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Dziwne fakty-smutne wnioski 
PARAFJA Z DZIEWIĘCIU OSÓB. 
“Nie anegdotka to jest — nie  złośli- 

wość. Istnieje taka parafja nie w Afryce 
wśród dzikusów, lecz bądź co bądź w 
Europie, istnieje nie od wczoraj, lecz od 
roku 1926, Czy trzeba wyraźnie powie- 

dzieć, że dzieje się to w Polsce i doty- 
czy obrządku wschodniego?.. 

Czasopismo O.0. jezuitów „Oriens* 
„poświęcone sprawom religijnym 

Wschodu" (!) z dumą podkreśla o po- 
stępach akcji unijnej. W djecezji podla- 
skiej, np. jest aż dziewięć parafij neo-u- 
nijnych. Wśród tych parafij znajdujemy 
właśnie parafję w Zabłociu, mającą aż 
dziewięciu parafjan. Obsługiwał tę pa- 
rafję ks. Marek Jaczynowski, — „które- 
mu wiek i choroba nie pozwalają już na 
czynne apostolstwo". Tak liczna i po- 
ważna parafja nie pozostała bez pasterza: 
sprowadzono z Galicji ks. Nikona Ciuś- 
niaka, który do pomocy ma djaka Cy- 
prjana Szulhana, również galicyjskiego 
Ukraińca. Parafja w Zabłociu, jak już 
zaznaczaliśmy, została kanonicznie erygo 
wana w r. 1926; — dziewięć osób para- 
fjan —to plon wytężońej apostolskiej 
pracy w ciągu siedmiu lat!.. Nie jest to 
jednak wynik najgorszy, bo przecież w 
tejże djecezji istnieje paraija w Kijowcu, 
erygowana w r. 1925 i do dziś dnia znaj- 
dująca się jeszcze w stanie organizacji... 

Są coprawda parafje o wiele liczniej- 
sze: tak np. parafja Szóstka ma 30 wier- 
nych, parafja Kostomoły, gdzie probo- 
szczem jest znany Wilnu ks. Michał Suł- 
kowski, liczy 81 wiernych i t.d., — ogól 
na jednak liczba wiernych we  wszyst- 
kich dziewięciu parafjach diecezji podla- 
skiej, jak oględnie określa „Oriens*, — 
wynosi „około 3000 wiernych ''... 

„Około... 
Podług danych, pochodzących z kół 

neo-unijnych, jak podają ,„,Sprawy Naro 
dowošciowe“ (Nr. 6 — 1932, str. 767), 
w roku 1927 istniało 14 parafij obrządku 
wschodniego, 25 kapłanów i 20.000 wier 
nych. W r. 1932 — w styczniu — 36 pa- 
rafij, 46 kapłanów i... wciąż 20.000 wier 
nych!... Parafje rosną jak na drożdżach, 
z kapłanów każdy jest proboszczem, — 
słowem, akcja rozwija się jak najpomyśl- 
niej!.. 

Proboszcz pariji, liczącej dziewięciu 
wiernych, ma takie same prawa i przy- 
wileje, jak i. proboszcz paraiji, liczącej, 
jak np. niektóre wileńskie, 10 — 15 ty- 
sięcy osób, — czy jednak wygląda rów- 
nie poważnie i czy może być brany na 
serjo, — określi każdy nieuprzedzony 
człowiek. 

Statystyka parafij obrządku wschod- 
niego wygląda bardziej imponująco, niż 
powaga kapłanów i uświadomienie reli- 
gijne wiernych. 

KATOLICY MOJŻESZOWEGO WY- 
ZNANIA. 

1 ta osobliwość jest wynalazkiem mi- 
sjonarzy obrządku wschodniego. W pier- 
wszym zeszycie „Oriensu* został podany 
w streszczeniu memorjał mieszkańców 
Albertyna, złożony na ręce j. E. ks. arcy- 
biskupa R. Jałbrzykowskiego i mający 
na celu stwierdzenie zbawienności metod, 
stosowanych przez O.O. Jezuitów. Me- 
morjał ten m. in. podpisywali i... żydzi!.. 

Żydzi ci w sposób zdecydowany sta- 
nęli w obronie Albertyna.,,Co o tem wszy 
stkiem — pisali — wiedzieć mogą ludzie, 
nie mieszkający na terenie Albertyna, ale 
o kilkanaście, lub kilkadziesiąt nawet ki- 
lometrów od niego odlegli? Albo może 1 
całkiem niewierzący?'.. Sprawa została 
postawiona całkiem wyraźnie: żeby słu- 
sznie ocenić pracę OO. Jezuitów, należy 
mieszkać w Albertynie i być wierzącym 
żydem!.. Warunki dość ciężkie!.. 

Żydzi albertyńscy z powodów bliżej 
nieznanych, poczuli śię dotknięci w 
swych najświętszych uczuciach. Pisali: 
— „Co im (t. j. krytykom metod alber- 
tyńskich) sądzić o naszych sumieniach, 
o wyznaniu i języku? Jaki język odzie- 
dziczyliśmy po naszych przodkach, w ta- 
kim się i modlić nie przestaniemy*.. .0- 
burzenie żydów albertyńskich jest wiel- 
kie, ale czy oni troszeczkę nie upadli na 
głowę?.. Kto im zabrania modlić się, jak 
im się podoba?.. Kto kwestjonuje ich 
prawa do używania języka żydowskiego 
czy hebrajskiego?.. 

Ale żydzi nikogo słuchać nie chcą, — 
wołają na cały głos do ].E. Ks. Arcybi- 
skupa wileńskiego, nazywając go swym 
arcypasterzem!.. — „Zwracamy się do 
Ciebie,  Najdostojniejszy  Arcypasterzu, 
abyś całą swoją powagą wystąpić raczył 
przeciw tym pisemnym oszczerstwom (?) 
i stanął w obronie prawdziwych na- 
szych (!) opiekunów, dobroczyńców tu- 
tejszej osady i okolicy!“.. 

Dziwne są te żydki albertyńskie: ma- 
ło im opiekunów w osobach rabinów, je- 
szcze im się zachciewa O.O. Jezuitów !... 

To zdziwienie wyraziliśmy zaraz po 
ukazaniu się pierwszego zeszytu „Orien- 
su'. W zeszycie drugim ks. redaktor od- 

„powiada: — „Co w tem dziwnego? Po 
prostu odezwało się w ludziach, nawet 
obcych katolicyzmowi, poczucie sprawie 
dliwości, zapomnianej przez wielu kato- 
likow“, 

Ach, jakże wzruszająco-czujne jest 
sumienie albertyńskich żydków, rzeczy- 
wiście zawstydzających katolików !.. 

Ale... Gdy katolicy, wskazując na nie 
właściwość metod, stosowanych w akcji 
neo-unijnej, zaznaczyli, iż akcja ta nie 
przyniesie korzyści Kościołowi, redaktor 
„Przeglądu Powszechnego”, ks. Jan Ur- 
ban T. j. całkiem słusznie zakpił z nich, 
mówiąc, że w tej trosce o dobro Kościo- 
ła chcą być „plus catholiques, que le Pa- е“ 

Gdy jednak żydzi albertyńscy zabrali 
głos w sprawach Kościoła katolickiego, 
redaktor „Oriensu*, ks. Jan Urban T. |. 
nietylko nie skarcił ich, ale nawet wyra- 
ził specjalne uznanie.... 

Jaka szkoda, że ci dwaj redaktorowie 
czasopism O.O. Jezuitów nie uzgodnili 
swego stanowiska... 

BOLSZEWICKI ANIOŁEK, 
Przed osiemdziesięciu kilku laty uka- 

zała się na gruncie rzymskim niezwykła 
kobieta: bazyljanka, cudownie uratowana 
przed niechybną Śmiercią w kazamatach 
rosyjskich. Nazywała się — Makryna 
Mieczysławska. Otaczała ją aureola bo- 
haterstwa i świętości, chyliły się przed 
nią w kornym hołdzie najdumniejsze gło- 
wy, genjalni poeci sławili ją w natchnio- 
nych utworach, najwyżsi dostojnicy Ko- 
ścioła, nie wyłączając dwóch papieży, — 
odwiedzali ją i zasięgali jej natchnio- 
nych rad... Gdy umarła, okrzyknięto zgo- 
dnie,i ż umarła „in odore sanetitatis“.., 
Cała Europa bez zastrzeżeń uznała Mat- 
kę Makrynę za męczennicę i świętą i 
tylko źródła rosyjskie uporczywie twier- 
dziły, że to była sprytna oszustka... 

1 oto znalazł się odważny ksiądz ka- 
tolicki, który zbadał sprawę  Makryny 
Mieczysławskiej, ustalił ponad wszelką 
wątpliwość, że była ona oszustką, zdari 
z niej, pomimo protesty zewsząd, reszt- 
ki uroku i w swojej książce w domćó- 
wieniu jakby się tłumaczył przed czytel- 
nikiem ze swego odważnego czynu. Mó- 
wił o konieczności ustalania prawdy i 
pozbywania się nawet najpiękniejszych 
legend, jeżeli ich podłożem jest brudny 
czyn marnej jednostki, Mówił: „Trzeba 
wtedy nie małej dozy dobrej woli, odwa- 
gi sumienności, by nakazawszy uczuciu 
milczenie, powiedzieć sobie: „magis ami. 
ca veritas''!.. 

Tym księdzem był redaktor ,„Przeglą- 
du Powszechnego“, ks. Jan Urban Т. J. 

Mijały lata. Znów w Rzymie ukazała 
się postać oszusta. Pozbawiony uroku 
Makryny, budzący nieufność i wzgardę, 
kręcił się około najwyższych  dostojni- 
ków Kościoła — bolszewik w sutannie. 
Grał komedję dopóty, dopóki to mu było 
potrzebne... Później zrzucił sutannę i w 
sposób cyniczny zademonstrował swoje 
zuchwalstwo... Cała Europa żachnęła się 
w przerażeniu... 

