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Uwaga Europy zwrócona jesi ва 
wolne miasto Gdańsk, na które ,„ki- 

tlerja* kiadzie swą brutalną dioń. Zy 
cie przedwyborcze miasta pulsuje i 
układa się na rozkaz i po myśli „wiel 
kiego Axiolia' 4 Geruna. Wytwac:a 

się atmostera ciężka i niepewna, któ- 
ra nie daje gwarancji spokoju muno 

obietnic i oficjalnych przyrzeczeu 
gdańskiego wodza hitierowcow Коег 

stera, że program ich po zw ycięstwie 

w wyborach (co jest przesądzone) 

zmiesci się w ramkach trastatu wer- 

salskiego i interesów oraz praw Polski 

do wolnego miasta. bo wszak, jak do- 

tychczas, w polityce międzynarodowe 

Niemcy dawali przyrzeczenia poto, by 

mieć większą swobodę w dzialaniu 

naprzekór. Odnosi się wrażeńie, że z 

Gdańska tworzy się stopniowo zarze- 

wie niezgody w tendencjach pokojo- 

wych Europy. 
Hitierowcy kierują i sami prowa- 

dzą agitację przedwyborczą na tere: 
nie Gdańska za listą Nr. 1 (Nalio 

sozialistische Deutsche Arbelierpat ie 

— Hitlerbewegung) z szerokim ge>tein 

swobody i buty. 
Przy wjeździe koleją mna teren 

gdański, rzucają się w oczy czerwone 

chorągwie z biaiem kołem i czarną 

swastyką po środku, wytryskując W 

górę na przesadnie nieraz długich 

drzewcach — z ogrodów, z budynków 
slacyjnych, z czubków licznych do- 

mostw wsi nad malinowe dachówki 

Widoczne zdaleka — mają wyraźny 

charakter demonstracyjny. 

Tratfiam w prawdziwy kwiełnik swas- 

tyki. Po obu stronach uliey, po kiłka 

naście na każdej kamieniey-— łopocą 
chorągwie Hitlera. Chodzę po ulicach 
szukam czystej czerwieni komuni 
stów i z trzema strzałami — socjali- 

stów — ani jednej chorągiewki, a b. 

nieliczne plakaty tych list (3 i 2) są w 

pożałowania godnym sianie — posz.r 

pane i nawpół zdarte. Gdzieniegdzie 

zwisa czarno—biało—czerwona chorą- 

giew stronnictwa dr. Zichma (obecne 

go prezydenta senatu gdańskiego), ma 

Jąca często znak swastyki po środku. 

Zmak swastyki przyr... 

do wszystkiego. Powiewa na samocho 
dach, rowerach, tkwi w oknach wy- 

stawowych sklepów i prywatnych mie 
szkań, w rękach dziatwy szkolnej idą 
cej przez ulice gromadnie na jakąś 
wycieczkę, widnieje na książkach, na 
pismach, wreszcie na rękawach bru 
natnych i czarnych koszul, przyby- 
łych z Niemiec, a przebiegających 
obecnie parami w gorączkowym poś- 
piechu ulice wolnego miasta. 

Na ulicach Gdańska widziałem w 
sobotę, w czasie największego nasiłe 
nia agitacji wyłącznie samochody up- 

strzone piakatami jedynki i konnycū 

hitlerowców z chorągwiami. „Oburzo 

na ludność” jak to tłumaczy policja 
gdańska, uniemożliwiła innym strun 

nietwom podobną propagandę. 
W tym wirze zaciekłej, bezwzględ 

nej i nieprzebierającej w środkach 
walki o wiadzę nad losem miasta idzie 

po swoje prawa społeczeństwo polskie 
Ma dwie listy zblokowane Nr. 8 

i Nr. 9. 
Spieszę do komitetu wyborczego 

ósemki, z której kandydu ją Czarnecki 

(obecny poseł na sejm Gdański), ks. 

Komorowski, Mieliński j Mazurowssi. 

Mieści się na Waligasse 16. Widać, że 
jutro wybory — stosy ulotek, pełno 

ludzi. Wszystko pędzi, gorączkuje się . 
Zastaję wszystkich kandydatów w 
komplecie, 

— Kandydujemy z ramienia gmi- 
ny Polskiej wolnego miasta Gdansku, 

posiadającej obecnie 5400 członków, 
a założonej w roku 1921 — informuje 

poseł Czarnecki. Wysunęła nus 
rada 90 delegatów, będąca stałym za- 
rządem Gminy, wybierana przez wszy 
stkie ośrodki polskie na terenie wolne 
go miasta. 

—ak spisują się tu hitlerowcy? 
— ała ludność jest zahukana i 

nastraszona przez nich. Rzucili oibrzy 
mie pieniądze na agitację. 

— Źródłem tych środków oczywiś 
cie jest Berlin. 

— Nie mówmy o tem. Policja słu- 

cha całkowicie rozkazów  hitlerow- 
ców, którzy oczywiście w pełni” ko- 
rzystają z tego. Stosunek „nazi* do 
Polaków i stronnictwa polskiego jest, 
Jak dotychczas, zupełnie poprawny. 
Nie zaczepiają jakby nie zwracali na 
nas wogóle uwagi, albo mieli respekt 
Uważam, że prędzej to ostatnie. Jak 
Pan chyba zauważył, nad gmachem 
naszym powiewa chorągiew polska, 

nad bramą również; na mieście nato- 
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ańsk przed wy 
уэ В rz: 
(Aenortaž specjalnego 

miasl wywiesiliśmy wiele dużych pia 
katów agitacyjnych w języku polskim 
i niemieckim i rozrzucamy po mieś- 
cie ułotki. W nocy flagi i plakaty o- 
świetłamy. Dotąd nie miał miejsca 
jednak żaden incydent. 

— Do wyborów stają dwie listy 
polskie. Choc są one zblokowane, je- 

dnak czy mie wpiynie to ujemnie na 
ogólny wynik? 

— Idziemy do wyborów rozdwoje- 
ni jedynie wskutek tarć personalnych. 
Oblicze polityczne jest jedno. ideowo 
kroczymy po linji Marszałka. My — 
ósemka — skupiamy stery katolickie, 
iista Nr. 9 ma charakter gospodarczy i 
dąży do pozyskania sfer robotniczych 

  

   

i Żydów polskich, a nawet wogóle 
mniejszości gdańskich. Z tych też 
względów można nawet uważać, że 
podział ten, aczkolwiek w zasadzie 
szkodliwy, może pozyskać rzesze O 
różnych odcieniach ideowych. W do- 
datku jesteśmy zblokowani, a więc 
żaden głos połski nie zginie. 

— (zy na terenie wsi gdańskiej 
panowie agitowali? 

° — Oczywiście. Byliśmy w każdej 
wsi polskiej, mieliśmy referaty i ze- 
brania. Po wsiach również Polaków 
nie ruszają, — a komunistów i socja- 
listów biją. Polacy wywiesili tam licz 
ne chorągwie polskie. Nikt nie odez- 
wał się ani słowem protestu, Cisza i 
spokój. 

— Przed burzą? 
— Nie, przypuszczamy, że na tyle 

nierozsądni nie będą. 
- Ile mogą zdobyć głosów me 

listy? 
— W roku 1920 mieliśmy w sto- 

sunku do następnych lat rekord — 
9.321 głos, w roku 1923 liczba ta spa 
da do 7,212, w 27 roku do 5.764, na- 
tomiast w roku 30 stanęliśmy do wy 
borów z 2 listami i uzyskaliśmy 6,377 
głosów. Obecnie wróżą nam od 3 do 
4 mandatów — t. j. około 7,500 do 8 
tysięcy głosów. 

Poseł Czarnecki mówi ładną pol- 
szezyzną, jest ożywiony i pewien zwy 
cięstwa. Dwaj następnie kandydaci 
czcigodny ksiądz K. i p. M. mają 
akcent wybitnie gdański. W pewnych 
momentach z trudem mogę ich zroza 
mieć. Opowiadają mi o wałkach o pol 
ską szkołę z „hakatystami* miejscowy 
mi, których jest zawsze dość w sena 
cie gdańskim, o ciężkich zabiegach 
ratowania ludności polskiej przed wy 
naradowieniem. Dziękując za infor- 
macje, obładowany ulołkami, opusz 
czam lokal. 

„Mów tylko po polsku” — czyiam 
liczne napisy na korytarzach gmachu 
gminy polskiej. Na schodach pełno 
dzieci, Wracają po lekcjach z Prywat 
nej Szkoły Powszechnej Macierzy 
Szkolnej w Gdańsku. 

Za chwilę stoję przed kierowni- 

kiem tej szkoły p. Kazimierzem Ma- 

jorkiewiczem. 
— Jak się miewa pańska szkoła? 

— Dobrze. Mam 320 dzieci obywa 
teli polskich, a na prowincji 130 w 
padkami są jakieś spostrzeżenia? 

/w związku z ostatnimi wy 
filjach. 
„Ucieklo“ mi do Polski 2 ucz- 

niów — mówi ze śmiechem p. M. — 
Rodzice wyjechali do kraju, nie czu- 

jąc się tu zbyt bezpiecznie. Zaobsec- 
wowałem także bardzo znamienny na 
wrot do polskości w środow isku pol- 

skich Żydów w Gdańsku. Przed wy- 
padkami prześladowania Żydów w 
Niemczech posyłali dzieci do szkół 
niemieckich i nie utrzymywali pra- 
wie żadnego kontaktu z miejscowem 
społeczeństwem polskiem. Obecnie 
zaś boją się. Wyrzekają się szkół nie- 
mieckich i przysyłają dzieci do mnie. 
Zgłoszeń jest bardzo dużo. Mógłbym 
utworzyć dużą szkołę nolską, mającą 
około 700 dzieci, Co znamienne — 
dzieci te mówią zupełnie poprawnie 
po polsku i mają przeważnie dobry 
akcent. 

— Mówi pan: 
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„mogłbym  utwo- 
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2 Tak, bo nie mam środków. Po- 
ciągnęłoby to za sobą wydatki, a skąd 
wziąć pieniędze? 'Zresztą Senat... 

— ..robiłby trudności. A jak przed 
stawia sę szkolnictwo polskie wogóle? 

— Na terenie wolnego miasta Gdań 
opos pobiera naukę w języku polskim 
1300 dzieci. Uczęszczają one do 3 
szkół samodzielnych i 4 oddziałów —- 
przy niemieckich. 

Na początku tego roku szkolnego 
stała się głośna sprawa oddziału we 
Wrzeszczu. Mieliśmy tam 6 klas. Spo- 
dziewany był przyrost dzieci. Starali 

  

wysłannika), 

śmy się „by szkołę tę usamodzielniono i 
dano jej polskie kierownictwo. Senat 
przyrzekł, ale... na początku roku po- 
dzielił ten oddział na dwie części: 3 
klasy przeniósł do innej szkoły, 4 z0- 
stawił na miejscu.  Protestowaliśmy, 
gazety też pisały — wreszcie ucichło... 

— Tak to świadczy o polityce Se- 

natu. 
— Poprzedniego, tetaz zaś do wła 

dzy przychodzą hitlerowcy... 
Pożegnałem miłego interlokutora 

i wszedłem z innej strony tegoż gma- 
chu Gminy do Komitetu Wyborczego 
Polskiej Listy Gospodarczej Nr. 9. — 
Zjawiłem się w momencie wybuchu 
bomby oburzenia, złorzeczeń i prote- 
stów. Czytano właśnie ulotkę wydaną 
rzekomo prezz listę 8, a skierowaną 

przeciw 9-tee. 
— Tyle brudu, tyle błota, oszczerstw 

świństwa — biadał solidny mężczyzna, 

targając swoje czarne na jeża włosy — 

Ito w przeddzień wyborów. Nie pu- 

szczę im tego płazem!... 
— To są metody listy klerykalnej 

— wołał drugi. — Wykazaliśmy w sto- 
sunku do nich maksimum lojalności, 
byle nie szkodzić sprawie polskiej, a 
oni obleli nas pomyjami! 

— Nie denerwujeie się, może to 

prowokacja! 
Oczywiście w podobny m rozgardja- 

szu nie zwracano uwagi na mnie. — 
Udało mi się wreszcie odciągnąć na 

bok p. dr. N. 
— Nie mogę panu udzielić wywia- 

du. lecz służę informacjami. Lisła 9 
idzie po linji Marszałka. Czołowym 
kandydatem jej jest dr. Moczyński, za- 
łożyciel Związku Popierania Współpra 
cy Gospodarczej Polsko — Gdańskiej 
Związek ten, założony pół roku temu, 
jednoczy już około 50 proc. firm gdań 
skich. Mamy nadzieję ściągnąć mniej- 
szości. Możliwe, że będą głosowali na 
nas socjaliści i gospodarczo zaintere- 
sowani, a także Żydzi. Nasi agenci Ży 
dzi przynoszą dobre wieści. 

— Rozwinęli panowie agitację? 
— Niebywałą dla listy polskiej w 

Gdańsku. Zorganizowaliśmy rewję wy 
borczą i zwiedziliśmy z nią wiele śro- 
dowisk polskich i niemieckich. Woła- 
my do Gdańszczan, by głosowali na 
nas. Żadne poprzednie wybory nie mia 
ły tego rozmachu. Rzuciliśmy na mia- 
sto ulotki wyborcze w języku niemiec- 
kim do wszystkich mieszkańców wol- 
nego miasta. 

Wyszedłem na ulicę. Na ożywio- 
nym rogu głównej — koło dwor- 
ca stał chłopak. Rozdawał polskie ulot 
ki w języku niemieckim, skierowane 
do wszystkich gdańszezan. Miał ich w 
ręku duży plik. Nie pierwszy w tym 
dniu. Przechodnie brali je. Niektórzy 
po przeczytaniu pierwszych słów gniet 

mocy 

orami. 
* |, rzucali na chodnik z brzydkim gry- 
masem — część natomiast pilnie czy- 
tała i chowała do kieszeni. Obserwo 
wałem długo chłopaka. Ocierali się o 
niego brunatni hitlerowcy, niejeden po- 
chwycił ulotkę. przeczytał. Chłopak 
zszedi z posterunku bez przygody. 

Wstąpiłem na obiad do restauracji 
na dworcu. Kelner dobrze zna polski 
—- prawdopodobnie jest Polakiem. Zeb 
rało się spora publiczności polskiej. 
Kelner rozgadał się i zaczął mówić 
coś do kelnerki również Polki. Nie 
zauważyli, że przy drzwiach siedzi bru 
natny jegomość. Zresztą nikt go nie 
widział. Zwrócił na siebie uwagę gdy 
z pasją uderzył pięścią w stół i krzyk- 
nąb by przestali mówić po połsku. 

Kelnerowi żęzyk stanął kołkiem. Roz 
poczęte po poisku zdanie zakończył po 
niemiecku. 

Nad miastem w górze warczały sa- 
moloty Hitlera z napisem na skrzyd- 
łach ,„Wahlt liste 1% i swastyką. Roz- 
rzucały ulotki. 

Po ulicach przeciągnął sznur moto- 
cykli z hitlerowcami. Przybyli z Nie 
miec. Byłem świadkiem jak wszystkie, 
objeżdżając teren. pędziły przez So- 
poty. Liczyłem do stu, potem dałem 
spokój. Było ich kilkaset. Agitowali: 
„Wžhlt liste 1* i „„Adołf Hitler gibt AT- 

beit und Brot“. 
Przystanąłem na piacu by sfoto- 

grafować duży plakat polski, zawie- 

   

  

"szony w sąsiedztwie niemniej wielkie 
go plakatu z podobizną Hitlera. 

-—— To jest polski -— ostrzegł jakiś 
młodzieniec, biorący mnie za cudzo- 
žiemca. -— Tam są nasze. 

— Mnie właśnie chodzi o polski — 
odpowiedziałem mu po polsku. Spoj- 
rzał na mnie z ukosa i długo potem 
kręcił się w pobliżu. 

— Myślisz, że to Polak — posły- 
szałem znowu głośną uwagę. Zbliżyło 
się mnie dwóch robotników Polaków. 
Potwierdziłem ich domysły. Zaczęliś- 
my gawędzić. Opowiadali o bezwzględ 
nych metodach walki hitlerowców z 
komunistami i socjalistami. 

— A ot polskiej flagi nie ruszają, 
afiszów też i ulotki pozwalają rozda- 
wać. Boją się naszych, co? — Zapytał 
jeden z robociarzy. 

