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Marii Krupkowej
9 kwietnia b. r. o godzinie
w kościele Najświętszego Serce Jezusowego,

10-ej rano zostanie odprawiene nabożeństwo
o czem zawladamieją

krewnych i przyjaciół

MĄŻ. SIOSTRA I DZIECI.
DEMAREA

Że zjazdu Związku Miast.
'ieletonem od wiasnego korespondenta.;

W Warszawie odbywa się obec-
nie zjazd Związku miast, na którem
dokonany - będzie wybór władz
związku.

- Wczoraj odbyły się wybory do
Rady Naczelnej, Między innemi, jak,
nam komunikuje nasz. korespondent|
warszawski, do Rady. wybrany zo”

niczący Koła Narodowego w Radzie
wileńskiej.

Jak wiadomo, sanacyjna więk-
szość Rady, podczas wyborów dele-
gatów na zjazd, wybrała tylko
swych przedstawicieli, pozbawiając
— wbrew _statutowi Związku

| miajst — przedstawiciela Kola Na-
stał prof. W. Komarnicki, przewod-|rodowego.

WARSZAWA. (Pat), W drūgim
dniu obrad 13-go ogólnego zebrania
członków związku miast polskich w
godzinach przedpołudniowych obra-
dowały ' komisje.
auli politechniki warszawskiej roz-

przewodnictwem prezydenta Lwo*;
wa Drojanowskiego. Na wstępie od: |

O godz. 16.30 w
„ku, oraz. wnioski

poczęły się obrady plenarne pod

miiastach.- Poczem zjazd uchwalił
absolutorjum ustępującemu
dowi i wniosek wzywający miasta, |
które dotychczas do związku nie
należały, do przystąpienia do związ-

w''sprawie wysó*,
kości i regularnego wpłacania skła”|
dek członkowskich.
Po przerwie, po objęciu pnze-

czytane zostały sprawozdania z ob-|wodnictwa zjazdu przez prezydenta
rad komisji finansowej, gospodarczej, | Starzyńskiego, po wysłuchaniu spra*
opieki społecznej, przyczem zjaz |wozdań z obrad komisji-matki, wy-
uchwalił szereś wniosków w spra- | brano radę naczelną związku miast
wach dotyczących zagadnień równo-
wagi budżetowej miast i finansów
miejskich oraz z zagadnień inwesty"|
cyj miejskich.
Pozatem uchwalono jeszcze wnio-

ski w sprawie gospodarki miejskiej,'
opieki społecznej i bezrobocia w

 

 

polskich. Po krėtkiem przemėwie-
niu prezydent Starzyński zjazd
zamikinął,-
Jutro o12-ej nowoobrana rada na”

czelna odbędzie posiedzenie na ra-
tuszu, celem  ukonstytuowania się.
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Moratorjum iia
do Lici Narodów.

PARYŻ. (Pat). W kołach dobrze
poinformowanych przywiązują duże
znączenie do posiedzenia rady mi-
nistrów, które odbędzie się we wto-
rek, ze względu na to, że natych-
miast po zebraniu ma być ustalone,
jakie stanowisko zajmie delegacja
francuska na konferencji w Stresie.
„We wtorek więc zostanie ustalony
tekst memorandum  _popierającego
odwołanie się Francji do Rady Ligi
Narodów w sprawie wprowadzenia
przez Niemcy obowiązkowej służby
wojskowej oraz projekt rezolucji,
jalki zostanie zaproponowany Radzie
do uchwalenia, Miemorandum fran-
cuskie, które obejmuje około 10
stron pisma maszynowego, rozwija
tekst zawarty w nocie i wystosowa-
ny 20 marca do Niemiec, celemi za-
protestowania przeciwiko ich jedno-
stronnym  inicjatywom w zakresie
militarnym, podkreślając fakt, że de”
cyzja jest sprzeczna z umówionemi
zobowiązaniami. Dokument francu-
ski oosNY okolicz-

  

ności w jakich kierownicy polityki
niemieckiej uważali za stosowne
powziąć te zarządzenia. Memoran-
dum francuskie domaga się od Ligi
Narodów moralnego potępienia jed-
nostronnych i sprzecznych z trakta”
tem inicjatyw niemieckich, O wiele
krótszy, bo obejmujący 2 strony
pisma maszynowego jest tekst rezo-
lucji, jaki zostanie zaproponowany
Radzie, jako usankcjonowanie. jej
obrad. Tekst ten zawiera moralne
potępienie i ma nawet przewidywać,
o ile można wierzyć pogłoskom,
bardziej pozytywne środki. Należy
jednak dodać, że oba dokumenty
dalekie są jeszcze od swej defini-
tywnej formy. Możliwem jest, że
przyszła rada ministrów, wprowadzi
dg nich pewne modyfiacje. Ponadto
będą one przedmiotem obrad w ŚStre
sie. Na konferencji w Stresie tekst
rezolucji - może zostać należycie
zmieniony, w: celu ustalenia wspól-

neśo projektu 3 mocarstw, które
wezmą udział w wp
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Wielka Brytanja w roli medjatora.
LONDYN. (Pat). „Sunday Times“

podkreśla, że Wielka Brytanja po”
winną zająć w zamieszaniu europej-
skiem stanowczą ale i zdecydowaną |
rolę medjatora, oświadczając m. in.
że pakt zgody jaki dotychczas pro-|
ponowanó jest martwy. Polska posia
da trzeźwe powody dla swej niechę-
ci. Alternatywa sojuszu wojskowego
Francji, Rosji,

 

Wybory w Gdańsku.
Prewizoryczne wyniki wyborów.

GDAŃSK. (Pat). Wymiki pnowizo-
ryczne: Obwodów wyborczych 447.,
Ważnych głosów oddanych 247 tys.
Lista Nr. 1 — 148.272, lista Nr. 2 —
39.479, Nr. 3 — 8.268, Nr. 4—32.956,
Nr. 5 —-10.671, Nr. BM Nr. 7—
8.751.

(Do tej informacji P. A. T.-icznej

należy dodać, že lista Nr. 1 oznacza!
(narodowych socjalistów, Nr. 2 — s0-
|cjaldemokratów, Nr. 3 — komuni-
stów, Nr, 4 — centrowców, Nr. 5 —
niemiecko-narodowych, Nr. 6—kom-
batantów, Nr. 7 — Polaków, Przyp.
red, amaNe.=

 

odisjcitwyborcze.
„GDAŃSK. (Pat). W: miejscowości

Ladekopp. głosowanie odbywało się
jawnie, ponieważ nie było w lokalu
odpowiedniej. urny. Kilka osób zimu-
SZOnO do głosowania na listę naro“
dowo-socjalistyczną,

GDAŃSK. (Pat). W. Pszczółkach
odbyło się w- lokalu wyborczym gło-
sowanie jawne, . ponieważ. nie usta-
wiong żadnej urty, do której wybor-
cy mogliby wrzucać kartki. Wybor
cy zmuszeni byli wypełniać karty

wyborcze jawnie, przy stole komisji
wyborczej w obecności 2 hitlerow"
ców.
We Wrzeszczui Kathofie nie do-

puszczono do lokalu wyborczego
mężów zaufania polskiego komitetu
wyborczego.

Komisarz generalny interwenjo-
wał w senacie gdańskim, żądając
natychmiastowego usunięcia niepra-
widłowości i nadużyć.

Protest komisarza generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej.

GDAŃSK. (Pat). O godz. 16.45
komisarz generalny R. P. Pape po”,
nownie imterweujował w senacie w

]

„sprawie stwierdzonych mieprawidło-
„wości i nadużyć wyborczych.

 

GWAŁTY HITLEROWCÓW NAD
POLAKAMI.

GDAŃSK. (Pat). W nocy z soboty
na niedzielę 4 hitlerowców napadło
na urzędującego na peronie naczel-
nika stacji Pszczółki Norberta Ger-
czewskiego, którego dotkliwie po--
biło.

Tej samej nocy 20 hitlerowców
dokonało napadu na Alfonsa Gar-
neckiego, kolportera polskich pism
wyborczych, Udał się on do rewiru
policji gdańksiej, ale urzędnicy wy-
rzucili go stalmitąd. W. miejscowości
Święty Wojciech kilkunastu  hitle-
rowców wybiło w mieszkaniu Pola-
ka AntomiegoTilmana 14 szyb i po-
łamało ramy okienne i okienice. Sy-
nek Tilimana udał się do policji po
pomoc, został jednak po drodze na-
padnięty przez hitlerowców. Do
mieszkania Tilmana przyszło 2 po”
licjantów, którzy stwierdzili stan

faktyczny,
Tej samej nocy niewykryci spraw;-

cy obrzucili kamieniami dom, w któ” |
rym mieszkał konsul portugalski;
Jan Mack,
szczu. W tym samytm czasie wybito
szyby w mieszkaniu łotewskiego
konsula w Gdańsku Birksnera, rów-
nież zamieszkałego we Wrzeszczu.

Czechosłowacji i

zamieszkały we Wrze- |

„Włoch przeciwko Niemcom, może
istotnie odpowiadać tym  mocar“
 stwom, jalko jedyna droga, która im
pozostała, ale nam ona nieodpo”
(wida, twierdzi „Sunday Times“ i
podkreśla, że dopóki istnieje jaka-
kolwiek nadzieja kompromisu nie
należy czynić tego rodzaju pośpiesz-
nego i ostrego posunięcia,

Min. Eden zachorewał
+ LONDYN Pat.
ogłoszony został

Dnia 7 kwietnia
biuletyn lekarski

'stwlerdzający, że min. Eden nasku-
tek burzliwego przelotu samolotem,
w drodze powrotnej z Pragi, zapadł
na osłabienie serca. Wobec czego
lekarze zalecają bezwzględny
odpoczynek na okres 4 do 3 ty-
godni. Powyższy biuletyn potwier-
dza, kursującą ©d chwili powrotu,
pogłoske, że min. Eden przeszedł
w.kolonji atak serca.

Nastroje . militarne
"w Austrii.
WIEDEŃ. (Pat). Prezydent Re-

publiki austrjackiej Miklas, któremu
towarzyszyli członkowie rządu, do”
konął przeglądu garnizonu wiedeń-
skiego. Rewii przyglądały się liczne
tłumy mieszkańców Wiednia, Kan-
clerz Schuschnigg wygłosił przemó-
wienie, w którem zwrócił uwagę na
wielkie zmaczenie uroczystości dla
odrodzenia patrjotyzmu austrjackie-
50.

- Bosy odmawia zeznań.
”" PARYŻ Pat. Przebywającyw wię-
zieniu były inspektor policji Bonny
oświadczył sędziemu śledczemu, że
odmawia wszelkich zeznań i zspo-
wiada odwołanie się wprost do na-
rodu francuskiego.
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Gdańsk wobec
„Polski.

Warszawa, 6 kwietnia.
Jalkkolwiek sesja parlamentama

została zamknięta — i to w terminie
późniejszym, niż to jest w zwyczaju |
—nie można się użalać na osłabienie
sezonu politycznego. Rzadko kiedy
sezon jest talk pełny i tak interesu-
jący, jalk obecnie. Nic dziwnego, gdy
tematem rozmów jest sprawa, której
chcieliby wszyscy uniknąć: wojna.

