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Otwarcie Targów Poznańskich.
POZNAŃ. (Pat). Otwarcia targów szłoroczne, cieszą się w kraju i za-

poznańskich dokonał minister prze- | granicą solidnością i są dowodem si-

    
  
   

   
  

  

    
   
  

   
  

   

  
   

  

    
  
   
   

   

    
  

  

 

    
  

    

   

   

 

   

   
   

   

  
  
  
  

   
   

    

   

 

  

_ mysłu i handlu Zarzycki, który przy-,ty gospodarczej społeczeństwa. O
jechał do Poznania już w sobotę ale' godz. 13,30 odbyło się w Bazarze
noc spędził w wagonie, a dziś rano. śniadanie na cześć ministra i gości.
0 godz. 9-ej powitany został przez|j POZNAŃ, (Pat). Na uroczystość
dostojników miasta Poznania

Minister w przemówieniu swem  minstra Zarzyckiego przybyli komi-
zaznaczył, że z każdym m:esiącem  sarz generalny R. P. w Gdańsku Pa-
powiększa się wskaźnik produkcji pee, prezydent miasta Warszawy
przemysłowej w stosunku do analo- | Kościałkowski, wielu przedstawicieli
śicznego miesiąca roku poprzednie- niemieckiego świata gospodarczego

_go i zbliżamy się powoli do poziomu w tem 18 prezesów izb przemysło-
|, roku 31 to jest do poziomu 70 w po-|wo-handlowych oraz z Czechosłowa-

ównaniu ze wskaźnikiem 100 z r. 28, cji komisarz wystawy ceskosłowa.
Targi poznańskie, które są dobrze ckiej Buhaczek. Pozatem z Warsza-
Organizowane a w obecnym roku są wy przyjechali dziennikarze i ko-
2-krotnie silniej obesłane niż ze-' respondenci pism zagranicznych.

Qtwarcie portu lotniczege na Okęciu.
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz.; Butkiewicz określił rozwój cywilne-

10 odbyło się uroczyste poświęcenie|go lotnictwa polskiego i wspomniał
i otwarcie portu lotniczego w War-
Szawie, na Okęciu, oraz uroczysto-
ści związane z obchodem 5-lecia
polskich linij lotniczych LOT, Na
Uroczystość przybyli premjer Ję-
drzejewicz, marszałek sejmu Śwital-
ski, ministrowie Hubicki, Pieracki,
Zawadzki, Kaliński, Butkiewicz,
wiceministrowie, korpus dypl. z
ambasadorami St. Zjedn., ZSRR,
oraz Włoch, przedstawiciele władz

| państw. i miejskich, gen. Rayski,
wyżsi urzędnicy, przedstawiciele
LOT-u z dyr. inż. Wacławem Ma-
kowskim. Przybyli również przed-
Stawiciele lotnictwa _ cywilnego
państw obcych, którzy przylecieli
wczoraj. Następnie przybył Prezy- LOT-u, że dołożą wszystkich sił,
dent Rzeczypospolitej. Mszę odpra- | by osiągnąć najlepsze rezuliaty dla
wił biskup polowy Gawlina. Minister | chwały lotni. twa polskiego.

a J + * ;

Polski połączone są obecnie z
Wiedniem, Bukaresztem,
lonikami, Rygą, Tallinem obecnie
realizuje się połączenie z Berlinem
a przygotowuje się otwarcie komu-
nikacji lotniczej ze Stambułem i
Moskwą. W zakończeniu przemó-
wienia minister poprosił Prezydenta
Rzplitej o podniesienie bandery na
znak, że cyw. port lotniczy został
otwarty i oddany do użytku publicz-
nego. W odpowiedzi na przemówie-
nie min. Butkiewicza dyr. LOT-u
podziękował za przychylną ocenę
działalności LOT-u i zapewnił w
imieniu wszystkich pracowników 
 

Duch zakonu krzyżackiego
drogowskazem polityki hitlerowskiej,
Histerjozeficzne wynurzenia Rozenberga.
BERLIN. (Pat). Szei narodowo- niemieckich i ducha zakonu krzy-

Socjalistycznego urządu polityki za- żackiego. Trzecia Rzesza otrzyma,
$ranicznej dr. Alired Rosenber$ wy- według Rosenberga, iormę niemiec-
głosił dziś w Magdeburgu w sali by- kiego państwa zakonnego, opartego
łego zakonu krzyżackiego mowę, w na wzorze zakonu krzyżackiego.
której poruszył zagadnienie przy- Wybrana ma być z 70-miljonowego
Szłego ustroju Rzeszy. Zakon krzy-| narodu niemieckiego elita, której za-
żącki jako twórca idei rozszerzenia i daniem będzie kierować niemiec-
zabezpieczenia niemieckiej  prze-| kiem państwem. Przywódca takiego
Strzeni życia jest wzorem, na któ- zakonu stać będzie na czele pań-
Tym ma się oprzeć ustrój narodowo-|stwa, nazwanego przez Rosenberga
Ep karczny. Rosenberg podkre-| monarchją na republikańskich pod-

tzeczy zrezygnowały, nie mogą się|czy naczelnik zakonu będzie przez
L wyrzec obszarów koloniza-| niego obrany jeszcze za jego życia,
cyjnych na wschodzie, które po|czy przekaże testamentem obiór ra-
dzień dzisiejszy pozostają podstawą| dzie zakonu krzyżackiego, w każdym
wyżywienia narodu. Zadaniem szkół| razie przyjęta raz iorma stanie się
niemieckich będzie zaszczepić w du-| obowiązująca raz na zawsze.
Szach dzieci pamięć wielkich królów

Vdamienay głos dziennika ryskiego,
RYGA. (Pat). „Siegodnia'* war-!działać wszelkiego rodzaju alarmom

tykule wstępnym, omawiając spra-|i niepokojom. Państwa bałtyckie nie
wę odmowy Niemiec podpisania! mogą nie przywiązywać wagi do
paktu gwarancyjnego, pisze, że za-
 Jęte przez Niemcy stanowisko świad
czy, że plan Rosenberga i jego kam-
Panja nie są teorją. Rzesza nie chce
wiązać rąk jakiemikolwiek umowa-
mi, któreby w przyszłości stanowiły
przeszkodę w jej dążeniach do roz-! winny same w tej kwestji zająć sta-
szerzenia swego terytorjum, Odmo-| nowisko i przejawić inicjatywę, ro-
Wa Berlina nie może być uważana| biąc wszystko, aby nie być przed-
*a uzasadnioną j nie może przeciw-| miotem cudzych rozgrywek.

wyznacza określoną rolę, jest w dal-
szym ciągu aktualna. Dziennik za-
znacza, że państwa bałtyckie po-

Konferencja akademików państw
| bałtyckich.

RYGA. (Pat). Dziś rozpoczęła się byli członkowie rządu:z premjerem
w Rydze 11 bałtycka konferencja Ulmanisem i ministrem oświaty
akademickich związków S. E. L. Beldawem na czele, posłowie litew-
Przybyły liczne delegacje zFinlan- ski, estoński i finlandzki, profesoro-
di, Estonji i Litwy, przyczem z dele-i wie uniwersytetu oraz przedstawi-

| £acją litewską przybył chór akade-|ciele miejscowej organizacji studen-
| Micki, | ckiej. Konferencja potrwa 3 dni.

Na inauguracyjnem posiedzeniu, |

Woldemarasgchory na manję
prześladowczą.

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:że grozj mu porwanie i uprowadze-
3 Przebywający "obecnie wZarasach nie do Polski. Ministerstwo spraw

były premjer Woldemaras uległ wewnętrznych przeprowadziło na-
 Rawrotowi manji prześladowczej, tychmiastowe dochodzenie i, jak po-
doprowadzając do ciągłych zatargów | daje pismo Sekmadenis,

 łorem pozostaje. Przed paru dniami nikiem wyłącznie jego bujnej fanta-
Profesor Woldemaras zawiadomił! zji. Ё

_ Ministerstwo spraw wewnętrznych, |
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Bowrót ministra Barthou
4 PARYZ (Pat) Dziś o godz. 12.45 ZAMACH NA POCIĄG WIOZĄCY

wrócił do Paryżu minister sprav| MIN. BARTHOU.
zagranicznych Barthou. j PARYŻ. (Pat). Prasa podaje, że

|w podróży powrotnej ministra Bar-

PEWITA thou między stacjami Ignay Avri-

| PARYŻ. (Pat). Powrót ministra|Court i Richecourt le Chatau obrzu-

waz

o zasługach LOT-u. Większemiasta |

Sofją, Sa- !

„, że Niemcy z wielu| stawach. Od Hitlera zależeć będzie,

faktów mówiących o tem, że polity-|
ka programowa narodowych socjali- |
stów, która państwom: nadbałtyckim [

ż organami policji, pod których nad- no, że obawy Woldemarasa są wy- nej

jBarthou dał powód do manifestacji
polsko-francuskiej. Na
| Wschodnim witali ministra ambasa-
jdor Polski Chłapowski i liczne dele-
| gacje stowarzyszeń polskich i pol-
jsko-francuskich, w których imieniu
, wygłosił
inż. Lipkowski.

z э w

Jest wśród wydawnictw specjal-
„nych Hachette w Poryżu serja ksią-
żek, poświęcona współczesnym za-
gadnieniom. W) tej to sezji, pisze o
rolniku francuskim akademik Bor-
deaux, o robotniku — Albert Tho-
mas, 0 uczonym — znakoinitošė O
rozgłosie światowym proi. Richet, o
prawniku — dziekan Henri - Robert,
o artyście — p, de La Sizeranne.

A oto jedna jeszcze wykwintna
ósemka. „La Politique". O polityku.
Autor? Członek Akademji irancu-
skiej, b. premjer i b. minister spraw
wewnętrznych Trzeciej Republiki, a
obecny minister spraw  zagranicz-
nych Louis Barthow < Aa

„Polityk“, ksiąžka niezwykle cha
rakterystyczna  dlą  umyslowošci
francuskiej. Napisana ze znawstwem:
tematu i postaci absolutnem — ba!
tyle lat w polityce, — bystrością są-
du i przenikliwością wybitnego inte-
lektualisty, a piórem  majsterskiem
i jakże rasowo francuskiem.  Sło-
wem bardzo wysokiej klasy książka.

| Jak żołnierz
Nie sięgając do szerszych szcze-

„gółów, ani jej bliżej, głębiej nie oma-
wiając, dajemy tu garść cytat z wy-
znań pisarza . polityka o polityku
o zawodzie, który obok zawodu żoł-
nierza przynosi najwięcej niespo-
dzianek i najwięcej emocyj.

įi

| Zalety polityka
l
| Więc przedewszystkiem polity-
„trzeba wiele doświadczenia, by rozwikłać

kowi
, tajemnicę świata bardzo skomplikowanego,

gdzie pozory, o ile tylko do nich przywią-
zujemy znaczenia, omylić mogą co do istoty
i przebiegu zjawisk, obojętne z korzyścią

dla nas, czy ze szkodą”.

Dalej:
„Polityk powinien zawsze mieć na po-

| dorędziu rachunki. Przeciež jego klientem

|jest całe społeczeństwo”.

Dalej:
„W polityce nic nie wolno lekceważyć

niczego, niczego. Nawet oddanych usłu$”.
/

i Dalej:

  

 

j „Polityka, to wielka bitwa. Nie zbie-

dworcu |

cono przejeżdżający pociąg kamie-

niami. Jeden z kamieni trafił w szy-

bę wagonu, w którym siedział mini-

ster. Towarzyszący ministrowi komi”

sarz policji zawiadomił o tem władze

przemówienie powitalne|policyjne w Nancy, które wszczęły
dochodzenie.

 

Uwagi min. Barthou
o politykach i żonach polityków.

Intryga
l uwaga, nieco makjaweliczna,

pod którą podpisałby się — obu dłoń
mi — stary Talleyrand:

„Człowiek, który przez pewien czas

żył intrygą, już się bez nie mie obejdzie.
Życie bez intrygi wyda mu się okropnie

nudne”.

Trochę dalej Barthou zaczyna się
tłumaczyć:

„Nie chcę, by mi przypisywano to, cze-
Francuską i nie sądzę, ażeby od czasów

wojny dało się znaleźć dla niei określenie
$o nie mówię. Nie powołuję się ani na La

Bruyere'a, ani na Bossuet'a, by osłonić o-
szustów lub zaszkodzić cnocie. Ale, popro-

stu, wierzę, jak oni, że polityki nie da się

robić wyłącznie z ludźmi uczciwymi”.

Żony w polityce
* Sza, szal Czytajmy. O żonach w

polityce. Barthou nie godzi się z La
Bruyere'em, który twierdzi, że „czło
wiek wolny, nieżonaty, jeśli ma tyl-
ko rozumu, może się wynieść nad
swój stan, wmieszać w wyższe siery
i porównać z najgodniejszymi, Trud-
niej o to temu, kto już związany.
Małżeństwo pono ludzi trzyma na
właściwych szczeblach”.

„Ścigana przez zawiść, tropiona przez

niechęć narażona na wszystkie niebezpie-
czeństwa stanowiska publicznego, zasługuje
żona polityka na to, by o niej ani nie mó-
wić źle, ani się z niej ше śmiać, Jest —

bardziej pochwalne*.

Zatem, głęboki ukłon w stronę
parjotyzmu i charakteru żon polity-
ków francuskich! W stronę ich rozu-
mu i taktu! Nie przeszkadzają w
karjerze! Przeciwnie...

Wiara
Zakończenie książki brzmi na-

przekór jakby tej lekkiej subtelnej
ironji, którą Barthow włada z takim
wdziękiem o czem już przekonaliś-
my się:

„Dła polityka niema odwrotu. Żadna
granica wieku nie postawi kresu jego obo-
wiązkom. „Lasciate ogni speranza” dla nie-

go nie istnieje: Polityk ma dobrą nadzieję
zawsze”.

Oto wyborne resumć: Polityk ma
dobrą nadzieję zawsze. To znaczy:
nigdy, nawet po klęsce, nie poddaje rze owoców zwycięstwa, kto nie umie na-

razić się na straty”.

