
MAT 
Okres matur — jak corocznie — 

„tak i w tym roku wywołał gorącą dy- 
Skusję zwołenników i przeciwników 
egzaminów dojrzałości. Jedni są za 
taikowitem usunięciem tych egzami- 
hów, drudzy za ich utrzymaniem bez 

zmian, pozostali wreszcie pragną za 
Wwzymac egzamina łecz zmienic ich 
formę, uprawnienia i it. d. Padają ze 
wszystkich stron nader ważkie argu- 
menty; rozwiązanie, jak zwykle, te- 
żeć będzie pośrodku. Całkowite znie- 
sienie egzaminów dojrzałości — v 
którem możnaby mówić przy nieule- 
gającym powątpiewaniu należycie wy 
sokun poziomie szkół średnich — wy 
dałoby nader rychło ujemne wyniki i 
Wywołaioby natychmiast samoobronę 
Szkół akademiekieh. Ułosy pojawia ją- 

„Ce się w dziennikach, nie w facho- 
wych pismach są ezęsto oparte na nie 

zrozumieniu istoty egzaminu dojr 
łości, Recz jasna, że nie ma on jesz- 
cze postaci rieainej. Keiormv jedna 
egzaminów dojrzafości nie można do 
konać jednem pociągnięciem pióra; nie 
osirożne zmiany. mogiyby wywołać 
katasirofalne wprost skutki, Kzeczo- 
Wa więc dyskusja w łej sprawie jest 
nader pożądana; oparta natomiast na 
— byc może — przykrych wfasnych 

wspomnieniach, będąca czasami za- 

łatwieniem porachunków osobistych, 
wyciągająca z poszczególnego taktu 
wnioski ogólne, nie przyniesie nietyl- 

) ko żadnych pozytywnych wyników, 
lecz wręcz przeciwnie wyrządzi nie- 
powetowane szkody. Wystarczy przej 
rzeć tyłuły artykułow zamieszczunycua 

>+ prasie codziennej w sprawie ma- 

tury, a zobaczymy na jakim poziomie 
jest utrzymana ayskusja, jak artyku- 

ły te muszą działać na czytających je 
abilurjentow, jaką wywoiują w nica 
U tak czasami zbyt moeno przejętych) 
depresję, gdy czytają o przysziyca 
swoich torturach i udrękach. A prze- 

cież nrusimy się zgodzic z faktem, że 

Jeszcze matura istnieje i že Lo powin- 
no raczej nas zmusić do wytłumacz 
nia młodzieży na czem polega matur 
na przygotowaniu do niej, a nie na 7 
ydzeniu i odstręczeniu we wszelki 

możliwy sposób. Młodzi*ż, pizeczyla- 
Wszy ie soczyste wyrażenia o egzami- 
nach, widzi w nich jakiś ogród udrę- 
czeń, a komisja, to sami jeno jej wro- 

gowie, czyhający na głowy niewiu 

  

   
   

misji przewodniczący czy egzamina- 
tor obcy, nie z grona uczącego, przy- 
słany przez Kuratorjum, to napewno 
W tym celu, by ścinać i ścinać zdaj: 
cych; wówczas bowiem czeka nań 
Piero uznanie u władz. Jaki artykul 
podobny wywołuje nastrój u abitus- 
łentów i ustosunkowanie się do prze- 
Wodniczącego czy evzamiinatora 0b- 
cero. nie trzeba wspominać. Dodajmy 

tego zarzuty, że matura to „los 
Szczęścia”, że najsłabszy uczeń zdaje, 
* najlepszy pada — to jeszcze wyraź- 

niej stanie nam przed oczyma nasta- 

Wienie abiturjenta do egzaminu. Przy 
znam się jednak szczerze, że nie mia- 
łem jeszcze wypadku, b” uczeń solid- 
nie przygotowany, pilny, pracowiły, 
nie zdał egzaminu, nie danem mi by- 
© również poznać (10 razy pvtałe'n, 
Przewodniczących, czyhających tyl- 

$ko ną ścięcie ucznia. Poznałem nato- 
miast przewodniczących żądających 
Pewnego zasobu wiedzy, wymagają- 

cych; dostosowywali oni swe wyma- 
sania do poziomu swych szkół Be -- 
*Przecznie błędem ich byłyby wyma- 
sanią surowsze w porównaniu dowy 
Magan we własnej szkołe. Głównym 
owiem obowiązkiem przewodniczą- 

tego to bezwzględna  objektywność, 
Która „może czasami narazić się na 
sprzeciw ze strony zbyt subjektywnie 
Patrzących na swych uczniów egzami 
Ratorów. Wyrównanie i wyjaśnienie 
tych nieporozumień winno bezwzglę- 
dnie nastąpić przy stawianiu ostate 
cznych ocen, które nie są wynikiem 
Jakiegos „widzimisię“ przewodnicz4- 
cego, lecz stawia je cala komisja. Kas- 
dy członek komisji ma rrawo zabrać 

„głos i ocenić odpowiedź ucznia; nad 
tstaleniem ostatecznego stopnia gła 

sują wszyscy. To właśnie trzeba uc*- 
hiom powiedzieć; zniknie wówczas 
niechętne _ nastawienie przeciwko 
przewodniczącemu i egzaminatorowi. 

Jeśli nawet odpowiedź wypadnie uje- 

manie. Odpowiedzi zaś ujemnych w 
Simnazjach o solidnej pracy powinino 
yć jak najmniej, powinny całkowicie 

| zniknąć. 
, Grona nauczylskie nie powinny 
dopuszczać do egzaminów uezniów 
Źle prz gotowanych. ..Nie na egzami- 
Nie nałóży dopiero wybierać dojrza- 

    

   

  

    

  

  

  

SEDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilne, Biskupia 4. Telefony : 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 12— 1 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: 

GENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁO: 

„Mych. Jeśli do tego znajdzie się w ko- + 

Mok X. fir. 133 (2674). 
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70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: z 

PE OCE: T 

Wilno. Poniedziałek 22 Maja 1933 r. 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

a ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, 

   

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

W 

Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjniuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. | 
SZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, - 

Za numer dowodowy 15 gr. Ukiad oałoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. 

URA. 
łych, ale do egzaminu dojrzałych do: 
puszczać” (Poradnik w sprawach na- 
uczania i wychowania oraz adm. w 
szkołach ogólnokształcących, V, 4: «g- 
zamin dojrzałości w szkołach średni-:h 
ogólnokształeących). 

Dopuszczenie do matury to nie re- 
zuliat pracy ostatnich kilku miesięcy, 

oslatniego nawet roku — to wynik 
pracy wszystkich lat "imnazjalnych; 
juk największa selekcja powinna mieć 
miejsce w dopuszczeniu już nie do 
matur lecz do poszczególnych klas, a 
zwłaszcza ósmej. Uczeń, który pewaie 
przeszedł do klasy ósmej, musi mieć 
to przekonanie, że jeśli nadal — jak 
za lat poprzednich — będzie obówią- 
zkowym i pracowitym, to spokojnie, 
bez żadnych wstrząsów dojdzie do eg- 
zaminu dojrzałości. Zrozumie on wó- 
wczas że egzamin nie jest to jakieś zło 
konieczne, że jest to „integralna część 
życia szkolnego i, jako taki nie ma w 
sobie nie nadzwyczajnego i obcego i 
powinien raczej młodzież podniecać 
i pociągać niż przygnębiać i odstra- 
szać* (Poradnik). 

Zaznaczmy również, że zniknęły 
już. dawno wszelkie akcesorja, wpro- 
wadzające jakieś. przygnębienie lub 
nastrój ujemny u zdających. Abita"- 
jent, powiadomiony na parę nawui 
tygodni, a nie w dzień egzaminu, o 
wymaganiach przy maturze, o regul = 
minie maturalnym, nie ogląda kop 
z tematami, czy są one nadto dobrz* 

zapieczętowane, bo ie bez jego ogła- 

dania i nie przed nim zostały otwat 
Nie wybiera również, jak i nigdy 
wybierał, tematów, oddanych do 
spoz) nauczyciela. Komisja 
od niego tylko wiedzy*i uczciwej Sa- 
modzielnej pracy. Tu rygory powia- 
ny być jak najsurowsze, a wszelkie na 
dużycia jak najostrzej karane. (We 
Francji np. nadużycia zdających ka- 
rane są grzywna od 100 do 10.000 
lub więzieniem od 1—3 mies.; por. аг- 
tykuł Zieleńczyka, Muzeum 1926). Do 
tej pracy uczciwej musi szkoła ucznia 
od samego początku jego pobytu w 
zakładzie przygotować. Matura bo- 
wiem, to nietylko sprawdzian wiedzy 
ucznia, ale przejawia się na niej 1rów- 
nież — jak słusznie zaznacza wspom- 
niany Poradnik „rezultat wpływów 
wychowawczych szkołv i osiągniętv 
przez nie poziom wyrobienia moralnej 
dojrzałości młodzieży”. 

Nieustanna więc praca nad uc/- 
niem, nad pogłębieniem jego wiedzy, 
mad urobieniem charakteru, nieustę- 
pliwe wymagania spełniania wszyst- 
kich obowiązków szkolnych, wytwo- 
rzy zeń uczciwą i pracowitą jednost- 
kę. Przygotowany do codziennej pra- 
су, do stałego przyswajania wiedzy, 
nie będzie miał żadnych trudów z e-- 
zuminem dojrzałości bedzie to dlań 
raczej dzień przyjemnego popisu, a 
nie tortur i męki. 

Wiele już w tym kierunku ze 51г 
ny szkół zrobiono, Wierzymy, że każ- 

dy rok będzie przynosił stałą, wzra- 
stającą poprawę. Stefan Nowicki. 
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STANISŁAW JODKO 
Prezes Stowarzyszenia Weteranów Kresowych 1863 roku, 

Kawaler Krzyża Niepodiegłości i Krzyża Powstańców 1863 roku, 
b. ziemianin pow. lidzkiego, 

zmarł nagle w Wilnie 20 maja b. r. w wieku lat 86. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałobv przy ul. Sierakowskiego 25, da koše, 
Św. Jakóba odbędzie się 22 maja o godz. 9.30 rano, bezpośiednio po tem odbę- 
dzie się nabożeństwo żałobne, a eksportacja na cmeniarź wojskowy na Antokolu 

odbędz.c się tsgoż dnia o godz. 5-ej, o czem zawisdamia 
ŻONA i RODZINA, 
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STANISŁAW JODKO 
Prezes Stowarzyszenia Weteranów Kresowych 1863 roku, 

Kawaler Krzyża Niepodległości 
b. ziemianin pow. ildzkiegce, 

zmarł nagle w Wilnie 20 maja b. r. w wieku lat 86. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Sierakowskiego 25 do kośe. 
Św. Jakóba odbędzie się 22 maja o godz. 9.30 rano, bezpośrednio po tem odbę- 
dzie się nabożeństwo żałobne, a eksportacja na cmentarz wojskowy na Antokolu 
odbędzie się tegoż dnia o godz. 5-ej, o czem zawiadamia 

Stow. Weteranów Kresowych 1863 r. 

    

  

i Krzyża Powstańców 1863 roku, 

INR num SMA KARZE 
(si IIS S O NS SIENOS L ST 

Cel podróży Goeringa — zrealizowanie paktu 4-ch. 
PARYŻ, (Pat). Omawiając pod 

róż Goeringa do Rzymu oraz narady 
Musoliniego z Gocringiem i amba: 
dorami Franeji i Wiełkiej Brytan, 
„Le Temps* uważa za niewątpliwe, 
że projekt paktu 4 mocarstw powró- 
ci na pierwszy plan dyskusji między- 
narodowej. 

  

   

  

Dziennik twierdzi, że głównym ce- 
lem podróży Goeringa i toczących się 
w Rzymie konferencyj jest możliwie 
szybkie zrealizowanie paktu 4 mo- 

   
      CZYTAJCIE 

„Bobeliny Wileńskie” 
Wydanie ; 

Rady Wiieńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
Ł „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

Al. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy" od- 
czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach”, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsża- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 

Dochód przeznacza się na ratowanie 
Katedry i gobelinów. 

"o nabycia we wszystkich księgarniach 

       
        
          
          

          
        

carstw. Nagły zwrot w Berlinie hył 
niewątpliwie spowodowany zarówuń 
przez rady Mussoliniego, jak i przez 
pozycję Waszyngtonu i Londynu. 

iziwszy optymizm, panuja- 
cy we włoskich kołach dyplomaty rz- 
nych, „ł.e Temzps* pisze, że pakt współ 
pracy 4 mocarstw nie będzie miał na 
celu żadnego konkretnego projektu 

  

P. premjer Jędrzejewicz 
odjechał do Warszawy. 
Prezes Rady Ministrów Janusz Ję- 

drzejewicz odjechał w niedżi 
23.30 z powrotem do Warszawy, Ž 
gnany na dworcu przez wojewodę wi 
leńskiego p. Jaszczołta, wieewojewo- 
dę M. Jankowskiego, prezesa Są 
pelacyjnego Wyszyńskiego, prokura- 
tora apelacyjnego Przyłuskiego, pr=- 
žydenta miasia dr. Maleszewskiego, 
Kuratora O. S. Szelągowskiego, wice- 
dyrektora PKP Mazurowskiego, mini- 
stra Staniewicza, profesorów USB, za- 
rząd Instytutu Naukowo-Badawcześ 
Europy Wschodniej oraz szereg przed 
stawiceieli władz miejscowych. 

De Valera w Paryżu. 
PARYŻ, (Pat). Stowarzyszenie Św. 

Wincentego a Paulo obchodziło setną 
rocznicę swego istnienia. Z tej okazji 
kard. Verdier odprawił uroczystą 
mszę świętą w katedrze Notre Dame. 
W uroczystości wzięli udział przedsta 
wiciele 27 narodów. Na wielkiem zgzo 
madzeniu, odbytem w cyrku zimo- 
wym, obecny był bawiący przejazdem 

y Paryżu de Valera, którego gorąco 
powitał kard. Verdier. 

      
      

  

    

      

    

rewizji traktatu, jecz poprostu tylko 
zagadnienia procedury. Pakt ten nie 
uszczupliłby w niczem praw innych 
państw, ani też pełnemoenictw Ligi 
Narodów, gdyż jedynie przy utrzyma 
niu tych podstawowych warunków 
stała współpraca mogłaby przynieść 
owoce dła sprawy utrzymania poko- 
ju europejskiego. 

_ Powrót min. Goeringa. 
BERLIN, (Patj. Premjer pruski 

Goering powrócił w niedzielę do Berii 
na ze swej dwudniowej podr do 
Rzymu. 

W rozmowie z przedstawicielem 
„Koelische Zig.* Goering żaprzeczył 
kategorycznie, jakoby istniały niepo- 
rozumienia między Niemcami a Wło- 

  

chami. Niema też między nami — pod 
kreślił premjer — żadnej kwestji au- 
strjackiej. Mowa Hitlera stworzyła 
nową sytuację, która ma być według 
życzenia rządu niemieckiego dałej 
niezwłocznie rezbudowana w duchu 
orędzia Roosevelta i pakiu eztercch 
Mussoliniego. 

  

   

   

  

Wykład z ideologji hitleryzmu. 
BERLIN, (Pat). Komisarz sprawie- 

dliwości Rzeszy dr. Frank wygłosił na 
zgromadzeniu referendarzy niemiec- 
kich przemówienie, w którem, bro- 
niąć narodowo-soejalistycznej tezy o 
wyższości parwa germańskiego nad 
prawem rzymskiem, oświadczył m. in, 

Celem naszym jest doprowadzić do 
tego, by pojęcia państwa i ruchu ua- 
rodowo - socjalistycznego wzajemnie 
się pokrywały i niech nikt się nie hu- 
dzi, że można będzie kiedyć wydrzeć 

  

  

Polscy lotnicy w Wiedniu. 
WIEDEŃ, (Pat). Kpt. Bajan, „ktė- 

ry przybył wczoraj do Wiednia, spo: 
tyka się, podobnie jak i jego kolega 
kpt. Dudziński z objawami wielkiej 
sympatji i uznania ze-strony austrjac- 
kich kół lotniczych. 

ESPN ROADSTAR K TV ET RT AION SRITIS SE ORC 

W 250-tą rocznicę ocalenia Wiednia. 

