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Zwolna i ostrożnie. Związek państw bałtyckich i Wilno 
Dyskusja w gronie polityków i profesorów litewskich. (Od własnego 

Ryga, w maju. 
Wyjątkowo ciepła, prawie upałna 

tegoroczna wiosna nad Bałtykiem —- 
idzie w parze z dużem ożywieniem i 
podnieceniem na barometrze polity- 
cznym. Odmowa Niemiec podpisania 
paktu, gwarantującego integralność 
państw bałtyckich, oraz tajemnicze 
memorandum Litwy w sprawie u- 
tworzenia błoku bałtyckiego — oto 
zagadnienia, skupiające  zaintereso- 
wania nietylko tutejszych  zawodo- 
wych polityków, lecz również szero- 
kiego ogółu obywateli, 

Stanowisko Niemiec nie zasko- 
czyło tu — zdaje się — nikogo: „A- 
petyty trzeciej Rzeszy*, plany Rosen- 
berga, oraz działalność miejscowej e 
kspozytury niemieckiej nar.-socj. or- 
ganizacji — to temat zbyt często po- 
ruszany przez prasę i... samo życi». 
Zachowanie się Niemiec zostało wię: 
powszechnie zrozumiane jako konse- 
kwencja starej, tradycyjnej polityki 
„Drang nach Osten“. Kierowników 
oficjalnej polityki, zarówno jak i 

szerszy ogół — zastanowiła raczej (: 
ubodła) forma, w której dwaj po- 
tężni sąsiedzi zadokumentowali swo- 
JĄ troskę o los państw bałtyckich. U- 
zewmęetrznilo się to w oświadczeniu 
min. spr. zagr. Ulmanisa, że niepowo- 
dzenie pertraktacyj sowiecko-niemie- 
ckich tłumaczyć należy tem, iż były 
one przeprowadzone bez wiedzy * u- 
działu stron najbardziej zaintereso 
wanych — samych państw  bałty '- 
kich. 

Ujawnienie sowiecko-niemiecki :h 
rozmów wysunęło i podkreśliło ko- 
nieczność zajęcia wyraźnego stanowi 
ska. W. prasie pojawiły się nawoły- 
wania, by inicjatywę co do gwaran- 
cji integralności państw bałtyckich 
ujęła w swoje ręce Łotwa, starając 
się zrealizować tę ideję w skali ogól: 
no europejskiej. Najbliższą jednak i 
najpilniejszą sprawą musi być ustale- 
nie wspólnej platfommy z Estonją 
Litwą. 

O -konieczności Ściślejszej współ- 
pracy państw bałtyckich zarówno w 
dziedzinie polityki zagranicznej, jak 
i gospodarczej — słowem o stworze- 
niu bloku tych państw ——pisało się 
tu i mówiło oddawma. Myśl ta czę- 
ściowo jest już zrealizowana w posta- 
ci sojuszu łotewsko-estońskiego, od- 
nmowionego i rozszerzonego d. 17 lute- 
go 1934 r. Przeszkodą do zrealizowa- 
nia tej idei w szerszym zakresie było 
dotąd stanowisko Litwy. To też wia- 
domość o gotowości Kowna do za- 
warcia porozumienia — łotewska о- 
pinja publiczna powitała przychylnie. 
chociaż nie bez pewnego sceptycyz 
mu. Gwałtowna zmiana frontu naza- 
jutrz po historycznem  „odslonieciu 
przyłbicy niemieckiej* największemu 

   

  

optymiście nasunąć może poważa: 
obawy... Łotysz zaś z natury jest po 
dejrzłiwy, nieufny i... ostrożny. To 
też szpalty pism wszelkich odcieni 
przepełnione-są rozważaniami czy 
„przyjęcie wyciągniętej dłoni litew 
skiej i połączenie się z losami bratnie 
go narodu” nie pociągnie za sobą nie- 
pożądanych dla Łotwy  konšekwęn- 

cyj. Bierze się pod uwagę i „zgęsz- 
czona atmosfera dookoła Kłajpedy* i 
widmo żywej jeszcze pamięci Ber- 
monta - Awałowa, który ponoć usa. 
dowił się na pograńiczu niemiecko - 
litewskiem—i nierozstrzygnięty spór 
litewsko-polski... Nie wydaje się więt 
by kwestja bloku bałtyckiego mogła 
być z dnia na dzień definitywnie za- 
łatwiona, — chyba, że o przyśpiesze- 
niu zadecyduje jakaś „siła wyższa”. 

Treść litewskiego memorandum 
trzymana jest w tajemnicy — Litwa 
miała podobno zastrzec dyskrecję, 
wyrażając przytem życzenie, by ro- 
kowania prowadzone były w drodze 
dyplomatycznej i dopiero po uzgo- 
dnieniu zasadniczych pumktów współ 
pracy ma być zwołana konferencja 
ministrów spraw zagranicznych. Wy- 
nikałoby z tego, że memorjał litew- 
ski nie przynosi żadnego programu. 
a jest raczej deklaracją, wyrażającą 
chęć bliższego porozumienia 7 Lot- 
wą i Estonją. Pewien odłam prasy 
łotewskiej nazywa krok Litwy wręcz 
„wołaniem o pomoc* („Latwis* z 30. 
IV). Tak, czy inaczej — nie ulega wa- 
tpliwości, że jest to ze strony Litwy 
szukanie oparcia w trudnej sytuacji. 

„ *) Por. odczyt prof. Rómera p. t. Sytu 
acja Litwy — Nadbałtyki na międzynarodo 
wej arenie, wygł. 20. IV. w Kownie. 

korespondenta). 

I coby nie mówili Litwini o swej roli 
awangardy w walce z niemieckiin 
„Drang nach Osten* i o tem, że we- 
dług wyrażenia rektora Uniwersyte- 
tu Kowieńskiego Rómera *) „Litwa 
walczy za naszą wolność i waszą Pa- 
nowie Polacy, Łotysze i Estończycy 
— to „bratni maród łotewski* z dużą 
dozą ostrożności, a nawet rezerwy 
przystępuje do rozstrzynięcia — bez- 
wątpienia i dla niego niezmiernie wa- 
żnego i pilnego — zagadnienia. So- 
jusz — nietylko na polu polityki 
zewnętrznej, lecz w równej mierze— 
współpracy gospodarczej i kultural- 
nej — zdaje się być nieuniknioną kon 
sekwencją rozwoju tych organizmów 
państwowych, którym zarówno prze- 
szłość historyczna, jak i położenie 
geograficzne, oraz sytuacja politycz- 
na zdaje się dyktować wspólną przy- 
szłość. Pomimo więc objekcyj powyż- 
szych zasada sojuszu państw  bałty- 
ckich jest tu hasłem dnia. 

RYGA, PAT — Donoszą z Kowna, 
że w klubie politycznym odbyło się 
dyskusyjne zebranie, poświęcone 
sprawie wileńskiej ) oraz związkowi 
państw bałtyckich. W zebraniu wzię- 
łe udział wielu wybitnych polityków 
i profesorów. 

Największe wrażenie wywarła 
mowa _ profesora CZEPINSKASA. 
Prof. Czepinskas, mówiąc o związku 
bałtyckim, podkreślił, że każde zbli- 
żenie polityczne, kulturalne i ekone- 
miezne może jedynie przynieść ko- 
rzyść obu stronom. Największym na- 
szym wrogiem nie są bynajmniej Po- 
laey. Niemey zawsze szkodzili i byli 
litylko niebezpiecznym sąsiadem. 

Przechodząc do zagadnienia wi- 
łeńskiego, prof. Czepinskas. oświad- 
czył, że problemu tego w żadnym wy 
padku nie należy łączyć ze związkiem 
państw bałtyckich. Chociaż nie mo- 
żemy wyrzee się Wilna, to w chwili 

г 

Ośrodek pracy w Zajezierzu. 

  

   

Na terenie dawnych koszar w Zajc 
pod Dęblinem czynny jest Ośrodek Pra. 
1 Stow. Opieki nad niezatrudnioną młodzicżą 

Ośrodek ten zatrudnia 350 junaków w 
wieku od lat 16 do 24. Poza pracą, trwającą 

   

          

6 godzin na dobę junacy przechodzą kurs 
przysposobienia wojskowego. Pozatem parę 
godzin dziennie poświęcają na gry i sparty. 

Na zdjęciu junacy w marszu. 

obecnej byłoby ono dla nas pod wzglę 
dem finans.-ekonomiecznym ciężarem 
nie do zniesienia. Polska wydaje na 
Wilno miljony, jednak jest to kropla 
w morzu. Zdaniem mówcy, wyjścia 
z sytuaeji należy szukać w drodze 
kompromisu. 

„Jeżeli wieley ks, litewscy uwa- 
żali za możliwe wiązać się unją z 
Polską, to my, odrzucając wszelkie 
uczuciowe motywy, powinniśmy na- 
wiązać normalne stosunki z Polaka- 
mi. Posunięcie Hitlera może być dla 
nas przykładem. Z czasem i my znaj- 
dziemy sposób do odzyskania Wilna. 

Profesor PAKSZTAS uważa, że 
państwa bałtyckie bynajmniej nie są 
zainteresowane w przyłączeniu Wil- 
na do Litwy. Co się zaś tyczy Niemiec 
to Rzesza dokłada wszelkich starań, 
aby utrzymać obecne anormalne sto- 
sunki pomiędzy Polską a Litwą. Wil- 
no to drugi korytarz. 3 

Inni mówcy jak prokurator sądu 
najwyższego KAWALI, były guber- 
nator Kłajpedy ŻAUKAUSKAS, stanę- 
li na stanowisku, że związek bałtycki 
jest nieodzowny w interesie państw 
bałtyckich, jednak istnienie jego nie 
może pomóc w odzyskaniu Wilna. 

ich katolicyzm. 
ŁÓDŹ, PAT. — W dniu 3.V w 

czasie celebrowania nabożeństwa 
przez biskupa Tomczaka w katedrze 
św. Stanisława Kostki grupa czton- 
|ków stronnictwa narodowego zakłó- 
cała nabożeństwo przez wznoszenie 
okrzyków, wszczynanie bójek i śpie- 
wanie. Mimo to nabożeństwo odpra- 
wiono+do końca. Pozatem stwierdzo- 
no, że w ciągu dnia w kilku wypad- 
kach członkowie stronnictwa narodo- 
wego wywoływali burdy uliczne, na- 
padając przechodzących Żydów oraz 

wybijając szyby w mieszkaniach ży- 
dowskich. Dokonano aresztowań. 

ŁÓDŹ, PAT. — W dniu 3.V w Ła- 
sku przy ul. Kilińskiego wywiązała 
się bójka pomiędzy grupą Żydów i 
chrześcijan. W wyniku bójki jeden z 
uczestników został dotkliwie potur- 
bowany. W związku z tem zebrał się 
większy tłum przed domem, gdzie 
skryli się sprawcy pobicia i począł 
wybijać szyby w oknach. Policja 
przywróciła porządek, aresztując 4 
sprawców pobicia. 

' Sprawiedliwość, praca, honor, 
Deklaracja nowego 

MADRYT, PAT. — Dziś przed pas- 
łamentem nowy premjer Samper od- 
czytał deklarację rządu, zaznaczająw 
że program nowego gabinetu stresz- 
esa się w trzech hasłach: sprawiedii- 
wość, praca i honor. Po dyskusji b. 
premjer Lerroux podkreślił, że bie- 
rze na siebie całą, odpowiedzialność 

rządu hiszpańskiego. 
za ostatni kryzys gabinetowy. W gło- 
sowaniu wyrażono votum. zaufania 
rządowi Sampera 217 głosami prze- 
ciwko 47. Za rządem głos. większ. ra- 
dykałów,. -liberałowie;  demokracjs. 
liga katalońska, agrarjusze, akcja na- 
rodowa i nacjonaliści baskijsey, 

Walka z niemiecczyzną w Kłajpedzie. 
BERLIN, (PAT). — Z Kłajpedy donoszą, 

że na zebraniu zwołanem przez organizacje 
litewskie doszło do ostrych demonstracyj an 

W dniu Święta Narodowego. 
W STOLICY. 

WARSZAWA, PAT — Uroczys- 
tość w stolicy z okazji święta 3- go 
maja poprzedziły uroczyste nabożeń- 
stwa, odprawione w świątyniach 
wszystkich wyznań. O godz. 9 ranc 
odprawione _ zostąło nabożeństwo 
przez kardynała  Kakowskiego, na 
którem obecni byli prezydent R. P.. 
członkowie rządu z premjerem  Ję- 
drzejewiczem, marszałek sejmu Świ- 
talski, korpus dyplomatyczny, wyz- 
si dostojnicy państwa, delegacje sto- 
warzyszeń społecznych i organizacyj 
wojskowych z pocztami sztandarowe- 
mi i tłumy wiernych. Po mszy odśpi= 
wano hymn „Boże coś Polskę*. W 
chwili, gdy odprawiano nabożeństwa 
na pl. Józefa Piłsudskiego ustawiły 
się frontem do pomnika ks. Ponia- 
towskiego oddziały wojskówe, orga- 
nizacje wojskowe i młodzieży. Po na- 
bożeństwie członkowie rządu i inni 
dostojnicy udali się na pl. J. Piłsud- 
skiego a o godz. 10,45 przyjechał pre- 
zydent R, P. W tej chwili orkiestry 0- 
degrały hymn narodowy a wojsko 
prezentowało broń. Defiladę prows- 
dził dowódca OK 1 gen. Jarnuszkie- 
wiez. O godz. 12.30 zakończyła się de- 
filada. 

WARSZAWA, PAT — Z okazji 
święta 3 maja w sali rady miejskiej 
odbyła się akademja ku uczczeniu 
konstytucji 3 maja. Akademję zagaił 
przewodniczący komitetu zbiórki na 
dar narodowy dyr. Stanisław Mikla- 
szewski. Następnie przemówił z oka- 
zji dzisiejszej uroczystości wicepre- 
zydent miasta Pohoski. Przemawiali 
tež prof. J. K. Morawski i dyr. Pel- 
skiej Macierzy Szkolnej Stemler. 

W RYDZE. 
RYGA, PAT — Z okazji polskiego 

święta narodowego odprawiono w 
Rydze w kościele Najśw. Panny Ma- 
rji uroczyste nabożeństwo w obecno- 
ści nuncjusza apostolskiego Cecchi- 
niego, posła polskiego Beczkowicza. 
korpusu dyplomatycznego,  łotew- 
skich przedstawicieli władz  rządo- 
wych i wojskowych o licznie zebra- 
nej kolonji polskiej. Wszystkie pisma 

podały wiadomość o święcie polskiem 
a największe dzienniki, jak „Jauna- 
kas Sinas“, „Briwe Zeme“ i „Siegod- 
nia* umieściły portrety prezydenta 
Mościekiego i marszałka Piłsudskiego 
oraz artykuły, podkreślające history: 
czną misję Polski w dziejach Europy, 
a także jej obecny stosunek do państw 
bałtyckich. O godz. 18-ej państwo 

Beczkowiczowie przyjęli życzenia od 
kolonji polskiej. Radjo łotewskie n- 
rządziło audycję poświęconą Polsce, 
na którą złożył się odczyt okolicznos- 
ciowy i występy-w części koncerto- 
wej Polaków Turczyńskiego i Dubis- 
kiej. Wieczorem odbyła się uroczysta 
akademja oraz raut - bal urządzony 
przez t-wo łotewsko-polskie. 

