
Rok XII. Nr. 117 (3255) 

ŁOWO 
WILNG Poniedziałek 1 maja 1533 r. 

Rańskcja | Adrulnistracja: Wiłno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 3 do 4. 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

syłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 
80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

  

  

Teiefony: kedakcji — 17-82, Administracji —- 228, 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
5" RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — А. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W, Włodzimierowa. 

GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
XLECK — Skiep „Jednošč“ 
ЫВА — 1, Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
%OLODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach* 

Jažwiūskiego. 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia 
feałWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWiECIANY — Księgarnia T-wa „Rach“ 

420" RASY PDA TIT RETRO NIKE DTS DATA NTTRSK ERA KIETINEIINOS 

LENY OGŁOSZEN: wiersz milinietrowy łednoszpaitowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr W numerach 

drożej. Ogłoszenia cyfrowe i | 50 

  

Łaszuk. DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileūska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Ksiegaraia Polska — Si. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkałnej. 

STOŁPCE — tisięgarnia T-wa „Ruch” * 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul, Mickiewicza 18. į 

| PGDBRODZIE 

Ф 

60 gr. świą: 

Brzesałość, której się rodzi przyszłość Rozdźwięki w koalicji Hugenberg—Kitler 
Gdy na otwarciu zjazdu oficerów re- 

zerwy zabrzmiała nagle trąbka i, po krót 

kiej deklaracji prezesa Związku, najmło- 

dszy oficer rezerwy zaczął odczytywać 

sławne imiona najstarszych wodzów, a 

wszyscy obecni wyprężyli się na bacz- 

ność, — razem z imionami bohaterskich 

hetmanów załopotały w duszach zwycię 

skie sztandary polskie z pod Orszy, Smo 

leńska, Pskowa, Moskwy,  Kirchholmu, 

Chocima, Wiednia i tylu, tylu miejsc, 

gdzie lała się krew żołnierska, — cement 

najpewniejszy muru obronnego Rzeczypo 

spolitej!.. . 

I wówczas chyba każdy z obecnych 

zrozumiał, czem jest przeszłość nasza i 

jaka jest jej rola w budowaniu przyszło- 

ści. 

To, co było, nie zginęło, nie może zgi 

nąć!.. Imiona hetmanów i wodzów na- 

rodu muszą być drogowskazem ze wzglę 

du na to, że są synonimami cnót rycer- 

skich, i bohaterstwa niezwykłego, ale i 

dlatego, że wskazują one, jak szeroka i 

wielka musiała być, — musi być Rzecz- 

pospolita, skoro rozkwitały tak bujne i 

piękne, choć odmienne indywidualności 

rycerskie, jak Konstanty Ostrogski, i 

Lew Sapieha, Zamoyski i Żółkiewski, 

Dąbrowski i Traugutt 

Każdy inny, lecz wszyscy podobni 
do siebie, bo na wyżynach stojący, za- 

dań najzuchwalszych się imający, — do 

bohaterstwa i ofiary jednakowo zdolni. 

Przeszłość nie zmusza do wywoływa 

nia widm cmentarnych, ani też do małpo 

wania minionych wzorów, — wskazuje 

ona na możliwości, tkwiące w narodzie, 

wydobywa wieczyste pierwiastki rasowej 

energji, dopomaga do znalezienia drogi 

jedynej, niezawodnej, prowadzącej do 

zwycięstwa w imię dobra nietylko naro- 

du, ale i całej ludzkości!... 

Wielkie są zwycięstwa naszego oręża 

ale jeszcze większe są idee, które kiero- 

wały tym orężem. Mocne ramię mieli na 

si przodkowie, ale i mocnym odznaczali 

się duchem, zdolnym do wysokich  lo- 

tów!... 

To też nietylko z bronią w ręku od- 
nosiliśmy zwycięstwa... 

Tak, tak!.. Święta nasza Królowa Ja- 

dwiga, jasny wódz narodu polskiego i 
litewskiego... 

Jak wzruszająca jest Jej promienna 

postać, jak olbrzymie są, choć na pierw- 

szy rzut oka prawie niedostrzegalne, Jej 

czyny, jak zbawienna jest Jej rola w na- 

szych dziejach!.. 

I jak żywa jest ta nasza umiłowana 

Jadwiga właśnie dziś, jakgdyby nie dzie 

liło nas pięć długich wieków!.. 

Akademja, która się odbyła wczoraj 

ku czci Królowej Jadwigi, akademja, pod 

kreślmy to z naciskiem — zorganizowa- 

na przez ludzi świeckich, pragnących ka 

nonizacji Jadwigi, — wykazała, jak mo- 

że być żywa nasza przeszłość, jeżeli tyl 

ko umiejętnie podejść do niej. 

Doskonale została zorganizowana ta 

akademia. 

Stroną dekoracyjną zaopiekował się 

prof. L. Śleńdziński, który zapomocą bar 

dzo prostych środków wydobył wielki 

efekt. Dekoracje sceny stanowiły właści 

wie tylko kwiaty i sztandary, przyczem 

sztandary spływały ze sceny i sięgały 

wgłąb sali, co ożywiało widownię i wią 

zało ją ze sceną. Portret Jadwigi niebar- 

dzo się udał p. ]. Hoppenowi, ale deko- 

racyjnie stanowił piękne zamknięcie gru 

py pocztów sztandarowych i  piętrzą- 
cych się wzwyż kwiatów. 

Treść akademji była i urozmaicona 
i głęboka. Produkcje muzyczne i wokal 
ne stały na bardzo wysokim poziomie, za 

gajenie dra A. Niżyńskiego było mocne 

i traine, prelekcje zaś profesorów Ry- 

szarda Mienickiego i Mieczysława Lima 

nowskiego doskonale się uzupełniały. 

Prof. R. Mienicki zarysował postać 
Królowej Jadwigi na szerokiem tle histo 
rycznem, wykazując gruntowną erudycję 

i bardzo subtelne odczucie ś w i ę- 

tej Jadwigi. 

Prof. M. Limanowski wygłosił płomie 

nną improwizację wydobywając z przesz 

łości motywy wiecznie żywe i wskazu- 

jąc na dziejowe posłannictwo Polski, na 

otrzymane przez nią od Jadwigi. 

Tych przemówień streścić niesposób. 

Ukażą się zresztą one w publikacji, któ- 

rą ku czci Królowej Jadwigi ma wydać 

Wilno. Prawdopodobnie większość na- 

szych czytelników słyszało je przez ra- 
djo. 

Sprawa kanonizacji Jadwigi staje się 
sprawą sumień polskich, sprawą bardzo 
aktualną. Ma ona wielkie znaczenie w 

dziele budzenia dusz ludzkich i porywa 
nia ich wzwyż, — jest ona też niesłycha 
nie wymownem świadectwem olbrzymich 
skarbów, jakie posiadamy, ukryte w na- 
szej przeszłości, i jakie domagają się 
wydobycia na jaw ku pożytkowi Narodu 
— ku chwale Rzeczypospolitej. 
  

Obchód ku czci królowej Jadwigi 
UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO 

W OSTREJ BRAMIE 

Uroczystości wileńskie ku czci królo- 
wej Jadwigi rozpoczęły się pontyfikal- 
nem nabożeństwem, celebrowanem w O- 
strej Bramie przez JE. ks. arcybiskupa 
Jałbrzykowskiego w asystencji licznego 
duchowieństwa w obecności wicewojewo 
dy Jankowskiego przedstawicieli władz, 
organizacyj, szkół i tłumów wiernych, 
które zaległy całą ulicę Ostrobramską, aż 
do sali Miejskiej. 

Naukę podczas nabożeństwa wygłosił 
ks. kan, Żebrowski. Pienia religijne wy- 
konach Chór Ostrobramski. 

AKADEMJA NA POHULANCE 

O godzinie 13-ej w sali teatru na Po 
hulance rozpoczęła się uroczysta akade- 
mja, którą zagaił prezes Inst. Akcji Ka- 
tolickiej dyr. K. Niżyński, przypominając 
iż niezwłocznie po zgonie królowej Jad- 
wigi Polska rozpoczęła starania o jej ka 
nonizację. Z biegiem czasu zabiegi te u- 
stały, a podjął je dopiero š. p, ks. biskup 
Bandurski na początku bieżącego stule- 
lecia, ażeby budząc Jadwigę, obudzić też 
sercą polskie z obojętności, w jaką po- 
padły wskutek długojetniej niewołi. Ob- 
chody ku czci królowej Jadwigi winny 
odbić się głośnem echem w całej Pol- 
sce i dotrzeć do Stolicy Apostolskiej. 

Wspaniałe prelekcje, poświęcone po- 
słannictwu królowej Jadwigi, wygłosili 
prof. USB. dr. Ryszard Mienicki, i prof. 
Mieczysław Limanowski. 

Na dalszy program akademii złożyły 
się utwory muzyczne, wykonane przez or 

kiestrę 1 p. p. Leg., przez chór ,„Hasło * 
pod batutą jana Żebrowskiego oraz hr 
Halkę - Ledóchowską. 

Na czołowych miejscach zasiedli JE. 
ks. arcybiskup Jałbrzykowski, wojewoda 
wileński Wł. Jaszczolt, gen. Skwarczyn- 
ski, Obecni byli wszyscy szefowie władz 
i urzędów, prezydjum miasta, posłowie 
i senatorowie oraz najwybitniejsi repre 
zentanci społeczeństwa. Sala teatru była 
przepełniona. 

Efektownie wypadła dekoracja sceny 
i sali, dokonana pod osobistym kierun- 
kiem dziekana Śleńdzińskiego. Na scenie 
dominował wielkich rozmiarów portret 
królowej Jadwigi pędzla art. mal. ]. Нор 
pena, Dookoła wizerunku królowej usta- 
wiły się poczty sztandarowe organizacyj 

i stowarzyszeń w ogólnej liczbie około 
100 sztandarów. 

HOŁD OFICERÓW REZERWY PAMIĘ- 

CI KS. BISKUPA BANDURSKIEGO 

W niedzielę przed południem zebrani 
w Wilnie na 8-ym dorocznym zjeździe 0- 
licerowie rezerwy województwa wileń- 
skiego, nowogródzkiego i  białostockie- 
go, po wysłuchaniu mszy św. w koście- 
le garnizonowym udali się pochodem ze 
sztandarem do bazyliki i złożyli na tru- 
mnie Ś. p. ks. biskupa Bandurskiego 
wspaniały wieniec z napisem: „Hetmano 
wi serc naszych, ukochanemu Kapelano- 
wi'— Związek Oficerów Rezerwy* 

ZE ZJAZDU OFICERÓW REZERWY 

Na 8-ym Zjeździe Oficerów Rezerwy 
w dniu 30 bm. odbyły się wybory władz 

BERLIN PAT. — Trzydniowe obra- 
dy frakcji niemiecko - narodowej (Hu 
genbergowskiej) parlamentu niemieckie- 
go wykazały szereg momentów, oświet- 
lających jaskrawo antagonizm, jaki ist- 
nieje między stronnictwem  Hugenberga 
a narodowymi socjalistami (hitlerowca- 
mi). 

Ogłoszony komunikat  przemilcza 
szczegóły obrad, podkreślając, że frak- 
cja niemiecko - narodowa po wysłucha- 
niu przemówienia Hugenberga ponownie 
ślubowała wierność stronnictwu. 

Do Disterberga wystosowali członko- 
wie konferencji partyjnej telegram, wy- 
rażający demonstracyjnie usuniętemu ko- 
mendantowi Stahlhelmu wyrazy. uznania 
za położone przez niego dla sprawy о- 
gółno - narodowej zasługi. 

STAHLHELM I HITLEROWCY 

BERLIN PAT. — Kierownictwo par 
tji narodowo - socjalistycznej ogłasza ko 
munikat, w którym podkreśla, že ošwia- 
dczenie komendanta Stahlhelmu, Seldte- 
go, o przystąpieniu wraz z całą jego or- 

  

Ghandi rozpocznie głodówkę 
LONDYN PAT. — Mahatma Ghandi ma 8 

maja rozpocząć ponownie głodówkę, która ma 
trwać trzy tygodnie. Obawiają się, że tym ra- 
zem Ghandi nie wytrzyma takiego eksperyment 
tu, który z pewnością zakończy się šmiercią. 

Dziś rano do więzienia, w którem przeby- 
wa, przybył na wezwanie Ghandiego syn jego, 
któremu oznajmił o swem postanowieniu Syn 

przez dwie godziny starał się bezskutecznie od 
wieść ojca od tego zamiaru. Głodówka wed- 
ług oświadczenia Ghandiego — nie ma podło- 
ża politycznego —  mahatma dąży jedynie de 
„wewnętrznego oczyszczenia”, przypuszczają 
jednak, że postanowienie Ghandiego jest wywo 
łane niezadowoleniem ze stanowiska Hindusów 
w kwestji zniesienia ograniczeń dła parjasów. 

  

RR 2222 2 2 — 22 

Rokowania waszyngtońskie 

  

W siedzibie prezydenta Stanów Zjednoczonych A. P. Roosevelta zakończyły się kilkudniowe 
narady w sprawie stabilizacji walut. Na zdjęciu naszem widzimy (od strony lewej) na tle Bia 
łego Domu, siedziby Prezydenta Stanów Zjednoczonych podobizny: 
Herriota, prezydenta Stanów Zjedn. 

EET     

delegata francuskiego 
Roosevelta i premjera angielskiego Mac Donalda. 

„ a Г4 . * a 

Powrót lotników polskich z Algieru 
bu Rzeczypospolitej złoży wizytę i odbędzie WARSZAWĄ PAT. — Lotnicy polscy pułk. 

Kwieciński i kpt. Hirszband, którzy zdobyli 

w zawodach angielsko - marokańskich puhar, 

przeznaczony dla najlepszej ekipy zagranicznej 

powracają do Polski trasą Casablanca, Algier, 

Tunis; i po dokonaniu w dniu wczorajszym 

200-kilometrowego przelotu nad morzem Śród- 

ziemnem, osiągnęli wczoraj Europę, lądując 0 

godz. 12.45 w Palermo. 

Lotnicy udadzą się dalej do Rzymu, gdzie 

pułk. Kwieciński, jako przedstawiciel Aeroklu- 

konierencję z zarządem włoskiego Reale Aero- 

klubu Italia w związku z wyznaczoną przez Ae- 

10klub R. P. na dzień 8 maja rb. w Warszawie 

konferencją w sprawie międzynarodowego rai- 

du iotniczego (Challenge) w r. 1934. 

Jak wiadomo, lotnicy polscy odbywają !ot 

na aparacie RWD 5, pilotowanym przez kpt. 

Hirszbanda i ofiarowanym klubowi przez kluby 

zrzeszone w LOPP. 

== 

Otwarcie Targėw Poznanskich 
POZNAŃ. PAT. — Dzisiaj odbyło się 

uroczyste otwarcie Targów Poznańskich. 
Na uroczystość tę przybył z Warsza- 

wy minister przemysłu i handlu Zarzy- 
cki, który z dworca udał się do sali repre 
zentacyjnej Targów, gdzie zebrali się 
przedstawiciele polskich i zagranicznych 
ster gospodarczych, reprezentanci władz 
i społeczeństwa wielkopolskiego. z 

Uroczystość otwarcia Targów rozpo- 
częła się przemówieniem prezydenta mia 
sta Poznania, Ratajskiego, po któryn 
zabrał głos imieniem rządu p. minister 
Zarzycki, otwierając Targi przy dźwię- 
kach hymnu narodowego przecięciem 
wstęgi. 

Wśród licznie zebranych uczestni- 
ków uroczystości byli m. in. generalny ko 
misarz działu francuskiego, były guberna 
tor Indochin p. Blanchard de la Brosse, 
dalej dyrektor departamentu francuskie- 
go ministerstwa handlu p. Mosnier, wy- 
soki komisarz Kanady na Europę, mini- 
ster O. Meara, szet delegacji republiki 

RRDA UMOE STT 

Związku. Prezesem ZOR wybrany  zo- 
stał sędzia Edward Góra, kpt. rez. K. S. 
wiceprezesami — mgr. por. rez. Kaz 
Młynarczyk, por. „rez. Tad. Michaluk z 
Grodna, kpt. rez. Michał Obiezierski. 