— Oho, gdyby się nie balil.. W 
Sopotach komunistów pobili za flagę 
czerwoną, to oni wtedy wywiesili pol- 
ską — ezerwone z białym i hitlerowcy 
jej nie ruszyli. — (Sprawdziłem to po- 
tem. Robotnik mówił prawdę. Polskiej 
chorągli nie ruszono). 

— Chyba Polska silna, prawda? — 
niebieskie oczy robotnika zawisły na 
moich ustach. 

— Tak, przyjacielu, silna. Ma dość 
„by was wszystkich tu obronić. 

Włod. Hołubowicz. 

   

  

Wybory do Sejmu gdańskiego, 
GDAŃSK, (Pat). Wybory do Sej- 

mu gdańskiego rozpoczęły się w nie 
"dzielę o godzinie 10 rano. Pomimo 
oficjalnego zakończenia kampanji wy 
borczej w dniu 27 b. m. narodowi so- 
cjaliści prowadzili również w niedzie 
lę propagandę wyborczą w sposób nie 
zwykłe energiczny, dystansując inne 
stronnictwa. 

Od rana po mieście jeździły liczne 
kolumny samochodów, udekorowane 
sztandarami i odznakami hitlerowców 
a umundurowani członkowie sztur- 
mowych oddziałów hitlerowskich na 
woływali z samochodów do głosowa- 
nia na ich listę. Na wielu samocho- 
dach poza odznakami hitlerowskiemi 
umieszczone były plakaty z hasłami 
wyborczemi, między innemi również 

z hasłem: „„Zurueck zum Reich“. Dy- 
sproporcja między rozmachem profa- 
gandy wyborczej hitlerowców a in- 
nych partyj ujawniała się chociażby 

w bogactwie środków technicznych. 
Hitlerowcy dysponowali całemi kolum 
nami samochodów, podczas gdy ze 
strony partji niemiecko-narodowej 
krążyły po mieście tylko trzy samo- 
chody ciężarowe, obsadzone przez 
stahlhelmowcėw i udekorowane pos- 
tretami prezesa Senatu gdańskiego 
Ziehma. 

W wielu wypadkach przywożono 
do lokali wyborczych chorych ze szpi 
tali, ażeby oddali swe głosy. Chorych 
tych przynosili umundurowani hitle- 
rowcy. 

O godzinie 18 zamknięto lokale 
wyborcze i przystąpiono do obliczania 
głosów. Obszar w. m. Gdańska podzie 
lony jest na 156 okręgów wyborczych. 
W każdym z tych okręgów jest od 3 
do 6 biur wyborczych. Ogółem na 
obszarze wolnego miasta otwartych 

Wyniki wyborów. 
GDAŃSK, (Pat). O godzinie 22.35 

ogłoszono (jeszcze nieoficjalnie) wyni 
ki wyborów ze wszystkich okręgów 
wyborczych. 

Ogółem oddano głosów 215.735. Z 
tego poszczególne stronnictwa otrzy- 
mały: 
Narodowi socjaliści 107.619 

Podział mandatów. 
(Pat). Podział mandatów do Sejmu 

Gdańskiego przedstawia się następu- 
jąco (w nawiasie podajemy liczby 
mandatów do poprzedniego sejmu): 
Narodowi socjaliści 37. (12) 

było dziś przeszło 500 biur wyboc- 
czych. 

Socjal-demokraci 38.219 

Komuniści 14.800 
Centrum 31.504 
Niemiecko-narodowi 13.601 

Polacy 6.726 
Zakon Młódo-Niemiecki 1.677 
Właściciele nieruchomości 998 

Socjaliści 13 (19) 
Niemiecko-narodowi 4 (10) 
Gentrum 11 (11) 
Komuniści 5 (7) 
Polacy 2 (2) 

  

Manifestacje antyrewizjenistyczne 
w. Jugosławii. 

BIALOGROD, (Pat). Tak jak we 
wszystkich krajach Małej Ententy od 
były się w niedzielę w Jugosławji licz 
ne zebrania manifestacyjne skierowa 
ne przeciwko tendencjom rewizjoni- 
stycznym. 

W stolicy zebrało się na wiecu 
przeszło 50 tysięcy osób. Między in- 
nemi przybyli specjalnie delegaci ru 
muński i czechosłowacki, przynosząc 
pozdrowienia swych krajów i podkre- 

ślając wolę pokojową państw Małej 
Ententy i ich zdecydowane dążenie do 
obrony. traktatów. 

Przyjęta rezolucja podkreśla nie- 
naruszałność granic trzech krajów Ma 
łej Ententy i wzywa rząd jugosłowiań 
ski do popierania idei dzieła pokoju 
i współpracy międzynarodowej, lecz 
przy uwzględnieniu jedvnie czynów, 
a nie słów, które POREDA intrygi 
dyplomatyczne. 

w Rumuniji. 
BUKARESZT, (Pat). W całym kra 

ju, a w szczególności w stolicy, odby- 
ły się w dniu 28 b. m. imponujące ma 
nifestacje antyrewizjonistyczne. w 
zebraniu, jakie odbyło się w Bukaresz 
cie, wzięło udział zgórą 30 tysięcy 
osób, w tem wielu delegatów prowin- 
CH 

Manifestacja rozpoczęła się w par 
ku Karola od błogosławieństwa, udzie 
lonego królowi i całemu krajowi przez 
patrjarchę Mirona Cristea. Przemó- 
wienia entuzjastycznie oklaskiw ne 
przez zebrane tłumy, wygłosiło 13 
mówców, w tej liczbie przywódey 
wszystkich stronnictw rumuńskich, 

podkreślając niezłomną wolę narodu 
rumuńskiego obrony istniejących trak 

tatów i granic. 
Dyrektor dziennika „Uniwersul* 

Popescu oświadczył między innemi o 
następuje: Pragniemy pokoju, lecz in- 
ni pragną wojny, to ją przyjmiemy, 
broniąc z całą energją sprawiedliwoś 
cis ustalonej po Wielkiej Wojnie. 

Szczególnie gorąco przyjęto prze- 
mówienia przedstawicieli. Jugosławji 
łvanowicza i Czechosłowacji Slavika. 

W zakończeniu zebrania przyjęto 
przygotowaną przez komitet organiza 
cyjny rezolucję. Następnie utworzył 
się pochód, który udał się pod pomnik 
Michała Śmiałego, będący symboł>m 
nienaruszalności granic państwa ru- 
munskiego. 

  

Prasa © wybor. w Gdańsku. 
GENEWA, (Pat), — Dzienniki genewskie 

szeroko omawiają wybory w Gdańsku. 

-„Journał des Nations* stwierdza, że wy- 
bory dzisiejsze odbywają się pod terrorem 
i ostre krytykuje wysokiego komisarza Ligi 
Narodów Restinga, który według dziennika 
toleruje ustawiczne pogwałcenie statutu woi- 

‚ пево miasta. Pismo przeciwstawia bezczyń- 
ność Restinga energicznej akcji komisji rzą- 
dzącej zagłębia Saary i pisze, że w grze jest 
Gbeenie niezależność Gdańska, gdyż Senat na 
rodowo — socjalistyczny będzie pod rozka- 
zami niemieekiej partji politycznej. W koń 
eu dziennik wyraża nadzieję, že Rada Ligi 
Narodów opanuje sytuację, zanim nie będzie 

zapóźne, 

Dziennik „La Suisse* oświadcza, że Liga 
Narodów musi okazać swój autorytet, zasię 
pująe shitleryzowaną pofieję gdańską przez 
policję międzynarodową, jedynie mogącą za 
pewnić bezpieczeństwo pewszechne. 

  

Odroczenie konferencji 
rozdrojeniowej? 

PARYŻ. (Pat). Kolportowana jest 
tu pogłoska z Genewy, że konferencja 
rozbrojeniowa, wobee niemożności 
dojścia do pozytywnych rezuliatów, 
ma być odroczona jeszcze przed ze- 
braniem się konferencji londyńskiej. 

Angija akceptuje pakt 4-ch. 
PARYŻ, (Pat). „Le Matin* donosk - 

  

   

  

że radea ambasady brytyjskiej w Pa- 
ryżu Campbełl wrę wczoraj wie- 
czorem premjerowi bDaladier tekst no 
ty werbalnej, w której Londyn wyra 
ża zgodę na ostatni tekst paktu 4-ch 
mocarstw, włączający również art. 16 
paktu Ligi Narodów; który mówi o 
sankcjach. 

  

  

Zjazd delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej 
w Gdyni. 

GDYNIA, (Pat). Wczoraj późnym 
wieczorem zakończył w Gdyni swe 
obrady V Walny Zjazd delegatów L.- 
gi Morskiej i Kolonjalnej, w obecności 
trzystu kilkudziesięciu delegatów; re- 
prezentujących wszystkie dzielnice 
kraju oraz przedstawicieli miejsco- 
wych władz i społeczeństwa. 

Zjazd wysłał depesze hołdownicze 
do Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego, członków ho 
norowych Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 
Pozatem wysłano depesze hołdowni- 
cze do premjera Jędrzejewicza i mini 
stra przem, i handlu dr. Zarzyckiego, 
członków honorowych Ligi, b. mini- 
stra przemysłu i handlu inż. Kwiat- 
kowskiego i nestora literatury Wacła 

wa Sierowszewskiego, wreszcie do za- 
służonego orędownika spraw polskich 
na forum międzynarodowem Ignace- 
go Paderewskiego. 

Jednocześnie walny zjazd uchwalił . 
jednogłośnie, na wniosek prezydjum, 
zamianować Ignacego Paderewskiego, 
w uznaniu jego zasług w obronie słu- 
sznych praw Polski do dostępu do 
morza, 5-m zkolei honorowym człon 
kiem L. M. i K. 

Po uchwaleniu wniosków natucy 
organizacyjno-statutowej uchwalono 
wśród entuzjazmu rezolucję, stwier- 
dzającą, że każda próba zamachu na 
łączność Polski z morzem spotka się 
z najbardziej zdecydowanym oporem 
całego narodu. 

Wice-min. Rożnowski w Wiinie. 
Bawi w Wilnie p. wiceminister 

Skarbu, Kazimierz Rożnowski, powo- 
łany przed paru miesiącami na to sta 
nowisko. P. min. Rożnowski, (które- 
mu podlega przedewszystkiem dział po 
datków bezpośrednich), w trakcie za- 
poznawania się z całokształtem agend 
władz skarbowych II instancji i urzę- 
dów skarbowych na terenie Rzeczy- 
pospolitej. przybył w jednej z pierw- 
szych swych podróży lustracyjnych 
na teren Wileńskiej Izby Skarbowej 
Dokonywując lustracji całokształtu 
agend podatkowych okręgu tutejszej 
Izby, p. minister zlustrował wszystkie 
wydziały Izby, w szczególności poświę- 
cając najwięcej czasu wydziałowi IL. 
podatkowemu. P. wiceminister przep- 
rowadził już lustrację niektórych Urzę 
dów Skarbowych w m. Wilnie, Urzę- 

dów Skarbowych na terenie powiatu 
wileńsko — trockiego i oszmiańskiego, 
a w dniu dzisiejszym, w poniedziałek, 
zakończy lustrację reszty Urzędów 
Skarbowych w m. Wilnie. 

Projeikowana konterencia 
podzikowa Zz udziatem wice- 

ministra skarbu. 
Dowiadujemy się, że w związku z 

pobytem w Wilnie wiceministra ska:- 
bu Różnowskiego projektowane jest 
zwołanie specjalnej konferencji w 
sprawach podatkowych. W konferen 
cji tej wzięliby udział przedstawiciele 
sfer przemysłowo-handlowych w os0- 
bach delegatów Izby Przemysłowo- 
Handlowej, naczelnicy urzędów skar 
bowych z prezesem Izby na czele oraz 
przedstawiciele sfer zainteresowanych 

G 

Stron — 272. 

konto czekowe P. K. 
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MÓW POPRAWNIE 
SŁOWNIK 4000 BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH 

Nieodzowna dla ksżdego mała encyklopedja pod:ęczna, rozstrzygające większość 
wątpliwości językowych. Specjalnie obszernie potraktowano w słowniku rusy- 

cyzmy i błędy językowe, popełniane na Kresach Wschodnich. 

Bardzo dobre opinie osób i pism fachowych. 

Cena z przesyłką — 2.50. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach, ew. można wpłacać należność па 
O. „Mów poprawnie Nr. konta 180.171, poczem ksiąž- 

ka zostanie wysłana. 

. Nakład pierwszy na wyczerpaniu. 
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Gigantyczny projeki 
uruchomienia promu parowego 
na iinji Gdynia—Szwecja—Angija. 

Już przed wojną omawiano w 
Szwecji plany uruchomienia promu 
parowego, kiory jako punkt wyjścio- 
wy miafby pori bałtycki lub iiewel w 
Rosji, a któryś z portów angielskich 
jako punkt terminus. W ten sposób 
projektowano przewożenie towarów 
bez przeładunku via Szwecja Z Kosji 
do Anglji lub vice versa. Wojna i zasz 
łe po niej zasadnicze zmiany w ugru- 
powaniu państw nad brzegami Вайу- 
ku zahammowały  urzeczywistnienie 
tych planów. W ostatnich latach, gdy 
Voiska i port jej na Bałtyku — Gdy- 
nia — zajęty tak wybitne stanowisko 
w zewnętrznym handlu szweckim, pla 
my te zyskały nanowo swój walor i, 
jak donoszą pisma szwedzkie, stały 
się obecnie bardzo aktualne. 

Uutowną przeszkodą, kióra unie- 
amożliwiia doiychczas zrealizowame 
projektu komunikacji przy pomocy 
promu między Szwecją a Polską, byt 
brak niezbędnych ku temu kapitałów. 
Obecnie jednak, jak stwierdzają źród 
ła prasowe szwedzkie, szkopuł ten zo- 
stał zwalczony i można przystąpić już 
do opracowania szczegółowego pro- 
jektu komunikacji przy użyciu promu 
parowego pomiędzy portem południo- 
wo - szwedzkim Ystad a Gdynią. 

Początkowo zamierzano urucho- 

mić prom motorowy o cechach łama- 
cza lodu, długości 68 metrów, na po- 
kładzie którego mogło się zmieścić 20 
wagonów kolejowych. Niezbędny ka- 
pitał w wysokości 200.000 koron miał 
być w większej części dostarczony 
przez poważne przedsiębiorstwo stock 
holmskie, wyspecjalizowane w orga- 
nizowaniu transportów — chłodn*. 
Pozostałą część kapitału miało do- 
starczyć z jednej strony miasto Ystad, 
z drugiej zaś Polska, gdzie miała być 
emitowana część akcyj uprzywiilejo- 
wanych. 

Przed kilku miesiącami założono 
w m. Varberg (zach. Szwecja) spółkę 
akcyjną, która ma na celu uruchomie 
nie komunikacji przy pomocy promu 
między portem Varberg a portem Im- 
mingham w Anglji. Rzecz prosta, iż 
między obu przedsiębiorstwami musi 
dojść do porozumienia i współpracy. 

Szczególnie aktulane stały się pla- 
my i zamierzenia powyższe z chwilą 
wprowadzenia w Gdyni wolnego por 
tu i zawarcia umów tranzytowych 
między Polską, Bułgarją i Rumunją 
W ten bowiem sposób powstają tu 
możiiwości przewożenia produktów 
żywnościowych i innych łatwo się psu 
jących produktów bez przeładunku do 
Anglji lub vice versa. 

Z każdym dniem zyskuje na war- 
tości i znaczeniu dla gospodarki i ko 

"munikacji szwedzkiej znakomicie u- 
rządzony port gdyński, o czem Świad- 
czą wymownie liczne artykuły na ten 
temat w prasie szwedzkiej. Należy się 
więc spodziewać, zdaniem pism 
szwedzkich, które podają powyższe 
szczegóły projektu komunikacji pro- 
mem parowym i zrealizowania go w 
majbliższej przyszłości, wzrostu zna- 
czenia Gdyni jako wielkiego portu na 
morzu Bałtyckiem. 
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Inhąłatorjum. — Kąpicie 

JANINA FALEWICZ. 

tlenowe, 

Słynny -zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiałe kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

Ordynują profesorowie U. $. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. 