Urzędowo wszyscy mówią o po”
koju. W praktyce to wygląda trochę
inaczej. Wiszyscy się zbroją w myśl
starej rzymiskiej zasady. Bo istotnie:
kto gotowy, 'ten najmniej jest nara-
Żony,
Incydentem w zabiegach o zagiwa”

rantowanie pokoju były przejażdżki
lorda strażnika pieczęci królewskiej
A. Edena. Był po raz pierwszy w
Warszawie, ale była to też pierwsza
wizyta angielskiego ministra w sto-
licy Polski. Polski minister spraw za”
granicznych jeszcze nie wyjeżdżał
nad Tamizę tak oficjalnie, jalk obec-
na wizyta angielska.

Jest rzeczą zastanawiającą, że
właśnie podczas pobytu Edena w

4

DZIENNIK WILENSKi

| Przygotowasia do jubileuszu w Angiji.
w
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„„|Na zamku Windsor odbywają się čwiczenia i próby do uroczystości jubileuszowych

! pary krė lewskiej.

Powiedziałck, 8 kwiesia.

| Kawiarnie paryskie
| i ich historja.
ł Na temat powyższy przynosi dużo Cie-

| kawych informacyj (książka, którą świeże

| wydał znany pisarz francuski, Franciszek

| Fosca, sam wielki miłośnik życia kawiar-

| nianego i wielki erudyta w tej dziedzinie,

Nie trudno domyśleć się, że kolebką

| kawiarni była Arabja. W Mecce istniały ka

|wiarnie już w początkach szesnastego wie-

| ku. Ze Wschodu przeniosła się ta moda de

Europy jednak dopiero w połowie XVII-g0

| wieku. Jak wiadomo pierwszą kawiarnię o-

tworzył we Wiedniu Polak, Kulczycki, pe

| pamiętnej odsieczy Sobieskiego.

Nieco wcześniejszy jest ich początek

we Francji. Pierwsza kawiarnia w Paryżu

powstała w r. 1643, — ale właściciel jej,

lewantyńczyk nie zrobił interesu i musiał

wkrótce przedsiębiorstwo zlikwidować. Po-

' wstało potem kolejno kilka innych kawiarš

— wszystkie jednak zaledwie wegetowały.

Właściwym „ojcem* i twórcą kawiarni

| paryskiej był.. Włoch, niejaki Francespe
‚ Ргосорю dei Coltelli.

Karjerę swą rozpoczął w r. 1672, jake

' kelner w kawiarni Pascala. Ale już w trzy

;lata później otwiera własną kawiarnię, i to

, kawiarnię, można powiedzieć, luksusowo

| urządzoną. Marmurowe stoliki, ściany ob-

| wieszone lustrami, wspaniałe kryształowe

Warszawie nastąpiło zaproszenie La S S"S OOOO OECD AOCZOZZOROOTA ZOCKOEWCHW pająki. Co więcej: na kominku wywieszano

vala do Wrszawy. Pełnojmocnictwa,'
które Laval otrzymuje na Stressę i
Genewę, są szerokie. Po tych nara-
dach przybyeie Lavala do Polski bę-
dzie dotyczyło najistotniejszych za-
gadnień, a rozmowy wtedy prowa”
dzone będą o wiele bardziej intere-
sujące, aniżeli z Edenem.

O tem, żeby Polsa miała wybie-
rač podczas rozmów z Edenem, mię
dzy dwiema stronami — nie było mo
wy. Rozmowy z Lavalem będą już
miały ściśle konkretny charakter.
Jeżeli się mówi o „przyciskaniu do
muru, to może ono nastąpić dopie-
ro teraz. A Polska podobnie, jak i
Amglja, stara się ostateczną swą de”
cyzję odroczyć ma: później, odwlekać
aż do tej chwili, kiedy będzie tylko
MOŻNA.
Wiele jaśnienia przyniesie

Gdańsk. Wybory niedzielne posiada
ją pierwszorzędne znaczenie ogólne.

Są bardzo pilnie obserwowane przez.
wszystikich. Prasa zagraniczna zna-
komicie się orjentuje w ich donio-
słości. Zdaje sobie sprawę, że wynik
będzie dla narodowych socjalistów
korzystny. Ale jak się utožą stosun-
ki dalej? Wiszak działacze oficjalni
partji narodowo - socjalistycznej,
przybywający na agitację do Gdań
ska, wyraźnie wyrażali nadzieję, że

Niemcy z Rzeszy wikroczą do Gdań-
ska z rozwiniętymi sztandarami,

Gdańsk pozostaje pod opieką
Rzplitej, a pod protektoratem Ligi
Narodów. Zagrożenie Lesterowi wy”
rzuceniem z Gdańska, jak Knoxowi
z Saarze — musiało zastanowić nie”

jedneśo dyplomatę. Co będzie, jeśli

nowy Volkstag gdański uchwali ja-
kąś prokłamację zjednoczenia z Rze-
szą.

Świat polityczny śledzi bieg wy-
darzeń gdańskich z wielkim  zakło”

potaniem. Nie wie, co robić, Wszak
przyfażdża tam minister lotnictwa
Rzeszy który dokonywa inspekcji
lotnictwa $dańskiego, wchodzącego

w skład lotnictwa Rzeszy, tego lot-
nictwa, które zostało uznane za zmi-
litaryzowane!
W stosunkach polsko - niemiec-

kich (Gdańsk był niejako promoto“
rem narastających wydarzeń. To by-
ła próba wzajemnych stosunków. A

właśnie teraz coraz silniej widać, że

na terenie Gdańska narasta rozliuz-
nienie obopulnych stosunków. Dzi-
siaj pan Foerster i partja narodowo-

socjalistyczna widzi w żywiole pol-
skim słówneśo swego nieprzyjacie-
la, przeszkadzajacego jej w zgniece-
niu wszystkich (żeby użyć popular-
nej nomenklatury) „partyjnych” prze
ciwników wewnętrznych. Pomiędzy
panem Greiserem a komisarzem Pa-
pem nieraz dochodziło do scysyj.

Nie chcemy budować mra kilku
drobiezsach, wyrosłych pośród atmo
słery podnieconej, jaka istnieje zaw-
sze w cząsie wyborczym. Ale jest wi
doczne, jest nieuniknione i nieuchron

ldor Radew. Podczas pobytu jego w pracy kulturalnej.

į

Wizyta bulgarskiego ministra ošwiaty LŽ) wycmete, towarzyskieto i
w;Warszawie.

WARSZAWA. (Pat). Jutro przy” jewicza, u premiera i ministra Spraw tonem na czele. Tu zapadła decyzja o losie

będzie do Polski na kilkadniowy po- zagranicznych oraz podpisanie kon“ Ludwika XVI.

arski minister oświaty Teo-

Warszawie przewidziane są wizyty
Radewa u min. W. R. i O. P, Jędrze-

wencji polsko - bułgarskiej o współ-

|. Wieczorem min.  Jędrzejewicz
wydaje obiad zakończony rautem.

 

- Tuhaczewski o zbrojeniach Niemiec.
©. Prasa sowiedka w ostatnim cza-
sie dużo uwagi poświęca wojskowym
przygotowaniom w Niemczech. Cie”

kawy jest pod tym względem anty-
kuł zastępcy kamisarza obrony
ZSSR, generała Tuchaczewskiego,

| zamieszczony w tych dniach w mo”
"skiewskiej „Prawdize“ p. t. „Militar
ne plany Niemiec”. Tuchaczewski
wskazuje na wstępie na wzmagającą

się agresywność Niemiec. Mobiliza-

cja niemieckiej armji — pisze Tucha-
czewski — przeprowadzona może
być w najkrółszym czasie i pozwoli
Niemcom, aby od samego początku
operacyj niemieckich zagrażać ko“
munikacyjnym linjom przeciwnika”.

Tuchaczewski jest zdania, że
Niemcy na pierwsze wezwanie mogą
postawić armię, liczącą 849.000 lu-
dzi; artmja ta odrazu może mieć do
dyspozycji 3.700 samolotów, a flota
75 okrętów 'wojennych, Siłyte w cza
sie stosunkowo krótkim: mogą (być
potrojone. Pod tym względem Niem”
cy mają ogromną przewagę nad Fran
cją, której siły nie mogą wzrastać
tak szybko.

Dla nikogo nie jest tajemnicą —
ciągnie dalej zastępca komisarza o-
brony — że właściwym celem ger-
mańskiego państwa jest opanowanie
francuskiego okręgu węglowego i
portów na Morzu Północnem i w
Kanale La Manche".

Tuchaczewski wskazuje również
ną to, że agresywne zamiary, wyra”
żone przez Hitlera w książce „Mein
Kampf”, w obecnym czasie i w dzi-
siejszych warunkach nabierają nadz-|
wyczajnego znaczenia. W książce tej
wyrażony został nieukrywany za-,
miar zadania Francji decydującego
ciosu. Przypominając to Tuchaczew-
ski dochodzi do wniosku: „Wojenne
siły Niemiec są znaczniejsze aniżeli si
ły zbrojne sąsiednich państw, jak co
de liczebności, tak i co do możli-
wości strategicznych. Niemcy, które
domagają się równouprawnienia, idą
za pewnemi ocznemi celami.
Warto zaznaczyć, że Tuchaczewski
jest dobrze poinformowany, bo nie-
dawno jeszcze współpracował z nie-
mieckiemi władzami wojskowemi i
jeździł w ty mcelu do Berlina.

| Ewakuacja urzędników sowieckich z kolei

MOSKWIA. (Pat). Rozpoczęła

się już ewakuacja kolejarzy sowiec”

kich z kolei wschodnio-chińskief.

Specjalna komisja  repatrjacyjna
przybyła do Irkucka. Ogółem ziwol-
nionych ma być 6 tys. kolejarzy.

 WASZYNGTON. (Pat). Izba re-

| prezentantów uchwaliła jednomiyśl-

|nie wniosek komisji senatu o obro-

nie kraju. Wniosek stanowi popraw”

"kę do projektu Swaina. Na mocy te-

go wniosku prezydent Stanów Zjadno

czonych w czasie wojny będzie miał

prawo rekwirowania wszystkich za-
sobów finansowych kraju.

Prezydent zyskuje prawo zarzą”
dzenia poboru do wojska z tem, że

|ATRIISTATTENISAS)

ne, że zadrażnienia w Gdańsku nie
mogą się zmniejszać, lecz tyllko co”
raz silniej wzrastać. |

I dlatego tam będzie próba wy*
trzymałości stosunów z Niemcami.

Wschodnio-Chińskiej.
około 20 tys. osób licząc wszystkich
członków rodziny. Wielu z nich
przyjęło w swoim czasie obywaiel-
stwo sowieckie i przybywa do Z. S.
R. R. poraz pierwszy,

Uprawnienia prezydenta Stan. Zjedn.
w Sprawie obronyśkraju.

szeregowcy otrzymywać będą żołd
równy płacy niewykwalifikowanych
robotników. Prezydent zyskuje pra”
wo poddania kontroli całego prze-
mysłu z wyjątkiem dzienników i
księgarń. Izbą uchwaliła również
wniosek 0 opodatkowaniu i komfi-
skowaniu dochodów przemysłu wo-
jennego.