  

Z okazji przypadającej w roku bieżący 
250-tej rocznicy ocalenia  Wiedni 
króla Jama HI Sobieskiego, podajemy @ 
portret cesarza Leopolda I, który błaga 

  

   

   

  

a Sobieskiego o ratowanie W,ednia 
ństwa. Portret ten jest własno- 

króla Ji 
i chr 
ścią”, 

    

    

Na dzisiejszym meetingu w As- 
pern kpt. Bajan był przedmiotem go- 
rących owacyj. 

Z objektywnością, która przynosi 
im zaszezyt, aranżerzy lotu alpejskie- 
go stwierdzają, że zwycięzcami lotu 
są Polacy, którzy w locie gwiaździstym 
pobili nadzwyczajną brawurą wszyst- 
kich lotników. 

Lotnicy polscy wezmą udział w 
bankiecie, który odbędzie się w ponie 
działek wieczorem. Ma na nim nastą- 
pić uroczyste rozdanie nagród. Szcze- 
gólnie życzliwie odnióst się do na- 
szych lotników austrjacki aeroklub, a 
zwłaszcza kierownicy jego, książę 
Kinsky i arcyksiążę Antoni Habsburg. 

  

KPT. BAJAN O KATASTROFIE. 

WIEDEŃ, (Patj. W rozmowie z 
korespondentem PAT kpt. Bajan oś 

wiadczył, że katastrofa jego samolo- 
tu nastąpiła nietylko z powodu lekko 
podmoktego terenu, ile raczej z po- 
wodu gwałtownego wiatru. Po starcie 
na zboczu ściągnął wiatr zastępujący 
maszynę w dół. Nastąpiło zderzenie z 
drzewem, poczem aparat pochylił się 
ku ziemi, uderzywszy zaś o nią, stanął 
w płomieniach. Kpt. Bajan i jego po- 
mocnik. uratowali się szybkiem wys- 
koczeniem z aparatu. W ciągu 15 mi- 
nut samolot spłonął doszczętnie. Pod 
wpływem gorąca stopił się nawet mo- 
tar. Wszystkie dokumentv lotnicze u- 
legły zniszczeniu. Po opatrzeniu przez 
lekarza kpt. Bajan udał się autobu- 
sem do Klagenfurtu. W ciągu dalszej 
rozmowy kpt. Bajan zapewnił, że le- 
ciał b. ostrożnie i unikał brawuro- 
wych sztuk. Lot alpejski wymaga jed- 
nak szezególnego  przysposobieni +. 
Lądowanie i start na improwizowa- 
nem lotnisku górskiem było połącz - 
ne z wielkiemi trudnościami. 

  

władzę Hitlerowi. — Mówiąc o wpro 
wadzeniu pojęcia „rasa* do ustawo- 
dawstwa niemieckiego, Frank powie- 
dział: „„Jesieśmy wprawdzie antyse- 
mitami, ale nie barbarzyńcami. Wałkę 
przeciw Żydom prowadzimy przy po- 
mocy metod, dających się pogodzić z 
poziomem: kulturaltym narodu nie- 
mieckiego. Nie pozwolimy nikomu 
mieszać się w tę sprawę, isinieją bo- 
wiem zasady, co do których z nikim 
mie mamy zamiaru wszczynać dysku- 
sji. Prawo, które teraz tworzymy, jest 
prawem niemieckiego narodu żołnie- 
rzy, ale równocześnie i prawem nare- 
«du władców (Herrenvolik). Świat bę- 
dizie się musiał z tem pogodzić. Nie 
cheemy naruszać praw żadnego па- 
sodu. Wybieramy sobie jednak wśród 
marodow te, z któremi podoba się 
nam obcować. 

Cena £5 eroszy 

      

Ku czci ś.p. Żwirki I Wigury 

Ё 

    15 b. m. wśród wi 

nięcia pierwszego na 

  

   ja haszem podajemy wólok póm 

poiskich we Frencji: 
LA TARGETTE, (Pat). Odbyla się 

tu podniosła uroczystość inauguracji 
głych 

ków polskich, zy walczyli pr 
boku Francji w latach Wielkiej W 
ny, Przy pięknej pogodzie uroczystość 
zgromadziła około 10 tysięcy uczestni 
ków i 150 sztąndarów stowarzyszeń 
byłych kombatantów” sojuszniczych 
wojny światowej, przybyłych z Pół- 
ski, Czechosłowacji, Belgii, Włoch, 
Portugalji, Rumunji, Wielkiej Bryta- 
nji, Jugosławji i Stanów 'Zjednoczo- 
nych. Pozatem przybyły liczne dele- 
gacje towarzystw ochotniczych. 

Po poświęceniu pomnika przez ks. 
rektora Ładogę, wygłoszono szereg 
przemówień, M. in. głos zabierał am- 
basador Chłapowski. Obecni byli re- 
prezentanci prezydenta Republiki 
Francuskiej, generała Weyganda, 
marszałka Pełain oraz premjera Da- 
ladier. Po uroczystości odsłonięcia po- 
mnika odbyło się śniadanie, w czasie 
którego. wielu mówców w serdeez- 
nyeh słowach wspomniało czyny о- 
chotników polskich. Przemówienia 
podkreślały niezachwianą przyjaźń. 
polsko-francuską, 

Uroczystość miała charakter nie- 
zwykle podniosły. Zaznaczyć należy, 
że pomnik stanął na miejscu, gdzie w 
dniu 9 maja 1915 roku ochotnicy — 
Polacy otrzymali chrzest bojowy. 

„Germanie zmieni ceblicze. 
BERLIN, (Pat). „Vossische Ztg.* donosi. 

že personel redakcyjny „Germanii* otrzymał 
wymówienia, Psmo przestać ma być orga- 
nem partji centrowej, a prowadzone będzie 

nadal w duchu katolieko-konserwatywnym. 

  

  

   
   

      

  

   

Nieszczęśliwy wypadek na torze wyścigowym. 
Wywrócenie się 7 koni. — Dwie osoby śmiertelnie ranne. 

"WARSZAWA, (Pat). Podczas niedziełnyck 
wyścigów ma torze Mokotowskim w War 
szawie wydarzył się jeden z najpoważniej- 
szych wypadków, jakie kiedykolwiek miały 
miejsce na, torze płaskim. “ 

Podczas rozrgywania nagrody, przezna- 
czońej „dla 3-letnieh. klaczy, w którym to 
viegu brało udział 15 najwyb itniejszych źre- 
bie polskich, nastąpił w odiegłości ekoło 800 
mefrów przed metą karamhol, który spowo 
dował wywróeenie się 7 kon', Dwaj żokieje 

0 pukar 
BERLIN, (Pat). W niedzielę w ostatnim 

dniu meczu o puhar Davisa Niemey—Holan- 
dja rozegrane dwie rewanżowe gry pejedyń- 

Cram pokonał zdecydowanie Holendra 
Leeubruggena 6:3, 6:2, 6:3. 

J) J 

Helena Rómer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swoi Łudzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

wiija u Państwa  Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
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Žž leńska. 

= Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
= Wilna w 1919 r.) Scena Wileńsk: 

MAMA ИНИИНИНО 

— Magdaliński i Szyszkowskj — odnieśli tak 
«iężkie rany, że wątpliwem się wydaje utrzy 
manie ich przy życiu. Kilku innych jeźdz- 
ców deznalo |. h poranień. Kenie nie 
peniasły cbrażeń. Wśród wywróconych ka- 
mi zajdowała się ogó!na faworyta „Apatin*. 

Bieg wygrany został przez klacz p. Ber- 
sona z Leszna „Laudę Ii*. Stajnia ta wyrgy- 

wą tę klasyczną nagrodę już trzech rok z 
rzędu. 

   

Davisa. 
Timmer wywslczył jedyny punkt dla He 

landji, bijące Kalmanna 6:2, 6:1, 6:2, 
W ogólnej punkjacji zwyciężyły Niemey 

4:1 i walezyć hędą w trzeciej rundzie z Ja- 
ponją w Berlinie w dnu 9—11 ezerwea. 

Manifestacje 
robotników - hitlerowców. 

BERLIN, (Pat). W stadjonie berliń 
skim odbyła się w niedzielę wielka 
manifestacja narodowo - socjalistycz- 
nych organizacyj robotniczych przy 
udziale około 150 tysięcy uezestni- 
ków. 

Wielka Rada Faszystowska. 

BERLIN, (Pat). Na stadjonie berliń 
kiej Rady Faszystowskiej Jung zło- 
żył sprawozdania ze swej misji amery 
kańskiej. Sprawozdanie to znalazło 
całkowite uznanie Mussoliniego i 
Wielkiej Rady. 
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Uroczystość w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodn. 
Zebranie wewnętrzne Instytutu. 

O godz. 1l-ej rano odbyło się po- 
siedzenie Rady Administracyjnej Ia- 
stytutu, poświęcone załatwieniu spraw 
bieżących, oraz przyjęciu sprawozdaj: 
Zarządu i preliminarza budżetowego 
Instytutu i wyższej Szkoły Nauk Po- 
litycznych na Tok L icy. Bezpośred 
nio potem odbyło się Nadzwyczajne 
Ogólne Zebranie członków instytutu 
Obu zebraniom przewodniczył Prezes 
Instytutu p. prof. Stanisław Kętrzyń- 
ski. W obu Zebraniach brał udział 
p- Premjer Jędrzejewiez jako członek 
Instytutu i członek Rady Administra- 
cyjnej. Na Ogólnem Zebraniu był o- 

    

    
  

  

    

  

    

becny również p. Min. Tadeusz Schśt 
zel, Naczelnik Wydz. Wschodniego 

Min. Spraw Zagran. 
Po zakończonem Zebraniu Ogó!- 

nem Zarząd Instytutu podejmował 
obiadem w salonach „Klubu Szlachec- 
kiego członków Instvtutu oraz zapro 
szonych gości. Z osobistości niemiej- 
scowych wzięli udział w obiedzie: P. 
Premjer J. Jędrzejewicz, b. Premjer 
płk. A. Prystor, Prezes Instytutu prof. 
S. Kętrzyński z małżonką, Min, Ta- 
deusz Schatzel, dyrektor  Funduszu 
Kultury Narodowej p. St. Michalsk:, 
prof. K. Nitsch z Krakowa, prof. 5. Аг 
nołd z Warszawy i mjr. Otton Laskow 
ski z Wojskowego Biura Historyczne 
go w Warszawie. 

    

  

Posiedzenie pubiiczne. 

Wczoraj, w swojej ostatecznie i 
pięknie wykończonej siedzibie, w gió- 
wnej sali pałacu polyszkiewiczowski: 
go zmienionej i wyszlachetniałej do 
niepoznania, odbyło się publiczne, u- 
roczyste posiedzenie lastytutu Badań 
Europy Wschodniej w pełnym skła- 
dzie, oraz przy udziale bardzo wielu 
zaproszonych gości. 

  

Posiedzenia tej naukowej instytu- 

cji zarówno przez wzgląd na niesłv- 

chanie doniosły ceł jej, jak i na po- 

wagi naukowe, grupuiące się dookoła 

niej, urastają z każdym rokiem do r-ę 

du wydarzeń, którym towarzyszy za- 

interesowanie świata naukowego. -- 

lem działalności lustytutu jest badu- 

nie ziem i ludów pomiędzy Bałtykiem 

i Uralem, między morzami Gzarnem 

i Białem, oraz szerzenie wiedzy 0 tych 

terenach. Temu drugiemu zadaniu 

służy jedyna nietyiko w Polsce, 1 

wogóle w środkowej Europie „Szkoli 

Nauk Polityeznych“ pod nazwą „Wyž 

szej Szkoły Instytutu Naukowo-Badit- 

wczego Europy Wschodniej w - 

nie”, której specjalnem zadaniem jest 

studjowanie państw bałtyckich i us- 

troju Rosji Sowieckiej, a więc pierw - 

sze próby badania Sowietów jako ca- 

łokształtu. 

     

  

  

Prócz szkoły Instytut obejmuje 

szereg komórek pracy naukowej, dzie 

ląc się na cztery sekcje: 1) etnografi- 

czną pod kier. prof. Uniw. Cezar 

Ehrenkreutzowej, 2) historyczno-pra- 

wną (prof, USB Stefan Ehrenkreutz), 

3) ekonomiczną (p. minister skarbu 

Zawadzki, zastępowany przez prot. 

Wit. Staniewicza) i 4) językoznawczą 

Oprócz tych czterech sekcyj istnieją 

specjalne referaty, w których opraso 

wywane są różne dziedziny wiedzy © 

Rosji Sowieckiej i tak: 1) referat eko- 

nomiczny (docent Stan. Świaniewiczj, 

2) ustrojowo-prawnv ( pod kier. do- 

centa Sukiennickiego, 3) narodowoś- 

ciowy (pod kier. dr. Seweryna Wysło- 

ucha). 

Zebranie zaszczycili swoją obecno- 
ścią pp. premjerowie: b. Aleksander 

Prystor oraz obecny, Janusz Jędrze- 

jewicz. Przy stole prezydjalnym za- 

"siedli pp.: prezes - Instytutu mini- 
śter Kętrzyński (b. przedstawiciel Rze 

czypospolitej w Moskwie), prezes Za- 

rządu instytutu Ehrenkreutz, dyre- 
ktor Wielkhorski, skarbnik sen. Abra- 

'mowicz i sekretarz red. Oknuiicz. 
Zebranie zagaił krótkiem przemó- 

wieniem min. Kętrzyński, poczem za: 

brał głos prof. Ehrenkreutz, przedsta 
wiając rezultaty prac Instytutu, w 

ciągu dotychczasowych trzech lat je- 

go istnienia, 

Podkreślił m .in. zespolenie pracy 
praktycznej z teoretyczną w Instytu- 
cie. Zaznaczył cały szereg pro i con- 
Лга założeniu Instytutu, jako donios- 
'łej placówki naukowej tu właśnie w 
Wilnie. Stwierdził niezmiernie życz- 
liwy stosunek świata naukowego Kra- 
kowa a wraz z nim i innych centrów 
wiedzy w Polsce do nowoorganizu ją- 
cych się uczelni. Wspomniał o zasłu- 
gach pierwszego prezesa Instytutu 
prof. Rozwadowskiego, prof. prof. 
Nitscha, Kowalskiego i innych. Przy- 
toczył przykłady, koleżeńskiego, ser 
decznego współżycia. Zobrazował kie- 

  

  

_ Historyczna wystawa 

   

runek pracy Instytulu jego zadania, 
zarówno praktyczne jak i teoretyczne. 
Wymienił szereg poważnych wy 
nictw lnstytutu, już zrealizowanych, 
jak Rocznik który zwrócił ogólną u- 
wagę świala naukowego, mające nie- 
długo wyjść, wydawnictwo zbiorowe 
„Balticoslavia*, z szeregiem prac z 
zakresu językoznawstwa, historji, et- 
nografji i innych dziedzin nauki. 

  

Przeszediszy do Szkoły Nauk Po- 
litycznych, omówił jej rozrost, zarów 
no co do liczby słuchaczów, jak zakre 
su przedmiotów i poziomu. To ostat. 
nie pozwolńo zaliczyć ją do szeregu 
wyższych uezelni. Podkreślił bardza 
trafne zrozumienie celu studjów w 
Szkole, przez jej uczniów, przychodzą 
cych do niej po konkretną, potrzebną 
im wiedzę a nie „patent na bezrobo- 
Ie л 

    

Wyszczególnił następnie zasługi 
obu dyrektorów, pierwszego, p. prem- 
jera Jędrzejewicza, oraz obecnego, L. 
Wieihorskiego. Omówił duże zasługi, 
jakie oddaje Instytutowi nasz wileń- 
ski narybek naukowy, zwłaszcza w 
pracy w Sekcjach w osobach młodych 
magistrów, doktorów i habilitantów. 
Nakoniec wykazał jak żywy kontast 
Instytut zdołał nawiązać ze światem 
naukowym zagranicy, stwierdza jąc 
m. in. że np. niema państwa  Bałtyc- 
kiego, gdzie Instytut nie miałby swo- 
ich korespondentów i przyjaciół, w 
ten sposób sam czyniąc swoją włas- 
ną propagandę. Wyrazem tego jest 
np. wizyta dwóch uczonych fińskich 
w przyszłym miesiącu. 