W okresach 15.V.—15.V1. i 1—30.IX. 15% zniżka na wszystkie zabiegi 

Dalsze szczegóły odkrycia 
prasłówiańskiege cmentarzy- 

ska w Gdyni. 
GDYNIA. (Iskra). Przed 

tygodniami Ajencja „Iskra” podała 
wiadomość o odkryciu pod (dynią 
cmentarzyska przedhistorycznego. (0- 
becnie, po ukończeniu robót wykopa- 
liskowych i zbadaniu cmentarzyska 
przez dr. J. Krajewską, asystentkę 
Uniwersytetu poznańskiego, możemy 
podać dalsze szczegóły. 

Cmentarzyska odkryto dwa i oba 
przypadkowo. Jedno przy orce pola 
— drugie przy rozszerzeniu drogi do 
kedłowa. Na pierwszem znaleziono 
cztery groby, z tych jeden skrzynko- 
wy, zawierający trzy urny i trzy doi- 
ne bez obstawy kamiennej, zawierają 
ce po 1 urnie. 

Drugie cmentarzysko ciągnie się 
po obu stronach drogi w pobliżu ko- 
palni piasku. Jak można sądzić 7 го/- 
sypanych dookoła kości i fragmentów 
naczyń — duża część tego cmentarzy 
ska została zniszczona. Obecnie odkr; 
to na niem 14 grobów z których 7 po- 
siadało obstawę kamienną, 1 był bez 
obstawy, a 6 zawierało tylko fragmen 
ty obstawy i urn. Wszystkie groby 
były jednostkowe, za wyjątkiem 2-2 
które miały charakter rodzinny. \\ 

trzema 

  

  

     

    

niektórych znajdowały się drobne 
przedmioty z bronzu, jak zapinki, 
branzoletki, pierścienie i t. p. — Na- 
ogół przedmioty te znajdowano w iloś 
ci większej, niż się to zdarza zazwy- 
czaj. 

Obydwa cmentarzyska należą do 
kultury grobów skrzynkowych, pocho 
dzących ze środkowej epoki żelaza. 
Typy naczyń oraz grobów wskazują 
na zmieszanie się dwóch kultur: kul- 
tury grobów skrzynkowych i kultury 
łużyckiej, przyczem zasadniczą jest 
kultura łużycka, a kultura grobów 
skrzynkowych — napływowa. Jak wia 
domo, kultura łużycka, której stano- 
wisko na wybrzeżu w ostatnich 10 ia 
tach odkryto w kilku miejscach, przy 
pisywana jest ludom  prasłowiań- 
skim. 

   

FE Wilnlanka miss Europy. 
MADRYT, (Pat). — Miss Europą na rok 

1933 obrana została pani Tatjana, Masłow -— 
(wilnianka), emigrantka rosyjska, wybrana 
poprzednio w Paryżu miss Rosją. 

        

   

  

           

OBCASY 
BERSON 1 LUNA 

WYRÓB KRAJOWY. 
  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa T, tei. 14-25 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 
SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapia. — Gabinety ginekologiczne. 

  

piankowe. — Zabiegi specjalne. 

SANTOKRA. 
Zakręt kolejowy W Santoce — to 

jakby w Tyrol. GEE 
Mur ziełonych sosea — biękit nie- 

ba — tuż piękny most i ta urocza rze 
ka, to Wilja nasza ukochana 

Tu postój kajakowiczów, tu ladu- 

ją się wyprawy na jezioro Narucz, tu 

wpada Zejmianka do Wiiji, stąd wy- 

prawy kajakowiczów na jeztoro Du- 
bieńskie, tu w lecie w sobotę i dni 

przed swiąteczne istny kiermasz, tyle 
turek, furmanek, bryczek, powozów, 

mężowie do swych żon i rodzin, goś- 

cie, letnicy, turyści — Santoka pelna 

ożywienia ale wszystko wsiąka w iasy 

i za chwilę znowu cisza, spokój 
Aromat sosen, bałsamiczne, przesiąk - 
mięte żywicą powietrze. 

Tu kolejowcy całemi gromadami 

wyruszają w wolne dnie na rybołósi- 

wo, które uprawiają z zapałem nad 

brzegami Wilji, 
A gdy przyjdzie jesień, to znowu 

tłumy amatorów grzybów, rydzów i 

borowików z ogromnemi koszami na 
całe dnie giną w lasach rządowych i 
Falewiczowskich, zdarzyło się spotkać 

wozy stojące w lesie pełne koszów z 

grzybami, amatorzy przyjeżdżali o 10 
śkilometrów po borowiki. 

      

    

Przystanek w lesie, z obu stron 
plantu — las sosnowy, za rzeką rządo 
we leśnictwo Podbrodzkie, parę tysię- 
cy ha, w jednym łanie, koło przystan 
ku leśnictwo Swietnickie, też rządo- 
we — 800 ha, w głąb lasy Falewiczdw 
skie pełne kurhanów bodaj po woj- 
nach 5zwedzkich przed paru laty prak 
tykanci z Poznania profesora Biehle- 
ra rozkopywaii niektóre z tych kur- 
hanów i znaleźli szwedzkie halabardy 

idąc lasami balin polskiemi Wspi- 
namy się w górę i dalej docieramy da 
„gór Świętnickich 191 metrów po 
mad poziom morza. Przed wojną świa 
tową góry te były uważane za najwyż 
szy punkt w powiecie wileńskim, jest 
tam przepiękny widok i jakaś niesa- 
mowita pieczara nad urwiskiem; ma 
ona pochodzić z czasów pogańsk 
Litwy — tak podanie głosi. Legenda 

  

zaś pastusza opowiada o jakimś mni- 
chu co się zjawia nad pieczarą i spa- 
ceruje po górze, którą okoliczni mie- 
szkańcy zwą górą Ponarską. 

Za czasów okupacji miemieckiej, 
przyjeżdżała komisja archeologiczna 
niemiecka oglądać te góry i tę piecza 
rę, i bardzo się tem interesowała, za- 
kończenie wojny przerwało ich bada- 
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Dni šląsko-wilenskie 
we Lwowie. 

LWÓW, (Pat). W dniu 28 b. m. 
odbyły się — ме Lwowie  uro- 
czystości ideowego i faktycznego ze- 
spolenia trzech kresowych ziem pol 
skich: Górnego Sląska, Wileńszczyz- 
ny i Małopolski Wschodniej, które 
znalazły wyraz w formie masowej im 
ponującej manifestacji Związku Pow 
słańców, przybyłych z Górnego Słą- 
ska w liczbie około 869 osób z 06 szłan 
darami, przedstawicieli Ziemi Wileń 
skiej oraz delegacji Legjonu Sląskie- 
go z Warszawy, Zakopanego, Brześ- 
cia nad Bugiem, Krakowa i wielu in 
nych miast Polski ze sztandarami, w 
liczbie około 1000 osób. 

Uroczystości odbywały się w "a- 
mach ,, ąsko-wileńskich” oraz w 

związku z 15 rocznicą isinienia kor 
pusu Kadetów Nr. I we Lwowie i z 

okazji objęcia szefostwa  iXorpusu 
przez Marszałka Józeta Piłsudskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
polową, odprawiona na dziedzińcu 
Korpusu Kadetów zez biskupa po 
lowego W. P. ks, Józefa Gawlinę. 

Po nabożeństwie nastąpił uroczy- 
sty akt wręczenia (przez wojewodę 
śląskiego Grażyńskiego kr na Ślą- 
skiej wstędze waleczności i zasługi I 
klasy wraz z dyplomem dla miasta 

Lwowa na ręce jego prezydenta p. 
Drojanowski Wręczając to wyso 
kie odznaczenie, jedyne, jakie posiada 
Ziemia Śląska, wojewoda Grażyński 
wygłosił krótkie przemówienie, w któ 
rem podkreślił, że w imieniu tej Zie- 

mi składa w ten sposób widomy wy 
raz wdzięczności dła bohaterskiego 
miasta, którego synowie w czasie 3 
powstań Śląskich pośpieszyłi z pomo- 
cą: nie szczędząc krwi i mienia. Wo 
jewodzie odpowiedział i podziękował 
imieniem Lwowa prezydent Droji- 
nowski, wznosząc okrzyk na cześć Pre 
zydenta Rzeczypospolitej, Marszałka 
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Piłsudskiego i bohaterskiej Ziemi Gór 
nośląskiej. Imieniem Ziemi  Wileń- 
skiej przemawiał starosta wileński p. 
Tramecourt, zaś imieniem  Legjonu 
Słąskiego prof. Nawrocki, prezes Ko 
ła Lwowskiego. 

  

Zkolei odbyło się odznaczenie od 
znaką Korpusu Kadetów Nr. 1 szere- 
gu osobistości, m. in. wojewody Gra 
żyńskiego, gen. Popowicza i in. Po de- 

odbyła się detiłada, poczem 
cy i wiłeńscy, Legjon Śląski 

oraz miejscowe organizacje zrzeszone 
w Federa PZQO. przeszły udeko- 
rowanemi ulicami miasta pod pomaik 
Mickiewieza, gdzie odbyła się manitfe 
stacja zbratania kresowych ziem Rze- 
czynospolitej. 

    

     

   

   

  

  

      

Przemówienie z balkonu wygłosi 
prezes zarządu Federacji b. wojewoda 
iwowski Gołuchowski, poczem diuż- 
sze przemówienie wygłosił wojewoda 
śląski Grażyńskt kończące okrzykiem 
na cześć miasta Lwowa. W imieniu 
Ziemi Wileńskiej przemawiał ks. ka- 
nonik Potrzebski, w imieniu Legjonu 
Śłąskiego wiceprezes zarządu głów- 
nego Gościński. W końcu zabrał gios 
preżes lwowskiego koła Legjonu Slą- 
skiego prof, inż. Nawrocki. Z pod pom 
nika Mickiewicza uczestnicy manit:- 
stacji udali się pochodem do Korpu- 
su Kadetów, gdzie odbył się wspólny 
obiad. 

Zkolei goście górnośląscy zaprezen 
towali oryginalne widowisko ludos e 
pod tytułem: „Wesele górnośląskie. 
Po południu odbył się finał zawodów 
sportowych międzykorpusow"ch, wal 
ne zebranie T-wa Przyjaciół Korpusu 
Kadetów im. Marszałka J. Piłsudskie 
go oraz raut i zabawa taneczna. 

Nocą goście opuściłi Lwów, żegaa 
ni na dworcu przez liczne delegacje i 

Humy publiczności. 

  

    

  

          

Zjazd K. P. W. Warszawie. 
WARSZAWA, (Pat). —.W niedzie 

lę odbył się tu zjazd Kolejowego Przy 
sposobienia Wojskowego, poprzedzony 
nabożeństwem w kościele Zbawiciela. 
Na otwarcie zjazdu przybył prezes Ra 
dy Ministrów Jędrzejewicz, minister 
komunikacji Butkiewicz, prezes B. B. 
W. R. Sławek i inni. 

Po krótkiem zagajeniu obrad zjaz 
du przez prezesa zarządu głównego 
posła Starzaka głos zabrał premjer 
Jędrzejewicz. wygłaszając następujące 

przemówienie: 

  

Z wielkiem zainteresowaniem i naj 
serdeczniejszą życzliwością przypatru- 
ję się wraz z całym rządem pracy K. 
P. W. Praca ta niewątpliwie ma przed 
sobą bardzo wielkie zadania. Stano- 
wicie panowie liczną już dziś, niewąt 
pliwie jeszcze liczniejszą armję rezer- 
wową, na którą już dziś spadają obo- 

  

wiązki wybitnej pracy przysposobie 
niowej, wojskowej, pracy kulturalno- 
oświatowej, na którą w przyszłości w 
siężkiej godzinie przypaść mogą za- 
dania j ze większe, jeszcze trudniej 
Sze, jeszcze bardziej dła państwa za- 
sadnicze. Pragnę przywitać bardzo ser 
decznie zjazd delegatów i zapewnić 
ich o tem, że-miarę sił i możności 
rząd będzie te prace otaczał specjalną 
opieką i życzę państwu powodzenia. 
zarówno w ich dalszych obradach, jak 
i w dalszej szerokiej pracy w terenie. 

Następnie przemówił minister ko- 

munikacji inż. Butkiewicz. 
Podczas obrad zjazdu przyjęto po 

prawki do statutu i szereg wniosków, 
dotyczących najżywotniejszych spraw 
KPW. oraz dokonano wyboru nowych 
naczelnych władz. Prezesem zarządu 
głównego wybrany został ponownie 
pos. Starzak. 

    

  

  
  

  

Z ROSJI SOWIECKIEJ. 
NOWE OPODATKOWANIE LUDNOŚCI W SOWIETACH. — POŻYCZKA KTÓRA JE 

ĄZKOWYM PODATKIEM. DBOWI 
  

ga Moskwa, w maju 1983 r. 

W tych dniach rząd sowiecki opubliko- 

wał dekret o emisji wewnętrznej „pożyczki 

pierwszego roku drugiej piatiłetki" w wy- 

spbkości 3 miljardów rubli, W ogłoszeniu 

subskrypcji powiada się, że pożyczkę roz 

pisuje się na żądanie sowieckiego ludu 
cującego, który uważa za, konieczne 
udział w pracy nad rozbudową państw 

Już w pierwszych dniach po opuśliko- 

waniu dekretu 6 nowej pożyczce, w fabry- 
kach, kopalniach i państwowych spółdziel- 
niach daje się zauwažyč usilna propaganda 
komunistycznych kemórek, które wmawia 
w robotników, że subskrypcja jest oho 
wiązkowa i konieczna. Wywiera się nacisk 
na robotników i pracowników, aby prz 
czynili się do powodzenia pożyczki przez 
subskryhowanie kwot, które mają być spis- 
cane miesięcznemi ratami. 

Nowa peracja kredytewa rządu sowjee 
kiego, staje się załem, tak samo jak w 
stkie poprzednie pożyczki, swego rodz 
uzupełniającem opodatkowaniem prac 
ków, rebożników i człenków gospodars 
kolektywnych, Rzeczywista pożyczka wew- 

  

   
    

   
   

  

   
   

   
    

  

  

nia. Warto by nasz konserwator prof 
Lorentz i inni badacze tem się zain 
teresowali i przyjechali obejrzeć, tem 
bardziej że jest to tak blisko Wilna, 
samochodem, osą miemenczyńską 

dalej dobry trakt sejmikowy będzie 

30 klm. od Wilna. > 
O parę kilometrów od gór Swiel- 

nickich na trakcie prowadzącym z 

Niemenczyna, przez Bujwidze do By- 

strzycy, koło wsi Balińce jest przepięk 

ny widok na północny zachód, ku Bez 

danom, na obszary lasów Bezdań- 

skieh, nie można inaczej nazwać tego 

widoku jak „morze lasów * — w pu- 

ranki jasne, widoczny czasem jest, 

kościół Kałwaryjski pod Wilnem to 

arcydzieło niezwykłej harmonji linji 

i wielkiego wdzięku, oczywiście wido- 

czne tyłko ogólne kuntury. 
Idąc od Santoki brzegami Wilji, 

właściwie idąc lewym brzegiem w gó 

rę rzeki, spotykamy szereg niezwykle 

pięknych widoków, i bardzo miłe osie 

dla, domki kolejowców, gajowych i ga 

jówka Jaliszki gen. Falewicza samą 

rzeką Wilją z pięknym widokiem, da 

lej leśniczówka Janinowo o 3 kilome 

try od Santoki, z domem letniskowym 

ładnie i zdrowo położonym, na wys- 

kim brzegu rzeki Wilji przy lesie so- 

showym, imponujący zakręt Wilji z 

drugiej strony las wsi Czerany, bar- 

dzo malowniczy widok z terasy. 
Dalej idą trzy osiedla z rozparcelo 

  

  

  

Silne lotnictwo to potęga Państwai 

  

nętrzna możliwa, jest tylko w tych pań- 

stwach, w których osoby prywatne mmoga 

gromadzić kapitały. W Rosji sowieckiej gro- 

madzenie kapitału jest zbrodnią, a osechy 

dopuszczające się takiej zbrodni, są karane 

drogą administracyjna, są wystedłane, a ich 

majątek bądź to oheiążany jest oibrzymiemi 

podatkami, albo też całkiem prosto konfis: 

kowany, Dłatego też ed łudnośc sowieckiej 

nie można wymagać, aby  subskrybowa!: 

większe kwoty. Robotnicy sowieccy mog 

subskrybować pożyczkę jedynie ze swych 

zarobków i przy takim sianie rzeczy i 

może chodzić o pożyczkę, ale tylko o nowy 

podbtek, temburdįjiej, że subskrypcja nie 

jest dobrowclna, ale obowiązkowa. 