, Morderca chłopców.
| 4 BERLIN Pat. Policja berlińska
aresztowała 65 letniego Seefelda
pud zarzutem morderstwa na tle
seksualnem dokonznym na 8 letnim
|ehłopcu w miejscowsści Wittenber-
jge. Istnieje przypuszczenie, że See-
jfeid jaż poprzednio dokonał szere-

codziennie ostatnie wiadomości z życia po-

handlowego,

Uczęszcali tam encyklopedyści później zaś

wodzowie Rewolucji z Desmoulin'em i Dan-

A co za przedziwne były tam napoje,

poza zwykłą kawą! Oto n.p. „hypocras*:

, mieszanina cynamonu, goździków, imbiru £

| gałki muszkatołowej, rozpuszczana w słod-

kiem winie. Albo „oliwa Wenery"*: woda

ocukrzone z dodatkiem cynamonu, wanilfi

i goździków. Specjały, o jakich dziś nie ma-

my pojęcia. Inne też wtedy były gusta, inne
podniebienia, nie zepsute rozmaitemi ame-

rykańskiemi ipaskudztwami...

„Cafe Procope" (istniejąca do dziś dnia,

jako restauracja na lewym brzegu), zdobyła

wkrótce olbrzymie powodzenia. Toteż no-

we kawiarnie wyrastają jak grzyby po

deszczu. W roku 1716 jest ich w Paryżu

300,—wr. 1788już 1800, — wroku1807

ilość ich dochodzi do 4 tysięcy. A dziś —

trudno je nawet zliczyć.
Kawiarnia odgrywa pierwszorzędną ro-

lę w życiu stolicy. Stała się ulubionem miej

|scem pobytu dla Paryżanina, który przy

swoim „bocku' czy szklance czarnej prze-

"siaduje tam długiemi godzinami, załatwia

swe interesy, spotyka się ze znajomymi i

robi politykę.

Bez przesady można powiedzieć, że

spory szmat historji Francji tworzył się w

kawiarniach.

Zwłaszcza wielką rolę odegrały — Ка-

wiarnie w rozwoju życia umysłowego sto-

licy.

Były one tradycyjnem, ułubionem miej-

scem zebrań pisarzy, poetów, dziennikarzy,

— podobnie zresztą, jak i w innych kra-

jach.

W kawiarni rodziły się nowe prądy I

kierunki poetyckie; w kawiarni powstawa-

ły te niezliczone piosenki, co zrodzone w

ciągu nocy, za parę godzin stawały się wła-

snością całego Paryża,
W kawiarniach debiutowali tacy poeci,

jak dcan Rictus ze swemi „Soliloques”, „Ri
chepin, L. KXanrof. W kawiarni pół życia

strawił Verlaine, twórca ,„Sagesse* i „Fótes

galantes“.

Marcel Proust, Claude Debussy, Fo-

rain, to stali bywalcy kawiarni Webera. In-
na grupa: Jean Giraudoux, Franc. Fosca,

Jacgues Boulenger, zbierają się w kawiar-

ni i barze de la Paix.

Kawiarnia „des Deux — Magols", to

siedziba surrealistów, Kawiarnia „Flora”

widziała początki „Action francaise* i two-

rzenie się partii rojalistycznej.

Miała i emigracja nasza, zwłaszcza po

r. 1863, swoje kawiarnie w Paryżu, prze-

dewszystkiem „Catć de ła Regence*, gdzie
j emigranci schodzili się stale, by zagrać par-

|tję szachów i prowadzić długie dysputy po-
'lityczne, lub „dumać na paryskim bruku”...

| W kawiarni tej, położonej naprzeciw „Ko-
melji Francuskiej” pokazują stolik, przy

którym grał nieśdyś w szachy młody oficer,
zanim przeprowadził się do sąsiednich Tuile

ryj jako cesarz Napoleon I.

NARIAINIKE

12 chłopców w Brandenburgji i Me-

 

 

h. w. gu zbrodni seksualnych, mordując! klenburgji.
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'raźny posmak antysemityzmu.

‚ uważamy, jest.

- Silna fłotawojenna

„nym zjezdzie historykóww r. 1930

" wając się konsekwentnie z zachodu
— wschód, z Poznania (r. 1925) przez

_ tokształt

„na pewnych zagadnieniach. I tak w

Bio - pruskiej, z którą to

ki dokonanej tam: przez

   KE Р ЧО

Nr 97 Poniedzialek. -8 kwiełeżc.

  

Jeszcze sprawa uboju rytualnego.
Żydowski „Nasz Przegląd” przy wadziły ubój mechaniczny (humani-pomocy stowarzyszenia  „Aguda” ;tarny) dla zaspokojenia. własnych

mobilizuje opinje uczonych żydow- potrzeb mięsnych, Obecnie wszystko
skich, w sprawie uboju rytualnego.. zależy od konsekwentnej linii pestę-
Dziennik ten chce jednocześnie powania wiładz. miejskich i od: sku-
wmówić w swych czytelników, że tecznej propagandy spożycia przed-
akcja przeciwko ubojowi rytualne nich części mięsa wołowego. -
mu jest równoznaczna z akcją anty-, Resztę zrobi czas i „uczone” wy*
semityzmu. Męine wywody tego wody rabinów nic tutaj nie pomogą.S lai niowej

REY ad sian, LiuDĖDonieslišmy przed kilkoma dniami o

zwróceniu się Komisji Politycznej przy org. Nowa požyczka

wewnetrzna.
„Aguda“ do calego szeregu uczonych ży-

dowskich zagranicą 0 nadeslanie materja-

łów naukowych w sprawie uboju rytual- Trwający kryzys gospodarczy i

s : : związane z nim bezrobocie oraz ogól
ze porozić! w. sWIRE NE trać, ny zastój w przemyśle i handlu sikło-

jącym ostatnio konilikiem dokoła uboju | iły nząd do -starań-o zdobycie
"rytualnego w Warszawie, oraz akcją Pło |. wiekach kapitałów, któreby moż-

pagandową Tow. Op. nad Zwierzętami PORE ość uronis Ala łaEk й
ciwko ubojowi rytualnemu. Nie od rzeczy łego szeregu inwestycyj, mogących
będzie przypomnieć, że cała ta nagonka > odai:stirony Chad ao “авро"
przeciwko ubojowi rytualnemu,. rzekomo"P gwaltowne potrzeby žycia gor

TA Al S, й spodarczego (regulacja rzek,  budo-
'wa dróg i t. d.), z drugiej zaś strony
dać pracę bezrobotnym i ożywićга
iateresowane w tych robotach prze”|
mysły.

Taką niewątpliwie intencją kie”.
rowali się autorzy nowej pożyczki

 

 

 
W dniu wczorajszym otrzymano w

Warszawie. materjały w tej sprawie od
proi. dr. Libena z Pragi Czeskiej, od rabina
dr. Munka z Berlina i od rabina naczelne-.

$o w Szwajcarji dr. Lewenstejna z Zury-

chu. Materjały te w postaci dzieł nauko-
ы "kalę wewnętrznej, która od 10 b. m. ma

wych, broszur i rozpraw w kilku językach, i a ::

będą obecnie wyzyskane dla wydania w 2 przedłożona do subskrybcji.
Pożyczka jest 3-procentowa. Pro-х + Е * s i : L ‚

samy XMR „polskie, "w. sprawie. uboja!-oe to 'stoguiikowo niski, jak na na*rytualnego. : xa 3stosunki, lecz równocześnie
Na najbliższą niedzielę zwołane zosta-

ło posiedzenie Komisji Politycznej „„Agudy”,
poświęcone akcji obrony uboju rytualnego.

Do akcji tej „Aguda'”* zamierza zaprosić

wszystkie żydowskie organizacje” polityczne stępnie po zł. 125, a w końcu i po
m. in. też „Koło żydowskie”, ponieważ |zł, 130. Oczywiście w ten sposób
konflikt dokoła uboju rytualnego w War- stopa procentowa faktycznie wzra-
szawie zagraża całości instytucji uboju ry-|gta. Pozatem bardzo wysokie pre-
'tualnego naterenie całego kraju. mje od 500.000 zł począwszy, przy|

W wywodach tych jedno jest |trzykrotnem coroku ciągnieniu, czy”|
wažne i-nieuchronne, że  „konflikt|nią z nowego papieru premjówkę,
dokoła uboju rytuąlnego w Warsza-|przyciągając wszystkich tych, któ-
wie zagraża całości instytucji uboju|rych nęci hazard. Oczywiście hazard
rytualnegoną terenie całego kraju”.| ten w tym wypadku jest bez ryzyka,

Jest rzeczą. niewątpliwą, że po|$dyż w każdym razie kiedy otrzyma
rozwiązaniu tego hańbiąceśo  za-; spowrotem wyłłożone pieniądze z u-
gadnienia w stolicy za jej przykła-| stalonym procenem i nadwyżką wy-
dem pójdą inne. miasta polskie i u; kupową: „o. Boa
krócą ubój rytualny, albo jak chce| - Jeszcze jednym momentem przy*
„Nasz Przegląd" — instytucje uboju|ciągającym jest możność wpłacenia
rytualnego. P AT . .ipołowy należności za tę pożyczkę

proc. wyższą, gdyż po 10 latach
skarb rozpocznie wykup tych obli
gacyj, płacąc po zł, 120 za 100, na-

 

 

kwotę wykupu ustałono o 20 dy 30.

DZIENNIK WILEŃSKI

Cuda dewaluacji.
Znamy pisarz, Clement Vautel, za-

mieszcza na' łamach'" paryskiego
„Journal“ następujące uwagi o iskut-
kach dewaluacji franka belgijskie-
go: . `
, Handel nagle się ožywit w. Belgji:
najsi przyjaciele pędzą do wielkich
magazynów i małych sklepików, aže-
by kupować co ityllko popadnie w rę-
kę i nie targują się. To niezwykłe
zdarzenie tłumaczy się bardzo łat-
wo: franki belgijskie straciły prze”
szło, ćwierć swej wartości, Jest to
najstosowniejsza chwila do wydat-
kowania ich, Zdaje się, że słyszę stąd
następujący „djalo$ brukselski:

Pan — Dlaczego kupiłaś sześć su
kien i dwanaście kapeluszy?

Pani — Naturalnie, że musiałam
kupić, bo na tem zarabiam. Czy nie

LWOWALL
w krótkim czasie wejdzie do wolne-
go obrotu, każdy może
upłynnić sobie dowolną gotówkę, a
więc i tę kwotę, którą wydał na za-
kup Pożyczki Narodowej.

Jest to bardzo ważne dla świata
gospodarczego, a zwłaszcza dla ca-
łego świata pracowniczego. Nowa
pożyczka jest tak skonstruowana,
że niewątpliwie będzie ją można w|

szybko| -

dawany na okaziciela, papier, który
rozumiesz, że jutro kosztowałoby to
mnie o 28 proc. drożej? :

Pan — Bože, ten przeklęty Van
Zeeland. I każą mi podziwiać jego
program ekonomiczny! |

To natarcie klijentów nie omiesz”
kało zresztą zaniepokoić kupców,
którzy powiedzieli sobie:
— To bardzo piękniesże tanguje-

my, ale te franki, które nam dano,
posiadają tylko wartość tymczaso-
wą. Czy to nie my bowiem straciliś-
my te 28 proc.? Niema głupich! Pod-
miesiemy nasze ceny, dłużej nie cze-
kając.

Jestto drugi skutek dewaluacji
franka belgijskiego. Ale wtrącił się
rząd, który ogłosił notę w sensie na-

stępującym:
— Zwyżka cen detalicznych po-

winna być mitimalna. Ścigać gędę
surowo wszystkich kupców, którzy
zechcą madużywać sytuacji,

Ale rząd nic nie wskóra: ceny pój
dą w górę conajmniej o 28 proc. To
rzecz nieunikniona. Prawo naczyń
połączonych nie może być uchylone
ną skutek uchwały rządu, ani nawet
na rozkaz królewski..