Lecz w obronie niezwykłego awan- 
turnika stanął redaktor „Oriensu* ks. 
Jan Urban T.]., który, aby wybielić bol- 
szewika w sutannie i zrobić z niego anioł 
ka, w najczarniejszych kolorach zaryso- 
wuje... prase! ‘Ага Al. Dejbnera 
jest wymysłem jakiegoś reportera, który 
puścił plotkę, aby coś niecoś zarobić!... 
Ze sprawy — „naprawdę indywidualnej, 
prywatnej (!) — zrobiono straszliwą 
awanturę, która krzywdzi „nieboraka“ 
Dejbnera!... I t. d. 

Wigc znowu: jakaž to wielka szkoda, 
że redaktor „Oriensu* przed napisaniem 
obrony bolszewika nie porozumiał się z 
redaktorem „Przeglądu Powszechnego”, 
—dowiedziałby się wówczas, że nietylko 
z nikczemnych pobudek demaskuje się 
awanturników, oszustów i  łotrów!... 
KŁOPOTLIWA PODR6ž DO NIEBA. 

Jesteśmy Azjatami. My — mieszkań- 
cy ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tak orzekł  prawdom6wny 
„Oriens*, któremu nie mamy prawa nie 
wierzyć. Jedną z cech azjatyckich jest 
powolność w ruchach i myśleniu i brak 

zdolności prestydygitatorskich, któremi 
zadziwiają nas Europejczycy z Galilei. 

Może dlatego, że nasi pra-przodkowie 
modlili się do Perkunasa, — Światowi- 
dy nas kompletnie dezorjentują: nie wie- 
my z jakiej strony mają oni prawdziwe 
oblicze i w głowie nam się nie mieści, 
ŻE oe cztery mogą być autentycz- 
ne!... 

W obrządku wschodnim, jak na na- 
sze azjatyckie upodobania, — jest tro- 
chę za dużo tych „Światowidów*... Nie 
możemy nadążyć już chociażby za zmia- 
nami narodowości niektórych kapłanów. 
Znamy jednego kapłana, Ukraińca z po- 
chodzenia, który przez długi szereg lat 
był powszechnie uważany za Polaka i 
który obecnie jest naprzemian Białorusi- 
nem i Rosjaninem. Inny, autentyczny, 

zdawałoby się, Polak, stał się filarem 
Białorusinów, — dziś już jest Ukraiń- 
cem. Jeszcze inny, również Polak, na pe- 
wnym zjeździe międzynarodowym prze- 
mawiał — „kak priedstawitiel russkago 
naroda*, dziś jest Białorusinem, kim bę- 
dzie jutro, — nie wiadomo... 

To nas — Azjatów razi... Nie dość 
tego: Europejczycy nie liczą się z naszą 
psychiką i pod tym względem, że nie u- 
względniają naszego tradycyjnego sto- 
sunku do kapłanów katolickich. Przez 
cały wiek wytężonej walki z przemocą, 
przyzwyczailiśmy się do tego, że szerego- 
wy ksiądz zawsze był z namii przed na- 
mi. Nie wszyscy księża byli idealni, ale 
jednak większość była dla nas wzo- 
rem i  podzielała z nami  na- 
sze największe nawet trudy. Udział księ- 
ży w walkach r. 1831 i 1863 jest tego 
wymownym dowodem. Ksiądz przez dłu- 
gie,długie lata był dla nas wielkim auto- 
rytetem i budującym przykładem. Wy- 
magaliśmy od niego przedewszystkiem 
tego, aby w stosunku do siebie nie był 
bardziej pobłażliwy, niż w stosunku da 
nas, — żeby nie zrobił tego, za co nas 
gani. 

Europejscy kapłani obrządku wschod 
niego w swej działalności apostolskiej nie 
uwzględniają jednak naszych azjatyckich 
zwyczajów. Przykład? — Ot, chociażby 
poruszane obecnie sprawy! 

„Parafja z dziewięciu osób'... Jakże 
nasi poczciwi proboszczowie gorliwie 
zwalczają panoszącą się blagę, jak kpią 
z naszych organizacyj społecznych, któ-- 
re się składają z prezesa, sekretarza i 
dwóch członków zarządu, — jak wyma- 
gają od nas rzetelności w każdem dzia- 
łaniu. Czy jednak parafja, składająca się 
z dziewięciu osób, lub organizująca się 
w ciągu ośmiu lat, nie jest zjawiskien: 
podobnem do fikcyjnych „stowarzyszeń, 
które się tworzą niekoniecznie z myślą © 
uszczęśliwieniu ludzkości?... 

„Katolicy mojżeszowego wyznania”. 
Gdy żydzi entuzjazmują się z powodu 
akcji obrządku wschodniego, wszystko 
jest w porządku, ale niechby jakaś grupa 
żydów spróbowała wystąpić z krytyką 
metod albertyńskich, —- cóż to za hałas 
powstałby odrazu'. A wyobraźmy sobie 
rzecz całkiem niemożliwa: żydzi podpi- 
sują znany memocjał Tow. Obrony Kre- 
sów Wschodnich i dzienniki katolickie 
z dumą podkreślnią. że nawet żydzi u- 
znają szkodliw stosowanych metod.     

   

Dostaliby i żydzi za takie wtrącanie się 
do spraw katolickich, — no i cięgi stra- 
szliwe (i ; spadłyby na pi- 

  

  sma. A jednak są kapłani katoliccy, któ- 
rzy walcząc ze społeczeństwem  katolic- 
kiem, całkient otwarcie korzystają z po- 
mocy żydów, niezanadte chyba uświa- 
domionych, bo podpisujących oświadcze - 
nia dla nich wprost absurdalne. 

„Bolszewicki aniołek"... I z tem jest 
niedobrze. Od rana do wieczora i w no- 
cy, na każdym kroku mówi się nam, że 
największym wrogiem wiary i kultury 
chrześcijańskiej są bolszewicy. Wzywa 
się nas do stałej czujności i żąda się go- 
towości do zdecydowanej walki. W każ- 
dem naszem potknięciu się moralnem do- 
patruje się wpływów bolszewizmu, nie 
wybacza się nam żadnego fałszywego 
kroku, straszy się nas bolszewizmem, jak 
zmorą djabelską... Ale gdy zobaczyliśmy 
bolszewika w sutannie, co nas naprawdę 
przeraziło i oburzyło do głębi duszy, — 
wówczas winni okazaliśmy się my — bru 
tale, nie umiejący rozczulać się nad lo- 
sem „biedaka“ i „nieboraka“!.. 

Niemal przed pięciu wiekami pan 
wojski sandomierski i proboszcz poznań 
ski imć pan Jan Kochanowski mądrze 
rzekł: 
Duchowni niech Pańskiego uczą przykazania, 
A ludziom prostym dają dobry przykład 

siebie, 
Jakoby i ten i ów byli społem w niebie... 

O tę bagatelkę nam chodzi: oto, abyś- 
my w kapłanach mogli widzieć przewod- 
ników, którzy byli w niebie i do nieba 
nas potrafią zaprowadzić. I tu właśnie 
zaczynamy przeżywać pewną  rozterkę... 

Nie wiemy, w jaki sposób dają sobie 
radę Ojcowie Jezuici, ale nam dalekim 

od doskonałości laikom podróż do nieba- 
w towarzystwie albertyńskich żydków i 
bolszewickiego aniołka wydaję się dość 
uciążliwą i mało ponętną... 

W. Charkiewicz. 
L i SLR) 

Przylazd sewieckieį 
delegacįi gospodzrczeį 

STOŁPCE. PAT. — MW dniu 1 bm. o 
godzinie 18,15 przybyła do Stołpeów dele- 
gacja sowieckich sfer gospodarczych z za- 
stępcą (komisarza hamdlu zagraniieznego, 
Bojewem ma czele. Delegację powitał przed 
stawiciel Tzby. Przemysłowo - Handlowej 
dr. Rasiński, (oraz trzej członkowie hanidlo- 
wej misji ZSRR w (Warszawie. O godzinie 
14,05 delegacja sawiiedka odjechała do War 

szaiwy. ` 

z 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
M RĄNWICZE —. ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEį — Ksiogarnia Kol. „Ruch“ 
KIECK — Sklep „Jedność" 
DĄ — ui. Suwalska 13 — 5. Mateski. 

IEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

   

    

  

      
RY — Ejdeiman 

GRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

  

i-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach'” 

ODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

НЕ2 ul. Ratuszowa — Księgarnia jJaźwińskiego. - 

Łaszuk. 

OSZMIA МА — 
PODBRUDZIĘ 

DRUJA —- Kowsin. 

Księgarnia Spółdz. haucz. 

— uł, Wileńska i5 T. Gurwicz 

FPIŃSK — Księgarnia Polska —- St. , Bednarski 

! 

POSTAWY - 
STOŁPCE 

| SLONIM — К 
| 
| 
! 
1 

i 

   
Księgarnia Polskiej Afacierzy Szkotnej. 

arria T-wa „Ruch“ 

garnia j. Ryppa ul. 