Manifestacja 
polsko-estońskiej przyjaźni. 

Delegacja polska w Tallinie. 
TALLIN, P. A. T. — Przybyła tu 

delegacja polska w składzie marszał- 
ka senatu Raczkiewicza, ministra Hu- 
biekiego, prezesa BB Sławka, sena- 
torki Hubiekiej, płk. Rusina i radey 
Mohla. * 

Na dworcu ustawiła się kompan- 
ja honorowa kaitselitu a gości powi- 
tali prezes parlamentu estońskiego 
Einbund, ministrowie spraw zagram- 
cznych, sprawiedliwości i oświaty, 

członkowie poselstwa polskiego z 
charge d'affaires Starzewskim na cx: - 
le, wyżsi wojskowi, wyżsi urzędnicy 
oraz członkowie t-wa estońsko-pols- 
kiego. Dworzec i gmachy państwowe 
były udekorowane flagami estońskic- 
mi i polskiemi. 

Prezes Sławek i marsz. sen. Ra- 
czkiewicz odjechali do prezydenta 
Paetsa, minister Hubicki i senatorka 
Hubicka do apartamentów prezesa 
Einbunda a inni członkowie zamiesz- 
kali prywatnie. 

Przed południem delegacja od- 
wiedziła prezesa Einbunda, generała 
Laidonera i ministra Saljamę a o 3. 
12 przyjęta byla u prezydenta Paetsa. 
Potem Polacy złożyli wieniec na mo- 
gile bojowników o niepodległość F- 
stonji. O godz. 13-ej prezes Einbuad 
wydał śniadanie. Po południu posel- 
stwo polskie podejmowało dostojni- 
ków estońskich, korpus dyplomaty- 
czny i delegację polską. 

O godz. 19-ej rozpoczęła się w te- 
atrze narodowym wielka akademja 
ku czci polskiego święta narodowego. 
Przemawiali gen. Laidoner, prezes 

Einbund, charge d'affaires Starzew- 
ski, min. spraw zagranicznych Selja- 
ma i prezes Sławek. Mówcy estońscy 
podkreślali stałą przyjąźń obu naro- 
dów i wzrost znaczenia Polski w Eu- 
ropie, bez której nie można rozstrzy- 
gać ani jednego zagadnienia większej 
wagi. Część koncertowa wypełnili ar- 
tyści estońscy i specjalnie przybyii 
z Polski Mazurkiewicz i Fedyczkow- 
ską. 

Po akademji odbyło się przyjęcie 
u prezydenta republiki a następnie 
raut-bał w klubie „Centum'*. 

  

  

tyniemieękich. Poszczególni mówcy oskarża- 
li Niemców kłajpedzkich o akcję irredentysty 
ezną, zarzucając dyrektorjatowi kłajpedzkie 
mu popieranie tych dążeń, popieranie nie- 
mieckich organizacyj terrorystycznych. — 
Zgromadzenie uchwaliło rezolucję wzywają- 
еа rząd kowieński do interwencji. Zgroma 
dzeni żądali usunięcia obecnego dyrektorja 
tu i mianowania nowego oraz radykalnych 
zmian postanowień statutu kłajpedzkiego. 
Uchwałę zgromadzenia przesłano prezydento 
wi Smetonie. 
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Przyjazd do Wilna 
gen Rydza-migłego. 

Wczoraj przybył do Wilna gen 
Rydz-Śmigły. 

Harcerze wileńscy na Zamku 
w Warszawie. 

Ekipa kolarska „Czarnej Trzynastki* Wi- 
leńskiej Druż. Harcerzy, która wyjechała z 
Wiilna dnia 29 ub. m. w składzie: Szuba 
Władysław, Sochański J., Klonowski W., 
Krawczenko K., Żurowski W. i Barzdo 2, 
z adresem do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej od harcerstwa woj. Wileńskiego i No- 
wogródzkiego, zameldowała się na Zamku w 
Warszawie dnia 3 maja b. r. o godz. 17. 

Treść adresu, ozdobnie wykonanegą przecz 
ph. Domańskiego L. i oprawnego w kili- 
mek wileński, jest następująca: Najdostoj- 
niejszemu Panu Preasdentowi Rzeczypospo- 
litej Prof. Ignacemu Mościckiemu Harcer- 
stwo woj. Wileńskiego i Nowogródzkieyo śle 
w dniu święta narodowego 3 Maja wyrazy 
najwyższego hołdu i czci, oraz zapewnienia o 
ustawicznem czuwaniu w pełnieniu obowiąz: 
ków obywatelskich. 

Angija wobec dumpingu 
Japońskiego. 

LONDYN, (PAT). — Angielski minister 
handlu Runciman odwiedził dziś po połnd 
niu ambasadora japońskiego i, jak się do 
wiaduje agencja Reutera, poinformował ga, 
iż rząd Wiekiej Brytanji zmuszony jest za- 
pewnić ochronę przemysłowi włókienniczemu 
oraz w innych dziedzinach przemysłu krajo 
wego przeciwko inwazji towarów japońskieh 
sprzedawanych po cenach  dumpingowych. 
Rządy kolonjalne w zasadzie zgodziły się na 
ograniczenie importu towarów japońskich 
przez wprowadzenie kontyngentów, nato- 
miast rządy dominjów rezpatrywać będą tę 
sprawę w zupełnej niezależności. 

Skazanie fałszerzy— Polaków 
w Angiji. 

LONDYN, (PAT). — Dziś popołudniu sę 
dzia Mae Naghten ogłosił kary, jakie wymie 
rzył oskarżonym © przywóz fałszywych zna 
czków Popielcowi, Turkowi i Najmarkowi. 
Popielec i Turek skazani zostali każdy na 2 
lata zwykłego więzienia, Najmark zaś na 4 
lata ciężkiego więzienia. Po odbyciu kary 
wszyscey. trzej mają być niezwłocznie depor 
iza do Polski. Oskarżeni zamierzają ape 
lować. 

Afera szpiegowska w Paryżu 
PARYŻ, (PAT). — Władze policyjne wpad 

ły na trop nowej afery szpiegowskiej, aresz 
tując jednego z najbardziej czynnych agen 
tów. niemieekieh niejakiego Stanisława 
Kraussa. Od początku lutego rb. uwagę władz 
policyjnych zwracały ogłoszenia w. dzienni- 
kach, w których niejaki Tworyt ofiarował 
urzędnikom i oficerom pożyczki na dogod- 
nych warunkach. Gdy pewnemu oficerowi 
zaproponował zarobienie dużo pieniędzy za 
dostarczenie dokumentów tyczących obrony 
państwa, tenże zgodził się na to, lecz powia 
domił o tem władze, które natychmiast are 
sztowały Kraussa. Stałą siedzibą szpiega był 
Amsterdam, skąd załatwiał swe sprawy @го- 
gą korespondencyjną. 

Uroczyste otwarcie parlamentu włeskiego. 

  

W, tych dniach odbyło się w Rzymie uro- 
czyste otwarcie nowej sesji parlamentu wła 
skiego. 

BORA LLTI 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Ostre starcie. 
W nocy ze środy na czwartek o 

godz. 3 wynikło starcie pomiędzy ko- 
munistami a członkami PPS (dawnej 
frakcji rewolucyjnej) w barakach dla 
bezdomnych na Annopolu w War- 
szawie. W czasie zajścia padło około 
150 strzałów rewolwerowych. Na 
miejsce wypadku przybył pancerny 
samochód z policją. Zawezwano rów- 
nież pogotowie ratunkowe. Zanim 
polieja zdołała przywrócić porzą- 

dek — 3 rannych uprowadzili ich to- 
warzysze. 

Ofiarą zajścia padł 32 letni miesz- 
kaniec baraków — Jasiński, którego 
raniono kilkakrotnie w głowę i ple- 
cy. W stanie ciężkim przewieziono 
go do szpitala. 

Przyczyna utarczki komunistów 
z członkami PPS narazie nieznana. 

Śledztwo w toku. 

Nieszczęśliwy wypadek. 
Wczoraj wieczorem przed kawiarnią Ho- 

telu Europejskiego w Warszawie ofiarą ira- 
gieznego wypadku padła znana pianistka Jad 
wiga Zalewska-Mazurowska siostra zn. skrzy 

paezki, żony Ferdynanda Ossendowskiego. 
Zalewską przejechał przez niestrożźność 

pewien motocyklista, którego zatrzymano. 
Stan chorej b. ciężki. 

„Na zdjęciu — moment wygłaszania przeze 
króla mowy tronowej. Na prawo od króla 
— premjer Mussolini. 

Rewolucja w Yemenie. 
'LONDYN, (PAT). — Według wiadomości 

jakie nadeszły do Kairu, w Yemenie wybuch 
ła rewolucja. Powstańcy napadli na pałae 
królewski Sana. Iman Yemenu rzekomo zo- 
stał zamordowany. Rewolucja rozpoczęła się 
w garnizonie wojskowym. Książę — następ 
ea tronu zmuszony był do ucieczki, gdyż woj 
sko wystąpiło przeciw niemu. Ibn Saud wy 
korzystał wewnętrzne niesnaski Yemenu. — 
Armja jego znajduje się pod miejseowością 
Hodeidah. 

Według  niesprawdzonych wiadomości, 
garnizon miastą wypowiedział posłuszeńst 
wo i miasto poddało się Ibn Saudowi. 

MOMBASSA, (PAT). — Krążownik angieł 
ski Enterprise odpłynął dziś rano do portu 
Aden w związku z ostatniemi wiadomościami 
z Arabji. 

Tragiczna śmierć kolarza. 
WARSZAWA, (PAT). — Na torze kolar- 

skim na Dynasach zabił się wczoraj podczas 
treningu znany kolarz Wroński. W czasie 

jazdy zarzuciła maszyna i mimo natychmia 
stowej pomocy zmarł.



Przyczynki marszalka Joffre' 

K UE BR 

do wojny Światowej. 
Było to przed 20-tu łaty. 

Za trzy miesiące upływa 20-lecie 
wybuchu wojny światowej. W dniu 1 
sierpnia 1914 r. została wypowiedzia 
na wojna, która miała dokonać prze- 
wrotu we wszystk. dziedzinach życia 
światowego. Pamiętna to rocznica. Od 
łat też całych wzrok historyków, pisa- 
rzy politycznych, dyplomatów i zwyk 
łych śmiertelników kieruje się, niby 
pociągany przez jakąś fatalną siłę ku 
owym krwawym miesiącom letnim r. 
1914, kiedy to — po tragicznych strza 
łach w Serajewie — rozległ się na 
wszystkich frontach Europy i nietyl- 
ko Europy grzmot dział i warkot ka- 
rabinów maszynowych. 

Stoją jeszcze żywo w pamięci ludz 
kiej owe dni, kiedy armja niemiecka, 
nie bacząc na traktaty deptała ciężką 
stopą krwawiące pola Belgji, kiedy za 
1ewała równiny Szampanji, obracała 
w niwecz fabryki, miasta, osiedla, za- 

bytki architektury. Zdawało się, że nic 
nie powstrzyma teutońskiej lawiny. — 
MW zwycięskim marszu parła ona pół- 
kolem na Paryż, zbliżając się doń co- 
raz bardziej. Stał się jednak „cud nad 

Marną*. Przyszły dni klęski i odwro- 
tu niemieckiego. Oczywiście, „cud nad 
Marną* tłumaczyć można  różnemi 
względami  strategiczno-taktycznemi. 
błędami Niemców, zręcznemi posunię- 

ciami aljantów i t. d. W każdym ra- 
zie w opinji powszechnej utrwaliło się 
przekonanie, że jakieś niewidzialne 
przeznaczenie kierowało biegiem wy 
padków tak, iż nawała od Wschodu, 

grożąca pięknej stolicy nadsekwańskiej 
i cywilizacji francuskiej została zaha- 
mowana. 

Niedoceniane rezerwy niemieckie. 

Jako się rzekło, wielu ludzi poświę 
ciło pierwszym chwiłom wojny Świa- 
towej swe utwory, pamiętniki, artyku- 
ły i mniej lub więcej objektywne przy 
czynki. Do przyczynków takich, pier- 
wszorzędnej zresztą wagi, zaliczyć na- 
ieży bezwątpienia pamiętniki zmarłe- 
go przed paru laty marszałka Joffre'a. 
Stary strategik, naczelny wódz armji 
francuskiej opisuje w swych pamiętni- 
kach wypadki wojenne oczywiście z 
wojskowego punktu widzenia, nie ba- 
wiąc się zbytnio w obwijanie faktów 
bawełną, w jedwabne słówka i inne 
właściwe dyplomatom ceregiele. Jeże- 
li więc chodzi o ten wojskowy punkt 
widzenia, marszałek Joffre przypisu- 
je jedną z głośnych przyczyn pierwot- 
nego niepowodzenia wojsk aljanckich 
w niedocenianiu rezerw niemieckich. 
Mianowicie naczelne dowództwo aljan 
tów, w tej liczbie oczywiście i wywiad 
państw sprzymierzonych zwracały 
wyłącznie niemal uwagę na siły nie- 
mieckie czynne na połu wałki. Nie li- 
czyli się natomiast aljanci z potężne- 
mi i licznemi rezerwami, które odegra - 
ły w ofenzywie na Paryż rolę bardzo 
doniósłą. Aljanci wyobrażali sobie, że 
rezerwy niemieckie użyte będą dopie- 
ro w drugiej linji. Rezerwom przypisy 
„wano rolę drugorzędną. Sądzono, że 
będą one używane przy oblężeniach, 
przy utrzymywaniu mniej ważnych 
odcinków, przy ochronie tylnych połą 
czeń i t. d. W najlepszym razie liczo- 
no, iż rezerwy dopiero w długi czas po 
wprowadzeniu w akcję pierwszej linji 
będą mogły być użyte do walki. 

Tymczasem, zdaniem Joffrea, to 

niedocenianie stanowiło błąd poważ 
my, który się srodze mścił na aljan-, 
tach. Rezerwy niemieckie używane by 
ły narówno z wojskami walczącemi 
w pierwszym ogniu. Powodowało to 
stałą przewagę nacierających mas nie- 
mieckich nad aljantami. Oczywiście, 
przewaga ta trwała aż do chwili „.cu- 
«du nad Marną”. 