Ożywienie interesów będzie więc
tylko stomianym ogniem:
— Przepraszam — powiedzą ze” każdej chwili łatwo zbyć na ryn

giełdowym. Nadwyżka wykupu, a
zwłasżcza premie, urzyma'ą 'bez
wątpienia wysoki kurs tego nowego
papieru, Doświadczenie z t. zw.
„dolardwiką“,

dużo wyższy od ceny nominalnej,
mówi samo za siebie,

Oczywiście nie wszyscy będą
mogli zamienić Pożyczkę Narodową

sana nową Požyczkę Premjową.
konwersji będzie dopuszczone
wyżej 150 tmiljonów  obligacyj Po”
žyczki Narodowej, gdyż przy sub-
slkrypcji Pożyczki Inwestycyjnej, naj |
wyżej w 50 procentach przyjmowa-|
na będzie Pożyczka Narodowa.|
Reszta musi być wpłacona gotówką.|

Przypuszczalnie zatem ogólna:
kwota nominalna Premjowej Pożycz-
ki- Inwestycyjnej wynosić * będzie
około 300 'miljonów, przyczem usta-
lona ilość i wysokość * wygranych,

naj-|

  Sama sprawa uboju rytualnego, obligacjami Pożyczki Narodowej.
już przesądzona, > Już samo to mpóciągnięcie daje za“chwilą, gdy władze. miejskie wipro- pewne gwarancję „powodzenia Pre-

,mjowej Pożyczki Inwestycyjnej. Po-
'Зусгка Narodowa, subskrybowana
imiennie, jest typowymi papierem

| „Zamurowanym, któregy bez wiel-

.. — ж ‘чаsera ar zPPE

dzie trzy raży na rok, odnosić się
będzie do każdych 100 miljonów zł.
nominału pożyczki. | : :

Pożyczka rozpisana jest w zło-
tych w złocie, a nabywać ją będzie najiepszą gwarancją. i

niepodiegłości.
kich trudności nie można się wy”
„zbyć. Zamieniając ją na nowy, wy”

ZJAZD HISTORYKÓW POLSKICH.
_ Zjazd historyków polskich odbę-, łoby dziesiejszej Polski z dostępemdzie się w roku bieżącym w Wilnie do, morza, państwa o tendencjachwdniach 8 — 11 września. mocargtwowyich. Jest to więc za-„Pierwszy „zjazd po wojnie odbył | gadnienie wiecznie aktualne, a zara-SiĘ. W śrudniu 1925 r. w. Poznaniu, | zem pełne momentów uczuciowych.Wowiczas w zjezdzie 'wzięło udział|Wzrusza nas swą dziecięcą bezbnron-400 osób, w następnym zaś powszech' nością lkrólowa Jadwiga, ko siwym

pierściońkiem dwa narody złączyła.
A jednak to dziecko urasta do roz-
strzygającej w naszych dziejach po-
staci, niczem polska Joanna D'Arc.
Nic dziwnego, że postać ta budzi naj
wyższe zainteresowanie i u obcych.
Ostatnio powstały dwie prace o Jąd-
widze, napisane przez Angloamery-
kankę, p. Szarlottę Kellog, żonę zna
komitego' przyrodnika, a bratową
męża sianu, którego imię pozostanie
zawsze związane z traktatejm po-
wszechnego pokoju. Tyle ciepła tkwi
w jasnych promieniach, jakiemi po-
"stać Jadwigi oświetliłą początki unii
polsko-litewskiej, že literatka ame-
rykańska nie wahała się odbyć piel-

uczestniczyło już 600 osób. |
O charakterze tych zjazdów pi-

«ze dr. Feliks Pohorecki ze Lwowa
Av „Kurjerże Poznańskim.

Polskie zjazdy historyków, posu“

iwę (r. 1930), do Wilna (r.
miłmio, że starają się objąć ca”

sz spraw historycznych,  jed-
nak skupiają szczególniejszą uwagę

1935),

„Poztaniu wiele uwagipoświęcono
Chrobremu: jalko budowniczemu pań
stwa: polskiego; w Warszawie gėro-
wały mad obradami sprawy, związa-
ne ze stuleciem powstania listopado grzymiki do i ce :: sigis O WSA ю wszystkich miejscowoś-
wego, 500-leciem śmierci w. ks.oWi- ci, z któremi było związane życietoida ; 700-leciem kwestji wschod- | krėlowej.ši dej, datą (1230| - Ą same dzieje usji nie przedsta-r.) wiążą się dole i niedole stosunku wiają się wcale idylicznie. Trudno,Polski do morza Tegoroczny zjazd historia nie ; )

SKI K 4 TOCZA 0 historjaniejestEw: ą. Wystar-
muętuić 500-lecie aktu w Krewie. |księdze o Jagiellonach, jaką jest„Bez Krewa, kolebki w r. 1385  feroni RA3 OWA, : ‚ r. 1385 kromika Długosza, aby się o tempaocarstwa. polsko. wok dzię przekonać. Pełnow miej intryg, kon-

н agiełłę in- htów i- PO A LÓDKainos Iš „Po A szachtów i zaniedbań zarówno po|
"stronie Jagiełły, jalki Witolda. Dłu-:

„prędkiego jej ukończenia; był takda,

možna na szereg drobnyich rat mie-
sięczinyich; `

ktėrej kurs stale |

 

których ciągnienię odbywać się bę-|

 ` К R.T.

gosz skwapliwie notuje wszystkie;
plotki; «0 Witoldzie ajpowiada, pże |
lubo w jedzeniu i piciu był wstrze-|
miężliwy, do spraw jednak  miło-:
snych okazywał się zbyt skłonnym;
ta wada odwoływałą go nieraz od
zączętej wojny: albo była powodem

lece lubieżnym, że nieraz z łona zwy.
' cięstw, zostaiwiwszy wojsko-w kraju;
nieprzyjacielskim, ma  rozstawnych|
koniach dg żony i nałożnie swoich.
śpieszył'. Ten sam jednak Witold
był świetnym politykiem i organiza-
torem, co granice swego państwa o-.
parł aż o morze Czarne,

Opowiada Długosz  skwap''wie
plotki o trzech późniejszych żonach.
Jagiełły: o Annie Cylejskiej, o sta-|
rej i ogromnie nielubianej Elżbiecie
Granowskiej i młodej poślubioneń
przez starszego już Jagiełłę Sońce
Holszańskiej, która musiała oczy-|
szczać się z zarzutów cudzołóstwa i.
otrucia  jagiełłowej cócki Jadwigi;|
kwestjonowno nawet, czy Wiady-:
sław Warneńczyk i Kazimierz są
prawowitymi synami Jagiełłyi owej
Sońki. Szeroko rozwodzi się również
Długosz 0 |kmowaniach Jagiełły z
Zygmuntem  Luksemburczykiem w
sprawie koronacji Witolda na króla
litewskiego, ze szkoda: dla spraw pol
skich, bo mogło to rozbić unię. Po-
dobnie ,według Dłuścsza, przeszka“
= umyślnie AaaPolakom w

onaniu powstania Skirgiełły po
śmierci Witońda.

Naogół jednak, mimo niekorzy-

lanci zeelandyzimu. Zniżka naszego
franka pozwoli przemysłowi  belgij-
skiemu walczyć na rynkach obcych.
Jestto amputacja, która ocali chore-
go.

Talk, ale inne kraje w okamgnie-
niu odpowiedzą na tę wzmocnioną
konkurencję nowemi barjerami: cła”
mi wyjątkowemi, kontyngentami su-
rowszemi etc. Po drugim zaś słomia-
nym ogniu sytuacja stanie się taką

,.samą, jaką była.
Prawda, że ponieważ frank spadł

0 28 piroc. to wartość — w bankno-
tach— franka złoteśo o tyleż wzro-
sła. Jestto dobry interes dla dru-
karni! Ale te bileety trzeba będzie
wydać w postaci podwyższenia za-
robików, uposażeń. I to bardzo szyb
ko, bo robotnicy, pracownicy nie zgo
dzą się długo pobierać miniej,. pod-
czas gdy cena przedmiotów pratkycz
niesię mie zmieniła,

Natomast posiadacze papierów
procentowych, rentjerzy stracą prze-
szło ćwierć sweśo kapitałui swych
„dóchodów. Ale z tych nikt sobie nie
nie robi zarówno w Belgji, jak i gdzie
indziej. Manipulowanie. walutą jest
dobre u Roberta Houdina. Nie przy-
wróci sie dobrobytu. urządzając ta”

karku.kie wycieczki na złamanie

stnej w stosunku do aktu krewskie- .
Śo unji z r, 1401, nauka polska zwła-
szcza na ostatnim zjeździe warszaw”
skim stanęła ma stanowisku, że
współrządy Jagiełły i Witolda były
korzystne dla nowego państwa pol-
sko - litewskiego. Właściwie pery-
pelje rozpoczęły się w dziejach unji
dopiero ze śmiercią Witolda w r.
1430,

wagi i dyskusji ńa dziejach tej unji
w okresie od Krewa aż do uoji lu-
belskiej z r. 1569, względnie aż: po
konstytucję 3-go Maja, która osta-
tecznie zuiosła ustrojowy dualizm
polsko - litewski. I te sprawy zdoła-
ły już zainteresować naukowy świat
zagraniczny; mad. nąukowem opra"
cowaniem unji na podstawie wyda-.
nych drukiem jej aktów. (przez pp.
Kutrzebę į Semlkowicza) pracuje od
pewnego już czasu uczony francuski
Olivier-Mantin. AR jų

"Obok tych naczelnych  zagad-
nień, та
jak poprzednie, objąć całokształt
spraw historycznych w 8-miu sek“
cjach: historji politycznej, prawa,
społecznej i gospodarczej, kultury,
wojskowości, starożytnej, nauk po-
mocniczych i nauczania historji. Nie-
wątpliwie ta. ostatnia . sekcja przy-
ciąśnie do Wilna największą liczbę
uczestników, bo nauka historii, obok
geografii, zaczyna się coraz bandziej
wybijać na plan pierwszy, jako pod”
stawowa w ośólnym systemie naucza |
niąnią w naszej szkole średniej. |

 

Zadaniem tegorocznego zja- .
zdu wileńskiego będzie skupienie u- |

zjazd wileński, podobaie, |

2
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Kronika wileńska.
O święcone dla najbiedniejszych.

wychwstania mie było wśród nas
—Dajcie wy im jeść!...

Boski|smutnych i głodnych — i aby się
Temi słowy zwrócił się

nasz Zbawiciel do Apostołów, aby|wszyscy weselić mogli w Panu i w,

makarmili głodnych. duchu Jego miłości...

Nadchodzą święta Zmartwych- W. krucjacie tej niech żywy w

-wstania Pańskiego. Tysiące ubogich|dział weźmie dziatwa nasza, dzieląc

obchodzić je będzie  głodzie—czę”|się z biedniejszemi od siebie. Bóg

sto w ciężkiej chorobie i ostatecznej | stokrotnie wynagrodzi tę świętą jał-

rozpaczy... Któż ich pocieszy — na”; mużnę serc najszlachetniejszych.

karmi?.... Bedzie ito zarazem spełnienie naj

Dajcie wy im jeść!... woła do nas; świętszego naszego obowiązku —

Chrystus Pan, Niech tedy nie braknie i sprawiedliwość oddana ubośimbra-

chleba na żadnym stole w te święta| ciom naszym.

radości. Ale też niech ta pomoc nie; Niech żyje Chrystus Król!

będzie tylko odświętnym odruchem, Miłościwe Lato 1935 — 5 niedziela

ale naprawdę gorącą potrzebą i zro- | Postu.