     

Mickiewicza 18 

SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

Si. ŚWIĘCIANY -- M, Lewin — Biuro gazetowe al 3 2) 

WOŁOŻYN — iiberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA -—- Kiosk Księg. Koi. „Ruch“. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałitowy aa stronie Z-ej i 1 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Graz 
Kronika reklamowa miłłmetr 60 gr. W nimerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. | nadesłane milimetr 50 gr. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogloszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
do miejsca. Termioy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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Kluby opozycyjne 
wobec Zgromadzenia Narodowego 

"WARSZAWA (tel. własny). — Dziś 
w godzinach popołudniowych odbywały 
się obrady trzech klubów poselskich, a 
mianowicie Klubu Ludowego, NPR, oraz 
Ch. D. Po zakończeniu obrad Klub Ludo 
wy ogłosił dosyć oryginalny komunikat, 
że w związku z tem, iż większość rządo 
wa w lzbach Ustawodawczych odrzuca 
stałe i z zasady wszelkie poprawki do 
projektów ustaw, choćby najsłuszniejsze, 
zgłoszone przez opozycję—w warunkach 
tych jedynym powodem, dla którego po- 
słowie i senatrowie ludowi pozostają 
jeszcze w Izbach, jest możność przema- 
wiania z trybuny Izby dla wyrażenia wo 
li mas ludowych. Wobec tego jednak, iż 
w Zgromadzeniu Narodowem niema moż 
ności składania jakichkolwiek oświad- 
czeń i wobec tego, że Klub Ludowy w 
najmniejszej nawet mierze nie jest w sta 
nie wpłynąć na wybór Prezydenta, —u- 
waża za zbyteczny swój udział w Zgro- 
madzeniu Narodowem, które sprowadzo- 
ne zostało jedynie do aktu formalnego, 
wobec zapadłej zgóry decyzji gdzieia- 
dziej. 

Klub NPR nie powziął jeszcze osta- 
tecznej uchwały co do udziału w Zgro- 
madzeniu i swoją decyzję w tej mierze 
odroczył do następnego posiedzenia, któ 
re odbędzie się w przeddzień Zgromadze 
nia Narodowego. 

Klub Ch. D. Obradował w ciągu 3 
godzin pod przewodnictwem sen. Korfan 
tego. Po zakończeniu obrad nie wydano 
żadnego komunikatu, oświadczono jedy- 
nie, że Klub przeprowadził dyskusję nad 
wygloszonem przez sen. Korfantego refe 
ratem o sytuacji ogólnej i zajmował się 
sprawami organizacyjnemi. Co się tyczy 
sprawy udziału członków Ch. D. w Zgro 
madzeniu Narodowem, to kwestja ta nie 
była omawiana — ponieważ już dawniej 
polecońo zarządowi Kłubu powzięcie w 
tej materji decyzji. Stanowisko zarządu 
Klubu jest znane i zgodne z uchwałami 
Rady Naczelnej (stanowisko negatywne) 
— to znaczy przesądzając sprawę udzia- 
łu Ch. D. w Zgromadzeniu Narodowertt. 
Niemniej jednak formalna uchwała zarzą 
du Klubu powzięta zostanie przed zebra- 
niem się Zgromadzenia Narodowego. 

Poseł sowiecki u Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA (tel. wł.). — Dziś o 

godzinie 17.30 p. Marszałek Piłsudski w 
obecności p. ministra spraw zagranicz- 

  

nych Becka przyjął na audjencji posła so 
wieckiego w Warszawie p. Owsiejenkę. 

  

Znowu zniżka dolara 
W Warzawie w obrotach 

WARSZAWA. PAT, — Dolar, które- 
go kurs już w sobotę ponownie się zała- 
mał, wykazuje dziś w dalszym ciągu sil- 
ną tendencję zniżkową. 

W porównaniu do kursów sobotnich, 
„dewiza amerykańska zniżkowała na gieł 
dzie w Zurychu z 4.50 na 4.42, w Pary- 
żu z 21.80 na 21.30. W Londynie za 1 
iunt szterling płacono w sobotę 3.8475, 
a w poniedziałek w zamknięciu już 3,39. 
Przy otwarciu nowojorskiej giełdy około 
godz. 15 według czasu warszawskiego, 
ujawniła się jeszcze silniejsza zniżka do- 
lara. 
W stosurku do kursów sobotnich wpła 

ty telegraficzne na Londyn zwyżkowały 
z 3.85 na 3,94, na Paryż z 4.465 na 4.68 
a na Szwajcarję z 21.925 na 22.95— a 
więc przeszło © 1 dolar na 100 franków 

  

prywatnych płacono 7.40. 
szwajcarskich. Funt szterling również zni 
żkował dość znacznie. W Zurychu dewi- 
zję angielską notowano w sobotę 17.66, 
dziś zaś 17,32, w Paryżu 85.80, dziś — 
84.60. Funt zniżkował więc o przeszło 1 
frank francuski. Na giełdzie londyńskiej 
zniżka iunta uwidoczniła się jeszcze bar- 
dziej. Wpłaty telegraficzne na Zurych ne 
towano wieczorem 17.175, w sobotę zaś 
17.53, na Paryż — 84.34, w sobotę — 
86.12. Ponieważ dolar zniżkował w je- 
szcze większym stopniu niż funt wpłaty 
na Nowy York notowano w Londynie— 
3.9525, a w sobotę 3.8475. 

Na giełdzie warszawskiej oficjalny 
kurs przekazu na Nowy York wynosi — 
7.60, na Londyn — 29.90 — 29.85. O- 
keło godziny 19.30 płacono za dolara go 
tówkowego w obrotach prywatnych 7,40 

co 

TELEGRAMY 
ROZPORZĄDZENIE O STOWARZY- 

SZENIACH AKADEMICKICH 

WARSZAWA (tel. wi.) Z dniem dzi- 
siejszym. weszło w życie ogłoszone w Dzien 
niku Ustaw: zarządzenie ministra oświaty 
o stowarzyszeniach akademickich ma pod- 
stawie nowej ustawy. 

AWANSE PORUCZNIKÓW 

WARSZAWA. PAT. — Dziennik Perso 
malny Mimisterstwa Spraw! Wojskowych z. 
datą 29 kwietnia 1933 ogłasza zarządzenie 
p. Prezydenita Rzeczypospolitej, nadające 
137 pomczmiikom stopień kapitama. 

NADZÓR SĄDOWY W WILANOWIE 

WARSZAWA (tel. wł.) W związku & 
sytuacją dóbr: wiłanowskich hr. Branickie- 
go, na prośbę właściciela, w myśl rozporzą. 
dzenia. IPrezydenta Rzeczypospolitej o za- 
pobieżeniu trudności płatniczych w rolnie- 
dwie, został wyznaczomy do zarządu tych 
dóbr niadzorca sądowy. Na stanowisko to 
powiolamo p. Zygmunta Hiempla, :'właścicie- 
la majątku Barłomino w powiecie mor- 
skim. 

  

FLAGI CESARSKA I HITLEROWSKA 
NA POSELSTWIE RZESZY 

WIARSZAIJWIA (tel. wł.) W dmiu wezo- 
majszym przechodnie ma ul. Piękmej zau- 
ważyli wywieszone na gmachu poselstwa 
miemieckiego dwiie flagi, z okazji Świętw 
pracy w Niemczech w dniu I-go maja, — 
Na prawym maszcie widniała flaga cesar- 
skich Niemiec: czarno - biało - czerwiona, 
z czarnym orłem pośrodku, nia lewym masz 
cie flaga hitlerowska: ma czenwonem tle 
biały krąg, a: w; kręgu znak swastyki. Jest 
to pierwszy wypadek wywieszenia przew 
poselstwo miiemieckie nowych flag. Dotych 
czas w dnie uroczyste wywieszana była za- 
wsze flaga! republikańska. ! 

ZGON ATLETY URBACHA 

LWÓW. PAT. — Dzienniki podają wia: 
domość, że znany atleta bawarski Urbach, 
bawiący od kilku dni we Lwowie, gdzie 
brał udział wi międzynarodowym tunnieju 
zapaśniczym, w czasie  wezorajszego po- 
rammego (treningu nagle zmarł. Jak stwier- 

dzono, przyczyną zgonu był udar. serca.— 
Urbach był jednym m najlepszych zawod- 
ników europejskich. Na ostatnim tummieju 
o tytuł mistrza świata wi Warszawie, Ur- 
bach był kilkakmotnie pokonany przez za- 
paśnika: polskiego Sztekkera. 

LOTNICY POLSCY WYLĄDOWALI 
W RZYMIE 

RZYM, PAT. — Na lotnisku Littorio wy- 

lądowali polscy lotnicy, przybywający z 
Palermo, płk. Kwieciński i kpt. Hirszbamd. 
IW dmiu jutrzejszym lotnicy wyruszają w 
dalszą drogę przez Zagrzeb i Budapeszt.— 
Do Warszawiy przybędą w środę. 

  

ZAMORDOWANIE PREZYDENTA PERU 
Zamachu dokonało trzech sprawców 

LIMA PAT. — Prezydent Peru San- 
chez Cerro został zamordowany w chwili 
gdy opuszczał plac wystawowy, na któ- 
rym odbywał się przegląd oddziałów wy 
chowania fizycznego. Rana, którą otrzy- 
mał prezydent, była bardzo ciężka i spo 
wodowała wielki upływ Krwi. — Pomimo 
natychmiastowej operacji, _ prezydent 
zmarł. 

Zamachu dokonało trzech spiskowców 
którzy wskoczyli na stopień powozu pre 
zydenta i wszyscy trzej prawie jedno- 
cześnie do niego wystrzelili. 2-ch zama- 
chowców, którzy usiłowali zbiec, zastrze 
liła policja. Trzeciego ujęto. W zamiesza 
niu, jakie powstało, zostali zabici rów - 
nież dwaj żołnierze ze świty prezydenta, 
a 5 rannych. 

Prezydent Cerro powrócił z wygna- 
nia dopiero w roku 1931. W końcu roku 
zeszłego dokonano już na niego zama- 
chu, podczas którego był ranny. 

STAN OBLĘŻENIA W LIMIE 
LIMA PAT. — Niezwłocznie po śmie 

rci prezydenta Cerro odbyło się zebranie 
rady ministrów. Władzę prezydenta bę- 
dzie sprawował zastępca prezydenta mi- 
nister wojny, generał Benevides. 

W Limie ogłoszono stan oblężenia. 