Nie ulega też waątpkiwgości, iże władze 
sowieckie użyją wszystkich Średków, aby 
robotników zmusić do wykonania tego 0b0- 
wiązku. Cały aparat administracyjny sowie 

tów pracować hędzie w tym kierunku, a 
władze partii komunistyczne, które w ta- 

ki jkach są organami kentrolnemi 
wywierać będą na robotników nacisk, aby 
usiučhali rozkazu władz administracyjnych 
pierwszego roku drugiej piatiletki, 

   

      

     

  

   

  

wanego folwarku „Gałganiszki*; osad 
nicy nad brzegiem Wilji mają niezłe 

łąki, lekkie grunta, 3 i pół kil. do San 

toki pół kol. do kościoła, frekwencje 
letników, więc w tych ciężkich cza- 
sach jakoś sobie dają rady. 

Dworek „Porzecze* prof. Biehlera 
też nad Wiłją, oczywiście gospodar- 
stwo rolne wzorowe jak u profesora; 

ale podwórzowe i porządek koło za- 

budowań to coś całkiem wzorowego, 

trzeba by przyjeżdżać, podziwiać j u- 

czyć się; tam na codzień, o każdej po 

rze dnia i każdej porze roku, jest tak. 

jak nie bywa na naszej poczciwej Wi- 
leńszezyźnie nawet na Zielone Swięta 
nie mówię o drobnych rolnikach, ale 
i u „ważnych* dziedziców tak wzo- 
rowo, w kraju nigdzie nie widziałam. 
Jak sobie radzą profesorstwo z na- 
szym jeszcze tak ciemnym ludem, z 
jego upodobaniem do niechlujstwa i 
brudu — to już ich tajemnica. Co 
prawda mieszkają stale w Poznaniu, 
przyjeżdżają tylko na trzy letnie mie- 

siące. 
Dwór w Punżanach p. Piotra Sta- 

browskiego jest bezkonkurencyjni 
pięknie położony, widoki na Wilję tak 
porywające, że kiedym tu przywiozla 

b. prezesa Tow. Krajoznawczego Kra - 

kowskiego prof. filozofji prawa w Kra 

kowie Jerzego Lande który przeszedł 
pieszo część Wileńszczyzny i chyła 

dobrą część Polski, powiedział nam, 

    

   

    

„Stefana Batory pod Pskówem”, 
Widowisko historyczne. Scenarjusz na, pod: 
stawie źródeł historycznych i tekstów w. XVI 
cpraeował dr, Walerjan Charkiewiez. Ilu- 
strucję muzyczną z uwzględnieniem najsta:- 
szych polskich  kcmpoz ów opracował 

   

  

dr, Tadeusz Szeligowski. Reżyser dyr 
Mieezyslaw Szpakiewiez. 

Wielkie wid 

    

isko historyczne, które zo- 
stanie zorganizo : w dn, 17 czerwc 

  

       
   

  

   

   

ma za zadanie uczczenie pamięci bc 
skiego Króla-Żotb który si       

przed czterema wie 

nych 
miej 
te 

rycerzy, -w 
zajmował 
   

        

    

  

    

i hetman 
w roku 1638. 
owisko, idac za genjamą wizj 

tejki, odtworzy moment zawarcia pokoj 
+ hold, złożoby królowi przez posłów mo 
kiewskich, Obraz matejkowski został w? 

czony do scen i bę stan 
kulminacyjny widowiska, jako obr 

Malejko nie był ścisły historycznie: 
tworzona przez niego scena miejsca ni 
ła, chociażby 2 tej tylko prostej p 
że w okresie decydujących pertraktacy 

i a wstępnych warun 
an znajdował się w Wii 

      

     

        

   

  

   

  

  

   
   

    

  

     

          

moskiew: 
w ogólnej koncepe 
nie będzie bynajmn 
nego odtworzenia przebiegu ówczesny 
rzeń, lecz stanowi syntet ną koncep 

onerującą w zegółach j 

ścisłym mate em 

która jest z 
To 1ež widow 

   
     

    history: 
nym. 

Teksty przemówień do króla, 
obozowego, pieśni rycerskich i t, p. s    
historyczne, fak 
gólne osoby 

są prawie wyłąc 
tekst muzycz 

° о których mówią poszcze- 
alone naukowo, postacie 

ie historyczne. Tak sat 
kórzystano przedew 

kiem z dochowanych kompo j muzyków 
polskich w. XVI i początku XVH. 

/. osób historycznych występują w wido 

     
   

  

   

  

   

    

      

    

wisku: Kro! Stefan Batory, Jan Zamoysk., 

kanclerz wielki koronny : hetman. Ostati 
Wółiowicz,. kanclerz wielki bitew: ik 

    

   

  

tełan wiłeński 
radworny kor 

  
Andrzej Zborows 

+. Stanisław 

      
p „ pisarz polny liłewski, x. Wielogó 
kanonik krakowski, kaznodzieja hetmański. 
Jan Kiszka. starosta żmudzki, Mr 
śsowicz, Stachorski — rotm „M 
porucznik, O, A. Possewin p wie moski 

vai a ch osób. 
Oddziały jazdy pancernej i I 

choty łanowej. przedstawiciele pułków 
giers tatarskich, kozacki žemi 

oraz wielki barwny tlum dworzan К 

  

    
    

  

   

  

   

        

   

   

    

   

  

skich, rycerstwa, szlachty i pachołków — 

będą stanowiły niezwykle barwne lo, ra 
którem będze się odgrywała zasadnicza 

akcja. 
Bogata ilustracja muzyczna i szereg c! 6 

ralnych śpiew wykonywanych po raz     

   

   

  

pierwszy w Wilnie, a w niektórych wypadł 
kach i po raz pier y wogóle w Polsce 
nada widowisku sz urok. 

Przed Królem branie        

   
triumfalnej, zostanie odegrane krótkie m 
jum, którego wątek jest wzięty z pew 
misterjum wileńskiego — oraz na zako 
nie będą zorganizowane igrzyska rycerskie 
jazdy lekkiej, 

Szczegóły zostaną podane później. 

Teatr „Lutnia”. 
„Kobieta, która wie, czego chee*. 
Komedja muzyczna L. Vernenill'a. 

Muzyka O. Straussa. 

Bawiliśmy się w swoim  czasi» 

szczerze na lej lekkiej komedji Ver- 

neuill'a, która — pod innym swoim 
autentycznym tytułem — długo utrzy - 
mywała się w repertuarze różnych 
scen. Obok pociesznych komplikacyj 

które musiały się raz poraz nadarzuć 

w atmosferze tej komedji, przesyco- 
nej urokiem pięknej jeszcze i niebez- 

piecznej kobiety, igrającej ze swymi 

wielbicielami, jak kot z myszą, 

przebłyskuje, mgła lekk melan- 

cholji, owiany promień w uszeń se 

decznych, sentyment odruchu matcz) 

nego. Całość jednak nastroju komedji 

Verneuill'a przesycona jest pogodą, i 

wszelkie miebezpieczeństwa, powsta- 

jące w blizkości kusząco pięknej ko- 

biety „która wie czego chce'*, mija ją. 

jak obłoki, nanowo odsłaniające do- 

broczynne słońce po przejściowem 

zachmurzeniu. 
Muzyka Oskara Straussa, na ciū- 

kawem tle osnuła, mogła istotnie 

stworzyć  „komedję muzyczną we 

właściwem znaczeniu tego okre$le- 

nia. To, cośmy słyszeli na premjerze. 

każe przypuszczać, iż prawdopodob- 

nie muzyczna strona tego widowiska 

uległa amputacji, oraz przeobr: 

niom, to też o stosunku kompozyto 

    

  

    
   

    

   

  

  

  

  

  

    

žė „Punżany to jest rekord piękne $ 

dworu w Wiieńs nie — cóż więcej 

można powiedzie 

>worek „Pumżaneczki* p. Heleny 

Stabrowskiej to dałszy ciąg tej samej 

pięknej panoramy, cały utopiony w 

kwiatach, wabi oczy barwami. Po dru 

giej stronie Wiłji wdzięczny kościołek 

Balingrodek. po powsianiu 1863 r. 

zamknięty z rozkazu Murawjewa, do- 

piero 1929 r, sumpiem pana Stabrow- 

skiego odbudowany. 

Na pagórku wśród sosnowego ga- 

ju dziwny urok roztacza. Dzielny pro 

boszcz ks. Sufranowicz bardzo gor'i- 

wie pracuje na swej niwie paratjalnej 

jest niestrudzonym katechetą w szko- 

inch okolieznych, opiekunem dzieci, 

urządza ładne obchody narodowe, 1-e 

komunje Święte i t. d. Przypominam 

jedną taką 1-ą Komunję Św. dla dzie 

ci, gdzie mały Grześ (synek b. wice- 

ministra wojny gen. Konarzew: 

razem z bracią fołwarezną i dziećmi 

najuboższych rolników razem się przy 

gotowywali, wśród tych zielonych so 

sen i oceanu kwiatów, wszystko s'ę 

dzieje na tle przedziwnej przyrody, 

nauki w gaju zielonym, ten biały po- 

chód dzieci z liljami robiło to niesly- 

chane wrażenie. Jakieś misterja sta- 

rogreckie? Święto wiosny? Nie, lo 

Chrystus idzie do dzieci. — Wszyst- 

ko się odbyło tak wzruszająco pięknie 

že widziałam dorosłych, obcych 1n- 

  

          

   

       
      

      
   

   

      

  

  

k i ed dė AAAA 

Helena Romer = 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele wyd. L. Cht- 
wiński. 

Książka a Nich. Romans 
Chomiński, Wilno 

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

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska 

ж 
E    

Walno. 

Wyd. L. 

  

   

   

do autora tekstu w takich warunkach 
nie pozwalam sobie wyrażać opinji. 

Jakkołwiekbądź, szereg numerów 
muzycznych,  zaprodukowanych w 
tem widowisku, zaleca się lekkością 
inwencji melodyjnej i polotnością ryt- 
miczną. Zespół naszej operetki, wraz 
z gościem, p. Hełeną Makowską, pod 
względem wokalnym nie miał žad- 
nych trudności do przezwyciężenia — 
wszystko też szło tu b. składnie. Na 
wyróżnienie zasługuje piosenka Ma- 
non w akcie trzecim, z uroczym 
wdziękiem zaśpiewana przez p. Ma- 
kowską, oraz tango, z piękną ekspre 
sją i głosowo b. dźwięcznie wykonane 
przez p, Gabrielli. 

Co się tyczy wykonania komedj: 
pod względem aktorskim, to wszy 
umiejętnie stonowali jaskrawości o 
peretkowe do charakteru  komedji. 
(P. Szezawiński najmniej zdradzał 
chęci do tej transpozycji tonu). 

Gościnny występ p. Heleny Ma- 
kowskiej usprawiedłiwił poprzedza ją- 
ce go zaciekawienie. 

P. Makowska przy swoich, wiel- 
kich walorach urody, oraz posiada- 
jąc bardzo miły, dobrze postawiony. 

głos, z łatwością ujawniła swoje uz 

dolnienie artystyczne i subtelne po- 
czucie smaku, wprowadzając dobry 
ton w interpretację kusząco pięknej, 
chciwej wrażeń kobiety, może zama- 
lo podkreślając ekscentryczny roz- 
mach tej divy operetkowej. 

Manon Cavallini w tej realizacji 
była nietylko pociągającem zjawis- 
kiem optycznem, ale i interesującą 

interlokutorką wdzięcznie modulowa- 
nych djalogów. 

z 
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A. W. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy 

H. Makowskiej. Dziś w dalszym ciągu grana 
będzie komedja muzyczna O. Straussa „Kobie 

ta, która wie czego chce* z udziałem znaku 

mitej interpretatorki w roli tytułowej Hele 

ny iMakowskiej na czele pierwszorzędnej о5- 

sady. Utwór ten zyskał ogólne uznanie i zach 

wyt publiczności. Zniżki ważne. Początek o 

godz. 8,30. 

— Występ H. Szmelcówny w „Lutni*. —- 

Wielką atrakcję sezonu stanowić będzie wy 
stęp znakomitej tancerki polskiej Haliny 
Szmolcówny, która we wtorek 6 czerwca wy 

stąpi z wieczorem tańca artystycznego. A 

wykonaniu bogatego programu biorą TOW- 

nież udział najwybitniejsze siły baletu ope- 

ry warszawskiej H. Hulanicka i 
ski. Bilety już do nabycia w kasie „ 
ni*od 11 do. 9 w. 

— Ostatni .Tani poniedziałek* w 

atrze na Pohulance. Potężna, emocjonuj. 

sztuka Ibsena „Whrog łudu*. która spotkała 
się z gorącem przyjęciem prasy i społeczeń- 

stwa wileńskiego, ukaże się dziś w poni» 

działek dn М. о godz. 8-ej w. po cenach 

propagandowych (od 20 sr.) po raz ostatn: 

z powodu zamknięcia sezonu imowego w Te 

e na IPohulance i przenie a przedsia 
wień do Teatru Letniego 

   

    

     
  

  

   

  

  

     

— Jutrzejsze inauguracyjne przedstawie- 

nie w Teatrze Leinim w ogrodzie Bernur- 
dyńskim. — Występy Jadwigi Zakliekiej, — 
Jutro we wtorek t 30 b. m. o godz, 8 mia. 
15 w, odbędzie się uroczyste otw 
nu letniego w Teatrze w ogrodzie po-Be 
nardyńskim, arcywesołą pełną humorm i 
słoń komedje Stefana Zagona p. t. „ 
bi”, w które rolę tytułową kreować J 
znakomita stka Teatrów poznań 
Jadwiga Zaklicka, 

— Stały Teate Objnzdowy Teatrów miej- 
skich ZASP w Wilnie — gra doskonała ko- 
medję Феу t. „Mademoiselle* — i, VI 

; Nowo—Święcianach, 2.VI — w Staro 
ęcianach, 3.6, w Br: wiu, 4.6 w. Duk- 

sztach, 5.6 w Podbrodziu. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie — wyjeżdża dnia 1-go 

czerwca na nowe artystyczne tournee z głoś- 

„luką Deval'a „Mademoiselle, która ‹ 
zostanie 1 cezerwca w Nowo-Š 

vięcianach, 3 c 

   
     

    

   

    

  

    

  

  

   

      

     

  

   

  

    
   

    

      ach, 5 
czerwca w Podbrod 6 rwea w Posta- 

wach, 7 czerwca w Głębokiem, 8 czerwca w 

Królewszczyźnie я я 

     

  

   

  

   

  

dzi jak mieli lzy w oczach. 
Za Balingródkiem w góre rzeka, 

mamy znowu cały szereg drobnych 
osiedli, i w Bujwidzach piękny dwór 
pp. Makowskich, bardzo malowniczo 
położony z kole ; wspaniałych 
warsztatami tkackiemi, ale o tem |54- 
dzie potem, w następnej korespon- 

dencji. 
Dalej w górze wspaniały lasw* 

nojciach, imponujący zakręt rzeki 
urwisko, wąwóz zwany przez hudnc 
„żydowską uliczką” i tak aż do By- 

strzycy ta Wilja się wije, kręci, ciągle 
nowe niespodzianki, ciągle kusi, nęci 

i olšniewa. 
Wobec powyžszyči rozważań, tie 

szy nas, że powstał projekt by Santo- 

ka stała się jednem z punktów tury- 

stycznych i korzystała z odnośnych 

przywilejów. Słyszeliśmy że 28 kwie 

nia była delegacja osób zainteresowa- 

nych u Pana Prezesa Tow. Krajoznaw 

    
      

      

   

  

      

czego prof. Lorentza, prosić go, by tę 

sprawę zechciał łaskawie poruszyć w 

Warszawie w Towarzystwie 

wniosek co do Santoki na zebraniu 

w Warszawie przedstawić; a że Pre- 

zesem tam jest Marszałek Raczkiewicz 

zawsze przychylnie usposobiony dla 

Wileńszczyzny, miejmy nadzieję, że 

sprawa może będzie pomyślnie zalat- 
wiona. 

