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Marszałek Piłsudski opuścił Wilno 
P. Marszałek opuścił Wilno w  nie- 

dzielę rano. Oficjalnego, uroczystego po 

żegnania na dworcu nie było. Odjechała 

również z powrotem do Warszawy p. 

Marszałkowa Piłsudska z córkami, —W 

salonie recepcyjnym zgromadzone były 

członkinie Rodziny Wojskowej z dziat- 

wą, która wręczyła p. Marszałkowej wią 

zankę kwiatów. P. Marszałek przybył na 

dworzec w towarzystwie wojewody  Ja- 

szczołta. Z przedstawicieli władz wojsko 

wych zameldowali się generałowie Skwa 

rczyński i Przewłocki, z p.p. komendan- 

tami garnizonu i miasta, oraz kilku do 

wódcami pułków. 
Obecni byli: prezes Wyszyński, wi- 

cewojewoda Jankowski, b. min. Stanie- 

wicz, dyr. Kolei Falkowski, poseł Dobosz 

i inni.. Pan Marszałek Piłsudski spędził 

kilka minut w salonie recepcyjnym, ocze 

kując podania pociągu, zwracając uwagę 

na dziatwę, którą zaszczycił kilku słowa 

mi. W chwili, gdy pociąg ruszył, p. Mar 

szałek stojąc w okmie wagonu, podzięko- 

wał skinieniem i uśmiechem za owacyj 

ne okrzyki pożegnalne zebranych na pero 

nie osób. 

Powrót do Warszawy 
WARSZAWA PAT. — Dziś powró- 

cili z Wilna do Warszawy Marszałek Pił 

sudski z małżonką, premjer Prystor z 

małżonką oraz p. minister Beck. 

SOWIECKA DELEGACJA GOSPODARCZA 
przybywa 

MOSKWA. PAT. Delegacja sowiec- 
kich sfer gospodarczych wyjeżdża @0 — 
Warszawy 26 b. m. Wlyjazd ten! wzbudza 
wielkie zainteresowianiie m Moskwie w ko- 
łach dypiomatycznych i wśród korespon- 
deniów pism zagranicznych, 

Skład delegaci: sowieckiej 
"Na zaproszenie Związku izb handlo- 

wo-przemysłowych w Warszawie w dniu 
i maja przybywa do Wanszawy delega- 
ojc przedstawicieli sfer gospodarczych 
Rosji Sowieckiej. z 

W. stłui delęgacj: 'welrodzą: przewod 
niezący delegacji zastępca komisarza — 
ładowego dla hunidlu zewnętrznego 2.8. 
RK. p. Bajow, członek kolegjum p. Ta- 
maris, prezes „Tecdhpromimporiu“ p. Ki- 

  

do Polski 
sielow, prezes  „Sojuzmetimporiu“ p. 
Chazanow, zastępca prezesa  „Stankoim- 
portu' p. Bammin, i prezes „Sowpoltorgu* 
p. Minsowi 

      

     

W skład ścisłego komitetu przyjęcia 
delegacji sowieckiej wchodzą: prezes iz- 
by przemysłowo - h lowej b. mimister 

Karier, dyrektor zakładów Ostnowiec- 
kich . Karszo-Siodlewski, dyrektor „Poliro- 
su“ pmofesor Kasprories inż. E, Bry- 
giewicz i senator J. Iwanowski, 

Zatarg anglelsko-sowiecki 
LONDYN PAT. — Sowiecka delega- 

cja handlowa odjechała dziś do Rosji 

drogą przez Paryż, Berlin i Warszawę. 

Na dworcu żegnał odjeżdżających amba- 

Według ustalonego przez komitet przy- 
jęcia programu,  delegacj owiecka za- 
bawi wi Polsce około 10 dni 

sador ZSRR, który nagabywany przez 
dziennikarzy, odmówił złożenia jakiego - 
kolwiek wyjaśnienia. 

Powitanie inżynierów angielskich w Londynie 
LONDYN PAT. — Dzisiaj przybyli 

do Londynu powracający do ojczyzny po 
procesie moskiewskim inżynierowie an- 
gielscy. Na dworcu oczekujące tłumy pu 
bliczności powitały przybyłych odśpie - 

Prawda o rzekomych 

waniem hymnu narodowego. Inżynierów 
angielskich obrzucono kwiatami. Wszys- 
cy wyrazili zadowolenie z powrotu do 
kraju, ubolewając jednak, że w Moskwie 
pozostało jeszcze dwóch ich kolegów. 

zajściach bułgarsko- 
tureckich 

Komitet polski porozumienia praso- 

mego polsko-bulgarskiego prosi o zamiesz- 

№ niektórych pismach z dnia 22 b. m. 

ukazało się oświetlenie wiadomości o in- 
cydencie bułgarsko - tureckim mw Razgra- 
dzie, mogėlniające chatrakter tych zajść 
i mmeając cień nia lojalny: i sprawiedliwy 
stosunek narodu i państwa bułgarskiego do 

Wiobec tego uważamy za koniecznie stwier- 
dzić, że jak wynika z wiarogodnych infor- 
macyj, posiadamych przez komitet, oŚwiet- 
lenie to jest zupełnie bezpodstawine. 
Drobny incydent w Razgradzie powstał w 
związku z decyzją władz miejscowych 
o zamianie w eelach użyteczności publi- 

Ró aukai b kas Ika iego w m ma: immiy, 1 z 
za obrębem Razgardu. Kilka osób RE 
dzając wykonanie tej uchwały, przecięło 
druty okalające cmentarz; mie było ami 

NIN TRAKER TWE KARTE 

Bilon w kraju 
Warszawska dyrekcja poczt i tele- 

grafów poleciła wszystkim urzędom i 
agencjom pocztowym, aby wypłata upo- 
sażeń służbowych, rent inwalidzkich, a 
nawet zaopatrzeń emerytalnych odbywa 
ła się aż do odwołania wyłącznie bilonem. 
Rozprowadzenie bilonu przez doręczycie- 

li pocztowych winno być uskuteczniane w 
miarę możliwości fizycznych i technicz- 
nych drogą wypłaty należności sum bilo- 
nem. Wypłata należności stronom w urzę 
dach i agencjach pocztowych ma być 
również dokonywane bilonem, przyczem 
dyrekcja przypomina ustalone  poprzed-- 
nio normy wypłaty bilonem, a mianowi- 
cie: przy wypłacie monetami 5-złotowerri 
do 500 złotych, 2-złotowemi lub 1-złoto- 
wemi do wysokości 100 złotych przy wy- 
płacie innym bilonem do wysokości 10 zł. 

* * * 

Obieg bilonu w Polsce wyniósł na 
dzień 10 kwietnia r.b. 319,5 milj. zł W 
porównaniu z wykazem na koniec marca 
obieg bilonu zmniejszył się w pierwszej 
dekadzie kwietnia o 1,7 milj. zł. 

  

bójki ami mapadu na łudność turecką ani 

tembandziej profamawsiamia grobów. 
Wogóle mniejszość (turecka konzysta 

w Bułgarji z całkowitej autonomji oby- 
czajowej, kulturalnej i religijnej, a współ- 
życia ludności tej ze społeczeństwem buł- 
garskiem nie zakłócają żadne zatargi. — 
Prasa bułgarska w oficjalnym organie 
„Zmamo* potępiła wybryk  mieodpowie- 
dzialnych jednostek. 

Z Białorusi Sowieckiej 
SIEW W GOSPODARSTWACH INDY- 
WIDUALNYCH NA BIAŁORUSI SOW. 

„NIE ZOSTANIE DOKONANY. 

"utejsza „Zwiezda ogłasza* artykul 
wstępniy na temat przygotowań do siewu 
wiosemmego w gospodarstwach indywidu- 
alnych. 

Do obsiania w Białorusi Sowieckiej — 
przez gospodarstwa indywidualne jest — 
1295 tys. ha, a tymczasem prawie do 
Kwietnia  komisarjat ludowy rolnictwa 
mie zajmował się tem zagadnieniem. Ar- 
tykuł wytyka komitetom rejonowym, że 
zwracają mało uwagi na plan zasiewów 

SNS dla gospodarstw indywi- 

Ta sama gazeta porusza omawianą — 
sprawę jeszcze w anttykule  zwra- 
cając  komisarjatowi  ludowemu molmi- 
ctwa, że słabo kieruje przygotowaniami 
do siewu mw tej dziedzinie i stwierdza że 
nikt za komisarjat mie czuje się w tej 
sprawie odpowiedzialny. 

Wiadomości jakie dochodzą z różnych 
terenów. Bialtorusi Sowieckiej, potwier- 
dzają przypuszczenia .Zwiezdy”, że go- 
spodarstwą a: zastosowały — 

owamy sabotaż i nie mają zamiaru 
uskutecznić siewów wsdetwwych. 

FIASKO ZAKUPU ZBOŻA 
Ukazała się tutaj uchwała C K.P 

K. P. (b) B. o rezultatach skupu zbo- 
ża dla kooperatyw robotniczych, 

Według tej uchwały okazało się, że 
w rejonach zdołano zakupić zaledwie — 
tylko 6,32 proc., przewidzianej ilości zbo- 
ża, t. j. zalkupiomo dotychezas 2088 tomm. 

Uchwaa ta potępia szereg przedstawi- 
cieli rejonów za nieudolność w sprawie 
zakupu zboża. (BAP). 

  

Redakcja rękopisów niezamówionych mie zwraca. Administracja 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Dar Polski dla muzeum bruk- 
seiskiego 

  
      

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jackowski wrę 
rzył naczelnemu konserwatorowi muzeuni kró- 
lewskiego w Brukseli sztandar belgijski, który 
znaleziono w Polsce koło granicy Prus Wscho- 
dnich. Był on niewątpliwie zabrany przez je 
den z pułków niemieckich, walczących w Bel 
gii w 1914 r. Sztandar ten został obecnie umie 

szczony w muzeum brukselskiem. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
6" RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
YORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 
KLECK — Sklep „jedność* 
LIDA — ul Suwalska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 
gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W świąteczn : 

i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
| nadesłane milimetr 50 

Zaj 

  

jiczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administacje zmieniane dowołnie. Ła 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

WOŁOŻYN — 

numerach 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej ` 
STOLPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch“ t 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. 
SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjació) Oświaty. 
ST. SWIECIANY — M, Lewin — biuro gazetowe ul. 3 Maja £ 

nie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

DRUJA — Kowkin, 
Księgarnia Spółdz, Naucz. 3 

— uł Wiieńska 15 T. Gurwicz 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“, 

   

  

     

    

   

K. 
ych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

a-ru dowodowego 20 groszy, 
| mms iusi k 

Wizyta francuska w Waszyngtonie 
PARYŻ PAT. — Z Nowego Yorku 

donosi korespondent Havasa, iż w nie- 
dzielę o godz. 5 min. 45 rano według 
czasu amerykańskiego parowiec „Ille de 
France“ zarzucił kotwicę w porcie no- 
wojorskim. 

Jeszcze na pokladzie „Ille de France“ 
Herriot wygłosił powitanie, skierowane 
do narodu amerykańskiego, rozgłoszone 
przez wszystkie radjostacje w Stanach 
Zjednoczonych. —— Herriot wyraził swą 
cześć dla prezydenta Roosevelta oraz na 
rodu amerykańskiego, któremu wyraził 
największą sympatję z powodu, że cier- 
pi wiele w związku z przeżywanem bez- 
robociem. Oświadczył następnie, że przy 
był, aby omówić z prez. Rooseveltem 
przy całkowitej swobodzie przekonań i 
w najlepszej wierze te zagadnienia, które 
mogą przyczynić się do złagodzenia świa 
towego kryzysu gospodarczego. Przybył 
by wspólnie pracować nad stabilizacją 
pokoju. 

Po wygłoszeniu tego przemówienia, 
obiegła Herriota grupa dziennikarzy, za- 

dając szereg pytań, na które delegat fran 
cuski odpowiadał z humorem, tonem czło 
wieka, przekonanego o słuszności swych 
poglądów. 

Z Nowego Yorku Herriot specjalnym 
pociągiem udał się do Waszyngtonu. 

PRZEMÓWIENIE PREMJERA 
DALADIER 

PARYŻ PAT. — Premjer Daladier 
wygłosił dzisiaj w Orange, zapowiedzia 
ną mowę, oczekiwaną z zainteresowa- 
niem przez koła polityczne. 

Trudności finansowo - gospodarcze, 
jakie przeżywa Francja — może zda- 
1 jednolita demokracja, przeprowadza - 
niem premjera — przezwyciężyć zgodna 
jąc szereg reform socjalnych i finanso- 
wych. Omówił kryzys walutowy, podno- 
sząc niezachwianą siłę tranka, Pragnie, 
aby Anglja i St. Zjedn. wyszły jak naj 
szybciej z fazy chwiejnošci ich walut.— 
Narody winny pamiętać, że powrót zau- 
tania międzynarodowego jest o wiele wa 
żniejszym czynnikiem, dla podniesienia 

  

Intyniemiecki kongres żydów W Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Dzisiaj obradował w 

Warszawie kongres delegatów żydowskich z 
caiej Polski nad położeniem żydów w Niem- 
czech. 

Zainteresowanie obradami kongresu wśród 
społeczeństwa żydowskiego było olbrzymie. — 
Zjechało+ się 848 delegatów, reprezentujących 
organizacje i stowarzyszenia z 364 miast i 
miasteczek Polski. 

Konkres zwołany został przez ogólno - ży- 
dowski komitet do walki z prześladowaniem ży 
dów w Niemczech, w którym reprezentowane 
są wszystkie żydowskie stronnictwa polityczne 
i najpoważniejsze instytucje społeczne i go- 
spodarcze. 

Dowodem. zainteresowania, jaki... wzbudził 
kongres ten w świecie, jest telegram, wystoso- 
wany do kongrest przez kongres żydów ame- 
rykańskich. Telegram ten brzmi: Amerykański 
żydowski kongres przesyła braterskie powita- 
nia żydom w Połsce i zachęca ich do prowa- 
dzenia akcji na rzecz żydów niemieckich celem 
zapewnienia im pokoju. Podpisy: Bernard De- 
ucz, Stefan Wiese. 

Kongres zagaił dr Gotlieb, prezes Związku 
Literatów i Dziennikarzy żydów w Polsce— 
który przedstawił obraz akcji protestacyjnej ży 
dów na całym świecie przeciwko prześladowa- 
niom ich braci w Niemczech i stwierdził, że 
pod wpływem nagonki na żydów w Niemczech 

cdnoczenie żydów wszystkich kie- 
runków i przekonań. Wyrazem tego zjednocze ̂ 
nia jest kongres obecny. 

Eijasz Mazur — prezes żydowskiej gminy 
wyznaniowej w Warszawie w przemówienia 
swem napiętnował okrucieństwa narodowych 
socjalistów, stwierdzając, że są one dowodem 
zupełnego „zwyrodnienia uczuć kulturalnych i 
humanitarnych niektórych odłamów spoleczeń- 
stwa niemieckiego. 

Red. Marek Turkow, który powrócił nieda- 
wno z podróży po Niemczech stwierdza, że 
żydzi w Niemczech stali się obywatelami II kla 
sy. Wszystko to, co pisze prasa o prześladowa 
niu żydów w Niemczech, jest prawdą. Wiele 
rzeczy prasa przemilcza, Żydzi w Niemczech 
Gbawiają się głośno protestować i bronić swa 
ich praw, tak są steroryzowani przez hitlerow- 
ców. Mówca stwierdza, że największa tragedja 
żydów w Niemczech leży obecnie w tem, iż 0- 
statnio nie mają oni nawet możliwości uciecz- 
ki z tego piekła na ziemi, jakiem są Niemcy 
obecnie dla żydów. Antysemityzm jest jednym 
z głównych punktów programu partji narodo- 
wo - socjalistycznej. Niema żadnych praw, ża- 
dnego sądu dla żydów w Niemczech. Wykona- 
wca sprawiedliwości w stosunku do żydów w 
Niemczech jest każdy Niemiec, ubrany w bru- 
natną koszulę. Katowanych i bitych żydów 
zmusza się do podpisywania deklaracyj, że w 
Niemczech jest spokój i żydom nic się nie 
dzieje. Wszystkie te deklaracje sa nieszczere i 

OR pod terorem narodowych socjali- 
stów. 

Następny mówca Haitman Józef, wystąpił z 
projektem zwołania w dniu 22 maja światowe- 
go kongresu żydów cełem omówienia środków 
obrony przed prześladowaniem żydów w Niem- 

czech. Mówca proponuje również wniesienie 
sprawy prześladowań na najbliższą sesję Rady 
Ligi Narodów. 

roseł rabin Aron Lewin zobrazował 
dowanie religijne żydów w Niemczech. 

Naczelny dyrektor Centrali Związków Kup 
ców Zydowskich inż. Maurycy Zejdeman przed 
stawił akcję bojkotową towarów niemieckich, 
zapoczątkowaną przez żydów. 

Rabia Neuteld, członek prezydjum Mizrachu 
mówił o akcji przyjścia z pomocą łudności ży 
gowskiej w Niemczech i uciekinierom żydow- 
skim w Niemczech. Dla zrealizowania tej akcji 
mówca in. in. wysuwa projekt przeprowadzenia 

prześla 

towania _ wszystkicu 
wskich w Polsce w 

stwo 

zbiórki pieniężnej, opr 
wyznaniowych gmin ż: 
wysokości 1 proc. budżetów gminnych i 
rzenie ogólno - światowego funduszu.. 

Maks  Hartglas mówił o osiedlaniu żydów 
uciekających z Niemiec w innych krajach, ze 
szczególnem uwzględnieniem Palestyny. 

Po tych przemówieniach oficjalnych odby- 
ła się ożywiona dyskusja. Wszyscy mówcy dali 
wyraz oburzeniu i potępieniu prześladowania 
żydów w Niemczech. 