Poniedziałek, $ krwietaia.

* POŚWIĘCENIE DOMU
„Kuratorjum nad Ociemniatymi“.

| W dniu wczorajszym o godz. 1-ej gającą na przekonaniu i swych wy”

|ро południu odbyło się poświęcenie chowanków i całego społeczeństwa,

własnego domu  „Kuratorjum nad że ociemniali powinni być i mogą zo”

|Ociemniałymi* przy ul. Mała Pohur stać pełnoprawnymi obywatelami
iPolski, zdolnymi do samodzielnej

„ Na uroczystość przybyli: J. E. egzystenoji i walki o swoje prawa.

|Ks. Arcybiskup, który dokonał po” Całe otoczenie szkoły, warszta-

święcenia, p. dr. Grzegorzewska, tów, internatu robi niezwykle ujmu-

wizytatorka minisierjalna szkół spe- | jące wrażenie, a serdeczny i żytczli-

cjalnych, p. Ryll z Min, W.R. i O.P.,, wy stosonek wzajemny personelu

gen. Żeligowski, oraz 'przedstawi- wychowawczego z p. dr. Strzejmiń-

ciele władz wojewódzkich i szkol- ską na czele i wychowanków może

mych, obok licznych przyjaciół „Ku być wzorem dla wszystkich zakła-

ratorjum nad ociemniałymi”. |dów wychowawczych.

W imieniu Kuratorjum wygłosił; WI uroczystości wczorajszej nie-

dłuższe przemówienie p. dr. J. Do” |dostatecznie była podkreślona jedna

brzański, podając historję powstania | okoliczność, a mianowicie, że Kura-

Kuratorjum, powstania i rozwoju | torjum nad ociemniałymi mimo uży”

szkoły oraz warsztatów dla ociem-|skania własnego domu i pozorów

niałych, w końcu zaś wysiłki Kura-; rozkwitu materjalnego znajduje się

celem zdobycia własnego;w opłakanych warunkach finanso-

| lanka.

 
"torjum

zumieniem _ najgłębszem naszych (7) O. Jan Rzymełko C. M.

dusz:
| Prezes Związku Caritas

Katolicy! Niechaj w imię Chrystu| Archidiecezji Wileńskiej

за — na zakończenie Miłościwego, Uwaga: Ofiary i paczki na świę” ;

Lata — popłyną ze wszystkich do-

mow naszych ofiary i paczki z żyw”

nością i odzieżą dla ubogich na świę

cone, alby w radosne święt o Zmart-

cone przyjmuje Sekretarjat Związku

Caritas w Wifnie, ul. Metropolitalna

1 (I piętro) codziennie od godziny 9

rano do 3 po poł.

 

Kwietniowy śnieg.
Wiczoraj wieczorem w pow. wi-

Teńsko - itrockim oraz w  Wilniej

spadł śnieg. W okolicach Oran opa”'

dy śnieżne pokryły pola grubą war-

stwą śniegu.

Pociąg-wystawa w Wileńszczyźnie.
W. pierwszych dniach maja r. b.

na teren Wileńskiej Dyrekcji Kole-|

jowej przybędzie pociąg - wystawa z;

wytwórczością polską. Pociąg skła”|

dać się będzie z kilkunastu wago-|

nów wraz z kinem, które będzie wy”

świetlało obrazy propagandowe na-

szego przemysłu. Pociąg - wystawa

objedzie wszystkie miejscowości
Wileńszczyzny.

Stan bezrobocia w Wilnie.
Bezrobocie na terenie Wilna z

powodu robót sezonowych w tygo”

dniu ubiegłym zmniejszyło się o 11,

osób. Obecnie Wilno liczy przeszło

6 tys. bezrobotnych w tem najwię-

cej niewykiwalifikowanych robotni-

ków fizycznych i pracowników umy-

słowych. `

Protokuły karne za
Organa policyjne znowu sporzą*

dziły w ciągu dnia wiczorajszego R,

protokułów za uprawianie potajem”

Przewidywane jest obecnie zmniej

szamie się liczby bezrobotnych, cho-

ciaż w roku bieżącym większego
spadku bezrobocia nie należy ocze”

kiwać ze względu na szczupłość do-
tacyj wyasygnowanych dla Wilna

przez Bank Gospodarstwa Krajowe-

$Śo i Fundusz Pracy.

handel w niedzielę.
nego handlu w dnie zakazane. Wię-

kszość protokułów sporządzono w

dzielnicy żydowskiej.

 

Wi dalszym ciągu pogoda o za-|

chmurzeniu' zmiennem. | Miejscami |

przelotne opady. Nieco cieplej. U-|

miarkowane -wiatry  poludniowo-za-

chodnie: | zed
į

DYŻURY APTEK. |
Dziś w: nocy dyżurują następujące |

apteki: '

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (tel.;

2-90); suko, |Chomiczewskiego — ul. W.)

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Filemonowicza|

i Maciejewicza — ml Wiefka Nr. 29 i!

€hróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie na przedmieściach prócz

Śnipiszek. |

. SPRAWY MIEJSKIE.

—- Remont w magistracie. Zalkoń”.

czony został gruntowny remont sali

głównej operacyjnej zarządu miasta.

Oremontowano i przerobiono kasy

wydziałów oraz niektóre sale. Po

gruntownym remoncie sala opera-

cyjna wraz, z kasami wygląda obec-,

nie estetycznie, i

SPRAWY WOJSKOWE.,

— Posiedzenie komisji poborowej.

Najbliższe . dodatkowe posiedzenie
Komisji Poborowej wyznaczone z0-

stały na dzień 11 b. m. Komisja urzę
dować będzie w lokalu przy ul. Ba"

zyljańskiej 2. Na komisję winni sta-

«wić się wszyscy mężczyźni, którzy

we właściwym tenminie nie uregulo-
wali swego stosunku do wojska. |

Należy zaznaczyć, że będzie to

ostatnie posiedzenie Komisji przed.
rozpoczynającym się w początkach
przyszłego miesiąca poborem rocz-
nika 1914-g0. i

ZDERZENIE DOROŻKI Z TAKSÓWKĄ. |

Przy zbiegu ulic Mickiewicza i Siera-

kowskiego dorożka konna powożona przez

dorożkaża Janowskiego zderzyła się z tak-

sówką. Skutkiem. zderzenia z dorożki wy-

padła pasażerka Anna Kamińska (Witoldo-

wwa 9), która padając na bruk odniosła ogół-

ne zenia rąk. głowy i pokaleczenia

boku.

 

| wają do mycie

Chcesz być piękną ?...

Dbaj o swoją cerę!
Śmiało już dzisiaj można twierdzić. iż

świeża, delikatna cera pozwala zapomnieć

o nieprawidłowości rysów i zaciera po-

szczególne defekty twarzy. Używanie my*

deł do mycia twarzy nie jest wskazane z

tego względu, iż mydło nietłuste, alkaliczne

wysusza cerę, mydła zaś przetłuszczone

tworzą w wodzie rodzaj emulsji, która za-

tyka pory ji przyczynia się do tworzenia

wągrów. Aby uniknąć tych przykrych dla

cery właściwości mydeł, piękne panie uży-

twarzy, rąk, szyi i ramion

otrąbków liljowych i migdałowych znanyc

pod nazwą Otrąbków Abaridowych, które

nietylko dokładnie oczyszczają skórę, lecz

przez masaż dokonywany podczas czyn-

ności mycia, przyspieszają obieg krwi,

wzmacniają prężność tkanek, czyniąc skórę

gładką i elastyczną. Koszt Otrąbków Aba-

ridowych jest minimalny, gdyż duże pudeł-

ko starczy na długo i nie kosztuje więcej

niż mydło.

SAMOBÓJSTWO STUDENTA  WILNIA-

NINA W BIAŁYMSTOKU.

W Wilnie otrzymano wiadomość, iż w

Białymstoku zastrzelił się student U. S. B.

Henryk Niesiołowski (Wiłkomierska 22).

Powód samobójstwa nieznany.

UPARTA SAMOBÓJCZYNI.

Helena Lisowska, lat 34 (Lwowska 67)

w sobotę targnęla się na życie po raz 9,

wypijając większą dozę denaturatu. Despe-

ratkę w stanie ciężkim przewieziono do

szpitala św. Jakóba. Jak ustalono powo-

dem tych samohójstw jest nieuleczalna

choroba.

KRADZIEŻE Z OKIEN WYTAWÓWYCH.
W ostatnich dniach zanotowano w mie-

ście kilka kradzieżyZ okien wystawowych.

'/W nocy z soboty na niedzielę rozbito

szybę i skradziono pieczywo z cukierni

Leonarda przy ul. Mickiewicza i ze sklepu

win i wódek przy ul. Wileńskiej 23 kilka-

naście butelek napojów.

gmachu. Z przemówienia dr. Do-
brzańskiego licznie zebrani goście
dowiedzieli się również, że p. wizy”
jtatorka Grzegorzewska ofiarowała
| Kuratorjum nad ociemniałymi w Wil
|jnie własny dom, znajdujący się w
|okolicach podgórskich, celem zało-
"żenia tam sanatorjum dla ociemnia-
'łych zagrożonych gruźlicą.
| Zakończeniem uroczystości by-
ły przemówienia, deklamacje, śpiew
„solowy i chóralny oraz popisy mu”
|lzyczne uczniów szkoły dla ociem-
niałych, Popisy te, stojące na pozio-
mie nietylko nienižszym co w im-
nych szkołach powszechnych dla
dzieci normalnych, ale niewątpliwie

wyższym,  sitwierdziły co było
również podkreślone w przemówie-
niach—že Kuratonjum nad ocieminia“
łymi spełnia dobrze swą rolę, pole-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. S-ej wiecz. misterjum pasyjne w

xlil obrazach „Gołgota* — wykonaniu całe
$o zespołu oraz statystów. Pienia religijne

wykona chór pod kier. prof. Adama Lud-

wiga. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Golgota”.
Koncert Aleksandra Wielhorskiego., W

środę o godz, 8-ej wiecz. w Teatrze na Po-

hulance koncert żnanego pianisty i kompo-

zytora, prof. Warszawskiego Konserwator-

jum, Aleksandra Wielhorskiego, z udziałem

sławnej śpiewaczki Zenaidy  Kowarskiej,

(sopran). :

— Teatr Muzyczny „Lutnia“, Ostatnie

występy J. Kulczyckiej. Dziś po raz ostatni

słynna op. Abrahama „Bal w Savoy” z J.

Kulczycką i K, Dembowskim w rolach głów

mych.

Jutro melodyjna op. Abrahama „Wi-

ktorja i jej huzar”.
W. środę ostatnie pożegnalne przedsta-

wienie J. Kulczyckiej w op. „Orłow*: Gra--

nichstaedtena. Ceny miejsc na wszystkie te

przedstawienia propagandowe.

" „Wesoła para”. W czwartek wartościo-

wa pod względem muzycznym op. Zierera

„Wesoła para*, posiadająca werwę izabaw

me sytuacje. Operetka ta, w kfórej ukaże

się cały zespół artystyczny, otrzymała no-
р ма efektowną wystawę.

Polskie Radjo Wilno.
Poniedziałek, dnia 8 kwietnia 1935 r.