 

się i nie cofa. Wiara jego jest zadat-
kiem jego zwycięstwa.

i]

Los rozbitków Czeluskina.
MOSKWA. (Pat). 61 rozbitków

Czeluskina znajduje się obecnie w
zatoce św. Wawrzyńca, 6 w zatoce
Opatrzności, reszta w Wellen z wy-
jątkiem 2 będących w drodze z Wan
karem do Wellen. W. najbliższych
dniach wszyscy zostaną skoncentro-
wani w zatoce Opatrzności. Sytuacja
statków Stalingrad i Smoleńsk po-

 PARYŻ. (Pat). Sędzia śledczy w

prawiła się dzięki polepszeniu się|

warunków atmosferycznych.  Ła-
macz lodów Krassin donosi, że do-
trze do miejsca katastrofy maj-
wcześniej 15 a najpóźniej 22 maja.
Prof. Schmidt opuścił Alaskę, udając
się na dalszą kurację do San Fran-
cisko. Po wyzdrowieniu uczony od-
wiedzi Waszyngton i Nowy Jork,
skąd powróci do Moskwy.

 

Nowe „rewelacje' w sprawie
zabójstwa Prince'a.

do Dijon 20/2 z własnej inicjatywy i
| Dijon przesłuchał pewnego dzienni-|wiedział, że jego matka jest zdro-

|karza paryskiego, który wręczył mu| wa. Pozatem z dokumentów tych
dokumentów,| Iotografje mających|wynika, że morderstwo dokonano w

|wykazać, że radca Prince wyjechał! związku z pewnym szantażem.

Wiadomości telegraficzne.
** Do Moskwy przybyła wyciecz-/

ka dziennikazry litewskich z dyrek: |
stwierdzo» |torem litewskiej agencji telegraficz |

Turauskasem.

bość śniegu miejscami dochodzi do
3-ch mtr., a w jednem miejscu war-
stwa śniegu na torze kolejowym do-
chodziła nawet do 6-ciu mtr. O ile

obawiają się niebywałej powodzi.

zagranicą 8 zł.
zawiersz milim. tekstem!w

 

do Paryża
WRAŻENIA Z PODRÓŻY.

PARYŻ. (Pat). Francuski minister
spraw zagranicznych Barthou po po-
wrocie do Paryża złożył przedstawi-
cielom prasy oświadczenie, w któ-

rem opisał swoje wrażenia z podró-
ży do obu krajów sojuszniczych.
Zdaniem ministra, podróż ta umocni-
ła zaufanie i bezpieczeństwo.

PARYZ (Pat.) Wczoraj o godz.
23.47 powrócił z Paryża minister
Titulescu, który witany na granicy
przez dziennikarzy udzielił im wy-
wiadu. Z podróży do Paryża mini-
ster jest zadowolony, gdyż więzy
łączące Rumunję z Francją są bar-
dzo silne. Odpowiadając na pytanie
dotyczące konferencji Małej Enten»
ty, minister odpowiedział, że zbierze

(C. P. C.) Turystyka, czyli odby-
wanie podróży dla własnej przyjem-
ności, a nie dla wyraźnie praktyczne
go celu, jest zjawiskiem zupełnie no-
wem w dziejach kultury świata. My,
ludzie XX wieku, przebywający ol-
brzymie przestrzenie w wygodnych
wagonach ze słuchawkami radjowe-
mi na uszach, nie zdajemy sobie
nawet sprawy, jaką torturą stawała
się podróż naprzykład dia szlachcica
z XVI wieku. Na śmiałka; który wy-
1uszał w drogę czyhały oceany bez-
droży, pełne rozmokłej gliny lub pia-
sku dokuczliwego, straszyły głębią
niezbadaną rzeki i jeziora, które trze
ba było przebywać wbród, A każda
karczma na rozdrożu była siedli-
skiem zbójców okrutnych, czatują-
cych na majątek i życie podróżnych.
Jednak nawet wówczas, w tym wie-
ku niebezpieczeństw napotykamy
już na pierwsze ślady turystyki pol-
skiej... | co dziwniejsze; tym turystą,
co tak odważnie przezwyciężał ów-
czesne trudy podróży, pierwszym
prawdziwym miłośnikiem przyrody
—była kobieta.

Cofnijmy się w połowę XVI stule-
cia, W' miasteczku Kieżmarku, poło-
żonem w zakątku Tatr, które król
węgierski, Jan Zapotya, ofiarował
polskiej rodzinie magnackiej panuje
podniecenie niezwykłe, na spokoj-
nych zwykle mieszczan spłynęła z
wyżyn pańskich komnat wieść nie-
spodziewana j tak niesamowita, że
zrazu nawet największe plotkarki w
mieście nie dają jej wiary. „Na Zie-
lone Świątki pani Beata Kościelec-
ka, żona Albrechta Łaskiego, pana
na Kieżmarku wybiera się w pod-
róż w góry”. Aż za głowę chwycili
się przerażeni obywatele Kieżmarku,
Góry! Czyżby wielmożna pani nie
czytała dzieł Dawida Frohlicha, słyn
nego matematyka, którego, jak wy-
rocznię poważa cały świat naukowy?
Wszak uczy mistrz Dawid, że Tatry
są krainą groźną i niedostępną, dzi-
kością i spadzistością przewyższają-

«Karp» w mętnej
wodzie.

„Gazeta Warsz.” informuje:
Dowiaduremy się, że sanacyjne

koło adwokatów Rzeczypospolitej
Polskiej (t. z. „Karp”), wyzyskuje sy-
tuację, w jakiej znalazłą się Resursa
Obywatelska i zabiega u kuratora p.
Jędrzejewicza o wydzierżawienie tej
części lokal Resursy, która jest
przeznaczona na zebrania klubowe
członków tej instytucji, Gdyby ta
tranzakcja doszła do skutku, to Re-
sursa po zniesieniu zarządu przy-
musowego znalazłaby się bez lokalu,

 

a zatem bez możności spełniania
swych statutowych zadań.

Te zabiegi „Karpia” są czemś
niesłychanem. Pod względem praw-
nym rzecz przedstawia się w ten
sposób, że zarządzenie komisarza
rządu jeszcze nie uprawomocniło
się, ponieważ podlega ono ustawo-
;wemu odwołaniu. do ministerstwa
„spraw wewnętrznych, Gdyby nawet
jrekurs został odrzucony, tó zarząd
tymczasowy nie może zawierać u-
mów, obciążających towarzystwo na

 
* W północnej Finlandji trwająca lato nastąpi w zwykłym czasie,|dłuższy czas, a zwłaszcza takich,

przez dwa dni burza śnieżna przer-
iwała komunikację kolejową. Gru-

;,któreby uniemożliwiały mu dalsze
| istnienie,” EKD

PRENUMERATA miesięczna 4 zł, z odnoszeniem | przezyłką pocztowąŻA 4.BĄ

tekście (6iamowe)85gr.za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstam pe Ф8 gr. Ogłoszenia
<yłrewe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o TS proc. drożej.

przez Administrację dowołnie zmiuntane.
crekowe w P. K. O. Mr. 80187.

Tesenkzy
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Higieniczne wygodne

au12
OBUWIE DZIURKOWANE
wyrób właszy px BRAY nóg

„ч NOWICKI r 3]
Największy wybór OBUWIA

apanki, płecionki, sandałki,
wiatrówki, obuwie brezentowe,

gumowe I t. d.
Wyrób gwarantow. Ceny fabryczne 

Min. Titulescu o podróży do Paryża.
się ona w Bukareszcie w maju lub
w początkach czerwca i będą oma-
wiane głównie sprawa rozbrojenio-
wa i sprawa dorzecza naddunaj-
skiego. Prawdopodobnie w ciągu
maja lub czerwca, mówi! minister,
Rumunja będzie gościć u siebie
kilka osobistości ze świata politycz-
nego, które przybędą z wizytą ofi-
cjalną.

Pierwsza polska taterniczka.
Polska wyprawa wysokogórska w XVI wieku.

cą znacznie Alpy włoskie, szwaj-
carskie i tyrolskie i dziwów wszela-
kich pełną.

Podobno (opowiadają o tem ku-
moszki miejskie) w okolicy Szczyrb-
skiego jeziora zamieszkał w opusz-
«zonej kaplicy smok ogromny, który
napędza strachu nietylko ludziom,
ale i zwierzętom. A góra Łomnica,
według obliczeń Fróchlicha, posiada
aż 1 milę niemiecką wysokości (7:
«lm.!i) i zalicza się do najwyższych
szczytów świata. Wierzchołek jej
pogrążony w wiecznej mgle, sięga
najdalszych warstw powietrza dokąd
nawet (o zgrozo!)... wiatry nie do-
chodzą.

Jednak te ponure obrazy nie od-
straszają dzielnej białogłowy i Beata
Kościelecka spędza długie godziny
uumania w dzikiej, a pięknej dolinie
Zielonego Stawu. U stóp jej błysz-
czy ciemnem ślepiem jedna z naj-
śroźniejszych przepaści  tatrzań-
skich... Długo nie mogli się pogodzić
mieszczanie z tym zadziwiającym
współczesnych taktem wyjazdu w gó
ry. Wreszcie po naradach postano-
wili go uwiecznić ku przestrodze po-
tomności.

I tak w lakonicznej, obyczajem
średniowiecznym prowadzonej kro-

įnice, między opisami wypadków wo-
jennych i klęsk żywiołowych po-
wsłała nowa wiadomość... o; dziwnej
pani na Kieżmarku, która znajdowa-
ia w okolicy takie upodobanie, że
aż odbyła podróż w góry!

Nie omylili się mieszczanie kież-
marscy. Przez wiek cały notatka ta
budziła grozę wśród mieszkańców i
odstraszała przed nowemi wyprawa-
mi w Tatry.

Dopiero w r. 1640 w czerwcu
student liceum kieżmarskiego wraz
z pięciu swymi kolegami, wsród któ-

demik krakowski, Siedmiogrodzki,
poszli śladem Beaty Kościeleckiej.
Nauczyciel wsi Staroleśnej, który o-
fiarował się młodzieży zą przewod-
mika, posiadał już nielada doświad-
czenie turystyczne! Wprawnem 0-
kiem ocenił buty podróżnych i od-
rzucił dwie pary z nazbyt wysokiem
obcasami, a potem określił zgóry ile
należy zabrać prowiantu na wy-
cieczkę. Sam zaś dźwigał osobny
worek, w którym znajdowały się li-
ny i żelaza kolczaste pod obuwie,
na łokcie (!) i kolana (!). A gdy po
dwóch dniach trudów dotarli na
szczyt góry,, przewodnik wydobył
lam z pod kopczyka blaszane pudeł-
ko, z niego kawał pergaminu i zą 0-

com zapisać ich imiona i daty,
wieczną rzeczy pamiętkę.

Opis tej wyprawy, choć zakrawa
na fantazję jest niewątpliwie auten-
tyczny i znajduje się w niemieckiej
książce wydanej w r. 1683. Jedno
tylko zostało przez krytyków obalo-
ne, a mianowicie rozpowszechnione

na

celem wycieczki młodzieży była gó-
ra Łomnica. W ostatnich latach
stwierdzono jednak niezbicie, że
prawdziwym zdobywcą, „królowej
Tatr", który pierwszy postawił nogę
na jej czubie, był Szkot Robert Tom
son, a drugim Stanisław Staszic, któ ry spędził na szczycie noc z 21 na

  

rych znajdował się późniejszy aka-

płatą 1 guldena pozwolił młodzień-

aż po ostatnie czasy mniemanie, że
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Reż programu,
Przytoczyjiśmy niedawno (N. 102)

głos jednego z wybitnych przywód-

ców federalistów wileńskich, p. W.

Abramowicza, w sprawie stosunków

polsko - litewskicn. Wyrazi! on opi-

nję, iż zasadniczem rozwiązaniem

problemu może być tylko zmiana

stosunku Warszawy i Kowna do

„Wilna.
Mają słuszność Litwini, upatrując w

Wilnie swoją stolicę, Ma słuszność Polska,

nie mogąc zgodzić się, aby Wilno znalazło
się poza obrębem wpływów Państwa Pol-

skiego. Ma przedewszystkiem słuszność
Wilno, niechczc być rządzonem przez na-

ród litewski.

Jeżeli na sztandarze państowym w Wil-
nie ma być umieszczona historyczna Pogoń
litewska — czego wilnianie nieopatrznie się

wyrzekli — to winna się ona ukazać obok
Orła Białego, tak, jak za dawnej Rzeczy-
pospolitej i tak, jak zostało wznowione
przez Litwę Środkową.

Nie truduo w tych wynurzeniach
dopatrzyć się planu stworzenia cze-

goś na wzór byłej „Litwy Środko-

wej', która skolei miałaby się zająć

skupianiem dawnych obszarów b, W.
Księstwa Litewskiego. W! rezultacie

mielibyśmy dawne pomysły tedera-
cyjne.

Na łamach tegoż „Kur. Por“ u-

kazał się przed kilkoma dniami wy-
wiad z innym byłym przywódcą tych

że tederalistów wileńskich, p. Bron.
Krzyżanowskim,

Opinja jego brzmi nieco inaczej:
: —Mnie się wydaje, że jedyne rozwią-

zanie mogłoby być wtedy, gdyby Wilno po-
litycznie i geograficznie pozostało nazaw-

sze przy Polsce natomiast, aby Litwini wo-

góle otrzymali maximum praw w dziedzinie

kultury i oświaty bez ograniczeń narówni z

obywatelami Państwa Polskiego i odwrot-

nie, aby Polacy w Państwie Litewskiem o-
trzymali takież prawa.

To już jest jakiś projekt. Ma

szanse ze względu na swą realność

i jasność. Bardzo się też różni od

fantastycznych pomysłów p. W.
Abramowicza.