SPISKOWCY CZŁONKAMI STRON- 
NICTWA OPOZYCYJNEGO 

LIMA PAT. — Na czele spisku, które 
go ofiarą padł prezydent Sanchez Cerro. 
stał Abelardo Hurtado de Mendoza. Był 
on członkiem stronnictwa opozycyjnego 
„Aprista“. Brat on osobiście udział w za 

machu. 
W chwili, gdy prezydent opuszczał 

park George a Chaveza, w którym odby- 
wała się rewja 2 tysięcy członków przy- 
sposobienia wojskowego, Hurtąado @е 
Mendoza podszedł do auta prezydenta i 
dał do niego kilka strzałów. Sprawca za 
machu został zabity przez żołnierzy, nale 
żących do eskorty prezydenta. 

Pogrzeb prezydenta odbędzie się we 
wtorek. 

W Limie wydano energiczne zarza- 

dzenia, które zapewniły w mieście spo- 
kój. : 

WASZYNGTON PAT. — -— Wedlug 
wiadomošci г Santjago de Chile, w za- 
mieszaniu, jakie powstało po zabójstwie 
prezydenta w Limie, wiele osób zostało 
rannych. W mieście panuje nastrój wzbu 
rzony. W zamachu brało udział 3-ch oso- 
bników, którzy strzelili z tyłu do prezy- 
denta. 

PREZYDENT CERRO ZMARŁ 
WSKUTEK RAN 

LIMA. PAT. — Kapitan gwardji cy- 
wilnej, który wskoczył na stopnie samo- 

  

chodu prezydenta Cerro, w nadziei, że u- 
da mu się zasłonić go przed kulami za- 
mmachowców, jest ciężko ranny.ł 

Na odgłos pierwszego strzału szoier 
prezydenta z dużą szybkością ruszył w 
kierunku szpitala. Prezydenta, który stra 
cił przytomność, podtrzymywał siedzący 
obok niego prezes rady ministrów, który 
cudem nie został ranny podczas zama- 
chu. W szpitalu, gdzie niezwłocznie do- 
konano operacji podczas której prezy- 
dent zakończył życie, nie odzyskawszy 
przytomności, stwierdzono, że jedna Z 
kul utkwiła w okolicy serca. 

Antyniemieckie nastroje w angielsk. zbie Gmin 
LONDYN PAT. — Nastrój antynie- 

miecki, panujący w angielskiej Izbie 
Gmin uwidocznił się znów dzisiaj przy 
następującej okazji. Jeden z posłów La- 
bour Party zapytał rząd, jakiej odpowie 
dzi udzielił Niemcom na protest niemiec- 
ki w związku ze znaną dyskusją w lzbie 
Gmin. 

W zastępstwie chorego ministra 
spraw zagranicznych Simona odpowie- 
dział Baldwin, który oświadczył, że Si- 
mon nie uważał za potrzebne odpowie- 
dzieć na protest niemiecki, bagatelizując 
ten protest. 

Wobec tego następny poseł z Labour 
Party nazwiskiem Cocks, przy ogólnym 
aplauzie Izby, oświadczył, że rząd powi- 
nien był wogóle odmówić przyjęcia do 
wiadomości tego bezczełlnego protestu i 
zwrócić uwagę rządowi niemieckiemu, iż 
parlamentu brytyjskiego nie można trak- 
tować tak, jak rząd niemiecki potrakto- 
wał swój własny Reichstag. 

Były minister zdrowia rządu Labour 
Party Greenwcod ostro skrytykował tz 
umowę, twierdząc, że rząd brytyjski zbyt 
wiele daje Niemcom  koncesyj wzamian 
za powiększenie kontyngentu węgla tyl- 
ko o 80 tysięcy tonn miesięcznie. Wywo 

dy Greenwooda poparł sir Austen Cham- 
berlain, krytykując również umowę, dają 
cą korzyści w ulgach celnych Niemcom, 
wzamian za kontyngent węglowy, który 
nawet nie jest powrotem do kontyngentu 
z przed 3 — 2 lat. Sir Chamberlain za- 
żądał odesłania projektu umowy do ko- 
misji celem rozpatrzenia tam uzupełnie- 
nia do tego projektu w sencie dła Wiel- 
kiej Brytanji korzystniejszym. Również 
były minister kolonij Amery przyłączył 
się do wywodów Chamberlaina. 

ANTYFASZYSTOWSKA DEMON- 

STRACJA W LONDYNIE 

LONDYN. PAT. Wczoraj wieczo- 
rem w: miader ożywionym punkcie Dondy- 
miu, przy placu Piccadilly, gdy publiczność 
w liezbie kilkunastu osób opuszczała pobili 
skie kina, doszło do awanitury pomiędzy 
sprzedającymi pismo „Czamie koszule fa- 
Szystami angielskimi a publicznością. 

Faszyści w liczbie 7-miu pędzeni byli 
przez tłum, który zajął wobec niich groźną 
postawę. Wreszcie doszło do bójki, która 
zakończyła się aresztowaniem wszystkich 
siedmiu faszystów za: wywiołamie zamiesza 
mia na ulicy, pomieważ faszyści, sprzedając 
swie pismo, wygłaszali rozmaite epitety 
pod adresem Żydów.



SILVA RERUM 
Z DESZCZU TEATRÓW ZESPOLG- 

WYCH POD RYNNĘ TEATRÓW 

ZRZESZENIOWYCH 

ABC (118) właśnie pod takim tytu- 
łem umieszcza artykuł na temat teatrów, 
które dotychczas ku utrapieniu rzeszy ak 
torskiej prowadził ZASP. Związek arty- 
stów, występujący jednocześnie w roli 
przedsiębiorcy i obrońcy interesów о- 
gółu pracowników artystycznych, wywią 
zał się należycie ze swego zadania. 

Jakże daleko jesteśmy od tych nie tak da- 
wnych w czasie (zaledwie dwa lata temu) buń 
czucznych wystąpień ZASP-u, zapowiadają- 
cych mową erę w teatrze skoro tylko ZASP 
weźmie się do prowadzenia scen, jak niemal 
nieprawdopodobny wydaje się słynny maniiest 
Schillera o kolektywach aktorskich! 

Od tamtych kałaśliwych wystąpień do lako 
nicznej uchwały ostatniego walnego zjazdu 
ZASP-u, że w nadchodzącym sezonie związek 
nie będzie prowadził żadnego teatru na swój 

  

. rachunek — droga daleka. Krociowe straty na 
(Teatrze Artystów i znaczne sumy, jakie trze- 
ba było dopłacać do różnych teatrów zaspo- 
wych na prowincji, — zrobiły swoje. Przeko- 
nano się, że ani biurokratyczny aparat związ- 
kowy, ani autonomiczne sowieciki aktorskie z 
przysłowiowemi sześcioma  kucharkami w za- 
rządzie — nie mogą podołać zadaniu prowa- 
dzenia teatru, zwłaszcza w dzisiejszych trud- 
nych warunkach. Okazało się, że jednak na cze 

„ le featru musi stać ktoś, kto reprezentuje zara- 
zerńi czynnik odpowiedzialności i 
wem, kierownik. 

Tak, odpowiedzialny kierownik, pe- 
łen inicjatywy i energji, który zdobył 
swoje stanowisko dzięki swym zdolnoś- 
ciom i talentowi organizacyjnemu, 
tylko taki kierownik może stworzyć dob- 

decyzji, sło- 

" ry teatr, — dobry, czyli taki, który nie 
 wyzyskiwałby artystów i zaspakajałby 
wymagania publiczności. A więc — ini- 
cjatywa prywatna?.. Przyzwyczajenie je- 
dnak do wysiłku zbiorowego sprawiło, 
że wśród artystów zaczęła coraz więcej 
zwolenników źdobywać idea tworzenia 
artystycznych. 

Zrodziło tę plagę bezrobocie. Wiadomo, bez 
" robotny gotów brzytwy się chwycić. Każda 
- perspektywa pracy go olšniewa. Nie będzie się 

zastanawiał, czy jest to poprostu t. zw. bu- 
janie gości, czy też obiecana praca ma jakieś 
szanse trwałości. Wystarczy, żeby byle kombi- 
nator krzyknąt: „Hej, koledzy, tworzymy zrze 
szenie aktorskie i zakładamy nowy teatr! — 
a chętnych nie zabraknie. Wstępujący do zrze 
szenia, z dziecięco - aktorską naiwnością, go- 

" towi są podpisać każdy akt Spółki, nie zdając 
sobie nawet sprawy, że biorą w ten sposób na 
"siebie odpowiedzialność za przyszłe długi spól- 
ki. Rychło okazuje się, że dochodów niema, że 
założony w najlekkomyślniejszy sposób teatr 
robi klapę, aktor pracuje i nie widzi ani gro 
sza pensji, zajęty jest, więc traci możliwość 
zaagażowania się do jakiegoś teatru z praw- 
dziwego zdarzenia, wkońcu znajduje się na bru 
ku i to nie sam: z długami. 

Takich zrzeszonych efemeryd widzieliśmy 
już w Warszawie sporo. łm zresztą bardziej e- 
iemeryczny jest żywot takiego teatru, tem 1е- 
piej. Znacznie poważniejsza i gorsza jest spra 
wa, gdy takie wiszące w próżni zrzeszenie zdo 
ła przewiekac swój żywot bądź to dzięki auto- 
tytetowi kierowników, bądź też zapobiegliwo- 
ści w wydobywaniu subwencyj, Ten typ niby- 
teatru, wegetującego od subwencji do subwen- 
cji i zdemoralizowanego wewnętrznie nędzą, 
teawu, w którym repertuar składa się z sa- 
inych przypadków, nieci najbardziej niebezpie- 
czhy chaos w życiu teatralnem i jest najgorszą 
bo długotrwałą formą wyzysku aktora. 

Sprawa teatrów zrzeszeniowych jest 
spiawą bardzo poważną ze względu na 
to, że naprawdę przyczynia się do wzmo 
żenia chaosu i daje sposobność do co- 
raz większego wyzysku szeregowego ak- 
tora. i w świecie aktorskim zaznacza 
się nadprodukcja fachowców, jako to 
jest w i w innych dziedzinach. 