Zjazd uchwalił wystąpić z wnioskiem 
na walnym zjeździe Związku w Lublinie 
który odbędzie się w lipcu, ażeby, począ 
wszy od roku 1934 na całym terenie 
Rzeczypospolitej rok rocznie w kwietnin 
obchodzone było Święto Oficera Rezer- 
wy. 

hiszpańskiej Don Manuel Orbea i inni. 

Po zwiedzeniu Targów p. minister Za 
rzycki zwiedził fabrykę Cegielskiego, po 
czem wziął udział w śniadaniu, wydanem 
w Bazarze przez prezydjum miasta. — 
Podczas bankietu wygłosił przemówienie 
dyrektor międzynarodowych Targów Po- 
znańskich p. Ropp, w odpowiedzi zabie- 
rał głos delegat irancuski p. Mosnier. 

ganizacją do narodowych - socjalistów 
(hitlerowców) rozumieć należy tylko ja 
ko akt symboliczny. 

W praktyce zachowana zostanie na- 
dal dotychczasowa odrębność obydwu u- 
grupowań. Jednoczesna przynależność 
do Stahlhełmu i do hitlerowców jest na 
dal zabroniona. To zastrzeżenie miaro- 
dajnych czynników — раг hitlerowskiej 
skierowane jest wyraźnie przeciwko pró 
bom korporacyjnego wprowadzenia wię- 
kszych oddziałów stahlhelmowców do 
zwartych pod względem organizacji i ®® 
dyscypliny oddziałów _ hitlerowskich 
szturmowców. 

ŻYDZi NIE MOGĄ BYĆ DZIENNI- 
KARZAMI 

BERLIN PAT. — Walne zgromadze- 
nie Związku Prasy Niemieckiej uchwaliło 
iż żydzi i marksiści nie będą przyjmo- 
wani do zawodowej organizacji dzienni- 
karzy niemieckich. 

Sprawa pozostawienia w organizacji 
obecnych członków żydów i marksi- 
stów ma być rozstrzygnięta przez zarzą- 
dy związków krajowych dziennikarstwa 
niemieckiego. 

——o000—— 

Herriot powraca do Eu- 
ropy 

PARYŻ PAT. — „Paris Soir* donosi 

że Herriot, powracający do Europy ra- 

zem z lgnacym Paderewskim na okręcie 

„lille de France", prowadzi częste rozmo- 
wy ze znakomitym muzykiem polskim 

na temat zagadnień bieżących. 
  

Kpt. Skarżyński roz- 
począł lot | 

LYON PAT. — Pilot kpt. Skarżyński 

opuścił dzisiaj 0 7,15 lotnisko w Bron, 

"odiatując w kierunku Casablanki. 

———800—— 

Zjazd delegatów $tow. Urz. 
Skarbowych 

WARSZAIWIA. PAT. W drugim omów 
Zjazdu delegatów, — Stow.  Urzędników 
Skarbowych przybył ma zjazd p. mimister 
skarbu Zawadzki, rwieemimister Jastrzęb 
ski, szereg dyrektorów departamentów 
Min. Skarbu, 

iPrzewiodniczący; Zjazdu Świtalski po- 
witał p. ministra, dziękując mu za przy- 
bycie ma zjazd i zapewnił p. ministra, że 
Rząd tw: pracach swych około utrzymania 
równowagi budżetu i poprawy sytuacji 
gospodarczej państwa. znajdzie w. unzęd- 
mikach skarbowych oddanych pracowni- 
ików. 

Na powitanie odpowiedział w krót- 
ikich słowach p. mimister Zawadzki. -- 
Zjazd! wysłał depesze hołdownicze do P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, do p. Mar- 
szałlka Piłsudskiego 'oraiz depeszę z zapew- 
nieniem o dalszej usilniej pracy unzędni- 
Ikow skambiowiyich. Zobawiązałt zarząd do 
stałej współpracy 8. U. S. z immemi or- 
ganizacjami 1 ių i. Przyjęto bud- 
żet ma rok 1933. Wybrano mowy zarząd 
centmalny, złożomy @ 19 przedstawicieli 
poszczególnych okręgów! i z 17 delegatów 
Warszawy, 

Poseł Miedziński w Moskwie | 

MOSKWA. (PAT. (Pnzybył tu dziś poseł 

BSG F ENYA a S o] 

W rocznicę założenia Rzymu 

  

Rocznicę założenia Rzymu, która według tradycj 

   
i przypada na 21 kwietnia, cała Italja Święci 

wśród niezwykłych uroczystości. W dniu tym nestępuje od kilku lat wcielanie w organizację 
faszystowską młodych faszystów awangardzistów. Na zdjęciu naszem widzimy 
nodych faszystów, defilujące na Via del Imperi 

oddziały 
o w Rzymie. 

Zagraniczne 50 proc. tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Zz dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. : ' 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 5 Aja 4 

AHOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Ko. „Ruch*. 

Komunikaty Orzz 
25 proc. drożej     

  

znych, oraz z prowincji © 

TELEGRAMY 
STRUG LAUREATEM NAGRODY 

ARTYSTYCZNEJ ŁODZI 

ŁÓDŹ. PAT Sąd konkursowy nagrody 
arittystyczmej miasta Łodzi pod przewodni 
cetwem profesoma Chrzamowskiego przyu- 
nał tegoroczną magrodę Amkirzejowi Stru- 
gowi (Gałeckiemu). Uchwała zapadła — 
jednomyślnie. 

ZJAZD ZW. OFICERÓW REZERWY 
W KALISZU 

KALISZ. PAT. Odbył się tu zjazd ok- 
ręgu Ziwiązku Oficerów. Rezenwiy woje- 

  

„Zebmani ma wojewódzkim zjeździe de- 
legaci Z. O. R. wojew. łódzkiego, pommi 
swych obowiązków, względem Ojczyzny — 
stwierdzają swą gotowość stanięcia do 
apelu na każde wezwanie Wiodza, gdy 
tylko. zajdzie itego potmzeba. ILamisowane 
próby obalenia Traktatu Wensalskiego i 
rewizji granie nie budzą wśród oficerów. 
mezerwy żadnego miepokoju, gdyż zarówno 
oficerowie rezerwy jak wszyscy byli waj- 
skowi, którzy, niejednokrotnie mieśli swe 
Życie w ofierze dla Ojczyzny, są zawsze 
gotowi: dać rzetelną odprawę każdemu 
napastnikowi i wraz z całym marodem — 
bronić każdej piędzi ziemi polskiej", 

Po referatach odbyły się obrady de- 
legatów które zakończono wyborem no- 
wych władz Związku. Prezesem został wy- 
brany major rezenwy  Słoniowski. 

EKSPLOZJA W KOPALNI 

BERLIN. (PAT. Ubiegłej nocy w miej- 
scowości Karmap, w! Zagłębiu Ruhry, ma- 
stąpiła w kopalni „Małłeusz Stinnes" ek- 
splozja, skutkiem której 7 gómików u- 
traciło życie, 2 zostało ranionyjch. 

WYKRYCIE SZTABU. KOMUNISTYCZ- 
NEGO W BUDAPESZCIE 

BUDAIPESZT. PAT. Policja wyłkryła 
tu sztab komunistyczny, który  wozwijał 
ożywioną działalność w kierunku przy- 
gotowania rozruchów ną dzień 1 maja. — 
Amesztowamo kilkadziesiąt! osób. Pogoto- 
wie polieyijne zostało wzmocnione. 

ODNALEZIENIE ZWŁOK LOTNIKA 

RZYM. PAT. W miejscowiościi Prato- 
mango w: pobliżu Florencji zmaleziono 
szczątki samolotu obok zaś zwęglone 
zwłoki lotnika. Po _imiejałach wymialo- 
Nanyeh ma aparacie nozpoznano samolot iotuika.Himiklera. Jak miadomo, Hinkler 
zaginął 2 mieSiące tmiu; 
Londym — „Ausimalija, 

ZAMACH KOMUNISTOW 

LONDYN. PAT. Nieznani Spnawey — "wysadzili w powietrze budkę telefony 
znajdującą się na najbardziej ożywiiomej ulicy śródmieścia. 2 : 

komunistów, ч 2 
KATASTROFA AUTOBUSOWA 

й PRAGA. PAT. Autobus, wiozący 36 o- 
sób z Bma morawskiego do Złina, wpadł 

mia: domek przydrożny, który uległ znisz- 

'ezeniu. Autobus jest zniszczony. 4 osoby 
zgimęły na miejscu, 18 jest ciężko rannych 

—00— 

Fundusz szkolnictwa polskiego 
zagranicą 

( W dniu 24 kwietnia rb. odbyło się zebra- 
nie nowoobranej Rady Fundacyjnej Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą. 

Stosownie do par. 6 statutu Funduszu, Ra- 
da Fundacyjna składa się z: 1) 9 delegatów 
Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szkołę 

Polską; 2) 3 delegatów Rady Organizacyjnej 
Polaków Zagranicą; 3) 2 delegatów Związku 
Obrony Kresów Zachodnich; 4) 1 delegata In- 
stytutu Badań Spraw Naiodowościowych; oraz 
5) 1 delegata ministra wyznań religijnych i“ 
oświecenia publicznego; 6) 
spraw zagranicznych. 
z Po zagajeniu“ zebrania przez b. prezesa 
Tymczasowej Rady Fundacyjnej — Funduszu 
Szkolnictwa Polskiego Zagranicą, p. marszałka 
Senatu Władysława Raczkiewicza, przystąpio- 
no do wyboru władz. 

Na prezesa Rady Fundacyjnej powołano p. 
marszałka Władysława  Raczkiewicza, prezesa 
Rady Organizacyjnej Polaków Zagranicą, na 
zastępcę prezesa — p. dra Tadeusza Kupczyń 
skiego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Ucze- 
stników Walki o Szkołę Polską, oraz na sekre 
tarza — p. Mieczysława Zaleskiego, dyrektora 
Związku Obrony Kresów Zachodnich. 

Do zarządu zaś wchodzą: 1) jako prezes 
— p. dr Bronisław Hełczyński; szef kancelarji 
cywilnej Pana Prezydenta Rzeczypospolitej; — 
2) wiceprezes — p. Jan Dębski, b. wicemarsza 
lek Sejmu; 3) sekretarz —p . Stefan Lenarto- 
ficz, dyrektor Rady Organizacyjnej Połaków 
Zagranicą; 4) skarbnik — p. Edmund Kłopo- 
towski, dyrektor Państwowych Zakładów Prze 
mysłowo - Zbożowych; oraz 5) jako zastępca 
skarbnika — p. Stanisław Dippel, kierownik 
Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. 

W skład komisji rewizyjnej wchodzą: p. p. 
prof. dr Feliks Młynarski, prezes Stanisław Эа 
browski i p. Marjan Świechowski. 

Adres zarządu Funduszu Szkolnictwa Pol- 
skiego Zagranicą: Warszawa, Al. Ujazdowskie 
37 m. 7 (lokal Rady Organizacyjnej Polaków 
Zagranicą), tel. 9-40-01, konto czekowe PK) 
nr 21.895. 

1 delegata ministra 

podczas — FAITH —
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Tydzień Akademicki 
SYMFONJA PATETYCZNA 

Wciąż nowe formy; życia. Niemal każ- 
de pokolenie bytuje w: odmiennych warun- 
kach. Nie nie może trwać. 

Z wielu przyczyn — jedna: młodzi pra- 
gmą czynmiu, który wieńczony jest slawą. 

Z pietyzmem „pielęgnowane trawniki, 
strzyżone żywopłoty, wycięte aleje, ścież- 
ki pomządnie utmzymamne, wszystko, ‚ в0 
zdziałał ku swej wygodzie stateczny filis- 
ter, depcze się, niszczy brutalną stopą 
człowieka. Ten wylkonywa swój „bieg* ku 

morioodkryttyma złotodajnym _— polom. 
Zupełnie jak w opowieściach Liomdoma. 

Zacznijmy od: 1800-nego roku. Zabór. 
IPseudoklasycyzm. 1831. Rewolucja! — do- 
komama przez mlodych. Polityczna i este- 
itiyczma. Uczniowie. Szkoły Podchorążych, 
młodzi poeci. 

Po 63-cim noku... Pokolenie długie: 

Syniorwiie zmęczonych ojców: szukają 0- 
stmożmie wi ramach możliwości, mowych 

dla siebie terenów. 
Rajgras trawników! ementarnyich, for- 

ma płaczu nad przeszłością zastygła w 
stalakryt poezji ponomantyemej... 

Pozytywna praca. 
Wikrótice... (rolk 1900-iny). „ Na czy- 

jąż korzyść obraca się pozytywne urabia- 
mie rąk po łokcie?! : 

„Hańba!*.... krzyczą ci, któnzy mie pra- 
cowali. 

Neoromajntycy, dekadenci, hihiliści pol- 
scy. 
“| I malka. 

Potem już prawdziwa wojna. Przerze- 
dzomia. ludzkość. Zniszczony przemysł, rol- 
iiietwo,  Nierównomierne  mozmieszczenie 
sztab zlota, Zadłużenia. Nowe państwa. 
Komunistyczna Rosja. Polska. Niepod- 
legła. 

Złożomio wieniee ma Mogile Niezniane- 
Żołnierza. 
[Po latach sześciu mie zagrzewa już du- 

<ha: piosenka: „O mój nozmarynie...". 
S Twarda rzeczywistość, 

Społeuzeństwo do miej nieprzystosowa- 
ne. Chaos. 

Zwycieska. pieši: „My Pienwsza Bryga- 
da“... (13 maj 1916 r.). 

Nikit mie mie, jakieby kształty przy- 
brała miowia mzeczywistość Polska. 

Kryzys — miezależny od Rządu, 
Bezrobocie. Wzmożona propaganda 

komumistiyezna.. 
Kmwestja kapitalizmu: etatyzmu, ekiw:- 

tyzm,  urbamizm. 
Kwestja miarodowiościowa:  Faszyzm, 

hitleryzm. Hasło: „Biej żidow,  spasaj 

KOŁA NAUKOWE 
REPORTAŻ 

Koło Prawników Słuchaczy USB. Przy- 
tłacza reprezentacja: telefon, tablice, tabliczki, 
teczki, akta, witraże, kanapa. 

Jest nawet estetyczna, dyskretna bibljoteka. 
Harmonizująca treść z formą — w zgrabnej 
szafie kilkaset książek. Wystarczy dla wszyst- 
kich: na sześciuset członków Koła korzysta z 
bibljoteki 90. 

Czytelnia spora i ciekawa; są gazety, „Wia 
domości Literackie*, „Cyrulik, pism prawni- 
czych nie zawiele, żadnego w języku obcym. 
Fakt, że cenniejsze podręczniki są w „większej 
liczbie egzemplarzy (€ — 10), wart reklamy, 
zwłaszcza, żę są -to książki wartości 25 — 50 

g0 

"złotych. 
Wspólne zebranie naukowe nie są pochwa- 

lane, raczej indywidualna cicha praca. Pamię- 
tam, że w czasie zebrania naukowego. (rzad- 
kość) byłem w sąsiednim pokoju i mimo o- 
twartych drzwi nie miałem pojęcia, że zebranie 
się odbywa. Dowiedziałem się o tem wycho- 
dząc (referent i protokulant grali w szachy, 
przewodniczący kibicował, pozostali uczestni- 
cy byli nieobecni) Koło jest cenną pomocą w 
studjach, ale w obecnem stadjum nie skupia 
studentów we wspólnej pracy. Na zebranie in- 
auguracyjne w Sali Śniadeckich zjawiło się 2 
profesorów, po pewnym czasie także prezes 
Koła, jeszcze trochę poczekali,; _ przyszedł pre 
zes „Lechji”, Koła Polonistów;, na sali było 4 
woźnych. Udano się na herbatkę. 

W następnem podwórku Koło Polonistów. 
Pierwszy pokój pęka od szaf bibljotecznych, 
dalej największa po uniwersyteckiej czytelnia 
czasopism literackich (i innych). Koło liczy nie 
wiele ponad 100 członków, ale działalność jest 
hałaśliwa. 

Zebrania rozmaite, sekcje robią sobie kon- 
kurencję, wydzierają tematy i gości, zwabio- 

IIS TTT I I TI ITS IIS IS ZOZ RE OO COZZA. 