Masowa dyskwalifikacja generałów 

Jak wynika z pamiętników Joffre'a, 
na froncie francuskim miało miejsce 
to samo zjawisko, co w szeregach arm- 

ji rosyjskiej. Mianowicie żołnierz był 
bitny i pełen ofiarności, podczas gdy 
wyżsi oficerowie nie stali na wysoko- 
ści zadania. Różnica między frontem 
rosyjskim a francuskim polegała jed 
nak na tem, że podczas, gdy w armji 
rosyjskiej błędy. i defetyzm generali 
cji szerzyły jedynie demoralizację 
wśród żołnierzy, nie pociągając za so- 
bą niemal żadnych zarządzeń i środ 
ków ochronnych ze strony naczelnego 
dowództwa, na froncie francuskim ra 

dzono sobie zgoła inacz Marszałek 
Joffre nie robił wiele ceremonij z ge 
nerałami i dowódcami, którzy zawied- 
li pokładane zaufanie i nie okazali się 
na wysokości zadania, bądź z własnej 
winy, bądź też wskutek zbiegu okolicz 
ności. Marszałek Joffre przeprowa- 
dzał, jak pisze w pamiętnikach, maso- 
wą dyskwalifikacją generałów. O roz 
miarach tych energicznych posunięć 
Joffra świadczą chociażby następujące 
cytry: w-ciągu pięciu tygodni (od 1 
sierpnia do 6 września 1914 r.) marszs 
łek Joffre usunął ze stanowisk conaj- 
mniej 50 generałów, w tej liczbie 2 
dowódców armij, 9-ciu dowódców kor 
pusów, 338-ch dowódców dywizyj, i 
dowódcę korpusu kawalerji i 5-ciu do 
wódców dywizji kawalerji. Marszałek 
Joffre miał w tym względzie czyare 
poparcie ówczesnego ministra wojny 
Messimy. Marszałek Joffre przytaczu 
list ministra datowany 24 sierpnia 
1914 r.: „Niech Pan załaduje zwolnio 
nych ze stanowisk oficerów na auto 
ciężarowe i dostarczy ich do kwatery 
głównej. Tam zostaną oni postawieni 
przed sąd wojskowy. Sądzę, że obec- 
nie, podobnie jak w 1793 r. niema in 
nej kary, niż dymisja i śmierć. Oni 
muszą zwyciężać. Niech Pan stosuje 
w związku z tem szybkie, brutalne. 
energiczne i decydujące środki. Niech 
Pan w żadnym wypadku nie posyła 
tych ludzi na tyły. Niech Pan ich zam 
knie na cztery spusty, by tam czekali 
na wyrok*. Do tego listu dołączył je- 
szcze minister Mesimy następującą de 
peszę: „Otrzymałem pański telegrani 
o postępowaniu oficerów. Nie istnieje 
żadna inna kara, jak tylko natychmis 
stowa kara Śmierci. Kara ta musi spot 
kać przedewszystkiem oficerów —- wi 
nowajców, o ile takowi istnieją. Fran 
cję obecnie obowiązuje jedyne słowo: 
„Zwyciężyć lub umrzeč“. Powtarzam 
z naciskiem, by Pan usuwał bezwzglą 
dnie przestarzałych generałów, a na 
ich miejsce mianował młode, energi 
czne siły”. . 

Istotnie Joffre postępował z całą 
bezwzgłędnością, nie zważając na oso 

  

biste sympatje, czy antypatje. W 
swych pamiętnikach pisze Joffre w 
tej sprawie, co następuje: „Przy no- 
minacjach i zwolnieniach kierowałem 
się jedynie interesem Ojczyzny. Nie. 
jednokrotnie niszczyłem karjerę przy 
jaciół osobistych, a wywyższałem lu- 
dzi, do których nie czułem zbytniej 
sympatji”. 

Parlamentarzyści na froncie. 

Sporo kłopotów przyczynili mar 
szałkowi Joffre parlamentarzyści. — 
Mianowicie stosunek członków parla- 
mentu francuskiego do wojska na wy 
padek wojny nie był ustawowo okre 
ślony. Gdy wybuchła wojna, ok. 20%) 
parlamentarzystów zaciągnęło się do * 
wojska i poszło na front. Po pewnym 
czasie jednak większa ich część spow 
rotem znalazła się w parlamencie, bo 
czem, cogorsze, uznali się oni za upra- 
wnionych do krytykowania zarządzeń 
naczelnego dowództwa. Joffre jak 
mógł, zwalczał objawy tego rodzaju, 
zdając sobie doskonale sprawę, ' jak 
bardzo w przełomowych chwilach put 
rzebna jest dla kraju jednomyślność 

New. 

a Teatr Miejski na Pohulance 
„Towariszcz“ — komedja J. Devala. 

Chociaż od szeregu lat, dziesiątki 
tysięcy emigrantów rosyjskich zamie- 
szkuje niemal każde większe miasto 
Francji, wciąż Rosjanie mają dla 
Francuzów nieodparty czar egzotyki 
pobudzający natchnienie powieścio i 
kamedjopisarzy. Urok wielkich ksią- 
żąt rosyjskich, trwoniących przed 
wojną bajeczne sumy w 'Paryżu i na 
Riwjerze, olśnił tak dalece Francu- 
zów, że do dziś jeszcze nic nie zdo- 
łało tego zaćmić i w dalszym ciągu, 
wielcy książęta, wielkie księżne i w 
ogóle cała arystokracja rosyjska, ja- 
ko bohaterzy powieści i sztuk, są 
najulubieńszym tematem, cieszącym 
się uznaniem i wielkiem  powodze- 
niem. 

Rzecz jasna, że tej miary kome- 
djopisarz jak Deval, znający upodo- 
bania swego społeczeństwa, nie może 
pomijać w swojej twórczości tema- 
tów zapewniających murowane  po- 
wodzenie i kasowość sztuk. Już w 
„Stefky* egzotyczna Rosjanka jest 
jedną z głównych sprężyn, wywołu- 
jących konflikt i poruszających ak- 
cję sztuki. Komedja „„Towariszcz', 
którą Teatr na Pohułance wystawił 
onegdaj, jest całkowicie osnuta na ży 

AA Ne ZYKA I OKI TIT VERITAS D 

1-szy maja w Berlinie. 

  

W stolicy Rzeszy obchodzono niezwykle 
uroczyście narodowe święto pracy. Specjal- 
ne pociągi przywiozły ze wszystkich stren 
Niemiec delegacje, które wzięły ulział w 51 
brzymiej manifestacji na polach Tempelncfu 

pod Berlinem. 

KE" - 
Na zdjęciu — kanclerz Hitler wśród szpa 

lerów młodzieży. Obok Hitlera -— wicekan- 
clerz von Papen. 

Świat potworów przedhistorycznych. 
Profesor Lull, dyrektor muzeum pałeon- 

tologicznego przy uniwersytecie w Yale (U. 
S. A.), jeden z najlepszych znawców fauny 
przedhistorycznej, zrekonstruował z odnale: 
zionych na terenie południowej i środkowej 
Ameryki szkieletów zwierząt przedhistorycz- 
nych 40 dinozaurów, które w całej swej poi- 
wornej wielkości przedstawiają się oczom 
zwiedzającym muzeum. Stan, w jakim znale- 

zione zostały kości i szkielety dinozaurów, 
pozwala wnioskować, zdaniem prof. Lulla, 0 
ich niezwykłej sile dzikości i zażartości w 
walce. Wiele kości było nadłamanych. prze- 
gryzionych w taki sposób, iż uczony paleon 
tolog twierdzi, że złamania te musiały pow- 
stać za życia potworów podczas starcia z in- 

nemi zwierzętami. Zrekonstruowany przez 
prof. Lulla tyrannozaurus, najdzikszy i naj- 

SAT TE I II T I IST INIT DTS 

Cuda charakteryzacji. 

  

Czego dokonać może sztuka charakiery- 
zacji świadczą uwidocznione powyżej posz 
czególne etapy charakteryzacji amerykań- 
skiej artystki filmowej Muriel Evans. Jest to 

  

WIEŚCI Z SALAMANKI. 
Almaviva. (Chodzi niespokojnie 

po komnacie). Zaiste, ten obwieś za- 
"dużo sobie pozwala... zaprzeczyć się 
nie da, że mi imć pan Figaro oddał 
nieocenione usługi w mem kawaler- 
skiem życiu, że potem nie miał słów 
dość wysokiego uwielbienia dla opie: 
wania wdzięków mojej ubóstwianej 
Rosiny, jej śpiewu i tańca, i zaprzę- 
gał do pisania dla niej sonetów i pa- 
negiryków co najięższych poetów ca- 
łej prowincji Leonu, Kastylji i An- 
daluzji, ba nawet uczonych doktorów 
uniwersytetu... w mojej karjerze po- 
litycznej zdobył dla mnie sławę, kr: 
sło w radzie królewskiej i madanie 
dóbr... Moje pieniądze, a jego spryt, 
trzęsą Leonem od góry do dołu... ale 
dziś... podburzanie tłumu na dzieło 
sztuki, które ja sam buduję, z włas- 
nych pieniędzyl... cóż w tem za myśl, 
której nie zdołam przeniknąć?... Ale 
otóż i on! Mywaj Mości Figaro, mamy 
ze sobą do pomówienia... zanadto mi 
dokazujesz luby hultaju... 

Figaro. Ja? Mości Hrabio, widzisz 
przed sobą najbardziej oddanego ja 
śnie domowi hrabiów Almaviva czło- 
wieka! Boleść serce moje ogarnia, je- 
śli stwierdzam, że moje doskonałe in- 
tencje nie są odrazu zrozumiane przez 
tak subtelny umysł jak jaśnie Pana! 
Szczerość moich zamia.ów jest mu 
dobrze znana... (zgina się w ukło 

° 

    

nach). 
Almaviva. No, no, ta szczerošč... 

kosztuje mię cośkolwiek za dużo cza- 
sami... 

Figaro. Cóż droższego jak praw- 
da Jaśnie Panie? Prawda jest bezcea- 
ną, wszystkie skarby Andaluzji nie- 
opłaciłyby jednej małej, prawdziwej 
prawdy... 

Almaviva. Być może, masz zaw- 
sze gotową odpowiedź, ale sądzę mój 
Figaro, że tej prawdy, jeśli ją gdzieś 
znajdziesz, bynajmniej nie ogłaszasz 
pospolitemu tłumowi? 

Figaro. Nieinaczej panie hrabio, 
prawda jest dla wtajemniczonych, dla 
umysłów wyższych, dla tłumów do- 
skonałą strawą jest kłamstwo, bajka. 
farsa smakowicie i zręcznie przyrzą- 
dzona. Oszukać głupi motłoch, co za 
rozkosz? Kręcić nim w prawo i w le- 
wo, wmawiać nieistniejące, zaprze- 
czać oczywistości... patrzeć jak miesz- 
kańcy Salamanki biegają tu i tam, 
jak się kłócą i za łby biorą, jak skry- 
by i poeci strzępią pióra na temat ma 
jący wartość tej piany mydlanej, któ- 
rą mam zaszczyt co rano scierać z 
dostojnego oblicza jego Wysokości, 
ten widok, Panie Hrabio, czyż nie 
jest zabawą godną ary.tokracji?! 

Almaviva. Tak... nie przeczę... w 
tem co mówisz jest wiele dowcipn, 
twe wierne służby, mój Figaro, nie za 

  

charakteryzacja do jednego z filmów w któ 
rych artystka gra na początku pannę (3-I:t- 
nią i poprzez poszczególne okresy występuje 
wkońcu, jako staruszka 80-letnia. 

wiodły mię dotąd, ale... teraz: jakaś 
hiszpańska mucha cię. ugryzła... nie 
wahasz się dla płochej zabawy poda- 
wać na pośmiewisko całe społeczeń- 
stwo... Salamanki, podburzasz ciem- 
ny motłoch przeciw moim rozporzą. 
dzeniom, zbierasz głosy potępiające 
dostojne dzieło sztuki, które zamó - 
wiłem u mistrza Ben-Kuny, pracują- 
cego na dworze królewskim! Przesz 
kodzić to może zbieraniu składek, 
które, jak wiesz, są mi potrzebne do 
postawienia tego monumentu, poświę 
conego majwiększemu poecie  Hisz- 
panji... Wystawiasz też moją admini- 
strację w głupiem świetle, bo wszak 
z mego polecenia wyasygnowała ty- 
siące piastrów na tę budowę... I ty 

sam, pomnę, wychwalałeś pomysł, 
artystę, i obrane miejsce, z całym za- 
pałem. Jakże teraz, gdy roboty posu- 
nęły się tak daleko, powstawać prze- 
ciw tak pięknemu dziełu? Cóż wpły- 
nęło na zmianę tych gustów imć pa- 
nie balwierzu? ) 

Figaro. Bynajmniej panie hrabio, 
nie zmieniłem swych gustów ni zapa- 
trywań, cheiałem tylko się przekonać. 
jak dalece potrafię ze swej razury 
rządzić Salamanką!... Jak dałece, zwy 
kły balwierz, obdarzony jedynie 
przez. Opatrzność odrobiną / sprytu, 
potrafi przewrócić w głowie dobrym 
i statecznym obywatelom tak, że im 
czarne wyda się białem, a białe czar- 
nem. Puściłem na miasto moich przy- 
jeciół, balwierzy, gołibrodów i my- 

  

drapieżmiejszy z potworów,  załudniających 
ziemię w okresie przedhistorycznym, mierzy 
sześć metrów wysokości; olbrzym ten posii- 
dał uzębienie, wobec którego zęby rekina wy- 

dają się dziecinną zabawką, a pazury jego 
ostre są jak brzytwy. Profesor Lull odkrył ten 
nowy rodzaj dinozaura, któremu nadał naz 
wę ceratopsus. Zwierzę to podobne było *v 
pewnym sensie do nosorożca, ale bez porów 
nania większe, o potężnym kilkometrowym 
ogonie, a dla obrony widocznie przed wroga- 
mi okryte pancerzem z łusk, podobnym do 
żółwiej skorupv. Na wielu z pośród czter- 
dziestu dinozaurów znajdują się olbrzymie 
wyrwy, świadczące o ranach, jakie odniosiy 
one w okolicy kręgosłupa podczas zażartych 
walk między sobą łub ze swymi wrogami. 

Wszystkie te gatunki olbrzymich ssaków 
znikły bez śladu z powierzchni ziemi. Rozma- 
ite hipotezy stawiali uczeni, pragnąc wytłu- 
maczyć ten fakt. Jedna z hipotez orzeka, iż 
prawdopodobną przyczyną wymarcia dino- 
zaurów i pokrewnych istot były zmiany kli- 
matyczne i terenowe. Zdaniem innych prz, 
ną zmierzchu gigantów były mikroby, ki 

zaatakowały skutecznie olbrzymich drapież- 
ców i wywołały dziesiątkujące je choroby i 
epidemje. Ustałonej i jednolitej opinji niema 
wśród paleontologów w tej kwestji. 

    

ciu emigracji rosyjskiej. Trzeba przy 
znać, że pod względem scenicznym 
komedja jest napisana z wielkim ta- 
lentem, ma ciekawą fabułę, żywą ak- 
cję, nie brak w niej pogodnego hum»- 
ru, i momentów o głębszem napięciu. 
Charaktery osób występujących w 
sztuce są plastycznie narysowane a 
wielkoksiążęca para potraktowana ;e 
szczerym sentymentem. Inna sprawa, 
że najbardziej utalentowany Francuz, 
nie potrafi zrozumieć i wczuć się w 
rosyjską psychikę, i że coś w niej za- 
wsze musi wypaczyć, przedstawić nie 
prawdopodobnie lub zgoła fałszywi*. 