To też w swej działalności ZASP 
powinien uwzględnić tak konieczność о- 
chrony swych członków przed wyzys- 
kiem, jak i stałą troskę o wysoki po- 
ziom przygotowania aktorów. Łector. 
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wraz z bszpłatnem oprowadzeniem po 
B mieście przez specjalnego p zawodnika, 

B Prospekty wysyła się ns żądanie. 
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PROPAGUJĘ 
3. O PEDAGOGACH r 

„Kiedy jako świeżo upieczony doktor 
filozofji i egzaminowany kandydat sta- 
nu nauczycielskiego, wstąpiłem do służby 
gimnazjalnej, dowiedziałem się natycl:- 
miast, że muszę zrezygnować z pracy 
naukowej, a co więcej, muszę sobie u- 
šwiadomič, że do pracy nauczycielskiej 
jestem całkiem źle przygotowany, bo tam 
rzekomo nie chodzi o głębokie pojmowa- 
nie nauki, o analizę krytyczną, o indywi- 
dualny stosunek do uczniów, tylko o wku 
wanie tego, co jest w podręczniku, o pil- 
nowanie porządku na kurytarzach, o u- 
dział w nabożeństwach i różnych uro- 
czystych obchodach, o skrupulatne wpi- 
sywanie stopni do katalogu.. Mój zapał 
do pracy został sparaliżowany. Po roku 
przestałem szkołę brać serjo. Zrozumia- 
łem, że jeśli nie zrobię jakiegoś kolosal- 
nego wysiłku psychicznego; stanę się 
wkrótce zawalidrogą, popychadtem  po- 
gardzanem przez siebie i innych... Gdy- 
by nie stypendjum uniwersyteckie, byt- 
bym może skwaśniał i sparszywiał do 
dna“.. 

Co powiedzą na to wyznanie, na to 
oskarżenie systemu szkolnego, który wy- 
jaławia i niszczy najrzetelniejszych pra- 
cowników, co powiedzą nauczyciele gi- 
mnazjalni i ich władze przełożone? Zgo- 
dzą się czy zaprzeczą, czy może oburzą, 
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Spokojny 
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rzebieg 1 maja 
Zmierzch majowego „świąta” : 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — O godzinie 12 na pla 
cu Grzybowskim zebrały się pochody dzielnica 
we PPS CKW w liczbie ponad 2400 osób z 
licznemi sztandarami i 5 orkiestrami. 

Po chwili nadszedł pochód Poalej-Syjonu - 
lewicy, liczący około 800 osób z 16 sztandara- 
mi i 15 transparentami oraz orkiestrą. 

Po przemówieniach okolicznościowych, u- 
trzymanych w tonie spokojnym, ruszył liczny 
pochód PPS CKW i Poałej - Syjonu lewicy 
wyznaczoną trasą na plac Teatrainy, gdzie po 
przemówieniach został rozwiązany. 

Pochód ZZZ. w liczbie koło 2 tysięcy osób 
przeszedi z piacu Dąbrowskiego na ulicę Karo- 
wą, do lokalu Alhambry, gdzie odbyła się a- 
kademja. 

O goćzinie 11.50 na placu Bankowym poii- 
cja rozproszyła nieliczne grupy komunistów. — 
Przy zbiegu ulic Smioczej i Pawiej grupa ko- 
komunistów w liczbie około 100 osób usiłowa- 
ła uiormować pochód, do czego nie dopuściła 
policja, rozpraszając zebranych. 

Na płacu Teatralnym zebrało się około 6 ty 
sięcy ludzi, — członków PPS Fr. Rew. z 60 
sztandarami, i licznemi orkiestrami. Po para 
przessów eniach uiormował się pochód, ktory 
przeszedł kKrakowskiem  Przedmieściem, No- 
wymi Światem i Alejami Ujazdowskiemi do 
Belwederu, poczem przez plac Unji Lubelskiej 

Marszałkowską doszedł do Alei Je 
, gdzie przed lokalem OKR rozwią 

       

W ŁODZI! WSZYSTKIE FABRYKI 
PRACOWAŁY 

ŁÓDŹ PAT. — W daiu 1 maja wszystkie 
zgłoszone w Łodzi i 'w okręgu łódzkim ob- 
chody pierwszomajowe odbyły się w zupełnym 
porządku przy niewiełkiej frekwencji. żadnego 
zakłócenia spokoju nigdzie nie zanotowano — 

, W Łodzi np. na 56 tysięcy zatrudnionych 
wiókniarzy świętowało zaledwie 4 tysiące. W 
innych ośrodkach przemysiowych okręgu łódz- 
kiego świętowało w Zduńskiej Woli kiikaset 
osób i w Bełchatowie pewna część robotników 
Pozatem w całym okręgu przemysłowym łódz- 
kim tabryki były czynne, 

W KRAKOWIE 

KRAKÓW PAT. —Na placu Jabłonowskich 
pod gołeni niebem odbyło się zgromadzenie 
ludowe, poczem przez miasto do rynku Głów- 
nego przeszedł pochód manifestacyjny ze sztau 
darami i transparentami. W pochodzie wzięio 
udział około 1600 uczestników. Ruch tramwa- 
jowy wstrzymany był do południa. 

Przebieg obchodu na terenie województwa 
krakowskicgo był również zupełnie spokojny. 
Zgromad. e PPS odbyło się w Białej i Biel- 
sku z udziałem około 2.500 osób. Dużą frek- 
wóricją cieszyły się zgromadzenia  klasowyc? 
związkow zawodowych Frakcji Rewolucyjnej: 
w Jaworznie 2500 osób, w Chrzanowie 2 tysią 
ce. Wysiąpień komunistycnzych nie było. Ni- 
gdzie spokcju nie zakłócono. 

  

  

   

  

       

1 maj w Wilnie I na prowincji 
Dzień wkezorajszy ma terenie miasta i 

powiatów przeszedł spokojnie. Nad utnzy- 
mamiem porządku czuwał osobiście staro- 
sta! grodzki p. Kowialski, wraz z imsp. Izy- 
dorczykiem. Kiomuniści nie ujawnili. żad- 
mej akcji, rozrzucając zniikomą ilość odezw 
Kolpontenka tych ulotek: trafiła pechowo 
iw. ręce policji, bowiem jedną z odezw 
własnoręcznie wręczyła wywiadowcy ро- 
licyjnemu na nl. Kijowskiej. 

Ponadto koło związków: zawodowych na 

wspomniajniej ulicy zatrzymamo wraz ze 
sztandarem dwóch komunistów. 

INCYDENTY NA ZGROMADZENIU 
PPS. 

W. Sali Miejskiej podczas zgromadze- 
mia zaamamżowamegio przez PPS, w trakcie 
przemówienia przedstawiciela „Bundu* 
Ohwojniika, zaszedł charakterystyczny in- 
cydent. Zebrani pod: wrażeniiem koliporto- 
wiamej przez specjalne ulotki żydowskie, 
wiensji o zamordowaniu Hitlema, w dhrwili 

gdy; mówea iwispmniał o zajściach w Niem- 
czech, poczęli krzyczeć: „niech żyje hiitlle- 
ryzm', „precz z żydami”. Zajście zlikwa- 
dował przewodniczący Stążowski, ktory 
przerwał przemówienie, polecając orikiest- 
nze odegraniie marsza. 

iPodczas pochodu przez ulice miasta do 
żadnych już zajść mie doszło. Na wszelki 
jedniak wypadek, mailieja pepesowska od- 
dzieliła silnym: (kordomem swoje szenegi od 
bumidowskich. 

Zalecana solidarność zawiodła ma. całej 
linji. 

Pamuset osobowy pochód „Poalej - 
Sjonu', który: przeszedł wi dzielnicy żydow. 
skiej, odbył się również spokojnie. 

Praca wie wszystkich zakładach i przea 
siębiorstwach odbywała się normalnie, — 
Stlrajkowała tylko jedna huta ti tamtak. Do 
robót miejskich mie stawiło się jedymie 3u 
mobotników. Pogotowie Ratunkowe mie 
było wizywiamie. я 

Czerwene galówka w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — W Moskwie obchodzo 

по uroczyście święto 1 maja. 
Atrakcję obchodu w Moskwie stanowiła re 

wja wojskowa na Czerwonym Placu, wobec 
najwyższych władz wojskowych i  partyjnyca 
ze Stalinem, Kalininem, i Mołotowem na cze: 
le oraz korpusem dyplomatycznym, który zia- 
wił się ia corpore, z wyjątkiem przedstawicieli 
ambasady zngielskiej, która demonstracyjnie 
nie wydelegowała ani jednego reprezentanta, 
podobno na skutek specjalnego zarządzenia z 
Londynu. 

W defiladzie wzięło udział ponad 30 tysięcy 
wojsk różnych rodzajów broni, z przewagą od 
działów zmotoryzowanych i technicznych, 

Wojskowa strona rewji wypadła imponują- 
co. 

W deiiladzie, dowodzonej przez Woroszyło- 
wa, wzięło udział około 500 szybkobieżnych 
czołgów, kilkaset ciężkich dział, ciągnionych 
przez traktory, oraz około 300 samołotów, u- 
zbrojonych w kilka dział różnych kalibrów. 

Po 5-godzinnej defiladzie wojskowej rozpo- 
częła się maniiestacja cywilna, Która trwała 
do wieczoru. Wśród kukieł, niesionych w po- 
chodzie, przeważały karykatury Hitlera, i „an- 
gielskiego imperjalisty“. 

Wieczorem odbył się szereg akademij i 
chodów iokalnych. 

Uroczystości trwać będą przez trzy dni. 

„WIECZÓR PATRJOTYCZNY* 
W AMBASADZIE NIEMIECKIEJ —° 

MOSKWA PAT. — Obchód 1 maja o nie- 
co odmiennym charakterze odbyt się również 
na terenie ambasady niemieckiej w Moskwie, 
na której powiewają sztandary cesarskie i hit 
lerowskie. 