Po przemówieniu prof. Ebrenkre- 
utza zabrał głos mjr. Otton Laskow- 
ski, dla wygłoszenia odczytu pt. „Król 
Jan III Sobieski jako wódz*. Była to 
świetna prelekcja, pod każdym wzglę 
dem. Zawierała mało znane dane, ty- 
czące się pracy wojennej” ostatniego 

naszego króla — wodza, który też 
tym wodzem był głównie i przedew- 
szystkiem. Dane te doskonale zebrane 
i uszeregowane, wyniki ostatnich ba- 
doń naukowych nad postacią wielkie 
go wodza, ziożyły się w znakomicie 
skonstruowanym i z wielką swadą 
powiedzianym odczycie mjra Laskow 
skiego, na jakieś przykuwające słu- 
chacza swoją fascynującą treścią o- 
powiadanie. Słuchało się szeżegołów 
wspaniałych operacyj bojowych tego 
królewskiego wojownika, który swo- 
im genjuszem wojskowym wyprzedził 
o wiele lat całą Europę. jak najcie- 

kawszej, najlepiej napisanej powieści 
Jasność, przejrzystość, dobra plas 
ka i cała wzorowa konstrukcja odczy- 
tn przyczyniły się do tego znakomicie 

  

  

    

  

    

  

   

Po odczycie wszyscy zebrani prze- 
szli do sąsiedniej sali, gdzie przy czar- 
nej kawie odbyło się zebranie towa- 
rzyskie. 

Zebranie towarzyskie. 

Po odczycie gościnni gospodarze 
zaprosili wszystkich obecnych na t>- 
warzyską herbatkę, która się przeciąg 
nęła parę godzin. Obecni pp. Premjer 
Jędrzejewicz, b. Premjer Prystos, 
min. Kętrzycki, maj. Laskowski w о- 
toczeniu wilnian, profesorów, słucha 
czy Inst. N. Wschodnich i gości, braii 
żywy udział w toczących się rozmo- 
wach, które się toczyły na wszystkich 
odcinkach zainteresowań ogólnych. 

   
   

P. Premjer Jędrzejewicz oglądd 
dzieło swoje .po 3 latach działalno 
i każdy, kio wysłuchał sprawozdania 
prof. Ehrenkreutza, musiał zrozumieć 

że tylko cieszyć się można z wyników 
prac Instytutu, 

   

  

Wilnianie witali znów p. Premje- 
ra Prystora jako swego sąsiada ze wsi, 
wiedząc, że odpoczynkiem po wytężo 
nej pracy politycznej będzie praca 
społeczna, której wraz z małżonką są 
tak oddani. 

Obaj panowie, Premjer Jędrzeje- 
wiez i b. Premjer Prystor zwiedzili z 
zajęciem zbiory Muzeum lm. Wró- 
blewskich, interesując się specjalnie 
masońskiemi insygnjami, które są je- 
dnym z najciekawszych działów. 

Wieczorem Premjer Jędrzejewicz 

wyjechał do Warszawy, a b. Premjer 

Prystor do siebie — na wieś, 

Niedyskretne uszy słyszały jak 0- 
biecywali się spotkać na sezonie w 
Druskienikach na kuracji, cieszmy się 
„więc, że i nasze skromne wody słaną 
się równie modne jak dotychczas ro- 
prezentacyjna Krynica. < 

  

Estonja wežmie udzial w III Targach północn. 
Konferencje p. posła Libickiego. 

Bawił w Wilnie poseł polski w Es- 
tonji, p. Libicki. Podczas swego pobv- 
tu poseł Libicki, jak się dowiaduje 
my, żywą interesował się III Tar- 
gami północnemi i przeprowadził sze 

  

reg konferencyj z przedstawicielami 
Komitetu organizacyjnego Targów. 
Rozmowy te dotyczyły udziału w III 
Targach firm estońskich. 

Wycieczka inżynierów i wyższych urzędników 
Kolei Państwowych Łotewskich. 

Dnia 21 maja r. b. o godz. 20 przy 
jechała do Turmont wycieczka Inżynie 
rów i Wyższych Urzędników Kolei Lo- 

ich w liczbie 41 osób. W Zemga- 
rycieczkę spotkali delegaci z War- 

szawy p. p. inż. inż. FI. Wasilewski, G. 
Ejsmont i H. Genello i delegaci Wileń 
skiego Koła Związku Inżynierów Ko- 
lejowych p. p. inż. inż. E. Burczyński, 
A. Stankiew G. Downarowicz i 
Sznurowski. W drodze do Wilna w 
cieczka spożyła kołację podaną w wa“ 
gonie restauracyjnym najnowszego tv- 
pu krajowej wytwórni. W Wilnie wy- 
cieczkę powitał z ramienia Dyrekcji 
Wileńskiej Wicedyrektor Kolei inż. 
Stefan Mazurowski z orkiestrą kolej. 
i kompanją honorową Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego. Orkie- 
stra odegrała hymn Narodowy Polski 
i Łotewski. Następnie na dworcu w 
pokojach reprezeniacyjnych goście by- 

          

  

    

  

  
  

    

  

li podejmowani lampką wina. Podczas 
przyjęcia do gości przemawiał Wice- 
dyrektor inż. Mazurowski, zaznacza- 
jąc, iż wiła gości w prastarej Północ- 
nej stolicy Rzeczypospolitej i mniema, 
iż wycieczka do Warszawy, Krakowa, 
Katowic i Zakopanego pr zyni się 
do zadzierzgnięcia towarzyskich i przy 
jacielskich stosunków z inżynierami 
Kolei Polskich. co spowoduje, iż sto- 
sunki między Kołejami obu Państw bę 
dą szczere, życzliwe, a nawet serdecz- 
ne. Następnie życząc gościom jaknaj- 
przyjemniejszego spędzenia czasu w 
Polsce zakończył toastem: „Nasi Do- 
stojni Gošeie niech žyją“. 

Ze strony Łotewskiej odpowiedział 
Przewodniczący wscieczki. 

W miłym i serdecznym nastroju 
wycieczka gości Łołewskich odjechała 
do Warszawy pociągiem specjałnym 
o godz. 0.1. 

     

  

     

  

   
  

  

Obchód jubileuszu X-ciolecia L.0.P.P. 
ABE 

Obchód jubileuszu X-lecia LOPP-u rvz- 
poczęła w sobotę o godz. 17 uroczysta aka- 
demja w sań Tealru Miejskiego na Pohu- 

lance, na którą przy liczni przedstawi: 
ciełe władz į h, samorządowych 
w SR 

bltczności, wypełniające teatr po brzegi. 
O godz. 20.30 Górze Zamkowej 

pionął jaskrawem - 
renį LOPP-u, a pod niebo wzleciały komci 

i deszcz iskrowy ogni sztucznych, ści 
uwagę mieszkańców miasta ora 
spacerujących w ogrodzie Bernard 

Gdy zmrok zapadł, po uli miasta 
przemaszerowały oddziały O, P. Gaz. z ors e 
strami i pochodniami na czele. 

Imprezy 46 | obudzily  zanteresowan'e 
wśród szerokich mas. Nazajutrz, t. j. we 
raj, do ogrodu Bernardyńskiego na po 
pracy O. P. Gaz. i nalot eskadry łotnjczej 
przyszło 'w południe około 5 tysięcy zaint y- 
gowanych Wilnian. 

Przed pokazem, wczoraj, o godzinie (0, 
w kościele Ś Jana ks. prof. Falkowsk 
odprawił mszę śwjęlą, której wysłuchał: 
przedstawiciele władz z panem wicewoje 
dą Jankowskim na czele, wojska, organ'/a- 

cyj oraz społeczeństwa, 

O godz, 13-iej 

  

  

    
   

    

    

  

   

   

   

   
   

  

   

  

    

   
  

  

   
  

nad ogrodem Bernardyń- 
skim zagrały ki (trzech samolotów wa 
skowych, lecących bardzo misko. Na t 
kątnej płaszczyźnie piasku między górami 
naprzeciw ogrodu za W. lejką wybuchły - 
dna za drugą trzy petardy, wyrzucając wyso- 
ko słupy białego dymu. Harcerze uzbrodli się 
w maski. Na tłum kitkutysięczny stłoczony 

nad brzegiem padł niepokój. A może to gaz? 

       

  

     

    

    

  

„TYDZIEŃ DZIECKA". 
W całej Polsce odbędzie się od 'dn. 

22 maja do dn. 28 maja „Tydzień 
Dziecka”. 

Ma to na eelu nietylko kwestę na 
rzecz kolonij letnich, 

Zadaniem Tygodnia jest zaintero- 
sowanie społeczeństwa sprawą dziec- 
ka. Służy do tego prasa, odczyty, va- 
djo. Każde dziecko odczuwać powin- 
no w ciągu tych siedmiu dni rados- 
nych, że jest kochane przez wszys!- 
kich dorosłych ludzi, że jest przedmio 
„tem serdecznej troski całego społe- 
czeństwa. Każde dziecko bez wyjątku 
Bo w każdem z tych dzieci tkwi cząst- 
ka przysłości naszego państwa i lu- 
dzkości. Bo w ręce tych dzieci, które 
beztroskim gwarem wypełniają dziś 
ulice naszych miast i naszych wsi, zło 
żymy kiedyś losy świata. My ludzie 
dorości, którzy będziemy odchodzić 
oddamy wszystkie sprawy życia @‹ 
ciom — które przyjdą na nasze 
ce, 

Niechże to będą dzieci wychowaae 
w słońcu i w cieple miłości ludzkiej. 

Niechże to będą dzieci wychowa- 
ne w zdrowiu moralnem i fizycznem. 
Dbać o to musi całe społeczeństwo. 

Miejski Komitet 

    

pamiątek w 250 - lecie 

odsieczy wiedeńskiej — przed 50 laty. 
W pocharatanej przez wojnę wiej- 

skiej bibljotece natrafiam na zmiętą 
broszrę pióra T. Nieczuja-Ziemięckie- 
go, kustosza Muzeum Narodowego w 
Krakowie, odbitka z Przeglądu Po! 
skiego z 1884 r. Zawiera ona opis cz. 
zestawienie wystaw jubileuszowych 
200-lecia odsieczy wiedeńskiej w Wied 
niu i Krakowie. 

Nie od rzeczy będzie w 250-iecie 
odnowić tamte wspomnienia, mające 

. swój posmak specjalny, malujący ów- 
czesne stosunki dyplomatyczne pomię 
dzy „piękną stolicą naddunajską i zde 
łronizowanym grodem Piastów i Ja- 
giellonów* jak pisze autor. „Rzuciły 
sobie jakby: rękawicę kto lepiej uczci 
pamięć słynnej po wsze wieki potrze- 
by'z wdzierającym się w samo serce 
Europy muzułmaninem”*. Pisze dalej: 
„Kto da większy dowód wdzięcznoś 
ci bohaterskiej armji sprzymierzonej 
i dzielnemu jej wodzowi: czy oswobo 
dzony od jarzma pohańskiego gród, 
czy wdzięczna, choćby za bezintereso 
wną sławę, tylokrotnie odtąd doświad 
czana społeczność ?* 

W Krakowie wystawę umieszczo- 
no w świeżo odnowionych salach Su 
kiennic, w Wiedniu w gmachu, k. ko- 

sztował 10. milj. zł, reńskich Wiedeń 
zebrał pamiątki po całych Niemezech 
w Rzymie, w całej Europie, Kraków 
mógł zaledwie liczyć na Podhorce, Wil 
lanów, zbiory Czartoryskich i prywat- 
ne. Papież odmówił przysłania cho- 
rągwi Wielkiego Wezyra, ofiarowanej 
przez Sobieckiego, „łatwiej byłoby ko 
pułę św. Piotra niż przenieść chorąg- 
giew z Lateranu do Krakowa odpi- 
sano Komitetowi z Watykanu—Miecz 
Kara Mustafy ofiarował zwycięzca do 
Loreto, bogaty rząd W. Wezyra na ko- 
nia otrzymał w darze kardynał Kolo- 
nicz i tak rozdawszy zdobyczne bo- 
gactwa, zasłużył sobie wraz z rycerską 
drużyną na twierdzenie, że się pod 
Wiedniem bajecznie obłowili. Strze- 
mię W. Wezyra zawiesił Sobieski na 
Wawelu u stóp Krucyfisku o któryra 
legenda głosi że przed nim płacząca 
Jadwiga składała ofiarę za chrzest Lit 
wy z miłości do pięknego Niemca. 

Wystawa Pamiątek w Krakowie, 
opisana przez pp. Luszczkiewicza dyr. 
Muzeum Narodowego, prof, Sokołow- 
skiego, Mycielskiego i Tomkowicza, w 
Czasie, odznaczała się liczniejszym i 
piękniejszym działem portretów, dział 
chrześcijańskich pamiątek był rów. 

Przyjacielskie spotkanie. 

    

    

rasowe pieski angielskie -Gniffony, które są 

nież obficiej reprezentowany (np. ka- 
plica polowa z pallandium zwycięstwa 
Matką Boską. Obecnie obraz ten jest w 
Nieświeżu) stół srebrny i rząd na 
nia marszałka Lubomirskiego, szafki 
mozaikowe Ossolińskich i Jana Kazi- 
mierza, namioty podhoreckie pięknie 
haftowane, działa po kasztelanie Au 
drzeju Potockim, bogate rzędy, maka- 
ty, kobierce współczesne, wspaniałe 
tarcze (po J. Lubomirskim) cudne wy 
sadzane turkusami ze zbiorów - ks. 
Czartoryskich sztychy, broń sieczna i 
palna, inkrustowane turkusami siodłu, 
obrazy przedstawiające bitwę, mię- 
dzy innemi Dallingera, wiedeńczyka z 
1741 r. ze zbiorów K. Wodzickiego, tu 
recki namiot A. Potoekich, chorągwie 
i berła cechów Krakowskich i innych. 

   

  

W Wiedniu widzieli ówcześni ca 
następuje: równomiernie umieszczo- 
ne wielkie portrety Jana III i cesarza 
Leopolda I Karola Lotaryńskiego, elek 
torów i margrabiów niemieckich, oraz 
popiersie papieża Inocentego XI i wo 
dzów austrjackich. Jako tło, gobelin 

przedstawiający odsiecz  Wiedni 
Faicta Malgrauge 1724—1725 — na 
pierwszym planie, „jako zwycięzca 

ks. karol Lotaryński ze swoim szta- 
bem a przed nim jakiś hajduk'o sło- 
wiańskich rysach z kołpakiem w Ге- 
ku, z miną błagająca, w liberji Ks. 
Lotaryngji, niebieskiej ze srebrem, 7 
cyfrą tegoż CCV, Na olstrach*. Kata- 
log wystawy objaśnia że to szukające 

  

tak mate, že po dwóch mieszczą się w jednej 

filiżance do kawy. sko 

go ratunku króla Sobieskiego. ratuje 
Lotaryngczyk bijąc Turków. 

Otóż i historja... wvtkana dowol- 

nie! S 
Na drugim gobelinie na cześć t 

goż księcia i jego czynów wojennych 
pod Wiedniem wcale już Polaków 
niema. 

   

Portrety rodziny  Stahrembergu, 
obrońcy oblężonego Wiednia, Lich- 
tensteinów, Szwarcbergów, pyszny w 
węgierskim stroju Pawła Esterhazego 
i słynnego Franciszka Kulezyckiego. 
który nabrawszy w zdobycznych ma- 
gazynach całe worki” caffy, założył 
1-szy w Wiedniu Kafehaus i został va 
tronem najlepszej w Świecie kawy 76 
szlagsahne (bitą śmietanką). 

  

  

Pamiątki po Janie I prz 
tę wiedeńską. wystawę ze 

Griines Gewółbe z Drezna, Kolosalaa 
zbroja-— Karacena ze złocistemi lwa 
mi na naramiennikach z Krzyżami 23 
kończonemi kotwiecami na piersiach. 
hełm ze złocistym orłem i piórop 
szem. sadzona turkusami buława, s: 

bla w biały jaszczur oprawna, złotem 
nabijana, w tko to maluje olbrzy 
mią wspaniałą posłać tego szlachż 
polskiego, wodza rycerza, tkliwego 
kochanka Franeuzeczki Marie d'Acqn 
ien, króla, obranego przez wolę spo- 
łeczności szłacheekiej. 

  

  

      

     
  

  

Ks. Esterhazy wystawił kilka pa- 
miątek: żupan różowy, atłasowy, kłó- 

ww 
il e 

i nie. 