Postanowiono bojkotować towary niemiec- 
kie i wyroby pochodzenia niemiecxiego. Przy- 
jęto szereg rezolucyj. ' 

REZOLUCJE KONGRESU ŻYDOWSKIEGO 
® 

Zjazd żydostwa polskiego wyraża gotowość 
i zdecydowaną wolę razem z żydostwem ca- 
łego Świata do najostrzejszej walki przeciw be 
stjalstwu, nienawiści, gwałtom i  zbrodniom, 
stosowanym wobec- bezbronnej ludności żydow 
skiej w Niemczech. 

Zjazd apeluje do sumienia i poczucia pra 
wa wszystkich narodów cywilizowanych i 
zwracając uwagę na niebezpieczeństwo, jakie 
płynie z obecnych Niemiec, wyraża przekona- 
nie, że cały świat kulturalny podniesie swój 
głos protestu i udzieli nam swej pomocy w 
walce o prawo i sprawiedliwość. 

Rezolucja bojkotowa wzywa, aby żydow- 
skie stery gospodarcze w Polsce jak i miljono 
we rzcsze żydostwa polskiego, reagując na ha- 
riebne czyny i deptanie godności i praw lu- 
dzkich przez hitlerowskie Niemcy, odpowie- 
działy żywiołowym ruchem bojkotowym w sto 

sunkach gospodarczych z tym krajem, oraz boj 
kotem towarów pochodzenia niemieckiego. — 
Bojkot, który wybuchł spontanicznie jest god- 
ną odpowiedzią żydostwa na eksterminacyjną 
politykę gwałtu i bezprawia. 

Zjazd apeluje do rządu angielskiego, aby 
zniósł ograniczenia imigracyjne do Palestyny 
dla żydów z Niemiec. 

Przed zbliżającą się sesją Ligi Narodów wi 
nien się odbyć wszechświatowy zjazd celem 
protestu przeciw prześladowaniom żydów w 
Niemczech. 

W końcu zjazd upoważnił prezydjum do 
wysłania telegramu do przewodniczącego Izby 
Gmin w Londynie z podziękowaniem parlamen 
towi angielskiemu za zajęcie jednomyślnego sta 
nowiska w obronie ludności żydowskiej w 
Niemczech. 

  

Pogłeski o dymisji min. Zauniusa 
„Pehdeja Brihdi“ donosi: W Kownie 

krążą pogłoski, że minister Zaunius po- 

stanowił podać się do dymisji. Następcą 

_ Depesza Lwowa do 

jego ma zostać obecny dyrektor Dep. Po 

litycznego MSW. Lozorajtis. 

parlamentarzystów 
angielskich 

LWÓW. — W związku z ostatnią debatą 
w angielskiej Izbie Gmin wysłał prezydent m. 
Lwowa p. Wacław Drojanowski w imieniu 67 
organizacyj Społecznych, grupujących ponad 
150000 mieszkańców m. Lwowa, depeszę do 

sir Austena Chamberlaina, sir, Winstona Chur- 
chilia i płk. Josiah Wedgewooda z wyrazami 
uznania za zajęte przez nich zdec: sta 
nowisko w_kwestji rewizji traktatów pokojo- 
wych. (ISKRR). 

Budowa kolei Warszawa—Radem 
W dniu 22 bm. odbyła się w ministerstwie 

komunikacji konferencja poświęcona budowie 
linji kolejowej Warszawa — Radom. Konieren 

  

Zajścia hitlerowskie w zdemilitaryzowanej 

      

strefie 
rai 

    

   
z Hitlerowcy zorganizowali w ostatnich dniach w miejscowości Kehl, leżącej w zde- 

militaryzowanej strefie w Nadrenji, wielką manifestację, w której uczestniczyły formacje hit- 
lerowskie, Stahihelm, policja i żandarmerja. 

Zdjęcie nasze 
ną ulicę w Kehl. 

przedstawia pochód hitlerowskich oddziałów szturmowych przez głów- 

cji przewodniczył minister inż. M. Butkiewicz. 
W obradach wzięli udział wiceministrowie inż. 
W. Czapski, inż. |. Gallot oraz dyrektor depar 
tamentu utrzymania i budowy kolei inż. An- 
drzejewski. 

Na konierencji omawiano program prac na 
linji Warszawa — Radom na najbliższy okres 
w związku ze stworzeniem funduszu pracy о- 
raz zatrudnieniem bezrobotnych. (ISKRA). 

Uczeni sowieccy na kon- 
gresie historyków 

MOSKWA PAT. — Wszechzwiązkowa Aka 
demja Nauk przyjęła zaproszenie na kongres 
historyków, mający się odbyć w Warszawie w 
sierpniu rb. Wydelegowani zostają dwaj ucze- 
ni: sekretarz Akademji prof. Wołgin i wszech 
światowej sławy orjentalista prof. Oldenburg. 
  

korzystaj z poczty iotniczejł 
Lis.y lotnicze nadawać 
można w Urz, Poczt. 
Inb wrzucać go spec- 
jainych skrzynek które 
pomieszczone są na 
dworcu kolejowym i na 
budynku B ci Jabłkow- 
skich, Opłata za zwy- 
kły list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 

Daj skrzydła swym listom, 

Ё 

i 

tę 35 gr. | 
  

się poszczegółnych państw z ruiny finan 
sowej, aniżeli mniej lub więcej sztuczne 
środki. Francja odczuwa zbyt silnie skut 
ki kryzysu w swym obrocie towarowym 
by nie rozumiały wartości współpracy 
międzynarodowej. Współpraca ta to prze 

dewszystkiem triumi pokoju na zasadzie 
„równi z równymi", 

SGD 

TELEGRAM 
TRZĘSIENIE ZIEMI W ANATOLJI 

RZYM. PAT. W Dodekamezie nastą-. 
piło trzęsienie ziemi, trwające 30 sekund. 
Ośrodek był w Anatolji. Ofiarą trzęsienia 
padło podobno wielu ludzi, są znaczne — 
szkody. 

ZGON AMBASADORA JAPOŃSKIEGO 

ANIKIARA. PAT. Zmarł tu dziś amba- 
sador japoński przy rządzie tureckim 

Yoshida. 

ZAMKNIĘCIE KONGRESU OFTALMO- 
LOGICZNEGO 

MADRYT. PAT. Wezaraj mastąpiło 
zamknięcie obrad kongresu oftalmologicz- 
nego, Po odczycie, który wygłosił b. mar- 

szalek Senatu prof. Szymański, w po- 
selstwie polskiem odbyło się zebranie 
towarzyskie, w którem wzięli udział — 
członkowie delegacji polskiej, francuskiej, 
belgijskiej i brazylijskiej. Zebrani w ser- 
decznych słowach wyrażali swe gorą- 

ce uczucia dla Polski i glębokie uzmanie 
dla znakomitego przedstawiciela nauki 
polskiej prof, Szymańskiego. 

POGRZEB PROF. BIRKENMAJERA 

ZAKOPANE. PAT. Na nowym cmen- 
tarzu odbył się dziś pogrzeb ś. p. prof. 

Wimcentego Birkenmeyera. Na pogrzeb 
przybyla z Poznania delegacja profeso- 
rów i uezniów, gimn. im.  Paderewiskiego, 
prezes klubu wysokcgórskiego Piotrowski, 
wiceprezes dr. Dorawski i inni, 

W pogrzebie wzięła udział liczna publi- 
czność, wśród niej wielu górali. Trumnę 
ze zwłokami ponieśli do grobu tatermiey. 
Nad grobem przemawiał prezes Piotrow- 
skii imieniem klubu i prof. Miętus z Po- 

znamiia, imieniem gimn. Paderewiskiego. 
Z rodziny przybyli na pogrzeb poseł Bir- 
Кептеуег z żoną oraz dwie siostry. 

BIEG NAPRZEŁA] O MISTRZOSTWO 
POLSKI 

POZNAŃ. PAT. W niedzielę odbył się 
w (Poznaniu doroczny bieg ma przełaj o 
mistrzostwo Polski. Dystans _. około 8 
klm. Uczestniczyło 25 zawodników. Star- 
towali najwybitniejsi długodystansowcy 
z całej Polski. 

Zwyciężył zeszłoroczny mistrz Hartlik 
z Królewskiej Huty, 30. min. 13:2 sek. — 
Drugi był Strzałkowski (Jagiellonja — | 
Białystok) 30 min. 14 sek. Trzeci Robiń- 
ski (Warta — Pozmań) Czwarty Puchal- 
iki — Legja Warszawa. 

МЕОМОИЧЕМЩЕТНСКО ЧБОИСТООИРЫ СОИООБВАЕТАЕСЕАЯНКВ ЗОСЕа 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŻLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóB, №2 
NA OSIEM* NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŻLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE... 

Rezerwat przyrodniczy 
NA POŁUDNIOWYM CYPLU RZECZYPO0- 

SPOLITEJ 
„Państwowa rada ochrony przyrody prze- 

dłożyła ministerstwu rolnictwa projekt utworze- 
nia rezerwatu dla fauny Karpackiej nad Gór- 
nym Czeremoszem (pow. kossowski) obejmu- 
jącego południowy cypel Rzeczypospolitej. jest 
to bezludna okolica na południe od wsi Jawor 
nik i Hryniawa, położona w dorzeczu źródła- 
= owa am i : Bialego Czeremo- 

, stanowiąca с: wciśnię! ię- 
dzy granice rimaiłskie p. 

Projekt Rady wspomina, że już przed wcj 
ną poruszano kwestję utworzenia w Karpatach 
rezerwatu — matecznika dla ochrony zwierzy- 
ny karpackiej. Za naj pożądane uznaqo 
utworzenie tego rodzaju matecznika na tere- 
nie nadleśnictw Hryniawa i Jawornik. Na od- 
bytym w Krakowie w 1929 r. zjeździe przy- 
rodników Polski, Czechosłowacji i Rumunii. 
Pod względem krajoznawczym i turystycznym 
okolice te mają pierwszorzędne walory. Kilka 
szczytów przewyższa 17000 mtr., a lasy tam- 

należą do najpiękniejszych w Polsce. 
Na omawianym terenie żyją jelenie i niedź- 

kurie A e drapieżnych — orły i- sępy, 
a w wodaci stępuje sz] - + występuje szlachetna ryba „gło 

Przypuszczać należy, że sprawa utworze- nia rezerwatu dła fauny karpackiej nad Gór- 
nym Czeremoszem stanie się aktualna. 

  

  

  

TAJEMNICZE MORDERSTWO 
ŁÓDŹ PAT. — Wczoraj w godzinach wie- 

czornych dokonano w tajemniczych okoliczno- 
ściach morderstwa na osobie 54, *letniego Chry 
stjana Szyndłera, zamieszkałego przy ul. Wói- 
czańskiej. Wszczęte natychmiast śledztwo nie 
dało narazie żadnych rezultatów. Nie stwierdzo 
no również, czy motywem zbrodni był rabunek 
Szyndler był właścicielem małego zakładu ślu- 
sarskiego. й
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Zjazd Zw. Zakładów Teologicznych w Wilnie Ś:P 
W dniu 21 kwietnia wieczorem zakoń- 

czomo obrady zjazdowe profesorów semi- 
marjów duchownych i wydziałów: teoio- 
gicznych w Polsce. Wi! obradach brało 
udział 65 rekitorów i profesorów wiyžszych 
szkół duchownych. 

(Pierwszy dzień obrad poświęcono spra- 
wie przyjmowania kandydatów, do semi- 

narjów: wiobec reorganizacji szkół Śred- 
mich. Referat wygłoszany przez rektora 
seminarjum - duchowmego we Włocławku, 
ks. H. Kaczorowskiego, wywołał wielkia 

zaimteresowanie i żywą dyskusję. N. 
drugiem zebramiu plenarnem we czwar- 
tek wygłoszono referaty: [Pomoc probo-. 
szcza w( wychowaniu alumnów (ks. A. Ja 
głowski, Łuck), Ouganizacja nauki tealo- 
gicznej w Polsce (ks. Klawek, Lwów). — 
Trzeciego dnia odbyło się dwa zebrania 
ogólne. Na pienwszem przedpoludnio- 
wem wygloszono odezyty:  Uzgodnienie i 

podział zagadnień moralnych między po- 

szczególnemi wykładami w, seminarjach 
(ks. A. Posuwa, Płock). Z dydaktyki te- 
ologji: metoda wykładu (ks. J. Piskorz, 
Tarmów), (Praca (duszpasterska wśród — 
prawosławnych (ks. Lubianiec, Wilno). — 

Na drugiem popołudniowem zebraniu — 

wygłoszemo odczyty: Granice karmości i 

wolmości w seminaryjnem wychowaniu 
(ks. St. Mystkowski, Warszawa), Święce- 

mie ahłumnów jako problem wychowawczy 
(ks. J. Pawłowski, Kielce). 

W czasie obrad różnych sekcyj wygłoszo- 
no szereg odczytów, dotyczących różnych dzie 
dzin wiedzy wykładanej w seminarjach. — Na 
sekcji filozoficznej wygłoszono następujące re- 
ierety: Uwagi o sposobie nauczania w semina- 
riach duchownych ze szczególnem uwzględnie- 
niem filozofji (ks. A. Jankowski, Włocławek), 
Współczesne odrodzenia metafizyki a tomizm 
(ks. Kowalski — Gniezno), Zadania filozofji 
wobec współczesnej logiki (ks. P. Chojnacki— 
Warszawa), Nauczanie logiki w seminarjach 
duchownych (ks. J. Salamucha — Warszawa) 
Czy i е ile wykłady filozofjij powinny wpły- 
wać na urabianie charakteru słuchaczy (ks. W. 
Góral — Lublin). Na sekcji biblijnej wygłoszo 
no odczyty: Wykład historji Izraela w semina- 
rjam duchownem (O. Smorgoński — Tuchów) 
Studjum języka hebrajskiego w zakładach teo- 
logicznych (ks. P. Nowicki — Wilno). Na sek 
cji dogmatyczno - apologetycznej były następu 
įace referaty: Wskazywanie wartości życiowej 
dogmatów katolickich na wykładach dogmaty- 
ki specjalnej; (ks. L. Wasilkowski — Włocła- 
wek), Dynamizm sakramentalny a mistyczne 
Ciało Chrystusa (ks. M. Morawski — Lublin), 
Wartość natury ludzkiej jako argument w do- 

  

  A a   

  

wodzeniu apologetycznem (ks. W. Góral — Lu 
blin). 

‚ Ма sekcji pedagogiczno - katechetycznej 
wygłoszono odczyty: Program katechetyki w 
seminarjach duchownych (ks. M. Sopoćko — 
Wilno), Zagadnienia hodegetyczne na naszych 
kaiedrach (ks. K. Mazurkiewicz — Poznań) — 
Na sekcji liturgicznej wygłoszono referaty: — 
Sposób 4 metoda nauczania liturgji w semina- 
rjum duchownem (ks. Kozłowski — Pińsk), — 
Niedziela w seminarjum duchownem jako ob- 
jaw życia liturgicznego (ks. Świerczek — Kra- 
ków) Najaktualniejsze zagadnienia życia litur- 
gicznego i ich wpływ na kierunek wykładów 
liturgicznych (ks. A. Wronka — Gniezno). Na 
sekcji prawno - kanonicznej wygłoszono odczy 
ty: Senunarja duchowne w ustawodawstwie ko 
Ścielnem (ks. Mystkowski — Warszawa), Pra 
wo Kościoła Wschodniego w wykładach pra- 
wa kanonicznego (ks. Potrani — Pińsk). 

Na sekcji nauk społecznych wygłoszono 2 
odczyty: Wykorzystanie encyklik społecznych 

  

w seminaryjnych wykładach (ks. Poszwa — 
Piock). Praktyczne przygotowanie alumnów do 
działalności religijno - społecznej (ks. A. Sob- 
czyński — Kielce). Na sekcji homiletycznej: — 
Wyszkolenie kaznodziejskie alumnów w świetle 
potizeb życai (ks. Bobicz — Iwje), Przygoto- 
wanie kleryków do prowadzenia rekolekcyj -- 
(ks. Godaczewski — Kraków), Cała Ewange- 
lia w perykopach niedzielnych i świątecznych 
w ciągu trzechlecia (ks. Sobczyński — Kielce) 
7 nia i przymioty podręcznika dykcji (ks. 
Bombas — Lwów), Głosy ankiety w sprawie 
wzorewego podręcznika  teorji wymowy. Na 
sekcji teologiczno - moralnej reierat n. t. Euge 
nika a moralność — wygłosił ks. I. Świrski. 
(Wilno). Na sekcji ascetycznej były dwa rete- 
raty. rekolekcje okresowe dla alumnów (ks. 
1. Tadrzyński), rekolekcje dla alumnów przed 
święceniami (ks. Sopoćko — Wilno). Na sek- 
cji historji Kościoła referat n. t. Przygotowanie 
kleryków dc opracowania monografji kościołów 

irych — wygłosił ks. С. Falkowski (Wil 
no; zystkie te odczyty świadczą o ogrom- 
nej pracy podejmowanej przez Związek dla 
podniesienia studjów teologiczno - filozoficz- 
nych w sendrarjach duchownych. 

iPod koniec obrad odbyło się sprawoz- 

danie «z prace sekcyjnych i rezolucyj —- 
powziętych, które pnzedstawiono na ple- 
num do aprobaty, Po przyjęciu rezolu- 
cyj przystąpiono do dokonania wyboru 
nowego zarządu. Dotychczasowy zarząd 
kompletował się z profesorów seminar- 

jum kieleckiego, z ks. prof. Pil chem, — 
jako prezesem ma czele i sprawował swe 
funkcje przez 6 lat. Wzamiam za swą pel- 
ną poświęcenia pracę otrzymał gorące 

podziękowanie całego Zjazdu. Nowy za- 
rząd stanowią: prezes ks. (Puciata z Wil- 
ma, wiceprezes ks. prof. Żukowski z 
Przemyśla, sekretarz ks. prof. Sopoćko, 
skarbniik ks. prof. Sumzyński z Wilna i 
członek Związku ks. Pilch z Kielc.» 

      

   

  

  

  

WACŁAW GĄSIOROWSKI. — (Wiesław 
Sclavus). — INTERREGNUM . (Bezkrólewie) 
8-ka str. 408, zł. 10. w ozd. opr. zł. 13. 