  

Rosiju!*  maszych domorosłych polity- 
ków. 

Nowe pokolenie. : 
Upelnoletniają się synowie obywateli 

niegdyś jednopiienmych imieniem  zwy- 
cięskiej armji: polskiej. 

Dochodzą do głosu: 
Miodzież Narodoawto - Demokratyczna, 

IMonanchistyczna,  Kiomumistyczna,  de- 
mokratyczma, prorządowa, socjalistyczna, 
odrodzemiiowiościowa... 

Walka  kmzyżowa walka między sobą. 
Z przeszłością i w imię przeszłości. Z te- 
raźniejszością.... z wiatrakami, w piekłem 
4 miebem. 

Bimletyny donoszą: — 
— ..bez zmian. 
Pobojowiska zasłane (trupami haseł. 

Pnzy sztandarach walezą, w imię swoich 
imteresów. (imitieres może być pojęty ideali- 
Styczmie), miedobitki. Każdy obóz jest 
Grenadą... ale w Grenadzie zaraza, 

Quo vadis inventa ? 

Zwycięzcy z 1831 roku! Zwycięzcy z 
pod „okopów Świętej Trójcy”: pseudokłla- 
sycyzmiu, poromanityzmu, pozytywizmu, de- 
kadentyzmu! 

Ziwtycięzcy z pod Warnszawy, Lwowa i 
Wilnia! 

Cóż się dziś stamiie z tradycją iwszystko- 
bienczej młodości? !... 

...bo mówią, że obecne pdkolenie jest 
skazane na wymarcie. 

Leon: Bortkiewicz 
  

KRONIKA 
W tych dniach zostanie ukończony druk 

„Antologji poezji społecznej* przygotowanej i 
wydanej przez iXoło Połonistów Sł. USB. 

Antologja obejmuje poezje: Piechaia, Czu- 
chnowskiego, jalu Kurka, Przybosia, Czechowi 
cza, Łobodowskiego, Flukowskiego, Bujnickie- 
go, Zagórskiego, Miłosza. 

Przedmowę napisał prof. Manfred Kridl. 
W związku z tem odbędzie się również u- 

rządzony przez Koło oPlonistów wieczór recy- 
tacyjny poezji społecznej. E 

. etef. 

» 

Možliwošč stworzenla 
teatru akademickiego 
Kilkakrotnie podejmowano próby stwo- 

rzenia. ma (terenie USB Teatru Aikademic- 
kiego, mie wydały one jednak żadnego re- 
zultatu. Nie podobna, znając osoby bilo- 
тасе о@ siebie trud twonzenia teatmu, — 
dwierdzić, że ich opieszałość, że ich 
przedwczesne rąk opuszczenie, było przy- 
czymą niepowodzeń. Wymikały one z roz- 
bicia czasu studemta(tkij) nia drobne ułam- 
ki zajęć, mozsianych w ciągu dnia — tak 
dalece, że znallezienie trzech odpowiednich 
osób mogących poświęcić w jednym cza- 
sie dwie godziny, ibyło trudem mie do po- 
konania; dalej, z niechęci do żmudnej a 

często mało efektownej pracy; w końcu — 
brak odpowiedniego lokalu, a gdyby się 
takowy znialazł, bmakk odpowiedniej tawio- 
ty ma unządzemie ichoóby majbardziej pry- 
mitywmej sceny. Są to więc przyczyny, 
które zdawałoby się już raz na zawsze 
pogrzebią ideję Teatru akademickiego, — 
Tak jedniak źle być miie może. 

Powiodzenie tej idei polega przedewszy- 
stkiem ma jej jakmajszerszem mczprze- 

strzenieniu wśród: młodzieży  Akademic- 
kiej, a 'talkże wśród Starszego społeczeń- 
słowa które wydaltną mogłyby przynieść 
pomoc. ` 

Dotycdhezas bowiiem wysiłki w tym 
kierumiku były zamknięte zawsze wi cias- 
nym kręgu pewnej grupy ludzi, znzeszo- 
mych 'w jalkiemś kole maukowem. Wytwa- 
rza się wtedy tiowarzystwo wzajemnej a- 
domacji i każdy wysiłdk rozwiewa się po 
kilku zebramiach. 

Placówika tego modzaju co Teatr Akade- 
micki, może się jedymie rozwiiniąć ma te- 
weniie calego  Uniwiensytetu i może Mwiit- 
mąć tylko wówczas, gdy wejdą ido miej 
ludzie z mlajszerszych wybrani kiręgów. 

„Tydzień Akademicki* ma na 
celu właśnie rozbudowanie tej idei, a 
talkże wyrobienie programu dla Фа о- 
trzebnej placówki. 

MW numerach mastępnych Ikiolejno oma- 
wiiame będą: sprawa ideologji Teatinu A- 
kademickiego; Sprawa repertuaru; Spra- 
wia podejścia technicznego. T-man. 

Publiczność i Teatr 
Teatr i publiczność pozostają zawsze w 

ścisłej od siebie zależmości, Ten! wzajem- 
niy stosunek 'wi czasach obecntych można 
określić mianem kompromisu. Publiczność 
mie przesadza w stawianiu żądań teatno- 
wi, teatr odpłaca się tem samem jeśli 
chodzi 0 kulturę (teatralną widza. Tkwią 
razem na martwym punkcie, bodaj od cza- 

Słowa jedmak, że czas wyprzedził te- 
atr, są mieprawdziwe. To, co nzeczywa- 

ście mie idzie w parze z czasem, to tech- 
nika teatralna; ta pomimo wprost mad- 
zwyeżajniych wysiłków, mie może wyłiwo- 
rzyć w umyśle dzisiejszego widza iluzji 
rzeczywistości, albo dać wyraz skońcenie 
amtystyczny. Ale teatr mie polega jedy- 
nie na technice, teatr to pnzedewszystkiem 
repertuar. I tem wiłaśnie wyprzedził 
zmaczniie czas, Mam ma myśli sztuki, mie 
te kompromisowe, które oglądamy najczę- 
ściej po podniesieniu kurtyny, ale te, le- 
żące jakby w' depozycie, czekające na u- 

WDRO AS ETWA TETRA TEZZWWA KTORA PRTOOZOCC 

nych stylową reklamą. Biedni goście — muszą 
znosić furję Ścierania się metod krytycznych; 
przy tematach społecznych przeżywają wizje 
wkroczenia policji, granatów ręcznych itp. ar- 
gumentów, a korzyści niewiele. Dyskusje teat- 
rałne prowadzone są tak fachowo, że zaprosze 
ni przedstawiciele dyrekcji teatru j- artyści. 
przeważnie nie wiedzą, o co chodzi. Dyskusję 
zagaja pięciu lub sześciu studentów, którzy 
wyczerpują wszelkie sposoby odkrycia niebywa 
łych możliwości. teatrologicznych i mają pre- 
tensję, że teatr nie wprowadza ich w życie. 
Nieśmiałe uwagi przedstawicieli teatru przyjmo 
wane są z życzliwem pobłażaniem. Zebrania 
bardziej specjalne, z dziedziny metodyki i e- 
stetyki są poważne i nastrojowe. 

Zdobycze duże — niedawno jeden ze stu- 
dentów wykrył zależność teorji estetycznej Be- 
nedetta Croce'go od artykułu „Radjon sam pie- 
rze" Jerzego Zagórskiego. W każdym razie w 
Kole Polonistów nie usuwa się w kąt żadnego 

z ciekawszych zagadnień kulturalnych i jest 
ono bazą ruchu intelektualnego studentów 
wszystkich wydziałów. 

O innych kołach napiszemy. 

Stolica kniej polskiej — Białowieża 
Królewski płaszcz zieleni otula ją na 

przeogromnej połaci ziemi polskiej, 
. Stworzyła ją wszechpotężna przyro- 

da, dając uroczną siłę niewyslowionegc 
czaru i „niezwycięžoną moc trwania. 

W gęstwinie swej chowa i hołubi 
królewskiego zwierza, tak, jak sama on- 
giś tylko królewską była, bo tylko do 
włodarzy polskich należała, 

Rozkochała w sobie tych, co szukają 
w niej błogosławionej ciszy, prawdy nie- 
złomnej o potędze życia i bytu. 

Pieściwie koi najserdeczniejsze rozrz. 
nienia duszy i serca, myśli i wiekuistej 
tęsknoty człowieczej. 

Nazwę nosi przepiękną; nazwę 
zrodzoną niejako z legendy rycerskiej, 
wyjętą niejako z rapsodów bohaterskiej 
klechdy. 

Moc, siła i 
czalna! 

To— Białowieża, przewspaniała Pu- 
szcza — perła Puszcz polskich... 

potęga w niej nieznisz- 

Historja Puszczy Białowieskiej to ka- 
lejdoskop zdarzeń i wydarzeń, raz rado- 
sny, raz zasnuty mgłą niewoli... to zno- 
wu jasne promienie zmartwychwstania i 
odrodzenia ojczyzny przywróciły Jej daw 
ną dumę i dawną wolność. 

W dziele Długosza z połowy XV wie- 
ku znajdujemy pierwszą i bodajże jedy- 
ną wzmiankę o Białowieży. 

Skąd ta nazwa? 
W potężnej a wspaniałej puszczy stał 

ongiś zamek możnego Księcia Litewskie- 
go, Białą Wieżą ozdobiony, od * której 
właśnie puszcza otrzymała swą nazwę. 

Władali nią zawsze królowie Polski i 
im tylko służyła za teren łowów na gru- 
bego zwierza. 

Dawne kroniki zanotowały wielkie po- 
lowanie w r. 1409 — króla Władysława 
Jagiełły z księciem Witoldem. Temuż mo 
narsze i temuż możnemu panu litewskie 
mu udzieliła puszcza w r. 1426 schronie 
nia podczas szalejącego wówczas pomo- 
ru. 

Niezwyciężony rycerz, Stefan Batory 
rozbijał namioty myśliwskie na górze, 
dziś Górą Batorego zwanej. 

August III wybudował w Puszczy pa- 
łacyk myśliwski, zniszczony w 1812 ro- 
ku przez kawalerję francuską. 

Podskarbi Stanisława Augusta, Anto- 
ni Tyzenhauz, wykorzystuje Puszczę go- 
spodarczo — osiedla w niej Mazurów, 
którzy wypalają dziegieć, smołę i potaż, 
a osady ich — Pogorzelce, Czeremiszki, 
i Budy — istnieją i dziś jeszcze. 

Była puszcza niemym świadkiem spo- 
tkania generałów Dembińskiego i Róży 
ckiego, na moście przez rzekę Leśną, w 
Hajnówce — 28 lipca 1831 r. na niedłu- 
go przed upadkiem sprawy wolności. 

W ostępach swych, w zaklętych zda 
się uroczyskach, jakże serdecznie i jak- 
że ochotnie skrywała tych, co uchodzili 
przed wrażą zemstą moskiewską i nie- 

pełnoletjnienie się przyszłego widza. (O 
sztukach tych, kto chce może powiedzieć, 
Że są oparte ma „nieporozumieniu się* z 

przyszłością, bo jakie fommy przyjmie 
teatr za lat) kilkadziesiąt, — miewiadomo, 
jednak falkt, pozostaje faktem). 

Widz dzisiejszy jest rw przeciwieństwie 
do czasów powstawamia teałmu, istotą 
bardzo skomplikowaną. Traktować go 
jednak możma z dwojakiego punktu rwidze- 
mia, raz, w zależności od stopnia kniltu- 
ry, drugi, gustów. 

(Przekrój p. . 
a) iPubliczność premjerowa. : 
Wypełnia ona, jeśli  eztuka jest--1p0- 

prziedzonma dobrą w przed 
stawienie. Jest to publiczność (nte mó- 
wię tu o osobach) tragiczma, w tem zna- 
czeniu, że w teatrze mie potrafi stę ba- 
wić. Jej przerost krytycyzmu, szczegól- 
mie w stosunku do teatnu się objawtający, 
nie pozwala ma  osiągmięcie całkowitej 
iluzji artystycznej, lub  mzeczywistości. 
Nie pozwala ma sziałtracemiie swej 
osobowłości, swego punktu 'widzenia. Ta 
publiczność przychodzi dlo teatru, żeby się 
zetknąć oko w oko z problemem, żeby za- 
zmać wirażeń estetyczmych, 

b) Publiemošė porecenziyjna. 
Wypełwia oma, jeśli recenzja: o sztuce 

była dobra, dalsze Kilka przedstawień, 
zależnie od ilości mieszkańców: danego 
miasta. Cechuje ją mniejsza kultura, ale 
zato rwiymosi z teatru rwięcej zadowolenia 
Przeżyła. wespół z bohaterami sztuki: 
kilka. miepowszednich momentów. — Jej 
zdolność apercepcyjna jest w znacznym 
stopmiu większa. 

©) Publiczność rzeczywista. 
Zapycha ona ballkonty, amfiteatr przez 

Kilkadziesiąt _ dalszych przedstawień. 
Dzieje się to tylko wówiczas jeśli sztuka 
wystawiona jest pod jakimkolwiek bądź 
wizględem sensacyjna. Są to pod wzglę- 
dem ikultury, teafinalnej ludzie stojący na 
stopniu kultury miajniższym, 

Wynika to m genetycznej wamwtości 

wolą w kajdanach, przed upiornemi taj- 
gami Sybiru. 

W r. 1882 gości wielkiego mistrza 
prozy polskiej, Henryka Sienkiewicza. 

Przeszły też czasy wielkich cierpień 
puszczy. — Germański najeźdzca wła- 
dał nią przez niecałe, a jakże długie, czte 
ry lata. 

TRIUMFALNY POWRÓT 

  

Wczoraj po południu powróciła do Warszawy 
eskadra samolotów polskich, która na polsko- 
.bułarskim meetingu lotniczym w Sofji uzyska- 
ła olbrzymi sukces. Na zdjęciii naszem widzimy 
asa ekipy polskiej por. Orłowskiego. 

EDEL SLS TEST 

W WIRZE STOLICY 
PRZED DAVISEM Z HOLANDJĄ 

W przyszłą niedzielę gramy z Holandją w 

Fiadze. Po zeszłorocznem łatwem zwycięstwie 

4:1, wszyscy są pewni, iż sukces zostanie po- 

wtórzony i jeśli kto się martwi, to tylko o na- 

stępny mecz z Niemcami. 

Zbyt pewni, bez dobrej racji, jesteśmy. T:- 

nrmer był w Warszawie bez żadnej formy, ote 

tnie podciągnął się wyraźnie, gromi takie fir- 

my jak Merlin i Feret, na swoim gruncie mo- 

że — bez cudu, bez fuksa — pobić gładko i 

Tioczyńskiego i Hebdę. Drugi reprezentant Ho 
landji przegra z pewnością oba single, nato- 

miast doubel daje większe nadzieje Holendrom, 

bo nikt u nas doubla grać nie umie, a War- 

miński jest dobry na Milanówek, nie puhar Da- 

visa. 

Holandja może zatem wygrać mecz 3:2, 

wykluczone, by w lepszym stosunku, bo dwa 

punkty mamy murowane, ale 3:2 jest prawde- 

podobne. 

My natomiast mamy szanse wygrać albo 
też 3:2 — jeśli Timmera pobije tylko Tłoczyń- 
ski, albo 4:1, jeśli i Hebdzie uda się zguę- 

bić starego wyjadacza. W każdym razie gło- 

śne rozmyślania o naszych szansach z Niemca- 

mi są nie na miejscu i mogą się smutnie skoń- 

Czyć. 

Udział Witmana w ekspedycji jest pewny. 

Narazie jako rezerwowy, daj Boże, aby nie 

wyszedł na kort. Niemcy zlikwidowały Prenna, 

my wysuwamy Witmana. Że też nasz tents bez 

tego pachciarza obejść się nie może. Gdybyż 

to był choć wielki talent, gdzie tam — wyrob- 

nik tenisowy, regularna maszyna, bezmyśina, 

nudna, jednostajna. Tej zimy w Sztokholmie 

staruszek król Gustaw gdy mu przedstawione 

    

„ta: Polska Witmana; rzekł cichaczem do adjutan 
— Prawda, jaki oń do żyda podobny, czy 

mi się zdaje, czy też naprawdę tu pachnie ce- 

bulą... Karol. 