== 

    

Krajo- 

znawczem. Prof. Lorentz obiecał swój | 

„ 

  

a me
. 
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Taniec lotnikow w chmurach. Wszyscy na wystawę sportową. 
Wieika Warszawa wystroiła się nie 

tylko w aksamitne, wiośniane listki, 

ałe również udekorowała swoje stare 
mury domów kolorowemi  afiszami, 
udekorowaia wszystkie istniejące bal- 

komy flagami żółtego kołoru. 
Stolica obchodzi wielkie święto 

Święto to nie jest przewidziane kałen- 
darzowo, aie na każdym kroku czuć 

jakąś wielką uroczystość, czuć jakimś 

oryginalnem przygotowaniem. Wystar 
czy na chwilkę zatrzymać się przed 

krzyczącym plakatem, by odrazu хог- 

jentować się w sytuacji — to akademi 
cy organizują wielki miting lotniczy 
na polu mokotowskiem. 

Na ulicach ruch zdwojony. 
sówki, a i prywatne auta pęd 
szaikowską w stronę połitechni 
szą na lolnisko. Tranwaje są oki 
pasażerami. a z obu stron ulicy wali 
ławą niezliczony. szary tłum. Rod 
stko to ciśnie się do bram wejściz 
Każdy chce dostać się na łotnisko 
by tam rozdawać miano  szczęś 

Dokola wielkiego, zielonego mate- 

  

    

  

   

   
   

  

jone 

    

  

  

raca lotniska wznoszą się kiłkupiętro- 
we [rybuny, a tam dalej czarnym obrę 
czem otacza stojący tłum widzów. 

Bezwiednie ciśnie się w sposób na- 
tarczywy ciekawe pytanie. lież tutaj 

stkiego mogło się zebrać? 
› 20 tysiącach. ale prze- 
ż się zwiększa i rozlewa 

   

  

cież tłum we 
się wzdłuż calego lotniska. 

Oko wilnianina nigdy jeszcze nie 
widziało takiej masy zbitych obok sie- 
bie ciasniutko głów. O! zapewne jest 
już tutaj przeszio 50.0900 żywych istot. 

Proszę sobie tyłko wyobrazi 
tysięcy widzów zgromadziło się na 

imprezę sportową by podziwiać loty 
dzielnych zawodników. 

Dość już jednak tych rozważań na 
ogólny temat, bo oto z przeciwległej 
strony loży prasowej z dużych szarych 
hangarów ma zachwilę wyłecieć pier- 
wszy samolot do akrobacji. 

Mamy zobaczyć coś nadzwyczajne- 
otowujemy więc swoje ner- 

wy: by wytrzymały one egzamin elek 

trycznej emoe 
Na pierw ogień idą goście. W 

powietrzu widzimy belga, a potem 
wspaniałe tańce w powietrzu wypra- 
wia czech Nova'k. 

Akrobacje są tak ciekawe i ryzy- 
kowne. że rzeczywiście Śmiałość lotni- 

ków zaczyna wprowadzać w podziw. 
Zapomina się zupełnie. że tam w tym 
skrzydłatym pudle siedzi mały czło- 
wieczek. który ma przed sobą cały 
mechanizm. który chcąc zająć pierw- 
sze miejsc CU nusi caikowicie panować 

nietylko nad sobą, ale i nad niepo- 
słuszną nieraz maszyną. 

Kolorowy plak szybuje nad lotnis- 
kiem. Unosi się coraz wyżej. Na tle 
blaszanych chmur zaczyna nagle opa- 
dać korkociagiem w dół. korkociąg 
kończy się płynnym wirażem. a potem 
ładnym lupingiem. 

Patrzymy wszyscy w górę. Do rozt- 
wartych z ciekawością ust padają zim- 
ne. chociaż majowe krople deszczu. 
Na ten drobny szczegół nikt nie zwra- 
<a uwagi. Przezornie jednak panie dba 
jąc by nie spłoszyły się ich malowidła 
mastawiają parasołe, co spotyka się 
z oburzeniem niektórych widzów, któ- 

mając zasłonięty widok pie nią się 
w złości. ale to nie nikomu nie szko- 
dzi. a złość prędko ustaje bo oto cze 
wono-srebrny samolot przewrócił się 
"w powietrzu i leci kołami do góry. 

        

   

  

    

  

  

    

    

Seree bić przestało. Wstrzymał się 

oddech. ale oto lotnik z „lotu na ple- 
cach** wyprowadza tak sprytnie swoją 
malušką awjoneikę, że widzimy, iż 
grozi mu już żadne niebezpieczeństwo. 

Emocja zwiększa się jednak z chwi 
li na chwiię. 

Oczekuj jemy ws ; akrobacji na- 
«ch znanych zawodników jak: Bu- 

skiego, Szubka i Orłowskiego. 

już nad trybunami. 

    

       

  

Nareszcie są 

Wprost braknie tutaj słów by moc 
plastycznie i reałnie odtworzyć całko- 
wicie pr: aw dziwy obraz, by móc wier- 
nie przełać na papier te szałone wra- 
żenia jakich doznawał każdy, zapewne 
widz w deszczowy dzień na lotnisku 
mokotowskiem. 

  

    
  

Warko! wojskowego samolotu P. 7 
plutonowego Buczyńskiego rozcina po- 
wielrze. Dostaje się“ až do mózgu. 
W żyłach zaczyna silnie uderzać krew. 
Ptak szaleńcze wykonywuje salta-mor 

tate. Zdaje się, że walczy z jakimś 
wrogiem, że chce zwy- 

Płak dumny ze 
swego sprytu siada wreszcie spokojnie 
na trawie — rozgląda się wzdłuż łot- 

    

śmiertelnym 

  

   

niska — ze zmęczenia przestaje war- 
слеё — niezliczony tłum nagradza go 
ogłuszającem brawem. 

I tak pokolei jeden za drugim. 
Każdy z zawodników ma przepisową 
ilość minut. Popisy trwają, a publicz- 
ność zaczyna „„zaklimatyzowywać się 
i czuć, że pragnie ona jeszcze większej 
doznać emocji. chce ona czegoś więcej, 
oczekuje sensacji, ale oto na chwilę 
w powietrzu ucichły warkoty samolo- 
tów. Fala tłumu poruszyła się swem 
cielskiem, a powietrze napełniło się 
dźwiękami hymnu. To Pan Prezydent 
przyjechał na lotnisko. Widać jak wy- 
siada z samolotu, wita się z władzami 
łotniectwa polskiego, rozpytuje się o wy 
ze i wreszcie siada w swej honorowej 
CAG 
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państwowych wjeżdża na maszt prze- 
piękna flaga Pana Prezydenta. 

Obok dziennikarzy rozsiedli się 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych pań 
stw. Dochodzą głosy najrozmaitszych 
języków. Rozgiądamy się po unifor- 
mach, są francuzi, wiosi, belgowie, ru- 
muni. czesi, jugostowianie i t. d. 
Strojni w uniformach harcerze sprze: 
dają ulotki, znaczki, samołociki i co 

  

   

  

Z czoła ocieramy krople deszczu 
zmieszane z potem, a dwoma pociągnię 
ciami wciągamy w płuca całe „Ergo*. 

Po chwilowej przerwie bez szumu. 
bez hałasu, skromnie nad lotniski 
zawisają trzy szybowce. Linje są 
tak piękne itak nowoczesne, u całość 

lotu kryje w sobie tyle piękna i po- 
ezji, że odrazu szybowce stały się ma- 
rzeniem każdege widza. 

   

      

P. Prezydent przy mikrofonie. 

  

Na zdjęciu Pan Prezydent R. P. wygłasza do mikrofonu Polskiego Radja przemówien'2 
o łotnictwie polskiem, 

ciekawne lotniczą czekoladę. która na 
trybunach ma swoje powodzenie. 

Megafon ogłasza, że za chwilę akro 
bację wykonają trzy związane linami 
samoloty. Tego chyba będzie już zbyt 
wiele, ale czekamy z niesiabnącem za- 
ciekawieniem. 

Rzeczywiście z łolniska startuja 
trzy dwupłatowe samołoty. Widać wy- 
raźnie łączące ich z sobą liny. Za 
na się prawdziwy cyrk w powietrzu. 
Był to chyba jeden z najciekawszych 
i najbardziej trudnych punktów pro- 
gramu mitingu. 

Zdawało się, że lot na plecach jest 
czemś nadzwyczajnern. ale oło tułaj 
trzy związane samoloty również po- 

zwalają sobie na tą przyjemność lece- 
nia na plecach, a przy tem zaznaczyć 
trzeba, że lot taki jest wielce niebez- 
pieczny. 

Nie też dziwnego. że dzielna trójka 
lotników krakowskich otrzymała naj- 
głośniejsze i najdłuższe brawa. 

Samobojcza ta woltyżerka rozsa- 
dzała zarazem radością serca.. Mój 
Boże, toż to przecież latają tam nasi 
młodzi połscy lotnicy. Nie też dziwne- 
go. że pęka ogrodzenie, że łamie się 
barjera, że tłum chce przerwać kor- 
don konnej i pieszej polie/i, że chce 
porwać z radości kpt. Bajana i dwóch 

   
  

    

  

  
  

  

jego „kolegow“ kaprali Macka i Pnia 
ka. 

Na utarcie też radości zagrano im 
i nam wszystkim Krakowiaka. Niech 
żyją Krakusy! 

Na tem jednak jeszcze nie koniec. 

Dzieina „,trójka” kpt. 

    

  

w» 

Bajkowy lot szybowca wygląda 
imponująco. 

Nietoperze szybują nad Warszawą. 
a potem gdy już im sił zabrakło. to 
zgodnie na  umówionem miejscu 
usiadły na lotnisku. 

Teraz nadchodzi clou programu. Za- 
raz odbędą się skoki ze spadachronami 

Pasażerski Fokker unosi pięciu 
skoczków. Nie tracimy go z oczu. Na 

   
  

lrybunach Śmiertelna cisza. Fokker 
wznosi się coraz wyżej i ], а rap- 
tem przez łornetkę widać jak drzwi 
Fokkera otworzyły się. 

Chwile namysłu i skok. Piłka leci 
w dół, ale tuż zaraz otwiera się ogrom 
nv przepiękny parasol. Skaczą rów- 
nież i pozostali. 

W powietrzu wisi pięciu skoczków.= 
Wszystkie spadachrony stworzyły się 
na szczęście, a nad parasolami tryum 
fatorsko kr sobie ogromny Fokker. 

Skoczkowie lądują na materace zie 
lonego lotniska. 

Skończone. Wszystko w porządku 
żadnego wypadku, a gdyby nawet na 
coś zac zęłoby się zanosić, to niewątpli- 
wie szary, nieznany tłum rzuciłbv się 
na lotnisko by nadstawić swe ramiona. 

Do laży Pana Prezydenta podcho- 
dzą kolejno zwycięsey podniebne; 

  

  

        

wałki Są wszyscy opałeni. Na twa- 
rzach ich widać szczere zadowolenie. 

Młody sport polski zda4 jeszcze 
jeden egzamin. 

Przez dwie godziny wypływał bra- 

mami lotniska kilkudziesięcio tysięczny 
tlum. 

  

Bajana w powietrzu. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy trybuny, prze- 
pełnione w. ‚ nad któremi słynna trójka         

  

myśliwska kapitana Bajana wykonuje swe 
ewoluej 

  

MERSEDES ITS ITA 

Lekkoatleci K.P.W. chcą jechać do Rygi. 
Dowiadujemy się, iż lekkoatleci 

Ogniska K.P.W. nią pewne stara- 
nia by wyjechać na zawody lekkoatle- 
tyczne na Łotwę. 
Myśl ta jest bardzo szczęśliwa i zasłu- 
guje na całkowite poparcie, zwłaszcza 
że jak wiemy P.Z.L.A. wyraził już 

ustną co prawda zgodę. ale zapewne 
zgodę lą potwierdzi pisemnie i wyjazd 
nastąpi gdzieś w połowie lipca. 

Rzecz oczywista, że w danym wy- 
padku twardym orzechem jest sprawa 
uzyskania paszportów zagranicznych 
w Ministerstwie Skarbu i Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych. W tym więc 
kierunku idą starania władz Ogniska 
K.P.W. 

Wyjazd wilnian do Rygi obudziłby 

      

Tuż za nim wśród szeregu flag znów ogromne zainteresowanie i tak 

czekaliśmy na wyniki narciarskie. to 
teraz tak samo czekać będziemy na 
wyniki lekkoatletów, tylko żę Łotysze 
w lekkoatletyce są daleko lepiej za- 
awansowani od wilnian i wygrać na 
Łotwie jakąś konkurencję będzie trud 
no. to też zespół Ogniska będzie za- 
pewne zasilony paru lekkoatłetami in- 
nych klubów. 

Wszystko w danym wypadku zale: 
ży od spraw paszporiowych i od kon- 
kreinej odpowiedzi ze strony Łotwy 
z którą korespondencję prowadzi Pol- 
ski Związek Lekkoatletyczny. 

Widzimy z powyższego, że lek- 
koatleci Ogniska mają poważne zamia- 
ry i może im uda znów reprezentować 
honorową barwą sportu polskiego za- 
granicą. 

    

W pawilonach targów północ- 
nych od dwóch już tygodni mamy 
ruch, to czynią się przygotowania tech 
niczne przed mającą się odbyć wysła- 
wą sportową, otwarcie. której nastąpi 
już w najbliższy piątek. 

Jak wiemy z licznych artykułów, 
a i z opowiadań  zamteresowanych 
osób, to wystawa zapowiada się impo- 
nująco. bo zgłosiły w niej swój udział 
wszystkie kluby sportowe i organizacje 
sportoh, e, a ponadto osłatniemi dniami 

do sporządzenia swych 
irmy handlowej. które rozu- 

miejąc doskonale cel tej wystawy nie 
chcą pominąć tak doskonale nadają- 
cego się snosobu  zapropagowania 
swych wyrobów wśród licznie zwie- 
dzających ciekawie zapowiadającą się 
wystawę. 

   
  

  

   

       

Wystawa ta będzie pierwszą w swo 
im rodzaju nietylko w Wilnie, ałe w 
całej Polsce i tutaj trzeba z całem 
uznaniem podkreślić wielkie zasługi 
p.p. inż. Łuczkowskiego i pułk. Iwo 
Giżyckiego, którzy to panowie w pocie 
czoła prącują całemi dniami dbając 
o najmniejszy szczegół, a szczegółów 
tych jest całe mnóstwo i zadanie orga- 
iz 1 ie trudne 
gdyż napotyka się na szereg nieprze- 
widzianych przeszkód, które trzeba 
siłą zwalczyć, to też myśl zorganizo- 
wania wystawy powinna spotkać się 
z gorącem uznaniem szerszych warstw 
społeczeństwa, które powinno jednak 
niejedno niedociągnięcie organizacyjne 
darować. a zastanawiać się jedynie 
nad samą iłotą tej wystawy nad głę- 
boką pobudką, jaką się kierowali orga 
nizatorzy. 

  

        

Pobudką tą była chęcią realnego 
ustanowienia dotychczasowych wysił- 
ków sportowych. chęć ujrzenia rcal- 
nych owoców tej pracy i pewnego ro- 
dzaju obudzenie śpiącego niestety du- 
cha sportowego wśród naszych orga- 
nizacji sportowych. 

Chęć ta wypływała prawie bez- 
pośrednio z nasuwa/ącej się koniecz- 
ności dyktowanej przez życie. Wysta- 
wa sportowa powinna w danym wy- 
padku podziałać dodatnio na ambicję 
istniejących licznie klubów, które ze- 
chcą zapewne wykazać swoją żywot- 
no: 

  

  

     

  

Wystawa będzie więc wspaniałą 
rewją sportową. Będzie ona przegłą- 
dem wiełoletniej egzystencji klubów 
sportowych. na kiórych się opiera ży- 

Ża tydzień mecz 
Czeka nas wielkie i ciekawe spotka 

nie lekkoatletyczne dwóch ośrodków 
sportowych „starego Wilna i „młode- 
go” Białegostoku. 

Pisaliśmy już o składzie i in- 
nym naszych przeciwników. Dziś za- 
tem zastanówmy się o szansach tego 
ciekawego spotkania, które odbędzie 
się 4 i 5 czerwca w Wilnie na stadjonie 
Ośrodka W, Е. 