Tegoż samego niemal dnia poja-

wił się też projekt na łamach sana-
cyjnego „Czasu” krakowskiego. Pi-
smo konserwatywne poddaje uwadze
czynników oficjalnych pomysł, rze-

komo wysunięty ostatnio w jakichś
prywatnych rozmowach:

Polska i Litwa miałaby zawrzeć ścisły
układ polityczny; więcej, niż przymierze, —

mniej, jak unję. Dwa rządy, dwie odrębne

głowy państwa, nawet ustrój wewnętrzny
rozmaity, Ale oba państwa związane były-
by wspólną stałą „delegacją', składającą się
z przedstawicicli obu rządów, do spraw ze-
wnętrznych, wojskowych, handlowych, ko-

munikacyjnych, rozliczeń skarbowych i sto-
sunków kulturulnych i t. p., której siedzibą
byłoby Wilno. Siedzibą rządu litewskiego
pozostałoby Kowno, polskiego zaś — War-
szawa; granica między obu państwami by-

łaby tak, jak obecnie. Ustalonoby zasady
szerokiej autonomji kulturalnej mniejszości

polskiej na Litwie kowieńskiej i litewskiej

w Polsce. Wilno pozostałoby polskiem mia-
stem wojewódzkiem. Posiadałoby jednak tę

szczególną właściwość, że dwa tereny w je-
go obrębie stanowiłyby „enklawy”. Jedną
z nich byłaby Góra Zamkowa z basztą Ge-
dymina. Drugą — Paiac Reprezentacyjny,
któryby stanowił siedzibę „delegacji mie-

szanej”* polsko-litewskiej, działającej po-

dobnie, jak: przedwojenna  takaż wspólna

delegacja, złożona z przedstawicieli Austrji

i Węgier. Obie wyżej wymienione enklawy
stanowiłyby kondominjum polsko-litewskie
© charakterze eksterytorjalnym. Na tych

dwu terenach oba języki państwowe obo-

wiązywałyby na równi jako urzędowe, Fakt
enklaw nie stanowiłby poważniejszych
trudności, byłby zaś symbolem dła Litwi-
nów, że ich ilaga państwowa oraz odcinek
ich władzy w Wilnie są „iaktem”,

Mamy pewne dane do twierdze-

nia, iż pomysł powyższy nie jest
wcale produktem ostatnich dni. Coś
o nim słusze'iśmy tu w Wilnie już w;

czasach rozzraw nad projektem Hy- |

mansa. Mowa tam była takze o Śni-|
piszkach. Odległe to już czasy,jakże.

to więc długo takie projekty wędru-

ją z Wilna do Krakowa. I w dodatku
wtedy traktowany on był trochę zj

punktu widzenia humorystycznego. |

Przytoczyliśmy tem trójglos, aby
dać świadectwo faktowi, że w ko-
łach sanacyjnych, mających preten-

sję do znajomości sprawy stosunków

polsko - litewskich, niema żadnego

określonego programu w stosunku

do Litwy. Jak we wszystkiem zresz-

tą, co — według utrwalonego tam о-

byczaju — zarezerwował sobie do
wyłącznej decyzji „czynnik decydu-

jący”.
Pozostało jedynie mgliste obraca-

nie się około pomysłu federacji i
zawsze, przy każdej okazji, wraca

się do miego na bliższą lub dalszą

odległość.

A tymczasem z upartymi Litwi-
nami nie da się niczego zrobić pół-

projektami . półsłówkami, Proste,

jasne, zdecydowane stanowisko, zer

wanie z nawrotem do idei wielkiego

Zebranie Stronnictwa Narodowego.
Wczoraj w sali przy ul. Orzeszko-

wej 11 odbyło się zebranie Stron-
| nictwa Narodowego.
| Pierwszy przemawiał poseł Ko-
„marnicki składając sprawozdanie z
|obrad rady naczelnej Stronnictwa.
| Drugi zkolei mówca, pos. Zbigniew
Stypułkowski, omówił uchwały, po-
wzięte na radzie naczelnej i scha-
rakteryzował obecną sytuację poli-
tyczną oraz stosunek Stronnictwa

Narodowego do zagadnień bieżącej
chwili.

Przemówienie jego było wielo-
krotnie przerywane oklaskami zgro-

Apel oficerów

Wiczoraj odbył się zorganizowany
przez Związek Oficerów Rezerwy
tradycyjny apel oficerów i podcho-
rążych rezerwy w obecności prezesa
międzynarodowego Fidacu ministra
pełnomocnego Rumunji pułkownika
Cadere oraz prezesa Fidacu Polskie-
go gen. Góreckiego.

Apel rozpoczął się uroczystem
nabożeństwem w kościele garnizo-
nowym św. Ignacego. Przed nabo-
żeństwem odbyła się zbiórka człon-
ków Związku Oficerów Rezerwy na
dziedzińcu Piotra Skargi U. S. B., na
którą przybyło ponad 800 oficerów
i podchorążych rezerwy z kompanją
ikonorową na czele. Około godz. 10
na miejsce zbiórki przybył prezes
zarządu głównego Federacji i Z.O,R.
śen. dr. Górecki, który w otoczeniu
miejscowych władz Federacji i Z;O.
R. przyjął raport dowódcy kompanii
honorowej i przeszedł przed  iron-
tem zwartych szeregów oficerów i
podchorążych rezerwy. . !

Z dziedzińca Piotra Skargi człon-
kowie Z, O. R. z orkiestrą na czele
wyruszyli do kościołą garnizonowe-
go, gdzie ks. dr. Sledziewski odpra-
wił uroczystą Mszę św. wygłaszając
okolicznościowe kazanie.

Z przed kościoła wyruszył na-
stępnie olbrzymi pochód. b. wojsko-
wych do Bazyliki, gdzie na grobie
ś. p. ks. biskupa d-ra Władysława
Bandurskiego złożone zostały wień-
ce.

Z placu Katedralnego organizacje
b. wojskowych wyruszyły następnie
pochodem w zwartych szeregach ze
sztandarami i orkiestrami poprzez
miasto do Teatru Wielkiego na Po-
hulance, gdzie nastąpiło otwarcie
uroczystości „Apelu oficera i pod-
chorążego rezerwy”,

Przy stole prezydjalnym zasiedli
prezes geri, Górecki, prezes Fidac'u
minster Cadere, wiceminister Kor-
sak oraz członkowie zarządu okrę-
gowego Z, O, R.

W związku z przygotowaniami
do wyborów: do nowej rady miejskiej
władze stwierdziły, że trzeba będzie
skorygować dane, dotyczące około
100.000 wyborców.

Jak wiadomo, przeprowadzono w
swoim czasie. spis
|piero teraz opracowano wynik tego
ispisw i przyjęto od poszczególnych
|rządców zażalenie wyborców. Oka*
zało się, że dane, dotyczące około
30 proc. wyborców, są nieścisłe, co

 
ABC donosi:
Magistrai stołeczny jest teręnem

gruntownej  „czystki” politycznej.
Źwalmia się starych i rutynowanych
pracowników, zastępując ich  mito-
dymi zwolennikami określonej ide-
ologji, bez specjalnych kwalifikacyj
biurowych. Czy w ten sposób po-
ziom i sprawność urzędowania się
zwiększa, mamy dużo wątpliwości.

(W, sobotę nastąpiła nowa serja
wymówień, t. zw. „oszczędnościo-
wych”, w Wydz. Ew. Ludn. Zredu-

 
Zawaienie się podłogi w cukierni.

Donosilismy już o zawaleniu się
podłogi w Warszawie w cukierni
Lardellego  maprzeciwko dworca
głównego.  Dorobiono tam niedaw-
no jedną salę, w której był dancing.
Okazało się, że podłogę zrobiono za
ciężką, W niątek wieczorem około

| godziny pół do siódmej siedzący tam
konsumenci i kelnerzy zauważyli
stopniowe obsuwanie się podłogi.
Momentalnie wszyscy znajdujący się
w sali poczęli uciekać i w chwilę
potemi podłoga się zawaliła i wpadła
do suteren. Ź konsumentów jedna 0-
soba, która mie zdążyła uciec,
wpadła na suteren, odnosząc jednak
tylko lekkie obrażenia. Wypadek
wywołał ogromne zbiegowisko przed
cukiernią. Lardelli był cukiernią u-
częszczaną bardzo żywo przez ludzi
interesu.

Zarządzono oczywiście -docho-
dzenia. Komisja rzeczoznawców do-
szłą do przekonania, że katastrofa

federalistycznych, w krótkim sto-
sunkowo czasie przekonałoby Litwi-
mów, iż w narodzie polskim jest nie-
zachwiana: pewność, iż Wilno po-
winno po:zostač į pozostanie wiecz- księstwa, otrząśnięcie się z marzeń

 

nie w Polsce, To oczyściłoby prze-

 

 

rezerwy.
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Spis wyborców w Warszawie
w 30-tu procentach nieścisły,

wyborców, Do-|

Ww Magistracie warszawskim.

 

DZIENNIK WILEŃSKI -

madzonej publiczności.
Wi imieniu młodych zabrał głos

prezes młodzieży wszechpolskiej, p.
Stefan Pacanowski, który wyjaśnił
stosunek młodzieży do t. zw. rozła-
mu. Młodzież wileńska za swego
"wodza uznaje tylko Romana Dmow-|
skiego i pod jego kierownictwem-$0-
towa jest walczyć aż do ostatecznego
zwycięstwa.

Ostatni zabrał głos p. Z. Fedoro-
wicz, który poreszył sprawę wybo-
rów i wskazał na te kroki przygoto-
wawcze, które muszą być w pierw-
szym rzędzie poczynione.

i podchorążych

Otwierając akademję gen. Gó-
recki wygłosił krótkie przemówienie
udzielając głosu  wicemunistrowi
Korsakowi, który wygłosił reierat
p. t. „Samorząd“,

Następnie gen. Górecki powitał
imieniem zarządu Głównego Związ-
ku Oficerów Rezerwy obecnego na
uroczystościach prezesa  Fidac'u
ministra Cadere, którego zgroma-
dzeni hucznie oklaskiwali.

MW, odpowiedzi zabrał głos mini-
ster Cadere, witając zebranychw
imieniu Fidac'u oraz podkreślając
swe wzruszenie, jakiego doznał w
Wilnie będąc świadkiem podniosłych
patrjotycznych manifestacyj b. woj-
skowych. Przemówienie to wygło-
szone po francusku powtórzył po
polsku prof. Morelowski.

Następnie gen. Roman Górecki
wygłosił referat n. t. „Polska współ-
czesna w oczach Zachodu”, Referat
był poświęcony sytuacji gospodar-
czej Polski i utrzymany był w tonie
wysoce optymistycznym, Według
p. generała Góreckiego sytuacja|
gospodarcza Polski niemal we
wszystkich dziedzinach poprawiła
się,

 
Pragnęlibyśmy bardzo, żeby ten

optymizm choć w części był uza-
sadniony.

Na zakończenie akademji prezes
zarządu okręgu wileńskiego Z, O. R.
dr. Edward Górecki wygłosił prze-
mówienie o Związku Oficerów Re-
zerwy na Wileńszczyźnie,

Wieczorem w sali Izby Przemy-
słowo-Handlowej odbyło się „Świę-
cone', które zgromadziło sto kilka-
dziesiąt osób. W. naprawdę miłym
nastroju przyjęcie, a później tańce
przeciągnęły się do późna w nocy.
Przemawiali ksiądz kapelan Sienkie.
wicz, prezes sędzia dr. Góra, gen,
Górecki, minister Cadere, konsul
Donas i p. mecenasowa J. Łuczyw-
kowa.

  
mogłoby narazić dane osoby na
utratę prawa brania udziału w wy-
|borach do rady miejskiej. ё
| Wybory w (Warszawie odbędą
|się w końcu sierpnia, zarządzone
|będą zaś w końcu czerwca. Do'tego
czasu muszą być wprowadzone

| wszystkie poprawki w spisie wybor-
|ców. Praca ta wymagać będzie do-
|datkowych kredytów, co obciąży
„deficytówy budżet miejski, Trudno,
wybory kosztują.

kowano kilkanaście osób, w tem
większość sympatyków Obozu Naro-

\ dowo-Radykalnego. Jako przyczynę
| podaje się oczywiście „reorganizację
| samorządu”, P. komisarz Kościał-
| kowski oświadczył niedawno przed-
|stawicielom Zw. Pracow. Sam., że
„redukuje bojówikarzy”, tymczasem
wiemy, że większość zredukowanych
to osoby starsze i w żadnej akcji
czynnej udziału nie biorą. Wśród
wra znajdują się również

panie. R Kia

 

nastąpiła wskutek dość nieoględnego
przeprowadzenia robót oraz działa-
nia niszczącego wody podskórnej.
Pojawienie się wody zauważono do-
piero przed paru dniami. Wady w
budowie nowej sali zostały spowo-
dowane systemem budowy, która
była prowadzona w. tak zwanym za-
kresie gospodarczym.

Przy dokładnem zbadaniu zawa-
lonych ścian i podłogi okazało się,
że były one budowane na jedną
cegłę. Mimo, że grubość ścian i
podłogi była bardzo mała, podko-
pano się pod fundamenty sali do
głębokości paru metrów, by w ten
sposób ułatwić sobie pracę przy
wykończeniu podziemnych sal dan-
cingowych. Wiykopanie duzego ©-
tworu osłabiło belki żelazne, na
których spoczywała podłoga. Belki
te ugięły się pod ciężarem ludzi i
stołów. ' С ;рнаы

, dewszystkiea niezdrową atmosierę
|złudzeń i apetytów litewskich.

I to byłoby pierwszym, dobrym
krokiem na drodze do wyrównania

stosunków między Polską a Litwą.   

| neczna z lekką skłonnością do burz

K R 0 N i KA. którym dotknięte
JAKA Dziś BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda sło-

w dzielnicach południowych, rano
miejscami  mglisto. Umiarkowane
wiatry z kierunków: wschodnich.

LYZURY AFC(ER
Dziś w nccy dyżurują

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiega
Nr. 30 (tel, 18-83); Narbutta — ul. Ś-to J14-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śn-
piszek,

zastępujące

Z MIASTA.
Obchód i5-lecia P, O, W.

Wiczoraj wileński okręgowy P. O. W.
obchodził 15-lecie swego istnienia.
Jednocześnie odbyło się poświęce-
nie nowego sztandaru, Na uroczy-
stości te przybył gen. Rydz-Śmigły.