Trzeci roh dyshusji unijnej 
Dziś upływa trzeci rok od chwili wy- 

wiązania się wielkiej dyskusji na temat 
unji wogóle, obrządku zaś wschodniego 
w szczególności. 

1 maja 1930 roku ukazał się na ła- 
mach naszego pisma artykuł p. J. K-ckie- 
go, który wywołał replikę ze strony ks. 
j. Urbana i przyczynił się do wielkiej 
wymiany zdań na tematy unji. Drukowa 
ne przedtem artykuły p. W. Piotrowi- 
cza, (r. 1926) i p. senatora R. Skirmun 
tta (r. 1929) wskutek może zbyt spokoj 
nego tonu nie wywołały gwałtownego 
protestu, który stał się szczęśliwym  u- 
działem p. j. K-ckiego. 

Zamykając pierwszy rok wielkiej dy- 
skusji unijnej, podaliśmy wykaz 33 arty- 
kułów, które wówczas się ukazały na te- 
mat unji. W roku zeszłym, na zakończe- 
nie drugiego roku dyskusji, bibljograiji 
nie podaliśmy wskutek ukazania się bro- 
szury p.t. „Nowe formy Unji kościelnej 
w Polsce“, gdzie została umieszczona bi 
bljograija, doprowadzona do dnia 1, 12. 
1931 r. 

Obecnie, zamykając trzeci rok wiel- 
kiej dyskusji, ograniczamy się do poda- 
nia dalszego ciągu bibljograiji, doprowa 
dzając ją do dnia dzisiejszego. 

Wykaz w „Nowych formach Unji* u- 
względnił 62 pozycje bibljograficzne, — 
zaczynamy więc od sześćdziesiątej trze- 
ciej: ‘ 

63. — Nr. 279 — 3. 12 — 31. — W. Ješ- 
man „O działalności 00. Jezuitów z Alberty- 

®® 64 — Nr. 280 — 4. 12 — 31. — Lectur 
„Silva rerum“ — O ks. Tabiūskimi Pelipen- 
ce. 

ROK 1932: 
65. — Nr. 4 — 6. 1. — W. Ch. Ostatni po! 

ski biskup Mohylewski. т 
66. — Nr. 31 — 9. 2, — Lector „Silva re- 

rum“ — Memorjai Tow. Opieki nad Kresami. 
67.—Nr. 33—11 2—W. Ch. — Obrządek 

wschodni. у 
68. — Nr. 45 — 25. 2. — Lector „Silva re- 

rum“ — Zmiany w Komisji Pro Russia. 
69. — Nr. 48 — 28 2. — Lector „Silva re- 

rum“ —- Komisja Pro negotiis extraordinariis. 
70. — Nr. 62. — 16 3. — M. Bernowicz— 

O nawracaniu naszych chłopów na katolicyzm. 
71: — Nr. 67. — 22 3. — W. Ch. Wciąż 

o obrządku wschodnim. 
72. — Nr. 90. — 20 4. — „Afera rozwo- 

dowa ks. Pelipenki“. 
13. — Nr. 91. — 21. 4. -- W. Ch. Prawda 

czy też — półprawdy? 
74. — Nr. 100 — 1. 5. — W. Ch. Drugi 

rok dyskusji unijnej. 
75. — Nr. 107. — 12 5. — Głos ziemian 

pow. słonimskiego w sprawie obrządku wscho- 
dniego. 

76.— Nr. 108 — 13 5— Lector „Silva re- 
rum“ „Trzeba -dziatač w Rosji, nie w Polsce!“ 

71. — Nr. 113 — 20. 5. — W. Ch. Błędne 
koło. 

78. — Nr. 125. — 3. 6. — A. A. — Moje 
refleksje nad broszurą „Prawda o Albertynie'* 
oraz nad memorjałem 47 ziemian ze Słonim- 
szczyzny. 

79, — Nr. 191 — 8. 8. — Ks. P. Tabiński 
-—O wartości unji kościelnej. 

80. — Nr. 198 i "199 — 15 i 
Jeśman — Z powodu broszury,, Prawda 
bertynie“. 

81. — Nr. 238 — 25 9. — Lector „Silva re- 

o Al- 

  

RESTAURACJA-DANCING 
WILNONIEMIECKA 35, Tel. 871. 

zawiadzmia Szanowną Klijentelę, że z dniem 1-go maja r, b. zostzł 

Całkowicie zmieniony 
Codziennie od g.10-ei do 3ej w nocy dancing towarzyski 

teatru, przedewszystikiem. _ wiidowisk 

Edos | Okean kino stalo się ta- 

kiem widowiskiem, a teatr wówczas tyl- 
ko wytrzymuje z mim konkurencję, i 

potrafi zapanować siłą atrakcyjnego wy- 
razu mad widownią. а 

go wielka Teatr szekspi- 

mowski mozkwitał ma tle epoki Eližbie- 
tańskiej. Tontuny, krwawe kaźnie, trupy 
krew. Tealtr obecny ma jałko podłoże — 
tempo współczesnego życia z jego @а)- 

wiszechstnonniejszem. obliczem. „Mniogošė 
pierwiastków Iiworezych, rewizjonistycz- 

nych, pnzetwówczych daje szerokie po le 
do odtwarzania  mzeczywistej  nzeczywi- 
stości, 

Przekrój drugi. 
A) Żądający nowościi. 
Ten majszezuplejszy odłam  publiczno- 

ści teatralnej pragmie oglądać i serde- 
cznie przyjmuje sztuki w rodzaju Mariniet 

w dniu długo, długo oczekiwanym, gdy 
włodarz prawowity, Najjaśniejsza Rzecz- 
pospolita brała ją w swój zarząd. 

29 grudnia 1921 r. postanowiono u- 
tworzyć w puszczy rezerwat — Park Na 
rodowy, między rzekami  Narewką, i 
Hwoźną, a drogą Borowską i polarną 

  

ŻUBR NA PASTWISKU. 

Brutalni i wiecznie zachłanni wan- 
dale z zachodu wycięli i wywieźli z pu- 
szczy 4,000,000 mtr. sześć. drzewa, Bez 
radnie przypatruje się puszcza tej skro- 
mnej i nigdy nieznanej, bandyckiej gra 
bieży i krwiożerczemu tępieniu królew- 
skiego władcy kniei polskiej — żubra. 

Fot. K. Lelewicz (Wilno). 

Białowieską, który uczyniono samodziel- 
ną jednostką administracyjną — nadles- 
nictwem o powierzchni 5690,09 ha, by. 
tem więcej pieczy mieć nad rezerwatem. 

Prócz tego rezerwatu wydzielono je- 
szcze rezerwaty pomniejsze, a mianowi- 
cie: rezerwat ścisły jodłowy w nadleśni- 

„LAZAR“ 
program artystyczny   
tiego, Jeama Qoetieau, Witkiewicza, Biuch- 
mera Tadeusza Peipera, Tęsknie pałtrzy 
mia! 'teatn w fommie obecnej. 

B) Społecznicy, 
Wymagają od teatru podawania sztuk 

rozwiązujących _ problemy: społecznie 
Młodzi reformatorowie i  proletarjusze, 
lubiący oglądać twarz burżuja w mło- 
mencie, kiedy przed jego oczyma ukazu- 
je się nzaciśmięta pięść. 

©) Klasycy. 
Chcą żeby teatr služyž sztuce przez 

wielkie S. Nauczyciele gimnazjalni, hu- 
maniści... A 

D) Ci dla których znaczy coś miłość. 
Wzruszają się przeżyciami miłosnemi 

bohaterów. „Dama Kameljowa*, „Roman 
tyezni', „Świt, dzień i moe". 

B) Poszukiwacze sensacji, 
Do tej kategorji mależą wszyscy... 

w nadleśnictwach Zwierzynieckiem i 
Hajnowskiem i rezerwat Żubrzy, nara- 
zie o powierzchni 22 ha, w nadleśnictwie 
Zwierzynieckiem. Ponadto zaprojektowa- 
no jako rezerwaty pas puszczy 100 m'r. 
szerokości wzdłuż szosy Prużańskiej w 
nadleśnictwach  Jagiellońskiem i Biało - 
laskowskiem, w końcu rezerwat sosnowy 
w nadleśnictwie Białolaskowskiem, oraz 
kompleks bagna puszczańskiego na Dzi-- 
kim Nikorze. 

Wybrane tereny mają roślinność i 
drzewostan niezwykle różnorodny i bo- 
gatą faunę, dającą doskonałe wyobraże- 
nie o charakterze i obliczu całej puszczy 

Żubr, królewski władca kniei puszczań 
skiej, został doszczętnie wybity. 19 wsze 
śnia 1919 r. przywieziono do puszczy 
dwa byki, a 10 października — dwie kro 
wy, uzupełniając w ten sposób coikliwą 
lukę w puszczańskiej faunie. 

Puszcza Białowieska jest wyrazem о- 
gromu starodawnych puszcz polskich i 
dziś; mimo znacznego  umniejszenia 
przez lata, stanowi największy obszar 
leśny na niżu Europy Srodkowej, licząc 
łącznie z puszczą Swisłocką —- 128.921 
ha, a w połączeniu z sąsiedniemi pusz- 
czami, Lidzką i Szereszewską—142,925 
ha, przyczem najwęższa jej rozciągłość 
wynosi 30 km. 

Największą rzeką puszczy jest Na- 
rew, wypływająca z uroczyska zwanego 
Orłowe Błoto i stanowi niejako idealną 
granicę między puszczą Białawieską a 
Świsłocką. 

Pośrodku zwartego kompleksu lasów 
puszczańskich leży polana ogromna 
2000 ha — zwana Białowieską i tam 

17 8. — W. _ 

Zk — „Czarodziej grecko-katolicki przed są 
em. 

82. — Nr. 239 — 26. 9. — W. Ch. — Poi 
ska a zagadnienie unji kościelnej. — 

83. — Nr. 245 — 2. 10. — W. Ch. — Ро- 
mniejszanie Żyrowic. 

84. — Nr. 251 — 8. 
wschód Rzymu”. 

85. — Nr. 256 — 13. 10. — Lector „Silva 
rerum“ — Sprawa książki hr. Łubieńskiego. 

86. — Nr. 265 — 22. 10. — W. Rostworow 
ski — Ut sint unum. 

81. — Nr. 268. — 25. 10. — Cat. — Nasza 
ankieta. 

88. — Nr. 277 — 4. 11. — JE. ks. arcybp. 
E. Ropp o zadaniach obrządku wschodniego. 

89. — Nr. 278 — 5. 11. — W. Ch. —Pro 
et contra. 

90. — Nr. 324. — 21. 12. — M. Gołubiew 
— Droga właściwa. 

10. — „Droga na 

91.- — Nr. 325 — 22. 12. — W. Ch. =- 
Pan Vox — historykiem. 

ROK 1933 
92—Nr. 1 — 1. I. — W. Klimkiewicz — O- 

fensywa na Słonim. 
93. — Nr. 3 — 4. 1. — Bp. H. Przeździec 

ki — List pasterski o unii. 
94. — Nr. 12—13 1. — Ks. A. Niemance- 

wi — Odpowiedź na „Ofensywę na Słonim*. 
95. — Nr. 14—15 1. — W. Klimkiewicz— 

W odpowiedzi o. Niemancewiczowi. 
96. — Nr. 15 —16 1. — B. St. — Unia 

serc i miłości. — Rozważania prawosławnego. 
97. — Nr. 26—27. 1. — W. Ch. — Niepa- 

rozumienia. 

98. —Nr. 26 — 27 1. — W. Ch. — Pro 
Russia czy pro... Bolszewja? 

99. — Nr. 34 — 4. 2. — W. Jeśman 
L ertius gaudens. 

100. — Nr. 37. — 7. — 2. — W. Ch. — 
Szpieg bolszewicki w Komisji. pro Russia. 

101. — Nr. 40 — 10. 2. — W. Ch. 
Czerwona gwiazda walczy z krzyżem. 1) Ale- 
ksander Dejbner. 

102. — Nr. 44 — 14. 2. — W. Ch. —Pro- 
testanci, żydzi, muzułmanie w obronie... 0.0. 
Jezuitów z Albertyna!.. # 

1035 — Nr. 47 — 172. — W. Ch. 
Czerwona gwiazda walczy z krzyżem. II. Front 
którego jeszcze niema. 

104. — Nr. 52. — 22. 2. — W. Ch. 
Czerwona gwiazda walczy z krzyżem. III. — 
Krok naprzód — dwa wstecz. 

105. — Nr. 54. — 24. 2. — W. Ch. 
Czerwona gwiazda walczy z krzyżem. IV. — 
Przez zbliżenie do zjednoczenia. 

106. — Nr. 60. — 2. 3. — JE. ks. arcybp. 
R. Jałbrzykowski. — List pasterski. 

107. — Nr. 61. — 3. 3. — List przeora kla 
sztoru w d'Amay. 

108. — Nr. 68. — 10. 3. — W. Ch. — A- 
leksander Lejbner przemówił!. 

109. — Nr. 71. — 13. 3. — Kapłan prawo- 
sławny — Zjednoczenie polityczne a zjedno- 
czenie religijne. 

110. — Nr. 72. — 14. 3. — W. Ch. — Jak 
tam właściwie jest z Al. Dejbnerem? 

111. — Nr. 106. — 20. 4. — W. Ch. 
Znowu Dejbner. 

Sto jedenaście artykułów na tematy 
unijne, artykułów, podanych przez katoii 
ków i prawosławnych, — przez kapła- 
nów i ludzi świeckich, — jest to doro- 
bek, — którego nie zlekceważy przysz- 
ły historyk kościoła, — koło którego nie 
przejdzie obojętnie żaden poważniejszy 
publicysta, zabierający głos w sprawach 
unijnych. W. Ch. 
  

LEKARZ - DENTYSTA 
Stanisław 

Gintułt - Gintyłło 
przeprowadził się 

na ul. Gdańską, Nr. 1 (róg Wileńskiej) 
tel. 15-16. 
  

  

ŚPIESZCIE UJRZEĆ 

  

Polski film uznany za najlepszy w sezonie. w 
Dziś w kinie „HELIÓS* 

    

wiieńska 
Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskiej 

ukaże się w czasie najbliższym 
w wydania ksiątkowem, 

1 2 P 

  

PTE TASTE BTN TD ISIN STRANASTITSIS 
Rozradowaly się drzewa puszczańskie ctwie Białowieskiem, rezerwat częściowy Białowieża - Pałac, w otoczeniu wsi Sto 

czek, Podolany i Zastawa: 

Dziwna zaiste to Puszcza! 
Majestatyczna moc Jej uroku owłada 

każdym, kto choćby na krótko, przybę- 
dzie do niej w odwiedziny, a serca myś- 
liwskie bierze w niewolę. 

Któż potrafi zrozumieć i odgadnąć 
rozhowory drzew puszczańskich, któż nie 
ulegnie pięknu uroczysk? 

Piękną jest puszcza w zimoweń szacie 
gdy puch śnieżny pokryje niezawsze na- 
gie konary drzew — olbrzymich świer- 
ków, potężnych dębów, smukłych sosen. 

Lecz ileż niewysłowionego w niej cza 
ru, gdy pokryją ją żywe, jasne pióropu- 
sze zieleni, odwiecznego dowodu nieu- 
stannego Życia w przyrodzie,  symboiu 
ustawicznego odradzania się... 

W olbrzymiem skupisku drzew pu- 
szczańskich giną echa ludzkich głosów , 
rozradowania, a czasami gaśnie krzyk 
obłędnego strachu, bojażni lub cierpic- 
nia.... 

Lecz Puszcza milczy zawsze... Pusz=- 
cza nigdy tajemnic nie zdradzi! 

Puszcza miłowała tylko ludzi wolnych 
-— ludność Puszczy nigdy nie znała pań 
szczyzny! 

Każdy, kto w niej światło dzienne uj- 
rzał i kogo Puszcza wykołysała, ten 
choćby na lat schyłku, do niej powracał, 
tęsknotą gnany, jakby do Matki najse'- 
deczniejszej, jakby pod strzechę rodzin- 
ną, a najmilszą.... 