„Intęrregnum* jest drugą powieścią z cyklu 
„Pułaski*, mającego składać się z 4 powieści 
lustorycznych o Kazimierzu Pułaskim i jego 
epoce, a więc obejmujących bardzo rozległy 
okres dziejów, od Augusta Ill-go do upadku 
Rzeczypospolitej oraz waiki o wolność Amery- 
ki Północnej. Są to dwa najpotężniejsze okresy 
dziejów 18-go wieku, kształtujące przyszłe lo- 
sy Europy i Ameryki, w których Kazimierz 
Pułaski tak olbrzymią odegrał rolę, czego wy- 
razem są niezliczone pomniki Pułaskiego w 
miastach amerykańskich oraz ustanowienie 
przez Hoovera raz na zawsze święta narodowe 
go ku czci Pulaskieg$e W literaturze polskiej 
piękna, rycerska postać Pułaskiego mało jest 
wyzyskana, dlatego też z radością należy powi 
tać opracowanie działalności Pułaskiego w cyk 
lu powieści historycznych przez Wacława Gą- 
siorowskiego. Wydana świeżo z tego cyklu dru 
ga powieść p.t. „Interregnum* obejmuje okres 
od śmierci Augusta III do elekcji i koronacji 
Stanisława mugusta Poniatowskiego. — Okres 
krótki, ale jakże koszmarny w walkach stronni 
ków, w samowoli paniąt polskich, w najazdach 
obcych potencyj. 

Wzajemne zawiści i sposoby działania, na- 
jazdy, pustoszące całe połacie kraju, knowania 
z Rosją, Turcją, Francją, Prusami itd. 

Święto Czerwonego Krzyża 

  

Rok rocznie odbywa się w Pradze w czasie Świąt Wielkanocnych „Święto Pokoju* 

Czerwonego Krzyża. W święcie tem bierze co roku udział prezydent republiki czeskosłowac - 

kiej, rząd, sejm, senat itd. 

  

Z. A. 
  

S. D. 
XV-ty WALNY ZJAZD DELEGATOW 

Doroczne zjazdy ZASP-u mają dla or 
ganizacji aktorstwa polskiego i kształto 
wania się życia teatralnego, — wielkie 
znaczenie. 

To też świat aktorski przywiązuje 
wielką wagę do uchwał,  powziętych 
przez tę najwyższą instancję, jaką jest 
Walny Zjazd Delegatów. 

Na terenie Rzeczypospolitej funkcjo- 
uuje 31 teatrów prowadzonych w formie 
zrzeszeń. Z każdego teatru zespół aktor 
ski wybiera swego przedstawiciela, da- 
rząc go pełnem zaufaniem i szerokiemi 
pełnomocnictwami. 

Delegat taki podąża na koszt ZASP-u 
do Warszawy, aby wziąć udział w doro- 
cznych naradach zjazdowych. 

Sprawy ZASP-u w ostatnich czasach 
nabrały posmaku sensacji i wywoływały 
pewne zaniepokojenia, nietylko wśród 
sfer aktorskich, lecz i całego społeczeń 
stwa. 

Szczególnie interesowała 
katastrofalna gospoda:ka 
stów, prowadzona przez 
skiego. 

Gospodarka ta, była zbyt lekkomysl- 
na i doprowadziła do poważnych wstrzą 
sów w podstawach finansowych Związ- 
ku.. 

wszystkich 
Teatru Arty- 

p. J. Pawlow- 

* 

„Trzeba tę sprawę gruntownie zba- 
dač“ — otrzymałem pewnego iwieczora 
polecenie. 

„Musi pan udać się niezwłocznie do 
Warszawy i dać nam dokładne zobrazo 
wanie całej sytuacji'. 

Niebardzo uśmiechała mi się podróż 
przed samemi świętami. 

Zaopatrzony w bilet kolejowy, 
chwil kilka byłem już na dworcu. 

Tu czekała mnie niemiła przygoda. 
Mając zarezerwowane miejsce w pocią- 
gu pośpiesznym, nie bardzo się kwapi- 
łem z zajęciem miejsca w dusznym prze- 
dziale. 

Za kilka minut przed odejściem po- 
ciągu powiadomiony zostałem, że miej- 
sce dla mnie przeznaczone, zajął pewien 
dygnitarz kolejowy dla swoich  znajo- 
mych. Trzeba było pogodzić się z losem, 
tembardziej, że interwencje moje nie od 
niosły skutku, 

Tak złorzecząc, a mając w perspekty 
wie noc nieprzespaną, wędrowałem z 
przedziału do przedziału, aby znaleźć go 
dne przytulisko. Niestety — pociąg był 

przepełniony, i podróż moja stała się 
przez to prawdziwą udręką. 

za 

* 

Przed zapowiedzianym | Zjazdem od-. 
było się tradycyjnym zwyczajem nabożeń 
stwo żałobne za spokój duszy zmarłych 
członków ZASP-u. 

Podczas nabożeństwa podniosłe pie- 
nia religijne wykonali artyści opery war 
szawskiej. 

Następnie zebrani udali się na cmen- 
tarz Powązkowski, 
niec na grobie ś. p. Józefa Kotarbińskie- 
go. 

Dzień pierwszy Zjazdu zgromadził li- 
czne grono delegatów z rozmaitych dziel 

gdzie złożono wie- 

SE 

„ Izmael Korostowiec 
marca b. r. po długich eierpieniach 

cicho rozstał się z tym światem przeby- 
wający. od 1920 roku w Poznaniu w cha- 
rakterze uchodźcy z opanowanej przez — 
bolszewików, Rosji jedem z najlepszych i 
najszlachetniejszych jej synów b. guber- 
miałtiow Estonji, gen, pomucz. senator, I. 

Korostowiec. Rązem z Wiittem bronią 
eego interesów Rosji ma konferencji po- 

kojowej w Portsmouth, ś. p. Izmael K., па- 
leżał do najwyższych sfer rodowej i urzę- 

dniezej arystokracji rosyjskiej i zgodnie 
z tradycją rodu po ukończeniu Korpusu 
Paziów rozpoczął swój zawód życiowy od 
wstąpienia do 'Preobrażeńskiego Pułku 
Giwandji, skąd po 19 latach służby zo- 
stał wi ramdze podpułkownika  przenie- 
siony do administracji cywilnej. Tu, — 
mianowany w r. 1903 wiicegubernatorem 
Kiurlandji, już w: r: 1907 anansuje na 
gubermatora Estonji i na tem stanowisku 
pozostaje do r. 1915, kiedy powołamy 

itu- z krajów nadbaltyckich wraca 
ale do Petersburga. Jego działalność 

adm imistracyjna i senatonska przypadła 
na czasy wyjątkowo trudne, — pierwszej 
rewolucji rosyjskiej i długiego. po jej 
stłumieniu  wrzeniu oraz wielkiej wojny 
i przenwama została dopiero przez prze- 
wrót sowiecki w październiku 1917 r. Za- 
równo w służbie wojskowej, jak cywilnej, 
dodatnio Gžniaty zmarłego wysoka 
bezinteresowno niezmiernie _ sumien- 
me spełnianie raz podjętych obowiązikó, 
przedewszysitkiem zaś  niczem miezmąco- 
me poczucie prawa i całkowite oddanie 
SIĘ imteresom państwa i dynastji, — ce- 

    

    

  

chy które zdobyły mu Słacoiek naiwet 
wśród ludzi, politycznie zgoła odmienne 
zajmujących stanowisko. Dowodem jego 
wielkiej odwagi cywilnej była okazana w; 
r. 1914 twianda ręka odnośnie do polity- 
cznie  miepewnych nadbałtyckich baronów niemieckich mających mieraz bardzo sil. ne opamcie w: sferach dworskich, 

Na r. 1915 przypadło jego bliższe 
zetknięcie się ze społeczeństwem polskiem 
dla którego — w zgłodzie ze słynną odezwą 
W. K. Mikołaja Mikołajewicza,  zarysze 
niezmienną wykazywał życzliwość w 
charakterze wiceprezesa  Tatjanińskiego 
Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny i prze- 
wodniezącego pamu jej komisyj, zmarły 
aż do przewrotu wespół pracował z przed- 
stawicielami móżmych odłamów  społe- 
czeństiwa polskiego, jak: mp. obecny pire- 
zes Liigi amitybolszewiekiej, prałat: Okolo- 
Kułak znany elkkoncmista i poseł do Dumy, 
państw. Żukowski, margrabia Wielopo!- 
ski i t. d. i wszelkie pochodzące od nich 
poczymaniia, zmierzające do mia 
ciężkiej dcli uchodźców Tub PC, 
ców, ze strony ś.p.ILK, znajdowały za- 
wsze życzliwe zrozumienie i skuteczne 
wydajne poparcie przez co zyskiął sobie 
prawo do nieprzemijającej naszej widzię- 
czności. 

Po przewirocie bolszewiekim, zmuszony 
szukać przytułku w! granicach państwa 
polskiego zmarły był m stosunku do mie- 
gło miedościgniętym wzorem lojalności i 
widząc w niem czynmik dodaźinii, (bo kła- 
dący kres dalszym podbojom bolszewizmu 
lękał się o jego przyszłość i życzył mu 
jaknajwiększej zsartości i siły wemwnę- 
trznej. + 

Pod tym względem stanowił on ja- 
skrawe pnzeciwstawienie * do swego bra- 
tanika,  niepozbawicnego rozgłosu publi- 
kysty Włodzimiemza Klonostowca,  kitóny 
pozostając od dłuższego czasu ma usłu- 
gach „Ausrocztiges Amt“, jużto szkaluje 
Polskę i w swym zapale oszezerezym na- 
'wet własnej nie oszczędza rodziny, jużto 
zmów| robi na Zachodzie |propagandę przy- 
szłemiu państwu białomusko - ukraińskie- 
mu, które po zlikwidowaniu Polski, — 
zmaczną iczęść jej ziem wzietyby po miej w 
spaldku. 

Nie przestawał oczywiście migdy ży-* 
wo interesować się losami «siwego niesz- 
częsnego marodu i cpłakiwać męczęską 
śmierć jego ostatniego władcy. Jego dobre 
imie (bronił przed częstemi dziś oskar- 
żeniami wśród których nie bmak i zwy- 
kłych kalumnij, — i w ostatniej rozmowie 
z piiszącym te słowia, mwianej ma dwa dni 
pnzed śmiercią, dał wyraz swemu  obu- 
rzeniu z powodu artykułów! W. Ks. Alek- 
samdra Michajłowieza (w czasopismie „Ro- 
sja ilustrowana) uwłaczających — lu- 
dziom, których ikocha |i czci, i nosił się z 

zamiarem literackiej obrony pokrzywdzo- 
nych, — udaremnionym niestety przez 
śmierć. Ciężkie położenie materjalne w 

nic Polski. Każdy teatr miał swego przed 
stawiciela. Pozatem przybyła pokaźna i- 
leść członków Związku, którzy nie mo- 
gąc brać aktywnego udziału — przysłu- 
chiwali się zdala obradom. 

Ze względu na szczupłość miejsca w 
stałym lokalu Związku, w Alejach Jero- 
zolimskich nr 39, wszystkie plenarne po- 
siedzenia odbywały się w teatrze „Ban- 
da*, w gmachu Filharmonii. 

Widok sali na takiem plenarnem ze- 
braniu przypominał nieco Sejm. 

Na scenie, — przy stole, umieszczono 
prezydjum Zjazdu, nieco niżej — ustępu- 
jący zarząd główny, w zagłębieniu orkie- 
stry stenografowie, pierwsze rzędy wido- 
wni zajęli delegaci, następnie dalsze rzę- 
dy parteru wypełnili członkowie ZASP-u 
z Warszawy i innych miast Polski. 

Pierwsze plenarne posiedzenie zagaił 
przewodniczący ZASP-u R. Bólke, który 
w treściwem swem przemówieniu podkre 
Ślił, że organizacja przeżyła rok bardzo 
ciężki, rok nieszczęść i zawodów. 

„Nie wszyscy należycie doceniają zna 
czenie tej organizacji aktorstwa polskie- 
О: 

> Związek zawsze stawał w obronie po 
szkodowanych, torując im drogę. 

„Bilans pracy zarządu głównego jest 
krótki. 

Walki uparte z kolegami o przestrze- 
ganie praw, które oni v sami w obronie 
własnej ustanowili i likwidacja Teatru 
Artystów, który lat parę bezkrytycznie 
przygotowywany, powstał w tym roku, 
angażując cały majątek Związku —. 
przyniósł straty ogromne, tak moralne, 
jak i 4inansowe.“. 

„Zjazd Delegatów wykaże ocenę tych 
błędów. 

ow © 

      

nia 19 bm. odbyła się w sali Rady Nadzorczej 
prasowa poświęcona omówieniu działalności В. 
ciele prasy codziennej i fachowej. Na zdjęciu 

prezesem BGK. dr. Romanem Góreckim 

Z frentu wa 
Niedziela wczorajsza przyniosła dalsze cieka 

we spotkania ligowe, przyczem ruszyły w bój 
drużyny grupy „wschód”. 

W naszej wschodniej grupie nie walczono 
jeszcze, a ze spotkań towarzyskich wynika, że 
zarówno ŁKS jak i widziana w Wilnie druży- 
na 22 p. p. nie są jeszcze w formie. Przy ta- 
kim poziomie gry, jaki oglądaliśmy przez dwa 
z rzędu dni, trudno przypuścić, aby Pogoń 
przegrała z siedlczanami. 

ŁKS na własnem boisku jest zawsze groż- 
ny, to też Warszawianka może mieć swój czar 
ny dzień. 

* 

WARSZAWA. 1-szy mecz lig.: Warszawian- 
ka—ŁKS (0:0). Wynik bezbramk. Gra na ni- 

skim poziomie. 

* * 

Konferencja prasowa w B.6.K. 
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Banku Gospodarstwa Krajowego konferencja 
G.K., w której wzięli udział liczni przedstawi- 
naszem widzimy uczestników konferencji 7 
(1) i wiceprezesem Stef. Starzyńskim (2) 

+ k й 

KRAKÓW. — Mecz o mistrzostwo Ligi gru- 
py zachodniej. Warta odniosła zwycięstwo nad 
Garbarnią 1:0 (0:0). 

* 
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SIEDLCE —W niedzielę odbył się pierwszy 
mecz ligowy: pomiędzy 22 p.p. a Pogonią 
lwowska. Zwyciężyła Pogoń w nieznacznym 
stosunku 3:2 (1:0). Żwyciężyła właściwie dru 
žyna siabsza, gdyż 22 p.p. górował znacznie 
nad przeciwnikiem. 

Ра 

KATOWICE. — W niedzielę w Wielkich 
Hajdukach odbył się mecz ligowy Krakowskiej 
Wisły z miejscowym Ruchem. Niewielkie, lecz 
zasłużone zwycięstwo odniósł Ruch 1:0 (0:0). 
jedyną bramkę w drugiej połowie gry strzelił 
Włodarz w 21 minucie. 

* * 

Wilnianie na bokserskich mistrzostwach 
BAGIŃSKI ZWYCIĘŻA W ĆWIERĆ FINAŁACH 

  W piątek wozpoczęły się w: Warszamie 
zawody bokserskie o mistrzostwa Poliski. 
W pierwszym dniu rozegrano 17 walk, — 
przyczem w trzech brali udział zawodni- 
ey Wilna. Ч 

W wadze muszej Bagiński 
wiał Maya z Białegostoku, lekkiej —- 

Zoamierowski przegrał na punkty do — 
Strasa ze Lwowa, a iw: półśredniej Gru- 
bowski (Śląsk) wypumktował  Matiuko- 
'wa. 

Sensacją dnia było zwycięstwo Garn- 
camka (Łódź) mad Arskim (Poznań). 

W! półfinałowych spotikamiach  sensa- 
ciją było przegrama Sipińskiego do Ba- 
masiaka, a najładniejszą walkę pokazali 
Chmielowski i Majchrzycki. Wiygrał pierw 
Szy. ‘ 

wypunikto- 

  

N. EPSZTEJNOWA, 
Mickiewicza 62 tel. 138 

zawiadamia iż przyjmuje zamówienia na 

płaszcze i kostjumy damskie, 

ЕЛЕНча 

jakiem się znalazł znosił z godnością, —- 
nie skarżąc nigdy nikomu. W osamotnie- 

  

  

niu i dotklówych cierpieniach jak prawdzi- 
wty chrześcijanin szukał ulgi i pociechy 
w ammodlitwie j, salkramenitach, jedynie — 
myśl o osienoconej, rzuconej bez zaopatrze 
mia rodzinie nie dawała mu umnzeć spo- 
kojnie. Był 'to człowiek nietylko rozumny 
i dzielny, ale nadto dobry, prawy, rycer- 

ski į jaik łza czysty. Stojąc u jego (trumny 
zdobnej we wszystkie wstęgi (posiadanych 
przezeń orderów. ojczystych i cudzoziem- 
skich, nie można się było oprzeć wizru- 
szeniu, że coś ze wspaniałości Rosji daiw- 
miej schodzi z nim razem do grobu bezpo- 
wmwotnie — i zdaje się mie ulegać żadnej 
wątpliwości, że nie byłyby losy tego im- 

perjum i dymastji, gdyby więcej ludzi po- 
dobnych zmarłemu znajdowało się u Ste- 
ru władzy i na stopniach ttromlu. 

Witold Klinger 

Zawiodło daleko posunięte zaufanie 
do pewnych jednostek kierowniczych. 

„Trzeba było więcej krytycznie usto- 
sunkowywać się do wszelkich poczynań 
szeroko nakrešlonych, a tak niereal- 
nych. 

„Widząc zagrożone istnienie naszej 
organizacji, zarząd główny powołał do 
współpracy honorowego przewodniczące 
go ZASP-u i honorowego członka Kapi 
tuły Członków Zasłużonych Józefa Śli- 
wickiego (długie, niemilknące brawa). 