  

   
    

Był to jednak dym nieszkc 

skrawemi olbrzymiemi  płe 
się szopa drewniana. Pogotowie str 
wzięło je natychm,ast w krzyżowe pr: 
dy. Szopę uratowano! Następnie ukazał s 
oddział przeciwiperytowy w specjalnych ubr; 
niach, w ciężkich butach. Przynieśli wapno 

| zaczęli oczy: ać teren z iperytu (ослу\ $ 
cie domniemanego), Posypali miejsca podej- 
rzane wapnem, zasypali ziemią, poleli wodą. 
a potem sami poddali się zab egom odka: 
jącym drużyny pemocniczej. Na tem się skuń 
czył pokaz. Obudził zainteresowanie do sp 

gazowych — t. j. spełnił to, o co wła 
szło. 

  

  

   

  

    

    

   

      

O godzinie 16-6j na Porubanku odbył s.e 
wielki festyn lotnic Publicznoś i 
pzrybyło wiełe. Pod ano Ši 
nw, loty instruktorów 

m 

    

  

      ałe łoty ucz- 
ryzykowano na 

dia odwagi      

        

loty pasaże 
lotni na к holow 
przez samolot i na wiele innych alrakcyj. 

h. 

  

Pośmiertna wystawa prac 
Michała Szterna. 

Śmierć jest osobliwie smutnem zjawiskiem 
gdy zabiera młode i wartościowe życie, szcze 
gólne zaś jeśli życie to było własnością pe 
nego sił, talentu, doskonale zapowiadającego 
się antysty. To można powiec o przed- 

łym wiln EC 
się też poch apobi 

mu p. Sapirowi, że zebrał i um leścił- na swa- 
jej wystawie dzieła tego artysty, Jest on w 
Wilnie dość m ny, mimo że prace swo 
je wystawiał niejednokrotnie poza niem, m. 

in. w warszawskiej „Zachęcie, a także na 

P. W. K. w Poz iu gdzie jeden z jego о- 
brazów, bardzo ony i, nagrodzono. 
Akt ten wraz 24-ema innem* pracami 
Szterna jest i obecnie na omawi j 

      

      
     

  

   
   

  

      

  

   

   

  

    

    

  

  

   
    

    
szość dzieł pozostałych, ma w sobie duża 
dojrzałość i solidną szkołę. W ciągu swego 

krótkego żywota zdołał zmarły malar 
robić sobie wraz ze 
pozycyjna — pewien 
znać w dziełach jego znaczny wpływ prot. 
Ślendzińskiego, którego M. Sztern był o ile 

, uczniem, ale najl y wpływ i naj 
szkoła zginą 

w talencie ucznia. to oparcie byio, 
szkoda, że tak wcześnie razem z samym ar- 
tystą zgasło. Mimo lekkiej skłonności do na- 
turalizmu, pracę Szterna przecież naluralisty 
czne nie są. ma tu kopjowania natury. 
Wszędzie jest świadoma mocna kompozycia 
z pięknym, wyraźnym, choć nie narzucają- 
cym się rytmem. Przy ść słarannem cza- 

sem przekomponowaniu linjowem i barwnem 
modeła w transponowaniu go na płótno (pe: 
wie wsz j. jest w każdej postaci, 

A a, bardzo indywidualne- 

nego. Jakaś „Dziewczynka z jabłkamić, albo 
bardzo subłelna w wyrazie „Główka dziec- 
ika', czy bardzo żywa kołorowa „Cyga 

dziewczyna”, czy szczególnie rytmiczna 
„Ewa“, albo delikatna i w barwie i rysunku, 
Jakby tylko zaznaczona, a przecież skończ )- 
na i także ogromnie żywa „Główka dziew- 
czynki* (22), bardzo mocny w wyrazie, Баг- 

  

        

    

    

   

    
    

     

  

         

   
    

    

        
   

   

   

    

   

    

ry mógł nosić w owe dni królewicz Ja 
kób, kubek, różaniec z kulek jaspiso- 
wych, nosić w owe dnizź bkń mw m 
wych, i t. p. Z muzeum berlińskiego 
(po Jabłonowskich) miska w kształ- 
cie muszli i nalewka z pięknie emal- 
jówanej miedzi, które służyły królowi 
w czasie wyprawy wiedeńskiej. 

Ogromnie bogaty był dział chorą;- 
wi: Duże porporce Bairak, białe plo- 
cienne. czerwone jedwabne, aplikow a 
ne, wyszywane w wersety Koranu : 
emblematy, miałe lekkiej jazdy Beli, 
Tatarów Krymskich. i olbrzymie 6 
ant. na trzy, krwistej purpury, Alem, 
wspaniale wyszywane i przetykane 
złotem; tych było aż pięć, a osółem 36 
sztuk. : 

Ten cały dział zdobyczy na Tu- 
kach, przedstawiał się bogato i wspa- 
niale, autor sprawozdania słusznie się 
zastanawia dlaczego. Polacy, mający 
w swej historycznej przeszłości ta 
zwycięstwa „nad niewiernymi* j 
dwukrotnie Chocim, Żórawno, Lwów, 
Trębowla, Wiedeń, Parkany, Ostr;y- 
hom i niezliczone stosunki ze wscho- 
dem tak mało zachowali pamiątek vo 
jennych? Jeden proporzec W. Wezy- 
ra jest w Lateranie. a Dąbrowski idąc 
z Legjonami zabrał ten, który wisiał 
w Loreto i oddał go Warszawie, zaś z 
sali Tow. Przyj. Nauk zabrano go d> 
Ermitażu. Co się z nim stało? Czy oca 
lał? Czy wrócił? Gdzież inne zdobyte? 

Buńczuków w Krakowie było tylko 

          

Moskwa a Daleki 
Wschóć. 

Moskwa, w maju 1 

  

Doniesienia o zamiarze odstąpie- 
nia przez rząd sowiecki prawa włas- 
ności do kolei wschodnio-chińskiej na 
rzecz Mandżukuo świadczą o tem, że 
wypadki na Dalekim Wschodzie prze- 
szły w nową fazę, Kierownicze koła 
moskiewskie uświadamiają sobie że 
w obecnym © e dla Związku 
Sowietów byłoby niemożliwością pro- 
wadzić zbrojną wałkę z Mandżurją 
(w rzeczywistości właściwie z Japon- 
ja) i dlatego przejawia się chęć 1- 

zienia wyjścia z konfliktu, rozwią- 
zania kwestji przewiezienia wagonów 
i lokomotyw z Mandżur£ do Rosji so- 
wieckiej tak by ostatecznie rozwiązany 
zosta! cały probram kolei wschodnio- 
chińskiej. 

Charakterystycznem jest, że waha- 
nia pod tym względem przejawiają 
się tym razem po stronie Japonji. 
„W miarę jedzenia rośnie apetyt" po- 
wiada przysłowie i to zastosować się 
da i w tym wypadku. W kołach man- 
dżurskich i wśród zakulisowych czyn- 
ników tego państwa zastanawiają się 
nad tem, czy warto kupować to. co + 
w rzeczywistości opanowane może być 
zadarmo i eo w gruncie rzeczy jesł 
opanowane. gdyż sowieckie wpły 
na kolei wschodnio-chińskiej zmniej- 
szyty się do minimum. 

Na dalekim Wschodzie odgrywają 
się obecnie bez wielkich efektów wew 
nętrznych doniosłe wypadki o histo- 
rycznem znaczeniu. Utrata  koleż 
wchodnio-chińskiej przez Sowiełty 
i przejście jej na zupełną własność 
Mandžurji i Japonii zmienia gruntow 
nie sytuację na Dalekim Wschodzie. 
Władywostok niemal odeięty został 
od Sowietów. Dawne marzenia rosyj- 
skie o bramie na Ocean Spokojny, któ 
rych początkiem było uzyskanie wy- м 
brzeża z Władywostokiem rozwiały 
się zupełnie. Po odstąpieniu kolei 
wschodnio-chińskiej - 1 ostatecznem 
opuszczeniu Północnej Mandžurji ro- 

ie wybrzeże wsehodnie nie może 
być dostatecznie bronione, bowiem ko- 

jedynie mandżurską koleją, 
ję z Władywostokiem mo- 

każdej chwili przerwana. 

Pozycja, jaką obecnie zajmują So- 
wiety w kwestji kolei wschodnio-chiń- 
skiej, oddalając zbromy konflikt z Ja- 
ponją i oddając jej bez wojny to, co— 
jak się zdawało — mogło być zyskane 
tylko siłą zbrojną, zmienia również 
stcsunek Związku Sowietów do chiń- 
skiego rządu w Nankinie, który był 
zdania, że wpółwładcą kolei wschod- 
nio-chińskiej były Chiny, a nie r 
Mandżurji. Rząd chiński oczywiście 
jest rozczarowany tem, że Sowiety 
prowadzą obecnie na Dalekim Wscho- 
dzie politykę skrajnego realizmu i nie 
zwracają przeto uwagi na interesy 
chińskie, chociaż z Chinami utrzymy- 
wały zawsze przyjacielskie stosunki 
i że liczą się tylko z realną siłą. jaką 
przedstawia obeenie Japonja i jej eks- 
ponenci rządzący państwem manżdur- 
skiem. 

   

   

      

     

    

  

    

    

      

   

     

  

   

   

    

W sowieckiej opinji publicznej o- 
słatnie wypadki na Dalekim Wscho- 
dzie spotkały się z uczuciem rozczaro- 
wania. W, kwestji kolei wschodnio- 
chińskiej nadzwyczaż wyraźnie prze- 
jawił się realny stosunek sił w rejonie 
gdzie stykają się interesy Związku So- 
wietów, Japonji i Chin. 

  

St. Org: 

KES ROAD TROW WO ARA EEC 
" = i 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołącka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, te!. 14-25 

wyjątkiem jednej, olejne.- Ta jedna świad- 
czy o pewnej poszukiwań artysty. Ten nie- 
co ikubstyczny, dobry rysunek twarzy (auto- 
portret) iadczy o dość drobiazgowem ba- 
daniu formy, przez jego twórcę, także i na 
tej drodze, która pr: ż malarstwn dość 
znaczne dała zdobycze. 

  

    
    

  

5. # kł. 

  

trzy: dwa z kościoła Św. Anny, zawie- 
szone u grobu Jana Kantego przez S0- %- 
bieskiego po zwycięstwie i trzeci, ż 
Wawelskiej Kałedry. a Wiedeń aż 23 
pokazał. 

Wspaniałe są namioty: haitowane, 
aplikowane jedwabnemi i skórzanenii 
motywami „szyte perłami, zachwyca- 
ją bogactwem barw i motywów, na tle 
koloru tiirkisch-roth, purpury  wie!- r 
kich, krwawych chorągwi wiedeńskiej 
wyprawy, takim jest namiot kilkokom 
natowy W. Wezyra Kara Mustafy, zna 
ny z obrazów współczesnych np. w 
Żółkwi. Rzędy na konie, manuskryp- 
ty, pancerze, gejm składajace się z 
blach inkrustowanych złotem па аК- 

    

    samitnych czaprakach, wyszywanych 
bogato złotem i kamieniami, siodła 
wysadzane kosztownošciami, perga- 
minowe haftowane złotem i jedwabi 
mi, aksamitne, okute w grawirowane 

blachy, rzędy wykładane drogiemi ku 
mieniami przedstawiały się wspania- 
le, natomiast dział makat, opon, szpa 
lerów i kobierców, był znacznie uboż- 
szy niż na krakowskiej wystawie. 

Broń: muszkiety tureckie i per- 
skie, tarcze, szable, łuki, wreszcie 02- 
dobne Korany (jeden 38 mm. talizman 
na szyję), geneałogję sułtanów ze 102 
minjaturami, i kolekcja sztychów, oto 
co było wtedy w Wiedniu i co nis 
i dzisiaj obchodzić powinno. 

    

  
Hel. Romer. |



  

  

  

Nr. 133 (2674) КОНЕ В WERSTETREŃN SFERZE 3 

—KURERSPORTOWY = 
Tydzień propagandy sportu. 

Staraniem Miejskiego Komitetu 

P.W.iW.F. ma być w Wilnie zorga- 

nizowany wzoram łat ubiegłych wieiki 

„tydzień sportowy” 
W „tygodniu 

  

  

tym prowadzić się 

będzie kampanję propagandową spu 

tu i iulaj wiaśnie nasuwa się cały 

szereg ciekawych relieks i. 
Mamy  propagow sport. Tak 

brzmi w ogólności zadanie „tygodnia” 

ale przecież wiemy doskonale z prakty 

ki. że sport jako taki i propaguje się sam 

Zawody sportowe propagują najlepiej 
ideję wychowania fizycznego i zupeł- 

nie Śmiało powiedzieć możemy, że 

sport reklamuje się najlepiej sportem. 

Dziś ludzie nie łubią czytać długich 

artykułów. nie lubią zawikianych zdań 

a chcą w sposób wyraźny i krótki po 

znawać żucie, dlatego też i w sporcie 

objawy te są aktualne. a więc w spor- 
cie nie trzeba stwarzać jakiejś teorji 
filozoficznej, nine trzba wychowania 
fizyczngo traklować jako jakiejś szko- 
ty o charakterze naukowym. Rzecz 0- 
czywista, że cheąc pogłębiać wychow» 
nie fizyczne, to trzeba mieć pewne wy- 
kształcenie fachowe i dziś mówi sie 
już otwarcie o wiedzy sportowej, ale 
w danym wypadku trzeba koniecznie 
uczynić rozdział między tym płyną- 
cym na boiskach sportem, a słudjami 
sportowemi. 

Kwestja ta jest dzisiaj tem aktu- 
alna. gdyż cały szereg osób zaczyna 
mylnie wyobra: że chcąc uprawiać 
sport, chcąc być sportowcem, to trzeba 
w pierwszym rzędzie być młodym, a 
po drugie trzeba przełść próby ognia 
i wody. Ogó! powiedzmy starszego spo- 
łeczenstwa, chce nieraz zbliżyć: się do 

sportu, ale nie ma do niego zaulania 
i poprostu lęka się narazić się na pew- 
ną kompromitację, wynikłą z pomie- 
szania pojęć. 

Sytuacja la powstała ze spiotu sze- 

regu powikłanych akcji i powiedziny 
szczerze przez niedociągnięcia organi- 
zacyjne. 

Zupełnie niepotrzebnie, chcąc na- 
«łać pewną powagę sportowi. wprowa- 
sdziliśmy do niego przymus i bez- 
względną dyscyplinę. 

Przymus ten jak również poznawa- 
nie techniki w poszczególnych gałę- 
ziach sportu zaczęło odstraszać mniej 
nzdolnionych. 

Niepotrzehnie przez kilka lat pa- 
iśmy na sport z punktu widzenia 

rekordu i dlatego właśnie wytworzyła 
się ia niezdrowa atmosfera. dłatego 
też organizacje sportowe zaczęły na 
gwałi bankrutować jedna po drugiej. 
prowadząc suchotniczy żywot 

Słowem. reasumujnie powyższe po- 

wiedzenia, przychodzimy do wniosku. 
że sport taki jaki jest obecnie zaczął 
tracić zaufanie. Zaczęła tworzyć się 
luka między tymi. którzy specjalizi 
się na mistrzów. a tą szarą nieznaną 
masą tłumu sportowców. 

Tutaj największe zło leży w tem 
że sportemen traktujący sport dla sa- 
mego siebie, dia zdrowia patrzy krzy- 
wym okiem na zawodników, którzy 
znajdują bardzo wiełe moralnej przy- 
semności w ustawicznym treningu. w 
ustałeniu rekordów. Nie bez winy 
rzecz oczywista są również i zawodni- 
cy. którzy cenią siebie daleko wyżej. 
uważając siebie za arystokratów spor- 
tu, a tych bezimiennych sportowców 
za patałachów. 

I dlatego leż właśnie przez niedo- 

patrzenie, przz niedopilnowanie tych 
spraw akcja sportu poszła mylną dro- 
gą, Wbiegła ona na manowee i tutaj 
zbłądziła. 

Nie mamy więc silnych klubów. bo 

tak się nieszczęśliwie utarło pojęcie 
że do klubu mają dostęp tylko młodzi, 
utalentowani sportowcy, że dla pata- 
łachów miejsca tam się niestety nie 

znajdzie. 
Wiełce szkodliwe to pojęcie weszło 

od dość dawna już w życie j teraz 
właśnie najwyższy nadszedł już czas 
by wprowadzić pewne rejormy, które 
zmieniłyby obecny wielce niezdrowy 
stan. 