O godz. 10 zrana odbyła się w
kościele garnizonowym Msza św.
którą odprawił ks. Śledziewski. Po
niej nastąpiło poświęcenie sztanda-
ru. Aktu poświęcenia dokonał rów-

    

  

  

        

   

  
   

    

   

| Akcja Kola Wilnian,
W. związku z klęską nieurodzajw

zostały tysiące|
| rodzin ludności wiejskiej na Wileń*

— Kalendarzyk zebrań Komite-, szczyźnie, Koło Wilnian w Warsza”
tów Domowych LOPP. Wewtorek wie, uznając potrzebę szybkiej po”
dnia 1-$o maja odbędzie się zebra- mocy — zorganizowało wśród swych]
nie Komitetów Domowych LOPP członków i sympatyków doražną
ulicy Rudnickiej. zbiórkę pieniężną i w naturze, któ”
We środę 2-go maja jest zebranie ra potrwa do dn. 10.V. Niezależnie

ul. Jagiellońskiej. W! piątek 4 maja od tego w dn. 2 maja rb. odbędzie )
jest zebranie tej części ul. Zawalnej, się „Wieczór Wileński* w salonachf
która należy do Kom. III-go, to zna- kasyna Sztabu Głównego, z które”|
tej części ulicy Zawalnej, która na- go cały dochód będzie przeznaczony
leży do Komisarjatu Iil-$o, to zna- na najuboższą dziatwę wiejską pół:
czy od numeru 1-go do W, Pohulan-/ nocnych powiatów Wileńszczyzny.
ki. 'Na wtorek proszeni są również p
wszyscy Ci z ulicy Końskiej, którzy Awanse urzednicze. \

| Jak donosi „Iskra“, prace na
nie byli na zebraniu w piątek 27.IV.

Zebrania Komitetów Domowych' > : 2 ‚
sporządzeniem list awansów urzęd:

 

odbywają się 0 godz. 18-tej (6-tej "E т R o

BP) >A TA Staro- | amaSky GAIA.di
stwa Grodzkiego | 4 ; :

; 2 iszów administracji ogólnej weDotychczas zostało zorganizowa”, wszystkich Dada 1 ы

nych w Komitetach Domowych 14 ASO aidai а

ule PRD ze lgrr Stwowych, jak P. K. P, „Po
SPRAWY ROBOTNICZE. Poczta Telegraf i Telefon“, Lasy

— Stan bezrobocia w Wilnie. „- : о A
W ostatnim tygodniu liczba bezro- ooMakao aaa mA p |
botnych na terenie Wilnauległa| E Aaaa is bskiesód

dalszemu zmniejszeniu się. MW po-| nież Straż Graniczna ipolicja śląska: nież ks. Śledziewski, Z kolei pocho-
dem udano się na grób ś. p. ks, bi-
skupa Bandurskiego, gdzie złożono
wieniec.

Następnie peowiacy wzięli udział
w apelu oficerów rezerwy i w końcu
odbyli w Kuratorjum akademję oraz
zebranie okolicznościowe.
Uroczystość zakończył obiad żoł- pieczalnia Społeczna wypłacać bę- i

nierski w Kasynie garnizonowem.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE. botników, zmarłych po dniu 1 stycz-
— Za handel świąteczny, W cią-

gu dnia wczorajszego

dniu świątecznym. Kupcy, na któ-
rych sporządzono protokuły, ukara-
ni zostaną w drodze admimstracyj-
nej.

Zaznaczyć należy, że w ostatnich zmarłych ubezpieczonych z tytułu
tygodniach władze policyjne szcze-
gólną uwagę zwracają na nielegalny
handel i w związku z tem ilość pro-
tokułów bardzo znacznie wzrosła.

| sporządzono czem
13 protokułów karnych za handel w chociaż jeden tydzień składkowy.

równaniu. .z. tygodniem poprzednim | avanso bowiem w policji państwo”
bezrobocie spadła o 39 osóh, Obec-| weż załatwione zostały jeszcze w]
nie, według prowizorycznych obli-| bi PJ )
cżeń, Wilno liczy 5525bezrobotnych, , "ph TV. : żenia Gidl

Spadek bezrobocia jednakże jest nie ae aaa de V-ej
bandzo słaby, pomimo rozpoczęcia ząawansowano około 40 urzędników
się szeregu robót sezonowych. wn cats: kraje do VLE == „AOI

RÓŻNE SS RO NORY :
Ыъп"'дгшру uposaženiowe od  Vll-ej do!

i IX-ej.
Ogółem awanse obejmą około.

"15.000 osób, w tem 6.000 osób w
administracji ogólnej i 9.000 wej
| wspomnianych _ przedsiębiorstwach|
Strąży Granicznej i policji śląskiej.|
Terytorjalnie największa ilość awan*|
sów przypadnie ma prowincję, W
liczbie bowiem awansów w admini*
stracji ogólnej tylko około 14 proc:
przypada na Warszawę.

  

    

 

   

   

  
  

— Zapomogi pośmiertne,

dzie zapomogi pośmiertne za ro-,

nia r. b., którzy przebyli w robotni-
ubezpieczeniu emerytalnem

Jak wiadomo, stosownie do prze-
pisów ustawy scaleniowej, wypłaca-
ne są niezależnie od zasiłku pogrze-
bowego, przyznawanego  rcdzinom

ubezpieczenia chorobowego i nie
,mogą wynosić mniej niż 75 złotych,
„nie więcej jednak niż 312 złotych.

| . Dekrety, przyznające awanse
doręczone będą od dnia dzisiejszego:

 

  
SPRAWY MIEJSKIE. |

— Remont mostów. Magistrat
przystąpił (do przemalowaria i na-
prawy mostu Zarzecznego. W, ciągu
lata b. r. przeprowadzona zostanie:
również  giuntowna konserwacja
mostów Zielonego i Źwierzynieckie-

$. '
SPRAWY SAKITARRA.

— Lustracja sklepów. Komisje
sanitarne przeprowadzają obecnie
szczegółową lustrację sklepów. Za

antysanitarny stan produktów spo-
rządzońo 'kilkanaście protokułów.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

40-lecie założenia sodalicji
św. Piotra Klawera. W dniu wczo-
rajszym upłynęło 40 lat od chwili
założenia przez p. hrabinę Marję
Teresę Ledochowską pierwszej so-
dalicji dla misyj afrykańskich im.
św. Piotra Klawera.
W związku z tem wileński od-

dział wspomnianej sodalicji zorgani-
zował obchód, skromną uroczystość
we własnym zakresie, jakże jednak
uroczystą i serdeczną, jakże pod-
nioslą.

Zrana zebrali się członkowie so-
dalicji w kosciele św. Jana na nabo-
żeństwo, które odprawił ks. Gla-
kowski. Punktem kulminacyjnym
całego obchodu była akademja. Od-
była się ona w sali parafjalnej przy
kościele św. Jana.

Wi czasie akademji został wy-
głoszony dłuższy odczyt na temat
misyj afrykańskich. W bardzo uroz-
maiconym dziale wokalnym wystą-
pił chór pomocnic  parafjalnych,
który wykonał szereg utworów.

Na zakończenie odegrano 4-ak-
tową sztukę p. t. „Dla Chrystusa”,

Stowaszyszenie Techników
Polskich w Wiinie organizuje dziś
o $ 19 w lokalu własnym przy
ul. Wileńskiej Nr. 33 zebranie dy-
skusyjne, na którem inż. O. Krasno-
polski wygłosi referat na temat:
„Systematyka złącz drewnianych i
— terminologja ciesielska i stolar-
ska'. Ze względu na ciekawe za-
gadnienie, które ma poruszyć prele-
gent, pożądany jest jak  najliczniej-
szy udział inżynierów, architektów,
i osób pracujących w budownictwie.
Wstęp wolny i bezpłatny.
— Walne zgromadzenie członków

Polskiego Banku Właścicieli Nieru-
chomości m. Wiiina i woj. Wileńskie-
go. W; dniu 22 kwietnia 1934 r. od-

 

Zapowiedź obfitych

 

    

  

   

   

  

   
    

     
  

    

   

 

przez ministerstwo rolnictwa nastą”
ipiła znaczna poprawa stanu ozi' |.
mych do czego przyczyniły się: nie*
notowane od lat wielu wysokie
temperatury oraz deszcze w miesi4*
cu kwietniu.

Zapiski meteorologiczne wyka”
zują, że podobnego stanu nie noto“
wano u nas od 28 lat, W r. 1906, w
kwietniu, ' pańowały analogiczne
temperatury i rok ten przyniósł niet
zwykle obfite zbiory.

Zainteresowanie pokazami nowego
światła spirytusowego przy zastosowaniu
krajowego palnika „Rusticusa” w Wilnie,
które odbywały się przed paru tygodniami,
skłoniły do powtórzenia tych pokazów w
dniach najbliższych. Odbędą się one w iir-
mie S. H. Kulesza, skład towarów żelaz-
nych, Zamkowa 3, w dniach 1 i 2 maja, na-
stępnie zaś 4 i 5 maja. Wstęp dla wszyst-
kich bezpłatny. Przyglądający. się będą
mogli łatwo się przekonać o niezwykłej
praktyczności i doskonałości tego nowego

wynalazku, który przy minimalnym, kilku-
nastozłotowym wydatku, daje świetne, ja-
sne światło i zupełną czystość i bezpieczeń-

NADESŁANE. |
Newe pokazy „Rusticusa”| ой zbiorów. EE

w Wilnie. iWediug raportów otrzymanyc
A

'

 

stwo, 3% 57%

Poza powyższym palnikiem demon- + i nie
strowano znane zresztą już powszechnie N LJ dе i t kat c 4L 1
kuchenki „Emes“, 3 WNE Ьж , 9 1        Pokazy te odbywač się będą codzien-
nie od 9 do 13-ej i od 15 do 18-ej.

   

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8-ej w. przedostatnie przedstawienie
świetnej komedji Antoniego Słonimskiego
Pt. EA. Wzee tej autor porusza
w sposó, ardzo dowcipny kwestję „ra: й “ li

podle iii ads Ga aras szereś zasadniczych zagadnień i niezwykle|
Rada PU B Я y | interestijące artykuly i PE a

$ $ Rn „'!Rybarski rzuca šwiatlo na aktualną dzisia

ay Ipcie 8-ej w. „Rodzina” — ce kwestję „małego człowieka i etatyzmu *

“Me środę o 086 8-ej w. premjera do- ! Ze sier pedagogicznych znany już pseudo”

skonałej współczesnej komedji Jakóba De-' 3% PSE ywa?ta Aaż; 3
la pt. „Towaryszcz“. terja! Go“ charakterystyki atosunkuvę, WB
у Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś z. ROCA RRz: RE K

у 2 2 _| dzieży i rozłamów poświęca feljeton ,
pagodų proby teneralnej * osatniej nowo” | widowni: red. Z.Wasilewski. . O. żydach

я I wypędzonych z Hiszpanji i skutkach dobro*
wutrzejsna  premjeta w A czynnych tego faktu pisze A. Nowaczyński:

„Lutnia“, zapowiada się niezwykle sej, i 5я
'шіе. Już sam fascynujący tytuł „Niech žy- Senator Wł. Jabłoński zamieścił dosko
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Ruch wydawniczy |
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Jh Ši Air ły szkic literacki z powodu powieści Wł
je młodość!”, mówi sam za siebie, w dodat- A od 3
ku pełna życia i mlodziefczėgo humoru Grabskiego „Bracia. Znajdujemy też 4

dziale literackim sylwetkę laureata pań
akcja rozgrywa się na terenie Wilna, w
gronie studentów. Piękne melodje, liczne
tańce, barwne dekoracje, oraz pierwszo-
rzędna obsada poszczególnych ról złożą się
niewątpliwie *na wyborną całość, nad któ-
rą czuwa wytrawny reżyser scen warszaw-
skich M. Domosławski, który równocześnie
wystąpi w jednej z czołowych ról. Premjera
wzbudziła ogólne zainteresowanie.
— Tzatr-Kino Colloseum — wyświetla

dziś doskonały film „Sztuka życia”,

z KRAJU.
Chrześc. Komitet wyborczy w Grodnie.

wice-przewodniczący mec. Olgierd

stwowego M. Choromańskiego z powodu
udzielonego przezeń wywiadu. Krótka de“
finicja iego typu literackiego: — barba*
rzyńca ze szkoły materjalizmu  bolszewić
kiego. Ozdobą są piękne wierszyki wio”
senne Artura Chojeckiego,  Pozatem re| |
cenzje z książek, teatru, wystaw, z muz
i filmu.

Całość niezwykle barwna.
dzie rozchwytany.

Zeszyt bę ||

 

IW związku z zarządzonemi wy- 
było się doroczne walne zgromadze-'
nie członków Banku. Obecni człon-
kowie wysłuchali sprawozdania
prezesa Zarządu p. Łukaszewicza
Michała, który na podstawie cyfro-,
wych danych przedstawił słucha-
czom stopniowy rozwój działalności
Banku, który szeroko zaspakaja
potrzeby właścicieli nieruchomości,
udzielając im kredytu. Walne zgro-
madzenie udzieliło absolutorjum Za-
rządowi i w uznaniu zasług, położo-
nych dla dobra Banku, przez akla-
'mację wybrało ponownie, ustępują-
cych z powodu upływu kadencji, pre.
zesa Rady Nadzorczej p. Koszczeja
Jana i prezesa Zarządu Banku p.
Łukaszewicza Michała. Jednocześ-
nie walne zgromadzenie uchwaliło
utwotzenie Kasy Pogrzebowej dla
członków Banku i ich rodzin, Ze-
branie zamknięto podziękowaniem
dla Zarządu Banku za jego owocną
działalność.  

borami do Rady Miejskiej m. Grod- Daniłłowicz, oraz członkowie: pre”

na powstał w Grodnie Chrześcijań- zes St. Cydzik, inż, Z Cybulski, mec.

ski Komitet Wyborczy. (W. zebraniu (Wł. Sieniewicz, J. Jastrzębski, J.

organizacyjnem wzięli udziai przed- , Sawicki, St. Berdowski, radny m

stawiciele poszczególnych warstw, A Wiertyński, A. Baliński, P. Cyro-

społeczeństwa grodzieńskiego. nek, St. Skołysz, J. Laskowski, M.

Po obszernej dyskusji wybrano|Kierwiak.  Pozatem przewidziany

komitet wyborczy, złożony z nastę-|jest udział w komitecie delegatów

   
  
    

  

 

   
   

  

  

pujących osób: przewodniczący po-! poszczególnych okręgów wybor”

set Romuald Pułjan, prezes Koła|czych. |

chrześcijańssiego Rady Miejskiej, | TaASM t '

Budowa szosy Wilno—Kobylnik (Narocz).