Wprost nie do pomyślenia, aby 
wielki książe, który uratował i zde- 
ponował w Banku Francji miljardy 
carskiej rodziny, legitymista, mający 
kult dla starego reżimu, i dynastji, 
mający w dodatku za żonę bliską ku- 
zynkę zamordowanego cara, który 
będąc w mędzy nie naruszył grosza 
ze świętego depozytu, oddał go rządo 
wi bolszewickiemu, aby nie dopuścić 
do oddania koncesji nafty rosyjskiej 
fiancuskiemu konsorcjum, wtedy, 
gdy miał sposobność zdobycia zasz 
czytnego stanowiska przez wręczenie 
tych sum W, księciu Cyrylowi na wal 
kę z bolszewizmem. Nie taka konce- 
pcja. mogła się tylko zrodzić w gło- 
wie Francuza. Bezinteresowna ideo- 
wość przedstawiciela bolszewickiego 
rządu jest również nieprawdopodob- 
na, ale pomimo tego sztuka jest cie- 
kawa, Świetnie napisana i warta wi- 
dzenia, 

Teatr na Pohulance wystawił „То 
wariszcza”, nadzwyczaj starannie, z 
grających na pierwszy plan wysunął 
się p. Łodziński w roli w. księcia Mi- 
chała i p. Skrzydłowska W. księżny 
Tatjany, gdyż oboje wydobyli maksi- 
mum wartości z przedstawionych po- 
staci. Pani Skrzydłowska uosabia 
czar i wdzięk słowiańskiej kobiecej 
natury, niefrasobliwie godzącej się 
ze złym losem, i kochającje głęboko i 
wiernie Rosję i swojego Miszę, Tatja 
nie p. Skrzydłowskiej, brak może tro- 
chę było książęcego majestatu, ale za 
to miała ona dużo finezji w niuan 
sowaniu przejść między łzami bólu a 
uśmiechem. Pan Łodziński świetnie 
się prezentował, bardzo dobrze wżył 
się w rolę i miał dużo umiaru i god- 
ności w geście i słowie. P. Jasińska - 
Detkowska ładnie wyglądała w Śli- 
cznych toaletach i bardzo trafnie u- 
jęła typ żony francuskiego finansisty 
mającej aspiracje do wyższych sfer, 
p Czengiery był w miarę cwanym w 
miarę jowjanym przedstawicielem 
bogatej francuskiej burżuazji umie- 
jącej pogodzić zyski bankiera, z prze- 
konaniami partji socjalistycznej. Re- 
szta wykonawców: p. Wołłejko, Bie- 
lecki, Madaliński, Suchecka, Zielin- 
ska, Kersen i inni dobrze dopełniali 
całości. P. Kersen ma bardzo dobra 
dykcję i ładne warunki, szkoda wiel- 
ka, że w ciągu całego sezonu nie mial 
on jeszcze żadnej większej roli, w któ 
rej mógłby wykazać swoje zdolnoś- 
ci. „Towariszez** ma bardzo ładną o- 
prawę sceniczną i jest dobrze wyre- 
żyserowany. 

Zastępea. 

—o(jo— 

Siew z aeroplanu. 
Państwowe zakłady lotnicze w Moskwie 

skonstruowały aeroplan przeznaczony вре- 
cjalnie dła celów rolniczych. Aparat ten me- 
że zabrać ze sobą 700 litrów nasion i speł- 
niać funkcje siewey napowietrznego. Aero- 
plany znajdują wogółe coraz większe zaste 
sowanie w rolnictwie Z. S. R. R. Obszary ob- 
siane przez samoloty z powietrza sięgają jaż 
dzisiaj w Rosji 150.000 ha; na obszarze około 
1.000.000 ha prowadzona jest planowa wal- 
ka ze szkodnikami na polach, z myszami 
polnemi, innemi gryzoniami, z owadami ete. 

  

Zw. Księgowych w Polsce Oddz. w Wilnie 
poleca firmom fachowych księgowych różnych branż. 

Łaskawe zapytania kierować: Wilno, Mickiewicza 24, m.4, tel. 6-49 w godz. 8—15 
  

dlarzy, trefiąc loki nadobnych donzel 
i naszepiując plotki do ucha starych 
dewotek, wzniecili w ich naiwnych 
duszach chęć bohaterskich  sprzeci- 
wów, odwagę wypowiadania swego 

zdania, sądu o sztuce... cha, cha, cha. 
o architekturze!... Widok przedziwny! 
Poszły w ruch woziwody, pisarze po- 
dań i skryby publiczne, bakałarze, du- 
enny i siostrzyczki bractwa Św. Ni- 
kodema. Każdy chce wyrazić swe 
zdanie, każdy biegnie do biura admi- 
nistracji pana hrabiego, przynosi kar- 
telusz z wypisanemi bzdurami... przy 
znaj hrabio, żeś się nie raz setnie u- 
śmiał z tych pobożnych życzeń, z 
tych prostackich słów, z tych wier 
szyków, ordynarnych, ale szczerych... 
czy to nie widok przedziwny? Obraz 
odsłoniętej głupoty ludzkiej... zdema- 
skowanie naturalnego oblicza szarego 
tłumu? 

Almaviva. Żem się uśmiał nie- 
raz, zgoda, ale widok to nie jest budu- 
jący, mój Figaro, nie chodzi mi by- 
najmniej o to, by moje zacne miasto 
Salamanka, zyskało sobie miano naj- 
głupszego miasta w całej Hiszpanji.. 
bo pomyśl o tem panie Figaro, że 
wszak to jest najbezsensowniejsze, że 
roboty posunęły się tak daleko, iż 
gdybyś nawet całe. miasto zrewolto- 
wał i poprowadził na zburzenie rusz- 
towan, (za co zresztą spotkałbyś się 
z szubienicą i nawet moje możne 
wpływy by cię nie ocaliłyj, to i 
tak nie wysadzisz chyba w powietrze 

kamiennych fundamentów i nie odsa- 
dzisz wyciętych na placu ogrodów i 
drzew? Pocóż więc cała ta burza? 

Figaro. Jakto panie hrabio, pan 
chyba żartuje? Nie wątpię że żartuje, 
czyżby tak subtelny umysł jak hra 
biego Almaviva, nie domyślił się, że 
wszystko to jest zrobione przezemnie 
i przez moich towarzyszy balwierzy 
dla jaśnie pańskiej zabawy? Dla po- 
kazania możnym tego świata czem 
jest poklask i uznanie tłumu? Jak 
łatwo jest zyskać lub stracić to uz- 
nanie o które tylu zabiega. Jak łat- 
wo okłamać, pociągnąć w rzekome 
pobożnem  oburzeniu - bezkrytyczny 
tłum. jak dobrą zabawą, wesołą faz- 
są, widokiėm przedziwnym jest uda- 
na mistyfikacja, kiedy to za hasłem 
rzuconem wśród pękania ze śmiechu 
włajemniezonych balwierzy, ubiera- 
jących się w togi mędrców, kazno- 
dziei i ojców miasta, jednem pchnię- 
ciem w morze nonsensów, sprawić 

można, że się w niem skwapliwie nu. 
rzają po uszy prowadzeni na błysko 
tliwym pasku naiwni mieszkańcy sła- 
wetnego grodu Salamanki... 

Almaviva. Ale mości Figaro, nie 
mówiąc o tem, że jest to widok raczej 
niesmaczny... 

Figaro. Ach gusta hrabiowskie 
nie zawsze są gustami balwierzy... a 
jednak nasze koncepty z razury, + 
targów, ze spelunek, miały dotąd a- 
plauz jaśnie panów... 

Almaviva. Być może. ale tym ra- 
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Mąż idealny. 
Podobno nie jest łatwo być dobrym mę- 

żem. Zdaje się, że już pra-praojciec Adam 

miał z tem w raju pewne trudności, inaczej 

nie byłoby tej całej, tak znanej a tak nies- 

ma«znej historji z wężem. 

By ten dość stary problem nowocześnie 
naświetlić, ogłosiło jedno z pism angielskiej 

ankietę na temat: „Jaki powinien być wzo- 

rowy mąż*? Pisma angielskie przewyższają 
wileńskie ilością nakładu, to też na tę ankię 
tę wpłynęło 95,000 odpowiedzi. Mężatki, 
wdówki, rozwódki, dziewice, panienki i „ar 
tystki z Variete", wogóle ogromna — jak wi 

dzimy — ilość kobiet pośpieszyła z odpe 
wiedzią. 

Studja nad tą ankietą dały następujących 
jedenaście punktów. streszczająd,ch wartość: 

idealnego męża: 

Powinien: 

1) być wierny, 2) mieć zmysł dla domowe 

go ogniska, 3) zdrów, 4) szczery, 5) kochać 
dzieci, 6) być delikatny, 7) mieć zmysł hu: 
moru, 8) być konsekwentny, 9) posiadać wat 

tości towarzyskie, 10) wielbić kuchnię do- 

mową, 11) być przystojny. 

Trzeba przyznać, że jest tych wymagań 
sporo. Czy tacy mężowie istnieją wogóle? 
Czy żył kiedykolwiek facet, któryby odpe- 
wiądał tym warunkom? Nie jestem pewny, 

ale mam wrażenie, że znałem takiego. Raz 

w zimie kaszlał trochę i żona zaprowadziła 
go do lekarza. 

Lekarz zbadał, opukał i osłuchał, poczem 

tzekł: Jest pan przeziębiony. Zaraz przypi 

szemy panu receptę. Trzeba będzie zażywać 

trzy razy dziennie po jedzeniu. Co pan woli 
pigułki czy proszki? 

Mąż idealny pomyślał ehwilę, poczem 

przeprosił lekarza, podszedł do drzwi pocze 

kalni, gdzie držala z nieciepliwości żona i 

zapytał łagodnie: „Jak wolisz kochanie? Ce 

mam zażywać proszki czy pigułki? 

Tak, tak. To był mąż idealny. Niema ga 

już. Niestety nie żyje. Umarł nie zapł,taw- 

szy się nawet żony o pozwolenie. 

—o()Jo— 

Ratujmy Bazylikę. 
Jak wynika z danych statystycznych. prze- 

prowadzonych przez Sekcję Finansową Ke- 
mitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej, de 
dnia 27 lutego 1933 roku rozesłano ua terem 
całej Rzeczypospolitej Polskiej list ofiar 
122.000. Z tego wróciło do dnia 18 kwietnia 
1934 roku: przychylnych 14.299; odmownych 
10.890; niedoręczalnych 3.397 — razem wró- 
ciło — 28..586, na ogólną ilość rozesłanyci 
122.000. 

Z powyższego wynika, że pozostało b 'z 
żadnej odpowiedzi aż 93.414 list. Podając 
powyższe do wiadomości całego społeczeń- 
stwa polskiego, Komitet Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej zwraca się z usilną prośbą o ła- 
skawy zwrot w swoim czasie nadesłanych 
list, chociażby z nieznacznemi ofiarami, co 
umożliwi prowadzenie w dalszym ciągu re 
bót, przerwanych z braku funduszów. 
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— Dobrze się pani bawiła w teatrze? 
— Ależ tak, bardzo! 
— (o panią najwięcej zachwyciło? 
— 10-minutowe antrakty. 

zem zabrnąłeś w zaułek bez wyjścia. . 
bo cóż dasz im wzamian za zniszczo- 
ny projekt, na który się przed mie- 
siącem jeszcze bez protestu godzili, 
czy nowy? Czyś podał jaki inny po- 
mysł do uznania ogółu obywateli? 

Figaro. Bynajmniej, i pocóż? 
Pozwólmy się uspokoić namiętnoś- 
ciom. wypisać skrybom a wtedy... 
wyciągniemy najkategoryczniejsze 
dowody na to, że żaden inny pomnik 
nie może być postawiony w Salaman- 
ce tylko dłuta sławnego artysty Ben 
Kuny... 

Almaviva. Podasz nas na pośmie- 
wisko całej Hiszpanii... 

Figaro. Cóż to nas może obcho- 
dzić? Ale będą o nas mówili w całej 
Hiszpanji.. Każdy zdobywa taką sła- 
wę na jaką go stać. Wszak nie wyma- 
gasz hrabio od balwierza, by miał 
zalety rycerskie... by postępował we: 
dle kodeksu hidalgów. by zaniechał 
kłamstwa, oszczerstwa i pamfletów? 
W cóżby się obróciła Salamanka? 
W klasztor grzecznych wychowanek 
mniszek, w wirydarz potulnych mni- 
chów? Robić z ludzi kukły, z siebie 
pajaców, to przednia zabawa i nie. 
myślę się jej wyrzec... 

Almaviva. (zamyślony). Najgor- 
sze, że za to też trzeba będzie zapła- 
CIC 

Tłumaczył z hiszpańskiej zarzueli 

Don Diego y Alwarez. 

Agaro.) Gelis J)
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3 maj w Wilnie. 
Wczoraj Wilno wraz z całą Pol- 

ską obchodziło rocznicę uchwalenia 
konstytucji 3-go Maja. Rok rocznie 
historyczna ta uroczystość obchodzo- 
na jest z dużym pietyzmem. W roku 
bieżącym również panował podniosły 
nastrój. Już w przeddzień Święta 

miasto przybrało uroczystą szatę, po- 
krywając się flagami i barwach pań 
stwowych. Góra Zamkowa i Trzy- 
krzyska pomysłowo  iluminowanc 
zwiastowały mieszkańcom o zbliża 
jącem się święcie. 

Święto Królowej Polski. 
Ponieważ uroczystość uchwalenia 

Konstytucji zbiega się ze świętem ko- 
ścielnem Królowej Korony Polskiej 
od samego rana we wszystkich koś- 
ciołach wileńskich odprawiano uro 
czyste nabożeństwa. 

  

  

Nabożeństwo w kościele garnizo- 
nowym. 

O godz. 10-ej rano w kościele gar 
nizonowym Św. Ignacego ks. kapelan 
major Śledziewski odprawił uroczysie 
dziękczynne nabożeństwo, podczas 
którego wygłosił podniosłe okoliczno- 
ściowe kazanie n. t. „Naród i pań- 

stwo”. 
Kościół wypełniony po brzegi tłu- 

mem wiernych, Na nabożeństwie 
obecni byli przedstawiciele władz, p 
wojewoda Jaszczołt, rektor Staniewicz, 
reprezentanci wojska z gen. Skwar- 
czyńskim na czele, starosta grodz- 
ki Kowalski, naczelnicy i dyrek- 
torzy urzędów  niezespolonych — ©- 
raz reprezentaci sfer naukowych, 
literackich i artystycznych. W* koś: 
ciele zgrupowały się pocziy sztanda- 
rowe poszczególnych pułków, Fede 
racji, Związków "Obrońców Ojczyzny, 
organizacyj społecznych, szkół oraz 
harcerstwa. 