6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzinnik poranny. Muzyka. Wskazów-

ki praktyczne.8,00: Audycja dla szkół. 11.57

' Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05:

Muzyka kameralna. 12.45: Wiskazówki dla

młodych matek. 12.55: Dziennik południo-

wy. 13,05: Koncert solistów. 13.50: Codz.

odc. pow. 15.35: Zwiedzamy port w Gdyni.

Transm. z wycieczki do portu łodzią moto-

rową. 16.05: Koncert ork. salonowo-jazzo--

wej P. R. 16,30: Lekcja języka niemieckie-

'go, 16.45: Ordonówna na płytach. 17.00:

Przyleciały już ptaki — pogadanka, 17.15:

| Cały świat pod jednym dachem. 18.00: Prze

| gląd filmowy. 18.10: Arje i pieśni w wyk.

| Gabriela Matasiaka. 18.30: Skrzynka pocz-
towa ogólna. 18,40: Życie artystyczne i kul-

4uralne miasta. 18.15: "twory Schumanna.

19.15: Z litewskich spraw aktualnych. 19.25:

Wil. wiad. sportowe. 19.30: Wiadomości

sportowe og lskie. 20.00: Coby było,

gdyby... 20.45: jennik wieczorny. 20.55:

 

Policja w Lidzie zatrzytmała vie'

jaką Annę Pawlukiewiczową pod

ZAGINIĘCIE UCZNIA.

14-letni uczeń gimnazjum im. Zyginunta

Augusta P. Makarewicz (Zawałna 16] wy-

szedł z domu i zaginął. Policja wsżczęła

poszukiwania za zaginionym.

RP

-—

| wych: wyłączono właśnie przed paru

| tygodniami światło w budynkach, za

nieopłacenie rachunków za wodę

nałożono sekrwestr na ubogie meble

zakładu, nieopłacone są liczne ra-

chunki za pieczywo, mięso itd. Po-

wodem tego stanu rzeczy jest fakt,

że ogromna większość opiekunów

dzieci i wychowanków znajdujących

się w zakładzie nie poczuwa się do

obowiązku opłacania za utrzymanie

pensjonarjuszy zakładowych.  Doty“

czy to również licznych gmin, które

przysłały ociemniałe dzieci do Wi-

na. |

Oby wczorajsza uroczystość przy”

czyniła się do zwrócenia uwagi wła-

ściwych czynników na to, że Kura-

torjum nad ociemniałymi musi po”

siadać środki ma prowadzenie swo-

ich pożytecznych placówek.

Mr. 34 „Młodego Obywatela”
czasopisma _ społeczno - gospodar
czego dla młodzieży, zawiera prócz
wielu ilustracyj i artyułów również
warunki wielkiego konkursu P.K.O..
w związku z organizowaniem Szłkol-
nej Wystawy Oszczędnościowej. Po-
zatem w: pięknie wydanym zeszycie

3-im „Młodego Obywatela” zsaśdują
się wiersze i bajki, dział „Kto zga”
dnie”, oraz liczne anegdoty rysun-
kowe i listy od młodocianych czy-
telników. Eo i piękne ilustracje
mówią o dorobku gospodarcz
Polski, е ан

{ITT USKS ISTATTRS

„Każdy światły Polak—plonia-
rem oświaty: umiejący czytać

| uczy enaifabetę!
GITISTNTTTT PET

Jak pracujemy 1 żyjemy w Polsce. 21.00:
Koncert isymfoniczny pod dyr. Grzegorza
Fitelberga. 22,00: Koncert reklamowy. 22.15
Muzyka salonowa. 23.00: Kom. met,

Wtorek, dnia 9 kwietnia 1935 r.

6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka

eczna. Giełda rolnicza. 8.00: Audvcja

dla szkół. 11.57:Czas. 12.00: Hejmał. 12.03

Kom. met. 12.05: Koncert. 12.50: Chwilka

dla kobiet. 12.55: Dziennik południowy.

13,05: Z oper francuskich. 13,45: Z rynku

pracy. 13.50. Codz. odc. pow. 15.45: Kon-

cert ork. P. R. pod dyr.Józefa Ozimińskie-

go. 16.30: Kwadrans skrzypiec. 17,15: Kon- |

cert kameralny w wyk. Kwartetu Smyczko-

wego Członków Ork. Filh. Warsz. 17,50:

Skrzynka językowa. 18.00: Arje i pieśni w

wyk, Stanisława Podgórskiego. 18.15: Au-

dycja poetycka „Jak. Kasprowicz”. 18.38"

Koncert reklamowy. 18.40: Życie artystycz-

ne i kulturalne miasta. 18.45: Koncert dla

młodzieży. 19.15: Ze spraw litewskich. 19.35

Wil. wiad. sportowe. 19.30: Wiad. sporto-

we ogólnopolskie. 19.35: Płyty. 20.00: W

piędziesięciolecie pierwszego koncertu kom:

pozytorskiego Ignacego Padarewskiego. w

gorów w Gdańsku — felj, 22-15: Koncert

mandolinistów.. 22.45: Tradycje i zwyczaje

angielskie — felį. 2300: Kom. met.

| ai SBS TANAPPORADZE TIT,

Sprzedała własne dziecko.
zarzutem sprzedania  kilkumiesięcz-

nego dziecka pewnej kobiecie, han-

| dlarce dzieci Pawlukiewiczowa o

|trzymała za dziecko9 zł., przyczem

| oświadczyła, iż zmuszona była aprze

(dać dziecko „ponieważ i tak nie mia'

|łaby środków na wychowanie go, a

zabžiač niemowtęcia aie mogła.

y. 22.00: Z wy”

—
—
—

 



|
/

 
 

!„Е
z*

Nr. 97 „Poniedzialek, 5 kwietsia.

"DZWON OLIMPIJSKI

 

uaHGPE Harare PB SĘAE4(3. OJ ICA 2 s: TEK SE

DZIENNIK WILEŃSKI 5

Historja biegu na sto metrów.
Na całym świecie w sporcie za-

czyna juž dawać się wyczuwać okres
przygotowań olimpijskich.  Wszyst-
kie wiadomości pochodzące z Berli

na łapane są chciwie przez sportow-
ców. Nie ulega wątpliwości, że zbli-
żająca się oliimjada w Berlinie bę-
dzie wyrazem dalszego postępu spor
tu.

Można zgóry powiedzieć, że pad-
nie cały szereg rekordów  olimpij"
kich, a nawet światowych. A prze”
cież rekordy światowe są bandzo już

wyśrulbowane. Nieraz wydaje nam

się, że niektóre z nich doszły dawno
do granic lurzkkiej możliwości.

Imponująco zwłaszcza pnrzedsta-
wia się sytuacja w lekkiejatletyce
ze specjalnem wyróżnieniem konku-
rencyj biegowych. Biegi, jeżeli cho-
dzi o stronę widowiskową, cieszą się

zawsze majwękiszem powodzeniem.
Weźmy dla przykładu bieg na

100 mir. Przypomnijmy sobie krótką

historję tego biegu. W! roku 1896 w
czasie pierwszych nowoczesnych
iśrzysk olimpijskich w Atenach

Burke z Ameryki wygrał „setkę“,
mając czas, który dzisiaj budzi:
uśmiech na twarzach tych sportow-
ców, którzy przyzwyczajeni są do

ów _ rzeczywiście rewelacyj-
nych. Otóż Burke miał wówczas rów
no 12 sek. Pamiętajmyjednak, że był
to rok 1896.
W cztery lata po olimpjadzie w

Atenach na stadjonie drugich i-
śrzysk olimpijskich, w Paryżu  re-
Kkord Burkieśo został pobity przez
Jarvisa, również z Ameryki. Jarvis
zrobił wówczas 10,8 selk.

Trzecie igrzyska olimpijskie zor-
"ganizowane w roku 1904 w St. Louis
pod tym względem, nie zaznaczyły
postępu. Zwyciężył słynny na ów-
czesną dobę Hahn w czasie 11 sek.
Hahn był słynny z tego, że dla Ame-
ryki potrafił wywalczyć w St. Louis
aż trzy tytuły mistrzowskie, zwycię”
żając w biegach ma: 60, 100 i 200

zdobyła pierwsze miejsce w rzucie biegu stu metrów. Obecnie rekord
dyskiem, mając 39,62. olimpijski wynosi 10,3 sek.

Nie długo jednak żył rekord Abra; Warto wspomnieć, że siedem ra-
hamsa. Oto w roku 1930 w Los An-| zy mistrzami byli | łprzedstawicielłe.
gelos słynny biegacz Tolan, murzyn Almeryki, że po razie zwyciężyli za-
amerykański, potrafił krótki ten dy-: wodnicy: Kanady, Afrylki Południo-
stans przebiec w nadzwyczajnym wej i raz Amglja. Wynika z tego, jak,
czasie, mając fenomenalny wynik już zaznaczyliśmy, że relkord olim-
10,3 sek. | pijski 9 razy byt zdobywany przez

Tyle byłoby z krótkiej, a jedno- przedstawicieli „Nowego Świata”.
cześnie bardzo wymownej historji Europa raz tyllko cieszyła się tytu"

  

Majchrzycki pokonał Chmielewskiego
Trzy dni trwały w Poznaniu in- Łodzi.

dywidualne mistrzostwa bokserskie Waga średnia. Majchrzycki po

swój poważny isukces, | Konopacka
wieka świata. W tym to moku lekko-
atletylka polska odniosła pierwszy
łem mistrzowskim, Nie prędko chy-
ba będzie ona teraz mogła przypom:
nieć czasy Albrahamsa, bo атегуКа-
nie, względnie airykanie są specjali”
stami w sprintach. Zanosi się na to,
że w Berlinie zwycięży ponownie je-
den z przedstawicieli _Ameryki,
względnie Afryki.

Nasuwa się ciekawe pytanie, czy
| rekord murzyna Tolana — 10,3 sek.
zostanie pobity, czy też przetrwa oa
do następnej |olimpjady, do roku

| 1940. W każdym razie nikomu nie
radzę zakładać się, bo można bar-

 

Polski, Wiczoraj zakończyły się wal-
ki finałowe, które dały następujące
wyniki:

Waga musza, Sobkowiżk z Po-

bardzo ciekawej walce wypunkto- dzo łatwo przegrać. Wszystko zale-
wał Chmielewskiego z Łodzi. Maj-| ży! od malstnoju zawodnikėw,,od bież”

chrzydki z Poznania miał wyraźną "i, startera, który może zdenerwo-
przewagę w trzeciej rundzie. Zwy-, wać biegaczy, a nawet zależy od sę-
cięstwo Majchrzyckiego, jalko fawo-
ryta mistrzostw, publiczność przyję”
ła owacyjnem brawem.

Waga półciężka, Szymura z łat-
wością pokonał słabego pomorzani-
ną Wernera.

Waga ciężka, Piłat z Poznamia
wygrał przez K. O. z poznańczykiem
Karpińskim z Warszawy.

Najwięcej tytułów mistrzowskich
zdobył oczywiście Poznań,

Zawodom przyślądało się koto
5 tysięcy widzów.

znania zdobył mistrzostwo, zwyłcię”
żając niezbyt przekonywująco na
punkty Czortka z Warszawy.