Za jego inicjatywą i czynnem popar 
ciem zarząd główny, po dużej rewolucji 
wewnętrznej, zlikwidował Teatr Artys - 
tów, rozwiązując umowy z Tow. Teat- 
rów Stołecznych, co uchroniło Związek 
cd niechybnej ruiny. 

Dzięki temu posunięciu, ograniczuńie 
zostały straty Związku, niestety, tylko 
materjalne. 

Gdyby zamiary stworzenia teatru 
związkowego były należycie przemyśla- 
ne, nie mogłoby dojść aż do tak wiel- 
kiej katastrofy. 

Zarząd główny obecny, viestety, cb- 
jał swoje funkcje już przy zawaztych 
przez p. ]. Pawłowskiego — kontraktach 

W zakończeniu swego przemówienia, 
p. Bólke zwrócił się do zebranych z go- 
rącym apelem, aby członkowie ZASP-u 
zechcieli uświadomić sobie, jaką koniecz 
nością jest Związek, nie uchylali się od 
pracy, nie składali ciężarów na jednost- 
ki, które przy najlepszych nawct chę- 
ciach, przy negowaniu ich zarządzeń, pra 
cować z korzyścią dla dobra organizacii 
— nie mogą. 

Następnie do stołu prezydjainego za- 
proszono honorowego przewodniczącego 

FINAŁY 
iPrzyniosły one dużo niespodzianek. 

Największą było zdobycie mistrzostwa w 
wadze muszej przez Rotholea. Jest to 

pierwszy; zawodniik żydowski, któremu u- 
dało się zdobyć tytuł mistrza Polski, 

Musza — Rothole (Wiarsz,). zwycięża 
ma punkty Wirskiego (Poznań). Kiogucia 
[Polus (Pozn.) obronił Swój tytuł mistrza 
bijąc IKaźmierskiego (W). Piórkowa — 
Rudzki (Śl.) odniósł zwycięstwo nad Cy- 
ramem (W). lekka — Banasiak (Łódź) — 
półśrednia — Seweryniak przegrał ma 
punkty z Pisarskim ((War.) średnia — 
Ohmielewski (Łódź) pokonał Hańskie- 
go (Pomorze). półciężka Amiticzak. (Wiar.) 
wyeliminiował  Wiystracha: (Śląsk) ciężka 
— Konarzewski (Łódź) polkonał Piłata 
(Pozn. ), zdobywając 6-ty raz tytuł. 

Mistrzem [Polski zostali: Rothole, 
lus, Rudzki, Banasiak, Pisarsk:, 
lewski Antczak, Konarzewski. 

(Po- 
Chmie- 

ESTRABEAU TRENUJE POLSKICH 

TENISISTOW 

'WARSZAWA, IPA'T. W niedzielę rano 
przybył do (Warszawy itrenier francuski — 
Estrabeau zaangażowany przez ' Polski 
(Zw. Lawntenisistów! i rozpoczął  natych- 
miast prace itrenimgowe, — w których ra- 

mach Tłoczyński pokonał Witmana 6:2, 
10:8, 6:0. 

Estrabeau jest świetnym  singlistą 
tepszym od! każdego z maszych tenisistów. 

NOWE WŁADZE PRASY SPORTOWEJ 
WARSZAWY 

WARSZAWA. PAT. W sobotę odbyło 
się walme doroczne zebranie  warszaw- 
skiego Związku Dziennikarzy Sportowych 
Do nowego Zarządu oddziału 'warszaw- 
skiego zostali! mybrani: (Prezes inżynier 
Grabowski, wiceprezes kpt. Żelazny, — 
ezłomikiowie Mosim, (Aleksandrowicz i Gry- 

A i 

J. Śliwickiego, do prezydjum zaś p. p. 
Warneckiego (przewodniczący Zjazdu), 
Kochanowskiego i Nowakowskiego (wi 
ceprzewódniczący). 

Na sekretarzy powołano: Boneckiego, 
Minowicza, Łacińskiego i Krzemińskie- 
go. 

Po przyjęciu porządku dziennego i 
zatwierdzeniu protokułu 14-go walnego 
Zjazdu Delegatów, dokonano wyboru ko 
misji sprawozdań, rewizyjno - budżeto- 
wej, artystycznej, statutowo - regulami- 
nowej,, wniosków i rekursów oraz teat- 
rów ZASP-u. 

* * * 

Prace komisyj zjazdowych przeciąga 
ły się. Wyznaczone na godz. 4-tą posie- 
dzenie plenarne w teatrze „Banda 
rozpoczęło się o godz. 12 w nocy. Cze- 
kamy cierpliwie, zwłaszcza, że czas ocze 
kiwania skracają miłe rozmowy z ,cza- 
sowymi“, a tak mile wspominanymi „wil 
nianami, jak Niwińska, Sawicka, Eichle- 
równa, Wyrzykowski Pichelski, Krecz- 
mar, Milecki, Karpiński i wielu innych 
miłych aktorów, rozsianych dziś po ca- 
łej Polsce, a zebranych w Warszawie w 

tych jedynych trzech dniach zjazdo - 

wych. 
Ostatni Zjazd sprowadził do Warsza 

wy specjalnie wielu z całego kraju akto- 
rów, ponieważ równocześnie obradował 
w lokalu na ul. Ordynackiej drugi „„ma- 
ły zjazd” — „Zelwerowczyków*, tj. tych 
którzy ukończyli szkołę pod kierunkiem 
tego znakomitego pedagoga. 

Porządek dzienny, a raczej „nocny*, 

drugiego zebrania plenarnego ZASP wy- 

pełniły sprawozdania komisyj. 
Z całego toku obrad widać było nie 

NA POLESIU 
Od Brześcia do Kobrynia 50 klm., szosa 

bez jednego zakrętu, bez jednego pagórka —- 
wśród moczarów jest to prosta kładka. 

Imponujące są tu majątki dziedziców, 30— 

40 — 50 włók, to nic wielkiego, na Pomorzu 

za strasznego obszarnika i bogacza uważają 

15-sto włókowca, ale też rzeczywiście tam 15 
to więcej niż tu 150. 

Świń mało — nie opłacają się, mówia, 

krów mało — sekwestratorzy zabierają cielęta 
więc nie narasta ilość, kury — jak tylko ra- 
sowe, to kradną. Trudna gospodarka! 

Czego zato więcej niż gdziegolwiek  in- 

dziej w Polsce, to bocianów. W okolicach Wax- 

szawy zagrodę, na której bociany uwiły gnia- 

zdo, zwalniają od podatków — trzebaż potwier 

dzić gadkę, że bocian w dom — szczęście w 

dom, tu na każdym chlewiku prawie sterczy 

para długodziobów. 

Swoją drogą: głupie stworzenia! Siedziały 

sobie nad nad Nilem — ciepło, słonecznie, mi- 

ło, sympatycznie, ludzie wokoło, piramidy, kro 

kodyle, mumje — żyć nie umierać- a te fraje- 

iy przyleciały pod Kobryń — zimno, co noc 

przymrozki, nie wiatr, a huragan dmie bez 

przerwy, naród nieokrzesany, nigdzie innej 

rozmowy, jak o podatkach, egzekucjach. 

Dziedzic na 40 włókach nie prenumeruje 

żadnej gazety bo — nie mam na to! O Gorgo- 

nowej dowiaduje się od kowala, który jeździł 

onegdaj do Kobrynia po ćwieki.  Radja 
wspaniałe, czterolampowe — nieczynne, bo 

naładowanie akumulatora kosztuje półtora zło- 
tego, bo baterja, bo wstyd być radjopajęcza- 

rzem. W preferansa z gośćmi zagrają, ale wy- 

płata — po żniwach! 

Ze świąt wszyscy zadowoleni — przez 

parę dni nie przyjdą żadne nakazy płatnicze, 

nie przyjedzie na rowerze sekwestrator. 

Ze Starej Wsi do Oziat jest najwyżej 
klm., ale kmiotkowie idą naokoło, przez Miel- 

niki — dobrych 6 klm., w prostej linji bagna, 

bocianby tam nawet ugrzązł. 

Do cerkwi. 
W kożuchach, butach, baszłykach — tak 

samo byli ubrani na Boże Narodzenie. Bajecz 

ny klimat mamy w Polsce, już prawie możemy 

mówić jak ci Lapońcy: „oh, u nas fajna pogc- 

da, 10 miesięcy zima, a potem już lato i lato'! 

Stara Wieś jest długa na 3 klm. Oziaty na 
2, a jeszcze z pięć innych ciągnie do cerkwi 

oziackiej. Staruchy pędzą co sił, dziewuchy idą 
jakby je kolki Ścisnęły, chłopcy człapią niczem 

paralitycy; w rezultacie cerkiew napchana sta- 

rymi, dziedziniec młodymi. O to właśnie cho- 

dzi, starzy niech się modlą za dawne brzydkie 

grzechy, a młodzi — tu — starają się, by mieć 

w przyszłości za co pokutować. 
W Warszawie chodzą na ksiuty w aleje 

Ujazdowskie, tutaj do cerkwi — ale chwyty 

od czasu Owidjusza wszędzie te same. 
Poza atrakcjami flirtowemi, największe po- 

wodzenie mają zawody-;ajkowe. „Każdy wy- 
c/aga z za pazuchy jajo i puk w jajo przeciw- 

nika. Czyje pęknie ten oddaje zwycięzcy, kto- 

ry je niezwłocznie zjada. Tylko, że wygrać tu 

niełatwo, bo do meczu jajczanego wszyscy 

przygotowali się solidnie, oddawna. Z byle jaj- 

kiem, nikt się tu nie wyrywa, zwłaszcza chłop- 

cy za punkt honoru sobie stawiają, by ich jaja 
cudów dokazywały. z 

Kacze jaja są duże i do zawodów niedo- 

puszczane, ale bywa, że jakaś kaczka zniesie 

jajo kretyńskie, zdegenerowane, małe — niczem 

kury. Nazywa się taki liliput: znosek, nikt się 
nie domyśli, że to nie kurze, ale twardsze jesr 

trzy razy od zwykłego. Znoskiem gromi ten 

i ów wszystkie uczciwe jaja, aż się narwie na 
jeszcze większego cwaniaka, na szulera. 

Szuler wydrążył w jajku dziurkę, zawar- 

tość wypłynęła, napuścił wewnątrz smoły; jajko 

jego twarde i ciężkie, jak kamień, jeśli go 
przyłapią to — choć wielkie święto po mordzie 

nakładą. E 

Smigus nie jest tu znany, ani stosowany. 

Taki wstręt czują kmiotkowie do wody, że na- 

lanie jej komuś za kołnierz, byłoby straszną 

katuszą — nie żartem. | 
Już dochodzi pierwsza, lud się rozchodzi, 

trzeba przecie dobrze wypić, zjeść, położyć się 
na piecu i przespać ze 20 godzin. Jak święta, 

to chociaż niech będą wesołe. Karol. 
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POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁóÓKNit.. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

TSS ATRINKTOS ETZ CENEO TI TTT IIS SANT ESS IN TI OE WERE 

zmiernie krytyczne ustosunkowanie do u- 
stępującego zarządu, a zwłaszcza i prze 
dewszystkiem do b. dyrektora zarządza- 
jącego Związku p. ). Pawłowskiego i je 
dynie świadomość, że od trzech zgórą 
miesięcy nad interesami ZASP-u czuwa 
prezes honorowy Józef Śliwicki, kazała 
wierzyć, że sytuacja Związku, aczkol - 
wiek ciężka, nie jest jeszcze beznadziej- 
na. 

Ważniejsze uchwały zjazdowe  zam- 
knęły się w kręgu spraw finansowych 
(zmniejszenie składek, zniesienie ich dla 
bezrobotnych), oraz dezynfekcyjno - Sa- 
nacyjnych, w postaci całego szeregu skre 
śleń z listy członków, lub zawieszeń w 
prawach organizacyjnych. 

Wypowiedział się również Zjazd de- 
Jegatów w sprawach wzajemnych stosun 
ków teatrów wileńskich. 

Równocześnie Zjazd delegatów zapo- 
znawszy się gruntownie ze sprawą teat- 
ru muzycznego „Lutnia”*, uchwalił pole- 
cić zarządowi głównemu ZASP dołoże- 
nie wszelkich starań, do utrzymania na 
stałe tej placówki, zatrudniającej zgórą 
60 osób, niezależnie od innych konfigu- 
racyj teatralnych w Wilnie i otoczyć te- 
atr ten opieką. 

Zjazd zakończył się w noc sobotnią i 
delegaci rozjechali się do swych piele- 

szy, z tem głębokiem przeświadczeniem, 
że nowoobrany zarząd z honorowym pre 
zesem J. Śliwickim, który zgodził się -peł 
nić funkcje aktywnego prezesa, potrafi 
wyprowadzić organizację aktorską z tru- 
dności materjalnych, i potrafi nadal zje 
dnywać dla niej sympatję ogółu. 

—=0-0-0=—



W kilku wierszach 
W madchodzucą sobotę i niedzielę od- 

będzie się turniej koszykówki panów o pu- 

har przechadni „Wytwórni Wan i Przetwo 

rów Owosowy2h“. 
Zapisy przyjmowane są do dnia 26 b. 

m. Purniej odbędzie się w Sali Ośrodka 

W. r. 

Uroczyste rozdamie magmwody przechod- 
niej za trójbój gier spontowych oraz dy- 
płomów zwycięzcom w turnieju siatkówki 
dwójkowej — najsłabiej  czwórkowej 
mieszanej, i indywidualnym, za udział w 

trójboju oraz uczestnikom kursu sędziow- 

skiego odbędzie się w niedzielę 30 b. m. w 

sali Ośrodka o godz. 1 po poł. 
Kars sędziowski przesłuchali p. p. Za- 

   

polski, Skudkiewicz, Rabinowicz, Wigu- 
ra, Kochamowski, Różewicki, Kaszew- 
ski, Stacewicz, Szwarc, Jaworska i Świet- 
likowski, 

KPW Ognisko projektuje mysłanie do 
Warszawy swych siatkarzy, którzy TO- 
zegraliby tam mecz z czołowemi zaspo- 

łami Polonią lub AZS. 

W najbliższych dniach [KPW  Ogmi- 

sko rozpoczyna intensywne iprzyjgotowa- 

nia do zdobycia POS. 

  

Wszystkie kompanje (P. W. oraz po- 

szczególme sekcje przejdą intensywny — 
tmeniag — zajprawę pod  kienowmictwem 

instruktorė Ogniska. Jest to akcja za- 
krojona ma szenoką. skalę, mająca dać 

w rezultacie kilkaset odznak dla ezłonków 
Ogniska. Na terenie Wilna ogólne kie- 
rawmietwo tej akcji spoczywa w rękach 
refemenita w. f. p. Żamejcia. 

Polski Zw. Lekkcatletyczny ogłasza 

nast. terminanz tegorocznych  społlkań — 
międzynarodowych : 

3 czerwica; Belgja — (Polska wi War- 

szawie. 4 czerwca Poznań — Bmuksela w 
Posmaniu. 25 czenwiea Siedmiomecz w An- 
twerpji. 3—4 sierpnia trójmecz bałtyc- 
ki w Rydze, 13 sierpnia Austrja — Pol-. 
ska. 15 sierpnia prawdopodobnie Kato- 

wice — Wiedeń w Katowicach. 10 lub 17 
września Więgry — Polska. 

Miejsce zawodów «z Austrją ji Węgra- 
mi będą ustalone po ostatecznem  zakon- 
traktowaniu tych zai Ów. 

Ponadto projektowane jest obesłanie 
[czołowymi naszymi zawodnikami kilku 
waźżmiejszych imprez zagranicznych, a 
mianowicie: Masaryikowe Hry w dniu 3-5 
czerwca w (Pradze, mistrzostwa Anglji w 
Ww dniach 7—8 lipca, oraz miezbyt «pew- 
ne zawody w: Berlinie 18 czerwca, 

* 

Bogaty program sportowy przyniesie 
Wiłau dzień 7 maja. Prócz szeregu — 
drobniejszych imprez będziemy mieli — 
trzy absorbujące uwagę mielu, Są to: — 
otwarcie sezonu motocyklowego i cykli- 
stomskiego z tradycyjną ias do 
Trok, dmużynowy bieg (ogrodowy) o 
puhar Redakcji „Słowa” oraz otwarcie se- 
zona wioślarskiego połączonego z chrztem 
towych łodzi. 

_ Wiemy z prakityki lat ubiegłych że wszystkie te imprezy «cieszą się zawsze wielką firekiwiencją uezestników i zainite- resowaniem publiczności. 

> RR > Pilnik, b. doskonały bokser ZAKS'u, który jak wiadomo przeniósł się do stołecznej Makabi bawi Wy MWilnie, J, Ze, а . Jalko- by. Pilnik ma już dosyć stosunków: pa- uujących w pięścianstwie Makabi i chciał by wrócić do Wilna. — Jakoby. 

., JÓZEF HORYD 
przeniósł pracownię i mieszkanie 
na ul. Wiłkomierską nr. 5-a m. 1; 

MAAAAASAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A 
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"Tydzień sportowy 
DR. SIDOROWICZ MISTRZEM WILNA 

Bieg naprzełaj © mistrzostwo Wilna prze- 
prowadzony organizacyjnie przez 1 p. p. Leg. 
zgromadzii na starcie 21 zawodników, 

4 kim. po ciężkiej trasie, przy złych wa- 
runkach atmosierycznych — to zadanie trudne 
— to też na metę przybyło już tyiko osiemna- 
stu. 

Szkoła pilotów 

Wygrał bieg i zdobył tytuł mistrza ogółny 
iaworyt dr Waciaw Sidorowicz. (Ognisko) w 
czasie 14 m. 57,2 sek. Drugim był Żylewicz 
śSckół) w czasie 15 m. 35,2 sek. trzecin — 
Herman — 15. m. 47,4 sek. 