Urząd Wojewódzki podaje do wo przez wsie Markuny, Widziuny:

wiadomości, że odcinek drogi Mi- Rymszynięta. Zawidzinięta, m. Świń

chaliszki—Kurkule (koło m. Świr), wieś Kurkule do drogi Wilno—Ko"
drogi państwowej Nr. 3, w kierunku bylnik przed Konstantynowem, p0
Wilno—Kobylnik o długości około drogach gruntowych. odpowiednio

20 klm, został z dniem 20 kwietnia! przygotowanych, oznaczonych dro"

zamknięty całkowicie dla ruchu ko-|gowskazami, należycie utrzymanych |

łowego z powodu prowadzonej obec-|i dogodnych dla ruchu samochodo” |
nie budowy na tym odcinku. wego. ;

(Objazd dla ruchu kołowego od- Długość ogólna drogi objazdowe) ©
bywać się będzie od m, Michaliszek wynosi około 32 klm. i
przed mostem na rzece Wilji w pra- _



Może komuś śmiesznem się wy-
da, że dzisia, w okresie 15-lecia pra-
cy sportowe, w Polsce piszę o ko-
niecznej poirzebie zwrócenia uwagi
na pierwsze kroki sportowe.

dodatni. Nie możemy powiedzieć, że
moglibyśmy być całkowicie zadowo-
leni i spokojai co do przyszłości,

Największem złem przesłości był
chaos w pracy organizacyjno -
towej, który teraz właśnie mści się,

za wielka i nic dziwnego, że teraz
musimy likwidować niektóre  pla-
cówkj sportowe, że czujemy brak
rąk do pracy, że zaczynamy gubić
się w tym chaosie.

wemi. Budowaliśmy stadjony, kleci-
liśmy trybuny, ale nie mieliśmy o
pracy tej zielonego pojęcia i dlatego
też wszystkie prawie pływalnie w
Polsce są złe, przeciekają, wymaga-
ją gruntownych remontów i t. d.

Pieniądze zostały zmarnowane, a
zmarnowane zostały dlatego, że
chcieliśmy odrazu w ciągu kilka lat
stanąć silnie na nogach.

Polityka ta okazała się zwodni-
czą. Należało rozpocząć zrównowa-
żoną pracą od podstaw. Należało
zwracać większą uwagę na pierwsze
kroki sportowe. Zbyt szybkie rozwi-
nęło się tempo, które teraz właśnie
ustaje.

Wynikiem tego nadmiernego wy-
siłku są narzekania na sport, które
mają wiele racji.

jest upadek moralny sportu.
Na wszystkich zebraniach temat

ten nie schodzi z ust przedmówców.
Odbiegliśmy bardzo daleko od war-
tościowych czynników wychowaw-
czych, które w pierwszym tym okre-
Sie nie zostały umiejętnie wykorzy-
stane. ;

Jasnem więc jest, že wychowana
w tej niezbyt czystej atmosferze
sportowej młodzież pozostawia wiele
do życzenia. O przykładach lepiej
nie mówić, Są one wszystkim zbyt

' dobrze znane.
(Mistrzowie, olimpijczycy, zwy-

ciężcy stanowią z małemi wyjątkami
$rupę degeneratów sportu, od któ-
rych odwraca się zdrowa opinja
Społeczeństwo.

Pomijam: już tutaj wszelkie moty-
wiy zawodowstwa, pomijam tak zwa-
ne afery kanerowania, ale nie mogę
pominąć milczeniem takich spraw,
Jak wychowanie, zwyczaj, szacunek,
4 nawet uczciwość,

Dziś tak się złożyło nieszczęśli-
wie, że sportowcy nie cieszą się do-

brą opinią. Е
M ošwieileniu niezmiernie przy-

krych faktów czyż nie bez racji jest
okólnik, zakazujący młodzieży szkol
nej wstępu do klubów. Klub mający
być dobrze zżytą rodziną jest dzisiaj
fikcją!

Czyż możemy pozwolić, by do
klubów, zarażonych najgorszą cho-
tobą, jaką jest chamstwo, miałą nie-
Ograniczony dostęp młodzież szkol-
ną

   
   

   

 

   

   
  

   
   
  
   

   

    

   

  
    

    

   
   
  

  

   

   

 

  
  

   

  
  

 

    
   

  
   
   

Mówi się, że cierpi przez to
_ Sport, że nie mamy następców Hel-

Jasza, Tłoczyskiego czy Kałuży, ale
żąpominamy, że nie mamy również
Następców sportowców z przed о-
kresu wojny światowej, gdy sport był

 Uprawiany dla własnego zdrowia,
Edy nie byt odskocznią do zdobywa-
Ча posad, zasług, krzyży i względów.

Sport przed wojną był zdrowym
Odnuchem społeczeństwa. Odruch
ten mie. miał wówczas tak wiejkiej
Siły, Był niewątpliwie prądem o da-
eko większej wartości moralno - e-
cznej.
_ I dlatego też tęsknimy do tych
lawnych lat, które służyć nam mo-
384 za wzór.
Znów staje przed nami kwestja

_ twrócenia bacznej uwagi na tak zwa
lę pierwsze kroki sportowe.

_. Miusimy postawić kwestję szcze-
te i otwarcie. Musimy zapytać, czy

 "hodzi nam o degeneratów sportu o
lośnych nazwiskach czy też o wa-
›г wychowawczy, a jeżeli narazie

lie możemy tych dwóch momentów
 Dogodzić z. sobą, to wybierajmy.

_. Przed nami leży moneta o fał-
zywym dźwięku, która kusi tych,
którzy nic nie wiedzą o jej fałszu, a
„dstrasza pozostałych, którzy wolą

 „iWsze szarą, ale pełną treści rze-
| Żywistość.

„pierwszych“ kroków  sporto-
Wych.
„. Spor polski niech się nawet zała-
Nie na arenie międzynarodowej, ale
„Sch się przeistoczy w rycerza, któ-
Vw herbie swoim mieć będzie wy*
„aną szłachetność młodzieńczych

*rywów.
4, Chcąc jednak rozporząc pracę od

z Staw, powinniśmy wyzbyć się
aptymentalizmu. Niech obce będzie

słowo, że szkoda jest kogoś wy-
z cić z klubu, który przez to nara-
ъ Się na stratę mistrzostwa. Bądźmy
ay żWzślędni, a wówczas damy pięk-
Ё rzykład propagandowy.
al rzecież zagranica wie dosko-

©, co się u nas dzieje, Naiwnymт

Sport polski liczy więcej, niž 15|
lat, ale bilar:s tej pracy nie jest zbyt|

Rozmach by! za szeroki, skala życia|

Żyliśmy ponad stan. Sport nasz;
był zasilany subwencjami państwo-

Skutkiem nadmiernego wysiłku

DZIENNIK MILENSKI

suje. Prócz samych momentów spor-, na, to powinniśmy uderzyć się w, Olimpijski, dopiero przed tygodniem
towych, są 1ównież i inne ciekawo- pierść i powiedzieć, że sami zamini- | opamiętały się, dochodząc do wnio-|
stki, które w formie sensacyjek о-
biegają cały świat sportowy, a jeżeli'

| Polska czasami jest skompromitowa-

„promieni sionecznych po prastarym
igrodzie Gedemina, tym razem, zbu-
'dziły stosunzowo wcześniej piłkarzy
wileńskich z letargicznego snu i

| zmusiły do wcześniejszego rozpoczę-
'cia sezonu, niż w latach ubiegłych.

Drużyny nasze, nie mając czasu
„odpowiednio przygotować swych za-
'wodników na zielonej murawie, po-
nieważ akurat w tym samym czasie

 

liśmy.
Naczelna nasza

' sportowa, Związek Związków j Kom.

=Piłkarstwo wileńskiespor- |į

sób ich zagrywania, zbyt jaskrawo

sku, że nie jest tak pięknie, jaksię|
magistratura | niektórym wydaje, `

„  Fakt jest przecież zawsze najwy-,wą dzisiejszą polityką faworyzowa-|_

   

 

Rozlewające się snopy ciepłych czas meczach, forma drużyn i spo- iż śros naszych klubów, ogranicza |
'się wyłącznie do spotkań o charak-;

= :

RWSZE KROKI SPORTOWE.
miowniejszem dowodem.

Rozważnie więc trzeba stawiać
pierwsze kroki sportowe.

Lepiej zerwać z małowartościo-

 

ISTAT

O wiele natomiast gorszą plagą
jest kwestja, która się wyłoniła|

nia, rozpoczynając gruntowną pracą
od samych podstaw.

Sport na tem absolutnie nic nie
traci, lecz zyskuje. *

Jarwan.

Walk.
racji, przeto przypuszczeń tych wca-
le nie neguję, nie mam zamiaru oba-

 

| odźwierciadla intensywność prowa- terze lokalnym, nie narażając więc przed mistrzostwami Wilna a znacz- ! lać.
| dzonych zapraw przez poszczególne
| kluby w martwym sezonie zimowym.
Zbyt przekonywująco wskazuje —

(jakie kluby prowadziły planową pra-|
„cę i nie ograniczały się do krótko
jwzrocznych myśli, lecz patrzyły o
wiele dalej,
Wspomniana wada w postaci nie-

przytem dobrego imienia sportupił |
|karskiego Wilna, po za granicami,
„miasta. Może to i szłuszne? |

Kluby same muszą pamiętać o
„swej czynnosci. Od tego sąwybiera- |
„ni kierownicy sekcji, na których;
| barki spadą właśnie ten obowiązek,|
| Wiem, że gdybym słowa te wy-|

przypadły spotkania z cyklu nudnej docenianią zapraw zimowych, zda-! powiedział w czasie dyskusji spor- |
j„młócki”* mistrzowskiej, przystąpiły
jodrazu do rozgrywek o mistrzostwo
Wilna, rozpoczynając temsamem oli-
cjalny sezon sportów letnich.

I tu dopiero wylazło przysłowio-
we szydło z, worka!

Wykazana, na odbytych dotych-

ГОВЕ

 

Na walnem zgromadzeniu prasy
sportowej dawał się wyczuwać przy-
śnębiający nastrój.

Dziennikarzom sportowym źle się
w Polsce powodzi. Nie mają oni zro-
zumienia u władz, ani też posłuchu
wśród społeczeństwa.

Przygnęb:enie tłumaczy się tem,
że ci wszyscy ludzie, którzy piszą o
sporcie, nieco rozczarowali się do
metod stosowanych w sporcie. Me-
tody te nie zawsze są szlachetne i

(sportowe, io też naczelnem celem
| prasy sportowej jest wygranie wal-
nej bitwy z pasorzytem, który zagra-

| ża zdrowy organizm.
Pasorzytem tym jest demoraliza-

cja wśród młodzieży. Pasorzytem
jest rozluźnienie obyczajów, które w

teg zastraszający szerzy się do-
koła.

W] pięknych przemówieniach po-
witalnych Kongresu dziennikarzy
wygłoszono szereg wzniosłych myśli
słyszanych już nieraz na przeróż-
nych zebraniach.
A gdy opóścili salę zaproszeni

goście i pozostali wyłącznie dzienni-
karze, wydało się, że jest to jakaś
pogrzebowa stypa, ale nigdy jubi-
leusz.

Prasa sportowa, będąca -wyra-
zem nowoczesnego prądu życia, nie
mogła treściwie _ przeprowadzić
swych obrad. Nie rozwiązano ani
jednego zasadniczego tematu.

 

malnością, a zgłoszono nawet wnio-

Dziesięć łat prasy sportowej.

Słowem, Kongres był tylko łor- |

rza się u nas bardzo, a bardzo czę-
„sto, nic więc przeto dziwnego, że |lecz głośną i pewną stanowczości od ta tytułu mistrza Wilna — drużynę
przyzwyczajeni jesteśmy w szybkim| powiedž — „nie mamy sali“, To nie, W.K.S. Śmigły ma strony dodatnie
|czasie, može w za szybkim, przejść
nad tem do porządku dziennego.

| Nie przywiązuje się do tego więk
"szej wagi jedynie ze względu na to, |

TAI

imėwič. Na szczęšcie wniosek Wil-! ias
„Ma, by zbierać się co roku, znalazł
j większość wśród głosujących.

| Przez dłuższy czas zastanawiano
się nad poprawkami statulu, który
chciano w ten sposób zmienić, by

| pousuwać tych wszystkich „dzienni-
jkarzy”, ktorzy nie są faktycznie
i dziennikarzami, należąc do związku.
j Nie mam nic przeciwko temu, by rze
jczywiście nieco oczyścić środowisko
į ludzi piszących o sporcie i by ci, któ
rzy pozostaną w związku, byli wzięci
w pewne silne ramy organizacyjne,

Dziennikarz sportowy powinien
nareszcie p.zestać = się, że je-
żeli napisze prawdę, to może ona te-
mu czy innemu dygnitarzowi nie po-
dobać się.

Moment ten jest zasadniczy, a
niech mi wierzą wszyscy, że przez
odwagą zdobywa się zaufanie

| wśród społeczeństwa. Dziennikarz
pozbawiony zaufania nie jest dzien-
nikarzem!

!

Naczelnem więc hasłem prasy
sportowej jest zdobywanie zaułania,
W okresie 10 lat zdziałano bar-

dzo mało, a mówiąc szczerze, to pra
sa częściowo przyczyniła się do wy-
chowania chorobliwie ambitnych o-
limpijczyków.

Prasa sportowa ma bardzo trud-
ne pole działania, to też w przyszło-
ści powinny zniknąć wszelkie waśnie
i nieporozumienia, a wszyscy po-
ważni dziennikarze sportowi winni

 

|towej, otrzymałbym jednej treści,

jest wystarczająca odpowiedź. Gdy-|
by były szczere chęci — o salę nie :

j trudno. Nawet o instruktora też. |
Tylko warunek — trzeba chcieć!

 

| Wczoraj mieliśmy na Piėromon-
cie otwarcie sezonu lekkoailetycz- |
nego. Do zawodników przemówił!
prezes O. Z. L. A. płk. Klewszczyń-
ski, a po dełiladzie przystąpiono do
właściwych zawodów, które jaki
na początek przyniosły nam szereg
niezłych wyaików. Na uwagę w
pierwszymi rzędzie zasługują: rzut
oszczepem Zieniewicza, skok wdal
Szczerbickieśo i „setka“ Wieczor-
ka. Dobrze wypadł również start
Fiodoruka w kuli,

Radosnym objawem jest fakt, że
nareszcie ujrzeliśmy kilku niezłych,|
a bardzo dobrze zapowiadających'
zawodników jak: Aleksandrowicza i;
Ciesielskiegc. i

IWyaiki techniczne są następują-;
ce: 60 mtr. panie 1) Sirotówna
(Mak.) 8,9 sek., 2) Szmuklerowa 
(Mak.), 3) Agrestówna (Mak.j.