Waga kogucia, Wirski z Pozna-
nia w finale nie walczył, bo przeciw-
nik jego miał nadwagę (Krzemiński).
Mistrzostwo zdobył Wirslki,

Waga piórkowa, Polus z Warsza-
wy polkonał zeszłorocznego mistrza
Forlańskiego z Warszawy. ‘

Waga lekka, Sipiński polkonał
Kajnara na punkty.

Waga  półśrednia,  Misiurewicz
z Poznania pokonał Seweryniaka @

12 zwycięstwo Cambridge.
Odbył się jeszcze jeden, 87, wy-i w zestawieniu ogólnem.

ścig wioślarski osad studenckich _ W tym roku ze względu na zde-
Oxfordu i Cambridge na Tamizie. ,cydowaną przewagę Cambridge wy”

| dziów, od stoperów.
Wydaje nam się, że wynik 10,3

jest bardzo blizki granicy ludzikich
możliwości. Trudno sobie wyobrazić
żeby udałoby się zredukować któ-
remuś z zawodników do granicy te”
oretycznych obliczek niektórych ma
tematykėw, którzy powiadają, że
człowiek może przebiec 100 mtr. w
czasie równo 9 sek. Pozostało więic
bardzo mało, bo tylko trzy dziesiąte
sekumdy. Ułamek ten jest jednak
bardzo wielki w porównaniu ze zimę-
czeniem zawodników i z techniką
biegania jak i mierzenia wyników
lekkoatletycznych.

Dziś przeszłość rekordu nie impo
|nuje nam wcale, bo przecież mnó-
, stwo podrzędnych Megaczy biega na
| najrozmaitszych z: ach w. cza-

 
Jak było do przewidzenia zwy- ścig nie cieszył się jak dotychczas. sach o wiele leprzych od rekordów

ciężyła osada Cambridge, która od- rekordowem powodzeniem.
niosła 12 zwycięstwo pod rząd, a 47

Warta — Cracovia 4:0.

„JA
#°

"Ligi przyniosły następujące wyniki: pokonała Polonię 4:1.
| Warta pokonała w Poznaniu Cra", W. ta
covię 4:0. Ruch wygrał z Pogonią prowadzi Garbarnia — 3 pkt. przed

Wiczorajsze mecze o mistrzostwo $śrała ze Śląskiem 4:1, Garbarnia zaś

belce o mistrzostwo Ligi

mtr.
Rok 1908 jest jakgdyby powtórze. ЕО : . ;

оан valia 1900. Olimpiada s Londy 0% Warszawiankę 2:1, Wisła wy”

Bieg na przełaj w Zakrecie.nie przynosi zwycięstwo zawodniko*i
wi Walkarowi, który nie jest już z;

Wczorajszy bieg naprzełaj o mi- Przechodząc do biegu, trzeba z
Walkar powtarza rekord Jarvisa — strzostwo Wilna w Zakrecie zgro” przyjemnością stwierdzić, że w. do"

„4:0, L. K. S. na własnem boisku po-: Legją, Ruchem i Wartą po 2 pkt.

| olimpijskich, lat ich.
Przcież , nasz wileński Wieczorek
mógł wygrać w roku 1896, a w roku
1920 mógł rywalizować z Paddoc'
kiem. Rekord życiowy Wieczorka
wynosi 10,8 sek. Rekord ten jest
piękny, ale nie na dzisiejsze czasy i
nie w porównaniu z wynikami ositat-
nich olmpjad. |

| Bieg na sto metrów jest majklasycz
niejszą konkurencją biegową na b-
limpjadzie,

Płynie elektryczność. Tłum por-
wany zostaje entuzjazmem. Zawod-
nicy waliczą z nadzwyczajną ambicją

z

Ameryki, a z Afryki Południowej. |

10,8 sek.
Oczywiście, że rokiordem tym za

chwycano się wówczas, a talent spor
towy Jarvisa zaakcentowywał się,

Sława jego koo”: |cora zbandziej.
wła się z olimpjady na olimpjadę.

Rekord Jarvisa w biegu na 100,
mtr., wynoszący 10,8 sek.,przetrwał
až do nolku 1924, do olimpjady w,
Paryżu, Nie róbmy jednak tak wiel-
kiego skoku. Otóż z rekordem Jar-:
visa nie mógł nawet rozprawić się,
słynny Paddock, który wygrał bieg
w czasie 10,8 sek. w roku 1920 w
Amtwerpji.

Nazwisko Jarvasa wytmiazane zo”
stało z tablicy rekordów  olimpij-

| skich w roku 1924 przez Abrahamsa

 

(Amglja), a więc równo 24 lata żył
rekord 10,8 sek. Był on twardym o-
rzechem do zgryzienie. Oczywiście,
že "ieraz wyniki były lepsze, ale nie
wchodziły one w grę, bo w danym
wypadku rozpatrujemy tylko histo-
rję biegu stu metrów w zakresie
igrzysk olimpijskich.

Abrahams był pierwszym i ostat”
nim europejczykiem, który potrafił
przerwać tradycję rekondu. Ustano
wił on 10,6 sek, Abrahams nietylko
ustanowił rekord olimpijski, ale po-
aadto przełamał koalicję  „afrykań-
sko - amerykańską”, Był to pierw”
szy, tak powiedzieliśmy, wypadek,
że mistrzem biegu na 100 mtr. został
etiromefczyłk.

Olimpjada w Amsterdamie, do-
brze pamiętana przez nas, w roku
1928 przynosi zwycięstwo kanadyj-
czykowi Willamisowi, który ma nie-
szczególny czas bo tylko 10,8 sek.
Williams prócz biegu na 100 mir.
zwyciężył również na 200 mtr., za-|
sługując na imiano najszybszegy czto-

|która przekiracza granice przeciętne
go człowieka.

Cały świat sportowy oczekuje
więc z ciekawością wieści z licz-
nych boisk sportowych, na których
rozpoczęły się już intensywne przy”
gotowania do jedenastych igrzysk о-
limpijskich. Ciekawi jesteśmy jak wy
ślądać będzie ostatecznie budujący

'madził na starcie 11 zawodników. skonałej formie znajduje się najlep"
Szkoda wielka, że nie zgłosiła się szy biegacz Kazimierz Holender z
|do biegu ani jedna zawodniczka. Ogniska, którego warto wysłać na

Co porabiają uczestniczki licz- poważniejsze zawody w biegu na
nych kursów wychowania fizyczne” przełaj, może warto pomyśleć o Po-
go, którym  miezabrania się chyba znaniu.
biegać, Jeżeli ma to być wynik pra-, Wyniki szczegółowe biegu są
cy, to w takim razie szkoda pienię- następujące: 1) Kazimierz Holender
dzy na prowadzenie wspomnianych Ognisko 11 min. 38,8 sek., 2) Syr-  kursów. gniew SMP: 12 min. 20 sek., 3) Ni- się stadjon olimpijski Berlinie?

Wyważaimy również zdziwienie, kodem AZS, 4) Hanysz Ognisko, Niemcy chcą jalkoby niekas kiai
że nie widzieliśmy ani jednego za- KPW, 5) Zakrzewski Ognisko KPW, |kim narodom, biorącym udział `
wodnika z WIKS. Śmigły, który po- 6) Dordzik PPW, 7) Kmita Strzelec, grzyskach, že oi alkioid
siada przecież sekcję lekkoatletycz- 8) Oktabiński Sokół, 9) Dzikowski w porównaniu z berlińską, były ni-
'ną, a w wojsku w poszczególnych Strzelec, 10) Masłowski. , czem.
pułkach jest sporo biegaczy, cho- Organizacja zawodów bardzo do-; / Oczywiście powinni Niemcom po
ciażby tych, którzy odbywają po- bra. Najbliższą imprezą lekikoatle- móc w tem zawodnicy. Jeżeli oni uie
wianość wojskową. | „tyczną będą teraz zawody na bieżni uzyskają lepszych deb RS ks

. Braki te są dowodem złej orga” na stadjonie Ośrodka W. F. Zawody przednie, to w al SE Pu nic tutaj
A. w poszczególnych organi- odbędą się 14 kwietnia. nie pomoże ani przepych, ani lė 07

SEK 2 Powodzenie więc olimpja-
s jdy uzależniony jest od zawodnikóRaid motocykiowo-kelarski ulicami Wilna. którzy w poszczególnych państwach,

Ośrodek W. F. organizuje pierw- Raid odbędzie się w ten sposób,|Przystępując lo treningu, zaczęli już
szą w tym sezonie, a ciekawie za że jeden motocyklista posiadać bę- składać. przysięgi, że słuchać będą
powiadającą się imprezę kolarsko -;dzie kilku kolarzy z tem zastrzeże= | kierowników sportowych, że ze swej
motocyłklową. niem, że stanowić oni będą jednądru|S'"o"y dołożą wszelkich starań, by

Raid odbędzie się ulicami Wilna |żynę, która razem wystartuje i ra-; bYŚ w jaknajlepszej formie. h
14 kwietnia. Trasa prowadzić bę-|zem będzie musiała przybyć na me-. , Niebawem lekkoatleci polscy
dzie przez ulica śródmieścia. Celem| tę. : również zlożą rotę i ślubowania, a
bowiem zawodów jest popularyzo-i Jest to swego rodzaju inowacja. | gdywyjeżdżać będą do Berlina, bę-
wanie spontu motorowego w Wilnie. , Za pierwsze miejsca przewidziane są, dziemy ich żegnać w przekonaniu,

Do zawodów zgłaszać się mogą nagrody. Klub, który zdobędzie naj-, *© Polska wysyła najlepszych swoich
stowarzyszenį i  niestowarzyszeni,| więcej punktów, otrzyma również na |Sportowców, którzy ze wszech miar
Zgłoszenia przyjmują: Ośrodek W.F. zasłużyli na miano olimpijczyków.
i Wil. Tow. Cykl. i Motocyklistów w

 

 środę. Trzeba przypuszczać, że na. mp)
/ ` starcie zbierze się sporo zawodni:| Zarok dzwon olimpjiski powoła

nowym lolkalu przy ul. Bakszta 2. |ków i że impreza cieszyć się będzie młodzież całego świata na start. |
Wpisowe od motocyklisty wyno-|powodzeniem. |. Okres przygotowań olimpijskich

si 1 zł, od kolarza 50 gr. jnie powinien być okresem przygoto-: A : ,wań tylko kilku zawodników. Powi-
Petkiewicz kandyduje na polskiego "trenera. 3x! byćоКpodźwignięcia sie

j ca ski, i sportu
Petkiewicz złożył Pol. Związiko- rapolskichdługodystansów. || | wiledakiego. RCIE

wi L.-Atletycznemu ofertę na trene” || 4.2.0, "W.CZ YEN Jarwan.



BZIENNIK WILENSKT

/

Poniedziałek, 8 kwietnia. .
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Ognisko KPW. — Strzelec.

Wczoraj odbył się słabo zorga”|
,sównie Wielkiej Honorowej Nagrodyzee przez sekcję lekikoatle-

tycznąOgniska KPW. mecz ciężko”|
Nomo między Strzelcem, a O-
gniskiem KPW. W punktacji ogólnej | sendeczne gratulacje.
zwyciężyło Ognisko 14:7.