  

W kościele Pro-Katedrałnym 

W tym samym czasie w kościele 
św. Jana ku chwale Królowej Korony 

  

"Do nabycia w pierwszorzędnyc b 
magarvnach galantervinych. 

  

Czwarta klasa moc wygranych, 

Będzie co do domu nieść... 

Tylko los kup u Wolańskiej, 
Zapamiętaj: Wielka — sześć .. 

  

Polskiej odprawiał uroczyste nabo- 
żeństwo J. E. Ks. Biskup Michalkie 
wicz. Okolicznościowe kazanie wy- 
glosił ks. Sołtan. Kościół był również 
wypełniony. 

Pochód harcerzy. 

Po ukończeniu nabożeństw ulica- 
mi miasta przeciągnął imponujący 
pochód harcerzy, zorganizowany dla 
spropagowania zbiórki na oświatę 
narodową. 

Na skwerach i plaeaeh. 

Między godz. 1 i 2 na placach i 
skwerach publicznych przygrywały 
orkiestry wojskowe. Z powodu pię- 
knej upalnej pogody skwery i ogro- 
dy roiły się od tłumów spacerowi- 
czów. Wszędzie panował podniosły i 
wesoły nastrój, 

  

Z wielką radością powinniśmy 
wszyscy powitać przystąpienie do a- 
ktywnej pracy sportowej Związku: 

Strzeleckiego. 
Obecnie po powrocie z Krakowa 

p. Frank przystąpił do- wskrzeszenia 
klubu sportowego w Strzelcu, i posta- 
wienia pracy na wysokim poziomie 
nietylko zawodniczym, ale i wycho- 

wawczym. 
Dziś Strzelec rozpoczyna jakgdy- 

by trzeci okres istnienia. 
Aby o planach i zamiarach coś się 

dowiedzieć zwracam się do p. Fran- 
ka. 

Na wstępie rozmowy zapytuję © 
ogólny charakter pracy sportowej. 

— Postanowiłem zerwać z krót- 
kowzroczną polityką hodowania 2- 
sów sportowych — mówi p. Frank. 
Trzeba zaprzestać zabawy w mi- 
strzów, a rozpocząć pracę nad uspor- 
lowieniem mas. 

Zagadnienie te jest tem latwiejsze 
do przeprowadzenia, że mamy sz=- 

reg swoich oddziałów na prowincji 
Podokręg wileński obejmuje, aż 9 po- 
wiatów: Troki, Święciany, Lida, Głę- 
bokie, Postawy, Wilejkę, Mołodeczno 

Oszmianę i Brasław, 
Akcja WF na prowincji rozwija 

się pomyślnie. Najlepiej są zaawaa- 
sowane następujące galęzie sportu: 
lekkoatletyka, sporty wodne z uwzgle 

dnieniem kajaków i oczywiście nac- 
ciarstwo, które przez Strzelec jest u- 
prawiane masowo. Zamierzamy zwró 
cić uwagę na boks i na gry sportowe. 
Instruktorzy nasi są siłami wykwali- 
fikowanemi, gdyż większość ich le- 
gitymuje się ukończeniem CIWF, 
względnie Szkoły W. F. w Poznaniu. 
Oczywiście sercem całej tej pracy w 
terenie jest Wilno. 

Komunikat 
Wyborczego Kom. Obywat. 

W sobotę dnia 5 maja b. r. o g. 

18-ej w lokalu Sekretarjatu Wojewó- 

dzkiego BBWR. przy ul. Św. Anny 2-4 
odbędzie się zebranie organizacyjne 

Wyborczego Komitetu Obywatelskie- 

go. 

Do współpracy w Obywatelskim 

Komitecie Wyborczym zgłosiło swój 

akces 110 Stowarzyszeń społecznych 

i gospodarczych oraz szereg wybit- 

nych działaczy społecznych. 

150.000 zł. na pomoc siewną. 
Dowiadujemy się, że władze cen- 

halne postanowiły dodatkowo wya- 
sygnować sumę 150.00 złotych na po- 
moc siewną dla ziem wschodnich, w 

pierwszym rzędzie dla Wileńszczyzny. 
zny. 

— Plan pracy na zbliżające się 
lato? 
—-Projektujemy zorganizawnie za- 

wodów o mistrzostwo oddziału z tem 
zastrzeżeniem, że prowincja przepro- 
wadzi u siebie eliminacje, a potem 
dopiero stanie do walki na boisku w 
Wilnie. 

Planem naszej pracy jest POS. A- 
kcja rozwija się pomyślnie i prawie 

wszyscy strzełecy mają jaż zdobyty 
POS. Próby na POS mają jednocześ- 
nie charakter eliminacyj. Egzam'na 
sprawności fizycznej dają nam dużo 
materjału porównawczego. 

Muszę powiedzieć, że Strzelec w 
dzisiejszej chwili posiada koło 50 dru- 
żyn "ier sportowych. - Poszczególni 
członkowie występować będą w bar- 
wach Strzelca, co da nam możność 
w wileńskich rozgrywkach przepro- 
wadzać ciągłe zmiany w wystawianiu 
drużyn. W miarę potizeby sprowa- 
dzać będziemy swych graczy z pro- 
wincji, którzy w turniejach wileń- 
skich będą mogli dużo się nauczyć 
ciekawych rzeczy. 

— A jak idzie praca w poszeze- 
gólnych sekejach? 

— Zacznijmy od sekcji lekkoatle- 
tycznej. 

Pracę rozpocząłem od podstaw. 
W powiatach odbyły się już wszędzie 
biegi naprzełaj. ) 

W projekcie jest zorganizowanie 
obozu kondycyjnego w lipcu. Obóz 
ten odbędzie sie chyba w Trokach. 

Staramy się również ożywić sek- 
cję pań, która kiedyś w Strzelecu mia- 
ła bardzo piękną kartę rozwoju. 

Narodowym faktycznie sportem 
Strzelca są marsze, które wymagają 
specjalnego treningu. W czerwcu o l- 
  

Historja „Spółki nabieralskich” w Nowej 
Wilejce i aresztowanie jej dyrektora. 

W latach 1929 i 1930 prosperowała w No 
wej Wilejce instytucja, mająca charakter 
banku spółdzielczego, pod nazwą „Kasa Kre 
dytowa w Nowej Wilejce*. 

Założyciele tej „Kasy Kredytowej: nie hy 
Ji obywatełami Nowej Wilejki, lecz przyby- 
szami z Warszawy, Łodzi i innych miast Pol 
ski. Tworząc nową instytucję bankową w No 
wej Wilejce, której statut opiewał, iż „zada 
miem spółdzielni jest podniesienie sprawno- 
ści gospodarczej środowiska oraz dobrobytu 
<złonków przez wykonywanie czynności ban 
Kkowych* — chcieli oni jedynie szybko wzbo 
gacić się. 

KOHN I S-KA. 

Głównymi założycielami banezku  byii 
M. Kohn i Władysław Epsztejn z Warszawy, 
którzy zwerhbowawszy jeszcze kilka osób za 
łożyli Kasę Kredytową, nie mając grosza 
przy duszy. Do spółki doszli: Chaim Dajches 
I. Sznejderowiez i Beński z Wilna, Zygmunt 
Wajnrajch i Szejniak z Łodzi, Juljan Miński 
z Warszawy i przybyły wówczas z Rosji So 
wieckiej Sz. Menakier. 

Dyrektorem kasy został niejaki Józef Żyt 
nieki, podejrzany w swoim czasie o werbowa 
mie kobiet do Argentyny. 

PIERWSZE KROKI. 

Zgodnie ze statutem spółdzielni każdy 
członek miał wpłacić conajmniej 100 zł. (tyte 
wynosił udział), lecz nikt z członków sumy 
tej nie wniósł. 

Rozpoczęto więc pracę z gołemi rękami. 
Wynajeto jedynie lokał w Nowej Wilejce 
przy ulicy Objazdowej 3, obstałowano pie- 
€zątki oraz blankiety firmowe i interes... po 
szedł. 

Pierwszą tranzakcją nowej instytucji ban 
kowej było zakupienie na raty maszyny do 
pisania w wileńskiej firmie „Administracja“. 
Maszynę tę sprzedano za trzysta zł. gotówką 
Urzędowi Pocztowo-Tel. w Nowej Wilejce 

które stanowiły pierwszy zarobek „bankie- 
rów*. 

„DYREKTOR* ŻYTNICKI I JEGO AGENCI. 
Wszyscy założyciele spółdzielni, rozjecha 

li się po €ałej Polsce, pozostawiając na miej 
scu jedynie dyrektora Żytnickiego oraz zaan: 
gażowany przez niego personel. 

Członkowie spółdzielni zaczęli zamawiać 

w rozmaitych firmach zamiejscowych naj- 
przeróżniejsze towary na swoje nazwiska. 

Firmy wysyłały towary pod adresem Ka- 
Sy, która ręczyła materjalnie za nabywców, 
= zamiast pieniędzy wysyłała firmom wek 
s 

Interes szedł dobrze. 

NIEUCZCIWA KONKURENCJA. 
Tymczasem w sferach handlowych Wilna 

wywołał wielkie zaniepokojenie fakt sprzeda 
ży rozmaitych towarów po cenach niższych 
od fabrycznych. 

Centrala „Filips'a* w Warszawie nades- 
łała pod adresem Kasy transport żarówek, 

wartości ponad 1000 zł. Kasa sprzedała te 
żarówki po rewelacyjnie niskich cenach. — 
Miejscowy oddział „Filips'a* zaalarmował 
centralę. Ta sama historja powtórzyła się z 
innemi firmami, były bowiem wypadki, kie- 

dy Kasa sprzedawała towary za 50 proc. ich 
faktycznej wartości, co wśród kupiectwa wi 
ieńskiego wywołało falę protestów. Kasa na 

skutek tego po kilkumiesięcznem istnieniu 
powoli zaczęła się dekonspirować. 

Kiedy policja miejscowa zainteresowała 
się gospodarką „Kasy Kredytowej* w Nowej 

Wilejce, zdążyła już ona nabrać towarów 

na sumę przeszło 40 tysięcy złotych, nie pła 
cąc za to ani grosza. 

UCIECZKA „DYREKTORA*% I CZŁONKÓW. 

Z chwiłą kiedy policja zajęła się działał 
nością Kasy oszuści zrozumieli, że wszystko 
wyjdzie najaw i większość z nich przeddzień 
aresztowania pierzchła z Wilna w rozmaite 

strony. 
Zbiegł również i „dyrektor* Żytnieki, kió 

ry, jak to policja następnie wyjaśniła, wyje 
chał do Gdańska. 

B. DYREKTOR.. GOŃCEM FIRMY „LE6*. 

W Gdańsku Žytniekiemu nie powodziło 
się zbyt dobrze, wobee czego powrócił on de 
Warszawy, gdzie wkrótce przyjął posadę 
gońca biura sprzedaży laboratorjum chemicz 
nego „Leo* przy ulicy Wierzbowej 6. 

Lecz i na tej posadzie Żytnicki nie pozo 
stał dłago. Pewnego dnia, kiedy kierownik 
biura dał mu 300 zł, które miał zanieść do 
banku, Żytnicki przywłaszczył te pieniądze 
i zbiegł z Warszawy. 

Dopiero wówczas kiedy firma „Leo* zło 
żyła skargę do policji wyjaśniło się, że jest 
to ten sam Żytnieki, którego od dłuższego 
czasu poszukuje policja wileńska. Za Żytnie 
kim znowuż rozesłano listy gończe, lecz i 
tym razem bezskutecznie. 

ĘĄ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYI 7 

Miasto bez bibijotek — 
twierdza bez broni! 

NOWA 

Wypożyczalnia Hsiążoh 
Wilno, Jagiellońska 16—9 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz polskim oraz w obcych 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 
Każdy abonent za wytrwałe czytanie 
otrzyma premjum. Czytelnicy mogą 
otrzymać legitymacje zniżkowe do 
Teatru Miejskiego na W. Pohulance. 

Czynna od godz. 1|-ej do !8-ej. 

— Warunki przystępne. — 

EI nai й 

MELINA PRZY ULICY KOPANICA 14. 

Dopiero przed dwoma dniami Wydział 
Śledczy m. Wiłna otrzymał poufne informa 
cje, że poszukiwany Żytnicki przebywa w 
Wilnie. Drogą przeprowadzonych obserwa- 
eyj. stwierdzono, iż ukrywa się on w miesz 
kaniu swej znajomej Lei Ejfowej (Kopanica 
14). Onegdaj wieczorem policja wkroczyła 
nagle do meliny Ejfowej gdzie Żytnickiego 
aresztowano. 

Zatrzymanego oszusta, który ma jeszcze 
kilka innych spraw, osadzono narazie w are 
szcie centralnym do dyspozycji p. wicepro- 
kuratora na miasto Wilno. 

Kiedyś podziwiać ją bedą 

Każda dbała o swe dzieci matka powinna pilnować, by codziennie 

rano i wieczorem czyściły. zęby pastą Colgate. 

nietylko nadaje powierzchni zębów nieskazitelną biał 

również dokładnie szczeliny między zębami. A właśnie w iych 
nach, do których włos szczoteczki nie dociera, gromadzą 

jedzenia, które pasta Colgate gruntownie usuwa. Arom: 

smak sprawia, że oddech staje się świeży i czysiy, to też po 

szej już próbie ani Pani ani dzieci nie zechcą używać innej pasty. 
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Colgate-Palmolive Sp. z o. CZ 

Pasta ta bowiem 

lecz czyści 
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Nieczysty oddech 

pochodzi często z 

pozostałych  mię- 

(dzy zębami resztek 
jedzenia. Colgate 

zapobiega łe mu 

gruntownie. 
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KURJER SPORTOWY 
Praca sportowa Związku Strzeleckiego. 

  

będą się zawody powiatowe, w lipcu 
o mistrzostwo podokręgu, a dwie naj- 
lepsze drużyny wysłane zostaną na 
marsz Kadrówki. 

Z lekkoatletyką prawie bezpośre- 
dnio wiążą się gry sportowe. 

W maju (29) stajemy do rozgry- 
wek o puhar Strzelca. Sądzę również 
że nie zabraknie zespołów Sirzelca w 
turniejach wileńskich. Treningi pro- 
wadzone są trzy razy tygodniowo, a 
iąk jakoś mówi się, że iakoby z Kra- 
kowa ma przyjechać do Wilna sze- 
reg dobrych grajków. 

Świetnie rozwija sie w  Strzeleu 
sport kajakowy. Zamierzamy tab»: 
kajaków zwiększyć podwójnie, a je- 
żeli warunki pozwolą to zakupimy 
również i łodzie wiosłowe. Jeżeli ch..- 
dzi'o Wilno, to sekcja sportów wod- 
nych wejdzie w porozumienie z WKS, 
który zapewne przyjmie pod swe 
skrzydła opiekuńcze wioślarzy Strzel 
sa. W Trokach odbędzie się w tym ro 
ku zorganizowany przez PUWF wie 
ki obóz strzelecki sportów wodnych. 
Obóz ten będzie miał charakter о- 
spływ kajakowy rzekami Wileńszczy- 
gėlny. 