Organizacja zawodów bez zarzutu. 
  

szybowcowych 

  

W czerwonym Kamieniu pod Lwowem w szkole pilotów szybowcowych, zorganizowanej 

przez Aeroklub lwowski, kształcą się liczni studenci Politechniki, członkowie kolejowego P.W. 

oraz uczniowie szkół średnich. Na zdjęciu naszem widzimy start szybowca szkolnego typu 
© : 

  

W.K.S. WILNO — K.P.W. OGNISKO (3:3) 
WOJSKOWI TRACĄ JEDEN PUNKT 

Na spotkanie WKS'u z Ogniskiem cze- 
kaliśmy z zainteresowaniem. Po nozgno- 
mieniu ligowiców piermisza drużyna woj- 
skowych uznana została pnzez opinję try- 
bun, jako drużyma imie do pobicia przez 
A-kdlasowe zespoły maszego okręgu. 

Taką opinję dało się słyszeć miemai 
ой wszystkich niemniej jednak byli op- 
tymišci (a może właśnie pesymiści) 
skłonmi przypuszczać, że Ogmisko będzie 
przeciwnikiem rówmonzędnym, a więc — 

groźnym . 
iPrzebieg meczu potwierdził w: znacz- 

nym sltopniu te przypuszczenia i jalkkiol- 
wiek wojskowi byli zespołem zdecydo- 
wamie lepszym jednak mecz mógł się za- 

ikończyć przegraną biorąc pod uwagę 
zbyt może surowy 'wymok sędziego — w 

postaci 'wątpliwego (karnego zamienio- 
nego nia bramikę. 

Wojskowi byli we wszystkich  lin- 
jadh zespołem: dobrym i mieli przewagę 
cóż, kiedy  niedyspczycja strzałowa i 
pech psuły wszystkie szyki. 

Po pmzerwy gra toczyła się niemal 
cały czas pod bramką Ogniska co nie 

pnzeszkodziło  Gasztowitowi wykorzystać 
przytomnie jeden z mielieznych wypadów 
swiego ataku i zdobyć prowadzenie. Zmo- 
ziumiałe jest że wiojskowi zdwoili wiysi- 
łek aby wyrównać, mie udało im się to 
jednak do przerwy mimo, że mieli dogad- 

ny rzut wolny. Wymiik do przerwy 1:0 dla 
Ogniska. 

Zaraz po przerwie sędzia dyktuje rzut 
karny. jpnzeciwiko Ognisku. Nie był to na- 
szem zdaniem „murowany karmy. Egzek- 
wiuje Zbroja zdobywając wyrówmamie. — 

Gra nadal żywa (w ostrem tempie. W 
10 minucie pr. łącznik Ogniska strzela 
drugą bramkę, a w; minutę potem Paw- 
lowski znów wytrówinywiuje. Ognisko со- 
waz częściej dochodzi do głosu. Drużyna 
odzyskała widać wiarę w siebie, a atak —. 
dopingowany przez wyjątkowo auchli- 
wego Głodlewskiego coraz częściej pod- 
śuiva się pod bramkę nieprzyjacielską, 

Po jednym z ikolejnych a licznych ata- 
ków. ma bramkę fioletowych Hajdul wy- 
puszcza ładnie mieobstawionemu  Na- 

  | m” 
__ TURNIEJ © MISTRZOSTWO WIL. 

T-WA SZACHOWEGO 

Po mwozegraniu trzynastej numdy 
ma czele tabeli turniejowej  madal 
majduje Się p. P. kitióry już rozegrał iwszy- 

— ае ра_щпі:е i zdobył 10 i pół p. Drugie miej 
Sce mając 8 1 pół p. zajmuje p. Jiudele- 
Wiez, który zdobył prawio do wejścia do 
„eXira klasy* i lktóry ma jeszcze do ro- 
zegrania dwie pamtje. (Na tnzeciem miej- 
sen zmajdtuje się p. Borkum, mając 8 p. 

: Dallsze miejsca! zajmują — p. Sienic- 
ki — Tp. p. Zawodow! — 6 p., p. Kurmin 
5 1 pół p. oraz p. p. Karasiński, Kimels 1 
Stankiewicz po 5 p. 

WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZACHISTÓW 
ŚWIATA 

Ostaltni numer „Wiilnen Szach zeitung“ 
Bodaje bardzo ciekawe wymiiki, uzyskane 
Drzez szereg śwałowiej sławy szachistów. 

Jak wiemy, mistrz świata p. Alechin 
odbywa obecnie podróż maokoło świata 

A ostatnio bawił wi Indjach Hiolendenskich 
(Arch. Malajski). (W! dwunastu rozegra- 
Rych w wóżnych miastach seansach try 
jednorazowej wygrał z 416 partyj — 384 
to stanowi 95 proc. wszystikich partyj. — 

ał maliomiast tylko 9 partyj (1). 
B. mistrz światła dr. E. Lasker również 

joże poszczycić się b. ładnym wiynikiem. 
8 marca b. r. p. Lasker dał w Paryżu 

Seans gry jednorazowej na 30 szachowini- 
ch, pnrzyczem zespół przeciwników — 

Miał bardzo Silny skład. Wynik seansu 
= zo. 3 — remis, ij 5 — prze- 

„Stal, óry tysiąc osób przyglądało si 
Swe siiarego mistinza, н > 

R „Mistrz Nowej Zelandji p. M. Gold- 
Seinų też zdobył swego rodzaju rekord 
Sy; jednorazowej. W ciągu 8 i pół godz, 
Seansu rozegrał 117 partyj, z których Wy- ‹ + — 76, przegria 14 į zremisował — 
10 Pażzy (tak znacznej ilości rozegranych 
Ratyj i uwzględniając tempo seansu — 
Mmik należy uważać za bardzo dobry. 

    

ZADANIE NR. 21 

J. Caureren (Holamdja). — Amer. Szach- 
ikomgr. 1921r. — 1 nagroda. 

IK e8; H eli; (WI 18; G g7; hó; 
& d6; piony a2, b6, d5, h2, (10). 

CZARNE: K e3; (W a4; S e2, f4; piony 
a3, a5, b4, c3, d3, h3 (10). 
Mat ww trzech posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR. 20 

С. 8. Kipping — (London) — Mansch. 
City News — 1911 r. 

1. Ka4 — 25! 
1 ...e2—dl H +; 2, IK a5 —b6; 

Н e1—3+ ; 3. S e6—d4 — mat. 
1.... Wg2—g8;2. Sc6—d4+ ; R a8 —a7 

3. S ef—c8 — matt. 

PARTJA NR. 20 
grana w turnieju o mistreostwo klasy 4. 

BIAŁE CZARNE 
N. J. 

1. @2— @4, S g8—16; 2. e2e3, gT—326; 
3. £2—M, G £8—g7; 

INa system Colle'go czarne odpo- 
wiajdają obroną, iosti - imdyjsizą. 

4. $ g1—f3; O—0; 5. G f1—d8, cl—5; 
6. c2—8, dT—d6; T. S bl-d2, S b8—c6; 

8. P 9. d4:c5, 10, H dl—c2? 
Należało grać S d2—b3), S £(6—d5; 

11. S d2—e4?, e5:f4; 12, 23 d5—b4!; 
13. c3:b4, S c6:b4; 14, H c2—a4, H d8:d3: 
15. 8 e4—b6?, a7:b6; 16. H a4:a8, 
S Ib4—c2! 17. H a8—2a4, 

przegrywa figurę i pantję ale 
lepszego nie było: 

Jeżeli 17. W al—bl, S ed—d4 

18. W! bl—al, S d4:f3--; 19. W £1:f3 (po 
g2:f3 mastępuje G c8—h6!), G g7—d4+ 
20. G cl — e3, G d4:e3; 21. K gl — hl 
G 'c8—g4; 22. H a8:b7, G: g4:f3 i wygrywa 
17 S c2:a1; 18. W £1—d1, H d3—c2 

19. Н aś:e2, S al—c2; Mając figurę i 
piona czanne, lekko wygrywają. 

BLAŁE: 

nie 

czulskiemu. Ostry strzał i stan 3:2. : 

Odnosi sie wrażenie, że wiojskiowi mi- 

mo pechu lecz w imię sprawiedliwości, 

zapiszą na dobro swego rachunku dwa 

punkty. 
Stało, się inaczej. 

bombę (raczej bomibikę) 

Remis — 3:3. 
Przy tym stamie sędzia 

zakończenie meczu. 
Pierwszy mecz mistrzowski WKS — 

Wilno zachwiał nieco madzieję zwolenna- 

ków tej drużyny. Pio bnawurowem zwty- 
cięstwie mad liigowcami remis z bądź co 
bądź słabą techniieznie i miezeramą  jesz- 
cze drużyną to, powiedzmy Szczerze: — 
miewiele. Znacznie mniej miż przypusz- 
czaliśmy. 

Wprost brtudnio _ sobie wytłumaczyć 
dlaczego tak jest. Obrona niezła, pomoce 
[bez zarzutu, wi ataku Zbroja i lewo- 
skrzydłowy świetni, pozostali grają о- 
choczo; a całość mie klei się. 

Mniej możma się dziwić Ognisku. 
Tam niema zgrania i techniki u wielu gra- 

ezy. Obnońca jeden doskonały — Lepiar- 
ski natomiast drugi conajwyżej b. klaso- 
wy. Atak mie nozumie się zupełnie i gra 
wyjpadami |gubiącego, jak zawsze piłkę 
Godlewskiego. 

Nie dziwnego, że  talka (dnużyma nie 
może — przynajmniej do czasu usunię- 
cia tych bralkówj — zwyciężać silme idmu- 
žyny nie znaczy to jednak aby mie była 

'b. groźną dla każdej wileńskiej, 
Mecz prowadził dobrze, choć może — 

zbyjt drobiazgowo (mamy ma myśli ustawi- 
czne odgwizdywamie wątpliwych fauli) p. 
p. Sznejder. Publiczności! Spomo. 

Maksbi _Drukarz 4:1 (4:1) 
Pierwszy mecz z cyklu o tytuł mistrza 

okręgu mie przyniósł miespodzianki. O- 
gólnie liczono Się ze zwycięstwem Maka- 
bi, jako drużyny o znacznie większej ru- 
tymie i posiadającej w swym składzie — 
kilka wybitniejszych jedmostek. Liczono 
się z tem, a jednak słaba idrużyma ben- 
jaminka przez 30 minut. zdołała wywał- 
czyć wynik bezbramikowiy. 

Pomogła do ttego dobra (początkowo) 
gra bramkarza pokonanych — p. Bartosze- 
wicz i pech makabisty stnzelającego rzut 
kamny, 
W 32 minucie Antokolec wykańcza ład- 

me pociągnięcie Szwarca, a już w 34, — 
Jałowcer zdobywa: drugą bramikę, 

„ Od tej chwili Makabi przeważa wyraż- 
mie. Padają dwie dalsze bramki. Zanosi 
Się ma pogrom benjaminka iw: rzeczywi- 
stości jednak jest. inaczej. Mimo przewagi 
M. kabi nie można mie zwobić. Wynik zo. 
staje bez zmiany. 

Niewiele dobrego można powiedzieć o 
drużynach. Makabi zaprezentowała się — 
słabo zwłaszcza atak, który mie umiał wy 
korzystać dogodnych momentów. 

W drużynie Drukarza brak 
= | zgramia, gazu. 

„Na 1 wypadł weteram Drozdowski 
i Żebrowski, który ma ciąg, najgorzej b. 
niepewna obrona. Bramkarz ma na su- mieniu dwie bramki, = 

Sędziował p. Zudnik. 

Zawody strzeleckie o mistrzo- 
stwo średnich Szkół zawo- 

: dowych 
Dnia 23 bm. na strzelnicy Pióromont odby ły się zawody w strzelaniu z broni małokali- 

browej o mistrzostwo średnich szkół zawodo- 
wych: 

Zespołowo 4 pierwsze miejsca zajęły szko- 
ły: 

1) Techniczna — osiągając 1337 punktów 
na 1500 możliwych. : 

2) Ogrodnicza — osiągając 1313 punktów. 
3) Handlowa Kupców. — osiągając 1286 

Punktów. 
4) Handlowa im. Staszica — osiągając 1264 

punkty. 

Indywidualnie pierwsze miejsce zdobył Ale- 
ksandrowicz Wacław ze szkoły Technicznej, o- 
siągając 280 punktów na możliwych 300. 

Kozłowski posyła 

ze skrzydła 

odgwizduje 

   

мО мо 

Nabożeństwo żałobne za spokój 
duszy ś. p min. Boernera 

Staraniem prezesa Dyrekcji i pracow- 
ników pocztowych okręgu wileńskiego —* 
odbyło się dziś o godzinie 10 rano w ko- 
ściele esangelicko - augsbunskim przy 
ul. Niemieckiej mabożeństwo żałobne za 
spokój s. p. ministra poczt i telegrafów 
Igmacego Boernera, «©dprawione przez 

ks. pastora  Leppe. 
Kościół był przepełniony. Obok ołta- 

rza ustawiło się kilkanaście organizacyj 
Federacji PZOO i PIW 
z pocztowcami na czele. Reprezentowane 
były władze wojewódzkie, wojskowość z 
een. Śkwarczyńskim i płk. Wendą. O- 
becny był również płk. Sokołowski, szef 
gabinetu ministra spraw wojskowych. — 
Dalej przybył na nabeżeństwio (prezes Dy- 
rekcji P. i T. Żuchowicz, prezes Dyrekcji 
P. K. P. Falkowiski, prezes ОКг. Izby 
Kontroli Pietraszewski omaz prezesi in- 
mych munzędów, i władz miezespolonyjch, — 
władze Federacji PZOO, ma czele z pre- 
zesem p. sędzią Górą, poseł sejmowy Do- 
bosz, iw. im, wybitnych przedstawicieli 

społeczeństwa: wileńskiego. 

Podniosłe przemówienie wygłosił w cza 
sie nabożeństwa żałobnego ks. pastor — 
Loppe, podając Krótki życiorys zmarłe- 
go, podkreślając ofiarmą służbę jego dla 
(Polski wi ciągu ieałego życia oraz stawia- 

jąc go za wzór godny maśladowania. 
Orkiestra symfoniczna pocztowców 

wiylkomała Largo Haendla i marsz żałob- 
my Chopina; śpiewał również dhór pocz- 
towców. 

Sala Konserwatorjum 
uiicz Koństa 1. 

  

We środę 26 go kwietnia o godz. 8 30 wiecz, 

Wielki wieczór Artystyczny 
Wykonawczyni programu; 

ORDONÓWNA 
Najznakomitsra pieśniarka priska 

W programie: ‚ 
20 najpiękniejszych piosenek 

z własnego repertnaru. 
Bilety do nabycia w kasie Konserwatorjnm 

Keńska 1 od 11—2 i 5—7.   
  

   

  

ze sztandarami © 

  

ALFONS 

DOBRE WPROWADZIĆ OBYCZAJE 
Polska jest krajem, w którym tradycja, mi- 

mo wszystko, nie została jeszcze wytrzebiona. 

Taką tradycją są prezenty imieninowe. Gdyby 

istniały statystyki, ile wydajemy na prezenty i 

to na prezenty przeważnie nieużyteczne i bez 

wartościowe, to niewątpiiwie powstałyby olb- 

rzymie pozycje, sięgające w setki i miljony 

złotych. у 

Maj jest typowym miesiącem „solenizanto- 

wym'. Zygmunta, Stanisławy, Zofji, Julii, A- 

nieli — oto popularne imiona, w dzień których 

potoczy się fala darów i upominków dla 50- 

lenizantek i solenizantów. Nadszedł „Tydzień 

Taniej Książki”. Czyż nie warto specjalnie w 

tym miesiącu pomyśleć o pięknej i celowej re 

formie imieninowej? Czyż więdnący po kilku 

godzinach bukiet da się porównać z piękną, e- 

stetyczną książką o emocjonującej treści, lub z 
artystycznem wydawnictwem, reprodukującen 
dzieła sztuki i artyzmu? Czy nawet skromna 
książka, zawierająca klejnocik literatury czy po 

ezji nie będzie wdzięcznym i niezniszczalnym 

upominkiem, jaki złożony w szafce bibijotecz- 
nej trwać może iata i stanowić w dorobku kul 
turalnego domu dowód intelektu i upodobań. 

Wprowadźmy dobry zwyczaj obdarowywa- 
nia się książką:, niech grosz, który przezna- 
czamy na upominek, wydany będzie celowo, 
niech pójdzie na rzecz pożyteczną i stanowi 
długotrwałą przyjemność. Wszak w ten sposób 
przyczynimy się w wielorakich kiczunkach do 
dobra: ożywiamy duchowo, podtrzymujemy e- 
konomicznie, stwarzamy ruch na odcinku ży- 
cia gospodarczego. Łączmy miłe z pożytecznein 
— a składając w darze imieninowym. polską 
dobrą książkę, czyńmy to z przeświadczeniem, 
iż wprowadzamy zwyczaj, dający świadectwo 
naszej wewnętrznej kulturze i duchowi. 

POPIERAJCIE L.O.P.P.l 

KRONIK 
uilófirka 
PONIEDZ. 

Dzis 24 
Wojciecha 

Jatro 
Marka Ew. 

 ORESZOSZIACGŁZOSS | 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 23 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 757. 
"Temperatura średnia: -r4. 

Temperatura najwyższa: --8. 

"Temperatura najniższa: 0. 

Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-z 
na dzień dzisiejszy: 

Żachmurzenie zmienne z przelotnemi gdzie- 
niegdzie opadami. — W nocy chłodno. Dniem 

temperatura około 10 stopni. — Umiarkowane 

wiatry zachodnie. 

Wschód słońca g. 3,59 

Zachód słofńica g. 6,35 

MIEJSKA 
— Rada Miejska. — Posiedzenie Rady Miej- 

skiej odbędzie się w dn. 27 bm. Na porządku 
dziennym 10 spraw. 

— Komisja finansowa. — We wtorek ko- 
misja unansowa rozpatrzy wniosek zgłoszony 
ra poprzedniej radzie miejskiej w sprawie przy 
znania dzieciom łódzkim 1 tys. zł. zapomogi, 
a to w zwiążku ze strajkiem tamt. robotników. 

— Bezrobocie. — Stan bezrobocia na tere- 
nie miasta wynosi obecnie 6728 osób. 