100 mtr. panów Wieczorek (W.
K. S.) 11,5 sek, 2) Żyliński (Ośni-
sko), 3) Dziadul (Sokół) w konkuren-

|cji niestowarzyszonych 1) Szczer-
„bicki 11,5, 2) Ciesielski 11,7, 3) Sta-
"ckiewicz (Sokėt) 27 sek.

1500 mtr. 1) Wingris (S. M. P.)
4 min. 35,5 sek.. 2) Bobowicz (S. M.

10 miijonów sportowców ma być w roku
bież. w Z

W Rosji sowieckiej sport rozwija

Zieniewicz P. P. W.

„niewicz (P. ». W.) 12 mtr. 73 cmtr.,

„mtr. 87 cmt:., 3) Wieczorek (W.K.S.)
50 mtr. 59 cmtr,

| (W. K. S) o mtr. 70 cmtr., 3) Ale-

nie spotęgowala, osiągając kulmina-|
cyjny punkt po ostatnio zadanej po-
rażce Żaksowi przez Śmigiy 13;0 i
która może się ujemnie odbić na
przyszłym «>zwoju całokształtu pił-
karstwa wileńskiego.

Mniemanie ogółu sportowców,
wyrażające się w feworyzowaniu, a
mówiąc dobitniej . typowaniu zaw-|
czasu na stuprocentowego kandyda-

lecz pokrywają je całkowicie strony
ujemne.

Przyznam się, że każdy znawca
footbolu ma w tym wypadku wiele

ucił oszczepem57 :46.
P.) 4 min. 38 sek., 3) Lutkiewicz |
(niestow.).

W. pchnięciu kulą 1) Fiodoruk
(niestow.) 13 mtr. 33 cmtr., 2) Zie-'

 
Aleksandrowicz (niestow.) 12 mtr.
"39 emtr. dysk 1) Fiodoruk (niestow.)
41 mtr. 35 cmtr., 2) Zieniewicz (P, P,
W.) 40 mtr. 74 cmtr., 3) Aleksandro-|
wicz (niestuw.) 31 mtr, 255 sek.
Oszczep 1) Zieniewicz (P, P. W.) 57
mtr. 46 cmir., 2) Dziadul (Sokół) 52

W skoku wdal pań zwyciężyła
Szmuklerowa (Mak.) 4 mtr. 4 cmtr.,
2) Agrestówna, 3) Ozikówna. W sko-
ku wdal panów 1) Szczerbicki (nie-
stow.) 6 mtr. 79 cmtr,, 2) Wieczorek

ksandrowicz 6,20, 4) Zieniewicz 6.10,
5) Ciesielski 5.91. W, skoku wzwyż
1) Zieniewicz (P. P. W.) 160 cmtr.,
2) Fiodoruk (niestow.) 160 cmtr., 3)
Szczerbicki  (niestow.) 155 cmtr.,
4) Aleksandrowicz (niestow.) 150
cmtr.

Organizacja zawodów sprawna,
Publiczności ilość wystarczająca.

„5. R. R.
mniejszych stadjonów sportowych,

\

„niecznie

Odwrotnie, stwierdzam, iż z pun-
ktu widzenia objektywizmu jest to
wielce sportowy i szlachetny objaw,
uznawania inam tu na myśli druży-
ny biorące udział w rozgrywkach)
wyższości przeciwnika,

Z drugiej strony, muszę zauwa-
żyć, że przez podobne nastawienie
ogółu, zbyt łatwo wkradnie się do
szeregów innych klubów pesymizm,
pewne przygnębienie, zachwianie się
pewności we własne siły oraz brak
zapału, energji i chęci do dalszej
pracy.

Zawodnicy, zatracą majwiększy
walor, cecnujący dotychczas nasze
drużyny — ambicję.

Ambicja est przecież podstawą
rozwoju.

Póki jeszcze czas, póki jeszcze
gracze są pchani pędem zapału z ro--
ku zeszłego, tak prasa jak i też i
kierownicy klubowi muszą przeko-
nać piłkarzy wileńskich, że nie ko-

zaszczytem jest zajęcie
pierwszego miejsca, że wystarczy 0-
siągnąć ładny wynik ze „Smiglym“
oraz, że honorem dla klubu tego lub
innego będzie o ile zajmie on drugie
lub trzecie mniejsce w tabeli.

Bardzo często się zdarza, że ta-
muje rozwói "tej czy innej gałęzi
sportu, nie brak odpowiedniej ilości
boisk, jak obecnie wytworzyło się w
Wilnie, nie brak warunków, lecz
właśnie nastawienie psychiczne za-
wodnika. ES

Skoro widzialo się juž kilka rze-
czy, śmiało można przejść do omó-
wienia obecnie przedstawiających
się form u poszczególnych drużyn.
Najwyższą iormę reprezeniuje dru-
żyna mistrza Wilna W.K.S. Śmigły,
chociaż w szeregach legunów gracze
zdradzają brak zeszłorocznego opa-
nowania piłki, brak płynnych i sku-
tecznych kombinacji, czyli reasu-
mując, brak spoistości. Strona kon-
dycyjna przedstawia się bez zarzu-
tu. Widzimy z tego, że wojskowi nie
odzyskali swej zeszłorocznej formy,
jaką przedstawiali w końcowych roz
grywkah o wejśie do Ligi, to jednak
po rozegraniu kilku poważnych me-
czy, jak: z Libertasem (Wiedeń),

sek, by nie co roku zbierać się, lecz dążyć do podniesienia wartości wy-
wystarczy co dwa lata. Wyglądało chowania fizycznego.
tak, jakby wogóle nie było o czem,

się bardzo silnie zarówno w ośrod- 2500 hal gimnastycznych, 250 wiel-
kach przemysłowych, jak i nawsi, | kich basenów pływackich, 500
W, dn. 1 stycznia 1934 r. w Rosji so- skoczni narciarskich, 185 domów
wieckiej liczono 6.203,000  zorgani- | kuliury fizycznej i t. d. Dla wycho-
zowanych sportowców, w tem wania kadr instruktorskich powola-
1.703.000 kobiet. W porównaniu z|no do życia 4 specjalne instytuty

Drugą stroną medalu jest praca,|
iczona na szereg długich lat. Pra-

Wyniki bieg
Wczoraj w alejach ogrodu Ber-

nardyńskiego odbył się bieg gaze-
ciarzy, którzy walczyli na trasie 2
klm.

Zawody obudziły dość duże za-
interesowanie, ale niestety były źle
zorganizowane, gdyż jak na starcie,
tak też i mecie nie można było pora-
dzić sobie z 4łumem publiczności.
Tłum widzów zalał formalnie całą
trasę. W! przyszłości należy apelo-
wać do policii, by zechciała łaskawie
nieco energiczniej reagować na po-
rządek.

Trasa wynosiłą dwa okrążenia
głównej alei ogrodu.

Bieg wygrał gazeciarz (Słowa)
Bębnowski w czasie 6 min, 15,2 sek,,
2) Pankracjew (Słowo) 6 min. 17,2
sek, 3) Boruk (Kurjer Wileński), 4)
Zbikowski (Dziennik Wileński), 5)
Symonowicz (Kur. Wil.), 6) Mnicho-
wicz (Dziennik Wileński), 7) Bohu-

 
u gazeciarzy.
(Dziennik Wilenski),
(Nowiny Codzienne),
berg (Wilner Tog),
(Słowo).

W] punkiacji okólnej wyniki uło-
żyły się następująco: 1) Słowo 14
pkt. 2) Kurier Wileński 15 pkt., 3)
Dziennik iWleński 18 pkt., 4) Nowi-
ny Codzienne, 5) Wilner Tog.

Najlepiej reprezentowali, się ga-
zeciarze „Dziennika Wileńskiego",
którzy stanęli na starcie z amaran-
towemi szarfami z napisem, „Dzien-
nik Wileński”.

Wszyscy chłopcy walczyli bardzi
ambitnie i nie ulega wątpliwości,
że za rok, gdy bieg ten zostanie po-
wtórzony, zainteresowanie zwiększy
się w: sposób rekordowy, a i zawod-
ników stanie nieco więcej.

Nagrody rozdane zostaną w dniu
3 maja. ›

9) Nowacki
10) Trachten-

11) Krzywicki

 szewicz (Ker. Mil), 8) Zimnicki

Ogniskiem,
się zasłużonym sukcesem Ogniska.

wa i ładna,
Prowadzenie dla Ogniska zdobył

Okułowicz, który po
„strzelił dalsze dwie bramki.

 
Państwowy Urząd W. F. posta-

nowił, mimo protestu Wilna, prze*
nieść ośrodek śródlądowy z Trok do.
Jezior pod. Grodnem,

Powodem przeniesienia jest ja-
we zła komunikacja z Trokami.

ak nas poinformowano, nie wy-
klucza to bynajmniej, by w Trokach|
nie miał istuieć ośródek wodny nie
o charakterze instruktorsko . wy-
szkoleniowem, ale o znaczeniu pro-
pagandowem.

Kursy miodzieży nie mogą odby-
wać się w miejscach letniskowych,
jak Troki. Władze szkolne pragną,
by młodzież w czasie lata była zdala
od życia wycieczkowiczów, urlopo-
wiczów i t. d. Jeziory mają spełniać

 
 k dis ten, kto wierzy, że Polską i jej

® trzami sportu nikt się nie intere-  
 

wlašnie rolę gwarantowanej izolacji.

Ognisko (K. P. W)— Makabi 3:0.
Wiczoraj mecz piłkarski o mi-; Ognisko po tym meczu w dal-

strzostwo okręgu rozegrany między ;
a Makabią zakończył |

Mecz byt dość ciekawy, Gra ży- |baranowicką nie mógł

przerwie|Meller. {

Sprawę z Trekami przegraliśmy.

szym. ciągu prowadzi w tabeli, gdyż,
MW. K. S. w sobotnim meczu wygry-
wając 3:0 walkowerem z Makabi

poprawić
stosunku bramkowego.

Mecz sędziował b. słabo p.

Uważamy, że nie należy stawiać
chińskich murów między młodzieżą
uczącą się a resztą społeczeństwa i
moment ten wydaje nam się mało
zrozumiały,

W, Trokach odbywać się więc bę-
dą tylko regaty wioślarskie, kursy
międzynarodowe i obozy Strzelca.

Są pewne zastrzeżenia, że z chwi
lą zaistnienia ośrodku w Jeziorach
zacznie zmniejszać się możliwość
wyzyskania Trok. Chodzi tutaj o
zniżki kolejowe, któremi dysponuje
p. w., o strawne, instruktorów i t. d.

Naszem zdaniem, należałoby do-
łożyć starań, by nie zmniejszyć war-
tości Trok, gdzie powstać ma już w

dawną Rosją carską, liczba spor-
towców wzrosła 200-krotnie, a w
porównaniu z 1929 rokiem 6-krotnie.
Specjalną odznakę sportową („Go-
tów do pracy i obrony”) zdobyło w

, początkach r. 1933 około pół miljona
sportowców. Obecnie liczba posia-

| daczy odznaki wzrosłą do półtora
| miljona. į

Na całym obszarze ZSRR. znaj.
duje się obecnie 32 wielkich i 4000 |

Poiska—Au
Rozegrany w Warszawie mecz

bokserski między Polską a Austrją
zakończył się zwycięstwem Polski
10:6,

WĄ poszczególnych wagach zwy-
ciężyli: Czortek (P) pokonai Schlen-
gera (A). Mogzko wygrał z Kowa-.
rem (A), Jaro (A) pokonał Forlań-
skiego, Bąkowski wygrał z Weilha-

(rodzaju naszego CIWF) i 21 szkół
instruktorskich. Liczba wykwalifi-
kowanych instruktorów wynosi po-
nad 16.000, podczas gdy w 1929 r.
było ich zaledwie 500,

Plany kierownictwa sportu so-
wieckiego przewidują doprowadze-
nie w roku bież. stan liczebny zor-
ganizowanych sportowców do 10
miljonów, a liczbę posiadaczy od-
znaki sportowej do 2 i pół miljona.

strja 10: 6.
Flanowskiego (A), Chmielewski wy-
grał z Fiihrerem (A), Zehetmayer (A)
pokonał Karpińskiego, a Martinek
wygrał z Mizerskim.

Miecz powinien był faktycznie
zakończyć się wynikem 12:4 na ko-
rzyść Polski, gdyż skrzywdzono Kar-
pińskiego, który powinien był zwy-
ciężyć mistrza Europy Zehetmayera,

Strzelcem (Siedlec), Cracovią i Ge-
nadią (Gdańsk), które to spotkanie
projektuje w tym sezonie uskytecz-
nić kierownictwo klubu, ułać należy,
że wojskowi powrócą do swej for-
my i będą (o ile zdobędą mistrzo-
stwo Wilnaj przedstawiali groźnego
kandydata na opróżnione miejsce w
Lidze, ‚ i

Klubem, który uczynił w tym se-
zonie mały postęp jest Makabi, Ży-
dowskiemu klubowi wypadło dodat-
nio odmłodzenie składu, Młodzi jej
gracze nabrali szlifu piłkarskiego i
przeto Makabi w tym roku odegra
niewątpliwie nie małą rolę w roz-
grywkach.

Zespół KP.W. Ognisko też zdra-
dził pociszające objawy. Gracze, któ
rym rok rocznie brak treningu da-
wał się wyraźnie we znaki, w począt
kowych spotkaniach zdradzili, iż zło
to zostało naprawione.