Na boisku staną na _ przeciwko 
siebie dwie reprezentacje. — Wilno 
dotychczas zwyciężało swych przeciw 
ników, a pamiętać trzeba, że ostatnie 
cztery lata to na minimalną różnicę 
punktów sensacyjnie, głośno na całą 

wówczas Polskę  pokonaliśmy silny 
zespół Warszawy. 

Zdawałoby się przeto, że z Białym- 
stokiem będziemy mieli tylko zabawkę. 
ale to tyłko na pozór tak wydaje się 
bo trzeba wiedzieć, że Białystok ostat- 
nio uczynił ogromny postęp i szeregi 
zawodników znacznie się zwiększyły, 
a zawodnicy ci są już znani, jako czo- 
łowi lekkoatleci Polski, taki Lukhaus 
i Strzałkowski, to przecież ekstra klasa 
a i nasze pociechy w osobach: Wie- 
czorka, Siderowicza, - Wojtkiewieza, 

Zieniewicza, Żylińskiego i Szezerbie- 

kiego też są chyba  „czegos“ warci. 

Mecz zapowiada się ciekawy, a am- 
bitmą walką. 

Wilnianie jeżeli noga się nie po- 
ślizgnie, to powinni zwyciężyć. 

W biegach pójdzie nam stosunkowo 
łatwiej, a najlepiej może w skokach 
prócz skoku wzwyż, w rzutach zaś 

      

    

  

    

     

   

  

cie sportowe, na klubach które są ro- 
dzinami sportowemi, 

Organizowanie takiej wystawy od 
czasu do czasu jest więc nam więcej 
niż konieczne i niewątpliwie jeżeli nie 
zaraz, to w przyszłości wyniki tej pra- 
cy (wysławowejj będą wszystkim wi- 

doczne. ё 
Nie zaslanawiając się dłużej nad 

tem co i jak będzie na wystawie, to 
już z samego tego, że w wystawie tej 
prócz wszystkich klubów sporiowych, 
prócz firm sportowych biorą udział 
P.K.P., Dyrekcja Lasów i Monopoli 
Pańswowe, to już zasługuje na baczną 
uwagę, a ponadło w specjalnym 
skrzydle pawiłonowem reprezentowa- 
ne będzie ciekawe życie sportowe mło 
dzieży szkolnej. 

Wiłeńska Wyslawa Sportowa po- 
winna wywołać pewien oddźwięk w ca 
łej Polsce. muszą nareszcie o naszej 
pracy, o mozolnej pracy sportowej do- 
wiedzieć się i inni, a na tem nam bar 
dzo załeży, bo Wiłno powinno stać 
się potężną, promieniejącą na zagra- 
nicę placówką sportową. Wilno po- 
winno mieć swoją sportową ambicję, 
która musi wyraźnie przemawiać przez 
członków poszczególnych organizacji 
sportowych, a to, że obecnie są ciężkie 
nad wyraz warunki pracy organiza- 
cyjnej powinno nie odstraszyć nas. 

przeciwnie dodać otuchy i silnego 
postanowienia, doparcia swego celu. 
Celem w danym wypadku jest jak naj 
szersze propagandowanie sportu i 
przez wystawę sportową sądziny, że 
uda się nam w dużej mierze tego do- 
konać. Wystawa więc sportowa być 
powinna doskonałym czynnikiem pro- 
pagandowym. 

Miejmy więc nadzieję. że nikogo 
nie zabraknie na wystawie, że wszv- 
sey pośpiesza oglądać dorobek sporto- 
wy Wilna, a w ten sposób zyska na 
tem w dużej mierze sport Zapewne 
nie potrzebujemy już tego tłumaczyć 
co będziemy mieli z tej korzyści pro- 
pagandowej sportu, bo sport dzisiaj 
jest już niezbędną koniecznością, a 
nie zbędna konieczność jest potrzebna 
do pełnego rozwoju. wprost do życia. 
do egzystencji 

Rzueając więc hasło „Wszyscy na 
Wystawę Sportową* oczekujemy dnia 
otwarcia wystawy, w którym to ot- 
worzy się wszystkie drzwi: pawilonów 
wystawowych, a że wystawa trwać bę 
dzie tylko 10 dni przeto należy się śpie 
szyć bo może być potem zbyt późno. 

z Białymstokiem. 
możemy przegrać. O zwycięstwie po- 
winne jak zawsze zdecydować sztafety. 

Składy obu reprezentacji są nastę- 
pujące 700 mtr. Wieczorek, Wojtkie- 
wicz — Sawicki i Cichocki 110 mir. 
przez płotki Wieczorek — vacat — 
Lukhaus i Nisolnic, 400 mtr. Żyliń- 
ski, Smich-Kucharski, Nisobiec. 1500 
mir. Sidorowicz, Żylewicz — Strzał- 
kowski i Pułtorak, 5000 mtr. Żylewicz. 
Samecki — Pułtorak i Łukaszewiez, 
sztafeta 4X100 mir. Wieczorek, Szczer- 
bieki, Zyliński Smiech Lukhaus, 
Lisowski, Sawicki i Szydłowski szła- 
feta olimpijska (800-400%200--100 
mtr.) Sidorowicz, Żyliński, Wieczorek 
i Smich — Strzałkowski, Kucharski, 
Sawieki i Lukhaus. 

Skok wdal: Wieczorek, Szczerbicki 
— Lukhaus i Sawicki, skok wzwyż 
Szezerbieki Molicki -— Lukhaus i Sa- 
wicki Skok o iyczce: Wieczorek, Szcze” 
bieki — Białystok jeszcze nie wystawił 
swoich kandydatów. 

Rzut oszczepem: Zieniewicz, Wojt- 
kiewicz — Lukhaus i Wakil, rzut dys- 

  

    

  
  

  

  

kiem Zieniewicz, Wieczorek—Fiedo- 
ruk, Gieruto, pehničcie kulą Zienie- 
wicz. Molicki — Fiedoruk i Gieruto. 

Widzimy więc, że każda niemal 
konkurencja będzie walką o ułamki 
sekund i centymetrów i nie można dzi 
siaj powiedzieć tego czy wygra Bia- 
łystok, czy też Wilno. Przemawia przez 
nas pewien patrjotyzm lokalny, to też 
sądzimy, że mecz z Białymstokiem po 
dwudniowej, ciekawej walce wygramy 
różnicę 2—3 punktów. 

FRONT LIGI 
Wczorajsze rozgrywki piłkarskie o mi. 

strzostwo Polski przyniosly naBi następujące 
wyniki: 

L. K, S. pokenał sensacyjnie Legję 3:0. 

Legja grała w osłabicnym składzie. 
Garbarnia pokonała Wisłę 2:0, Wisła gra- 

ła słabo, widocznie była jeszcze zmęczona 
po podró: y z Belgji i Francji. 

Podgórze niespodziewanie wygrało z Waz- 

  

tą 2:0, Obie bramki zdobył Ściborowski. 
Ruch pokonał Cracovię 4:1, W ten sposób 

Ruch zdecydowanie prowadzi w swej grupie, 
Czarni we Lwowie wygrali z Warszawian 

ką 1:0. Przez cały czas przewagę mieli Czarni. 
Ponadto Pogoń wygrała wczoraj z druż 

ną belgijską Royal Standard F, C. z Łieg: 
3:0. Zawedom przyglądało się 3 tysiące wi- 
dzów. 

   

Lekkoatletyczne mistrzostwa Warszawy. 
Szumnie zapowiadane lekkoatle- 

tyczne zawody Warszawy, które miały 
się odbyć w konkurencji międzynaio 
dowej zgromadziły na starcie b. ma- 
ło zawodników, którzy uzyskali sto- 
sunkowo słabe wyniki. 

100 mtr. Trojanowski II AZS. 11 
sek. 

110 mtr. przez płotki Twardowski 
AZS. 16,4 sek. 2) Lukhaus Białystok 

16,6 sek. 200 mtr. Lichner (Austrja) 
23,1 sek. 

400 mtr. przyniósł nam przez 
start wielce obiecującego Žyliūskiego 
z Ogniska zaszczytne drugie miejsce. 
Żyliński w przedbiegu zajął pierwsze 
miejsce zwyciężając Żubra, a w ii- 
male przybiegł za Millerem 53,4 sek. 

1500 mtr. 1) Kuźmicki AZS. 4 min. 
09 sek. 2) Drozda (Czechosłowacja). 
3) Sidorowicz Ognisko. 

5000 mtr. Kusociński 15 m. 17 ex. 
2) Puchalski. 3) Strzałkowski. 

Dysk. Kozłowski Legja 42 mtr. 
77 cmt. 

Oszczep. Wojtkiewicz Sokół Wił- 
no 54 mtr. 36 emt. 

Skok o tyezce. Kluk 3 mtr. 40 cmt. 
800 mtr. 1) Drozd (Czechosłow sel 

1 min. 57.4 sek. 2) Kuźmicki. 3) Kn- 
charski. 

Skok wdal. Twardowski. 
Sikorski 6,90. 3) Szczerbicki 
Wilno 6,47. 

Skok wzwyż. Baddoski (Węgry) 
180 cmt. 2) Pławczyk 180 emt. 3) Lo- 
kajski 170 emt. 

Widzimy więc, iż wilnianie w za- 
wodach tych spisali się b, dobrze i 
czołowi nasi lekkoatleci zaczynają już 
dochodzić do czołowej grupy zawodni 
ków Polski. 

6,90. 2) 
Sokół 
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SPORTOWY Zl 
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY 

SIĘGA PO MISTRZOSTWO : 
PIŁKARSKIE WILNA. 

Wczorajszy mecz piikarski o mi- 
strzostwo okręgu wileńskiego zdaje 
się, że już ostatecznie wyświetlił niez 
byt jasną jak dotychczas sytuację w 
iabeli rozgrywek piłkarskich o mi- 
strzostwo Wiina. 

Spotkanie Ogniska z W, K. S. przy 
chyłiio szalę zwycięstwa na stronę 
wojskowych, ale trzeba było być na 
meczu by móc mówić i wydawać pew 

ne sądy i otóż wojskowi chociaż zwy- 
ciężyli 1:0 i chociaż mogli wygrać 
przecież mecz w daleko wyższym sto 
sunku bramek, to jednak z meczu z 
samej gry tego sądzić nie można. 

Obie drużyny były równorzędne, a 
trzeba wziąć jeszcze pod uwagę ten 
moment, że Ognisko grało w osłabto- 
nym składzie bez doskonałego Lepiar 
skiego, który leży jeszcze w szpitalų, 
chory na zapalenie płue. Mackiewicz 
z ustępujący Lepiarskiego był o kla 
sę caią gorszy od niego. : 

Wojskowi z drugiej zaś strony mie . 
cha i pod bramką Ogniska niemal 

ie strzały szły aibo na aut, al- 

bo górą Bardzo dobrze grał Drąg. 
który znów nam się przypomniał z 
jak najlepszyej strony. 

W Ognisku nieziiczone mnóstwo 
syłuacji wyratował niezastąpiony Bał 
losek, but, którego byt wszędzie. 

W. K. S. przez zwycięstwo nad 04 
niskiem zdobyło ieraz wyraźną prze- 
wagę punktów i prowadzi obecnie w 
tabeli mistrzowskiej. 

Decydująca bramka padła w dru- 
giej połowie gry strzelona przez Pa- 
wlowskievo. 

Sędziował p. 
ci 2 tysiące osób. 

„KAPEWIACY* MISTRZEM 
WILNA W PIŁCE RĘCZNEJ. 
Rozgrywki piłkarskie o mistrzosł 

wo Wilna zakończyły się wielkiem 
sukcesem Ogniska K. P. W. 

Drużyna kolejarzy wygrała wcz»- 
raj decydujący mecz z AZS. 15:6, 15:12 
i w ten sposób zdobyło Ognisko zasz- 
czytny tytuł mistrza Wilna. 

Tuż zaraz po zawodach kierownik 
sekcji gier sportowych p. Antoni Ża- 
mejć zgłosił Ognisko do rozgrywek o 
mistrzostwo Polski. 

Rozgrywki odbędą się niebawem 
w Toruniu. 

„G“ KLASA NA STARCIE. 
Dwa dni trwały na Pióromoncie zawody 

lekkoatletyczne klasy „CG*. Zawody te zgro 
madziły sporo zawodników, ale z drugiej 
strony zabrakło również dość duża tych, kto 
rzy bądź w latach poprzednich zapowiadali 
się nieźle, bądź też zaczęli wybijać się już w 
tym roku w biegach naprzełaj. 

Ani jednego zawodnika nie zgłosiło K, P. 
W. Ognisko, co mówi częściowe o brakach 
organizacyjnych i chwilowych zapewne nie 
dociągnięciach. 

Najlepsze wyniki uzyskali lekkoatleci Ż. 
A. K. S., którzy w swoim gronie mają doh- 
rego sprintera jakim jest Słonimczyk. 

S$. M. P. zdobyło również szereg pierw- 
szych miejsc, a Kilm w biegu 110 mir. przez 
płotki uzyskał najlepszy wyntk zawodów. 

Wyniki technięzne są następujące: 

100 mtr. Słonim. ŻAKS. 12,2 sek. 200 mtr. 
Słonimczyk ŻAK: „6 sek. 400 mtr. Slonim 
czyk ŽAKS. 56,6 sek. 800 mtr. Seluk Sokół 
2 min. 19 sek. 1500 mtr, Wingris SMP. 4 m. 

42,2 sek, 110 mtr. przez płotki Kilm SMP. 
21.4 sek, Skok wdał Kilm SMP. 5 mtr. w 
ctr. Skok wzwyż Kuczyński SMP. 146 ctr. 
Rzut dyskiem Kilm SMP, 28 mir. 97 A 
Pchnięcie kulą Rynkiewicz P. 10 mlr, 33 
ctr. Rzut 6szczepem Matusewicz SMP. 37 mtr. 
55 ctr. 

Organizacja zawodów b. dobra. 

SAPERZY ZWYCIĘŻYLI NA WIEJI. 
Wczoraj mieliśmy z racji propagandowe 

go tygodnia sporto o M. K WF. į, PW 
regaty czwórek płw. gowych i bieg sztafe- 
towy kajaków. 

Inowacja puszczenia łodzi pod prąd z 
nawrotem udała się doskonałe i w celach 
propagandowych można częściej przeprowa 
dzać takie biegi. Szkoda tylko, że mało zgło 
siło się osad, co jest klasycznym przykła- 
dem mizernej pracy naszych klubów. 

Sztafeta kajakowa również wypadła cie 
kawie. 

Wyniki techniczne są następujące. W ww 
ścigu czwórek półwyścigowych zwyciężyła 
osada 3 B. Sap. przed osadą 3 PAC, Skład 
osady: Białkowski (sternik), Zajączkowski, 

Wasilewski, Klimkowski i Polakow. 
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Sztafęfowy bieg trzech kajaków wygrał 
zespół 3 B. Sap. w składzie Zajączkowski, 
Klimkoweki i Wiasilewski przed sztafetą 3 
PAC. + AZS. 

Organzacja zawodów b. dobra, 

ZAWODY SZKOLNE   

W Ogrodzie Bernadyńskim odbyły się za 
wody lekkoatletyczne młodz. zkolnej. 

Uzyskano następujące wyniki: 100 mtr. 
Małachowski 11,8 (Gimn. Słow.), 2) Kowal- 
ski 12,4 sek. (Gimn. A. Miek.|. Kuła Fiedo- 
puk 12,10 (P k. Techn.). Bieg sztafetowy 
4x 100 mtr. w ali „miekie w cza 
sie 51 sek. 

Ponadto w parku odbyły się popisy gim- 
nastyczne i rozgrywki piłki koszykowej i i siat 
kowej. 

MOTOCYKLISCI NA ULICACH 
WILNA. 

Wezora) odbył się w Wiłnie propaganao 
wy raid motocyklami przez ulice miasta. 

Raid zgromadził ma starcie 17 maszyn, 
a na starcie i mecie sporo widzów, którzy 
z dużem zaciekawieniem przyglądali się mo 
tocyklistom. 

Impreza ta zorganizowana w ramach ty- 
godnia propagandowego M, K. W, F. i P. W, 
udala sie doskonale. 

STOLAROW MISTRZEM LOTWY. 
Gzły tydzień trwały w Rydze wiełkie roa 

grywki tenisowe o mistrzostwo Łotwy. 
W grze pejedyńczej panów mistrzem Łot 

wy został Stclarow, który w finale pokonał 
mistrza Estonji Lasna 6:1, 6:4, 8:10 i 6:4. 