Ambasador von Dircksen wydał dla kolonji 
niemieckiej „wieczór patrjotyczny* z okazji hit 
lerowskiego „Święta niemieckiej pracy”, na 
który sprowadzono z Niemiec kilkadziesiąt be- 
czek piwa « kiłka tysięcy parówek. 

об 

Hitlerowskie „Święto Pracy Narodowej” 
BERLIN PAT. — Dzień 1 maja obchodzo- 

ny był w całych Niemczech jako dzień pracy 
narodowej. Ulice i domy były bogato przy- 
strojone flagami o barwach czarno - biało - 
czerwonych i sztandarami ze swastyką, ziełe- 
nią i transparentami. Liczne pochody przecią 
gały ulicami miasta, udając się na miejsca zgro 
madzen. 

Specjałny reportaż z prowincji prowadzony 
był za posrednictwem radja z pokładu sterow- 
ca „Zeppelin”, który w dniu 1 maja odbywał 
podróż okrężną po Niemczech. Wszystkie ra- 
djostacje nienieckie przez cały dzień nadawały 
okolicznościowe emisje i sprawozdania z uro- 
czystości. Przemówienia przez radjo wygłosili 
sprowadzeni na troczystość i przybyli do Ber 
lina specjalnemi samolotami delegaci robotni- 
kówi z różnych okolic Rzeszy oraz zaglębia 
Saary i Gdańska. 

W południe w kancelacji Rzeszy odbyło się 
przyjęcie delegacyj robotniczych, zaproszonych 
z różnych stron Rzeszy, Austrji, i Gdańska, 
przez prezydenta Hindenburga oraz kanclerza 
Hitiera. Po przywitaniu kanclerz Hitler wygło- 
sił do gości krótkie przemówienie, w którem, 

ając znaczenie chwili, oświadczył, że 
goroczny obchód 1 maja ma na celu zamani- 

iestowac ścisłą łączność mas robotniczych z 

CHWISTKA 
WSZYSTKIEM INNEM 

  

   

nazywając oskarżenie kalumnją? Ale 
niech przeczytają i poniższą uwagę: 

„Skończmy raz z przesądem, że 
człowiek, który zrezygnował z samego 
siebie, może być dobrym pedagogiem. 
Ależ panowie, przecież to jest najwyraź- 
niejsze popieranie chamstwa i kołtuń- 
stwa! Czyż nie wiecie, że intelektualista, 
który zrezygnował z samego siebie, sta- 
je się strzępem i bezużytecznem śmie- 
ciem? Czy nie wiecie, że takiemu czło- 
wiekowi nie pomogą wasze kursy peda- 
gogiczne i uwagi waszych wizytatorów. 
a tem mniej humorystyczne zebrania nau 
kowe rad pedagogicznych? Mogą go tyl 
ko jeszcze więcej zniechęcić i rozgory- 
czyč“. — 

Wasze kursy. Uwagi waszych wizy- 
tatorów. Humorystyczne zebrania rad pe- 
dagogicznych... Jakaž ironja, pogarda i 
sarkazm w tych słowach! I jakaż stupro- 
centowa w nich racja! Ci wizytatorzy, 
którzy siadują w ostatniej ławie na lek 
cjach z notesikiem i ołówkiem... W osta 
tniej ławie po to, by uczniowie czuli ich 
całą godzinę za plecami i wili się całą go- 
dzinę. A nauczyciel, stojący przed klasa, 
aby ich widział i zamiast skupić uwagę 
na lekcji, zmuszony był obserwować, jak 
wizytator siedzi i- notuje, siedzi i notu- 
je: maszyna do pisania. 

  

całymi narodem niemieckim. Delegacje wręczy- 
ły prezydentowi Hindenburgowi wiele darów. 

Imponujące rozmiary przybrały uroczystoś- 
ci w Berlinie. Po nabożeństwach w kościołach 
katolickich i ewangelickich, w berlińskim Lust 
gartenie odbyło się wielkie zgromadzenie „mło- 
dzieży szkolnej, na którem po ówieniu mi 
nistra propagandy Goebbelsa, na balkonie zam 
ku cesarskiego ukazał się prezydent  Hinden- 
burg w towarzystwie kanclerza Hitlera i /od- 
czytat orędzie do miodzieży. 

Prezydent w orędziu apełuje, aby młodzież 
wykazała karność i ofiarność, które cechowa- 
ły zawsze armję niemiecką gdyż tyłko wów- 
czas obecne pokołenie sprostać może wielkimi 
zadoeniem, jakie historja stawia przed narodem 
niessieckim. 
W uroczystości tej wzięli udział również 

członkowie rządu Rzeszy oraz korpus dyploma 
tyczny. = 

W godzinach popołudniowych przeciągnęty 
ze wszystkich dzielnic Berlina oibrzymie pocho 
dy w kierunku Tempelhofu, gdzie na wiełkiem 
polu obok lotniska odbyła się uroczystość za- 

h szczyt (Pave 3,830 m. Warunki 

WE FRANCJI 
PARYŻ PAT. — W Paryżu 1 maja minął 

spokojnie. W niektórych ośrodkach przemysto- 
wych porzucono pracę: Na ulicach miasta od- 
czuwał się zmniejszony ruch kołowy. Po połu- 
dniu odbył się szereg wieców, zorganizowa- 
nych przez stronnictwo socjalistyczne. Na pro 
wincji również dzień minął zupełnie spokojnie. 
Jedynie w Lille, gdzie komuniści urządziii wiec 
na jednym z płaców miejskich, wbrew rozp 
rządzeniu władz, doszło do bijatyki z poli 
która zgromadzonych rozpędziła, aresztując kil 
kanaście osób. 

W HISZPANII 

  

MADRYT PAT. — W Madrycie w związ- į 
ku ze świętem 1 maja wszystkie fabryki byiy 
nieczynne Oraz zatrzymany został niemal calko 
wicie ruch kołowy na 
nie ukazała się. Naogół w stolicy i 
wincji dzień minął spokojnie. 

EA PRZYS 2 

wypadek palskiesu alpinisty 

LYON. (PAT. Jerzy Gollacz, znany 
alpimista polski, w dniu 25 b. m. dokio- 

nał pienwszego zimowego wyjścia mu 
były mie- 

    

zwykle ciężkie, śnieżyca. 
Nileco później we szczytu usunął się 

wraz z lawimą olbrzymi blok skalny. 
'Golacz po uderzeniu się o skałę stracił 
przytomność i odzyskał ją dopiero o g. 
6 mad manem, przeležawszy 12 godzin 
pod šniegiem, który go przysypał ma 
lodowicu, znajdującym się 1 600 m. ponii-- 
żej miejsca. wypadku. 

Golacz przebywa obecnie ma kuracji w 
Klinfice ehirumgicznej w Grenioble. 

PEREZ: AS RATE 

  

ulicach. Żadna gazeta | 
na pro- į 

omisja rozbrojen 

  

MAŁA SALA MIEJSKA 
ulica Końska 5. 

. We wtorek, dnia 2-go maja 1933 roku 
odbędzie się 

BORCERT 
- Rosyjskiego 

CHÓRU MĘSKIEGO 
(25 osób) z udziałem M. A tamianko (tenor) 
i Wt. Brejwo (bas) — Pod batutą prot. o, 
TEODORA WŁADIMIRSKIEGO — Program 

4 zawiera utwory chóralne kompozytorów ra- 
4 syjskich: Sierowa, Gllnki, Dargsmyż- 
skiego i in., oraz pieśni ludowe w opraco- 

j pania artystycznem ffuserskiego, Czesno- 
j kowa i dyrygenta chóru prot. o. Teodora 
3 Władimirskiego. х 
Początek koncertu o godz. 8 m, 30 wiecz. 
Bilety w cenie od 55 gr. do 3 zł. 29 gr, do 
nabycia w „Osbisie* ul Jegiellońska 1, zaś 
w dniu koncertu. w kasie Małej Sali Miej- 

      skiej ul, Krńska 5, od godz. 6 ej wiejcz. 

sezon już ctwarty! 
Przed wyjazdem do Truskawca — pijcie!! 

Truskawiecką „NAFTUSIĘ“ 
wiosennego czerpania — nader skuteczną 
przy reumatyzimie, dnie, cukrzycy i  skle- 

rozie. 
2 Cena zniżona zł. 1,80 za butelkę w całej 

Polsce do nabycia we wszystkich aptekach 
i drogerjach. 

Zarząd zdrojowy w Truskawcu — wysyła 
„Naftusię* w skrzyniach zawierających 12, 
25 albo 50 butelek, licząc po zł. 1,80 za bu- 
telkę franco do Każdej stacji kolejowej — 

za zaliczką 

  

  

POPIERAJCIE L.O.P.PI 

iowa 

    

STWIERDZA ISTNIENIE POD WójNEJ ARMJI W NIEMCZECH 

GENEWA PAT. — Komitet eiekty- 
wów konierencji rozbrojeniowej przystą- 
pił dziś do głosowania w sprawie kate- 
goryj policji niemieckiej celem ustalenia, 
które z nich mają charakter wojskowy i 
winny być zaliczone do eiektywów. Ko- 
mitei postanowił 10 głosami przeciwko 
5 zaliczyć do nich aspirantów policyj- 
nych i 13 głosami przeciwko 3 — sko- 
szatowaną Schupo, natomiast 11 głosa- 
mi przeciwko 5 wypowiedział się przeci 
wko zaliczeniu do eiektywów policji w 
służbie indywidualnej, 

Decyzja o zaliczeniu aspirantów i 
skoszarowanej Schupo daje okazję do 

Mandżuke 
TOKIO PAT. — Z kół, zbliżonych 

do rządu mandżurskiego informują, że 
Mandżurja nie uznaje umowy mukdeń- 
skiej z roku 1924, której pogwałcenie za 
rzuca sowiecki wiceprezes kolei wschod- 
nio - chińskiej Kuźniecow w odpowiedzi 
na przedstawienia prezesa kolei wschod- 
nio-chińskiej Lie-Szac-Kenga.  - - 

W mandžurskich kołach wskazują na 

W drodze na wschód 

  

Naczelny redaktor „Gazety Polskie poseł Bogusiaw Miedziński wyjechał dziś 

stwierdzenia, że obok _100-tysięcznej 
Reichswehry istnieje w Niemczech druga 
armja, posiadająca pełną wartość wojsko 
wą, a liczącą 40 tysięcy ludzi. Delegat 
niemiecki zgłosił zastrzeżenia przeciwko 
głosowaniu. 