Dziwna... dziwna zaiste to Puszcza! 
F-k Ł-i



Na boiskach i b 
Dwa mecze piłkarskie 
K.P.W. Ognisko — Ż.A.K.S. 3:2 

Prowadzomy w dość żywem tempie, 
acz kandzo mieciekawy mecz wskazanych 
w podtytule drużyn zakończył się słu- 
smem zwycięstwem. kolejarzy. 

Byli oni drużyną silniejszą miezmacz- 
nie, $o też stosunek bramek b. dokład- 
nie edžwierciadla istotny stan przebiegu 
meczu. 

Przez trzydzieści kilka minut oby- 
dwie drużymy grając bez wyraźnego pla- 
mu mie są w stanie zdobyć bramki 3 do- 
piero przypadkowy strzał Okułowicza — 
przymosi Ognisku prowadzenie. 

Akademicy mie peszą się tem i naciera- 
ją a większą energją, do pnzenwy: jednak 
wynik pozostaje bez zmiany. 

Po przerwie (20 mimut) lewoskrzydło- 
wy Ogniska Kozłowski zdobywa drugą 
bramkę. Od tego momentu uwidocznia 
się «oraz silniej przewaga Ogniska, jed- 
nak Aduńskiemu udaje się zdobyć hono- 
rową bramikę. 

Następuje szereg  niiebezpiecznych sy- 
tuaeyj pod bramiką ŻAKS%u. Podczas jed- 
mej a mich, z wimy obrony i przy mintmal- 
nej pomocy: Okułowicza pilka po maz tnze- 

W.K.S. Wilno 
"Erudmo wprost zrozumieć, czem się 

objaśnia, że drużyna WKS'u nie mająca 
7 w swym skłładzie ami jednego zdecydowa- 
mie słabego gmacza przytem zgrana i ma- 

jąca takich graczy jak: Rogow, Wiysoc- 
ki, Bilewicz, Zbroja i (Płonczyński. 
(skrzydłowy) mie może nie zrobić, Remis 
z Ogniskiem a mawet wczorajsza wygrana 
z Maikabi dla tych, którzy widzieli mecz 
nasuwają poważne obawy 0 wyniki spot- 
kań wojskowych z silnemi obcemi dru- 
żymami. 

Coś się nie klei, czegoś brakuje. 
Wezorajsz ymecz był żywy — gra ot- 

warta z przewagą wojskowych, przewagą 
wzmagającą się systematycznie.  Altaki 
wojskowych ma bramkę Malkabi odpierali 
skiutecznie , dobrze dłysponowany Kiotłow- 
ski oraz Szwarc I pilniujący Zbroję. — 
Krakamowski ofiamny, jak zawsze, mimo 
wysiłków miebardzo dawał sobie rady z 
Płonezyńskim lofinym i szybko orjentu- 
jącym się, to też z tej strony większe gro- 
zito Malkabi niebezpieczeūstwio. 

Prawoskmzydłowy | Naczulski mimo, že 
zdobył dwie bramki był zmacznie słab- 
Szyra. Zmesztą jest tło, zdaje się, naj- 
słabszy gracz drużyny jeśli mie brać pod 
uwagę wciąż jeszcze wildoczny brak szpur- 
tu u Płończyńskiego (c, pomoc). 

Atak  Malkabi „zasilony“  Benoszerem 
rezamwowiym łącznikiem wypadł słabo. 

ci wjeżdża do bramki. 3:1, to już wymik 
miieprzyjemmy, Sytuację Żaksu ratuje 
kamny — zamieniony przez Rejzina w dru- 
gą bramkę. Mecz kończy się przy stanie 
ЗЕЙ, 

Obydwie drużyny, jak się już nzekło, 
grały bez planu lecz ambitnie. Starano się 
i waliczomio zawzięcie, chwilami nawet zbyt 
zawzięcie bio aż brutalnie. 

Ogmisko mie mogło wykorzystać swej 
przesiagi z racji braku zgrania w: ataku. 

Okułowicz i Wasilewski zakończą (oby 
jak majpóźniej) swoją karjerę nie mau- 
czywszy 616 ami sztopować, ami. dokładnie 
podawać, amli wogóle... grać z głową, La- 
chowiczowi mie zawsze udawały się poje- 
dymki ze siknzydłem, a kiksy lewego — об- 
mońcy zmuszały Lepiarskiego do grania 
za dwóch. Balosek i Gasztowt wywiązali 
s'ę ze swych zadań dobrze. 

Słabą stromą ŻAKSU jest nieruchłiwy 
i nie orjentujący się Aduński. Gonzej niż 
(dotąd grała też pomoe, zwłaszcza Blumen- 
bal, Bez ibłędu był Gotlib, mieefektowny ale 
efektywiny. Atak miezgrany, 

Sędziował p. Katz, 

— Makabi 3:1 
Nawet Zajdel zdobywca honorowego g0- 
la gmalł poniżej swej fonmy. Gracz tem 
miusi mieć inteligentnych łączników aby 
praca jego dawała wymiki pozytywne. — 

Gdyby Szware I mógł zagrać ma łącz- 
miku Rogow: niewątpliwie mie raz musiał- 
by wyłapywać strzały. Wiezoraj próżno- 
mai, 

Sedziowall p. Wolmani b. idobrze. 
Po tych  kilku wiosennych spotikaniach 

naszych czołowych drużyn! można mie- 
mal ze 100 procentową pewinością twier- 
dzić, że WKS i Drukanz zajmują pienwsze 
miejsca, na: początku tabeli «i jej końcu. 
Pozostale (drużyny walczyć będą, jak ró- 
wny z równiym. 

O spotłkiamiach  wezemw lepiej nie pi- 
sać wiogóle. Ogmiskio pokonało ŻAKS 2:1, 
a WKS—Makabi 8:2. Niestety iw! gnze tych 
drużym zwłaszcza dwóch pierwszych mie- 
ma nic, absolutnie nic. Kopamina w powiol- 
mem. 'temipie, 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
HIPPICZNE W RZYMIE 

RZYM, (PAT, Międzynarodowe zawo- 
dy hippiezne. (W! komikumsie szybkości t. 
zw. „iLittoruio* pierwsze miejsce zajął 
Włoch Borsarelli na komiu „Orispa”, Dąb- 
ski ma „Pollusie* zajął 5 miejsce, Ruciński 
mia Roxanie 11-te, Kulesza na „„Oberku“ 
22-gie. 

PPGR CT. SEP COR ED CZP CB GD OB CE TE BY CD GRUB CD CD WBW CP TR GD OR CR TD TB TCO 
RESTAURAC A 

„POLONJA“ Nowy p 
„DANC NG“ 

Od dziś! 

rogram kabaretowy 
Fenomenalne trio tanecrne ALEKSIEJEW 

solistka DELOR i inni 

  

ZADANIE Nr. 22, 

J. Scheel — (Norwegja). — Tuollhatans 
Schachkiub Turnir — 1918 r. IV 

magroda, 

BIAŁE: K hl; H a8; G e6; S dl, et; 
pioni h3 — (6). 

CZARNIE: K f4; G e5; piony d2, e5 h6 (5). 

Mat w; trzech posunięciach. 

ROZWIĄZANTE ZADANIA Nr. 21 

J. Cauveren (Holandja) — Amer. Chach- 
(komgr. 1921 r. — I magnoda. 

1. W 18—5! z groźbą 2, [WI f£5—e5+ 
1.... d8—d2; 2, HelXe2+-; & #4 хе2; 

3.(W| 15—8 — mał. |. 
'e3—c2; 2. W f5Xf4; K e3Xf4; 
H e1—d2 — mat. 

1..... 8 f4Xh5; 2. G g7—d4+-, 
K e3Xd4; 3, H el—fo — mat. 

PARTJIA Nr. 21 
(Amigielska.) 

grana w turnieju czterech w Bernie 
BIAŁE CZARNE 

S. Plohr F. Gygli. 
1. c2—4; S g8—6; 2. S bl—c3; e7—e6; 
3. e2 — e4; dT—d5; 4. е4—еб; @5 — @4; 
5. e5x£f6; d4Xe3; 6. 16X87; e3Xd2+; 
7. G c1 Xd2; G £8Xg7; 8. H dl—c2; c7—c5 
9. 12—f4; S b8—c6; 10. S.g1—f3; H d8—e7 
11. G e2—e3; e6—e5; 12. f4Xe5, Sc6Xe5; 
13. S £3Xe5; G gTXe5; 14, 0 — 0 — 0; 
11—£6; 15. G ©3Xe5; £6Xe5; 16. H c2—f2 

Białe uniemożliwiają ostaltnim ru- 

chem moszedę czarmym. Król czarnych 
ma b. słabą pozyjcję. 

16... . Н ©7—g5+; 17. |Wi dl—d2; — 
G c8—e6; 18. G £1—e2; 65—24; 19, h2—h4; 
Н е5—е5; 0. W! hl—e1; Wi a8—d8; — 
21. G 2—f3 

Białe walczą o zdobycie piona e4, 

któmy. jest ostałtnią przegrodą pozycji 
czarinego lkrólat. 

21.... © e6—5; 22, W d2X/d8-- JK! c8Xd8; 
28. H f2—e3; W h8—e8; 2. [W e1—di + 

Białe groż Iš woeumięcie <= w > zrobić „posunięcie 

24... 6 (5—d0; 25, G f3—g4; W e8—7; 

LL 

S Restauracija 

UA     
Dyrygsje 
pełny temperamer tn 

Е MICKIEWiCZa 22 współadział lgn. STOŁOWA 
AK AA 

26. W d1—d5; H e5—f6; 27. K: cl—c2; 
bT—b6; 28. H e3—g3; K d8—c8. 
29. G g4Xd7; W e7Xd7; 30. H g3—g8+; 
Н £6-—d8; 31, H g8Xd8+ 

Czarne poddały się, ponieważ po za- 
mianie 'wileż pion e4 ginie ii czarne nie 
mogą przeszkodzić posumięciom  bia- 
iych piomów: g2:h4. Król czarnych 
mmsi briemić zagrożone piony a, b i e. 

SZACHY W WARSZAJWIE 

Dmia 12 marca zakończył się tumniej 
drużynowy, związków i omgamizacyj Sza- 
chowych, mależących do 'Wiarszawskiego 
Okręgowego Związku Szachowego. Każda 
drużyna składa się z sześciu graczy, — z 
iktórych każdy rozegrał po jednej partji 
z graczami innej drużyny. 

Impreza ta wzbudziła dosyć silne zain- 
teresowanie, przyczem @0 zawdów stangło 
12 klubów: szachowych. 

W! rezultacie po trzech miesięcach roz- 
grywek owycięstwo przypadło niajpoważ- 
niejszemu klubowi stolicy — Warszaw- 
slkiemu T-wiu Zwolenników gry szadhowej, 
który zdobył, 50 punktów: t. j. 76 proc. 

Zaledwie o dwa punkty mniej miała 
drużyna mieszkańców: Renbertowa, która 
zajęła drugie miejsce. - Kluby urzędników 
Sądu Okręgowego i Ministerstwa  Rol- 
miietwa: podzieliły się tnzeciem i czwaritem 
miejscem. 

Na dalszych miejscach zamlazły si 
kluby (Philipsa, IP. K. O., Modobcin Re 
tomiowego i t. d. 

Jak widać z powyższego tumiej zgro- 
madził graczy z najszerszych wamstw вро- 
łeczeństwa stolicy. 

40-LECIE KRAKOWSKIEGO KLUBU 
SZACHISTÓW 

Dnia 6 maja b. r. Krakowski Klub 
Szachistów, obchodzić będzie 40-lecie swe- 
go istnienia. Nialleżiyi podkreślić, że Kra- 
kowski Klub Szach. jest jednym z najstar- 
szych klubów w: (Polsce i ma piękne karty 
wi historji swego. istnienia, 

W tem miejseu składamy Kirakowskie- 
mu Klubowi: Szach. majsendeczniejsze na- 
sze życzenie dalszego pomyślnego  roz- 
woju, 

S UA 

Przeszkoda na torze kolejowym ieżniach 
Biegi naprzełaj w Za- 

krecie 
Cel najbliższych przechadzek  zamiej- 

skich, Zakret, był dziś widownią, ma któ- 
rej odbyła się walka w trzech biegach na- 
przełaj. 

Stłartowały pamie, początkujący biega- 
cze, t. zw. młodziey (prawdopodobnie od 
sltosyia dzicy — naturalnie biegacze) i ucz- 

niowie, 
Z przeszło półgodzininem opóźniiemiem 

pierwsze wymuszyły ze startu panie. Od 
początku obejmuje prowadzenie, zniana z 
bieżni biegaczka Sokoła — Putrymówna 
i prowadzi do mety, wygrywając bieg w 

czasie 3 min. 11 sek., drugą była Osików 
ma z Ž. A, K. S. — 3 m. 151 8, Iinzecia 
Bakówna (Makabi) — 3 m. 17,2 s. Ogółem 
startowało 7 pań. а 

Drugim zkolei był bieg młodzików. — 
Wśród 90 zgłoszonych pokaźmy procent — 
staniowili wojskowi. Bieg tem 

się pod znakiem zapytaniia, ponieważ 
nie zmanł możliwości startujących. Ziwy- 
ciężył po ladnej walce na fimiszu Trodki 
(stnzelec) w czasie 4 m. 51,8 s., — drugie 
miejsce zajął Słonimczyk (ŻAKS) mu cza- 
sie 4 m. 56,4 s., ituż za mim przyszedł — 
Pietrow (Sltirzelec) — 4 m. 58,5. Na dal- 
szych miejscach uplasowali się DTumanisz- 
wiili (Strzelec) i Jamiskii (Makabi). 

Ostatnim punktem programu w Za- 
krecie był bieg młodzieży szkołnej mę- 
skiej (dlaczego mie urządzono anałogicz- 
mego biegu dla dziieweząt?!) . 

Na sitamcie zgromadziła się elita biega- 

czy szkolmych. Niejeden) z nich już próbo- 
wał swych sił w walee z „klubowcami*. — 
Niie więc dziiwniego, że bieg tem wzbudził 
duże zainiteresowamiie, on! też właśnie — 
przyczynił się głłównie do ściągnięcia pu- 
bliczności. 

iPo strzale startera ostro musza cała 
gromada rozpoczynając walkę o każdy 
ułamek sdkumdy. Wkrótce zmilkają za (pmia- 
mi: drzew, ażeby zdala od wzroku cieka- 
wych widzów: stoczyć  zażartą walkę 
Wireszcie wyłaniają się pienwsi. Na metę 
jako zwycięzca wpada Herman (Semi- 
narcjum) — 4 m, 43,2 S., m parę isekumd 
potem Nosowicz (G. Mickiewileza) 4 m. 
52,4 s (i Zaknzewski (Sz, Ognodnicza), — 
Lipko (Seminarjum), Tomaszewicz (G. 
Miekiewicza),  Czekiamiowicz (Sz. Techni- 
ezma). 

(W ogólnej punktacji, biorąc pod uwa- 
ge pienwszych dziesięciu, zwyciężyło Se- 
miniarjum 16 p., taką samą ilość punktów 
uzyskało gimm, Mickiewicza, któremu 
przyznanio drugie miejsce, ze względu na 
gomsze miejsca, trzeci! miejsce przypa- 
@ю Szkole Ogmodniczej, która zdobyła 
15 p. Mimimalna móżmieca punktów 
śwliadczy 0 wyrównanym poziomie. 

W czasie biegów utrzymywali porządek 
sapenzy, którzy mwywiązali się z tęgo za- 
dania z pochwały godną sumiennością, u- 
trzymując liczną rozentuzjazmowaną pu- 
bliiczność mw mależytym oddaleniu od za- 
wodników i sędziów, 

Wyniki wczorajszych 
meczów ligowych 

POZNAŃ. PAT. W! meczu 0 mistirzo- 
stwo ligi „Warta przegrała  miespodzie- 
wanie ma własnem boisku z kmalkowsiką 
„Wisłą 1:2. 

‚ Рглей cały czas zawodów zaznaczyła 
się lekka przewaga „Wamty*  wiewylkonzy- 
stamia wskutek słabej gry ataku. 

Pokonanii zdobyli: jedną bramkę z kar- 
nego. 