Paradoksalna ta sytuacja może do- 

prowadzić do ruiny cały sport, bo ona, 
a nie kto inny zabija nasze życie kłu 
bowe, które w zasadzie nie powinno 
opierać się jedynie tylko na zawodni- 
kach, którzy w ten sposób stają się 
odosobnieni. 

Na pierwszy rzut oka wydać może 
się komuś, wypowiadamy wojnę 
uprzywiłjowanym zawodnikom, bo 

chodzi nam w danym wypadku 0 szer 
sze ujęcie życia sportowego, o nadanie 

mu zdrowych form rozwóju. a formy 
sportowe będą tylko wówczas zdrowe 
gdy będziemy mieli silne, poważne 
organizacje sportowe oparte nie na li- 

czonych na palcach jednostkach, ałe 
na szerszym ogóle społeczeństwa, 

Dzisiejsze kluby sportowe powinne 

zmienić swój charakter i otworzyć swe 
drzwi dla wszystkich chęlnych. a wów 
czas będziemy mogli mówić. że u nas 
sport rozwija się racjonalnie. 

Ma się rozumieć prawa pewne i to 
nawet poważne prawa mieć powinni 
zawodnicy, ale klub nie może słać się 

ich wyłączną własnością. Zawodnicy 
muszą być oczywista szanowani przez 
ogół członków, ale ten stosunek powi- 
nien być oparty na przyjaźni sporto- 
wej, o którą nam w danym wypadku 
chodzi. 

Wówczas gdy jedni zrozumieją dru 

  

  

          

        

   

  

  

  
  

    

  

   

  

    

   

  

  

        

   

  

  

  

   

   

      

   

      

gich to tylko wtedy nastąpi porozumie- 

nie, a kluczem porozumienia musi być 
zaufanie. 

Zdobycie zaufania nie należy jed- 
nak do rzeczy iatwych i nieraz mija 
bardzo wiele czasu jak obie strony od 
noszą się do siebie z pewną rezerwą. 
wówczas potrzebne są pewne środki 
pomocnic jak w danym wypadku 
potrzebna jest koniecznie propagan- 
da zdrowych haseł sportowych. 

Hasłem więc propagandowym . 
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godnia* sportowego powinno być. że 
sport jest dostępny każdemu. 

„Sport dla wszystkich to hasło 

dnia”. 

Powiedzieliśmy więc. że sporl ma 
być dostępny wszystkim, ale wiemy 
przecież jak trudno jest mieć doczy 
nienia z Humem, z ludźmi źle zorga- 
nizowanymi, to też tuutaj zaczyna bez 
pośrednio z wypowiedzianym hasłem 
wiązać się nowe, drugie już hasło. 

„Zapisujcie się do klubów sporto- 

wych”. 

Dwa te hasła wypisane wielkiemi 
literami na transparentach rzucą się 
w oczy wszystkim, Trafią one do prze- 
Nkonania, najbardziej nawet „dzikiego“ 
sportowca. ale tutaj znów tr 
nić pewną dygresję. Trzeba zrobić 
strzeżenie. żeby sporłowey zrzeszeni 
mieli większe nieco prawa od innych, 
bo wówczas odrazu pójdą w górę аК- 
cje kłubów, a więc trzeba tutaj wpro- 
wadzić pewne ulgi dla sporloweów 
klubowych. przy wejściach na boiska 
sportowca, ale tutaj znów trzeba uczy 
pewnej nagrodzie dla klubu, który w 
ciągu roku zwerbuje najwięcej człon- 
ków. 

(chcąc jednak przeprowadzać pro- 
pagandę sportu z punktu widzenia spo 
tecznego, klubowego. to w pierwszym 
rzędzie trzeba mieć pewne ataty w rę- 
ku i umieć niemi władać, bo dła pięk- 
nych oczu sekretarki tego czy innego 
klubu nie będą gremjalnie zapisywać 
się nowi członkowie. Ci właśnie człon- 
kowie szukać będą wygody, oni będą 
chcieli znaleść dogodne warunki upra- 
wiania sportu, będą chcieli w dali od 
szumu miasta, od rozpałonych asfal- 
tów. w dali od swoich codziennych 
warsztatów pracy znaleść odpoczynek 
a odpoczynkiem najlepszym jest właś 
nie sport. 

Doszliśmy więc do tego że sport 
jest odpoczynkiem, a że każdy pracu- 
jący człowiek wymaga odpoczynku 
przeto logicznie rozumując każdy mu- 

  

  

        

   
     

si dla dobra swego mieć bezpośrednie 
doczynienie ze sportem 

Wypowiedzieliśmy  sianow« 
wojnę ignoracji wychowania fizyczne 
go. 

    

   Nawiązując więc do wspomnianego 
wyżej „tygodnia* * propagandowego 
sportu trzeba w pierwszym rzędzie 
zwrócić uwagę na szersze warstwy spa 
łeczeństwa i dlatego też wlaśnie orga-     

    

  

nizatorzy „tygodnia* w programie 
uwzględnili reg rzeczy propagando- 
wych, zachęcających do sportu. 

Nie będziemy więc mieli w ramach 

  

  „tygodnia* specjalnych jakich wiel 
kich, na szeroką skałę zakrojonych 
imprez sportowych, ale „tydzień” od- 
bywać się będzie pod wrażeniem wysta 
wy sportowej i główny nacisk położ 
no właśnie na kluby sportowe, które 
będą miały przez wystawę możność 
odpowiednio zapropagować swe barwy 
klubowe. Tydzień propagandowy spor 
tu mijać będzie pod hasłem port 
dla wszystkich — to hasło dnia”, 

Chociaż dzisiaj nie znaczy już żeby 
zostać spotowcem, to trzeba zapisać 
się do klubu, to jednak ten szersz 
ogół społeczeństwa widzieć powinien 
sedną drogę do uprawiania sportu, a 
droga ta powinna prowadzić do isłnie- 
jących już klubów. 

        

    

     
Nie trzeba nam nowe tworzyć orga 

nizacje, wystarczy w zupełności ilość 
obecnie istniejących klubów, które po- 
winne jednak wzmocnić się, spotężnieć 
nabrać tej prawdziwej siły żywotnej. 
a wówczas będziemy mogli powiedzieć, 
że u nas w Polsce rzeczywiście wysoko 
stoi sport, że kultura fizyczna nie jest 
czczem hasłem puszczanem tylko na 

wiatr. 
Nie każdy 

  

    boże zostać       
Kusocińskim. orkiem Sido- 
rowiczem, ałe każdy nietylko może 
ale musi zostać sportowcem, a słowa 
sport powinno być rozumiane w jak 
najszerszem pojęciu, a co najwažniej- 
sze w słowie tym trzeba znaleść rów- 

nież moe odżywczą. 
Propagując więc pracę sportową 

w klubach, propagować zaraz 
dziemy tę prawdziwą ideę v 
nia fizycznego. która nie ogranicza się 
tylko do osiągania dobrych wyników 
sportowych, ale wypowiada się za naj 
nowszemi hasłami postępu. to znaczy, 
że sport znajduje tutaj oparcie moral- 
ne, zaczyna tutaj przemawiać nietvlko 
wysiłek fizyczny, ale i związany z nim 
wysiłek morałny. 

   

  

  

   
  

Sport w 
Lotnictwo z każdym dniem zaczy- 

na zdobywać sobie coraz większy roz- 
głos, a z tem bezpośrednie związane 
zautanie szerszych mas społeczeństwa. 

Lotnik staje się typem nowoczesne- 
go sportu, ale lotnictwo przecież to coś 
więcej niż sport. Rekordy iotnicze ma- 
ja więcej wartości, od tych rekordów, 
które są przez człowieka ustanowione 
na ziemi, względnie na wodzie. 

Sport więc w powietrzu jest ostat- 
nim wyrazem techniki. Zaczyna on 
porywać każdego sportowca. który 
marzy o karjerze lotniczej. 

Trzeba wiedzieć, że łotnictwo nie 
jest rzeczą łatwą i dlatego też właśnie 
wyczyny naszych dzielnych zdobyw: 
ców przestworzy spotykają się z ogól- 
nem uznaniem, z planami całego naro- 
du, który każdy start naszych awjone- 
tek przeżywa nerwami. 

W sposób wprost nieprawdopodob- 

nie szybki uczyniliśmy w stosunkowo 
krótkim czasie rekordowy postęp. Po- 
trafiliśmy wyprzedzić niejedną już po- 
tęgę militarną, zwracając baczną uwa- 
gę na wyniki polskich samolotów pilo- 
towanych przez naszych młodych 
sportowców. 

Nie wiem dlaczego wszelkie raidy 
lotnicze, ezy też konkursy samolotowe 
nie są jednak całkowicie brane z pun- 
ktu widzenia sporiowego, Przecież 
o wynikach Ś. p. Żwirki w Berlinie 
mówiło się innemi słowami niż cho- 
ciażby o rzucie dyskiem Walasiewi- 
czówny. Przecież o wspaniałym locie 
Skarżyńskiego inaczej iakoś piszą pió- 
ra ra dziennikarskie, niż jak to naprzy 
kład czynią chociażby przy sprawozda 
niach o starcie Kusuocińskiego. Może 
tutaj wchodzi w grę wielkie niebez- 
pieczeństwo, wiełkie ryzyko przy usta 
laniu rekordów i dlatego właśnie nam. 
się dzisiaj „wydaje, że lotnictwo jest 
czemś więcej niż sportem, bo jeżeli 

czasami o pewnych wynikach sporto- 

wych można odzywać się z lekcewa- 
żaniem, to nigdy jednak nie szt 
liśmy jeszcze, żeby ktoś w spo sób lek- 

yślny pozwolił sobie mówić o wiel 
kich wynikach sportowych lotników. 

Nie oto jednak w danej chwili nam 
chodzi. Chcemy bowiem zastanowić się 
dłużej nad kwestją atrakcyjności i pro 
pagandy lotnictwa. 

Jest przecież rzeczą ogólnie już 
wszystkim wiadomą, że to eo jest no- 
we największem cieszy się zawsze po- 

wodzeniem, że nieznane zdobywa od- 
razu powodzenie, staje się modnem, 
a ło eo jest modnem niestety prędko 
się zużywa. To też trzeba pamiętać 
żeby lotniczy zapał nie stałby się sło- 
mianym ogniem, żeby nad młodemi 
siłami utalentowanych lotników była 
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powietrzu. 

  

jakaś doświadczona ręka. która ki 
wałaby akcjami lotnictwa polskiego. 
Śmiemy jednak twierdzić, że jeżeli 
nawet są pewne, w danej chwili, oba- 
wy, to jednak wprowadzone reformy 
UNOTBIUL JĄ wszystkie te kwestje i lot- 
nictwo nasze odrazu zacznie opierać 
się na silnych podstawach Organižs- 
cyjnych. 

A teraz o propagandzie słów kilka 
Najw iększą propagandą są bezprzecz- 
nie wyniki sporiowe., a taki lot Skar- 
żyńskiego-dał nam b. wiele, a pamię- 
lać tutaj trzeba. że zagranicę dziś 
większą zwraca się uwagę na sporty 
nowoczesne niż na wyniki bokserskie, 

raw grach sportowych. Nie przesą- 
dza to bynajmniej wielkiego znacze- 
nia sukcesów w innych gałęziach spor 
lu, ale musimy tutaj brać pod: uwagę. 
że zagranica, a szezegėlniej Ameryka 
żyje dzisiaj sportami takiemi jak: łot- 
niectwo, motorówki, samocho: moto - 

cykle i t. d. Słowem pierw. szeństwo za- 
czynają mieć motory i rzecz oczywista, 
że samo pfzez się, niespostrzeżenie za- 
czynają przyciemniać się inne wyniki 
sportowe. Chcąc więc iść za hasłem 
postępu, z duchem czasu, to trzeba ko- 
niecznie zwrócić uwagę na te „drobne“ 
kwestje, które jak dotychczas to dość 
szezęśliwie zostają rozwiązywane. 

Lotnictwo polskie, mówiąc bez 
przesady wysunęło się ostatnio na czo 
io innych bardziej „starych“ gałęzi 

sportu. 

Dotychczas braliśmy udział w ra- 
idach i konkursach zagranicznych, ałe 
leraz z inicjatywy aeroklubu warszaw 
skiego zostaje w stolicy zorganizowa- 
ny wielki meeting lotniczy, który ma 
być wspaniałą rewją lotniczą. 

Meting warszawski ma się odbyć 
w konkurencyj międzynarodowej w 

dniach 24 i 26 maja, a więc już za 
kilka dni na rozleglych błoniach Mo- 
kotowa zbiorą się kilkutysięczne tłu- 
my widzów, które oglądać będą akro- 
bacje lotników. 

Sport w powietrzu stanie się i w 
Polsce hasłem dnia. 

Organizatorzy meetingu spodziewa 
ja się przylotu do Warszawy szeregu 
wybitnych lotników, a jest również 
brana pod uwagę specjalna konku- 
rencja pań. 

Program meetingu jest bardzo bo- 
gaty, a największą bodaj sensacja 
wzbudzą akrobacje samolotów i tajem 
niczy pokaz lotu „na plecach*. 

Młody więc sport lotniczy w Pol- 
sce będzie zdawać swój egzamin nie- 
tylko sportowy, ale i organizacyjny, 
a czy egzamin ten wypadnie dodatnio, 
to zobaczymy. 

              

    

  

Lekkoatletyka wileńska. 
Entuzjastyczny zapał lekkoatletów wileń- 

skich zgasł. Nie mamy. już teraz tej prawdz:- 
wej werwy zawodniczej, która przez kilka 
lat była w W: 
stkich zawodów 
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jekkoatietyka wilens ka 

wodzenieni. 
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64 nieco W 

zecież iekkoatlety. jest podstawową та 
zią sportu, jest ona įbarziej wszechstron 

dlatego zasługuje na specjalną uwa: 
bo rzeczywiście szkoda jest wielka tej całej 
pracy poprzednich łat. 

Przyglądnijmwy się więc obecnemu stanowi 
rzeczy. 

Na Ploromoncie trenuje kilku zawodni- 
ków, Imiona niektórych są zane. a reszta 
to młodzież 

Wieczorek nie daje woiąż za wygranę 
i trenuje w pocie czoła, chcąc w dalszym 
cibągu być w dobrej formie, ale zape 
rekordy ciowe Wieczorka zostaną j 
popraw one, nie wróci już on do swojej 

najlepszej formy. to samo chyba się po- 
wiedzieć o Sidorowiczu, który dawniej lep'e; 
biegał, , no nic dzjwnego przecież lata ro! 
swoje czem więcej łat, tem gorzej jest 
z wyn, kami. 

Zresztą obaj 
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w „Sile wieku* i przez kjlka lat mogą być 
reprezentantami naszego m'asta. 

Młodych sił mamy stosunkowo mało i 
Š gedja lekkoatletyki avi 

zupła, a 
zaawanso- 

муга? па 

    

sie 

taki wylworzyl się przez ignorowa- 
lekkoatletyki w szkołach Średnich. Nie 

potraficno młodzież zainteresować tą 
łęzią sportu, która wymaga jednak st 

opieki. 
Drugą bezpośrednią przyczyną jest brak 

w Wilnie boisk lekkoatletycznych, na któ 
rych byliby stale wytrenowani ,hstruktorzy 

Trzecią przy małej popularność 

lekkoatletyki i nik pracy w kluba 
To, że z: icy przechodzą z klubu 

do klubu działa ujemniena psychikę i de- 
moralizuje w znacznym stopn,fi zawodni- 
ków, którzy sami przychodzą po pewnym 
czasie do przekonania, że trafili w sidła, 
że są pionkami ludzi zainteresowanych, któ 
rzy na sporcie chcą sob,e robić karjerę. 

Przyczyna ta jest bodaj najpoważniej 
Tutaj po ją najrozmaćlsze nieporozumie 
nia, które często w skutkach są bardzo opła 

kane i są nieraz powodem końca karjery 
niejednego obiecującego zawodnika. 

Metody te i „nne muszą 
potępione z całą bezwzględn 
cywiłną trzeba w tej sprawi 
й winnych wskazać palcem. Wówczas m. 
dopiero będzie m leć o powažn 
pracy i wychowywani lubach młodyc 
sit wówczas będzie można spokojnie mvs 
leć o przyszłości. 

Rzucając kilka tych uwag 1 
lączek |ekkoatle nych, powi 
trzeba, że perspektywa wileńs! 
tvk* pie jest zbyt różowa. 
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% zawodów hippicznych pań. 