W sierpniu odbędzie 
zny. 

Zorganizowaliśmy niedawno sek- 
cję bokserską, który wystąpiła na- 

zawodach Strzelca w Brześciu nad Bu 
giem., Projektujemy. zorganizowame 
szeregu meczów z drużynami Strzelca 
warszawskiego. Chcemy również wał 
czyć z Jagiellonią z Białegostoku, a 
ponadto zamierzamy nawiązać  Ści- 
sły kontakt z bratniemi organizacja- 
mi na Łotwie i w Estonii. 

Doskonale zapowiada się sekcja 
sportów motorowych jak: motocyk- 
łowo-kolarska. Pozyskaliśmy sporo 
nowych członków, którzy szykują się 
do sezonu. O Strzelcu usłyszymy nie- 
wątpliwie dużo pochlebnych zdań w 
czasie najrozmaitszych wyścigów. 

Jeżeli chodzi o sport strzelecki, to 
dotychczas odczuwał się brak amuni- 
cji. Koszty są ogromne, to też sekcja 
ma poważne trudności. 

Do Wilna niebawem przyjedzie na 
stłe trzykrotna mistrzyni Polski w 
broni małokalibrowej Hydokówna z 
Krakowa. 

— Na zakończenie chcę jeszcze 
dowiedzieć się o pracy organizacyjnej. 

— W pracy organizacyjnej przy- 
chodzi nam z wielką pomocą Kom. 
Okr. mjr. Chmara z Grodna, a w 
Wilnie pracami kieruje p. kpt. Kónig. 

J. N. 

się wielki 
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Na lato. 

  
Biała panama, przepasana wstęgą koloru błękitno-morskiego. 

  

Lekkoatieci K. P. W. wygrali bieg sztafetowy 
„3 maja”. 

Jedną z najpiękniejszych imprez 
sportowych Wilna, jest bezprzecznie 
bieg sztafetowy rozegrywany w dniu 
3-go maja. 

Bieg ten liczy już bitych 8 lat, a 
cieszy się coraz większem powodze- 
niem. 

Ambicją poszczególnego klubu jest 
zdobycie dobrego miejsca. Nic dziw- 
nego, że przygotowania do walki trwa 
ja zazwyczaj dość długo, bo nie jest 
zbyt łatwo ustalić skład 10 ludzi bie- 
gających dobrze, obowiązujący dy: 
stans 1000 mtr. 

W tym roku do bardzo miłych :- 
nowacyj tego biegu było zgłoszenie 
sztafety A. Z. S. Trzeba bowiem wie- 
dzieć, że akademicy postanowili 
wskrzesić swe dawne, piękne trady- 
cje sportowe, uruchamiając znów se 
kcję lekkoatltyczną, która wczoraj 

AED NES PTE T IIA ATS 

DZIŚ ZEBRANIE KOMITETU 
RAIDU WILNO — RYGA. 

Dzisiaj o godz. 19 w lokalu Wil. Tow 
Cyklistów i Mot. przy Zygmuntowskiej 4 
odbędzie się pierwsze zebranie organizacyjne 

komitetu raidu motocyklowego Wilno — 
Ryga. 

Na zebraniu zostaną niewątpliwie omó 
wione zasadnicze kwestje jak ułożenie tra 
sy, ustalenie terminu i inne. 

JUTRZEJSZE MECZE 
PIŁKARSKIE. 

„Jutro mieć będziemy „aż. „dwa. mecze- pił- 

karskie. 

Na Antokolu o godz. 16 min. 45 OGNISKG 

spotka się z DRUKARZEM, a W. K. S. u sie- 

bie na boisku grać będzie z P. K. S. Lida 

W niedzielę zaś Ż. A. K. S. spotka się z 

Makabią baranowicką, która ma jakoby w 

dalszym ciągu walczyć o mistrzostwo. 

NARODOWY BIEG NAPRZEŁAJ 
WARSZAWA, (PAT). — Dziś w dniu 

święta narodowego odbył się po raz 9-ty 
doroczny tradycyjny narodowy bieg naprze- 
łaj, zorganizowany na stokach eytadeli na 
Żoliborzu. Biegł odbył się na dystansie około 
8 klm. Z powodu upałów padło kilku za: 
wodników, m. in. zemdlał zaraz po przekro 
ezeniu mety zwycięzea biegu Józef Noja z 
Sokoła poznańskiego. 

Na starcie stanęło 410 zawodników a bieg 
ukończyło 350, reszta została na trasie. M. 
in. wycofał się znany długodystansowiee kra 
kowski Fiałka. 

Pierwsze miejsce zajął mało znany do 
tychczas zawodnik poznański Józef Noja z 
Sokoła poznańskiego w czasie 24 minut 50 
1 6/10 sekund. 2-gi był Strzałkowski z Jagiel 
lonji białostockiej, o 6 m. za zwycięzeą. 3 
Puchalski z Warszawy o 20 m. za pierwszym 
4-ty Ruszłewski z „Zagwi* warszawskiej. 5 
Rak. 6-ty Brona z Warszawianki. 7-my Kar 
pesa z Sokoła łódzkiego. 8-my Duplicki z 
AZS. warszawskiego. 9-ty Zośko ze Strzelea 
kaliskiego. Drużynowo pierwsze miejsce za- 
jęła Jagiellonja przed  Warszawianką. — 
Wibrew zapowiedziom na start nie stang! 
znany biegacz Kusociński. 

MECZE LIGOWE 
KATOWICE, (PAT). — W Wielkich Haj- 

dukach odbył się mecz ligowy pomiędzy Ru- 
chem a Podgórzem. Odniósł zwycięstwo w 
miażdżącym stosunku Ruch — 13:0 (4:0). — 
Ruch był lepszy conajmniej o kłasę od swe 
go przeciwnika. 

KRAKÓW (PAT). — Garbarnia pokonała 
na swojem boisku Cracovię w stosunku 4:6. 

SIEDLCE, (PAT). — Spotkanie o mistrzo 
stwo Ligi między miejscowym Strzelcem a 
warszawską Legją zakończyło się nierozstrzy 
gniętym wynikiem 1:1, do przerwy 1:0 dia 
Legji. 

MECZ TENISOWY 
LEGJA — A. I, K. (Szwecja). 

WARSZAWA, (PAT). — Dziś w 1 dniu 
spotkania tenisowego między szwedzkim klu 
bem AIK. a warszawską Legją spotkali się 
Tłoczyński ze Stiekhammerem i Wittman ze 
Schroderem. 

Wygrali Polacy, Tłoczyński w stosunku 
6:1, 6:0 i 6:1 a Wittman w stosunku 6:1, 6:1 
i 6:4. 

WYJAZD REPREZENTACJI 
PIĘŚCIARSKIEJ DO AMERYKI 
WARSZAWA, (PAT). — We czwartek 

opuściła Polskę polska reprezentacja pieš 
<iarska, udająca się do Ameryki na zawody 
zorganizowane przez chicagowski dziennik 
Chieago Tribune. Wyjechali zawodnicy: Rot- 
holz, Rogalski, Kajnar, Sipiński, Misiurewicz 
Majchrzycki, Karpiński i Piłat, dalej prezes 
Związku Bokserskiego Baranowski, trener 
Stamm i korespondent dziennika amerykań- 
skiego Day. 

POLACY W LILLE. 
LILLE, (PAT). — Pierwszy mecz Pogoni 

lwowskiej rozegrany w Liile z zawodowym 
mistrzem Francji Olimpique Lillois zakoń- 
€zył się nieznaczną i niezasłażoną przegraną 
Polaków w stosunku 0:1 (0:1). 

Polacy musieli grać w 2 i pół godziny po 
50-godzinnej podróży. Polacy mieli przewagę 
a Franeuzów uchronił przed klęską znake- 
mity ieh bramkarz. 

właśnie debiutowała w swem nowem 
wydaniu. 

Debiut wypadł więcej niż pomy- 
ślnie. Akademikom należy przyklasnąć 
życząc powodzenia w pracy lekkoa- 

tletycznej. 
Liczono się ogólnie z wałką WKS 

z Sokołem, ale niestety Sokół uczynił 
zawód, gdyż od pierwszej już zmiany 
widać było, że siły są nierówne, a i 
źle dobrane, to też Sokół roli nie ode- 
grał. 

Walka o pierwsze miejsce roze- 
giywała się faktycznie do 5 zmiany 
między A. Z. S., W. K. S. i Ogniskiem 
K. P. W. Do 5 zmiany kolejnošė szta- 
fet łamała się co chwila i dopiero Žy- 
liński z Ogniska wyjaśnił sytuację, 
nadrabiając stracone metry. Od tej 
chwili Ognisko walczyło już tylko : 
czasem, biegnąc spokojnie, daleko 
przed W. K. S. i A. Z. S. sztafety te 
„gryzły się* między sobą na każdym 
metrze. Walka była madzwyczaj am- 
bitna, dająca dużo piękna. 

Ostatecznie "wyniki ułożyły się 
następująco: 1) Ognisko KPW 28 m. 
1 sek. 2) WKS 28 min. 30,2 sek. 3! 
AZS 28 min. 40,2 sek. 4) Sokół 5) W. 
K. S. II 6 p. p. leg. ' 

Ognisko biegło w następującym 
składzie: Pietraszkiewicz, Okułowicz, 
Kowalenko, Krym, Rodzynkiewicz, 
Żyliński, Szumko, Zajewski, Trocki i 
Kazimierski, który witany owacyjnie 
wpadając na metę przerwał rozpiętą 
taśmę, 

W sztafecie KPW wyróżnili się: 
Okułowicz na drugiej zmianie, Żyliń- 
ski na szóstej i na dalszych zmianach 
Szumko, Zajewski, Trocki i oczywiś- 
cie Kazimierski, Sztafeta Ogniska by- 
ła świetnie ustalona przez kierownika 
sekcji J. Niecieckiego: 

W sztafecie WKS wyróżnili się: 
Burak, Żylewicz Jan z 3 B. Sap. i 
Kochanowski. 

Bardzo dobrze spisał się Kepel z 
A. Z. S., który rozpoczynając sztafetę 
oddał pierwszy pałeczkę swemu ko- 
ledze Kalinowskiemu. 

O sztafecie Sokoła trudno 
przychylnego powiedzieć. 

Zespół II W. K. S. bardzo surowy 
Trzeba trenować i trenować, ale tre- 
nować umiejętnie, a po kilku latach 
może będą niezłe wyniki. 

Po biegu prezes O. Z. L. A. płk. 
Klewszczyński rozdał zwycięzcom na - 
grody, 

Nagrodę przechodnią A. Z. $. zdo- 
był ostatnio na własność W. K. 5., 
mając lepszy stosunek punktów. 

Bieg ten w przyszłym roku mieć 
będzie nową nagrodę. Tradycja zo- 
stanie zachowana. 

Na zakończenie musimy podkre- 
ślić, że strona organizacyjna biegu 
była wzorowa. Podziękowanie nale- 
ży się w pierwszym rzędzie 3 B. Sa- 
perów i p: kpt. Fr. Niepokułczyckie- 
mu. który był kierownikiem biegu. 

iPropagandowo bieg wypadł rów- 
nież imponująco. Walce przyglądała 
się koło 5 tysięcy widzów, co jest wy- 
mownym znakiem poważnego inte- 
resowania się sportem w Wilnie. 

Wystarczy powiedzieć że cała tra- 
sa tysiąca metrów była z obu stron 
alei gęsto zastawiona żywym murem 
ciękawej publiczności. 

RADJO 
WILNO. : 

PIĄTEK, dnia 4 maja 1934 roku. 
7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

por. Muzyka. Chwiłka gosp. dom. 11,40: 
Przegl. prasy. 11,50: Paderewski (płyty). — 
11,57: Czas. 12,05: Muzyka popularna (pi 
ty). 12,30: Kom. meteor. 12,33: Muzyka ży- 
dowska (płyty). 12,55: Dzien. połudn. 1 
Progr. dzienny. 14,55: Pogadanka L. O. P. P. 
15,05: Wiad. o eksporcie i giełda roln. 15,20: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 15,50: Muzy - 
ka lekka. 16,20: „Co się dzieje w Wilnie -— 
pogad. 16,35: Koncert chóru. 17,05: Recital 
fortep. 17,30: „Krasinski“ — odczyt dla ma- 
turzystów. 17,50: Odczyt pedagogiczny. 18,10: 
Muzyka lekka. 18,40: „Film a poradnictwo 
zawodowe — pogad. 18,55: Progr. na sohv 
tę. 19,00: Ze spraw litewskich. 19,15: Codz. 
odc. pow. 19,25: Feljeton aktualny. 19.40: 
Wiad. sport. 19,43: Wil. kom. sportowy. —- 
19,47: Dzien. wiecz. 20,00: „Myśli wybrane *. 
20,02: „„Na froncie literatury'* — felj. 20,15: 
Pogad. muzyczna. 20,30: Koncert Europejski 
ze Sztokholmu. 21,30: II cz. koncertu symf. 
z Filharmonji Wiarsz. 22,40: Muzyka taneez 
na. 23,00: Kom. meteor. 23,05: Muzyka tan, 

cóś 
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Znižka taryfy elektrycznej 
W najbliższych dniach Zarząd mia- 

sta wprowadzi nową ulgową taryfę 

elektryczną dla napędu motorowego, 
przy zastosowaniu liczników dwuta- 
ryfowych. Nowa taryfa stosowana bę- 
dzie załeżnie od ilości zużytej energji 
w ramach od 25 do 13 groszy za 
kiw/g. 

Powyższe ulgi dotyczą taryfy 
dziennej, Taryfa zaś wieczorowa wy- 
nosić będzie 32 gr. za ktw/g. (dotych- 
czas 35 groszy). : 

Udzielenie przez elektrownię miej: 
ską wzmiankowanych ulg będzie mia- 
ło praktyczne znaczenie w pierwszym 
rzędzie dla zakładów i fabryk. 

protest. 
Kamień przez szybę w lokalu naszej redakcji. 

Wczoraj koło godziny 8-ej wie- 
czorem rozległ się nagle w redakcji 
maszego pisma brzęk tłuczonej szyby 
w oknie od strony ulicy i do sali re- 
dakcyjnej wpadł dość dużych  roz- 
miarów kamień owinięty w gazetę - - 
organ narodowych socjalistów „Sa- 
moobrona“ i list. Obecni w redakcji 
współpracownicy wybiegli na ulicę 
Według wskazówek przygodnych 
świadków wypadku, sprawca pobiegł 
na Bonifraterską. Pościg  nieste- 
ty, wobec ruchu na ulicy nie dał re- 
zultatu. Chyłkiem, koło płotów, w 
ciemnościach jak złodziej lub inny о- 
pryszek zbiegł „bohater** z pod zna- 
ku „błyskawicy. 

W liście, rzuconym wraz z kamie- 

niem, aranżerowie stłuczenia szyby 
„protestują* przeciwko  zajętemu 
pizez nas stanowisku wobec ulicznych 
zajść w dniu 1 maja, przeciwko „stron 
niczemu stanowisku wobec Żydów” i 

młodzierz narodową, 

przeciwko nazywaniu „młodzierzy 
narodowej ulicznikami i chuliga- 
nerją“. 