Żaks, idąc widocznie za przykła-
dem Makabi, odmłodził caikowicie
swoją drużynę. Narazię „miodzien-
cy' grają słabo. Lecz w przyszłym
roku już plony „cesarskiego cięcia”
kierownictwa klubu z pewnością sięmerem,  Misierowicz (P) pokonał] kais

Ruch — Wisła 4:1.
W dalszych rozgrywkach pił- szawiankę 8:0.

karskich o mistrzostwo Ligi, Ruch| Zagranicą Rumunja pokonała Ju-
pokonał Wisłę 4:1, Garbarnia wy-| gosławję 2:1, a Holandja wygrała z
grała z Polonią 2:0, Cracovia poko- Belgją 4:2, Czesi zaś zremisowali z
nała Ł. K. S. 4:3, Pogoń wygrała ze| Węgrami, 2:2.
Strzelcem 3:0, Warta pokonała War wci?

Rot-Weiss — Legja 4:1.
W. finałowych grach tenisowych 5:3, 4:6, 6:2, 6:8, 5:7.

między Rot-Weiss, a Legią wygrali. _ Tłoczyński zaś przegrał oczywi-
tenisiści Niemiec 4:1. , ście z Cramem 6:8, 6:8 i 5:7.

Stolarow przegrał z Henklem|

Niemcy — Polska 10;: 6.
Przegraliśmy wczoraj, jak było Rungem (N).

do przewidzenia, mecz bokserski z Zawodom przyglądał się 5 ty-
Niemcami 6:10. Reprezentacja na- | sięczny tłum widzów.
sza walczyła w osłabionym składzie. |

Rotholc (P) pokonał Spannagla  WZERENCESINYWANKASYRTNENY(N), Ziglarski (N) wygrał z Kozłow-
skim (P), mistrz Europy Kestner (N)

   
sowa z Kajnarem (P), Schmedes sKLEROZIE DUSZNICY(N) pokonał Chrostka (P), Campe > U(N) wygrał ‚ ® Seweryniakiem (P),| HANA A aeMiajchrzycki ' (P) pokonał Herne-'! APTEKI MARKĄ OCHRONNĄ „EE“manna (N), Wezner (P) przegrał z
Pūrschem, a Piłat (P) przegrał z| Nr. pozw. Z F. O. 58/34—5/3 34 r.

Zygzaki.
— Wi Nicei kawalerzyści polscy;  — Pё 1 Кам : y aństwowy Urząd W. F, wskampromitowali się, zajmując szó- | Warszawie zamierza wydać pod-

  

 najbliższym czasie przystanek kole- ste miejsce,

tugalją. „4, „lna Wileńszczyźnie,

okażą, '
Drukarz gra jak zwykle nadzwy-

czaj ambitnie, Technicznie słaby.
Taktycznie też. Jednak figla czoło-
wym klubom potrafi spłatać, Tam
skubnie jeden, tam dwa punkty i w
kl. A pozostanie.

Benjaminek kl. A „P.K.S.“ (Lida)
sprawil bardzo mite wraženie, Gra-

j cze grają ambitnie, skłonni są do gry
kombinacyjnej, po przejściu przez
krzyżowy ogień mistrzostw Wilna,
stanowić będą drużynę silną,

Makabi (Baranowicze) ciągle
słaba i brutalna. Jest to zdaje mi się
kandydat do spadku kl. B,

Narybku jednak jest wciąż bar-
dzo mało.

Na końcu chciałbym wspomnieć
o wszystkich bez wyjątku napastni-
zg Wilna.

tosowany przez nich sposób
prowadzenia piłki pod bramkę prze-
ciwnika był dobrym w czasie, gdy
istniały t. zw. wiedeńskie spalone.
Piłkę należy podawać nie w szerz
boiska lecz prostopadle, ustawiając
się w kształcie litery „W”, tak jak
to czynią wszystkie już niemal dru-
żyny ligowe.

Grając obecnym systemem dep-
czemy jedynie w miejscu, gdy po za-
stosowaniu nowego systemu szybko
będziemy zdobywali teren { zwiększy jedynie tylko przedPor ; ręcznik propagujący sport kajakowy |
się ilość dogodnych s jd B
skania bramki, ONY

WE;
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Na marėlnesie
Žycie akademickie bylo dotych-

czas nadzwyczaj uprzywilejowane w
stosunku do życia całego społeczeń-
stwa polskiego. Społeczność akade--
micka cieszyła się bardzo dužemi
prawami i swobodami; stanowiłą po-|
prostu wolną republikę, rządzącą się
samoistnie i żyjącą, w znacznej mie-
rze, w oderwaniu od reszty społe-
czeństwa, którego prawa były w
tym czasie coraz. bardziej ograni-
czane. у

(Tymczasem przyszła nowa usta-
wa o szkołach, likwidująca prawie
zupełnie rzeczpospolitą akademicką.
Życie akademickie reformuje się od
podstaw i musi szukać dla siebie no-
wych form i kierunków, nie zaskle-
piając się w sobie, jak dotychczas.

Młodzież akademicka powinna
przygotowywać się do tego wszyst-
kiego, czem żyje nasze społeczeń-
stwo.

Pole do pracy jest poprostu ol-
brzymie. My musimy się zająć
wszelkiemi dziedzinami, każdy tem,
do czego ma skłonności i uzdolnie-
nia. Należy pamiętać, że wszystkie
prawie nauki, prócz jednych chyba
nauk ścisłych, są albo mylnie zbudo-
wane, albo pełne głupstw i kłamstw,
narzuconych przez masonerję, w
ciągu ostatnich dwu stuleci. Klasycz
nym przykładem tego są nauki o
człowieku i społeczeństwie, oraz w
dużej mierze nauka historji. Zada-
niem naszego młodego pokolenia
będzie nietyko te błędy powykry-
wać i pousuwać, ale nadać tym na-
ukom charakter narodowy.

Trzeba mieć odwagę zerwania z
utartemi mylnemi „prawdami“ i
rozpocząć tę pracę we wszystkich,
wymagających tego dziedzinach.

Pierwszym jednak i najważniej-

s DZIENNIK MILENSKI ..

H MŁODYC H
Redakcja urzęduje w piątki godz. 20—21 w lekalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

Rozwiązanie ;Zw. Młedych Narodowców
w Królewskiej Hucie,życiu polskiego.

które zdobywa się na wysiłki, mo-

że zrobić w życiu coś poważnego.

„Wysiłki nie zabijają człowieka,

lecz kształcą go i wyrabiają. Dla

podjęcia jednak poważnych wysił-

ków niezbędną jest odwaga.

Polak jako żołnierz jest odważny,

ale w polityce jest tchórzem. Trze-

ba, abyśmy na każdem stanowisku

mieli bojowy charakter. Należy pa-

miętać jednak, że Polska potrzebuje

nietylko bojowców w ścisłem tego

słowa znaczeniu, ale ludzi tęgich i

odważnych we wszystkich  dziedzi-

nach.

Obecnie Polska znajduje się w

warunkach niesłychanie pomyśl-

nych. Dzięk: kryzysowi zaczynają

upadać potęgi, które nam zamykały

drobę do mocarstwowości. Z па-

szych sąsiadćw: Rosja jest zaangażo-

wana na dalekim wschodzie, gdzie

decydują się najważniejsze dla niej

zagadnienia. Niemcy są zajęte prze-

dewszystkiem pracą wewnętrzną.

Pakty o nieagresji są zresztą dowo-

dem tego, że potęgi te nie interesują

się narazie nami, a chcą spokoju,

dla załatwienia swych spraw. Nale-

ży wyzyskac ten chwilowy spokój

i zabrać się do pracy wewnętrznej
oraz przedewszystkiem do otrzą-

śnięcia się od supremacji żydow-
skiej. Możemy teraz stać się wiel-

kim i potężnym narodem, trzeba u-
świadomić sobie, że splot tak po-
myślnych warunków zewnętrznych
nie prędko, a może i nigdy nie za-
istnieje. Możemy zagrać teraz o naj-

wyższą stawkę i przeszkód ze-
wnętrznych nie będzie.

Jednakowoż i ten przeciwnik
wewnętrzny będzie silny, bo w de-
cydującej chwili wszyscy będą
przeciw nam, a więc i sanacja i in- szym celem nas musi być wyro-

bienie odwagi w każdym człowieku,
gdyż jesteśmy tchórzliwem spole-|
czeństwem, boimy się ponieść ja-
kiejkolwięk ofiary, mimo iż z dużą
dozą pieniactwa o tem mówimy.

Hitlerowcy i faszyści ponosili
olbrzymie ofiary, wąlcząc o swe ide-
ały, tracąc nieraz js własne życie.
Narodowcy polscy tych ofiar nie
ponieśli, a jeżeli ponieśli, to prze-
ważnie przypadkowo. Należy u-
świadomić sobie to, że bez ofiar
niema zdobyczy.

Odbudowanie Polski nie pochło-
nęło wielkich ofiar, ofiary te były
raczej znikome w stosunku do staw-
ki, którąśmy otrzymali i w stosunku
doofiar, które w wielkiej wojnie
poniosły inne narody jak np. Fran-
cja.

Życie szło nam zbyt może łatwo,
nie zdobywaliśmy się na wielkie wy-
siłki. Tymczasem tylko taki czto-
wiek, a również i społeczeństwo,
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ne ugrupowania obecnie opozycyjne,
gdzie również przewodzi masonerja
— wszyscy połączą się przeciw
„nam, gdyż boją się nas jak ognia.
|  Najważniejszem przeto zadaniem
naszem, w najbliższej przyszłości

|jest praca nad samymi sobą we
wszystkich dziedzinach, a przede-
wszystkiem _ wyrobienie odwagi.
Przy intensywnej pracy nie będzie
to zbyt trudaem nawet, gdyż wszel-
kie zadatki po temu mamy, jesteśmy
narodem zdolnym. Powinniśmy się
liczyć z tem, że mamy przeciwników
przewyższających nas tymczasem
pod względem odwagi. Piłsudczycy
są mniejszymi tchórzami od nas,
gdyż są mniej od nas Polakami, po-
nieważ myślą nie jak Polacy, lecz
kategorjami wpojonemi im przez so-
cjalistów, żydów i masonów. My
musimy pozostać Polakami j stać się
odważniejszymi od nich. Od tego
zależy potęga, a nawet istnienie na-
szego narodu. V. 

ИЛЫАЙНРАНИ

nach zalžonych od 24 groszy

Rok biesący możnaby określić

jako rok rozdźwięków i termentów.

wie światu rozłam w obozie narodo-

wym, wyolbrzymiając pewne zjawi-

ska lokalne, z dwóch, coprawda

ważnych, środowisk. Nawet w tych

środowiskach nie przybrały one roz-

miarów, które wstrząsnęłyby  cało-

ścią tamtejszych organizacyj, a już

na rozwój całego ruchu narodowego

nie mogą nueć najmniejszego wpły-

wu. To też owe pisma, głoszące na-

szą „agonję czy też „rozproszkowa-

nie”, lepiejpy zrobiły, gdyby zajęły

się tem, co dzieje się w ich własnym
obozie. Widzą bowiem  ździebełko

w naszem oku, a są ślepe, czy chcą

być ślepe na belkę we własnem.

Przyczyny wrzenia w szerokich

kołach sanacyjnych są łatwo zrozu-

miałe. Naprzód zjednoczyły się w

tym obozie żywioły różnorodne, o

sprzecznych dążeniach ideowych.

Dalej, jak zwykle dzieje się w gru-

pie, będącej przy władzy, pomnoży-

ła się ona o liczne zastępy ludzi, w

gruncie rzeczy niczem z nią nie

związanych, a pędzących zawsze

tam, gdzie można zaspokoić własny

interes lub ambicję. Jest to wedle

utartego już dla wszystkich zrozu-
miałego wyrażenia słynna czwarta

brygada.

Otóż reakcja wychodzi głównie

ze strony trzech pierwszych brygad,

a formę ostrą przybrała na tle zbli-

żających się wyborów  samorządo-
wych po miastach. Zarysował się
wyraźny podział na kombatantów tj.

ludzi, którzy spędzili co najmniej
pół roku na froncie, i — wedle o-
kreślenia tychże, — pętaków tj. lu-
dzi, którzy przyplątali się do nich,

pętają się między nimi i zbierają o-

woce z ich zasług. Pojawił się po-
śląd, że tylko kombatanci mają pra-
wo reprezentowania obozu na sta-
nowiskach — w tym wypadku sa-
morządowych.

Trzeba zrobić zastrzeżenie, że
koncepcja nie zgadza się z naszemi
zapatrywaniami, o ileby chciano ją
w całej rozciągłości stosować w ży-
ciu publicznem. Chylimy głowę
przed krwią przelaną dla Ojczyzny
w dobrej wierze, chociażby nawet
towarzyszące temu czynowi kombi-
nacje polityczne były błędne i wy-
szły narodowi na szkodę. Uznajemy,
że państwo winno ludziom, którzy
taką służbą mogą się poszczycić,
opiekę. Nie sądzimy jednak, ażeby
przysługiwaia im jakaś wyłączność
prawa rządzenia państwem. Na-
przód zdyskwalifikowałoby to ludzi,
którym ne brak odwagi czy ofiarno-
ści, lecz inne powody, jak przymu-
sowa służba w wojskach zabor-
czych, miezdatność fizyczna lub od-
mienny pogląd polityczny na sytu- ację w czasie wojny światowej

 

HARRY PEEL'a p. t. «Wielkomiejskie |cienle>
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wdzięku i najczarowniejszej muzyki

Już jutro najweselszy polski fllm: „12 KRZESEŁ”.

   

DZIŚ NAJWESELSZA PREMJERA SEZONU!

UWAGA!
anonsowanego filmu |edy

z

MGDZIS! Film nad fllmy. Największa sensacja świata.
COOPER, Fredric Mchar

I Miriam Hopkins w wielkim erotycznym filmie

Na scenie: Komedja MOCNA„COLOSSEUM”
OSTROBRAMSKA 5

 

Kino „Casino“

Rekordowa obsada:

Wspaniała, najnowsza czeska pikantna muzyczna komedja-farsa p. ;

NOC NIESLUBNA
W rol. gł. dwie sławyartystyczna Częchosłowacii LI DA4 BARIOIWA I LIUBA HERMANOWA

HUMO TYKA! — PIKANTERJAI
skasowało wyświetlanie ZE krajowych fiimów - powtórzenia, dodając do

lodatki dźwiękowe.nie krótkometrażowe najnewsze

 

Seanse: 4, 6, 8 | 10.20.

Reż. MIKOŁAJ FARKAS.

wielbicieli sztuki Filmowej.

«NOC DLA CIEBIE»

Seanse, 4, 6, 8 i310 w.