  

Światła i cienie mistrzostw Iekkoatletycznych 
"Tegoroczne mistrzostwa lekkoatletyczne 

chociaż odbyły się tak niedawno, bo tylko 
wczoraj, to jednak tem bardziej możemy po- 
wiedzieć, iż minęły one bez żadnego prawie 
echa. Piszemy to ze smutkiem, ale niestety 
tak jest i nad iem kropki posławić nie moż- 
na. Zwracamy więc na ten przykry fakt uw1- 
gę władz iekkoatletycznych i klubowych, któ 
re powinny w sposób radrkalny zaradzić, 
tekkolictyką naszą ożyw.ć. 

Wyniki z punktu widzenia sporiowego, 
zwłaszcza, że to przecież początek sezonu, 
nąogół nie złe. Na czoło wysunął się Zienie- 
wicz z 3 -B. Saperów, któr ął pierwsze 
miejsca w rzałach. W: ojlkiew icz zaś jest obec- 
nie w i zawiódł pokładane w 
nim r e. się powiedzisć 
biotzvłe. Był om rzeczyw wszechstron- 
вут, bo „przecież startować. w 9 konkurenc- 
jacb tonie są przecież żartv. a przy tem wy- 
niki Wieczorka są. pierwszorzędne. Niespo- 
dzianką zawodów był Żyliński, który oki- 
zał się doskonałym sprinierem. Malicki zas 

^ k w kuli. 
'Techniczne wyniki są następujące: 

100-mtr. 1) Wieęzorek 3 B. Sap. 11,6. 
Żyliński Ognisko 11,8. 3) Smorgoński ŻAKŚ. 
12 k. Czas Żylińskiego iest b. dobry. Na 
ostatnich metrach zaczął dochodzić Wieczor- 
ka 

60 mtr. pań 11. Szmuklerowa- Makabi 9,2 s. 
2) Agrestówna Makabi 9,4 s. 3) Dorgożańsk: 
Makabi 9,9 sek. 

Skok wdał panów 1) Wojtkiewic: 

6 mir. 53 cm. 2) Wieczorek 3.B, 
58 emt. Wieczorek miał dwa skok 
czone po 6 mtr 75 cmt, 3) Žylii 
6 mtr 35 emt. Wyniki skoków. są b. dobic, 
Poziom wysoki. Wieczorek w najbliższym cza 
sie powinien wyciągnąć już swoje osiągalae 
7 mtr „z haczkiem* 

Bieg 400 mtr. Biegnie jeden tylko zawod- 
nik Żyliński z Ogniska, Czas Żylińskiego jest 
niezły 54 sek. 

Skok w dal pań. Zw Agestówna + 
mtr 8 cmt, 2) Szmuklerowa 3 mtr 92 cmt. 

Rzut dyskiem panów 1) Zieniewicz 3 B. 
Sap. 39 mtr. 48 cmt, 2) Wieczorek 3 B Sap. 

37 mir 70 emil, Molicki Sokół 34 mtr, 58 
ikt z miotaczy nie osiągnął „czterdzie- 

. Zieniewicz znacznie poprawił styl. 
Rzut dyskem pań 1) Szmukłerowa Maka- 

bi 27 mtr 50 cmt, 2) Karoczyūski Makabi 20 
mtr 75 emt, Wyniki b. słabe. 

   by 

  

  

  

  

  

  

   

  

    
     

    
  

  

  

        

  

    
   

  

  

  

  

      

     

    

° 19,6 5е 

Bieg 1500 .mtr Sidorowicz Ognisko 4 mm 
11.8 sek, 2) Rudek 3 B. Sap. 4 min, 31,8 sek, 
3) Hornatkiewicz 3 B. Sap. 4 min 39 sek. 
Bieg mógłby być daleko ciekawszy, ale cóż, 
Sidorowicz podzielił się startem z Zylewicze” n 

który wygiał. 800. mtr. 
Bieg 800 mtr, 1) Żylewicz Ognisko 2 min 

5,7_8 2) Hornatkiewicz 3 B, Sap. 2 mn 
. Bieg mało ciekawy. Wynik daleki od 

rekordu. okręgowego Halickiego 
Pchnięcie kulą pań 11 Szmuklerowa Ma- 

kabi 10 mtr 59 cmt. Inne zawodniczki rza- 
cają połowę tego co Lewin — Szmukłerow:, 
która wróciła jako już mężatka na boisko. 

Trójskok panów 1) Wojtkiewicz Sokół 1< 
mtr 27 cmt, 2) Zieniewiez 3 B. Sap. 11 mtr 
93 emi, 5) Wieczorek ii mtr 65 cmt, Zawod- 
nicy skaczą bez treningu. Pierwszy raz w tym 

Wyniki niezłe, ale nie rekordowe. 

  

        

     

  

   

  

sezonie. 
Warto więc trenować, 

Skok wzwyż 1) Wieczorek 3 B. Sap. 160 
cmt, 2) Wojtkiewicz Sokół. 3) Molicki Sokół 
obaj po 160 cmt. 

iBeg 6.000 mtr. Żylewicz 3 B. Sap. 17 min 
8,8 sek, 2) Sarnecki Sokół 17 min 17,8 sek, 
3) Burak 3 B. Sap. 18 min 1,6 sek. 

Bieg 110 mtr przez płotki Wieczorek rooi 
walkowerem ładny czas, bo ma on 16.2 sek 
i to drugi już raz w tym sezonie, 

100 mtr pan 1) Szmuklerowa Makabi 15 
sek, 2) Agestówna Makabi 15,2 sek. 

800 pań mistrzyni rekordzistka Wilna Pu- 
trymówna z Sokoła przebiega ten dystans w 
2 min 50,4 sek. 

      

   

  

Rzut oszczepem 1) Żieniewicz 8 B Sap: 
   58 mtr 71,5 sek, 2) Wojskiewicz Sokół 

71 cmt (o pół centymetra), 3) Wieczorek 3 В. 
Sap. 50 mtr 35 sek. 

Rzut oszczepem pań Szmuklerowa Makabi: 
25 mtr 45 cmt. 

Bieg 200 mtr panów 1) Żyliński Ognisko 
24,1 sek, 2) Wieczorek 3 B. Sap, o dłoń, 
Smorgoński ŻAKS 25,4 sek. Wieczorkowi roz 
wiązał się na ostatnich metrach pantofel. 

. Skok o tyczce p 1) Wieczorek 3 R. 
Sap. 3 mtr 32 emt, 2) Żeliński Ognisko 3 mtr, 
3) Wojtkiewicz Sokół 2 mtr 90 cmt. 

Bieg 10.000 mtr Żylewicz z „saperów * 
przebiega w 38 mtr 30,1 sek, 

W zawodach brała udział mała iloś 
wodników, którzy teraz szykują się do w 
jazdu na międzynarodowe zawody lekkoai- 
letyczne Warszawy i do meczu Wilno—Biał: 
stok, który to mecz ma się odbyć 4% 
czerwca w Wilnie. 

          

za-    

  

Ognisko — Drukarz 2:2 (1:0). 
Niki zapewne tego się nie spodziewał, że 

skromna drużyna Drukarza odbierze „kole- 
jarzom“ jeden cenny punkt. 

Ognisko wystąpiło bez poważnie chorego 
Lepiarskiego i z rezerwowym bramkarzem. 
Gra ciekawa, Ognisko w pierwszej połowie 
lekceważy przeciwnika. Pierwsza bramka pa- 
da z karnego, który przez Godlewskiego, przy 
nosi prowadzenie Ogniska. 

Po przerwie Drukarz gra b. ładnie i am- 
biłnie, Gładysz remisuje, ale tuż zaraz Jan.- 
kow: zdobywa znów prowadzenie dla Og 
niska, a Barloszewicz ustala wynik dnia 2.2. 

        

Wynik ten jest sensacją piłkarskich rozgry- 
wek, 

Drukarz gra z ka 

  

   
ym dniem coraz lepiej 

Na uwagę zasługują: bramkarz Bartoszewicz, 
Wojnicz, Pawłuć i Drozdowicz, 

Sędziował p. Gisin. 
MAKABI — ŻAKS. 2:0. 

Mecz piłkarski o mistrzostwo okręgu mię- 
dzy Makabi a ŻAKS zakończył się pewnyra 
sukcesem Makabi, która już w pierwszej po- 
łowie gry zdobyła dwie bramki przez nieza- 
wodnych jak zawsze Antokołców. 

Mecz sędziował p, Wohlman. 

  

FRONT „LIG6L 
Wezorzjsze wałki piłkarskie o mistrzo- 

stwe Ligi przyniosły nam Szereg sensacyj. 
Ruch w Poznaniu pokonał Wartę 2:1. Gra 

ciekawa, ale równorzędna. Bramki zdobyli: 
Peterek, Gwóźdź i Szerfke II dia Warty. 
Ruch prowadzi więc w dalszym ciągu w ia- 
helee Ilgowej. 

We Lwewie Czarni spośkali się z 22.p. p. 
z Siedłee, Mecz zakończył się sukcesem 
Czarnych 2:1. Wojskowych prześladował 
pech. Mieli oni 80 procen; gry, ale nie um e- 
li wykorzystać sytuacji, Zawiódł bramkarz 

 zmesńkskić derby ' piłkarskie między 
Legją, a Warszawianką nie przyniosły roz 
wiązania, bo drużyny zeszły niepokonane. 
Wynik meczu 0:0. Legja grała hez Nawrota, 
Cebulaka 1 Szalera. 

W Łódz! Pogoń Lwowska przegrała 7 
ŁKS. 5:0 (1:0), Wysoka ta porażka Pogoni 
zachwiała jej obeene stanewisko na tabeli. 

W. Krakowie Garbarnia zremisowała z 
Cracovią 1:1. Bramki zdobył Ksiliński i 
Mazurek. 

Wisła przegrała w Antwerpii 5:1. 
Wezoraj w Antwerpji odbył się mecz 

piłkarski między Antwerpskim Klubem Spor 
toewym, a krakowską W Błą. 

Mecz wygrała Antwerpja 5:1 (2:0) Wisła 

rozegra jeszcze Pisa i 
Ra ZEL miefosiażcgch sa 
stępach zagranicznych wróci do kraju, 

      

Wystawa fotograficzna 
w Wilnie. 

Pisaliśmy już kilka razy, że w koń- 
cu maja zostanie otwarta wielka wy- 
AA sportowa, która obejmować bę 
dzie trzy działy, a między inneini rów 
nież ww zględniony " st dział fotogra- 
Li. 

Chodzi nam w pierwszym rzędzie, 
by ogół społeczeństwa poznał bliżej 
zdjęcia sportowe, a po drugie by da- 
liby się poznać p. p. fotografowie, któ- 
zy specjalnie lubują się w zdjęciach 

sportowych. Wiedzieć trzeba że dobre 
zdjęcia sportowe nal do rzeczy trud 

ch, gdyż nie każdy potrafi uchwy- 
cić odpowiedni moment w ruchu, jak 
również do rzeczy trudnych należą 
zdjęcia tutrvstyczne. . 

Wszystkie te arcydzieła będziemy 
oglądać na organizującej się wysta- 
wie, którą powinni zainteresować się 
wszyscy fotografowie jak zawodowi, 
tak też i amatorzy. 

Wilnianie pod tym względem nie 
powinni pozostać w tyle i wykazać że 
wśród nieznanych bliżej fotografów 
sportowych są ukryte talenty. 

Komitet wystawowy ułożył. nastę- 
pujący regulamin. 

i) Konkurs obejmuje 3“dziaiy: a) 
sportowy, b) krajoznawczy ©) tury- 
styczny, 

2) Format nadsyłanych zdjęć nie 
może być mniejszy od 9x12. 

3) Fotografje mogą być naklejane 
na kartonach i nie naklejane 

4) Pod fotografją ma być podane 
w rozmiarach 3X12 nazwisko fotogra 
fa - miejsce zdjęcia. 

5) Odróżniane będą prace fotogra 
fów zawodowych, a- osobno amato- 
rów. 

6) Termin nadsyłania zdjęć upły- 
wa 29 maja o godz. 14. 

7) Zdjęcia za -pokwitowaniem 
przyjmuje biuro wystawy sportowej 
(pawilon targów północnych). 

8) Komitet wystawy ma 
przeprowadzić selekcję zdjęć. 

9) Najlepsze zdjęcia będą nagra- 
dzane. 

Czasu jest słosunkowo b. mało, 
trzeba więc odrazu wybrać najlepsze 
swe zdjęcia i zgłosić udział w wysta- 

ODEZWA. 
Otrzymujemy poniższą odezwę r 

prośbą o zamieszczenie. Red. 

Życie zmusza człowieka do ciągłej 
wałki z trudnościami, a ci, którzy są 
słabi i nieprzygotowani, zostają po- 
zbawieni głosu, stają się bezwładną 
masą, zostają jakgdyby wyrzuceni po- 
za nawias życia: 

Celem cziowieka jest ciągia pra 
nad saińyim sobą. Przez szkolenie swe. 
go charakteru, przez wzmacnianie si- 
ły fizycznej nabieramy więcej pew- 
ności i wiary w lepsze jutro. Z pomo- 
cą nam w danym wypadku przycho- 
dzi wychowanie fizyczne. Sport staje 
się nietylko przyjemnością. ale ko- 
nieczną potrzebą życia, 

Cwiczenia sportowe mają fantas- 
tycznych wielbicieli i zdecydowanych 
wrogów, ale ideja sportowa posiada 
tylko sympatyków. Nikt nie odnawia 
jej swego uznania. 

Bo czyż można negatywnie usto- 
sunkować się do zjawisk o tak świat- 
łem podłożu ideologicznem. Można 
przecież być przeciwnikiem przesad - 
nej troski o sprawność cielesną i i uwa- 
żać za objaw obniżenia poziomu udu- 
chowienia, ale zasady eiyczne sportu 
pozostają zawsze w oczach wszystkich 
nieskończenie wartościowe i podniosłe 

Fizjognomję moralną sportu cechu 
je przedewszystkiem „fair-play*. To 
znaczy przestrzeganie zawsze i wszę- 
dzie choćby w ogniu najgorętszej ry- 
walizacji i pożądania triumfu, suro- 
wych wymagań lojalności, rzetelnoś- 
ci szczerej otwartości i bezwzględnej 
sprawiedliwości. 

1 dlatego życie sportowe ma swoją 
specjalną wartość, wartość ta jest 
źródiem autorytetu idei sportowej. 

Młody sport Polski z każdym ro: 
kiem zatacza coraz szersze kręgi, a 
w poszczególnych miastach wre pra- 
ca sportowa. 

Wilno pod tym względem nie mo- 
gło pozostać w tyle, to też Miejski Ko- 

  

  

   

    

  

prawo 

    

mitet W. F. i P. W. dbając o dobro | 
sportu jak również mając na wzglę- 
dzie wychowawczą jego stronę, orga- 
nizuje w dniach 27.V.—12.VI. wielki 
tydzień propagandy sportu. Miejski 
Komitet WF, i PW. wzywa wszyst- 
kich mieszkańców miasta do wzięcia 
udziału w imprezach sportowych. 
Chodzi nam nietylko o wyniki spor- 
towe, ale o społeczne ustosunkowanie 
się do sportu, o współpracę szerszych 
mas społeczeństwa. 

Obowiązkiem więc każdego oby- 
watela jest przyjście z pomocą słowem 
i czynem propagandzie wychowania 
fizycznego. 

Dziś każdy musi być sportowcem, 
a przynajmniej ten, kto chce służyć 
Ojczyźnie. 

Miejski Komitet 
Wychowania Fizycznego 

i Przysposob. Wojskowego. 
> = 

„Krakowscy tenisiści 
nie dopisali. | 

KRAKÓW, (Pat). W niedzielę zakończyły 
się w Krakowie spotkanie tenisowe Monaco 
— Kraków, przyczem wynik wypadł bardzo 
zaszczytnie dla Monaco, goście bow, em wy- 

grali wszystkie rozegrane mecze, zwycięża* 
jac 50. z:
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Powrėt p wojewody 
wileńskiego. 

Wojewoda wileński p. Władysław 

Jaszczołt powrócił w niedzielę rano 

ze zjazdu gospodarczego z Warszawy 

i objął urzędowanie. 

° . 