Następnie komitet zajął się t. zw. po- 
licją pomocniczą, niedawno utworzoną 
w Niemczech z oddziałów hitlerowskićh 
i stahlhelmowskich i "powziął prowizo- 
ryczną decyzję niewliczania tej policji 
do efektywów. Sprawa ta będzie ponow- 
mie zbadana po zebraniu bardziej szcze- 
gółowych danych. 

i soewiety 
odrzucenie przez Rosję sowie.ką wszyst 
«ich 6!brzymich zagranicznyca zobowią- 
zań, zaciągniętych przez poprzednie rzą 
dy rosyjskie. Układ mukdeński cy! na- 
rzucony poprzednim władzom matńdżur- 
skimi przez Sewiety, które skorzystały ze 
słabuści ówczesnego rządu. Mandżurja 
wobec tego nie może uznać tego układu 
bez poddania go uprzednio rewizji. 

  

   

rano do Mo- 
sadzenia dębu ku czci prezydenta Hindenburga skwy, gdzie zabawi kilka dni. Tym samym pociągiem wyjechał do Mandżurji, jako specjalny 
W uroczystości tej wzięło udział więcej 
miljon ludności. 

Te kursy pedagogiczne, te lekcje wzo 
rowe, na które spędza się kilkudziesięciu 
nauczycieli, by demonstrować przed mi- 
mi spoconego, stremowanego kolegę i 
kilkunastu ogłupiałych uczniów! Te dy- 
skusje po takiej lekcji — mordowni, w 
których każdy pedagog uważa za swój 
święty, pedagogiczny obowiązek wytknąć 
zmaltretowanemu koledze wszystkie u- 
chybienia natury dydaktycznej, metodycz 
nej, wychowawczej, psychologicznej i, 
licho wie, jakiej jeszcze... Oni są wszy- 
scy zadowoleni, że to nie na nich padł 
„zaszczyt prowadzenia wzorowej lekcji. 
Każdy z nich będzie na wszelkie sposo- 
by wykręcał się od tego zaszczytu. Ale 
każdy z nich będzie popisywał się w dy- 
skusji na wszelkie sposoby wiedzą i u- 
miejętnością pedagogiczną, aby zaś ten 
wizytator, który siedzi z hotesikiem, 
zwrócił na niego życzliwe oko. Kolega, 
który został zaszczycony wzorową lek- 
cją, jeśli jest uczciwym i dobrym nau- 
czycielem, przegra swą lekcję i zblamu- 
je się. Kolega, który jest sprytny i ku- 
ty na cztery nogi, wyreżyseruje tę lekcię 
uprzednio, wystudjuje ją z uczniami, zro- 
bi próbę generalną, i zagra potem tak, 
że proszę siadać... Ach, te wasze kursy, 
wasze lekcje wzorowe, uwagi waszych 
wizytatorów, humorystyczne zebrania 
naukowe rad pedagogicznych... Albo coś 
jeszcze: ta wasza walka o duszę młodzie- 
ży, o popularność śród niej, o jej miłość, 
zdobywaną per fas et nefas... Wasze in- 

miż korespondent P.A.T. p. Janta Połczyński. Na zdjęciu naszem widzimy od strony lewej: p. 
dyr. L. Puławskiego, p. Jantę Połczyńskiego i p. posła B. Miedzińskiego. 

  

trygi, zawiść wzajemna — wy, 
dusz młodzieńczych! 

Dwa z powyższych ustępów, ujęte w 
cudzysłów, są fragmentami z książki 
Leona Chwistka „Zagadnienia kultury du 
chowej w Polsce“ (Warszawa 1933). 
Reszta — to moje własne sarkazmy, re- 
zultat kilkuletniej pracy gimnazjalnej. Na- 
uczycielki i nauczyciele, panie i pano- 
wie wychowawcy, przeczytajcie tę książ- 
kę. Wprawdzie rozdziałek o szkolnictwie 
zajmuje w niej tylko trzy strońy, ale jest 
bardzo skondensowany, nabity postulata- 
mi: nad każdym z nich można pomyśleć, 
pofilozofować i pomarzyć. Prócz tego, 
rozdziałek trzystronicowy związany jest 
z dwustustronicową całością. Niesposób 
wydrzeć go z niej: trzeba książkę prze- 
czytać od deski do deski. Potem zaś wy- 
bierać z niej to co bezpośredniego każde 
go intelektualistę obchodzi. 

A co jest w tej książce? „Gdyby tu 
podać spis owych kilkudziesięciu tytuli- 
ków, które widnieją na czele osobnych 
ustępów, nawet i one nie dałyby pojęcia 
o ilości poruszonych kwestyj. Co chwila 
bowiem jakaś aluzja, myśl uboczna, lub 
coś nakształt aforyzmu potrąca o proble- 
mat, jakby mimochodem  spostrzeżony, 
ale owo potrącenie jest zawsze tak do- 

łowcy 

bitne i pełne światła, że niejednokrotnie 
samo w sobie stanowi interesujące od- 
krycie“. — Tak scharakteryzował książ- 
kę Chwistka Jan Parandowski. W dwóch 
poprzednich feljetonach o niej („Konwer 

sacja towarzyska* i „Radość życia”) 
pokazałem na przykładach, jak różnorod- 
ne, zdawałoby się, banalne, a przecie do- 
niosłe sprawy życia powszedniego znala- 
zły w tej książce naświetlenie i wy- 
tłumaczenie. Z niniejszego feljetonu wi- 
dać, że tragedja nauczyciela zarysowana 
została z całą. siłą. Oto jeszcze niektóre 
z zagadnień, wysuniętych przez Chwist- 
ka: sytuacja teatru współczesnego i je- 
go trudności; stanowisko Żydów w pol- 
skiej filozofji i kulturze; sztuka  rodzi- 
ma a sprawa Paryża, problemat artysty; 
kino i rewja; potrzeba bohaterstwa w 
budowaniu kultury; rola polskiego języ- 
ka potocznego... Te kilka tytulików, wy- 
jęte na chybił-trafił bynajmniej nie wy- 
czerpują ilości zagadnień. Parandowski 
ma słuszność: co wiersz, to aforyzm, na- 
suwający refleksje. 

A poza tem — język i styl tej książ- 
ki. Przedewszystkiem oszczędność słów. 
Maximum wyrazu przy minimum wyra- 
zów. Przeczytać tę książkę, to nauczyć 
się mówić oszczędnie, ważko, przekony- 
wująco i wyraziście. My, którzyśmy się 
w mowie codziennej przyzwyczaili da 
superlatywów, do „naj-naj*, do wszela-- 
kich „szalenie, „okropnie*; my, których 
język jest superszlagierowy, a którzy nie 
umiemy obejść się bez słówka „prawda', 
powtarzanego za każdem zdaniem — zdu 
mieni będziemy prostotą wysławiania się 
Chwistka. Prosto mówi człowiek, który 
wie, co chce powiedzieć, Prostotę Chwi- 

W WIRZE STOLICY 
POUCZAJĄCA STATYSTYKA 

Okazuje się, że jest większe ryzyko u nas 
jeździć tramwajem niż kraść. Wypadki jednak 
się zdarzają, a wypadek, by posadzono zło- 
dzieja zdarza się tylko 30 razy na 100. 

Oficjalna statystyka sygnalizuje: na 100 
kradzieży — 70 pozostaje nieukaranych. No, 
a meldują w policji najwyżej 30 procent kra- 
dzieży. Jeśli komuś buchną 100 złotych, to nie 
ma poco iść do komisarjatu, wiadomo, jaki a- 
brót przybiera tam sprawa: 

— Imię ojca? 

— Agapit. 

— lle lat liczy pańska matka? 
— Umarła 48 lat temu w wieku 72 lat. 
— Jakiego koloru brodę miał pański dziz- 

dek? 
— Czemu pan wychodzi z domu, ułatwia- 

jąc złodziejom pracę? 

Wreszcie decydujące, podstawowe pytanie: 
-—- Kto panu ukradł 100 zł.? 
Śmiało można przypuścić, iż na 400 kra- 

dzieży w Polsce 370 pozostaje nieukaranych. 
Wobec tak zachęcających danych trzeba się 
dziwić, tym, co nie kradną — wyrzekają się 
zupełnie pewrego źródła zarobku. 

Z motderstwami jest u nas tak: rocznie 
8000 ludzi podrzynają gardziołko, wzamian za 
co 2000 łobuzów wędruje do paki. Optymiści 
i tą statystyką się nie przejmują, mają bowiem 
trzy nieodparte argumenta: 

w Ameryce na 10 zabójstw wykrywają je- 
dnego sprawcę, nasz stosunek 8:2 jest więc 
dużo lepszy; 

człowiek albo dużo morduje albo wcale. 
Dlaczego nie przypuścić, iż normalny morder- 
ca zaciukowuje 4 osoby rocznie. Prawdopodo- 
bnie tak jest — wynika z tego, iż 100 procent 
morderców zamyka się pod kluczem!. 

za czasów Adama i Ewy, gdy Kain zno- 
kautował dożywotnio poczciwego Abla, — w 
tych czasach co czwarty człowiek na Świecie 
był mordercą, co czwarty ginął zamordowany. 
Nie ulega wątpliwości, że dziś jest grubo łe- 
piej!! 