Dubieńska zaś przegrała finał z niemką 
Carnatt 3:6; 7:53 4:6. 

W grze mieszanej para polska zakwańfi- 
kowała się do finału. 

PORAŻKA TENISISTÓW 
MW PARYŻU, 

Wezoraj w Paryżu dwaj 
ci Tłoczyńsk i Jędrzejowska odnieśli porażki. 

Tłoczyński przegrał z Crawiortem 6:1, 5:3, 
$ 3 jędrzejowska Aa ® ny 

11 ‹ . 

    

   

  

     

   

   



FKLISTÓW 

zym numerze poda 

dzie motocykiowym na 

WYNIKI RAIDU MOTOCY 

Na, 3 stronie w 4 
liśmy wzm 
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Bt miejsce K. Balter 
2 mielsee W. Ignatow 1 MJ). 
3 miejsee S. i 

    

      
       

  

    

    

1 E Audak (W. ь 
miejsce A. Hermano bwiez (W. Т. С. 1 

M. 

ELIMINACJE LEKKOATLETÓW. 

Wła lekkoatletyczne Wilna p to 
wiadon i, że we Środę o godz. 16 na Pió 

romoncie odbędą się eliminacje przed usta 
leniem ostatecznem składn na mecz Wilno 
— Białystok. 

w znacji są brane w pierwszym rzę 
dzie następujące konkurencje: wdał,     
skok wzwyż i bieg 100 mtr. 

WALNE ZEBRANIE NARCIARZY. 

V przepisanym statutowo terminie odbyła 
się w ubiegłym tygodniu walne zebranie O). 
z. 

    

wozdań 
Zarzad 

tępr 

zebraniu po odczytaniu si 
niec ych w 3 gaz 

   
     

  

   

    

            

   

  

zes insp. L. 

  

Tzy dorczyk. Zosin: 
mjr. Kurcz, skarbnik por. Patyra 
Nieciecki, ref. turystyki T. Sz 
podarz kpt. Fr. Niepokulczycki. 

  

SPORT PRZED MIKROFONEM. 

Z racji tygodnia propagandowego Mie: 
skiego Komitetu W. F. i P, W. przed m 
fonem radja wileńskiego odbędzie się sze 
ciekawych pogadamek sportowych. 

Dziś usłyszymy „poniedziałkową* poga- 
dankę red, J. Niecieckiego. we wtorek sa 
dana będzie pogadanka popularna o Wystu 
wie Sportowej, a we środę o sporcie wileń 
skim mówić będzie w wywiadzie pułk, 7. 
Wenda. : 

1 czerwca pogadankę turystyczną wygłosi 

p. T. Szumański, a 3 czerwca pogadank> 
pod tyt, „Państwowa Odznaka Sportowa” 
wygłosi kap. Z. Ostrowski. 

        

MECZE BOKSERSKIE. 
LWÓW, (Pat). — Odbył się tu mecz bok- 

serski pomiędzy reprezentacjami Śląska i 
Lwowa. Zwyciężył Ślask 10:6, 

* * * 

WARSZAWA, (Ра!). — W cyrku w War 
szawie w niedzielę wieczorem roz/grany 20 
stał mecz hokserski pomiędzy najsilniejsze 
mi w ołsoć drużynami bekserskiemi Warta 

żyła Warta w stosunku 

  

Dziś: Teodozji P M, 

Poniedziot. Jawo: Felikia P. M 

    Maj 4 słońca --- 3 25 
——— = 74 

  

Upoatrzoženia Zakladu Meteorologii U.S B. 

w Wilnie z Unia 28 V 1933 roku 

— Pogoda, 29 maja br. wedlug P. I. M, —- 
W całym kraju pogoda słoneczna, o umiai- 
kowanem lub niewielkiem zachmurzeniu nie 
ba. Najpierw ciepło. Słabe wiatry lokalne, 

iejscami możliwe burze, po których przej- 
ściowe lekkie ochłodzenie, 

  

W obwieszczeniach licytacy|- 
nych nie będą uwidaczniane 

nazwiska. 
Na skutek zarządzenia władz ob- 

wieszczenia o licytacjach nie uwidocz 
niają obecnie nazwisk osób licytowa- 
nych. 

Zarządzenie to ma na celu nie pod 
kopywanie licytowanym kredytu, co 
ma duże znaczenie szczególnie jeżeli 
Shodzi o kupców, 

Specialna Komisja de walki 
z potejemnym wyszynkiem. 

Od dni 10 w celu walki z potajemnem 
gonzelnictwem i zbytem samogonki pracuje 
na terenie poszczególnych powiatów specjal. 
na Koinisja z ramienia władz skarbowych 
2 komisarzem Segiertem na czele. 

  

JEDNODNIOWY STRAJK PROTE- 
STACYJNY W GMINIE ŻYDOW- 

SKIEJ W WILNIE. 
Na dzień dziesiejszy ogłoszony został 

przez związek pracowników jednodniowy 
strajk protestu wszystkich pracowników gmi- 
my oraz instytucyj należących do gminy w 
Wilnie. Strajk ten ogłoszony został na znak 
protestu przeciwko ostatniej uchwałe zarzą 
du gminy o wyrłacie gaž wekslami, 

  

  

MiGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

- Tragiczny wypadek w odlewni przy ul. Stra 

КОВЕ 

ЗДНЮ. 
Wybuch zapalnika 6d granata, 

współwłaściciel odlewni ciężko ranny. 
Wiašeiciel warsztatu przy ui, Stra 

szunma 8 35-ietni Izaak Busa „zaku- 
pił eż pewneg me Ё 
ilość starych przedm 
Wezoraj zrana przystąpił on właśnie 
do sortowania zwyci mater ja- 

znaczona była 

       

  

   
na topie nie. 

W pewnej chiwili podczas tej pra- 
ey nastąpiła ekspiozja. Jak się okazało 

znajdował się tam zapalnik granatu 

ręcznego, ъ piodował w rękach 
Purkica. Wybuchem urwało mu trzy 
palce oraz poraniło twarz, pozatem 
odłamek zapalnika (afił nieszczęśli- 

  

wemu w brzuch powodując ciężką ra- 

nę 
Ranny Paskin padi brocząe krwią 

na ziemię, 
£ pomecą jemu przyszii jego bra- 

cia, którzy w tym czaśj 
się w warsziacie, lecz prac 
głym kącie nie ucierpicii, 

Na mieżsee wy adku ZaWweZWANE 
pogotowie ratunk które przewio- 
zło go w stanie © de szpitala 
Żydowskiego. 

Polieja śledcza wdroż 
nie eelein ustałenia nazw 
ntege sprzedawcy. 

   

   

  

   

  

    

dochodze 
ca niezna- 

(e). 
    

Aresztowanie kierewniczki ajenci pocztowej 
w kolosji WIiEŃSKIEJ 

pod zarzutem defraudatyj pieniężnych. 
Wileńska Dyrekcja Poczt i Tele- 

grafów naskutek otrzymanych inior- 
macyj przeprowadziia onegdaj nagłą 
rewizję ksiąg i kasy w Agencji pocz- 
towej w Kelonaji Wileńskiej. 

Wyniki rewizji były dla kierow- 
niezki Agencji p. Trzeciakowej ujem- 

ne gdyż ustałono dość poważne braki 
kasowe oraz nadużycia natury pie- 
niężnej. 

Wohee takiego wyniku rewizji Dy 
rekeja skierowała sprawę do władz są 
dowe śledczych z polecenia których 
nastąpiło aresztowanie Trzeciakowej.. 

RESTAURACJE I BARY 
NOWOGRÓDZKIE. 

Kiedy powiedziałem swym kolegom z 

ławy uniwersyteckiej, że za kilka dni wy- 

jeżdżam do Nowogródka, wiadomość tę przy- 

jęli niemal wszyscy ze zwykłą sobie pedan- 

terją. Niektórzy nawet odprowadzili na dwo- 

rzec. Przytem okazało się, że Tadek i Karo- 

lek, jako mieszkańcy i obywatelowie Nowo- 

   

gródka, byli nieco innego zdania, Karolek 

powiedział: 

-— Nowogródek zrobi ma -tobie dobre 

  

wrażenie. Mieszkańcy są dość sympatyczni 

i nowoprzybyłych starają się zawsze przy- 

jać możliwie najserdeczniej. Zresztą czyż 

mam cię przekonywać, że gościnność 

ności nowogródzkiej posiada chlubną kartę 

w historji? Przypomnij tylko Adama, a wnet 

masunie ci się fragment z „Pana Tadeusza” 

jak tam gdzieś: „Brama szeroko otwarta og- 

łasza, że gościnna i wszystkich w gościnę 

Nie umiem na pamięć, ale zdaje 

lud- 

  

  zaprasza”, 

mi się, że znasz ten urywek. 

— № tak — rzekłem, i dlatego właśnie 

jadę pełen. pogody. 

— Mam ci jedno zastrzeżenie, dorzucił 

Tadek, Jeżeli nie chcesz nażyć wrogów, to 

jak będziesz coś pisał o Nowogródku, mie 

wyrażaj się tylko ujemnie o alkoholu i jego 

zwolennikach. Bo trzeba ci wie 

wogródzianie bardzo lubią wódkę. 

czy winem, teź nie gardzą, ale wódka — prze 

dewszystkiem. Jakżeż 

nie uwierzyć, skoro mówił mi o tem stary 

mieszkaniec i obywatel tego miasta. 

I — jak to przysłowie powiada, „strzeżo 

mego Pan Bóg strzeże”, 

odwiedzać restauracje i bary w 'Nowogród- 

ku. 

„Ognisko* i „Zacisze* tym razem pomi- 

nąłem. Byłem natomiast niemal we wszyst- 

kich restauracjach podrzędnych i wszędzie 

uderzyło mię monotonne -—— to samo, Pustka, 

Ciekawych „wielbicieli alkoholu** nie spot 

kałem wcale, Szczerze mówiąc, to właści- 

ciel „baru'* znikał gdzieś w głębi od czasu 

  

bė: Zoe. No 

Piwem 

Uwierzyłem, miałem 

ostrożnie zaczałem 

do czasu, unosząc ze sobą zaprawiane śle- 

dzie i rybki... Ale czynił to tak dyskretnie, 

że obserwatorowi, pragnącemu sprawdzić 

autentyczność charakterystyki Nowogródzian 

otrzymanej w Wiilnie, zupełnie się nie udało, 

Ab. 

TYDZIEŃ P. C. K. W LIDZIE. 

Dziś o godz, 19 w lokalu starostwa lidz- 
kiego odbędzie się zebranie członków P. C. 
K. w Lidzie. Wyłoniony zostanie Komitet O5- 
chodu Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzy 
ża, który w roku bieżącym odbędzie się w 

Lidzie w dniach od 1 do 10 czerwca. 

Add) TRL TO Ra IATA RISE 

Pomoc dła bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Matil usiadła ciężko na krześle, 
by jej zabrakło sił. 

— To wszystko moja wina, proszę 
pana. Nie powinnam była kusić nie- 
szczęścia. Och, poco ja odgrzebywa 

jak 

  

iam stare popioły? Zadrżała. — O, 
gdyby móc cofnąć te cztery dni! Nig- 
dybym tu nie przyjechała. — Oczy 
jej pobiegły mimowoli ku drzwiom 
śmierci. — On zginął przeze mnie -— 
rzekła zmienionym głosem, od które- 
go przeszły mnie dreszcze, 

— Nonsens! Pani zaręczyny z nim 
nie były powodem jego śmierci. 

— Moje za...?! Skąd pan o tem 
wie? 

— Zostawił list do pani. Prawdopo 
dobnie napisał go zaraz po pani odejś 
ciu. Prosił, żeby mu pani pozwolila 
podać fakt zaręczyn do ogólnej wia 
domošci, 

Skinęła głową, nie odrywając od 
jego twarzy jakby  nieprzytomnych 
oczu, 

— Uderzył mnie ton listu — ciąg- 

nął spokojnie O'Leary. — Za stanow 

czy, podług mnie. Nie mam już tego 

listu, bo już gdzieś przepadł. — Ur- 

wał i przez chwilę słychać było tylko 

skrzypienie mego ołówka. — Niech 

mi pani będzie łaskawa powiedzieć, 
w jakim nastroju był narzeczony, gdy 

się pani z nim rozstawała? Czy wy- 

S I I DIN I T ISA a I i i i I I I O ROŚ ERC 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 4.* 

glądał na człowieka, przeczuwającego 
niebezpieczeństwo Śmierci? 

— Nie zdaje mi się. 
— (zy naprzykład był w peruce? 

Czy bez — pytał powoli O'Leary, 
wpatrując się z zwielkiem zaintereso 
waniem w koniec swego ołówka. 

Matil otworzyła szeroko oczy i 
twarz jej opłynęła nikłym rumień- 
cem, 

— Był, w peruce — odpowiedziała. 
— Ja mie wiedziałam, że on nosił pe- 
rukę. Zobaczyłam dopiero po śmierci. 
że... Kiedy zapukałam w okno, czyta. 
Otworzył mi i pomógł wejść. Było o- 
kropnie zimno. Gerald był w smokin 
gu i palił fajkę... Panie O'Leary, gdzie 
jest ten list? Dłaczego mi go nie da- 
no? 

W tej chwili usłyszałam stukanie 
laski Łucji i zerwałam się z krzesła. 
O'Leary błysnął wesoło oczami i za- 
czął opowiadać oględnie Matil, jak to 
było z tym listem. Ty mrazem laska 
Łucji wydała mi się błogosławieńst- 
wenu, 

Przesiedziałam koło jej łóżka wię- 
kszą część popołudnia. Musiałam ją 
masować, czytać na głos ustępy ze 
Starego Testamentu i raportować 0 

pogodzie. Stara dręczycielka donde- 
rowała bez przerwy na śnieg. Posłała 
mnie do kuchni, żebym się dowie- 
działa, jak się miewa pies. Na mój ra- 

_ Wywczasy letnie | 
dla nauczycielstwa nad jeziorem 

„Serwy* obok Augustowa. 
z zw. 

Zarząd Oddziału Grodzkiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie w celu 
przyjemnego spędzenia wakacyj organizuje 
od 1 lipca br. do 31 lipca br, kolonję wy- 
poczynkową w schronisku wycieczkowem nad 
malowniczem jeziorem Serwy obok Agusto- 
wa. Schronisko położone w puszczy Augusto 
wskiej, Przy schronisku jest plaża, boisko 
do gier sportowych, kajaki i łodzie. W lecie 
bardzo dużo grzybów i jagód. Program dna 

; będzie przez imstruktorów wy- 
chowania fizycznego nauką pływanai i wios 
larstwa, Z gier wprowadzone będą: siatków- 
ka, koszykówka i inne. Wieczorem radj 
gry towarzyskie i tańce. Celem zapoznania 
się z piękną okolicą zorganizowane będą wy 
cieczki, Za wypoczynek i miłe urozmaicen'e 
pobytu w Serwach gwarantujemy. 

Wpisowe 25 zł. ipo 3 zł, dziennie na ut 
rzymanie. Posiłki 4 razy dziennię. Liczba 
miejsc ograniczona do 40 osób. Zgłoszenia 
należy nadsyłać wraz wpisowem 25 zł. pod 
adresem Zarząd Oddziału Grodzkiego Związ 

ku Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie, ul. 
3 Maja 13 m. 7, do dnia 10 czerwca 1933 r. 
O przyjęciu będą wysłane powiadomien'a. 
Pieniądze za utrzymanie należy wpłacać kie 
rownikowi gospodarczemu za cały czas poby 
tu w schronisku zgóry w pierwszym dniu 
przyjęć, Dojazd do stacji kolejowej Aug 
stów, województwo białostockie. Od stacji 
kolejowej do schroniska dojazd zapewniony 
przez Zarząd Oddziałą Grodzkiego Z, N. P. 

Zarząd Oddziału Grodzkiego. 
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W dniu 30-go maja r. b. 

„Koło Polek" 

| 

w Lidzie, ul. Suwalska 19 
otwiera swe podwoje w nowej szacie 

mile witając gości. 20
00
00
 

Wykwintna kuchnia i bufet. Kwar- 

tet sałonowo-jązzbandowy o euro- 

pejskiej sławie. Dancing towarzyski. 
Ceny odpowiadające dobie kryzysu. 
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Z życia żydowskiego. 
PRZEDSTAWICIELE GMINY ŻYDOWSKIEJ 

U P. STAROSTY. 