Spółdzielnia artystyczna 
DD 
już pracuje. 

j więcej w chwik, gdy ten numer 
telnicy nasi rano dostali, Spół- 

a rozpoczęła swoją 

Wczoraj zaś, przy licznym u- 
oszonych gości odbyło sę po- 

jej siedziby. Nad oknami piękn, e 

sklepionego, zapewne wiekowego pół-pod- 

ziemia, czy też niskiego przyziomu, duży. 

efektowny, nowoczesn,e skomponowany na- 

pis, zdaieka już bije w oc Wewnątrz-- 

pełno. Pełno nietylko g aproszonych, 
wśród których dość Ii 

    

   

  

   

  

    

    

   
            

  

    

  

& licz reprezentowane 

cą nietylko sfery artystyczne, lecz i inne 

intelektualine miasta, ale ;oczywiście pr 

artystów malarzy i rzeźbiarzy w      

   

  

bez względu ra ugrupowanie. Sp т 

łączy wszystkich. W jednej z bocznych 

w*dzimy ks. Piotra Śledziewskiego w kom 

л dokona pošwico 
instytucji (któż by tu był 

       

  

za chwilę 
        

     

   

dziej 7 . Tymczasem wędruję tu 

i ówdzie pr wystawionych 

prac, który wypada tak, postan 

przy najbl'ższej okazji osobno o nich na- 

pisać. : * 

Ale ks. Šledziewski wia się      

    

   
głównej, największej sali I 
pęknie sklepionej), w 
czyna się coremonja. 

dziewski przemaw : 

„Jednym z przejawów ducha Bożego jest 

sztuka. Uc człowieka piastowania, kul- 

tywowar eknej. formy, uwzniośla go 

sprawia, że staje on „ponad samą natu 

początkowo wzór z niej biorąc. Później i 

do świata i pokonuje go. 

    

   
    

   

    

   

Wantoś uk! na terenie Wiilna zasiu- 

guje na większą niż gdzieindziej uwagę. 

W .Krakowie np. w al pocze-      

    

      

    

każdej 
kalni lekarza, dentys z 

dziemy odblaski tej 

on niedąwno tak promien Е 

największej działalności ‚ . póź 

Wtysp, ańskiego, nisławskiego, Mehoffe 

& tylu innych, świetnych, znakomitych. Dz 

ła ich w przeróżnych rozmiarach i post - 

ciach głęboko wnik w Kraków, ww ln e, 

gdy się do wymienionych p kalni zajrzy 

—rozpacz bierze. A przecież jest ono dzi 

siaj m,astem, gdzie także pracują yści 

o nazwiskach jednych z najpierw how 

Rzplitej. Jest jednak jakiś głęboki rów po- 

między nimi, a resztą społeczeństw i trze- 

ba jak najwięcej tak.ch czynników, którehy 

ten rów ypały. Wierzę, że jednym z n.cn 

będzie nasza spółdzielnia nietylko jako wy- 

stawa i spr: ż dobrych i najlepszych pra* 

malarskich. 3 
urządzeniu 

    
          

   
     

  

  

  

    

    

    

    

     
     

  

rz mieszkań, 

cowni i chociażby wspomnianych poczekal- 

ni, co jest jedną z jej agend zadań. Z ca- 

łego serca składam je, „Szczęść R 

Po przemówien łu 6 

wił w im. Zarządu kpt. Iwań 

czyk, poczem składa: życzenia: w im. Tow. 

Art. Plastyków dziekan prof. Ślendziński 

\ ж im. Tow. Niezależnych Art. Szt. P, 

prezes p. Kulesza. s. Z. Ki. 

Urlopy i meldunki. 
W związku z rozpoczynającym 

się okresem wyjazdów na letniska i 

urlopy władze wojskowe wyjaśniły, 

że chociaż przepisy meldunkowe nie 

przewidują wymeldowania się ma 

czas wyjazdów czasowych, tem piem- 

niej wszyscy oficerowie i szeregowi 

rezerwy winni dokonać w roku bie- 
żącym wymeldunku ze wskazaniem 
dokładnego adręsy ich czasowego miej 
sca przebywania. — 

  

    
     

  

   

iego mó- 

  

0 ochronę zwierząt. 
Na zaproszenie p. starosty grodzkieg5 

odbyła się w Strostwie Grodzkiem konfe- 

rencja w sprawie ochrony zwierząt. Om 

wiano następujące sprawy: przep sy obowią- 

zujące w sprawie ochrony zwierząt, ustale- 

nie czasu i sposobu łapania psów bezdom 

nych na ulicach miasta, ustalenie trybu po- 

stępowania w nagłych wypadkach złamania 
kończyny u konia, sprawa łapana i sprze- 

daży ptactwa śpiewającego w związku z 
przystąpieniem Polski do odpowiedniej kon- 
wencji międzynarodowej, ustalenie maksy- 
malnego tonnażu dla koni c ężarowych, spra 

wa zabijania trzody chlewnej i cieląt na 
rzeźni oraz przechowywania zwierząt prze- 
znaczonych na rzeź, wreszcie sprawa utrzy- 
mywania psów podwórzowych. 
N— 

OSTATNIE SŁOWO TECHNIKI 
MOTOCYKLE 

B. S. A. 
Jener. Reprezentacja E. SYKES S-ka 

Warszawa, Świętokrzyska 13, t. 273-77 

Wilno: Zastępca B. S. A. Wielka 24. 

BASE 

GDY MINIE 

      

  

  

  

Žywa pochodnia. 
Wezeraj ak. gedziny wpół de drugiej p. p. 

w Demu Oficersk m przy ul, Wileńskiej 12 
miał miejsce tragiczny wypadek: 

Służąca jednego z oficerów zamieszka 
łych w tym domu, 20-lejnia Zofja Serwan- 
tówiczówna cheąe prędzej rozpalić w piecu 
zapaliła słomę, poczem chlusnęła na to de 
naturatem. Bnachnęły płomienie, i w oka 
mgnieniu zapaliło się ubranie nieszczęśliwej. 

Serwantow (ezówna wybiegła do sąsiednie 
go pokoju, wzywające pomocy. Na krzyki 

nadbiegł oficer, który, chcące uratować dziew 

  

ezynę, dotkliwie poparzył sobie 
międzyczasie zbiegi się sąsiedzi przy pomocy 
których cgień wreszcie został ugaszony. Za- 
nim się to stało, Sermantowiczówna odnia- 
sły, bardzo ciężk © poparzenia rąk, twarzy 
i tułowia. 

Zawezwano pogotewie ratunkowe, które 
przewiczło nieszczęśliwą w stanie budzącym 
poważne obawy o jej życie do szpitala żydow 
sk lego. 

Poparzonemu 
rany. 

ręce, W 

  

    

  

   

    

porueznikowi  opatrzono 
(el. 

  Juiji P. M 
| Poniedzej| vo. Dezyderego B. M. 

R
 

R
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.8. 
w Wilnie z @та 21-У— 1933 roku. 

Ciśnienie 765 
Temperatura średnia, + 18 

” najwyższa + 22 
» najniższa + 8 

Opad - 
Wiiatr. Zachodn'. 
Tendeneja barometryczna. Spadek ciśnienia. 
Uwagi: Pogodnie. 

Wachoc słofca 

|| Zacnės я, 
  

— Przewidywany przeb eg pogody w dniu 
dzisiejszym 22 maja 1933 r. według PIM-3. 
Przejściowy wzrost zachmurzenia. Potem po 

ciepło. Słabe wiatry za- 

   
słoneczna i 

KTO STAJE PRZED KOMISJĄ 
POBOROWĄ? 

Dziś 22 maja przed Komisją Poborową 

w inni są stawić 

roku 1912 z nazwiskami rozpoczy- 

literę M, zamieszkali w 

jatów P. P. 

  się wszyscy mężczyźni uro- 

dzeni w 

na jącemi 

obrębie 2, 

się na 

3 i £ komis 

NOWY SKWER. 

strat m. Wilna rozpoczął już prace 
awcze dó budowy skweru przy ul. 

i gmachu Towarzystwa 
Jednocześnie na wzmianko- 
ony zostanie most drew- 

      

    

    

wanej ul cy 
niany. 

BEZROBOCIE. 

Ostatnie dane notują na terenie Wałna 

6627 bezrobotnych. W porównaniu z tygod- 
niem poprzednim bezrobocie zmniejszyło ię 
o 29 osób. Najwięcej bezrobotnych liczę 

| pracowników umysłowych i niewy- 
ikowanych robotników fizycznych. 

RADJO 
WILNO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 22 maja 1933 r. 
11,40: Przegląd prasy, Kom. meteor. C7 

12,05: Audycja dła poborowych (mu 
meteor. 14,40: Progr. dz 

a popularna (płyty). 15 
Audycja dla dziec 

lowej" słuchowisko pióra cioci Hali. & 
Kwadrans śmiechu (płyty), 1610: Povad. 
muzyczna prof. M. Józefowicza. 16,25: Fran- 
cuski. 16,40: „O nadzorze państwowym nad 

kartelami“ odezyt. 17,00: Koncert, 17,55: Pro- 
gram na włorek. 18,00: Muzyka eczna 

18,35: Wiad, b eżące. 18,40: „Puw- 
. 1863 odczyt litewski. 18 Roz- 

i. 19,00: Cadz. ode, pow. 19,10: Ros- 

maitości, 19,15: „Cyprian Kamli Norwid* 
(w 50-tą rocznicę zgonu) odczyt. 19,30: „Na 

widnokręgu. 19,45: Pras. dz. radj. 20,00: 

Transm. akademj/ żałobnej ku czei Ś. p. 
min. Ign. Boernera. 21,45: Skrzynka techn 
22,00: Wiad. sportowe, Dod. do pras. dz. 
radj. 22,10: Recital śpiewaczy. 22,40 Miizyka 

Kom meteor. 23,00: Muzyka ta- 

  

  

     

    
   

    

    

    

    

   

    

WARSZAWA. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 22 maja 1933 r. 

15, Skrzynka pocztowa” dr, Marjan 

Stępow 5,50: Płyty gramofonowe. 19,20: 

„Skrzynka pocztowa rolnicza”! inż. W. Tar- 

kowski. 22,00: Operetka komiczna „Lekka 

kawalerja* Suppe'go. W przerwie I: wiado- 

mości sportowe, 22,00: „Skrzynka Pocztowa 

Techn czna red. W. Frenkiel. 22,15: Muzyka 
lekka. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

  

    

W związku z umieszczeniem w prasie 
wiadomości o demonstracj: robotników ka- 
nalizacyjnych w Sekcji Technicznej Magi 
stratu m, Wilna w dniu 12 b. m., nniejszem 
oświadczamy, że Związek Robotniczy Prze. 
mysłu Budowlanego Ziem Północno-Wschod- 
nich w akcji tej żadnego udziału nie brał, 
zaš wąlągnieci do tej akcji przymusem przez 
aranżerów wystąpien'a niektórzy członkowie 
naszego Związku ograniczyli się wyłącz! 
do biernej roł|( obserwatorów. 

Kreślimy się z poważaniem 

Zarząd Główny Zw. Zaw. Przem. 

Podpisy nieczytelne. 

  

  

Budow. 

  

32 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

— Dziękuję pani... — Nie rozu- 
miem, dlaczego Killian skłamał, że nie 
słyszał rozmowy w pokoju Frawley'a 
bezpośrednio przed strzałem — podjął 
po długiej pauzie. — Jeżeli pani usły 
szała głosy przez grube drzwi, to on— 
przez cienką ścianę... 

— Może spał. 
O'Leary błysnął oczami. 
— (o pani o nim sądzi? 
Wydaje się sympatyczny — odpat- 

łam z namysłem. — Prawdę mówią, 
nie mam specjalnej sympatji do ni- 
kogo z nich. Killian — ma pociągają - 
cą powierzchowność i miły sposób by- 
cia,ale robi wrażenie skrytego. Cho 
ciaż oni wszyscy są zagadkowi. Ale 
ale, nic pan nie wspomniał o tym liś. 
cie, który Morse spalił...? 

Urwałam pytająco. 

— (Chce pani wiedzieć, co w nim 

   

było? ; 

— Jeżeli pan powie — odparłam 

udając obojętność. 
„, — Powtórzę pani: 

„Morse, Oto numer, żebyś nie za 
pomniał: 30A594. Pamiętaj, o co cię 
prosiłem dziś po południu”. 

— Hm! Czy jednak Frawley nie 
popełnił samobójstwa? To tak wy- 
gląda, ` 

O'Leary potrząsnął głową. 
e sądzę. Raczej przeczuwał, 

że mu coś grozi. Nie udało mi się skło- 
nić Morse'a do żadnych wyjaśnień. 
Ten numer oznacza pewnie kasę og 
niotrwałą lub skrytkę. Pamięta pani, 
co Frawley mówił przy obiedzie, » 
swoich sprawach? Odrazu mnie coś 
uderzyło. Teraz wiem, że było to wy- 
zwanie pod czyimś adresem. Biedax 
przypieczętował je śmiercią. 

— Jaka... mogła być pobudka?-- 
zapytałam z niedowierzaniem. 

— W całej tej sprawie zrozumiała 
jest tylko pobudka, panno Saro. Naj 
widoczniej Frawley coś wiedział a 
tamtym mordzie z przed pięciu lat 
i miał dowód na piśmie. Morse'owi 
może grozić wielkie niegezpieczeń- 

   

  

  

  

  

* przewiozłe do szpitala, 

TEATR | MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Dziś na Pohulance „Tani poniedzia- 
łek* ostatnie przedstawien'e świetnej ko- 
medji Słonimskiego „Lekarz bezdomny'. 

— W Lutni „Zuzanna*. Dziś jedno z 
ostatnich przedstaw, eń pełnej humoru i 
werwy melodyjnej operetki Gilberta „Cno- 
tUiwa Zuzanna*, Świetnie zgrany zespół two- 
rzą: Grabowska, Gabrielli, Dembowski, Szcza 

i i, Tatrzańsk| i Wyrwiez-Wichrowsk:, 
- Ceny zniżone. Zniżki ważr 

Z teatru żydowskiego 
„Unzer Teatr": Di Modelke, muzykalna 

komedja w 3 aktach Semjona Jakubowa. 
Dawniej zwało się to poprostu operetką, dziś, 

  

     

    
      by nie razić trochę na |, teraturze wychowa- 

mego ucha i by pr inteligentniej 
szego widza daje się tytuł „komedja 

  

muzyczna”, Jest to dość melodyjna, drug. 
rzędna operetka. 

  Tytułowa postać modelki znalazła utalen- 
towaną odtwórezynię w p. Dnie Halpera 
Ogn em swego temperamentu i szero - 
lą talenfu potrafiła p. Halpern pom 

dzów. Pod okiem wytrawnego reżysera mo- 

   

    

   

     
    

by ta ć jako znakomita 
siła operetkowa na scenie żydowskiej. P. Sem 
Broneck: zbytn,o kokietował swemi trick i- 
mi publiczność, ćo przystoi wprawdzie chło 
pakowi ulicznemu, ale nie „bywszemu soł 
datu. pierwszego sy awo pałka”. Poza- 
tem zbyt często powtarzany motyw, choćby 
dowcipny, nužv. 

P. Arluk w roll! sentymentalnego rzeź- 

biarza grał wedle swych moźliwości, Wides- 
ki rał rolę nowatorskiego grafomana 
prowinejonalnie i blado. Pospolitą w operei- 
ce, tabetyczną postać hrabiego, „mecenasa 
sztuki* p. Maksymow przeszarżował, two- 
rząc z nego postać groteskową, nie wynika- 

jącą z logiki sztuki. Dobrze sp sała się w ro 
li służącej p. Mina Bern, Udatne również c: 

bretki stworzyły panie Sibircewa ' Tifr 
„W. mer. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KATASTROFA MOTOCYKLOWA. 

NA ZWIERZYŃCU. 

Wczoraj w godzinach poobiednich przy 
zbiegu ulic Gedyminowskiej i Krzywej m'a- 
ła miejsce niecodzienna katastrofa motocy- 
klowa. 

Motocykl prywatny, kierowany przez p. 

Stanisława New ekiego zam, przy ulicy Wiel 
kiej 24i jadącego w towarzysęwie siedzącego 
na siodełku Józefa Trajbera, wyjechał z bo- 
cznej uliczki i z całego rozpędu wpadł na 
przejeżdżający autobus pierwszej linji T-wa 
„Arbon“. 