Ostatnio bezrobocie zmniejszyło się o 25 o- 
sób. 

— Zachorowania zakaźne. — W ub. tygod- 
niu zanotowano w Wilnie 38 zasłabnięć na 
choroby zakaźne. 

AKADEMICKA 
— Wiieńskie Koło Międzykorporacyjne. — 

Konwent Polonia, Konwent Batoria, Korporacje 
Polesia, Leonidania, Concordia, - Vilnensis, za- 
miast wieńca na grób JM, Rektora ś. p. Alfon- 
sa Parczewskiego składa na cele kulturalno - 
oświatowe Serbów łużyckich 100 zł. 

` POCZTOWA 
— O bron dla listonoszy. — Funkcjonarju- 

sze pocztowi zwrócili się do swych władz prze 
łcżonych, z prośbą 0 zaopatrzeniu listonoszy 
pieniężnych w krótką broń palną. 

Względy bezpieczenstwa, zdaniem zaintere- 
sowanych, przemawiają za uwzględnieniem tej 
prosby. 

: RÓŻNE 

— Z FUNDACJI IM. $. 4 J. MONT- 
WIŁŁÓW. Rada Fundacji im. S. į J. 
Montwiłłów: na ostatniem posiedzeniu uz- 
mala za komieczne popancie w roku bieżą- 
cym następujących istytucyj i stowanzy- 
szen: 

1) Polska Macierz Szkolna w Wilnie — 
mł. 2.300. 2) Polska: Macierz Szkolna w 
S i iai i KZ. 

ze szkoły Ogrodniczej — 277 p.,; trzecie — 
Siniewicz Bolesław ze szkóły Technicznej, o- 
siągając 270 punktów. 

Zawodami kierował por. Stanisław Dobrski. 

komendant PW Wilno - Miasto II. 

Zawody zaszczycili swą obecnością: p. ppuł 

kownik Zygmunt Wenda, i p.p. dyrektorowie: 
Drugie miejsce zajął Kosmowski Konstanty Roman Krauze i Tadeusz Wojciechowski. 

  

| od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 maja r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

Grodnie zł. 2.200. 3) Dom Opieki Matki 
Bożej 'wj Wilnie 721.24, 4) Dom Dzieciątka 

Jezus w; Wilnie zł. 700, 5) Dow. Św. Kazi- 
miierza w (Wilnie 354.71. 6) Tow. (Pań 
Miłosierdzia: Ś. [Wiimeentego a Paulo w — 
Landwarowie zł. 200. 7) Tow. Przyjaciół 

Nauk w Wilnie zł, 700. 8) Stowamzyszenie 
Młodzieży Polskiej w Zidzięciole 386.38. 
9) Tow. Pań Miłosierdzia Ś, Wincentego a 
Paulo. mw Wilnie 500. 100 Tow. Św. Wim- 
centego a Paulo rw Słonimie 376.27 11) 
"Tow. Opieki mad dziećmi wi Wilnie 566.61 
12) Tow. Gimnastyczne „Sokół* w: Wilmiie 
292.95. 13. Centrala Chrześcijańskich Zw 
Zawodowych 'wi IWiilnie zł, 400. 14) Tow. 
Pomocy Żołnienzowi Polskiemu w: Wiiinie 
zł. 200. 15) Szkoła |ongamistów im. J. 
Montwiłła przy Wil. Tow. Muzycznem — 
„Lutnia* 559.91. 
Razem zł. 10.485.07 
Wnioski Rady podlegają zatwier- 

(dzeniu przez Walne Zebranie Kuratorów 
Fundacji, kitóre się odbędzie ma początku 
przyszłego miesiąca. 

— Zjazd antyniemiecki. — Na zjazd ogól- 
nożydowski w sprawie wypadków w Niem - 
czech: wyjechali do Warszawy inż. Kawenoki, 
= Rubisztejn, ławnik Kruk, Zajdsznur i Se- 
gal. 

. Zjazd omówi akcję bojkotową towarów nie- 
mieckich. 

— SPĘD BYDŁA. Spęd bydła w. ty- 
godniu poświątecznym był  stłosunkowa 
zmaczmy. 

„Na tangiawiiska miejskie sprowadzono 
ogółem 2.018 sztuk nierogacizny i bydła, 
z ezegło część zalkupiły okoliczne wsie. — 
Ceniy miiższe niż przed świętami. 

Wileńska 
Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskiej 

    

nkaże się w czasie najbliższym 

w wydaniu książkowem. 

  

* P 
TEATR I MUZYKA 

— Dzisiejszy „tani poniedzialek“ w teatrze 
na Pohulance. — Dziś w poniedziałek 24 kwiet 
mia o godz. 8-ej wiecz. kapitalna sztuka Słonim 
skiego „Lekarz bezdomny“ po cenach zniżo- 
nych © 50 proc. 

We wtorek z powodu generalnej pró 
„Weseła” --- teatr meta i A 

— Jedno z ostatnich przedstawień „Leka- 
rza kezdomnego" « ivędzie się we środę 26 b. 
m. o godz 6-ej w'ecz. w teatrze na -Pohulance. 

— „Wesele“ Wyspiańskiego w teatrze na Pohulance, -- Od czwartku 27 kwietnia wcho- 
dzi na „afisz potężne nieśmiertelne dzieło Wy- spiańskiego „Wesele* w reżyserji dyr. Szpakie- 
Wicza, przy współudziale całego zespołu. — 
Dekoracje Makojnika. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś z powo- 
du próby generalnej — przedstawienie zawie- 
SsZzCre. 

— Jutrzejsza premjera „Maricy*, — Jutro u- 
każe się po raz pierwszy świetna operetka Kal 

mana „Marica“ z gościnnym występem znako- 
mitej artystki Meli Grabowskiej. Operetkę tę 
ujrzymy w nowej inscenizacji i opracowaniu 
reżyserskiem M. Tatrzańskiego. Nowe dekora- 

z 

cje i kostjumy. 

‚ = Jutrzejszy pokaz szkolny Instytutu Sztu- 
ki Teatralnej w Lutni. — Jutro o godz. 5-ej p. 
p. odbędzie się w teatrze Lutnia wielce intere- 
sujący pokaz szkolny Państwowego Instytutu 
Sztuki Teatralnej pod dyrekcją A. Zelwerowi- 
cza. Program zawiera deklamacje solowe, chó- 
ralne, grupowe ćwiczenia plastyczne i tańce 
— w wykonaniu .. wychowańców Instytutu. 
Dochód z jutrzejszego pokazu przeznacza się 
na doraźną pomoc dla bezrobotnych m. Wilna. 
Bilety do nabycia w kasie teatru Lutnia oraz 
w urzędzie Wojewódzkim (pokój nr 16). 

— Zniżki do teatru Lutnia. — Nowe błocz- 
ki zniżkowe do teatru Lutnia wydawane będą 
dziś od godz. 10 do 2 p. p. Ważne będą od 
dnia jutrzejszego -tj. 25 bm. : 

— Występ Hanki Ordonówny w sali Kon- 
serwatorjum (Wielka 47) — odbędzie się we 
środę „26 bm. (szczegóły w afiszach). Sprze- 
1 biletów w kasie Konserwatorjum (Końska 

jm m 
cego Daniłowicza w 4 ilnie 

zmarł dnia 2! kwietnia 1933 r, 
Cz:ść Świetlanej pamięci nie odżałowanego Prezesa 
O :ej bolssne; stracie zawiadamia 

RADA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO 

  

     
      

      

    

   
       
   

> CZĄ A Al Vl 
a 

TYGODNIK ILUSTROWANY — nr. 16. — 
zawiera nieznane poezje Bronisławy: Ostrow- 

skiej; „ironja kryzysu, kryzysem ironji* — ar- 

tykuł Pawła Hulki - Laskowskiego, omawiają- 

cy klęskę demokracji niemieckiej; rozmowę Ga 

lisa z Juljuszem Kadenem - Bandrowskim; j. 

Lorentowicza „Literatura polska we Francji" z 

ckazji najnowszej książki Z. L. Zaleskiego; — 

Pozatem z zakresu beletrystyki ukazuje się po 

czątek wielkiej powieści Andrzeja Struga p. t. 

„Miljardy”. Wymienić jeszcze należy nowelę 

H. Januszewskiej „Drożdże Salomei Rosenberg" 
1 bogate działy: Kronika Tygodniowa, idee i 

zdarzenia, Do numeru dołączono wielobarwną 
reprodukcję artystyczną. Zz 

NAOKOŁO ŚWIATA — kwiecień. — Ze- 
szyt ten między innemi zawiera: „Para siły” 

(reportaż walk francuskich), „Toasty” „Z za- 
kulis fabryki armat Kruppa', „To co wiemy © 
mordercach' Krzyżówka (nagroda zł. 250) — 
i dzięki przystępnej cenie zł. 1,50 napewno 
znajdzie się w rękach każdego czytelnika. 

DROGA — kwiecień. Numer otwiera arty- 
kuł Stanleya Philipsona p.t. „Na manowcach go 
spodarki światowej”, w którym autor daje roz- 
biór genetyczny światowego kryzysu gospodar 
czego, obrazując w konkluzji gospodarcze i 
finansowe punkty wyjścia z kryzysu. Czesł. Bo- 
browski drukuje trzeci artykuł z cyklu swego 
o Rosji Sowieckiej, p.t. „Przełom”. Kazimierz 
Wyka daje artykuł krytyczny o ostanim laurea- 
cie nagrody Nobla p.t. „Gołąb na pomniku 
Galsworthy'ego". Konrad Winkler daje studjum 
o Edwardzie Wittigu pisząc o jego twórczości 
„na tle zagadnień we współczesnej rzeźbie eu- 
ropejskiej“. 

W części literackiej ostatniego zeszytu 
„Drogi* znajdujemy pierwszą część przekładu 
średniowiecznego moralitetu angielskiego p.t. 
„Everiman* pióra Stanisława  Helsztyńskiego, 
oraz wiersze juljana Przybosia i Władysława 
Sebyły. 

WIOSNA IDZIE 
Gdy nadchodzi okres wiosny 
Człowiek staje się radosny. 
Na coś czeka... O czemś marzy... 
Że się coś dobrego zdarzy. 

I choć pustki ma w kieszeni, 
Wierzy... że mu los się zmieni. 
Że wylezie wreszcie z biedy, 
Tylko nie wie.. jak.. i kiedy. 

Męczy go... ta myśl szatańska— 
Nagle... krzyknął... Mam!... Wolańska! 
Najszczęśliwsza kolektura!!!... 
I wnet zmartwień pierzchła chmura. 

Człowiek z biedy już się śmieje 
Bo wygranej ma nadzieję. 
Słyszy jakiś głos ze strony:, 
U Niej wygrasz 2.000,000. 

Wiosna idzie!.. Słońce grzeje, 
Wszystko się radośnie Śmieje. 
Tajemnicze szepcą głosy: 
Do Wolańskiej śpiesz po losy. 

  

  

T. Sęp. 

Pokaz Instytutu Państwowego 
Szkoły Dramatycznej 

Zapowiedziany ma dzień 25 b. m. po- 
Kaz szkolny Państwowego Instytutu — 
Szkoły Dramatycznej, pozostającego pod 
kierownictwem _ dyrektora Zelwerowicza, 

wywołał 'w sferach wileńskich  mitošni- 
ków teatru żywe zainteresowanie. 

Pokaz ten odbędzie się w teatrze Lu- 
tmia, o godz. 17-tej. (Na program jego 

złoży się szereg atnakcyjnych numerów 
Pierwszą część jego wypełnią deklamacje 

solowe i chóralne. Pierwszym numerem 
będzie inwokacja z Pana Tadeusza, następ- 
mie — wiersze Tuwima, Zegadłowicza, — 
Czyżewskiego, Kiplinga, Bujnickiego, — 
Wyspiańskiego i Sielburg - Zarembiny.— 
Drugą część wypełnią grupowe ćwiczenia 
Plastyczne, kompozycji į w! opracowaniu 
uczniów bez korekty matuczycielskiej Ww 
ćwiczeniach weźmie udział 50 uczni w tem 
23 (uczenice 0 posągowej umodzie. Ucznio- 
wie ubrani! w specjalne kostjumy: ćwicze- 
bne zaprodukują się w następujących ob- razach — modlitwa, bachanalja, miena- 
wiść, pomnik lotnika, potop, studjum pia- 
Styczne, hala maszym, obłęd, na jarmar- 
ku, groteska bafl w panoptikum, dodatek dźwiękowy, atleci i mazur w cztery pary. no ala ao Zi Z 
roboca | walkę G idęską bez. 
FEDAEDCKE WRZE WAZY ZRORETZCSOWIE "Z, 

co GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Miłość porucznika. 
CASINO: Ekstaza. 

aż > Ludzie w. hotelu. 

ai O — Uroda życia. 
ТА — krzyżewym ogniu i j 

śe gniu i Dwaj 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wyeksmitowani kościołem. => W sobotę pod kościołem ernardynów obozowała 

p aseąśni, rodzina Składająca się z pięciu 

Była to rodzina Wojniczów, usunięta z mi 
szkania przy ul. Wiłkomierskiej 38. * JE 
„O zainstalowaniu się bezdomnych pod ko- 
ściołem spisano protokuł policyjny oraz powia oz władze administracyjne. 

2 polecenia magistratu wyeksmi 
umieszczono w schronisku przy ul. at >, KIESZONKOWCY. — Policja b 

— ZAGINĄŁ ŻOŁNIERZ, — dywizji legjonów major Fade tadas zameldował o zaginięciu ordynansa- Kazimie- гга Janicza, który pozostawił list z powiado- mieniem, że postanowił popełnić samobójstwo. „Jednocześnie major Szeligowski skonstato- Še 2 jego mieszkania zginął rewołwer — 
y prawdopodobnie przywł: i 
ie ie przywłaszczył sobie zbie 

Policja wszcz: zukiwani: i 
са ela poszukiwaria za zaginio- 

(Dokończenie kroniki wil. na str. 4-6j)
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Autobusowa konferencja międzywojewódzka 
GRODNO — W Starostwie powiato- 

wem odbyła się konferencja międzywoje 
wódzka, na której ustalono rozkłady jaz 
sy autobusów dalekobieżnych, kursują- 
cych na obszarach województw  biało- 
siockiego, nowogródzkiego i wileńskie - 
go. W Fenferencj: wzięli udzia! przedsta 

wiciele województw:  białosto kiego — 
inż. Jarzymowicz, nowogićuzi iegc 
inż. Chmteliński, wileńskizgo -— inž. Kru 
kowski 1 inż. Słonimski, oraz kierowrik 
Państwov'ego Zarządu Dicac-vego w 
Grodnie iwż. Giejsztort. 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
—W w piwiarni. — Pogotowie o- 

patrzyto Notela Łapa (Pióromont 28), który 
miał zranioną rękę. Poszkodowany twierdzi, że 
będąc w jednej z piwiarńi w okolicy Mostu 
Zielonego został _ przypadkowo postrzelonv 
przez jakiegoś podochoconego osobnika, będą- 
cego w tym czasie również w piwiarni. 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — Wczoraj 
w godzinach rannych w cełu pozbawienia się 
życia zatruła się sublimatem 25-letnia Aleksan 
dra Połońska — wdowa (Subocz 112). 

Pogotowie ratunkowe przewiozło ją w sta- 
nie ciężkim do szpitala Sawicz. 

Nieco potem znaleziono w bramie domu ns. 
11 przy zaułku Lidzkim jakąś kobietę z oznaka 
mii silnego zatrucia. Przewieziono ją do szpi- 
tala Sawicz. Ustalono, że jest to niejaka Eleo- 
nora Nowicka, lat 36, zam. przy zaułku Ułań- 
skim 11. Powodem zamachu samobójczego był 
zawód miłosny. 

Romanowska Karolina (Zawałna 53) w bra 
mie domu nr 11 przy z-ku Lidzkim w 'cełu po- 
zbawienia się życia wypiła esencji octowej. — 
Pogotowie ratunkowe odwiozło desperatkę do 
szpitała Sawicz w stanie niezagrażającym ży- 
ciu. Przyczyna — nieporozumienia rodzinne. 

— POŻAR. — Wczoraj wieczorem w jed- 
nym ze sklepów przy ul. Wielkiej 48 zapaliły 
się towary, od silnie napałonego piecyka. — 
Straż pożarna zlikwidowała ogień. Strat nara- 
zie nie obliczono. 

WILNO—TROKI 

— PORACnUNKI OSOBISTE. — W dniu 
20 bm. do posterunku policji w Rudominie zgło 
si: się Bujko Jan, mieszkaniec wsi Dołuny,—- 
gminy rudomińskiej i zameldował, że w dniu 
19 bm. na drodze z Dolun do Niemierza został 

nany przez Zukowskich Wacława, Kazi- 
mierza i Wojciecha oraz 2-ch nieznanych osob 
rsków, ktorzy zażądali od niego papierosów, a 
gay im odmówił — przeszukali mu kieszenie i 
w tym czasie skradli 70 zł., poczem go pobili. 
Wstępne dochodzenie wykazało, że nie była to 
kiadzież, lecz bójka na fle porachunków sąsie 
Gzkich. Rzekomo nieznanymi sprawcami okaza- 
li się Żukowski Piotr i Karkowski Władysław 
którzy jednak udziału w bójce nie brali. 

MOŁODECZNO 
— ZŁODZIEJ W CERKWI. — W dn. 21 ra 

по proboszcz cerkwi prawosławnej w Marko- 
wie gminy lebiedziewskiej Nasiekajio Izydor— 
stwierdził, że w cerkwi zapomocą dobranych 
kłuczy do drzwi wejściowych i połamania za 
mków w szałach skradziono 20 mtr. piótna wiej 
skiego wyrobu wartości 8 zł. Zachodzi podej- 
izenie, że kradzieży tej dokonał Mołożawy An- 
teni, zam. w t/jże wsi wspólnie z innymi nie- 
znanymi narazie sprawcami. 