„Uważając powyższe — piszą protestowi- 
cze — Redakcji, za wrogość wobee wyzwo- 
lęczej formy ukazanej w dniu 1 maja przez 

ujmująe się honoru 
wszystkiej mł. narodowej, niniejszem wno- 
simy protest: 

Młodzierz narodowo-socjalistyezna 
naprzud*. 

„Naprzyszłość mamy nadzieję, że redak- 
cja „K. W.“ poniecha niecnych szkałowań 
młodzierzy mnarodowo-socjalistycznej przez 
urzywanie wyrazów, które w stosunku do 
tej młodzierzy są nie na miejscu*. 

Z ortografji i wogóle poprawności 
pisania można dokładnie sobie uświa- 
domić poziom umysłowy autorów, 
zaś ze sposobu „ujmowania się hono- 
ru* młodzieży narodowej, która, wie- 
rzymy, niezbyt dumna jest z takich 
„przyjaciół* widzimy, jaki jest i 
poziom ich kulturalny. 

iš: Florjana i Moniki 

Jutro: Aniola i Ireny M. M. 

  

Wschód słońca — g. 3 m. 37 

Zachód ») =g.0m.57 

  

Ciśnienie 763 
Temp. średnia + 22 
Temp. najw. + 28 
Temp. najn. -- 17 
Opad 1 * 
Uwagi: cisza 
Tend. bar.: spadek, później wzrost, przelai 
ne opadk, odległe burze. 

DYŻURY APTEK. 

/ Dziś w nocy dyżurują następujące apteki; 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zewskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem" 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
toldowa 20. 

Oraz Jundziłła P. — ul. Mickiewicza 33, 
Mańkowicza — ul. Piłsudskiego 30, Narbutta 
— ul. Ś-to Jańska, Sokołowskiego — ul. Ty- 
zenhauzowska 1, Szyrwindta i Turgiela 
ul. Niemiecka Nr. 15. 

POWTÓRNA KONFERENCJA W 
SPRAWIE PLANU REGULACYJ- 

NEGO MIASTA. 
Zgodnie z naszą zapowiedzią odbyła s'ę 

onegdaj w magistracie powtórna konferca 
cja z udziałem wybitnego, rzeczoznawcy, z:- 
proszonego specjalnie z Warszawy, prof. Tu 
łowskiego. Wizięli w niej udział prezydeni 
miasta dr. Maleszewski, wice-prezydent i 
Jensz, architekt inż. Narębski, naczelnik wy 
działu pomiarów inż. Walicki, naczelnik wy: 

  

ści przedłożyć należy jedną fotografję zaś- 
wiadczoną w odnośnym Komisarjacie Polie 
ji. Ponadto należy posiadać przy sobie wszeł 
kie dokumenty, stwierdzające stopień wyk- 
ształcenia, zawód poborowego. 

OBOSTRZENIE URLOPÓW 

NAUCZYCIELSKICH 

Ministerstwo Oświaty w okólniku, nades 
łanym do Kuratorjum Szkolnego, wypow:c 
działo się przeciwko zbyt liberalnemu udzie 
laniu urlopów naucziycielom zwłaszcza dla 
dalszego kształcenia się zawodowego. Na 
przyszłość urlopy udzielane mają być na ca 
ły rok szkołny, a wyjątkowo na przeciąg 
półrocza. Podania o urloffy muszą być wno- 
szone przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
a kurator przed udzielaniem urlopu musi za 
sięgnąć opinji ministerstwa. 

KLUB WŁÓCZĘGÓW. 

Zebranie Klubu Włóczęgów w dniu dz: 
siejszym nie odbędzie się. W! niedzi 
Włóczęga kajakowa do Legac. órka 
kajaków o godz. 9 rano przy folwarku Uni 
wersyteckim w Zakrecie. 

REFERAT PRASOWY ZRZESZENIA 
WOJEW. ZW. PR. OB. KOBIET 

POWIADAMIA 

wszystkie członkinie Związku, że dnia 5 ma 
ja (w sobotę o godz. 4 p. p. w lokalu Zwiaz 
ku przy ul. Jagiellońskiej 3—5 odbędzie się 
zjazd referentek prasowych województwa w 
obecności delegatki z Warszawy, redaktorki 
„Pracy Obywatelskiej" p. Herminji Nagle 
rowej. Serdecznie prosimy członkinie Z. P. 
O. K., aby zaszczyciły ten Zjazd jak naj- 
liczniejszą obecnością. 

   

        

KU RJ BE R 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dzisiejszy 
występ Mankiewiczówny i Krukowskiego. — 
Dziś odbędzie się jedyny występ znakomitych 
artystów stolicy: Toli Mankiewiczówny, stvn 
nej pieśniarki, gwiazdy filmów polskich, o 
raz niezrównanego humorysty K. Krukow- 
skiego. Całkowicie nowy program składa się 
z pięknych piosenek przebojowych, o raz ak- 
tualnych utworów, z którgch na wyróżnienia 
zasługuje „Parodja śmiechu". Przy fortepia- 
nie Leon Boruński. Występy artystów war- 
szawskich wywołały wielkie zainteresowan e. 
Pozostałe bilety nabywać można dziś od 11 
rano w ciągu całego dnia. 

— „Niech żyje młodość*!  Jutrzejsze 
przedstawienie wypełni pełna werwy i mło- 
dzieńczego humoru komedja muzyczna — 
„Niech żyje młodość!*, która codziennie gro 
madzi liczną - publiczność. Oklaski zrywają 
się ce chwila, na widowni bezustanny 
śmiech rozbawionej publiczności Świadczy 
najlepiej o świetnie granej całości. Piękne 
melodje, aktualne piosenki, barwne tańce — 
drozmaicają to ze wszechmiar ciekawe wido 
wisko. 

— Widowisko baletowe L. Sawiny-Dol 
skiej w „Lutni*. Na poranku niedzielnym 
w „Lutni'* wystąpi znana tancerka L. Sawi- 
na-Dolska w otoczeniu 50 swych uczenic. -— 
W interpretacji tego zespołu ujrzymły prze 
piękny balet „Sylfida* oraz szereg tańców 
klasycznych, ludowych i charakterystycznych 
Zaznaczyć należy, że widowisko to nadaje 
się bardzo dla dzieci i młodzieży. Początek 
o godz. 12,30 pp. Wycieczki korzystają z 
ulg biletowych. 

KONCERT MONIUSZKOWSKI W SALI 
ŚNIADECKICH U. S. B. 

W niedzielę dnia 6 maja o godz. 8 wiecz. 
w sali Śniadeckich chór „Hasło* z orkiestrą 
symfoniczną przy współudziale p. E. Olszew 
skiego (tenor) i p. Wandy Górskiej art. dr. 
(recytacje) pod dyr. J. Żebrowskiego wyko- 
na Sonety Krymskie St. Moniuszki. Będzie 
to pierwsze w Wilnie wykonanie tego utwo- 
ru uwzględniające partję solową. Ze wzglę 
du na niezaprzeczalne wartości muzyczne 59 
netów i liczny zespół wykonawców (140 osób! 
koncert wzbudza ogromne zainteresowanie. 

KINA I FILMY. 
„PAPRYKA*. REPORTAŻ Z „CZELUSKINA* 

(P a n). 

Irena Zilahy, reprezentująca pierwiastek 
węgierski w %ym francuskim, całkowicie, fil 
mie, może nie jest tak ostra i tak czerwona 
jak narodowa przyprawa węgierska, ale jed 
nak i tak dostatecznie — picquante... 

Renė Lėfėvre, który dotychczas zajmował 
się tylko miłością żab, pod jej wpływem za 
interesował się... własną, chociaż blondynka 
(nie wiem — „naturalna, czy przy pomocy 
osób trzecich*..j, temperament ma za dzie. 
sięć, najbardziej węgierskich brunetek,. la 
„kuzynka (czy przyjaciółka) z Budapesztu. 

Śpiewa ładnie, tańczy jeszcze lepiej, is- 
tryguje pierwszorzędnie, nóżki ma nadzwy- 
czajne, słowem — gwiazda. 
„Bardzo dobrze obsadzeni są wszyscy iani 

wykonawcy tej farsy, zwłaszcza małżonek 
Charvin, niepowszedni talent charakterystv- 
czno — komiczny o bardzo dobrej, bardzo 
kinowej mimice. 

Farsa jest dowcipna, zabawna, żywa, o 
doskonałem tempie, o skomplikowanych, 
bardzo komicznych sytuacjach. Dowcip fran 
cuski w dobrym gatunku, lekki i dość fina- 
zyjny, daleki od wszelkiej szarży czy wal 
garności. + * 

W tymże łonie utrzymana, zręczna, umie- 

jętna reźyser 
„ Drugą cz seansu wypełnia: reportaż 

z podróży „Czeluskina“. Nic specjalnie rewe 
lacyjnego, widzieliśmy już o wiele ciekaw 

      

sze lepiej zrobione z wyprawy Byrda. — Cie 
kawe — bo „Czeluskin*, sensacyjne i aktu 

alne. (sk). 
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Dziś 
Występ 

Toli Mankiewiczówny 
i Kaz. Krukowskiego 

JUTRO 

Niech żyje młodość! 
200000 

Teatr muzyczny „LUTNIA* | 

$ 

  

| 

  

  

Dziš największa premjera sezonu! Miljonowe arcydzieło reżyserji Turżańskiego p.t. 

POZAR 
W rolach głównych: 

Walka dwóch światów. 

  

słynny Mongoł INKISZYNIEW, 
czarująca nowa gwiazda film. Daniela DARRIEUX, sławna piękność Natalja KOWANKO, 

ulubieniec publiczności Albert PREJEAN. Przewyższa wszystko dotychczas widziane. 

Nr. 119 (3069) 

  

OGRÓD STRAŻY POŻARNEJ przy ul. Mościckiego 

CYRK -EMCSE CYRK w BARANOWICZACH 

35 NAJWYBITNIEJSZYCH SIŁ KRAJOWYCH 
Codziennie daje wspaniałe przedstawienia. Konno-jezdki: akrobatyka, żonglerka, 
ekwilibrystyka, skecze, pantominy, popisy siłaczy, klownów, tancerzy i tancerek, 

ekscentryczni muzykanci i t. p. oraz tresura koni i zwierząt domowych. 
2 orklesty własne — Bufet na miejscu — Początek o godz. 20 m. 38 

W soboty, niedziele i święta dwa przedstawienia od godz. 15 m. 30 
Ceny zniżone od 38 gr. Program nowy. 

EI 
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NAD WOŁGA. 
znany z filmu „Burza nad Azją”,    

Pożar krwi I namiętności. 

Fascynująca akcja o niebywałej ekspresji! Żywioł! Szał! Poświęcenie! Ulubione motywy pieśni rosyjskiej: „Wniz pe ma- 
tuszkie, po Wolgie“, „Ech, dubinuszka*. „Hajda trojka”, „Jest na Wołgie utios* i w. in. art. wykon. w języku rosyjskim. 

    CA
SI
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Zdecydowało 
całe Wilno, 

cały Świat, iż 

Pan 

Film jakiego jeszcze nigdy nie oglądano ! 

Seanse: 4—6—8—10.20, w sobotę i niedzielę od godz. 2-ej. 

CZELUS 

Przewyższa wszystko dotychczas widziane? 

Wszystkie bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne 

Zapomocą wentylacji — miły chłód na saiil 

to 

P najwspanialszy 

film sezonu 

K | R Sensacja 

  

Dziś! Film, 
który zadzi- 
wił świat! Helios 

Roxy 

Markiza Yorisaka 
W kraju kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca. 

Z głosów prasy: Film ten pozostanie nazawsze w pamięci wielbicieli sztuki filmowej. 

Sala jest dobrze wentylowana. 
Pierwsza polsko - czeska komedja muzycz. 

ostatniej 
chwili l 

w/g głośnej pow. „La bataile—Bitwa* Claude 
Farrerea. W rolach gł: Annabelia. Charles. 
Boyer i Inkiszynow. Reż. Mikołaj Farkas. 

Zdjęcia do filmu dokonane zostały całkowicie w Japonii, 
Seanse: 4, 6, 8 i 10.20 

Dziś! NAD PROGRAM: Największa sensacja dnia dzisiejszege. 
Jednocześnie z Moskwą wyświetlamy jedyny w języku rosyjskim 
Biyskawicznycyćz C Z E L U S K l N A 

BURJAN — 

  

12 Krzese DYMSZA — portažobohater- 
Pogorzelska skiej wyprawie 

ktruo Dziś! — Największa sensacja świstal Czy kobieta potrafi kochać jednocześnie dwóch mężczyznć 

Golosseum 
QSTROBRAMSKA 5 

LUX 
Dziś! Ulubieniec   

pud 
WA 

  

    

       

  

Rekordowa obsada; Harry Cooper, Fridric March 
i Mirlam Hopkins w wielkim erotyczn. filmie p.t. 
ten był wyświetlany w największ. kinie w Warszawie „Świstowid* w ciągu 3-ch mies. z kolosaln. powodzeniem 
NA SCENIE: Komedja „MOCNA SZTUKA“, 

Vlasta Buria i władca tłumów ge- 
njalny komik czeski 
Reż. mistrza Karola Lamacza. 

Nowa Moe da 

stwarza zadziwia- 

„ jącą zmianę. 

Reżyse:ja Ernesta Lubicza, 
tworcy „Parady milošci“. Film SZTUKA ŽYCIA 

udział biorą: Molska, Janowski, Borski. Tylko dla doroslych 

Bass Wesoły karawaniarz 
Nad program Boskonała dodatki Film mówiony i śpiewany w jęz. czeskim. 

Ogłoszenie przetargu. 
Podaję do publicznej wiadomości, że 13,V1.1934, 

6 zgodzi 9iej wi Urzedzieł Starostwa. Wileżoi Loa 
kiego odbędzie się przetarg ofert pisemnych na dzier- 
żawę obwodu rybackiego Jezioro Rojewo w dorze- 
czu rzeki Sojdzianki, położonego w gminie Troki, 
pow. Wileńsko-Trockiego. 

Bliższe szczegóły w ogłoszeniach wywieszonych 
w Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim, w Starostwie 
iw Urzędach Gminnych pow. Wileńsko-Trockiego. 