Skutki zderzenia były fatalne: Motoeyki 
został rozbity, jadący zaś odnieśli poważne 
rany. Stanisław Nowieki deznał dotkliwych 
peoranień twarzy Graz całego tułowia, Opa- 
trzyło go na miejscu pogotowie rażunkowe. 
Józefa Trajbera, który doznał poważniej 
szych uszkodzeń ciała, gogotow e ratunkowe 

(e) 

  

     

    

   
      

     

  

      

  

ia. 

OFIARA NAMIĘTNOŚCI. 

Lejba Kruszański, zamieszkały przy ali- 

ey Szepena 2, przechodząc wczoraj przez t. 

zw. Bosak| zauważył trzech panów grają- 

eych w jakieś blaszki. Gra podobała się, a że 

jest namiętnym graczem, postanowił spró- 

bewać szezęścia. Postawił raz i drugi i prze 

grał wszystkie posiadane pieniądze. To go 

jednak nie otrzeźwiło. Postanowił odegrać sie 
a że zapas brzęczącej monety już wyczerpał 
zaproponował „bankierom*, by przyjęli pod 
zastaw srebrny zegarek wartości 70 zł. za 
10 zł, Zgodziłi się. Kruszański kontynuował 

grę, aż przegrał i pożyczkę. Chcąc jednak 
otrzymać zpewrotem zegarek, pobiegł do do- 
mu po goówkę. Gdy powrócił, już nikogo 
nie byłe. Oszuści ulotnili się wraz zegar- 
kiem. (e) 

i ""YYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYWYYY 3 

| RESTAURACJA * 
„OGNISKO 

w Nowogródku 
wydaje: śniadania, obiady i kołacje. 

Przygrywa orkiestra salonowa, 

Piwnica zaopatrz. we wszelki: trunki 

Ceny znacznie zniżone, 

у
у
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stwo. I mnie również. Pocieszam się 
tylko, iż mi uwierzono, że nie zapa- 
miętałem tej cyfry. Na szczęście za 
pamiętałem i gdybyśmy mogli wrócić 
do miasta, zrobiłbym z tego użytel.. 
Z tej strony mam ręce związane, bo 
Morse, odmawia wyjaśnień. 

Zmarszczyłam. brwi. Co on powie- 
dział? A, prawda! 

— Dlaczego Morse'owi ma grozić 
niebezpieczeństwo? (Czy pan go о- 
strzegł? : 

— Oczywiście, ale mi nie uwierzył 
Zresztą kto wie, czy on sam nie jesi 
mordercą. Rozmawiał z Flawley'em 
przed obiadem, chodził do jego po 
koju. Był ogromnie podniecony, nie 
zwracał prawie wcale uwagi na to, co 
się wokoło niego działo i grał w bry- 
dża z niewiarogodnem roztargnie 
niem. I teraz nie widać, żeby się cze- 
go bał. Może jest tylko taki nieugiętv. 
a może ma powody, żeby się nie bać. 

— (o Frawley mógł wiedzieć? 

O'Leary poruszył się nerwowu 
wstał, pogrzebał szczypcami w ogniu 
i stanął plecami do paleniska. 

-— Nie mam pojęcia. Może prawdę 
o zabójstwie  Hubera -Kingery'ego. 
Tamten mord wisi nad tymi ludźmi 
jak groźna chmura. A może zupełnie 
niem Łucji nie mam nic lepszego do 

ОСВ МОЛ К R 

WŚRÓG PISM. 
— Majowy zeszyt „Tęczy. Najnowszy, 

у К cezy“, ktory przed kišku dn a- 
mi ukazał się w druku, przynosi wiele cie: 
kawego materjału. W dziale nowelistycznym 

pomieszezono dwa qg twory, jeden ory 
Michała Rusinka, młodego a pięknie zapo 
wi. icego się pisarza, oraz drugi, tłuma 
czony z angielskiego, przedstawiaj. 
życia wielkiego m:asta Stanów 
nych, Wispomuiany zeszyt przynosi początek 

   

    

   
    

    

   
    

   
   

     

  

niezmiernie _ charakterystycznej ankiety. 
przeprowadzonej u pisarzy polskich na te- 
mat stosunków materj ch Dy ZAWO- 

  

skusji zabrali głos: 
Kossak-Szczucka, K 

W numerze tyra 
Miła 

dowej literatów 
K. IHakowic 
Wierzynski oraz 
znajduje się rów 
szewskiej, odpo 
nych wspomni 

  

     

  

otaczali 1 otaczają do dnia dzisiejszego mi 
a Paderewskiego W zakresie materjałów 

lnych przynos e- 
ryzji sądu lite i ag ‚ 
dalej dokładny artykuł o technokracji, no- 
wym prądzie gospodarczym, który opanował 
Stany Zjednoczone oraz korespondencję 
Bert; jna p. t. „Wstążka celuloidowa wznie 
pożar”. Poza tyb materjałem p Г. 

     

           
    

    

      

   
    

  

szy, ilustracy synków, 

„Tęczę* nabyć można w księgarniach, 
kioskach, u kolporterów lub wprost w admi 
rystracji, Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22. 
Numer okazowy wysyła stę za nadesłaniem 

      

  

Już wyszedł z druku numer jubiłea* 
Lotu Polskiege*, wydany z okazj 
olecia L. O. P. P. į           

Nr. 133 2674) 

   

   

     ies'ąt artykułów, bogato ilu = 
у racowanych przez ГасЪомебу i 

edziny lotnictwa i obrony przecimgazo 
wej, oraz przez wybitnych działaczy LOPP 

Numer _ jubileuszowy Polskiego“ 
>wi bardzo cenną i pami >wą pubkika- 

gdyż obrazuje wszechstronnie dz atai- 
„OPP w pierwszem dziesięcioleciu jej 

istnienfa. 

   

    

  

      

   

  

   

    

   
   

Ijetony mastępu 
J. Grzędziński, inż, J. Kaw 
wsk, J. Kosowski, mjr. Chr. 
dr. C. Lukasykiewioz, kipt 
Ossencowski 

drychowski, J. 
ski i inni. 

  
  

W elowi 

  

POPIERAJCIE L. O. P. PI 
  

DZIŚ wyświetla 

REWJA 
ul. Ostrobramska 5 

Balkon | Parter 
25 gr. od54gr. 

Musujący 

humorem 

i werwą 

film p, t. 

   
       

     

  

            
KIKI 

z dawno niewidz. a tak uwielbianą największą gwiazdą 

MARY PICKFORD 
Początek o godz. 4—6—8, w sobotę i niedziele od godz. 2-ej 

  

195 REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

DZiši 

SBźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Błońska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wieika 47, tel. 15-41 

    

Nadzwyczajne przedsta- 
wienie filmowe DLA 

DOROSŁYCH od 18 lat 

DZIŚ podwójny program 

Walka ze skutkami prostytucji 
Film o którym mówi cały świat! Niebywała dotychczas sensacja! Najpiękniejszy 

film sezonu. wyprodukowany kosztem miljona dolarów. 

SYN DŻUNGLI 
Niewidziane zjawisko—dziecko wśród lwów i tygrysów. W rol. gł: najpiękniej zbudowany 

Bustes Grabbe oraz pełna wdzięku Frances Dee. 

I) WIĘZIEŃ z KAJENNY 
2) BEZIMIENNI BOHATEROWIE 

NAD PROGRAM: Atrakcje 

z Marją Bogda 
i Adamem Brodziszem 

| w sobotę 20-g0 — niedzielę 21-go — poniedziałek 22-go b. m. o godz. 9,45 wieczorem 
Ceny na wszystkie miejsca 
54 gr. Miejsca oddzielne 
dla kobiet i dla mężczyzn 

CENY ZNIŻONE: 
Na |-szy seans 

Balkon 40 gr. 
Parter 70 gr. 
Wiecz. od 50 gr.. 

ETMWAPECEEZR 

CENY ZNIŽONE: 

Balkon 40 gr. 

    

z Wiktcrem 
Mac Laglenem 

  

JUTRO dawno oczekiwana premjeoa „14 LIPCA'* z Annabelą w roli głównej Parter 70 gr. 

DZIŚ! Wszechświato- 
Dźwięk. Kino-Teatr | ll-e mielsce parter о) 2, król tenorów J an k i E P U R A I-e miejsce parter 

Holiywood| 25 gr. 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

PAN 
Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

DZIŚ! 
Najpotężn. 
film świata 

Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

w pełnym   DZIŚ! Najulubieńsza para akto- 
rów światowo-znany piosenkarz 

szampań- 
skiego humoru filmie 
dźwiękowo-śpiewnym 

oraz największa gwiazda ekranu Brygida HELM w arcyfilmie 

na wszystkie ca» Neapgl, spiewające miasto 

Ostatnie dwa dni! 
Śpiew, Sensacja w naj- 
nowsz. filmie genjalnego 

Godzina z tob 
  

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
DAWN. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIEJ 1 

  

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU)     

  

taloš Markizety wzorzyste pozostałości z 
po cenach zniżonych oraz wielki wybór nowych 

kreponów, jedwabi sztucznych, eponżów, perkali 
tkanin jedwabnym, 

wełnianych i bawełnianych nabyć możn w firmie 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wi!ino, Wileńska 31 

i różnych nowości w dziale 

    

FOLWARK 
z do sprzedania 

6 kim. od Wilna w ob. 
szarze 16 ha: w tem lasu 
2 1 pół ha, 4 i pół na pa- 
stwiska ogrodzonego, resz 
ła ziemia orna. Komple!- 
ne nowe zabudowanie, — 
młody sad. Trakt ejszysk 
fol. Słobódka na 6 klm. 
od Wilna, lub od st. kol. 
Ponary 2 i pół klm. -- 

  

  

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, — 
którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
Wiaaanńańaa 

  

miasta, to się dowiemy. I jeżeli nas 
kto nie uprzedzi. O, ta przeklęta śni*- 
życa! 

— Głowię się, czy między iym 
mordem i tamtym z przed pięciu laty 
istnieje jaki związek. Poza masow:: 
niem Łucji nie mamnic lepszego do 
roboty, jak wyglądać oknem i medy- 
tować — zakończyłam tonem uspra- 
wiedliwienia. 

— Nie wiem — rzekł O'Leary. - 
Nie wiem, ale mam jakieś nieokreś- 

lone wrażenie, że jeżeli rozw 

zagadkę jednego zabójstwa, to drugie 
wyjaśni się samo przez się. Natura|- 
nie pierwszym moim obowiązkiem jest 
biedny Frawley, ale — obydwie te 
zbrodnie muszą się jakoś się łączyć 

Ciekawe, co panno Saro? Ciekawe i 

interesujące, 

— Jak dla kogo — odrzuciłam 
cierpko. — Ja wolę inne rozrywk; 

— Och, ma się rozumieć — rzekł 
skwapliwie. — Ja również. Ale, ale, 
czy, przechodząc wtedy koło drzwi 
Frawley'a, usłyszała pani wyraźnie 
tylko dwa głosy? 

— Mam wrażenie. 

Męskie? 

— Tego nie jestem pewna. Ro;- 
mawiano zniżonemi głosami. W każ 

      

Kozakiewicz. 
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Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę. również | — 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach | Ś 
Łaskawe oferty do Adm L 
„Kurjere Wileńsk." pod 

„Maszynistka” 

polski 

posady 
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dym razie to była rozmowa. a ше 
cichy monolog naprzykład. 

— A więc nie mówił sam do sie   

  

bie — rzekł poważnie O'Leary. — 
Pani jest znużona. Nie daję pani od- 
począć. 

— Jestem znużona — przyzna - 
iam się. 

— I mogłaby pani znów usnąć? 
— Naturalnie — odparłam z 50 

anością. — Przecież nie jestem ner- 
wowa. 

— To świetnie — ucieszył się tak, 
jakby nie wiedział, że byłam w pa- 
nicznym strachu. —- Odprowadzę pa- 
nią do drzwi. 

Wziął latarnie, przykręcił knot i 
ruszyliśmy ku drzwiom bawialni. 

— (Czy pani widziała kiedy ste- 
nografującą osobę? — szepnął prze- 
kraczając próg. 

— O, tak. 

— Więc, niech pani... — Urwał 

nagle. — Co temu psu jest? — zapy- 
tał ostro i wydało mi się, że drgnął 
Ja drgnęłam. 

Pies, wyraziście złotobiały w krę- 
gu_światła mojej latarni na tle ciem- 
ności, stał koło drzwi pokoju Fraw- 
ley'a. 

Stał zupełnie nieruchomo z łbem przy 
ziemi, z postawionemi uszami, z sier- 

   

  

Seanse: 2—4—6— 8—]0 15. 

Do sprzedania 
fortepian, paka, stół duży 
dębowy, 
szafa, krzesła i drobiazgi 
oraz kolekcje rogów myś- 
Khwskich. Wiadomość ul. 

Slowackiego Nr. 30. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompozycje orygir alne,— 

własne 
Lwowska 24, m. 10 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
warunkach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu lub 
korepetycyj. 
Kniahinin, pow. Wilejk 
pod „oczekująca“ 

  

  

  

inteligentna panna 
z dobrego domu (izra 
ka) z 8-klasowem w 
sztaleeniem, 
specjalnie świtnie języK 

z ładnym akcen- 
tem ; dykcją poszukuje 

  nauczy 
wyjedzie na w 
świadectwa i 

. oferty pod: , 
ligentna* do Adm. „Ku 

Wil.* Wilno, Biskupia 

50 gr. 
Špiew w jęz. na wszystkie seanse- 
polskim 

Ernesta Lubicza : ZŁOTE SIDŁA 
NAD PROGRAM: Konkursowe dodatki: SYMFONJA „Nad modrym, pięknym Dunsjem" 

2) Tygodnik „Paramountu* i PAT. 
WKRÓTCE: Potężne widowisko cyrkowe dla ludzi o żelaznych nerwach 

Bitwa nad Somą 
NAD PROGRAM; Wesoła 

komedja wojenna p. t. 

Na I-y s. ceny zniżone- 
„WIELKA KLATKA" 

Zdjęcia z walk nad Somą, gdzie zginęło pół miljona 
najlepszych żołnierzy. 
szą wszyscy zobaczyć. 

Ułani, ułani chłopcy malowani 

Maurice Chevalier 
Reżysecji genjusza realizacji Ernesta Lubicza 
Muzyka Oskara Straussa 
NAN PROGRAM. Dodatki dźwiękowe 

Ten nadzwyczajny film mu- 

W rol. gł.: Dymsza, 
Krukowski, Wąlter- 

słowik ekranų UEENEltE Mac Donald 

Akuszerka 

Мела LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z.P. Nr. 69. 

pokój jadalny, 

  

Mieszkanie 
3-pokojowe z wygodamż 

do wynajęcia 
Mickiewicza 37, u dozor, 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 

MT też pomocą w nau- 
"_/| kach w roku szkol- 

nym, za minimalną 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracji „K. Wil.“ 

pod „Udzielam“ 

Poszukuję 

  

  

Zgloszenia: 

    

   
posiadająca 

  

      

w A > 

ера | розафу ekspedjentki 
теГегел ; lub kasjerki, posiadam 

dobre referencje. 
Zgłoszenia do Administr. 

„K. W.* dła W. P. 

  

  

  

ścią zježoną elektrycznie. Naszej 0- 
becnošci jakby nie zauważył. Nagle 
odwrócił się, przywarł brzuchem do 
ziemi i zemknął w ciemność. To jest 
nietyle zemknął, ile uciekł, a wiado- 
mo, że owczarki nie boją się ludzi. 

Drżałam od stóp do głowy. I O'Le- 
ary, pomimo, że skoczył odrazu do 
strasznych drzwi i otworzył je, uczy- 
nił to wysiłkiem woli. 

Zajrzałam mu przez ramię. W po- 
koju było łodowate zimno, przeście- 
radło, zasłaniające zbite okno, ze- 
sztywniało. 

Na łóżku leżała cicha postać pod 
prześcieradłem. 

O'Leary podszedł szybko do łóżka 
i szarpnął za biały całun. 

, Oczy wyszły mi nawierzch. Żeby 
nie krzyknąć, przycisnęłam ręką usta. 

Na głowie zmarłego czerniała pe- 
ruka, podwiązana ręcznikiem, tak jak 
przedtem goła czaszka. 

Zapanowało długie milczenie. Sły- 
szałam bicie własnego serca i niere- 
gularny oddech O'Leary'ego. 

— Do djabia! — mruknął, nakry- 
rając zpowrotem ciało. — Zdaje się, 

że będę musiał ulokować się pod temi 
drzwiami, 

    

(Dec p.) 
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