* * ® 
LODŽ. PAT. „Ozarni“ Iwiowsey - 

nami zostali: rw) niedzielę mw Łodzi | 
ŁKS przegrywając nieznacznie 0:1. Jedy- 
mą o: dnia zdobył Durka wi 30-tej 
minucie II połowy gry z rzutu karnego 
Czarni Буй równiorzędnym przeciwnikiem 

* * * 

KRAIKÓW. (PAT. Mecz ligowy „Gar- 
barnia'* zdobyła pierwsze dwa punkty: — 
tegorocznych mistrzosłiw bi; = Š- 
ze“ 3:0 (1:0), JRR 

wos ® 

LWÓW. (PAT. Pierwszy mecz wyjaz- 
dowy: o mistmzostwo Ligi zakłończyt się 
zwiycięstiwem  „Pogoni* mad  „Warsza- 
avilainką“ 2:0. 

WARSZAWA. PAT. Pierwszy w myun 
sezoniile mecz ligowy między — stoł 
Legiją a 22 p. p. Siedlce zakończył się 
zwiycięstwe mLegji: wi stosunku 4:2, 

TŁOCZYŃSKI BIJE ESTRABEAU 
WIARSZAIWA. PAT. W pokazowym 

meczu — Tłoczyński zabłysnął wczoraj 
znów zmalkłomiltą formą bijąc łatwo fran- 
pam tremera  Fstirabeau 6:3, 6:4, 

Popławski — Warmiński: odnieśli — 
niespodziewiamie zwycięstwo mad  Hebdą 
— Witmamem 6:4, 10:8. | 

——-000—— 

Grosz na ošwiate 
Pamiętajmy by w dzień 3-go maja, okna 

wszystkich polskich mieszkań, zostały ozdobio 
ne nalepkami „Daru Narodowego Macierzy”. 

Kto daje grosz na oświatę, ten utrwala fun 

damenty Państwa Polskiego. Kolportażu nale- 
pek do sklepów i domów prywatnych, pod- 
ięli się akademicy USB. — Sprzedają również 
nalepki polskie księgarnie w Wilnie, oraz Biu- 
ro Macierzy — Wileńska 23 — 9. 

m) 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

[+ K Lb  jAOA  U) 
Wkrótce otwarcia 

werandy 
Bufet — Kuchnia — piwnica 

obłicie zaopatrzone 

Po sukcesach w Warszawie, Lwowie i Zakopanem 
rozpoczyna produkcje brawurowy zespół 

jaczbandowy cejujący w muzyce 
koncertowej i tanecznej 

peramerto Z. WAJNBERG (WIGORSKi) 

utalent. wykon. ntw. do 
gromof. i kinodzwięk. 

J] A P A M M A 

  
Gorące zakąski 

barowe а gr. 

    

WILNO. — Wczoraj torowi linji wąskotoro- 
wej Iwacewicze — Kosów udaremnili zamach 
na 358 klm. tejże linji W czasie obchodu na 
lewym torze ujawniono wbite haki w złącza 
szyn, pozatem znaleziono kamień wagi przesz- 
ło 10 kg. ułożony na szynach. Nieznani spraw 
cy zamierzali dokonać zamachu na mający nie 

  KRO 
vilėjiska 
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Filipa Jakóba 
Jatro 

Zygmunta Kr. 
| UGO SZA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 30 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura najwyższa: --14. 

Temperatura najniższa: -+4. 
Temperatura średnia: --10. 

Opad: 4.3 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek ciśnienia, następnie stan 

stały. 

Uwagi: dość pogodnie. 

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

Pogoda naogół słoneczna 0 zachmurzeniu 
umiarkowanem,ciepło, słabe wiatry miejscowe. 

Wschód siońca g, 3,42 

Zachód słońca g. 6,40 

NABOŻEŃSTWA 

— ŚWIĘTO KRÓLOWEJ KORONY 
POLSKIEJ. Dnia 3-go maja iw uroczy- 
stość Królowej Korony Polskiej, mabo- 

żeństwio pontyfikalne odprawi. w kościele 

św. Jamia J. E. Arcybiskup Metropolita 
Wileński Romuald Jałbnzykowski: 0 godz. 
9 ramo. Kiazanie okolicznościowe wygło- 
si ks, prałat Leon Żebrowski.  Uprasza 
się organizacje molskie i katolickie o 
przybycie ma: nabożeństwo ze sztandarami 
i jaknajliczniej, 

2 MIEJSKA 
— BUDOWA STUDZIEN. Władze wo- 

jewódzkie zostały uprawnione do przyj- 
mowiania podań o zapomogi przy budowie 
kąpielisk i stłudziem. 

iałe zęby: Chiorodont : 

  

— WOLNE MIESZKANIA. Na te- 

zenie miasta w' miesiącu kwietniu zanoto- 
wano 968 wolnych mieszkań przeważnie 
7,615 pokojowych. Właściciele domów 
prizypuszczają, że liczba tia w maju jesz- 

Mieszkania w porównaniu «z wokiem 31 
— 32 stamiały (bamdzo. Obecnie zdarzają 
się wypadki, iż właściciele 4 pokojowe 
mieszkanie w śródmiieściu z włygodami — 
wymajmują mniej miż za 100 zł. mies. 

— INSPEKCJE SANITARNE. 'W pią- 
tek komisje sanitarme przeprowiadziły in- 
spekcje mia wynikach. Zibadamio 47 próbek 
mleka, 35 masła, oraz przeprowadzono — 
szereg badań  iminiych artykułów żywmo- 
ściowiych. — Stwiendzono, że miektórzy, 
przekupnie dopuszczają się fałszerstwa 
masła, śmietany i mleka, oraz sprzedają 
mieświeże artykuły żywnościowe. Sporzą- 
dzono 36 protokułów karnych. Zlustro- 
wano również szereg piekarń, mileczarń, 
jaitek. Sporządzono kilka protokułów. 

KOLEJOWA 

— JAK BĘDĄ KURSOWAĆ POCIĄGI 
NA SZLAKU WILNO — OSZMIANA. — 
Z dniem 15 maja na czas letni t. j. do 31 
sierpnia: pociągi! osobowie mia szlaku Wil- 
mio — Oszmiamia będą kursowały następu- 
jąco: w dnie (powszednie będą kursowały 
2 pociągi odjeżdżające z Wiillna 0 godz. 
15 m. 25 ji 23 m, 15. W święta i soboty u- 
mchamia się 3 pociąg który odjeżdża z 
Wiilma © godz. 9 manio. 

Pociągi z Oszmiamy będą odchodziły w 
dnie powszednie o godz. 20 54 1 ю @. 5 
m. 1, 

(W święta i soboty; o godz. 20 m. 54, 
o5 r. m.1i o 14 m. 30. 

Dotychczas pociągi z Oszmiany od- 
jeżdżały o 4 m. 55 сапо # o 22 m. 30, — 
p Yvas do Wilna 0 6 m. 50 r. i 

UNIWERSYTECKA 

Z UNIWERSYTETU. Państwowa 
Komisja Kezaminacyjna dla Kandyda- 
tów nia nauczycieli szkół średnich w: (Wil- 
mie ogłasza, że egzamimy: dla kandydatów 
ma nauczycieli szkół Średnich, (naukowe, 
pedagogiczne i uproszezone) wi jokresie 
wiiosentym 1933 r. ódbywać się będą od 
dmiia 7 do 14-go czerwca 1933 roku. 
Kandydaci, którzy pragną przystąpić 
do egzaminów: w tym. okresie, wimmi — 
zgłosić się wi tym celu pisemnie do Ko- 
misji egzaminacyjnej, w tenmimie do 13 
maja 1933 r., składając jednocześnie — 
pnzepiisanią opłatę, . która wynosi za egza- 
min maukowy (kluazurowy i ustny) 84 
zł. — za egzamin pedagogiczny, 56 zł. 
za: egzamin uproszczony 50 zł. 40 gr. za 
egzamin! uzupełniiający: z przedmiotów po- 
lomistycznych przy egzaminie  uproszczo- 
nym 16 zł. 80 gr. 
„Rozkład i terminy egzaminów będą po- 

dame do wiadomości interesantów, 
drogą logłoszenia rm lokalu Kiomisji egza- 
mimacyjnej (Umiwensytet, ul. Umiwersy- 
tecka 3, II p.). 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków USB zawiadamia, że dnia 7 maja rb. o 
godz. 8 w kaplicy sodalicyjnej (ul. Wielka 64) 
odbędzie się msza św. z komunją św., poczem 
o godz. 10 w lokalu sodalicyjnym (ul. Wielka 
64) zebranie walne z wyborem nowych władz. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwyro 

dnieniem rasy). 4 maja w lokału Poradni Euge 
nicznej (ul. Żeligowskiego 4), prof. Z. Hrynie- 
wicz wygłosi odczyt na temat „Życie współ- 
czesne a samobójstwo”. Początek o godz. 5,30 
Wstęp wolny. 

bawem nadejść pociąg osobowy. Na szczęście 
służba kolejowa w porę przeszkodę usunęła i 
pociąg przepuściła. 

O wypadku powiadomiono władze śledcze 
i kolejowe, które przystąpiły do energicznego 
śledztwa. Niewykluczony wybryk pastuchów. 

RÓŻNE 
— Paszporty kuracyjne i lecznicze. — Wo 

bec ograniczenia wyjazdów zagranicę zreformo 
wano również tryb wydawania paszportów dia 
wyjeżdżających w celach kuracyjnych i na 
studja. 

Studenci wyjeżdżający zagranicę będą ©- 
trzymywali paszporty ulgowe po załatwieniu 
formalności, wymaganych  dotychczas.. Liczba 
paszportów zostanie ograniczona, bowiem więk 
szość studentów może kształcić się w kraju. 

Chorzy wyjeżdżający na kurację, a nie po- 
siadający zbyt wielkich środków, winni przed- 
łożyć zaświadczenie lekarskie 0 konieczności 
wyjazdu, oraz stwierdzenie, że choroba nie da 
się wyleczyć w kraju. Chorzy będą następnie 
badani przez lekarza urzędowego. Paszporty 
handłowe zostaną ograniczone do minimum. 

— Ochrona ryb. — W dniu 1 maja rb. roz 
poczyna się i trwać będzie do dnia 15 czer- 
wca rb., okres, w czasie którego używanie 
wszelkiego rodzaju narzędzi ruchomych (wio- 
ków, podwołoków, niewodów, drygawic - słę- 
pów itp.) służących do połowu ryb przez ciąg 
nienie, wleczenie, suwanie po wodzie lub dnie 
albo przez spławianie z prądem rzeki (pławuny 
itp.) oraz narzędzi, służących do połowu ryb 
przez nagonkę (oborka itp.) jest wzbronione. 

Zarazem Starostwo przypomina że nadal о- 
bowiązuje okres ochronny dła lipienia — do dn. 
15 czerwca rb. oraz dla samicy raka — do dn. 
31 lipca rb. 

Winni przekroczenia powyższego zakazu bę 
dą karani w drodze administracyjnej grzywną 
do 1000 zł. oraz aresztem do 2 miesięcy, przy 
czem wraz z orzeczeniem o karze zostanie о- 
rzeczona konfiskata narzędzi rybackich, używa 
nych przy popełnieniu czynu. 

— świadectwa pochodzenia przy imporcie 
do Anglji. — Ministerstwo Przemysłu i Han- 
dlu zawiadomiło Izbę Przemysłowo - Handlo- 
wą w Wilnie, iż na: masło, drób, dziczyznę, о- 
leje naftowe, drzewo półobrobione, dykty i 
wyroby drzewne budowlane nadane do Anglji 
po dniu 1 maja rb. wymagane będą w Anglii 
konsularne świadectwa pochodzenia. 

— Skóry do Sowietów. „Sowpoltorg“ 
podpisał umowę w sprawie eksportu skór twar 
dych do Sowietów na sumę 30 tys. dolarów. 

Wobec podpisania umowy, rzeczą wytwór- 
ców wileńskich będzie, poczynić starania o и- 
dział w tych tranzakcjach. 

— DRUKARNIE ŻYDOWSKIE NIE- 
CZYNNE. W związku z pierwszym majem 
przerwały pracę drukarnie żydowskie i 
wiobee tego dzienniki żargonowe wi da, 
1 maja nie ukażą się. 

— PRZEDSTAWICIELE HANDLU 
SOWIECKIEGO. W pierwszej połowie 
maja przybywają do [Wilna pnzedstawi- 
ciele sowieckiej misji hamldlowej w Pol- 
sce, którzy po przeprowadzeniu rozmów 
z miejscowemi czynnikami gospodarczemi 
zorjenitują się ma miejseu co do możliwo- 
ści otwarcia w Wiilnie filji „Tergpredztwa' 

Filja ita obejmowała swą działalnością 
teren Izby Przemysłowio - Hiamdlowej. 

— MISS ROSJA. [Wczoraj rano przy- 
była do Wilma p. A. Masłowa emigrantka 

rosyjska  obwołama ostatnio w Paryżu 
miss Rosja. 

— PROTESTY WEKSLOWIE. Mie- 
siąc marzec przyniósł zwiększenie obro- 
tów handlowych, a co za tem idzie i zwyż- 
kę protestów wekslowych. 

V tym 'okresie zaprotestowano na :be- 
renie województwa miileńskiego 8 tysięcy 
weksli, na łączną sumę 1 miljona 200 ty- 
sięcy złotych. Z tego ma samo Wilno przy- 
pada 6.200 weksli ma 1 miljomi złotych. 

— Zachorowania zakaźne. — W tygodniu 
cd 16 do 22 bm. zanotowano na terenie Wilen 
szczyzny ogółem 3 wypadki duru brzusznego, 
9 duru plamistego, 13 plonicy, 10 błonicy (je- 
den śmiertelny), 2 wypadki róży, zakończone 
zgonem cnorych, 14 gruźlicy otwartej (w tem 
5 zakończonych zgonem), 29 jaglicy oraz 3 
wypadki innych chorób zakaźnych (grypy i 
ospy wietrznej), w czem jeden Śmiertelny. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance gra dziś i 

codziennie przepiękną sztukę „Żegnaj młodoś- 
ci" w reżyserji dra Ronard - Bujańskiego z go 
šcinnym występem niezwykłego gościa, królo- 
wej ekranu Jadwigi Smosarskiej. 

— Jadwiga Smosarska — na prowincji! — 
Najpiękniejsza gwiazda polskiego ekranu Jad- 
wiga Smosarska podpisała umowę ze stałym 
teatrem objazdowym teatrów miejskich ZASP 
w Wilnie na szereg gościnnych występów na 
prowincji w piątem artystycznem tournee tea- 
tru objazdowego, w sztuce „Żegnaj młodości” 
Partnerem Jadwigi Smosarskiej będzie doskona- 
ły artysta teatrów Szyfmanowskich w Warsza- 
wie, Stanisław Daczyński. 

Gościnne występy Jadwigi Smosarskiej na 
prowincji w sztuce „Żegnaj młodości" rozpocz- 
ną się już 5 maja w Mołodecznie. 

Dalsza trasa obejmuje: 6 maja — Wilejka 
Pow. 7 maja — Wołożyn, 8 maja — Lida, 9 
maja — Nowogródek, 10 maja— Baranowicze. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy M. 
Grabowskiej. — „Marica* po cenach zniżo - 
nych. — Dziś w dalszym ciągu wspaniale wy- 
stawiona, przepiękna operetka Kalmana „Mari- 
ca', która cieszy się wielkiem powodzeniem—- 
dzięki doskonałej grze całego zespołu z M. Gra 
bowską, świetną odtwórczynią roli tytułowej. 
Ceny miejsc zniżone. Zniżki nowego typu — 
ważne. Jutro po raz 8-my „Marica* dla garni- 
zonu wileńskiego. 

„W pustyni i puszczy” w Lutni, — 
Dziś o godz. 4 po poł. barwne widowisko w 
18 obrazach według powieści H. Sienkiewicza 
„W pustyni i w puszczy* w wykonaniu tea- 
tru „Żagiew”*. Ceny najniższe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Wilk morski. 
HOLLYWOOD — Igloo. 
CASINO — Wesoły karawaniarz. 
HELJOS — Jego Ekscelencja subjekt. 
PAN — Każdemu wolno kochać. 
ŚWIATOWID — 10 proc. dla mnie. 
ADRIA — W krzyżowym ogniu i 

pechowcy. 