Doktór 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 

telefon 19-60. Przyjmuje 
od godz.,8—1 i 3—8 

  

„Akuszerka 

Maria Lakneroga 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
przeprowadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—28 
(obok Sądu) 

AKUSZERKA 
     LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY 

z nieograniczoną odpowiedzialnością 

w ŁIDZIE — Lida, ul. Suwaiska Nr. 19 
przyjmuje wkłady na oprocentowanie. udziela pożyczek, załatwia inne ope- 

racje bankowe, przewidziane statutem, 

działu drogowego inż. Wątorski, przedstawi 
ciele Urzędu Wojewódzkiego, Dyrekcji Robót 
Publicznych i władz wojskowych. Tematem 
konferencji była sprawa planu prac przy 
opracowywaniu planu regulacyjnego m. Wil 
na. Dążemiem miasta jest, by plan ten zo: 

   
   

   
    

          

   
   

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wena 
ryczne i moczopiclowe 

Wileńska 3 tol. 507 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

Najbardziej  biyszcz: 
cy mos 1 szorstka skó- 
ra nabierają szybko ше-” 
zwykłej piękności, o ile się stosuje 
ten nowy pudec do twarzy. Nauko- ję 

        
me 

Е : 

  

stał ukończony już w początkacn roku 1936 

Gość warszawski po zapoznaniu się z bie 
giem dotychczasowych prac udzielił szeregu 
fachowych wskazówek. Trzeba zaznaczyź, że 
zapadła uchwała przyśpieszenia tempa robót. 
Przy pomyślnych okolicznościach plan regu 
lacyjny m. Wilna sporządzony zostałby już 
w końcu roku przyszłego. 

KTO DZIŚ STAJE PRZED KOMISJĄ 
POBOROWĄ. 

Dziś 4 maja, w drugim dniu poboru ro: 
cznika 1913 przed Komisją Poborową, która 
od godz. 8 rano urzęduje w lokalu przy ul 
Bazyljańskiej 2, winni się stawić wszyscy 
mężczyźni urodzeni w wymienionym rok 
zamieszkali na terenie II i IV komisarjatów 
P. P., nazwiska których rozpoczynają stę na 
literę B. 

Przypominansy, że każdy poborowy w 
chwili stawienia się przed Komisją Pobe 
rową winien mieć przy sobie dokument oso 
bisty, stwierdzający tożsamość osoby. W ra 
zie nieposiadania żadnego dowodu tożsarn:» 

   

  

  

  

JÓZEF SCIPIN. 

  

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGEDJA RODZINY. 

Mieszkańcy domu Nr. 18 przy ulicy Ta: 
tarskiej żyją pod wrażeniem tragedji, jaka 
spotkała zamieszkałą w tym domu rodzinę 
Nowiekich. 

Nowieki pozostał ostatnio bez pracy i kie 
pał biedę. Rodzina żyła w nader eiężkich 
warunkach materjalnych. 

Niedawno Nowicki wyszedł z domu w po 
szukiwaniu pracy. Nowicka zaś w dniu 28 
ub. m. przyszła do sąsiadki Heleny Moszko 
i poprosiła ją o chwilowe zaopiekowanie się 
jej dziećmi 9-letnim Franciszkiem i 4-let- 
nim Feliksem. P. Moszko oczywiście zgodzi 
ła się na to. 

Nowieka wyszła i Moszko już jej więcei 
nie widziała. Sąsiedzi przypuszczają, że nie 
szezęśliwa matka odebrała sobie życie. 

O wypadku powiadomiono trzeci komisar 
jat P. P. tet. 
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NA GAPĘ. 
Podróż bez pieniędzy i paszportu zagranicę. 

— Aha przypominam, to już pan 
wraca z Bułgarji? 

— Tak. Już jadę do Polski. 
— Proszę niech pan siądzie i opo 

wie coś o swej podróży, gdyż narazie 
pan radca jest zajęty i pana przyjąć 
nie może. 

Opowiedziałem ciekawsze zdarze- 
nia i zanim skończyłem zostałem za- 
mełdowany radcy. 

— Dzień dobry — rzekłem stojąc 
jeszcze w drzwiach. 

— A! — Dzień dobry. 

— Przyszedłem z prośbą: chcę je 
chać do Polski i proszę o pomoc. 

— Jak ja mogę pomagać, może 
pan wraca do Polski z paru tysiącami 
złotych ? 

— Gdybym miał pieniądze napew- 
no w tej chwili nie byłbym głodny... 

— Wierzę ci, mój chłopcze, i dla- 
tego otrzymasz bilet na polskie koleje 
od stacji Światyń—zZałucze aż do Wil 
na, a od Bukaresztu do Światyń — Za 
łucze — pieniądze. 

Pozatem gdy pan tu załatwi wszel 
kie formalności, pójdzie wtenczas z 

*WZWEIRKAE 
4. Mydawnietwo 

  

woźnym do mego mieszkania i tam 
otrzyma obiad. 

Gorące słowa podzięki, były wyra- 
zem moich uczuć. 

Po otrzymaniu biletu kolejowego i 
pieniędzy w sumie 800 lei, poszedłem 
z woźnym do mieszkania radcy, gdzie 
otrzymałem obfity obiad. Po obiedzie 
zacząłem szykować się do drogi. — 
Widząe to pani radczyni rzekła: 

— Niech pan dziś nie wyjeżdża, 
poczeka z pare dni i wvoocznie dob- 
CZE, 

Czyż mogłem nie usłuchać tej ser- 
decznej, troskliwej i jakże miłej 
propozycji. Wypoczywałem w tej ser 
decznie gościnnej rodzinie aż cały ty: 
dzień. 

Za okazaną pomoc i  troskliwošč 
biednemu polskiemu, pozbawionemu 
pracy i uczciwego zarobku włóczędze, 
niech im Bóg ześle wszelkie swe łaski 

17 marca koniecznie postanowiłem 
jechać, lecz pani radczyni powiedzia - 
ła, żebym znów odłożył wyjazd na 2 
dni, bowiem jutro w Domu Polskim 
odbędzie się wielki fest na cześć imie 

ROWERZYSTA WPADŁ NA DOROŻKĘ 
Wiczoraj w. godzinach wieczorowych, na 

ul. J. Jasińskiego przy domie Nr. 13 jadący 
rowerem 15-letni Wacław Tomaszewski Jj. 
Jasińskiego 1) z powodu nieumiejętnego kie 
rowania rowerem, wpadł z całego rozpędu 
na przejeżdżającą dorożkę. Piotra Kielajt'sa 
(Kalwaryjska 70). 

Skutkiem zderzenia rower uległ zniszczz 
niu. Tomaszewski podczas upadku z roweru 
doznał poważnych pokaleczeń i został prze 
wieziony do domu. ley. 

POŻAR W PIEKARNI. 
Wczoraj wieczorem wybuchł nagle pożar 

w piekarni Buksztelskiego przy ulicy Żydow 
skiej 11. 

Jak się okazało pożar powstał naskutek 
zapalenia się sadzy w kominie. 
Zawezwane na miejsce pogotowie straźv 

ogniowej pożar zlikwidowało. 
Ustalono, że zapalenie się sadzy nastąpi 

ło naskutek niedbałego oczyszczania kom:* 
na. (c). 

    

nin Józefa Piłsudskiego, Pierwszego 

Marszałka Polski. 
Wieczorem 19 marca szedłem szu 

kając wskazanego adresu do „Domu 
Polskiego“. Znalazłem. Na drzwiach 
widniał następujący napis: „Wszyst- 
kim obywatelom polskim wstęp wol- 
ny“. 

Śmiało wszedłem, publiczności już 
było moc. Salony udekorowane były w 
barwy narodowe polskie i rumuńskie. 
Zdjąłem palto i wszedłem do dużej 
sali, w której końcu była scena. Po 
niejakimś czasie, kurtyna podniosła 
się i salę zaległa niezmącona cisza. —- 
W chwilę później wszedł na scenę sta1 
szy pan, w uniformie pułkownika pol 
skiej armji i wygłosił odczyt 0 ofie 
rze, jaką poniósł dla Polski Pierwszy 
Jej Marszałek, Piłsudski. Po odczycie 
odbyło się przedstawienie, w którem 
jako artyści występowały dzieci pol- 
skie w wieku od 8 do 12 lat. Między 
młodocianemi artystkami brała także 
udział mała córeczka pp. radcostwa. 

Akademja skończyła się b. późno. 

20 marca. 
Nazajutrz po południu pożegnałem 

się ze wszystkiemi, siadłem na tram- 
waj, którym przyjechałem na dwo- 
rzec północny. Nierozumiejąc języka 
z trudnością dowiedziałem się, o któ- 
rej pociąg odchodzi. 

Kupiłem bilet na pociąg: pośpiesz - 
ny, aczkolwiek miałem jechać osobo- 

we badania odkryły nowy składnik, 
dzięki któremu puder. trzyma się 
przez cąły dzień, Nazywa się on 
Pianka Kremową. 

Zmieszana z pudrem. pozwala о- 
wa pianka każdej kobiecie utrzymać 
świeżą. ładną cerę pomimo wietrz- 
nej lub zimnej i deszczowej pogo- 
dy, Nawet podczas tańca w najbar- 
dziej darsznej i halowej utrzym 

  

         

Nr. 46.700. 
Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 

nie będzie przyjmować. 

   
      

wym, ale już niec nie mogłem poradzić 
pociąg osobowy odchodził dopiero jul 
ro rano. Wsiadłem do przedziału, w 
którym jechało kilka osób. — Gdy po 
cigą ruszył do przedziału wszedł ja 
kiś pan. Zdjął palto i wieszając je, — 
rzekł do mnie po niemiecku. Pomimo 
tego że nie rozumiem — domyśliłem 
się, że pyta czy wolno tu powiesić pal 
to. 

— Bitte (proszę) — odrzekłem. 

Po pewnym czasie chciałem po- 
łożyć się, by przynajmniej zdrzemnąć, 
lecz w takiej ciasności było to nieda 
pomyślenia. Niesposób było, nawet 
swych członków wyprostować. Więc 
by spędzić sen z powiek wyjąłem 
słowniczek polsko-niemiecki i zaczą 
łem studjować słówka. Wtem tem 
sam Niemiec znów rzekł do mnie coś 
po niemiecku. 

— (Czego odemnie chce ten  Nie- 
miec, myślę sobie, lecz głośno rzek 
łem: 

— Was?, (co) — gdyż chciałem 
by powtórzył to zdanie i zaczęłem w 
słowniku szukać tych słów. Niemiec 
jeszcze — kilka razy powtórzył pyta- 
nie, by mi ułatwić szukanie, lecz nap 
różno. Niemiec widzące moje zakłopo- 
tanie, wybrał z walizki butelkę jakie- 
goś wina i dając mi spróbować rzekł: 

Gut wein trinken 
Gdy wypiłem odrzekłem: 
— Ja, ja — danke. 

  

ie ona skórę bez Śladu połysku ib 
tiustości, 
zmieszana specialaym, 
nym sposobem z Pudrem Tokalon. 
Ten cudowny 
wybitnie znakomity paryski 
Tokalon od innych pudrów, wraz na- 
daje cerze niezwykłe piękno, niemo- 
žliwe do osiągnięcia zapomocą zwy- 
       

LICYTACJA EEEEETEETRISPETITTT OS 

WILENSKI LOMBARD „KRESOWJA“ 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 14i 15 maja r. b. o godz. 4-ej po poł. 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 
iongowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do 

Pianka Kremowa jest 
patentowa- 

   składnik wyróż 
Puder 

lombard   
Tak, zapomocą słowniczka, pomi- 

mo trudności gwarzyłem z przypadko 
wym znajomym prawie całą noc. 

Dziwię się bardzo, jak wówczas ję 
zyka nie połamałem. — Wreszcie nad 
ranem zauważyłem, że mój rozmówca 
również nie jest Niemcem, bo oto wy 
ciągnął także słowniczek i zaczął uk- 
ładać jakieś zdanie. 

Chcąc mu w tem dopomóc, chociaż 
sam nic nie rozumiałem, przysunąłem 
się bliżej i zajrzałem do słowniczka 
Wlepiłem weń oczy i wrzasnąłem: 

— Do licha! przecież to słownik 
polsko-niemiecki. Słysząc to domnie 
many Niemiec, także przyknął, ale już 
po polsku: ; 

— Do djabła, całą noc zmarnowa 
liśmy łamiąc sobie języki niemieckim 
jak gdybyśmy swego nie mieli. 

— To pan winien rzekłem, dlacze 
go pan zwrócił się do mnie pierwszy 
raz po niemiecku 

= No bo nie rozumiem po rumuń 
sku. 

— I po niemiecku przecież pan nie 
bardzo rozumie? 

— Po rumuńsku i tego nie rozu- 
miem. 

— No dobrze nie będziemy się 
spierać kto winien, — lepiej «czas ten 
który został, poświęcimy, rozmowie w 
ojczystym języku. 9 

— Pan dokąd jedzie? — spytalem. 
— Do Lwowa. — A pan? 

  

0d godz.8—1 | 4—6, 

' Akuszerka 

a M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, 
ma lewo Gedeminowsk: 

ul. Grodzka 27. 

OVEN! 
krajowe 

„Wisla“ i „Lucznik“ 
poleca 

przedstawicielstwo 
A. Ronczewski 
ul. Wileńska 10 

    

tamże gabinet kosmetysz- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, Котта ) 1 wągry,   

  

i blisko Wilna,. 
Letnisko lasrzeka, ło- 
dzie. ładna miejscowość, 
w maju i czerwcu duże 
zniżki. Informacje: Jagiel- Tom. Zaw. 

lońska 9—[3, 

  

Kupimy używaną 

maszynę do pisania 
„Remington“, maly roz- 
miar, w dobrym stanie, 

Komunalna Kasa 
Oszczędności w Brasławiu 

Pielęgniarka 
wykwalifikowana, z de- 

bremi świadactwami. 
Warunki skromne. Ła: 

skawe zgłoszenia: Wilno, 
ul. Szkaplerna 35 m. 18. 

— Do Wilna. Do Lwowa jedziemy 
razem. 

Po krótkim postoju w Czerniow- 
cach pociąg ruszył dalej. Po półgodzin. 
nej podróży byliśmy już na ostatniej 
stacji rumuńskiej t. j. „Guigore hica 
vada“. Tu polieja rumuńska zabrała 
paszporty, by odnotowač datę przejš- 
cia granicy. Po chwili paszporty zosta 
ły zwrócone i ruszyliśmy dalej. 

W przedziale zostaliśmy sami. — 
Wreszcie do wagonu wszedł konduk- 
tor w polskim uniformie i po kilku- 
nastu minutach wygłosił stację polską 
— Śniatyń — Załucze. 

Tu musiałem wysiąść, kupić bilet. 

Dowiedziałem się od kasjera, że 
dalej tym pociągiem jechać nie mogę, 
gdyż to jest pociąg pośpieszny, a bilet 
mój, otrzymany w konsulacie jest waż 
ny na osobowe pociągi. Pośpieszyłem 
do wagonu i tu pożegnałem się ze 
swym przygodnym znajomym. а 

W oczekiwaniu na pociąg osobo 
wy, załatwiłem wszelkie formalności 
paszportowe i biletowe. Wreszcie po 
całodziennem oczekiwaniu, bo pociąg 
nadszedł dopiero o godz. 10 wiecz., 
wyruszyłem w dalszą drogę i pocalo- 
nocnej podróży przybyłem do Lwowa. 
Cały dzień poświęciłem zwiedzaniu 
miasta, a wieczorem znów wsiadłem 
do pociągu by rano:wysiąść w War- 
szawie. , 

(c. d. n.) 

  

  
   

  

    

   Kiszkis,     