— ZABITY W BÓJCE. — W dn. 20 bm. 
wieczorem we wsi Wierzbowce gm. gródeckiej 
pomiędzy Bagino Grzegorzem a Kulpanowicza 
mi Bazylim, Janem i Andrzejem — mieszkań- 
cami tejże wsi, podczas kłótni na tle porachun- 
ków majątkowych, powstała bójka, w czasie 
kiórej Bagino Grzegorzowi zadano kołkiem ra- 
nę w głowę, w okolicę kości ciemieniowej. — 
Bagino nie odzyskawszy przytomności w dniu 
21 bm. rano zmarł. Zwłoki zabezpieczono do 
dyspozycji władz sądowo - lekarskich. Docho- 
dzenie w toku. 

sredžėjuka 
— ZWIĄZKI KOBIECE MAJĄ JUŻ 

INSTRUKTORKĘ. W dniu wczonajszym 
przybyła i objęła stamowiskio  instrukitor- 
ki wśród Kół Gospodyń (Wiejskich i Zw. 
Kobiecych w pow. Grodzieńskim p. Zofja 

‚ — ZJAZD DELEGATEK КОБ GOS- 
PODYŃ WIEJSKICH. W! dniu 23 kwiet- 
nia +. b. odbędzie się zjazd delegatek z 
Kół Gospadyń Wiejskich z powiatu Grod 
zieńskiego. W obradach pod przawodm- 
cthwem hrabiny Krasińskiej, które odbędą 
się w, hotelu „Eumopejskim'* o godz, 13-tej 
ułeżomy zostanie plan: pracy ma rok bieżą- 
ey, rozpatrzenie preliminanza budżetowego 
araa wyjbony. 

— ZEBRANIE ORGANIZACYJNE X 
TYGODNIA LOPP. [W dniu 24 kwietnia u 
godz. 19-tej w sali posiedzeń Rady Miej 
skiej odbędzie się organizacyjne zebra- 
mie X Tygodnia LOPIP., oraz obchodu 
X-lecia tegoż. 
— OBNIŻKA 'W CUKIERNIACH. Sto- 

sownie do zarządzenia władz wyższych w 
dmiu 18 kietmia r. b. w Magistracie m. 
Grodna odbyła się konferencja z poszcze- 
gólnemi właścicielami cukierni i restau- 
racji, ma której uzgodniono obniżyć ce- 
my dotychczas istniejące ma artykuły 
niżej wymienione o 25 proc. 

Cukiernie i restauracje upmawnione są 
wobec tego do pobierania cen mastepują- 
cych: za szklankę kawy białej 30 gr. her- 
baty 15, herbaty z mlekiem 15, | z 
cytryną 20 gr. mleka 15 gr. jajko gotowa- 
me od! 10 do 15 gr. kajzerkę z masłem 15 
porcję chleba z masłem 15 gr., krążek ma- 
sa (2 dkgr.) 10 gr. 

Sądzimy, że zniżka cen! ma powyższe 
przedmioty przyczyni się do zwiększenia 
komsumeji tych przedmiotów i zostanie 
przyjęta (przez społeczeństwo z uznaniem. 

IPobieranie cen wygórowanych pociąga 
2 Sobą karę przewidzianą w ant. 268 K. 

— [PONIEDZIAŁEK LITERAOKI. W 
„dniu 29 (b. m. odbędzie się kolejny ponie- 
STYYYVYYYYWYYYTYYYWYTYYYYYYYWYVYYVYYYYTYVYTYT 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr. 26. 

  

Qzeski przebój filmowy « ANNY ONDRA 
KAROL 

Ra! podłotków 
film całkowicie śpiewny grany i mówiony 
po czesku. Czarująca uczenica uwodzi 
swego profesora, reżysera, męża! 

Pocz, seans. o g. 6, 8, i 10.15, 
Wsięs cd 50 gr. 

AAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAKAAAAAAAA AAA AA 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

działek literacki dla członków sekcji 
Pracy Literackiej, w: mieszkaniu pp. płk. 
Niedówieckich. Referat p. t. „Świat Kobie 
cy' wygłosi p. (Pałtlowa. (Początek 0 g. 
19.30. 

— PODZIĘKOWANIE. (Wszystkim ła- 
sikarwym 'ofiarodawcom za ofiary w miałiu- 
mze, przysłane z kościoła po-Berbardyń- 

skiego (składane przy, „poświęcenia”, p. 
p. Jędrychowskim, p. Sawkowej, p. Puł- 
jamowej Wojewnikowej,  Pancewiczowej, 
'Tarasewiczowej z ul. Brygidzkiej i Orze- 
szikowej, UPiekarni „Ziemianskiej“ oraz 
za, 'ofiary pieniężne, złożone w Redakcji 
Pisma, wsz. pp. Urzędnikom Okręg. U- 
nzędu Ziemskiego, Urzędnikom i Dyrekcji 
Banku (Polskiego, Dr-stwu Kowalewskim, 
Dr-shnu  Wioraksom, Drestwu Gulom i 
Sodalicji Młodzieży: w! Grodnie: za łaska- 
'we datki przy kkweście kościelmej i tym, 
iktórzy mie odmówili swej pomocy w prze- 

prowadzeniu tej kwesty, i wszystkim, 
którzy w tak uprzejmy sposób dopomogli 
do „Śmięconego* dla 254 osób nędzy wy- 
jątikiowiej a tem samem przyczynili się do 
większej radości dla  Zmartwychwstałe- 

go Zbaiwiciela, iż miłość bliźniego w na- 

szem społeczeństwie nie jest uczuciem 
obcem — najsendeczniejsze „Bóg zapłać” 
skladia 

ZARZĄD 
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia 
Św. Wimcentego a Paulo przy 

Farze Grodzieńskiej 

— TEATR MIEJSKI. W niedziełę o 
godz. 4 p. p. sztuka p. t. „Ziwarjowany 
automobilista“. (Wieczorem o godz. 8.15 
ciesząca się olbrzymiem powodzeniem — 

„Ūlica“. 
Ceny ina przedstawienia zniżone. 

Багай еа 
— OBCHÓD 3-G0 MAJA. Mia 20 

bm. w: wypełnionej po brzegi i magis- 
tratu odbyło się organizacyjne posiedze- 
nie komitetu obchodu 3-go Maja. 

Zebranie zagaił i przewodniczy! prezes 
[Polskiej Macierzy Szkolnej p. gen. Skot- 
micdki. — [Po debatach uchwalono następu- 
jący program obchodu: 

W dniu 2 maja o godz, 14 akademja 
dla młodzieży, o godz. 17 akademje w: szko 
łach, o godz. 19 capstrzyk i następnie wie- 
czorem czarna kawa. 

3 maja nabożeństwa we wszystkich 
świątymiach, o g. 10 msza połowa, nastę- 

pnie akademja. 
Т maja poranek muzyczny orkiestry 

78 pp. 

— KREWIKI SYN. W dniu 18 bm, Ba- 
zyli Pławsiuk pobił swą matkę, a kiedy 
post. Ławryk zaczął imtierwenjować, został 
przez tegoż zmieważony bmukiowemi rwyna- 
zami. Epilog tej podwójnej sprawy zalkioń- 
czy się w sądzie, gdzie Sąd zaaplikuje p. 
Bazylemu parę dni kozy @а. uspokojenia, 

— WIYRODNIE MATKI. W! dmiu 20 
kwietnia: mieszkanka Niedźwiedzie Józefa 
Kaneellarczyk panna lat 18 urodziła dziec 
iko nieślubne, które zadusiła i zakopała w 
stodole. 

Nie ukryło się to ой czujnego aka. po- 

istemumku policji, który podejnzewając 00“ 
niedobrego dokonał rewizji i zwłoki mo- 

iworodika odnalazł zakopane w: stodole. — 
IKancelarezykównę zatrzymamo, zwłoki za- 
'bezpieczono. 

Mniej więcej takiż wypadek miał miej- 
sce we wsi Kołdyczewo gm. Horodyskiej 

Helena Gireš od kilku lat mie żyje 
z mężem i wi dniu 15 kwietnia umodziła 
dziecko płci męskiej, które zanaz zmarło 
Policja mając podejrzenie że nie wszy- 
stkko w porządku powołała lekarza re- 
jomowego, że dziecko jest normalne i 
było zdolne do życia, wobec czego zwiło- 
ki zabezpieczono, a policja (prowadzi do- 
chodzenie, podejnrzewając że dziecko zosta- 
ło zabite przez matkę. 

  

Lista osób i urzędów 
KTÓRE ŻŁOŻYŁY OFIARY NA DOŻYWIANIE GŁODNYCH DZIECI ZAMIAST ŻYCZEŃ 

ŚWIĄTECZNYCH W BARANOWICZACH 

(Cyiry oznaczają itość obiadów) 

P. p. jerzy Neugebauer — starosta — 100. 
Kuroczycki Henryk — wicestarosta — 33, Ba- 
niewicz — urzędnik Starostwa 10, Liksza Kon 
stanty 34, Gedymin St. 10, Surowiński Wł. 7, 
Bakinowski Włodz. 10, dr. Jamiołkowski St. 10 
Polaczek 10, Głąbik Seraf. t0, Pietruszkiewicz 
T, reszta urzędników Starostwa 8, Jarmulski 
Maksymiljan — burmistrz 50, inż. Winnikow 
Aron — wiceburmistrz 20, Bieńkowski Józef— 
ławnik 20, Mukasiej Mojżesz 20, Aleszko Józet 
urzędnicy magistratu: 8, Awinowicki Borys 10, 
Brewda Arja 10, Beguze Aron 10, Busel Judei 
7, Borejko Mikołaj 10, Czyżewski Władysław 
10, Czujkiewicz Wsiewołod 7, Chajtowiczówna 
Rywa 7, Dmochowski Bronisław 30, Dobkow- 
ska Chaja 10, Engelsonówna Mera 10, Gabrye- 
lew Michał 10, Gawlik Stanisław 10, Gabrye- 
lew Aleksander 10, dr. Jasinowski Mojżesz 10, 
Jaskorzyńska Helena 10, Klosza "1 eodor 10, Ku 
piewska Izabella 10, Kaminiecka Gustawa 10, 
Kudewicka Mina 5, Kantorowiczówna Szejna 5 
Kowsz Jan, 5, Karpińska Stanisława 7, Lencze 
wski Bolesław 10, Lindmanówna Alicja 10, Ła 
sicki Antoni 10, Laszukowna Regina 5, Miutei 
Aleksander 20, Melcer Aron 10, Marculanis An 
toni 5, Miter Franciszek 5, Miter Stanistaw 5, 
Mularczyk Teofil 5, Mirowska Eugenja 5, Nie- 
czaj Aleksander 5, Okołowicz Franciszek 5, Ol 
szewski Jan 5,Pigulewski Aleksy 30, Perżak Ry 
szard 10, Hronin Andrzej 10, Puzinowski Edw. 
20, Pieniążek Józef 8, Puścian Marjan 10, Po- 
biegajło Bazyl 7, Prymak Dymitr 5, Szulejko 
20, inż. Świętochowski Walery 10, Stelmaszek 
koman 10, Syderman Mendel 20, Szyf Mojżesz 
10, Szyf Nison 7, Szydłowska Olga 7, Tarase- 
'wicz Wincenty 5, Wajnerówna Dora 5. 
Wysocki Mieczysław 10, Walczak Stanisław 30 
Zytlerówna Luba 10, Żytkowski Sergjum 10, 
reszta urzędników magistratu 13. — Czarnocki 
Zygmunt prez. R. P. B. B. 34, Charlip Chonon 
14, dr Szat Anatol 20, Nowicki Bolesław 10, 
Łukaszenia K. 3, Wołan józef - nacz. więz. 20 
urzędnicy więzienia 106, Miutel Aleksy — czł. 
Ros. T-wa Dobroczyn. 50, Klosza Teodor 20 
Baronowa Ber Marja 17, Samotyja Konst. 10, 
Klimenko 10, Miutelowa Jlja 50, Witorski 10, 
Gojżewska Nina 10. Bank Polski — 100. 

P. Stafiej Tomasz dyr. B. Polsk. 70, urzęd- 
nicy Banku: Kudryński Jan 40, Antoniak Anto 
ni 20, Dąbrowski Józef 10, Olszewski Roman 
10, Osiczko Kazimierz 10, Jasiński Józef 20,— 
Swółł Witołd 10. 

Związek Spółdz. Spoż. — pracownicy. 25, 
dr Ch. Szenicki 10, Prac. Zarz. Drogowego:— 
Petrusewicz Władysław 5, Makarewicz Piotr 
6, Djaczenko Wiktor 4, Górczyk Aleksander 4, 
Kolago Zenobjusz 5, Apanasewicz Maciej 10, 
Zarząd Rady Sztab. OSP w-m. dr. Feler 35, 
Awinowicki Borys 25, Izykson Owsiej 10, Ab- 
1amowski Jakób 20, Sucharebski Zelik, 10, Ja- 
rocki Jerzy 10, Antonowicz Antoni 10, Moitin 
M. 10, Byteński N. 25, F. Tunkiel 10, Kapłan 
K. 7, Jasinowski A. 10, Jezierski J. 10, A. Izyk- 
son 20, Gorynowski M. 20, Turecki A. 3, Jud- 
kowski J. 3, Turecki J. 3, Szuster L. 3, Olesz 
kiewicz A. 20, Tartacki J. 15, Basin S. 15, Ry- 
bak Grzegorz 2, Komar Adam 2, Cymanow Z. 
2, Simakowicz Konstanty 3. Pracownicy urzędu 
poczt. i telegr. 400, Busel Józef 10, Prac. gim 
naz. im. Kr. В. Radziwiłłówny w.-m. Szulicka 
Walentyna 100, Baranowski Jarosław 20, Ca- 
rewska Franciszka 10, Wadejko Konstanty 20, 
Jarmolińska Marja 10, Zasztiński 10, Bojko 10, 
Szydłowska Cecylja 10, Gojżewski Mikołaj 10, 
Krupska Antonina 10, Łukinowa Ksenja 10, — 
Pułkownik Uthke Andrzej — d-ca 20 PAL. 20, 
Oficerowie 20 PAL: — por. Kaczkowski Piotr 
3 mir. Zaleski 14 mjr. Rzepecki Leon 14, kpt. 
Proskurnicki Eugen. 14, por. Bratkowski Ed- 
ward 3, por. Lepeński Rudolf 7, por. Janiszew 
ski Tad. T, ppor. Sienkiewicz Józef 7, ppor. 
Jaźwiński Henryk 3, ppor. Głowacki Józei 3, 
kpt. Witliński Edward 14, por. Walenciak Jan 
3, por. Parys Zbigniew 7, ppor. Gutowski Sta- 
nisław 3, ppor. Milkowski Jan 3, Pracownicy 
Szk. Budowl. Drog. w.-m — Baszyński Stefan 
10, Tomaszewski K. 7, Wirkowiecki A. 7 Póź niakówna H. 7, Biernacki W. 10, Wymetal E. 
10,“ Baklažec 7, Oficerowie i podoficerowie 
Plut. Kon. Tel. 9 Bryg. Kawal. w Baranowicz. 
por. Arszyński M. 14, por. 'Szczeszek Aleksy 
14, kpr. Wilk Józef 10, plut. Jaroszuk -Jan 10, 
plut. Ptaszyński Stanisław 10, kpr. Wróblewicz 
Jerzy 10, sierż. Sak Andrzej 10, plut. Paszkow 
ski Jan 10, płut. Korecki Mateusz 10, — Urzę- 
dnicy PUPP: Epsztejnowa 8, Pietkiewicz M. 2 
Czyżewski A. 6, Rogulska W. 2, Podczaski — 
nacz. urz. PUPP 10, — Urzędnicy Banku Cuk 
rowniczego 67. — Stawowy B. insp. szk. 7, 
Korycki Anatol sekret. 3, Kacew Izrael —skład 