Wyniki techniczne są aastępują-
ce: Kužmicki z Ogniska pokonał
Michałowskiego, Gołowacz ze
Strzelca wygrał z Ambrożewiczem,
Kunicki z Ogniska wygrał z Ławry”
aowiczęm, Michaliniec pokonał Świ-
derskiego z Ogniska, Drobinin ze
Strzelca wygrał z Halickim, Szy”
łański w wadze ciężkiej pokonał na
pumkty Bielawskiego ze Strzelca.
Sędziował Krukowski. Ognisko 4
puńkty zdobyło valcoverem. Przed

 

i ®

Gratulacje dlaWajsówny.
Natychmiast po przyznaniu

 

Waj-

Sportowej za r. 1934 zarząd PZLA.
jprzesłał  zmakomitej  lelkkoatletce

DRUŻYNA OLIMPIJSKA WIOŚLARZY.

Komitet Wykonawczy Pol. Zw. „Tow.
Wiośl, w porozumieniu z kapitanem spor-

towym związku, W. Długoszewskim, usta-

wił skład olimpijskiej drużyny wioślarskiej.
Drużyna ta składać się będzie w zasa-

dzie z 20 „zawodników, z tem jednak, że

PZTW oopiekuje się pozatem szeregiem in-
nych zawodników, którzy ew, dołączeni bę
dą do drużyny później, lub w razie potrze-
by wymienieni.

Skład drużyny olimpijskiej przedstawia

się następująco:

z Warsz. T-wa Wioślarskiego: Borzu-

z BydgoskiegoT.W.: Brasn, Bronie,
Pasiko zrajda,Ciechanowskie i Orma-r :

z Kaliskiego T. W.: Tyszer, Odziemski,

Czaplicki i Tuczyński;

z K. W. 04 Poznań: Leporowski i Ko-

ryłłowicz;

z A.Z.S. Kraków: Roger Verey;

z A.Z.S. Wilno: Jerzy Kepel.

Na „zastępców* członków družyny olim
pijskiej przewidziano: Łukaszewskiego z

Płocka, Tobera z Włocławka, Hottrana,
Janickiego, Maciejewskiego i Perłińskiego

z Kaliskiego T. W.

25 PAŃSTW NA STARCIE
MISTRZOSTW AKADEMICKICH

W dniach 10 — 18 sierpnia r. b. odbę-
dą się w Budapeszcie VI akademickie igrzy
ska światowe, które zgromadzą na starcie

rekordową liczbę zawodników.

Szczególniej ciekawie  zajowiada się

konkurencja pływaków amerykańskich i ja-

Nowości wydawnicze.
Numer 14-ty „Prosto z Mostu* poświę-

cony jest w znacznej mierze jubileszowi
60-lecia pracy scenicznej Ludwiga Sotskie-

go. O młodości artysty pisze Adam Grzy-

mała-Siedlecki, o jego obecnemżyciuAdolf

Nowaczyński, Stefanja Szurlejówna aamiesz

' cza wywiad z Solskim, a Stanisław Piasec-

ki poświęca mu tygodniowy feljetoa. Po-

zatem znajdujemy w numerze dalszy ciąg

„Genealogji teraźniejszości — Aleksandra

Świętochowskiego,  feljeton _ „Kolorowa

wieś?" tWojciecha Wasiutyńskiego,  „Po-

przednicy Conrada“ Miłosza Gembarzew-

skiego, reportaż „W szkole wieczornej* Ze

: fji Goździejewskiej rozprawa o nowem wy-

daniu Chlebowskiego — Kazimierza Cza-

chowskiego, oraz działy krytyki literackiej,

recenzyj, Satyry, uwag społeczno - poli-

tycznych, przeglądu prasy, „Panopticum* i

dwie powieści: polską Wł. J. Grabskiego i

tłumaczoną M. Gevers.
Sta =

meczem odbyły się popisy gimna-
styczne Giedrojcia, Orłowskiego i| chowski, Seweryn, Antonowicz, Kobyliński

Żebrowskiego. "dr. Telgner i Slązak;

KM
Al. Jolson, Dolores del Rio, Ricerdo Cortez i in. w najalošrleįszym filmie

WONDER BA
WIDOWISKO 10.000 CUDOW! susiei

Pod protektoratem archidiacezjalneco Instytutu Akcji Katoliekiej
Potężne Arcydzieło Filmowe

 

Balkon 25 gr. Program Nr. XVII

Przez różowe okulary.
Przeczucie bliskiej wiosny | niedziekiej radości w 2 cz. I 18 obr.
Gościnne występy N, Belskiej i W. Zdanowicza. Szczegóły w afi-
szach. Codziennis 2 przedstawienia o godzinie 5 min, 30 I 8-ej mi
nut 15. W niedziele i święta 3 przedstawienia o godzinie 4-ej, 6 mi-
net 30 i o 9-ej wlecz. W soboty kasa czynna do godz. 10-ej,

 

 

oc Cudów.
(LE DRAME DE LOURDES)

Popierajcie Polską Macie:z
Srk"lną.

pońskich.

—
—
—
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D:Iš Rewelacja sezonu.JEANNETTEIMAC CC ALD, MAURICE CHEVA-
LIE w najciekawszym filmie od czasu wyna'ez'enia tašmy filmowej p.t.

„WESOŁĄ
WDOWKA“

Rež. Ernest Lubitsch. Mu FR
zyka Franciszek Leher: s

Film został uzna ®
ny przez c'łą prase
| publiczność га naj
Ispsžy w bieżącym Se:
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Li
CZAS PRZESADZAĆ rośliny poko- |FAMELEA
jjowe, czyni to fachowiec ogrodnik.
| Oferty do Administracji „Dz. Wil"

zonie.
Seanse: o godzinie 4,

6, 8 i 10 wiesz.
 

\МоБес wielkiego powodze-

nia jeszcz” dziś niezrównana FRANCISZKA GAL LJa

„WERONIKA“
į Nad program: Dodatek kolorowy lasku wiedefskim“. Sean-

se: a

MłodyROOMK
i

kk aa ės 'człowiek z ukośczo-| A:
i|ną szkołą średnią po- p

  
 

MIEJSCE ŁASKI BOZEJ.
Szczegóły nastąpią. са «Ko «HELIOS».

ostatnie 2 dni.
‚ DZIŚ naf-
nowszy fllm g%

+BergnePAN
K. Kucharski w Wilnie.

— Tu mówi Kazimierz Kucharski.
Dzień dobry panu!
—Co?
— Pan już przyjechał? Gdzie pan

jest? Gdzie mogę pana zobaczyć.
Panie, ja pana szukam dziś od sa“

mego rana.  Telefonowałem do
wszystkich redakicyj, dzwoniłem do
Radja, do domuiwszędzie mi mówio.
no, że pan przed chwilą wyszedł, |
— Rzeczywiście, że pech, ale cóż|

ja zrobię. Panie Kazimierzu — je-
stem do pańskiej dyspozycji.
—Kończę teraz jeść obiad w Bu;

kiecie. Niech pan zaraz przyjdzie,
bo mam mało czasu,
— Rzuciłem pośpiesznie słuchaw

kę telefoniczną, Wiciąśgnęłem palto i
pa by uścisnąć dłoń mistrza,
óry bezpośrednio z Ameryki przy
K do Wilna, Słyszałem bowiem,
że słynny lekkoatleta, ma wszelkie
dane potemu, by stać się następcą
Kusocińskiego.

No i oczywiścio wrażenia, wra-
żenia z Ameryki.

Przy jedóy ze stolików pozna-  ją Kuc
Nie będę sias jak witaliśmy się

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

MARZĄCE USTA"

oraz Kolorowy Dodatek i in.

z sobą, bo to mało ciekawe. Lepiej
powiem jak wygląda Kucharski.

Nie zmienił się on prawie zupeł-
nie. Ostre rysy twarzy. Stanowcze
spojrzenie i sympatyczny uśmiech
sportowca „który wierzy w swe siły.

Niech mi pan opowiada o wszyst-
kiem. Niech pan mi mówi o swoich
startach w Ameryce.
— (Cóż ja mam opowiadać.
W, Ameryce skorzystałem sporo.

| Ameryka podobała mi się szalenie.
| Startowałem na bieżni wyłożonej de-
ekami. Był to faktycznie teatr. Okrą
żenie wynosiły przeszło sto metrów.
Nie byłem przyzwyczajony do biegu
w gumowych pantoflach, ale jakoś
mi poszło. Cała prasa amerykańska
rozpisywała się o moim stylu. Za-
mieszczono szereg fotografji.
— A ile było publiczności?
E, jak na stosunki amerykańskie,|

to niezbyt wiele, bo coś koło 30 ty-|
sięcy widzów. Owganizącja zawodów
była pierwiszorzędna. W Ameryce na
zawody przychodzi publiczność te-;
atralna. Sędziowie są we fralkach, w.
cylindrach. Słowem dzień zawodów.
jest u mich dniem wielkiego święta.

 

 

   
Zgłoszenia przyjma!:

| Administracja „Dziex

niku Wileńskiego”.
|i
b sperowicz.

— A jak pana przyjmowano?
— Mieszkałem w _ poselstwie.

Wydano kilka bankietów. Było nadz
wyczaj miło. Czas mijał tak szybko,:
że ani obejrzałem: się jak trzeba by”
ło opuszczać brzegi Nowego Świata.|
— Przepraszam, że przerwię. Mo.

że napijemy się czegoś?
O, nie! Ja nie piję.

— Rozmowa ciągnie się w dal-
szym ciągu, Kucharski chce odwie-
dzić jednego ze swoich znajomych w
hotelu Georges. Idę razem z nim.
Kucharski sapie drapiąc się na scho-
dy. W Ameryce jeździ się windą.
Schody tam prawie nie istnieją.

Zapraszam Kucharskiego dg sie-
bie, bo nie chcę z nim rozstać się. '

Czem to go poczęstować?
Palimy egipskie. Posyłam służą-

cą po pomarańcze. Okazuje się, że
Kucharski nie jest amatorem  owo-
ców. Zjadł pomarańczę i mówi, że
mu zrobiło się zimno.

Żarty jednak na stronę,
Co pan zamierza. teraz robić.

Mówiono mi, że Warszawa chce
pana ściąśnąć do siebie,

Kuchanski zamyślił się poważnie.
Nie! Do Warszawy nie chcę je-

chać. Będzie to chyba ostateczność.
Mamprzecież niezłą posadę w Bia-

ne

į Wilnie i na prowts- |wli drobiu, mleczar-
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ННОНННВеННННИИННУНО)

nieść, to chyba tylko do Wilna. Chcę
startować w barwach jednego z klu-
bów wileńskich. Kocham Wilno —
przecież jestem wilnianinem.

Prowadzimy przyjacielską rozmo
wę, a gdy pożegnałem się z mistrzem
Kucharskim, to czułem, że rzeczy-
wiście Kucharski (powinien |wrócić
do Wilna. Zależy to wszystko od
tych, którzy mogą za pośrednictwem
telefonu, czy listu prywatnego, szczę
śliwie załatwić sprawę Kucharskie-
$o, która jest sprawą aktualną, trze-
ba przypuszczać, że w najbliższym
czasie sprawa ta zostanie pomyślnie
załatwiona,

Na zakończenie mała niedyskre-
tna notatka, Kucharski chodzi bez
kapelusza. Przegrał zakład z Ctu
skeyem i musiał zostawić wAmery-
ce kapelusz. „Co kraj, to obyczaj".
Przez 14 dni podróży morzem nie
chorował ani razu, chociaż „bujało”
porządnie, Kucharski czuje się dosko
nale. Mówi, że będzie wdobrej for”
mie, że poprawi swe rekordyż
we, że będzie się starał dojść do
szczytu swej formy by godnie wy-
stąpić na olimpijskim stadjónie w

-

Berlinie,
Jarwau,
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