LUX — Patrol. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Porzucone dziecko. — Franciszek Juras 

(Kopanica 8) znalazł w bramie trzyletniego 
chłopca, porzuconego przez rodziców. — Przy 
podrzutku znaleziono kartkę treści następującej 
— „Chłopiec nazywa się Heszel. Proszę zaopie 
kować się nim*. Dziecko umieszczono w przy 

— Fałszywa 5-złotówka. — Fałszywą mo- 
netę 5-złotową otrzymał w sklepie przy ul. Za 
rzecze 7, -Mikosz A. (Popowska 22) i  od- 
niósł ją do komisarjatu policji państw. nr 6,— 
który wszczął dochodzenia. 

  

Dwaj 

     

  

OBCASY 
BERSON LUNA. © 

6: zmiany wyprófowanąj 

Ze 2w. Strzeleckiego 
Związek Strzelecki podokręgu Wilmo, 

z okazji obchodu uroczystości Święta Na- 
nodowego „3-go Maja“ organizuje wy- 
cieczkę do Warszawy. Uczestnicy 'wyciecz- 
ki będą mogli wziąć udział w defiladzie 
ma Placu Marszałka Piłsudskiego i wie- 
czorowej akademii w Filharmonji War- 
szawsikiej. [Przejazd w obie strony III kl. 
12 zł. 60 gr. Zapisy przyjmuje i bliższych 
informacyj udziela (Polskie Biuro Podróży 
„Orbis“ mw Wilnie, ul, Jagiellońska Nr. 1, 
telefon 8-83, 

Wyjazdy uskutecznione być mogą rów 
mież z prowincji W tych wypadkach za- 
pisy przyjmują Komendy Powiatowe Zw. 
Strzeleckiego w każdem mieście powiato- 
wiem woj. iwilleńskiego i m. Lidy. 

hioródont! debat adna 

  

Szereg pytzń 
Izrael Abowicz, obywatel litewski, cza- 

sowo zamieszkały w Wilnie (Wiłkomier- 
ska 5), zawiadomił policję, że padł ofiarą 
oszustwa. 26 kwietnia przybyli do miego 
Kazimierz Bielawski i Samuel Feldman, 
przedstawili się jako wywiadowey KOP i 
oznajmili, że jeśli otrzymają 600 zł., to A- 
bowicz uzyska pozwolenie na pobyt w (Pol- 
sce, wi przeciwnym razie zostamie miezwiło- 
cznie wysiedlony. Abowiez udał się ma- 
tychmiast z obydwoma do dra Jaszpana, 
pożyczył 600 zł. i wręczył pieniądze wy- 
wiadoweom. Policja aresztowała. oszustów: 

Historja powyższa jest zawiła, Nasuwa 
szereg pyłań, Dlaczego panowie Bielamiski 
i Feldmam, popełmiając oszustwo, podali 

panu Abowiezowi: swoje prawdziwe nazwi- 
ska, według których znalazła ich policja? 
Dlaczego dr. Jaszpam, pożyczając 600 zł. 
swemu znajomemu, nie zapytał go: „Po- 
wiedz mi, Abowicz, maco ci tak dużo pie- 
niędzy ?* Dlaczego pam Abowicz zameldo- 
miał policji po fakcie, a nie przeprosił 
dwóch panów, że mie ma w tej chwili pie- 
między, że będzie służył za godzinkę? Dla- 
czego wi Abowiczu zrodziły się wątpliwoś- 
ci? Pamie Abowiez, mów pan z ręką na ser 
cu: jak tam naprawdę jest! z pobytem pań- 
skim wi Polsce? 

  

Bal L.0.P.P. w perkalach 
Jutro dnia 2 maja rb. Koło Pań LOPP u- 

rządza w salonach Ogniska KPW (ul. Kolejo- 
wa 19) o godz. 22-ej Wielki Bal LOPP w per 
kalach krajowych pod protektoratem Pani Pre- 
zesowej Kazimierzowej _ Falkowskiej. Nagrody 
za najładniejsze suknie perkalowe. Oryginalne 
niespodzianki, ciekawe eksponaty lotnicze. — 
Wstęp za zaproszeniami dla gości 2 zł., a dla 
członków LOPP i KPW 1 zł. 50 gr. —Bilety 
wcześniej nabyć można w Dyrekcji, parter pok. 
Nr 1. Sekretarjat LOPP. Dochód przeznacza 
się na 10-ty Tydzień Lotniczy. 

— ULOTKI LITEWSKIE. — Wczo- 

raj zatrzymany został w Wilnie pewien 

osobnik, przy którym znaleziono więk- 

szą ilość odezw i broszur dostarczo- 

nych do Wilna z Litwy Kowieńskiej, a 

wydanych przez Litewski Związek „Wy- 

zwolenia* Wilna. 
— ZŁODZIEJE SEZONOWI. — Większa 

ilość kradzieży mieszkaniowych notowana jest 
w okresie letnim. Złodziejom łatwiej jest wów 
czas przedostać się do mieszkań. Wykorzystu- 
ją oni drzwi balkonowe, otwarte okno, niezam- 
knięty lufcik itp. 

Urząd Śledczy w Wilnie ostrzega ludność, 
by we własnym interesie nie pozostawiała 0- 
tworem drzwi balkonowych, okien i tufcików 
ani w dzień ani w nocy, szczególnie zaś wów 
czas, kiedy w mieszkaniu nikogo niema: 

— OPADŁ SUFIT. — Opadł częściowo su- 
lit w pokoju sypialnym majora Kozłowskiego 
przy ulicy Jakóba Jasińskiego. Spadający tynk 
© powierzchni jednego metra kwadratowego 
zasypał łóżko, niszcząc je. Wypadek nie pocia 
gnął za sobą ofiar w ludziach. Policja spisała 
protokół. 

— ŁAMAw. SAMOBÓJCZY. — W bramie 
domu na rogu ulicy Trockiej i zaułka Kiej- 
dańskiego znaleziono młodą kobietę z oznaka- 
mi zatrucia, 

Pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpi 
tala Żydowskiego, gdzie stwierdzono, że uleg 
ła ona zatruciu esencją octową. 

Jest nią niejaka Marja Stankiewiczówna, — 
zam. przy ulicy Szeptyckiego 7. Powodem za- 
machu — ciężkie warunki materjalne. 

— Okradzione mieszkanie. — Nieujawniony 
narazie sprawca przedostał się do mieszkama 
Zinaidy Pińskiej przy ulicy Wielkiej 56 — i 
skradł garderobę wartości ponad 150 zł. 

MOŁODECZNO 
— BóJKA. — Na polu obok traktu Molode 

czno — Kraśne Bazyli Kopciuch ze wsi Wiel- 
kie Sioło pobił się z Aleksandrem Szyrko z tej 
samej wsi i w czasiewalki zadał Szyrce kilka 
ran w brzuch i pierś. Bójka wynikła na tle po 
rachunków majątkowych. Lekarz stwierdził cię 
żkie obrażenia ciała. Szyrkę umieszczono w 
szpitali w Mołodecznie. 

BRASŁAW 
— WYPADEK NA DRODZE. — 28 bm. ra 

no Iser Pincow z Mior, furman, jadąc z Drui 
do Mior z dwoma żelaznemi beczkami z naftą 
wjechał niedaleko majątku Strumiłłowej, gminy 
miorskiej, do rowu. Wóz przewracając się, — 
przygniótł ciężarem beczek Pincowa, który po- 
niósł śmierć na miejscu. Jak się zdaje, Pincow 
a AE na wozie i to było powodem 
nieszczęśliwego wypadku. 

ŚWIĘCIANY 
— Jubileusz spółdzielni, — Dziś obchodzi 

swe dziesięciolecie tutejszy Chrześcijański Bank 
Spółdzielczy. 

Uroczystośći rozpoczęte będą nabożeństwem 
w kościele parafjalnym, poczem w lokalu Og- 
niska kołejowego zbiorą się członkowie na ju- 
bileuszowem walnem zebraniu. 

Bank jest ważną placówką spółdzielczą na 
prowincji, przynosząc swym członkom zyski 
już od 5 lat.



  

  

— URZĘDOWA. W dniu 29 bm. p. wo- 
jewcda przyjął: pp. posła E. hr. Ozap- 

sikiego, senatora O. Jeleńskiego, lomz p. 

Świdę z Nieświeża, 
— PRZYJAZD KSIĘCIA ALBRECHTA 

RADZIWIŁŁA: DO NOWOGRÓDKA. — 

W dniu 29 b. m. przybył do Nowogród- 

ka z wizytą do Pana Wojewody: Świder- 
skiego, Albrecht ks. Radziwiił, Ordymiat 

Nieświeski. 
— ZWIĄZEK STRZELECKI SWYM 

CZŁONKOM I SYMPATYKOM. Zarząd 
Podokręgu Zw. Siirzeleckiego w Nawo- 

Akta N 7-33. 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłejce urzę 

dujący w Wilejce, przy ul. Św.-Jańskiej pod 
Nr. 6 na zasadzie art. 679 KPC. obwieszcza, 
że w dniu 31 maja 1933 r. od godziny 10 ra- 
no w sali posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wilej 
ce, odbędzie się sprzedaż z publicznej licyta- 
cji nieruchomości składającej się z placu ziemi 
z zabudowaniami położonej w Wiłejce przy ul. 
Piłsudskiego w powiecie wilejskim, wojewódz- 
twie Wileńskiem, obejmującej powierzchnię 
162 sążni kwadratowe, która stanowi własność 
Borucha Normana. 

Nieruchomość ta ma urządzoną księgę  hi- 
poteczną w Wydziale hipotecznym Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie pod Nr. 14459. 

Powyższa nieruchomość została oszacowa- 
na w umowie dłużnika z wierzycielem na su- 
mę 1500 dolarów USA. 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli I innych 

osób zainteresowanych: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w 
obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza 14 czerwca 1933 roku, a jeżeli pizew- 
sza nie dojdzie do skutku, druga — 30 czerwca 1933 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-tej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy 
rieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków, uskutecznionych aa €a- 
chunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane 
przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgednie 
z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Tewa- 
rzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 pp.), lub w odnośnych ks. hiż., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta, dotyczące zastawu nieru- 
chomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz roztermi- 
nowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za 
potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1087, 
a również opłaty aljenacyjne, winny być uiszczone w ciągu dni 14 od dnia licytacji; w razie zaś nieawniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci sła- 

opłat, należnych Towarzystwu żone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i 
z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadał własnością dotychczasowego właściciela: 

przed dniem  licytazji, 

        
    

  

  

  
  

      

              

  

  
   
   

    

  

    

  

    
    

  

                

ра wyd 8 człomików i Sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny wywo RSA — — a — 

gródku, myjedniił о № Z: łania t. j. od kwoty trzech czwartych części 1 2 

sympatyków, ulgowe bilety, kolejowe — my oszacowania w złotych polskich według 8 o 5 6 7 8 ° 
(80 proc.) mižiki z okazji iodchodu 3-go urzędowego kursu. 

Maja i „Biegu Narodowego" w Wamsza- Licytant przystępujący do przetargu powi 
wie. Podobmo zniżki mają być uzyskane i nien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie 529 9015 | Wiażewicz vel Jażewicz józef Majowa Nr. 22 1950.— 2443.07 258.91 5800.— — 

do Wilma. jednej dziesiątej sumy oszacowania, albo w ta 533 1253 | Zarecki Eljasz-Mowsza Antokolska Nr. 33, obecnie Nr. 21 759.85 6327.85 91743 25200.— — 

W ten sposėb  Zwiazek Strzeledki u- kich papierach wartościowych, bądź książecz- 557 355 | Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 g. akt. 521446 780.48 22000.— 
możliwia swym. członkiom i sympatykom kach wkładkowych, instytucji, w. których wol- 5159.70 

odbycie _niekoszignych wycieczek do 19 miegas, nds mali, ip "а 
stolicy Państwa jak i maszej stolicy reg- 3/4 części ceny giełdowej. Przy licytacji będą 572 11363 | Kamińskiego Antoniego Spadkob. Topolowa grunt Nr. 158 i Nr. 159 3687.18 665.16 78.04 2200.— = 

jamalnej. RSE: zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o 574 10250 | Kozubska Marja Wiłkomierska Nr. 139, obecnie Nr. 165 9728.75 3437.92 388.91 9900.—Ę еа 

S R ile dodatkowem  publicznem  obwieszczeniem 579 7492 | Francuzowiczowa Marja - Genowefa Jasna Nr. 17 643.74 1077.84 246.49 7200.— > 

A K nie będa podane do wiadomości warunki 9d- 591 7780 | Białowicki Owsiej Chełmska Nr. 5 781.25 3110.75 398.98 9100.— — 

r a 5 ezy mienne; że prawa osób trzecich nie będą przesz 603 5755 | Tułowski Mikołaj Wojskowo-Cmentarna Nr. 3 759.42 1640.21 276.06 6500.— — 

powróciły kodą do licytacji i przysądzenia własności na 620 4294 | Masałówna Zinaida Strycharska Nr. 24 65181.27 3425.13 621.91 16800.— = 

ul Sadowa 9 w B 'ranowiczach. rzecz nabywcy, bez zastrzeżeń, jeżeli „osoby te 502 6377 | Osnasówny Rywka-Rochla, Bejla i Michla Szawelska Nr. 6 1110.40 16373.55 2679.52 77400— = 

Choroby weneryczne, skórne, płciowe. przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowu- 518 12388 | Czerwiński Mikołaj w Wilnie przy wybrzeżu rzeki Wilji miejsco- 

Przyjmoje w g 7—8 ž 1-3 pp. 17-9 w. du, że wniosły powództwo o zwolnienie nieru- й M - ` woŚĆ „Lešniki“ > 6755.— 357.07 98.09 2900— 

chomości lub jej części od egzekucji i że uzy- 523 874 | Załkindowie Anna i Rywka Wielka, róg Hetmańskiej Nr. 13/1 928.20 51424.11 6573.23 193300— = 
: skaly postanowienie wlašciwego Sądu, nakazu- 581 4231 Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Glezerowa 

jące zawieszenie egzekucji; że w ciągu ostat- Rachela lwowska Nr. 15 2002,— 10471.67 1669.— 48300— 
; nich 2-ch tygodni przed licytacją wolno oglą- 538 74 | Balter Ilja i Kostrowicka Urszula Nowogródzka Nr. 10/1 618.80 12577.61 2581.71 76300.— — 

ro ė dać nieruchomość w dni powszednie od godzi 545 6201 | Kacowie Abram i Chawa Popowska Nr. 1 836.80 1404.52 502.38 13200.— 
ny 8-е] do 18-ej, akta zaś postępowania egze- 551 10298 | Piekar Fajwusz Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 56/23 1131.70 4052.27 673.14 17200.— ze 

ы kucyjnego można przeglądać w Sądzie. 555 10758 | Wajnesowa Chaja Rakowa Nr.3 1636.50 9039.71 1149.12 33600.— — 

— 160 MAJA BĘDZIEMY M M. Wilejka dnia 28 kwietnia 1933 r. | | 569 691 | Kozlowska Helena Wilkomierska Nr. 135, obecnie Nr. 161 4550.— 3422,56 892.34 |  11600— = 
IELI Komornik Aleksander Bohdankiewicz. 571/139 5873 | Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226.50 1329.02 386.24 7541.62 121.50 

DWA POCHODY ROBOTNICZE. — Jak 607/235 8760 | Gurwicz Szloma Antokolska Nr. 149-a, obecnie Nr. 169 6852.-— 2448,57 624.58 14440.06 168.75 
się dowiadujemy, w dniu 1 maja br. odbę- EEE TBT METAIS EEE 532/22 3510 | Felmanowie Calel i Bejla zaulek Lidzki Nr. 5 523.25 5917.48 1080.51 26380.84 398.25 

dą się dwa pochody wobotnicze, a miano- i BA SIE 521/173 5430 | Solc Tobjasz i Kremerowa Rachił Niemiecka Nr. 27 1115,— 13233.25 5004,55 121999.52 3145.50 

wicie: jeden pochód organizuje PPS łą- ы 580 7548 Мопкіёшісгошіе Anna, Teodor, Konstancja Aa е 

ai i Sion“ i Czesław onarska Nr. 31 || й i 1306.— 393.04 198.34 4400.— 8 
Ame B Z 2 iezgową Rie: we wszystkich aptekach 606 8451 | Anolik Icek Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 58/25 1947.99 1856.63 577.59 14600.— ы 