   

apteczn. 34, dr. Malkiewicz Jan 34, Zabłocki 
Józef — biuro podań 10, — dr. Abramowicz 
leon — nacz. lek. szpit. międzykomun. 20, dr 
Nochumowski Leon lek. szpit. 20, dr. Szat Ana 
tol lek. szpit. 20, Alfer Józef urz. 10, Korzec 
Henryk 10, Kupniewska Izabella felcz. 10, Wa- 
dejkówna N. felcz. 10, Ładońska Marja siostra 
10, dr. Izykzonowa 10, dr Siepurzyński Stefan 
10, Pracownicy Parowozowni w Baranowiczach 
—Wojtkowski 20, Krzeczkowski Stanisław 14, 
Bosiewicz Feliks 10, Stankiewicz Albin 10, Za 
krzewski Witold 3, Porczyński Konstanty 20, 
Olinowicz, Dominik 20, Popławski Eugenjusz— 
14, Matulis Rafał 7, Jaworski Ignacy 14, Dzie- 
waitowski Klemens 14, Szyło Teodor 10, Stań 
ski Jan 7, Szczuko Bolesław 14, Baturo Paweł 
7, Bzowski Witalis 14, Gracki Stanisław 7, La 
skowski 1adeusz 7, Uss Jan 7, Pietkiewicz Ka- 
zimierz 7, Zdanowicz Stefan 7, Uglik Stanisiaw 
3, Rodkiewicz Karol 10, Karpiński Wincenty 7, 
Iwanow Antoni 3, Chmielewski Konstanty 7, 
Szostak Konstanty 3, Pierzyński Kazimierz 7, 
Stankiewicz Stanisław 7, Lassota Stanisław 7, 
Giejdziu Edward 7, Jewsiewicki Bolesław 7, 
Bajraszewski Sulejman 7, Kozakiewicz Wincen- 
ty 3, Chmielnicki Ignacy 3, Oleszkiewicz Jan 7 
Włodarczyk Józef 3, Kołb Tomasz 3, Noceń 
Jan 1, Gubar Piotr 5, Wychowaniec.Filip 2, 
Jakimczyk Nikifor 2, Chudzicki Stefan 1, No- 
wysz Aleksander 1, diemaszko Bolesław 10, 
Grebiencow Bazyli 7, Bany Ludwik 10, Utano- 
wicz Wacław 14, Piotrowski Stefan 14, Jarmon 
towicz Kazimierz 1, Żebrowski Wiktor 7, Jure- 
wicz Paweł 7, Szudrowicz Fabjan 7, Szczećko 
Wiktor 1, Wołodko Romuald 3, Łobocki Wła- 
dysiaw 2, „urczyk Konstanty 14, Wróbel Aa- 
drzej 7, Bielski Michał 1, Leonczyk Władysław 
4, Karaim Jermołaj 1, Bondarowicz Stefan 1, 
Nosalski Władysław 1, Okołowicz Kazimierz 
4, Krućko Mikołaj 1, Piwowarczyk Bazyli 2, 
Bondarowicz Konstanty 2, Bielecki Jan 2, Szy- 
bakowski Władysław 6, Szwedo Franciszek 3, 
Karpuk Adam 2, Porchowicz Stefan 4, Pietrusz 
kiewicz micał 3, Lisowski Stanisław 7, Rusak 
Józef 1, Godlewski Aleksander 2, Gołowko Ma 
ciej 2, Gabryelew Władysław 1, Staniszewski 
Jerzy 2, Walentejczyk Daniel 2, Nanwoisz Wła 
dysław 2, Gewpik Antoni 4, Kaczmarski Ste- 
fan 2, Tarasewicz Jan 3, Nowodwonski Wiktor 
6, Zdan Jan 3, Kobiak Maciej 3, Baturo Boles 
sław 3, Danilczyk Stefan 2, Olszewski Broni - 
sław 3, Rokitnicki Władysław 3, Jermakowicz 
Piotr 7, Kupcewicz Józef 3, Jasis Antoni 2, Mie 
dzian Jan 7, Zauściński Felicjan 2, Apanowicz 
Juljan 3, Romanczuk Jan, Kulesza Franciszek 
1, Mozel Wincenty 3, Knysz Marjan 3, Gowo- 
ruszko Mikołaj 3, — Rzepecki Aleksander — 
dyr. Kasy Chor. 20, urzędnicy K. Ch. — Żółtek 
Wacław 5, Całojew Teodor 15, Lenim Borys 
5, Hartenberger Roman 10, Newlacik Mieczy- 
sław 10 Cuduk Władysław 12, Wierzbicki J. 
7, dr. Czyż nacz. lek. K. Ch. 20, Bohdanowicz 
]. 2, Kulwanowski Kajetan 5, Romanowicz 3, 
Pracownicy Urz. Telegr. w Baranowiczach: — 
Radecki Ludwik 4, Siodłowski Kazimierz 3, — 
Markowsx. Antoni 3, Miłkowski Wacław 3— 
Pracownicy ruchu st. Baranowicze: — Angeło- 
wicz 3, Syngałowski 1, Kozłowski Michał 1, 
Kuprjańczyk Jan 1, Piotrowicz 3, Chandziuk 1 
Nalewajko 1, Byliński 1, Bogdanowiez 3, Kory 
cki D. 3, Szatkowski 2, Bieganowski 2, Jankow 
ski 2, Markowski 2, Palecki 3, Wobrowski Wł. 
3. Mickiewicz Jan 3, Pukało Teodor 2, Piekar- 
ski 2. Pułk. Machalski 26 p. uł. W. 496, 9-ty 
Szwadr. Pionier. 60, Tomaszewski Bolesław— 
por. lek. 9 DAK 10, Karnowski Brunon plut. 
san. zaw. 9 DAK 10, Pracownicy Oddziału 
Drogowego: inż. Leyman Marjan 10, Ryszkow 
ski E. 10, Górecki K. 2, Moszczyński W. 2, 
Sawicki S. 2, Wierzbicki S. 2, Kuntz j. 2, Gla 
ndel B. 4, Żuk M. 2, Wesołowski Piotr 1, Bo- 
browski M. 2, Kobiak W. 2, Nowicki J. 1, — 
Szpiller Józef 2, Wójcik Jan 4, inž. B. Terwi- 
dis 3, Trojanowski Jerzy pułk. d-ca KOP 10, 
Becher Jan kpt. dypl. 10, Walczak 4, Wojeń- 
ski chorąży 10, Nalepa T. 15, Kochanowski 
mjr. 15, Jaskierski 10, Zwierzchowski Klemens 
4, Sadowski Wacław 4, Żmijowski A. 4, Kru- 
pa 5, Sakół - Szahin pułk. d-ca 78 p.p. 10, Wa 
silewski Józef kpt. 5, Wierzbicki 4, Chmielec 
Janusz 4, Alszewski 5, Tomkow 6, Tomiczek 
4, Jerzak 2, Rozewik 2, Czerwiński 2, Musiec- 
ki 5, Sławiński 5, Najfeld Chaim 3, Karpowski 
Aron 3, Szereszewski Jakób 3, dr Sobieniecki 
St. 14, dr. Fiuto lek. rejon. Bar. Pol. 10, Bal- 
cewicz B. 3, Kulikowski 3.. t 
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CHLUBA POLSKIEJ PRODUKCJI 

A DRAMAT POLS LOTNIKA 

= i — Naj — Najpiękniejsze DZISZ — BOGDA — WALTER — TRAPSZO — SAMBORSKI LINDORFÓWNA. Najnowsze Najwspanialsze 

Poki — Arcydzieło — Filmowe!; Początek o godz. 4-ej, w niedziele i święta o godz. 2-ej. Bilety honorowe i bezpłatne ber- 

względnie nieważne aż do odwołania. 

  

Dzis! 
eo O oo 

Najgłośniejszy film prod. ameryk. 1933 r. Arcydzieło SZEŚCIU najwybitniejszych gwiazd, 

LUDZIE W FIOTELU 
Według głośnej powieści Vicki Baum „Grand Hotel“ V rol. gł. 

ЛМФ RETA GARBO 
JOAN CRAWFORD, JOHN BARRYMORE,, LIONEL BARRYMORE, WALLACE BEERY I LEWIS STONE; 

Film odznaczony 1-szą nagrodą Akadem. Film. w Ameryce i t 
ten to największy wyraz artyzmu pod každymwzględem. O filmie tym diugo będą mówić js 

Atrakcja: „NOC W SKLEPIE LALEK" (w natur. kolorach). Seanse o godz. 4, 6, 8, i 

uznany za najlepszy ostatn. sezonu, Film— 
i mysłec. 

10.15. 

  

„МГ 
6 Dzis! Najwybiiniejsze arcyd.ieto Czeskiej Sztuki filmowej. Film gwałtowu. namigtnošci i syzylowych walk o szczęście? 

EKSTAZA 
Płomienna piesń o szaleńczej miłości dwojga lndzi. Fascynująca akcja Niespotykany. artyzm zdjęć! Uduchowieua grz 
artystów z HEO0Y KESLER w roli głównej. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 7 1 10 ©1 

  

PAN 
Na ustach całego Wina jest cdecnie jedynie film 

MUMIA kozice. BOTUS Karloff 
Pow ”dzenie ogromne! 

  

Dźwiękowe kino 

  
Dziś uroczysta premjera! Najgłośniejszy film dźwiękowy prod ameryk. po raz pierwszy w Wilnie 

    

  

3 
- 

ааиаа KIŁOŚĆ PORUCZNIKA (Arizone). 
tel. 15-28 U e RECO A LA URA LA PLA NTE. Nad program; Dodatki dźwiękowe. 

Tylko dziś! Tuni poniedziałzki Ceny propagandowe po 20 I 2» gr. na wszystkie seanse! 

ADRIA “ r arab r dramat w rol głównej TOM MiX i krół ha- 

„ADRIA = w KRZYŻOWYM OGNIU mora SLIM SUMERwilie w roli główn ;w najnowsz. 5 akt. komdji 

Wielka 36   ». DWA PECHOWCY. 
  

Uzis! Najwybitniejsze arcydzieło produkcji polskiej w-g powieści Stefera Żeremskiego p.t. 

URODA ŻYCIA Światowid 
у о.. МОВА NEY, ADAM BRODZISZ, Eug. Bodo, В. Mnbirsti | ji 

o wow SSE 

  

WYCIECZKA KRIAJOZNAWICZA 
DO WARSZAWY. (Polskie Two Krajo- 

znajwcze Oddział w Słonimie czyni stara= 
nia w kierumku zorganizowania większej 
wycieczki, krajoznawczej do Warszawy. 

Jak nas imfiormują, wycieczka ta ma 
wyruszyć ze SŚlonima w dniu 5 maja r. b. 
pociągiem osobowym o godz. 22 min. 20. 

Przyjazd do Warszawy mastąpi o godz. 

6-tej dnia: 6 maja r. b. 
Program pobytu  wiycieczki w. stolicy 

pnojektowamy jest następujący: 

8 min. 30 — Zbiórka mczestników wy- 
cieczki pod: kolumną Zygmunta. 

8.30 — 10.30 — Stare miasto, Katedra 
św. Jama, kamienica iks. Mazowieckich 
piwinice  Fukiera. 

10.30 — 12.30 -— Zamek Królewski. 
12.30 — 14.30 — przerwa obiadowa. 
14.30 — Zbiórka  pnzy wieży wijazdo- 

wej na most ks. Poniatowskiego od strony 
Warszawy. 

14.30 — 15.30 — Most (Poniatowskiego, 

tumel, most: kolejowy. 
15.30 — £7.30 — Miuzeum. tviojska . 
17.30 — 18.30 — gmach sejmu i senatu 
18.30 — 0.00 — przerwa na kolację. 

. 20.00 — Zbiórka przy Teatrze Narodo- 
wym. 

Dnia 7 maja 1933 r. 
godz. 10.06 — Zbiórka przy Karowej 

Nr. 31 Polskie T-wo Kirajoznawicze. 
10.00 — 12.00 — Muzeum kolejowe. 

12.00 — 13.30 — przerwa obiadowa 
13.30 — zbiórka przy obserwatorjum 

astromomieznem (przy Łazienkach) 
13.30 — 15.30 — Łazienki, pałac łazien 

(kowski, biały domek, pomaranczarnia. 
"16.00 — wyjazd do. Wilanowa zwiedze- 

nie pałacu i parku. 
20.00 — powrót z (Wilamowa, kolacja, 

mozrywiki miezonganizowame. 
Dnia 8 maja 1933 r. 

godz. 9 zbiórka na placu Małachowskiego 
przed Zachętą. 

9.00 — 11.00 zwiedzanie Zachęty. 
11.30. — Grób Nieznanego Żołnierza, 
2 ks. Poniatowskiego, Ogród Sa- 

1. 

11.30 — 13.30 — Gmachy -T-wa „Prze- 
zorność”, Banku Gosp. Krajowego. 

13.30 — 14.30 — przenwa obiadowa. 
14.30 — zbiórka ma dworcu wileńskim. 
15.00 — odjazd pociągiem do Słonima 
23.30 — przyjazd do Slonima. 
'ezestników 'wycieczki będzie opnowa- 

dzał mo stolicy p. inż. Alelksamder Mia- 
mowsiki. 

PLAC 
w Zwierzyńca róg Tomeszs-Zana i Fabrycz- 
nej do sprzedania — Dowiedzieć się: Wielka 

10 m 1 do 10 rano i od 2—3 pp. 

Radlo wileńskie 
PONIEDZIAŁEK DNIA 24 KWIETNIA 

12.10 Muzyka z płyt; 13.20 Komunikat meteo- 
tologiczny; 14.40 Program dzienny; 14.45 U- 
twory Griega (płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 
15.25 Słuchowisko dla dzieci „Miłe są złego po 
czątki“ — według Włodzimierza Perzyńskiego 
opracowała ciocia Hala.; 15.35 Utwory skrzyp 
cowe ]. 5. Bacha (płyty); 16.10 Pogadanka 
muzyczna prof. M. Józefowicza; 16.25 Francu- 
ski; 16.40 „Nakręcenie kryzysu” — odczyt wy 
głosi Wł. Lewandowski; 17.00 Recital fortepia 
nowy. Macji Dońskiej; 17.55 Program na wto 
rek; 18.00 Odczyt dla maturzystów; 18.20 — 
Wiadomości bieżące; 18.25 Wesołe piosenki — 
(płyty); 18.40 „Kłajpeda w r. 1920 i 1923“— 
odczyt litewski; 18.55 Wileński komunikat spor 
towy; 19.05 Codzienny odcinek powieściowy; 
19.15 Skrzynka techniczna; 19.30 „Na widno- 
kręgu" 19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 
Omówienie koncertu z Budapesztu; 20.20 — 
Transmisja z Budapesztu „Chrystus* — orato- 
rium Fr. Liszta; 21.15 Wiadomości sportowe; 
Dodatek do prasowego dziennika radjowego; 
21.30 Dalszy ciąg transmisji z Budapesztu; — 
22.55 Komunikat meteorologiczny; 23.00 Muzy- 
ka taneczna. 

  

„SLOWA“ 
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sborty, wycieczki, kina, t 

j udziela Za. 
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. a Zdrojowisko INOWROCŁAW | „iokaie 

Nowe urządzenia zapewniają e leczenie a M i E 5 K 

2 Doskonało Ž ia sełankowa. i ko gu 
zi чы o т V 

Kapieis borowinewa i 

Kuchnie dietetyczne. 

cati 

d Zdrojowiska, 

  

    

  

   
two Białostocka: 6«: Dozc:ce 

wskalę-—- 

solankowe. 
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Wileńskie Koncesienowane 

Kursy Samechodowe 

i motocykiowe 
48 isy i informacje zauł. Bernardyński Р ы 

20 

  ® 

  

w godz, 
RZEARERSCEGIE 
ZGINĄŁ szczeniak 

4 - miesięczny, rasy 
„Рект“. Odnieść za 

    Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony ną 

Sołtaniszkach do sprzedania. аз sosnowy. Miejscowość sto- 

neczna. Wiadomość w Adm. / „Słowa”. 

wynagrodzeniem — ul. 
Zakretowa 5 m. 8 tel 
19-30. — Przywłaszcze 
nie ścigane sądownie. . 

" POPIERAJCIE 

1.0.Р.Р. 
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RĄ FILMOWEJ TAŚMIE 

GŁOSY CZYTELNIKÓW 

W świecie filmowym daje się zauważyć pe 
wien zwrot na lepsze. Parę lat temu nie widzie 
lismy na ekranach filmów o silnej tendencji 
moralnej — a jeżeli takie i były, to ginęły o- 
ne w powodzi taniej erotyki i pikanterji. 

Zmiana w tematyce nowych filmów powita 
na została z prawdziwem zadowoleniem. 

Otrzymujemy właśnie od jednego z naszych 

czytelników p. Bernarda Rusieckiego bardzo 
charakterystyczne uwagi na temat zagadnienia 

moralności w kinie. 

Przez okres powojenny do chwili dzisiej- 
sze: świat drgał w objęciach rozhisteryzowane- 
go kina. Ludzie mają tego dość. Natura ludz- 
ka odwraca się od bagna i zgniłej woni ku 
czemuś lepszemu, ku naturalnej atmosferze 
zdrowia moralnego. Świadczy o tem wiele no- 
wych filmów, pochodzących z rozmaitych środo 
wisk. Naprzykład taki „Kain i Artem* sowiec 
kiej produkcji w całej swej tendencji jest pro- 
chrześcijański, mimo, że bołszewicy tak wal- 
czą z chrześcijaństwem. 

A taki film, jak „W cieniu krzyża” — to 
przecie nec plus ultra i teza i tendencja i 
siła i moc i wyraz głęboki chrześcijaństwa 
i wspaniała technika — wszystko go stawia 
w rzędzie najlepszych filmów moralnych. 

A gdy sięgniemy do naszej produkcji pci- 
skiej film „Pod Twoją Obronę* jest na wyso- 
kości zadania filmu religijno - moralnego, gdzie 
piękna i głęboka treść, w niebanalnej podana 
formie tworzy wspaniałą całość. Takie filmy 
nietylko są godne poparcia, lecz przedewszyst- 
kiem nakładają na całe społeczeństwo obowią- 
zek poparcia przez gromadną, wielką liczebnie 
ilość wszystkich ludzi, którym na sercu leży 
zdrowie moralne społeczeństwa. I obojętną jest 
rzecza kto na tem przedsięwzięciu zarobi, — 

gdyż jesteśmy pewni, że całe społeczeństwo 

zarabia olbrzymie niewidzialne sumy kapitału 
moralnego, istnienie którego jest podstawą zdro 
wego tunkcjonowania organizmu społecznego. 
Wszystkie dobre i zdrowe moralnie filmy nale 
ży poprzeć, muszą je poprzeć wszystkie kato- 
lickie crganizacje religijne i społeczne, a prze 
dewszystkiem organizacje Akcji Katolickiej. 

Uwagi p. B. Rusieckiego są słuszne i za- 
sługują na podkreślenie tem większe, że Mpa 

łeczeństwie coraz bardziej ugruntowuje świa- 

domość olbrzymiej roli kina, jako czynnika wy- 
chowawczego, kształcącego i urabiającego ob 
licze moralne ludzkości. ТА. С. 

  

    

WIRÓWKI 
oraz 

wszelkie narzędzia i przybory mieczarskie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Walne, Zawzlna 11-a. 
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Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Wi Zz. 1 1 Z. Kessler "te, Zina 9 
Wysyłam także na zamówienia   
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we wszystkich aptekach 
składach aptecznych znawme 

średka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

Najwięcej żądana 
na rynkach światowych 

"ANG. HERBATA | 
LYONS'A 

JUŻ ZE ŚWEŻYCH ZBIORÓW 
jest do nabycia w handlach kolonjalu, 

Żółte opakowanie — łagodna | 
| Czerwone — cierpka 3 
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FABRYKA 
rštao MEBLI 

F. AILENKIN | $-ha 
Spółka z ogr. odp, 

Wlinre, ul. Tatarska 20, 
dom w łasny, Istnieje od 1843. 

Jadsinie, sypialnie, salony, 
Ż gabinety, łóżka niklowane I 

sugielskie, kredensy, zioly, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

     
2 в 

          t t.p. Ceny znacznie zniżone, 
     