Režyserja Ernesta Lubicza, twórcy „Parady Miłości".'.

Prasa sanacyjna obwieszcza hałaśli-|

najweselsza kemedja fran-
cuska, Która przewyższa
wszystkie dotychczasowe

komedje,

 

Kombatanci i pętaki.
„wstrzymały od udziału w Legjonach.
| A już oburzają nas takie koncepcje,
jak upośledzanie żołnierzy z roku
1920. Następnie pamiętamy, że
wzrosło już od czasów wojny nowe
pokolenie, a ludzie koło trzydziestki
są chyba peinoprawnemi obywatela-
mi i nie można im robić zarzutu z
tego, iż zapóźno się urodzili, Wresz-
cie pamiętamy o zasadzie „właści-
wy człowiek na wlašciwem miej-
scu', a nie sądzimy, aby zasługi
wojskowe dawały kwalitikacje do
stanowisk w rządzie państwa czy
gminy. Powinny tylko rozstrzygać
przy równych innych warunkach.

O ile jednak podział na komba-
tantów i pętaków odnosi się do ©-
bozu sanacy,nego, musimy mu gorą-
co przyklasnąć. Tam sprawa przed-
stawia się swoiście: Do życia pu-
blicznego trzeba dwóch rzeczy —
zalet — zalet umysłowych (do któ-
rych wliczarny odpowiednie przygo-
towanie) oraz charakteru. I charak-
ter jest z tych czynników niewątpli-
wie ważniejszym, ponieważ zalet u-
mysłowych przy jego braku używa
się zwykle na korzyść własną.
Otóż charaxter łatwiej znaleźć u
tych, którzy zdobyli się na ofiarę
dlą idei, niż u tych, którzy wsko-
czyli na wóz w chwili, gdy wyjeż-
dżał na górę. Nie możemy też prze-
oczyć jednej okoliczności: Podział
na kombatantów i pętaków wyrzuca
poza nawias dużo żywiołu obcego, a
więc szkodliwego.

Ale to nie wszystko, Podział ów
dowodzi także pewnej ewolucji my-
ślenia. Od wzorów włoskich i nie-
mieckich zaczyna się przechodzić
do francusk:ch. Ewolucja ta nie jest
jeszcze zupełna. Bo wystąpienie
francuskich kombatantów, które tak
zbawiennie wpłynęło na stosunki
wewnętrzne i politykę zagraniczną
nie miało za tło chęci zagarnięcia
władzy i stanowisk, nie było żąda-
niem przywi!ejów i nagrody za krew
przelaną. Bgqło odruchem moralnym,
było stwierdzeniem, że ci, którzy
niegdyś życie nieśli w: ofierze, mają
prawo żądać, aby rządzili nimi lu-
dzie uczciwi i aby wytępiono chwa-
sty w życiu publicznem.
W każdym razie ruch kombatan-

tów stanowi ważny krok w pożąda-
nym kierunku, W. T.

szawskiego nastąpiło przykre

ka „Legjonu Miodych“ Kejnę. Ani
Kejna ani jego koledzy organizacyjni
nie reagowali.

Wobec tego kilku narodowców
 

 

      

Zw. Młodych Narodowców w,

Król. Hucie, stanowiący duży ośro-
dek narodowego Ruchu Młodych na
Śląsku, został przez władze pań-

stwowe rozwiązany. Tamtejszy Z.
M. N. miał charakter wybitnie anty-
„sanacyjny“.

Dokument rozwiązujący Z. M. N.

w: Król. Hucie brzmi, jak następuje:

„Na podstawie art. 16 prawa o

stowarzyszeniach z 27 października
1932 r. Dz. U. R. P. poz. 608 dy-
rekcja policjj w Król. Hucie zawie-

sza i następnie rozwiązuje Związek

Młodych Narodowców w Król. Hu-
cie z dniem doręczenia decyzji ze
względu na działalność, wykraczają-

cą przeciwko obowiązującemu pra-
wu karnemu, zagražającą spokojowi
publicznemu

 

„W szczególności zarządzenie

niniejsze opiera się na następują

cych powodach: Na zebraniu Źw.

Młodych Nar. w Król. Hucie rozpo-

wszechniono fałszywe wiadomości 0

działalności rządu į władz celem

wywołania nastrojów  niezadowole-

nia oraz podsycano nienawiści raso-

we; ponadto dopuszczali się uczest-

nicy zebrań znieważania osób zaj-

mujących czołowe stanowiska w

państwie; na zebraniu 25.IIL. 1934 r.

polecii komendant Związku sekcyj-

mym, by zebrali ludzi i przeprowa-

dzili bojkot sklepów żydowskich, co

też miało miejsce; 25.IIL. 1934 r. i

16.IV. 1934 r. przez co członkowie

Związku dopuścili się naruszenia

porządku publicznego, przyczem kil-

ku z nich organa policyjne шу”

aKUZYNKOWIE O SOBIE».
„Gazeta Warszawska” z 27 bm.

pisze:
Wi związsu z rozłamem w „Le-

gjonie młodych”, lwowski oddział
sanacyno - konserwatywnej „Myśli
Mocarstwowej' wydał ulotkę prze-
ciw „Legjonowi“. W ulotce tej czy-
tamy między innemi:

„Cały okręg warszawski zbunto-
wał się przeciw naczelnym władzom
organizacji: był to okręg, który stał
najbardziej tych władz, był najlep-
szym świadkiem ich moralnego roz-

ktadu'.
„Opublikowana przez zbuntowa.

nych proklamacja, jest druzgocąca.
Mówi ona szeroko o tajnej mafji
„Alfie“, rządzącej konspiracyjnie

ponad naczelnemi władzami, ponad
operetkowyia „Komendantem głów-
nym”, Na czele mafji stał niejaki Ja-
kób Sperber (ci zawsze rządzą —
przyp. redakcji). Proklamacja mówi
dalej o żandarmerji przybocznej, taj-

nym wewnętrznym systemie policyj-
no-szpiegowskim, na którym opie-
га się caly „Legjon'“. Odslania nie-
porządki pieniężne, przynosi rewe-
lacje, że administratorem „Państwa
Pracy” był człowiek skazany za o-
szustwo. Ale przyczyną rokoszu by-
ło dopiero to, że nie władze „Legjo-
nu“, a owa malja i jaczejka rozda-
wały posady”. 

 

 
N A“    

przez piękną cerę

Słusznie też konkluduje często-

 

Zajście na weterynarji
między Polakami i żydami.

Przed tygodniem ma Wydziale kolegów Kejny w dniu 25:go bm.,
Weterynaryjsym Uniwersytetu war-|ujmując się za znieważonym Legjo-

zaj- nistą, znieważyło Rubanka i
ście. Student żyd Rubanek zniewa- dwóch towarzyszy żydów: Kawę i
żył czynnie studenta Polaka, człon-| Helda.

jego

Władze uniwersyteckie wszczęły
dochodzenie. Rubanek i Kejna zo-
stali zawieszeni w prawach studen-
tów na 1 trymestr,

w Wilnie,
tel. 82

 
Uwadze wynajmujących

LETNISKA,
pokoje, mieszkanie:it.p.lll
si do BD ZIEN-
NIKA WILEŃSKIEGO
I innych pism po cenach
bardzo tanich przyj-

Biuro Reklamowe
Stefana Grabowskiego

chowska „Gazeta Narodowa'':
Nie dziwimy się, że Legjon Mło-

dych fermentuje,

dłuższą metę nie mogą być cemen-

tem spajającym organizację. Wcześ-

niej, czy później uczciwa część mio-

dych sanatorów, gdy im żydostwo

nazbyt dokuczy — musi wystąpić Z

Legjonu i poprzeć szczerze polski 0-

bóz polityczny.

POSADY, POSADY...
„Słowo Pomorskie" z powodu

rozdźwięków w „Legjonie Młodych

pisze:
Wśród członków obozu narodowego

odzywały się óo medawna głosy niepo”

prawnych idealistow, iż w przeciwnym

nam obozie istnieje organizacja młodzieży,

która działa z przekonania, z czystych po-

budek. Organizacją tą miał być „Legjon

Miodych“. į

Wypadki ostatnich dni — znane na”

szym Czytelnikom —

przedewszystkiem niskie pożądanie posad i

pieniędzy. Nieliczni idealiści, którzy Za“

protestowali przeciw temu stanowi rzeczy:

zostali z organizacji usunięci.

Nie potrzeba tłumaczyć, że metody

polityki dla interesu, stosowane przez kie”

rowników „Legionu Młodych” i organizacyj

o podobnym profilu „politycznym* są nie”

bezpieczniejsze, groźniejsze dla duszy mło*

dej, niż dla starszej: ustrój, który niejedno |

już przeżył, niejednego doświadczył, wy*

trzyma niejedno, niejedno po nim„spłynie”

zewnętrznie, nie tykając głębszych, wraž“

liwszych strun duszy; natura młoda, świe”

ża, nieprzywykła do wyrafinowania, — sko“

ro w nią sączyč zacznie, kropla po kropli

fałsz życiowy, wchłania go w siebie, prze”

paja się nim i zatruwabeznadziejnie.

Prawda to bolesna. Trzeba z niej so”

bie zdawać sprawę w całej pełni, jeżeli się

chce wpływowi zła wielkiego przeciwsta“

wić skutecznie silną zaporę. Bo choroby

duchowe bywają bardziej jeszcze zaražli-

we od cielesnych.

URESZEAEKKEKORYZWPEZWYSZG WMI) WDZEEOP CE TWD TRZEOÓEOOO

PRACY woźnego, $oń-
dozorcy szukam zaca,

į LETNISKA. į skromnem | wynagrodze-
niem i dozgonną wdzię-

———534 | czność. Jestem dobrze
piśmienny, zdolny, ucz-
ciwy i posłuszny, Refe-
rencje i świadectwa po-
siadam.  Zauł. Listopa*
dowy b Nr 8 m. 1,
A. Božyczek. gr—3

MŁODY CZŁOWIEK

poszukuje pracy gońca,
Garbarska 1,| wožnego, portjera i t. p.

—2 Zgodzi się па b. male
wynagr. Posiada šwia-
dectwa poważnej insty”
tucji. Sawicz 13 m. 17.

 

boć posady na

DZISGOSTATNI[DZIEŃ|. Skrząca się niewyczerpanym humorem | pogodą o rekordowem tempie KOMEDJĄ francuska pełna

ówienie
(czyli „MĄŻ WŁASNEJ „MAMY*) Frcyzabawne perypetje na tle zagadnienia wiecznej młodości. Nzd progrem: Urozmalcone do-

datki i najświeższe nowiny z esłego świata, CENY

 

w-g głośnej powieści „La bataille—Bitwa” Claude Farrere'a.

| KW rol. gł. ANNABELLA—CHARLES BOYER I INKISZYNOW.

W kraju kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca.

Zdjęcia do filmu dokonane zostały całkowicie w Japonii.

Z głosów prasy: Film ten pozostanie na zawsze w pamięci

Bliety honorowe nie ważne.

  

 

SZTUKA ZYCIA:
IKA, udział biorą: Molska, Janowski, Borski. — Film ten był wyświetlany w naj-

większem kinie w Warszawie „Swiatowid* w elągu 3-ch miesięcy z kolosaln ›
Bilety honorowe | kontramar=bezwzględnie.nieważne. bar powodzeniem.

 

ex U:LA w Wilnį.
<
'
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Drakaris A. RSSNr. 1.
*

do „szczęścia
Zawsze będzie Pani z wdzięcr-

nością wspominać ten rnako-
mity puder Abarid, który czy»
niąc z Niej piękną kobietę, za-
pewnił szczęście i powodzenie
w życiu. Puder Abarid chroni
i pielęgnuje Pani urodę.

 

  

 

W smulnych dniach przesileni:
bezrobocia | mad rel

Klucz

mysi. los ioteryjny,
1925, które jaż mnóstwo iudzi ocaliła

 

      

           
  

Śpieszcie do znanej,
a szczęśliwej kolektury 

 
Kochani Wilnianie!

gospodarczego, w rozpaczilwym czasie
wyciągam do Was rękę, w której ieży

do szcześcia

kupieny w mojej najszczęśliwszej
goya SZYKASS) ed roku

od nie:
szezęście i radość. Pa we

H. MINKOWSKI
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17, P. K. O. 80.928.

adyż dni ciągnienia już się przybliżają
Tysiące szczęśliwych losów zawsze gotowe
do dyspozycji ludneści Kresów Wschodnich.

| PRACA |

 

Osoba wiek średni sa-
motna, inteligentna, go-
spodarna, bezwzględnie
uczciwa, łagodnego u-
sposobienia, od zaraz ro
szukuje posady gospody-
ni - kucharki, dobrze
gotuje, zaprawy. praso-
wanie sztywnej bielizny
szycie skromnych wyma-
gań, posiada dobre refe-
rencje, miejscowość obo-
jętna, najchętniej do ma-
łej rodziny do wszyst-
kiego. Wilno, ul. Św. Mi-
chała 2 m. 166 N. D.

27163)

SRUNWETRRACOETRARZY

          
    
   

BIEDNA SIEROTA
uczennica |I| kursu
Sem. Nauczycielskie-
o nie może opłacić

zł. za naukę. (lkoń-
czenie zaś tego kur-
su zapewni jej lekcje
płatne Łaskawe ofla-
ry prosimy składać
do Administracji „Dz.
Wil." Adres tamże.

s!

W pielegno-
waniu

chorych posiadam kilku-
letnią praktykę | po-
<hwalne zaświadęzenia z
Klinik. Chętnie przyjmę
dogląd chorego(rej) za
miską opłatą z utrzyma”
niem. Wilno, Moniuszki
32 m. 4 H. W. gri

j Mieszkania |
й i pokoje
LT2IASRinkimaiJai

  

Mieszkanie od 1 maja,
3 pokoje, ładne, duże,
przedpokój i kuchnia, z
ogrodem i kwietnikiem
tanio do wynajęcia. UL
Sołtaniska 22 m. 1. —1

 

MIESZKANIE
5 pokojowa nowoodre*
montowane, suche, cie”
płe z wygodami do wy* najęcia. Archanielska 5

okeło W. Pohulanki,
a

sb g 

dowiodły, iż klaj- |

strem, trzymającym „Legjon Miodych“ bylo“
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