$ Przyczyną ` z о pantji so składach aptecznych znaue 609 13525 | Czerwiński Mikołaj w Wilnie nad brzegiem rzeki Wilji  miejsco- 
ojatistycanych jest ultimatum. Bundu, aby średka ed odcisków wošč „Lešniki“ 22666.41 1596.10 430,40 10700.— = 
„Poalej-Sjon' mie miost podezas pochodu P P 610 39 | Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 z, włas. 13476.18 2896.33 83100.-- 2 

tramspawentów| © treści propalestyńskiej. row. A. PAKA. 1419.60 
Wlobec tego, że Poalej-Sjon mie zgodził się MEET Sis TURAS TLS e 0) 

ma powyższe żądamiie, będziemy: то- i Ro: : ai 
edi dwa zoo EA a A i p i 615 120 | Kort Jose! Stefańska Nr. 13 ||| 1501.50 | 12903.45 88000.— se 
(YSTYFYTEYTYTYTYPYYWYYYWYWYVYTYYTTYWYPPPEYW щ LT LT OOC 5 1 POKOJE -- е A 9574 Górski Michał naa cja Ra Ra zaułek Św. Michalski Nr. 6 644.85 6394.96 48900.— = 

: : SNES ZI 2 lu 7, 517/364 5364 | Deweltowowie: Estera, Jankiel, abrjel, Szc- 
DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ Lekarze z oddzielnem wejściem łom, Notel, Szymon, Małka, Zelik, Leja, 

Dominikańska 26. NESPZRAWTIZA ZS 1 wygodami do wyna- Sora-Rocha, Efim, Roza, Milejkcowska Mej- = 

Wstęp od 50 gr. | A "= jęcia. Mickiewicza 22 — ы ы ta i „Okuniewa Pesia ot, Ne. 21 i Makowa. Nr. 24 5800.87 |  28478.39 7eze2 | tazaoszi| 622820 
& 2 . ni ATA A m. 42. 36. Sokolowski Antoni eziorna Nr. 3 Э49. 3. 8 2 „Dt 1971.— 

Ше:шук!:…пзеж{?;у a gė Or Ginsberg EŃ OPS 67 4448 | Abucewicz' Jan a Nr. 28 3 - 4231.49 1718.95 32193.83 2382.75 

podzi st“ i # AAAAAAAAAAAAAA AAA AA AS 122 4872 Czołowscy jerzy i Zofja iwulskiego Nr. 12 2275.— 686.56 647.66 12129.70 897.75 

T choroby skórne wans- Letniska 143 ‚ 5704 | Sinukowie Jankiel, Hirsz i Wulf Zarzecze Nr. 38 1638.— 403.63 185.05 3465.63 256.56 

ryczne i moczoplciowa. J 161 | niema Bloch Wulf i Sara Rudnicka Nr. 15 RE 2064,29 79861 AE 1107.— 
3 Wileńska 3 0d.8m= 1 0 TNS, 167 . Kagan Stera Popławska Nr. 27 wiecz, czyn. i 

Th» 8 i 0 | ORA Ra 1275.— 563.76 258.09 4833.64 357.75 

ej sa re sA ROR C AGA AI Letnisko 234 3 Gurwicz Morduch Rymarska Nr. 9 — 11 15365.85 269,24: 253.21 4742.44 351.— 

SPRA zai: w majątk: 216 6099 | Segalowie  Szołom, Arjasz, Hirsz i Snarska ias 
WALLACE i GOBLE, LEVIS Kupno : \Уііш].чі,цё 61::‚'"_‚‚; taj Gnesa zaułek Oszmiański Nr. 2/10 755.30 2839.57 961.57 18239.10 1343.25 

Wstęp od_ 50 gr. SĘ koje, z kuchuią. Duża 226 2898 Muszkatin Lejba Wiłkomierska Nr. 91 1012.38 149.60 140,18 2657.96 195.75 

: * 1 SPRZEZAŽ  weranda, Obok rzeka i 238 4802 | Surawicz Józef Witoldowa Nr. 33 4170.50 1508.15 570.17 10815.13 796.50 

ża: VYYYYYYYWY - уечттечтечттетсткотго las sosnowy. Miejscó- 282 niema Kremer Chaim* Spadkobiercy | Biskupia Nr. 14, obecnie Nr. 6 1051.05 1625.72 628.16 11914.97 877.50 

Radje wiieńskie DO M wość malownicza. Ko- 341 5166 RE ky aan Szejna, Rubin, 
z ogrodem przy ul. An maniżacja autobusowa Szmuł-Morduch, Dawid, Chaja, Lejba, Gen- ės : 

PONIEDZIALEK, DNIA 1 MAJA 1933 r. tokolskiej A w wy (co godzinę) iub koleją zelewiczowa Liba i Basmanowa Elka Lwowska Nr. 47 1696,24 821.44 15581.13 1147.50 

11.40: Przegląd prasy. 11,50: Komun. me- sokim stopniu nadający Może być z całodzien- 349 785 | Ruszczyc Zygmunt Witolaowa Nr. 5 2730.— 705,47 iR 985.50 

teorologiczny, czas. 12,05: Audycja dla pobo- się na pensjonat do wy Hem utrzymaniem, — 374a ‚ 2006 | Baran Berko, Kałmanowicz Leja i Kac Szymonj Wiłkomierska Nr. 17-a 807.38 483.20 a e 675.— 

rowych (muzyka). 13.30: Komun. meteor. 14.40 najęcia. O warunkach Oferty składać do Ad- 377 niema Stupeł Abram i Rachela Szklana Nr. 7 455.— 83111 2 A 1161.— 

Program dzienny. 14.45: Utwory Francka (pły- dowiedzieć się: ul. Za- Ministracji _ „Słowa*, 383 > Wabiszczewicz Antoni Sosnowa Nr. 25 S 781.01 242.65 72.48 1374.81 101.25 

ty). 15.15: Giełda roln. 15.25: Audycja dla dzie walna 16 m. 8, godz. 9 POd A. К, 401 . Rochlicki Antoni Polowa Nr. 4-b 969.15 99 15 28.99 Eds 4058 
či; 1) „szklanka mleka“ — pogad., 2) „kwit- rano lub 2 — 4,30 90 "> -- 497 205 | Malinowski Władysław Portowa Nr. 18, obecnie Nr. 24 5121.03 979.91 449.88 So 62775 

qąca ieszczyna”. pogad. 15.55: Piosenki lekkie południu. PYYYYYYYYYYYYYTYYE 433 niema Łachińska Pesia Zamkową Nr. 15 364.— 1828.50 78447 13931.56 1026.— 

(płyty) 16.25; Francuski. 16.40: „Traktaty han — — POSZUKU 22 467 966 | Ass Mowsza „| Zamkowa Nr. 16 3864, — 616.15 579.84 10998.44 810.— 

dlowe* — odczyt. 17.00: Recital fort. 17.58. | „Likakaiasakas PRACY pó, 474 5600 ws e ы T z ZEM 
Pro: . k. 18.00: „Pojęci . B Ё nieureg. ileńskiej Kinematograficznych i Kineto- в 

age > lzy! da maturzystów, 180: Wiad. Lokaia эн . _ onych Aparatów Edisona Wileńska Nr. 38 ` 101920 | 14591.23 | — 465287 | — 88452 | 051375 
biežące. 18,25: „„Wincukowa Wielkanoc“ — SĘTYTEWYWWYWANE _ — — LL Ll L 140 niema Czepulkowski Józef > : Słomianka Nr. 43, obecnie Nr. 29/1 1365.— 400.01 139.23 1619.25 siĘ © 

felj. wygł. L. Wołłejko. 18.40: „Przed 70-ciu la--—- — — — — — — INTELIGENTNA 142 5463 Kauiczowie Oskar i  Gorysława-Janina Dzielna Nr. 15/2 5902.94 502.36 202.50 i 1d 

ty” (powstanie 63 roku), odczyt litewski. 18.55: 4 IESZKANIE oesie A as r в S a bea o S m R ЧЕ i 
Rozmait. 19.00: Codz. odc. pow. 19.10: zma Ą i blowską metodą — po- nieureg. a 5 RA walic ‹ 

tošci. 19.15: Wil. komun. 68 0 i 2 20 szukuje posady o dzie 355 | 4028 Wierszołowicz Włodzimierz Żołnierska Nr. 19 1160.25 494.46 139.23 1619.26 148.50 

dnokręgu* 19.445: Pras. dz. radj. 20.00: Ope- ci, umie szyć, rob. gim- nieureg, 7 L 3 е > 2 

retka  EHonatetocie" EQ. S ika), ae Paszy: 20 nast. itd. — może przy- 410 1234 Stankiewiczowie Michał i Helena Chocimska Nr. 35 : 905.45 1291.38 284.79 331210 A 

bież., d.c. operetki, dodatek do pras. dz. radį. wska'e, chodzić na kilka godz. 426/11 4301 | Kruszańska Chana я Kijowska Nr. 49, obecnie Nr. 57 441.35 202.12 63.29 736.02 a) 

d.c. operetki. 21.45: Skrzynka poczt. techn. DS —- — chętnie wyjedzie. — 429 niema Szochota Michela Spadkobiercy Ponarska Nr. 17 650.65 495.29 227.83 2649.68 40.50 

Mogłaby się żająć do- 455 = Podorski Grzegorz Ogórkowa Nr. 9 941.08 458.88 87.97 441.62 1795 

a mem. Skromnych wy- 193 11399 | Zarembo Witold Krzywa Nr. 47 654 88 151— 44 30 515.20 1795 

Poco krzyczące reklamy? magań. Poważne reie- 366 niema Iwanow Wawrzyniec Zielona Nr. 12 964.60 144.32 44,30 515.22 ь 

rencje i Świadectwa.-- 

ażdy wie doskonale, że największą, najszczęśliwszą i najpc- ul. Bakszta 11. 3-A m. : ь 

—— pala niejszą ® Wilaie sat a 3 > od 12 do 5 g. WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma 

'H. Minkowski | canina 
Niemiecka 35 tel. 13 17. Konto P, K. O. 80.928. L 0 p p 

в ®# в = 
Centrala: Warszawa, Nalawki 40. 

Wszyscy tam. kupują losy I ej kl. Wielkiej 27ej Loterji Pań- 

zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta: z doliczeniem do niej 

mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydatków, 

które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami od niej za zwłokę, 8) nieumorzona pozostałość po- 

życzki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. Е Ё B > ю 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal' na hipotece sprzedawanej 

nieruchomości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

  
    

John Barrymore 
iako 

Wiik morski 

  

| stwowej — Cisguienie nastąpi w dniach najblizszych t. |. dnia 
т 18 maja r. b i będzie t wało 5 dni. 

Cena 1|4 losu 10 zł. Największa wygrana w szczęśliwym wy- 
рабка 2 000 000 ai i 1240 wygranych pocieszenia.— 

. › Zamowienia zamiejscowe zala- 
| twiamy odwrotną pocztą po wpłaceniu nsleśnoŚci na nasze 

konto P. K. O. 80 928. 
Rn Bi 

| PRZEP ROWAOZKI: aaaniej najszybciej Pie 
Biaro Texasporie we „ŁASPEOYCJA MIEJSKA" Miejskiej w wi 
nie, ul. Dominikańska Nr. 17-5 telefon 987, jak również za- 
łatwia wszelkie czynności i zlecenia w zakres ekspedycji 

  

Dziś Wielka Premjera 

2. „REWJI“ 
ka ASUS 

w arcyfiimie OBY DICK 

  

    
   

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony па 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

reczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”. 

  

  

ZARABIASZ stosując      
  

  

  

  

i transportów wchodzące. l produkcji Dziś premjera! Ułubieniec 1 władca tłumów genjalny komik czeski 

krsjowej 
A azbesiowo- 

włókniste 

Wileńskie Koncesjonowane (pat, ameryk') 
w swej najnowszej roli wskrzesicieła nieboszczyków w iilnie 

WESOŁY KARAWANIARZ 
Reżyserji mistrza Karola Lamacza. Film śpiewany i mówiony 

po czesku. Nad program Doskonałe dodatki 
dźwiękowe. Początek seansów: 2, 4, 6, 8 i 10 

ma 10-ki lat wytrzymałą izolację od wody i wilgoci do dachów, 
tarasów, piwnic i konserwacji blachy, żelaza, papy, betonu i 

ochrony drzewa przed grzybem. 
Odporne na gorąco i mróz. 

Sprzedaż i wykonanie robót: Fabryka 

ANKIEWICZ I S-ka Inż. 
Warszawa, Widok 23 tal. 304 88, 
Porady łachowe i prospekty gratis, 

||| э 

Ceny obniżone o 30 proc. 
Poszukiwani przedstawiciele rejonowi. 66 

Kursy Samochodowe 
I motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 
10 — 13 i 16 — 20 

Dziś — Uroczysta premjera! — Rekordowy przeboj polski 1933 r., uznany za najlepszy wbież. sezonie 

JEG0 EKSCELENCJA SUBJEKT 
w rol. głów. król „Ekranu Polsk. 1933" — Eug. BODO, K. TOM, Ina Benita, M. Ćwiklińska i inni. 

      

  

  

Dźwiękowe kino || 77 57m ©zwiękowy. światowej procikcji Catkoygie nakręcony w. krajach podbiegunowych MÓWIONY PO POLSKU 

  

HG6LLYWOOD | G į 9 0 ” tusz? boj fo senki: „„Złociste 

i 
ż. M. Waszyński. Muz. H. Wars. Cała Warszawa zachwyca się i śpiewa przebojowe pio senki: „, 

ieeawicze 22 Emocjonujący dramat nadludzkich zmagań Eskimosów z żywiołami natury w krajach arktycznych z >= SĄ E Ja z A s ОЕ ста 2.ej. o 

tel. 15-28 II miejsce parter 25 gr. na wszystkie seanse -- | miejsce parter 50 gr. na wszystkie seanse. włoski i „„Tyle miłości”. Seanse 4, 6, 8, že AR 
  

    
  

  

Pan 
tei. 528 

Dziś! Wwspaniał: komedja mnayczna ze „złotej serji”, kióra O całe 

przerosła poziom dotychczas wyświetlsnych filmów (idealne udźwiękowienie) 

Każdemu wolno kochać 
Maszyński, 

Dymsza, ženk, 
е ; kowo 

Wielki sukces mnzyczny najpspul. komp. Kataszek-Karasiński Nad program: Wyjąt 

śliczny dodstek mnzyczny i in. — Seanse: 4, 6, 8 i 10.10 — Ubiegajcie się o nasze nagrody 

konkursowe. Dia młodzieży dozwolona. 

Dziś! Rewelacja sezonu! Świetna polska mówiona i Śpiewana komedja muzyczna p.t. 

„10 PROCENT BLA РИ 
Dwie godziny nieustannego śmiechu. Moc przezabawnych sytuacyj! W rol. gł. najulubieński artyści filmowi 
niezrównany LOPEK — KAZIMIERZ KRUKOWSKI, przezabawny W. WALTER, oraz najpiękniejsza para 
kochanków ekranu TOLA _MANKIEWICZÓWNA i WESOŁOWSKI. Nad program Najnowszy tygodnik FOX'a. 

Dziś- Najbardziej atrakcyjny program! 1) Gigantyczny film 
lotniczy wykonany z niezwykłym rozmachem p.t. 8 e A T Ek © E. # 

Epos miłości, bohaterstwa i poświęcenia. W roli głównej DOUGLAS FAIRBANKS Ir. 2)— 

tė 

$ LUX s SŚWE AT $Z MLEJ Ęc zachwycająca REWJA z udziałem największych 
gwiazd, cała wykonana w naturalnych kolorach. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

  

  W roi. gł. 

kwiat aktorstwa polskiego 

  

  
TR 

Redaktor w/z. Witold Tatarzyński. 
Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA 

 