W sobotę przyjął p. Starosta ponownie 
przedstawicieli Gminy Żyd.. którzy przedło- 
žyli plan uzdrowienia sytuacji nansowej 
gminy. Delegaci Gminy zreferowali p. Sta 
roście uchwały powzięte na ostatniem posie- 
dzeniu Zarządu, wedle których Gmina dążyć 

winna mprzedewszystkiem do spłacenia weks 
by nie dopuścić do ich protestowania, 
drugim miejscu stoi sprawa wypłaty pensyj 

personelowi urzędniczemu i rabinom, a 1a 
ostatniem dopiero udzielanie subsydjów, 

Pan Starosta wysłuchał dla 
legatów Gminy i plan powyższy zatwierdził. 

            

port, że już mu dużo lepiej, bo zjadł 
trochę zupy, mruknęła, że jeżeli go 
to nie zabiło,to musi być z żelaza, i 
zapadła we właściwe sobie ponure 
milczenie, Chciałam się zabrać do ro- 
boty, lecz jeden drut gdzieś przepadi, 
a z szala spruło się mnóstwo oczek. 
Wobec tego zajęłam się wyglądaniem 
na dwór. W pokoju było bardzo zim- 
no, ale wolałam to, niż piecyk. Jakże 
tęskniłam do mego mieszkanka, ciep- 
łego, zacisznego, wolnego od grozy 
śmierci. 

Brunker przyniósł na tacy pod- 
wieczorek, złożony z bardzo mocnej 
herbaty i odrobiny cienkich wilgot- 
nych biszkoptów. Łucja wzgardziia 
memi i zażądała sera, który pochło- 
nęła żarłocznie. Oczy jej nie scho- 
dziły z ciemnego okna, Co chwila wy- 
ciągała automatycznie rękę po her- 
batę, którą żłopała wielkiemi łykami. 

A jadła jak człowiek przewidujący. 
że będzie to jego ostatni posiłek. 
i miała rację, bo rzeczywiście zano- 
siło się na głód. Zapasy wychodziły, 
śnieżyca nie ustawała, a nawet gdyby 
ustała, to i tak nie możnaby się odra- 
zu dostać do miasta ze wzgłędu na 
zaspy. Chwilowo otrucie psa popsuio 
nam apetyty, ale należało się spodzie 
wać, że natura upomni się o swoje 
prawa. W każdym razie zjadłam bisz 
kopty do ostatniego okrucha. 

Po herbacie Łucja zdrzemnęła się, 
a ja przeszłam do bawialni zaczerp- 
nąć świeżego powietrza. 

Widocznie wszyscy poszli odpo- 

cząć i przebrać się do obiadu, bo dłu- 

go pokój był pusty. Ognie na komin- 
kach paliły się przyćmienionemi pło- 
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kal przez długie I 

„ Michal Dobkiewicz, 
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skierował staruszek 

z„częła dochodzenie i wresze. 

Szaflicka stanęła w 
przed sądem okręgowym, 
oszustwo na 6 m 
wyroku skazana od 
lacyjneg go. który wyrok 

i oskarżoną uniewi 
postępowaniu nic 
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Biuro wycieczkowe. 
W związku z uchwałami konferencji, zw 

łanej z inicjatywy , Magistratu m, Wilna, 
utworzono przy Oddziale Wileńskim P»:- 
skiego Towarzystwa Krajoznawczego Kom - 
tet Wycieczkowy. Przewodniczącym Komi- 
tetu jest prezydent miasta dr. Maleszewsk: 
wiceprzewodniczącymi: ławnik dr. Fedoro- 
wicz i dr. St, Lorentz, sekretarzem — p. A. 
Krzemień. 

Komitet zorganizował biuro wy 

  

  

   
   

   

  

   
   

ul. Dominikańsk 
ter), tel. Nr, 15-97 
p. Adolf Krzemień (godziny przyjęć cod 
nie od 10—13), Biuro przyjmuje zgłoóc 
wycieczek, dysponuje schroniskami $ kwa- 
terami, pośredniczy w zamawianiu posiłków, 
dostarcza przewodników, organizuje wyciecz- 
ki w okolice miasta. 

W. najbliższym czasie będzie wydany 

przez Towarzystwo Krajoznawcze „Inform'- 
tor Krajoznawczo-Turystyczny**, 

Sekretarjat Oddziału Wileńskiego Pot 
Tow. Krajoznawszego został przeniesiony + 

ul. Św. Anny do lokalu Biura Turystycznez. 

    

   

Dziš Premjera. Na żądznie publiczności! Największy przebój prod. Sowkino w Moskwie 

BEZDOMN 
Djalogi w języku w resyjskim. 

Biurięk. Kine-Teatr 

1ELI0S 
Wiieńska 38, tel. 9-26 

Nr. 140 (2681) 
  

RADJO 
WILNO. 

AŁEK, dnia 29 maja 1933 
ąd prasy. Kom. mete 

poborowych (muzy 
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Giełda ról: 
Muzyka 
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84 autobusy w wociewódz- 
twie wileńskiem 

Podług ostatnich danych na terenie woje- 
wództwa wiłeńskiego kursują 84 autobusy 
Statystyka ta dotyczy wyłącznie powiatów z 
pominięciem samego miasta Wilna, 

„PRZYGODA* W OGRODZIE 
BERNARDYŃSKIM. 

Paweł Romanowski, 35 lat, zam. przy ul. 
Derewniekiej 60, hędąe w stanie podniecenia 
alkohołowego wstąpił wieczorem do ogrodu 
Bernardyńskiego, Tam został napadnięty 
przez nieznanych osobników, którzy dotkli- 
wie poboli go a w dodatku odebrali mu, jak 
twierdzi 5 zł. 

Romanowskiego onatrzyło pogotowie ra: 
tunkowe. 
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— emeryta, który przed dwoma dniami wy 

szedł z domu cciem załatwienia w mieście 
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wieści. Polieja wdrożyła poszukiwania. 

SPRYTNA AFERZYSTKA NA „CZARNEJ 

GIEŁDZIE. 

Czarnogiełdziarze znajdują się pod wr=- 
żeniem sprytnego Gszustwa dokonanego wczo- 

raj na „czarnej giełdzie” przez jakąś niewia 
stę, której spryt godny jest podziwienia, gdyż 
zdołała ona oszukać dwóch starych glełdzia- 
rzy dobrze cbeznanych ze wszeikiemi arka 
nami, Liiszyca i Milsztejna. Niewiasta ta 
przyszła wezoraj na „ezanną giełdę* i pop 

rosiła o wymianę 86 litów na złote polskie. 
Giełdziarze chętnie zgedzili się na tą tran- 
zakcję. Po wymianie pieniędzy i odejściu 
nieznanej klijentki, giełdziarze znowu przeli 
czyli pieniądze i ku swemu przerażeniu 
stwierdzili, że zastali oszukani, gdyż zamiast 
86 litów otrzymałi cd nieznajomej wszystkie 
go 56, aczkolwiek klijentka dwukrotnie prze 
liezyła w ieh oczach pieniądze. 

Wszezęty przez giełdziarzy peścig za niez 
naną oszustką nie dał żadnego wyniku, 

    

  

—fDroga do życia) 
Najpotężniejsze arcydzieło filmowe ostatnich czasów 

(e). Oszustka zdążyła w ezas ułoinić się. (e) 

i CENY ZNIŽONE: 

(Putiowka W ŻIZI Balkon 40 gr. 

Parter 70 gr. 

Wiecz. od 50 gr. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASING 
-Wieika 47, tel. 15-41 

ANITA PAGE i 
JORNA GILBERTA, 

LUISA WOLHEIMA 

Dziś premjera. Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny w obsadzie trzech wybitnych gwiazd 

Los dżentelmena 
Początek 

seansów 

0 g. 4ej 
  

Ostatnie 

2 dni! PAN 
Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

DZIŚ! 
i wesołości. 

Wielka epopea śmiechu 
Podwójny program! 

Niezrówneni komicy świata 
buchów śmiechu podczas słuchania i ogłądania tych filmów. 

SLIM Summervilie 

Flip i Fiap 

w Ś-aktowej najlep- 
szej komedji sezonu 

w najweseszych 
т MĘŻOWIE i ŻONY, 2) NOCNA ESKAPADA 
Nikt nie jest w stanie powstrzyraać się od wy” 

Wielka klatka i Boris Kartoff „7. Noc w Chicago 
Następny program! 

Po' raz pierwszy Miodewy miesiąc 
100% filmach dźwiękowych:% 

Deszcz fenomenalnych pomysłów. 
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Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzę- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Biłety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia. afisze i wszel- 
kieśo rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUHKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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myczkami. Tu i ówdzie płonęły latar- 
nie. pod schodami i bałkonem oraz 
koło fortepjanu, bielejącego widmo- 
wo fornirem z kory brzozowej, cza- 
iły się czarne cienie. 

Z kuchni wyłonił się Morse i, nie 
sporzawszy na mnie, zapukał do 
Killiana. Drzwi otworzyły się, zoba- 
czyłam na tle światła wysmukłą syl- 

wetkę Lala i obaj młodzi ludzie znikli 

za zamykającemi się drzwiami. 
Musieli mieć coś sobie do powie- 

dzenia. Nagle postanowiłam zbadać 
styczne własności ściany, prze- 

dzielającej sypialnię Killiana od po- 
koju zmarłego, 

Mam o tyle niefortunne uspos”- 
bienie, że zawsze działam impulsyw- 
nie. Otwierając drzwi do pokoju Fra- 
wley'a, pożałowałam swojej prędko- 
ści, może pod wpływem panującego 
w niem przenikliwego zimna i wil- 
goci. Było już tak ciemno, żę ledwie 
rozróżniałam zarysy mebli i białą po- 
stać na łóżku. 

Białą postać na łóżku. 
Coś mnie w niej uderzyło. Wydało 

mi się, że zaszła w niej jakaś zmiana, 
że zatraciła ostrość konturów i stała 
się jakby bryłowata. 

Nie wiem, jak się zdobyłam na to, 
żeby podejść do łóżka, ująć w palce 
kraj prześcieradła i odciągnąć je po- 
woli na bok. 

Na łóżku leżały dwie poduszki, 
ugniecione na podobieństwo ludzkie- 
go ciała. W miejscu głowy spoczywał 
miękko ciemny kłębek. 

Był to kot-przybłęda. Czując moją 
obecność, podniósł głowę, popatrzeł 
na mnie wielkiemi, blyszcącemi, złe- 

  

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno; Biskupia 4, tel. 5-40 
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WJ k НОНЕ 

JE Akuszerka 

Marja LAKNETGWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7. m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 
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Nr. 5. 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

taraże gabinet kosmetyez 

Ay, USUWA zmarszczki, bro 

dawki, kurzażki i wągiy 
W. Z. P. 48. 8323 

tości 

MIESZKANIE 
z kuchnią b, 
suche, gruntownie odświe 

żone obok Województwa 
do wynajęcia, Skopówka 

  

Zbiornik 
blaszany używany, 

5—6 metrów sześc. 
potrzebny 

Wileńska 35—10, tel. 177 
  

Unieważnia się zgubio- 
ny indeks Nr, 6491, 
stawiony na imię Abrama 
Bronzafta, studenta IV r. 
prawa U. S. B. w Wilnie 

3 pokoje 
słoneczne, DGŁOSZENIA; 

urera Wileńskiego 
PRZYJMUJE 

obię- 
na najbardziej 

° dogodnych warunkach 

ы ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileūskiego“ 

UL. BISKUPIA 4 

SALA PLI LA e 04 

wy- 

  

INTELIGENTNA OSOPA 
lat 38, samotna muzykal- 
na, poszukuje miejsca go 

     
      =

.
 

Ji szukującej pracy*, 

mi šlepiami į ziewnął,ukazując cze:- 
wone wnęetrze pyszezka. 

Spal dokładnie na tem samem 

miejscu, w którem spoczywała przed- 

tem głowa zabitego. 
Ale ciała nie było. 

ROZDIAL XI. 
Pamiętam, że krzyknęłam i wyc» 

fałam się tyłem z pokoju, nie zamy- 
kając drzwi, Nie mogłam poprostu 
oderwać oczu od tego kota i podusz 
To było takie okropne, że na łóżku 
nie znalazłam mic oprócz kota i po- 
duszek. 

Powstał zamęt, krzyk, alarm. Zbie 
gli się wszyscy. Nim O'Leary uporał 
się z ogólną paniką, upłynęto dobce 
dwadzieścia minut. Nie pamiętam wy- 
raźnie, co działo się w ciągu tych dwu- 
dziestu minut, ale to sobie przypomi- 
nam, że nagle zrobiło się dziwnie ci- 
cho i niedowierzanie, zdumienie i 
trwoga ustąpiły miejsca spekułacjom 
na temat, jak się to mogło stać. Lecz 

samo zastanowienie niosło z sobą no- 

wą trwogę. 

Usiadłam na drewnianej ławce ko- 

ło kominka, żeby ugrzać zimne jak 

lód ręce. Jednocześnie starałam się 0- 

panować paroksyzm. szalonego prze 
rażenia. Pomimo oszołomienia 16“ 
cilam uwagę na twarz Malil, podobną 

do białej, marmurowej rzeźby, i koł- 

drę,którą się okryła Łucja. O, dziwo 
kaleka wydostała się z łóżka na wó: 
zh bez mojej pomocy i teraz powięk - 

szała ogólne zamieszanie, mamrocząc 
coś do siebie sinemi ustami. Nikt nie 
chciał wierzyć w to, co się stało. O'Le- 
ary wyrzucił kota kopnięciem z poko- 

    R. 

KUPIĘ 

„Kurjera W.* 

B. sauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje: 
w zakresie 8. klas gimnaz- 

E-. | spodyni do samotnego lub : okazyjnie 5 jum ze wszystkich przed- 

EE | samotnych, znam doskona miotów.Specjalność mate- 

le wiejskie i domowe WII? DECNNY matyka, fizyką, jęz. pol- 

gospodarstwo. Adres Wil- i ski. Łaskawe zgłoszenia do 
no, Stara 11—1, „dla po- | Oferty do Administracji | administracji „Kur. Wil.*   pod b. nauczyciel. pod A, W. 

ju Frawley'a do jadalni, ku wielkie- 
mu niezadowoleniu zwierzęcia, zam- 
knął drzwi i podszedł do nas w towa- 
rzystwie Lala i Barre'a. Morse wstał 
z krzesła i przyłączył się do nich. W 
pogodnych zawsze oczach O'Leary'e- 
go migotały błyski wściekłości, 

— To barbarzyństwo — rzekł ci- 
chym głosem, który werżnął się ostro 
w miazmat trwogi. Usiadiam prosto, 
poprawiłam przekrzywiony nabakier 
czepek i odetchnęłam głęboko, 

— Łudziłem się, że jesteście zdot- 
ni przynajmniej do prymitywnej de- 
likatności uczuć. Myślałam, że pomi- 
mo wszystko jesteście ludźmi kultu- 
ralnymi. Jedno z was jest zabójcą. 
Wszyscy to wiemy. Przypuszczam, że 
osoba — kobieta czy mężczyzna — 
zdolna do morderstwa, jest zdolna da 
wszystkiego, ale jednak ta rozmyślna, 
nieczuła brutalność jest dla mnie ni»- 
spodzianką. Mogliście zostawić to bie- 
dne ciało w spokoju. Mogliście je 
przynajmniej uszanować. Oczywiście 
ktoś z was dopuścił się tej ohydy. Nie 
wiem jeszcze, w jakim celu, ale się 
dowiem. Dotąd liczyłem na pewne po- 
parcie przynajmniej ze strony kilkor- 
ga z was. Wiem, że oprócz panny Ma- 
til, która mnie tu sprowadziła, nikt 
z was nie życzył sobie, aby prowda 
wyszła na jaw. Widzę, że się omyli- 
łem. Pewnie niema większych tchó- 
rzów nad tych, których się oszczędza. 

Od tej chwolo wypowiadam wam woj- 
nę. Sami jej chcecie. Zmarły nie opu- 
ścił pokoju o własnych siłach. Ktoś 
Z WAS..... 

(D. e. n.). 

Redaktor odpowiedzialny _Witoid Kiszkis. 

 