Byle tylko policja, rada, że jest grubo łe- 
piej, nie zrezygnowała zupełnie z tępienia zło- 
dziei i nie wytężyła całej energji na tępienie 
skośnie przechodzących ulice. Widzimy ze sta- 
tystyki, że kradzież jest — mało ryzykownym 
przemysłem, jakie to szczęście, że w szkołach 
powszechnych nie pokazują dzieciom wyników 

statystycznych. W jednej szkole ksiądz urzą- 

dził ankietę, gdzie było też pytanie: 

— Dlaczego nie wolno kraść? 
Cała klasa, 64 chłopców napisało krótko: 

— Bo za to sadzają do ula. 

Gdyby wiedzieli, jak jest naprawdę, coby 

odpisali? Karol. 

  

——-000—— 

Wody szczawnickie staną się 
bardziej dostępne 

Szczawnica, w marcu. 

Jak dowiadujemy się, eksploatacja szcza- 
wnickich wód mineralnych wkracza w najbliż- 
szym czasie na nowe tory. Chodzi mianowicie 
o eksport szczawnickiej wody w butełkach na 
taką skalę, aby szerokie rzesze, potrzebujące 
leczenia — bez trudu mogły się zaopatrzyć w 
leczniczą wodę ze Szczawnicy. Szczawnica 
miała wprawdzie oddawna  rozlewnię swych 
wód mineralnych, eksportowała jednak w bu- 
telkach stosunkowo niewiele. Z jednej bowiem 
strony brak kolei, względnie dobrej komunika- 
cji, utrudniał transport większych przesyłek, z 
drugiej strony — rozlewnia szczawnicka zorga- 
nizowana była na małą skalę, a to z powodu 
niedostatecznych środków materjalnych. Obec- 
nie jak nam donoszą — znalazł się poważniej- 
Szy kapitał, który zainteresował się możliwo- 
ściami eksportu wód szczawnickich. Brak kolei 
zwalczony zostanie przy pomocy innych Środ- 
ków komunikacyjnych, a sama rozlewnia zo- 
stanie zmodernizowana i uruchomiona w wiel- 
kich rozmiarach. Nie ulega wątpliwości, że za- 
miar ten uwieńczony zostanie wielkiem powo- 
dzeniem. Szczawnickie wody bowiem, przedsta 
wiają niespotykane wprost bogactwo i rozma- 
itość i znane są ze swej niezwykłej skutecz- 
ności w wielu chorobach. Częstokroć wody 
szczawnickie są nie do zastąpienia wogóle. 
Zważywszy przeto, że wiele osób skazanych 
jest na leczenie się w domu, uważać należy u- 
dostępnienie wód szczawnickich za wielkie do- 
brodziejstwo dla szerokich rzesz,” Dużą gwa- 
rancję, że sprawa eksportu szczawnickich wód 
postawiona zostanie na odpowiednim poziomie 
jest fakt, że pieczy nad całą tą sprawą podję- 
ło się na szereg lat Polskie Towarzystwo Bal- 
neologiczne. 
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GDY WASZE OBUWIE WYMAGA NA- 
PRAWY, ŻĄDAJCIE OD SZEWCA RE- 
PERACJI ZELÓWEK SKÓRĄ GUMOWA 
BERSON — OKMA I OBCASAMI BER- 
SON. ZMNIEJSZYCIE PRZEZ TO ZNA- 
CZNIE WYDATEK NA NAPRAWĘ 

OBUWIA 

stka wspiera wspaniała czystość mowy 
polskiej. „Chwistek nigdzie nie wykracza 
z granic języka potocznego, nawet w za- 
gadnieniach filozoficznych, t.j. tam, gdzie 
nasze zwyczajne słowa są wzgardzone i 
prześladowane. Sądzę, że jego książka 
może stać się wyborną szkołą pisarską 
dla wielu naszych filozofów, wyhodowa- 
nych na żargonie filozofji niemieckiej i 
posiadających zdumiewającą sztukę za- 
ciemniania każdej kwestji przez niesa- 
mowitą terminologję“. Opinja Parandow 
skiego, którego styl rozbrzmiewa zawsze 
klasyczną polszczyzną, niech raz jeszcze 
będzie piękną rekomendacją książki. 

Możnaby ją określić jako podręczną, 
lecz treściwą encyklopedję rzeczy, skła- 
dających się na pojęcie kultury normai- 
nego, zdrowego społeczeństwa. Dla tych, 
którzy należą do ,wobere Zehntausend*, 
nie będzie ona rewelacją. Zapewne. 
stwierdzić wszakże musimy, że liczba 
„dziesieciotysiecznej“ elity maleje prze- 
rażająco. Elita spada. Książka Chwistka 
może ją w upadku powstrzymać. Tych 
zaś, którzy nie należą do niej, może pod 
nieść. Takie są jej intencje, wypływają - 
ce z prawdy, która nie jest nową, a jed- 
nak zawsze aktualną: „człowiek, który 
raz wdarł się na wyżyny, powinien na 
nich pozostać do końca za każdą cene, 
choćby był w ostatecznej nędzy, a co 
trudniejsza, w największym luksusie i 
bezpieczeństwie. Wysz. 
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Dekoracja zasłużonych 
ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWEMI 

W DZIEŃ ŚWIĘTA NARODOWEGO 

WILNO. Dorocznym zwyczajem w dniu 

3 maja p. wojewoda wiileński Władysław 

Jaszszołt w imieniu Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej i prezesa Rady, Ministrów uskute- 

<znó uroczystą dekorację odznaczeniami 

państwowemii zasłużonych osób z miasta 

Wilna i powiatu wileńsko - trockiego. U- 

roczystość dekoracji odbędzie się o godz. 

1-szej w wielkiej sali! konferencyjnej Urzę 

du Wojewódzkiego Wiileńskiego. 

Udekorowame zostamą mastępujące aso- 

by: Krzyżem Komandorskim Odrodzenia 

Polski zostaną udekoroxaini: dr. Marjan 

Massonius, profesor USB i amtiysta-ma- 

larz Ludomir Ślendziński, Krzyżem Oficer 
skim Odrodzenia Polski! zostaną udekoro- 

wami: Adam Antomi Piłsudski, delegat 
rządu przy magistracie m. Wilna, Kiawa- 

łerskim Kmzyżem Odrodzenia Polski zosta 

ną udekorowani!: Miarja Jeleńska, przewod- 

miieząca Katolidkiego Związku Polskiego, 
Gustaw Mieczysławi Szulc, naczelnik wy- 
działa Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
łeńskiego, Zygmunt Rewieński, administ- 
rator dóbm w Wielkich Solecznikach, Zło- 
tym Krzyżem Zasługi zostaną udekorowia- 
mi: Marja Zofja Szule - Krzyżanowska, 
siostra przełożona domu mychowawiezo - 

poprawczego dla dziewcząt! pod mazwą 

„Doma Opieki Matki Bożej wi Wilnie”, Wia- 
lentyna.  Horoszkiięwiczówna,  sekretarika 
USB, imż. Grzegorz Merson, naczelnik wy 
działu Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego, Srebrmym. Krzyżem Zasługi: Ha 
lina Kaczyńska, kierowniczka szkoły pow- 
szechnej wi Wilnie, Amtomi Kaliński, ims- 
pektor Dyrekcji Poczt i Telegrafów, Zuzan 
ma Marjanma Horodniczamka, kierowniczka 
szkoły powszechnej wi Ludwinowie, Edwand 
Aluchna, kierowniik oświiaty pozaszkolnej, 
Stefan; Żukowski, inspektor przemysłu 
Iniarskiego wileńskiego Towarzystwa Or- 
ganizacyj Rolniczych wi Wiilnie; Bronzo- 
wym Krzyżem Zasługi: Piiotr Stępel, star- 
szy przodownik PP. w Wilmie, Feliks A- 
bramowicz, starszy przodownik PP w Wiil- 
mie, Józef Kasprowicz, starszy posterunko 
wy PP w Santoce, śp. Wiinicenty: Tarędzie- 
wiićz, którego odznaczenie zostanie wrę- 
czone żonie. (BAP). 

2 SĄDÓW 
SPRAWA O ZNIEWAŻENIE 

STAROSTY 
We wrześniu ub. roku jedna z ulic w Gro- 

dnie stała się miejscem niebywałego znieważe- 
nia tamtejszego starosty p. Zygmunta Robakie 
wicza. Mianowicie w trakcie, gdy p. Robakie- 
wicz wysiadał z auta zbliżył się doń jakiś e- 
legancko ubrany mężczyzna i po wymianie kil 
ku słów uderzył p. Robakiewicza ,trzymaną w 
ręku szpierutą. Po odprowadzeniu do komisa- 
rjatu nieznajomy okazał się kapitanem  rezer- 
wy Stanisiawem Hochwaldem, zam. w Katowi 
cach przy ul. Kilińskiego 32. 

Badany o przyczyny swego postępowania 
p. Hochwald wyjaśnił, iż zajście miało podłoże 
natury osobistej, nie chciał jednak wyjaśnić, 
bliżej, jakiego rodzaju były te przyczyny. — 
Dalsze dopiero śledztwo wykazało, że wcho- 
dzia tu w grę jakaś dama, o którą p. Hoch- 
wald był zazdrosny i którą często widywał w 
towarzystwie starosty. 

Sprawa o znieważenie znalazła się po raz 
pierwszy przed Sądem Okręgowym w Grod- 
nie, który na posiedzeniu w dn. 28 grudnia ub. 
roku skazał kpt. Hochwalda na 3 miesiące a- 
resztu. Wobec tego, że skazany apelował, w 
dniu wczorajszym rozpatrzył ponownie całą 
sprawę Sąd Apelacyjny w Wilnie pod przewod 
nictwem prezesa Wyszyńskiego. W obronie о- 
skarżonego wystąpił adwokat warszawski M. 
Skoczyński, który w dłuższem przemówieniu 
uzasadniał, że zajście miało charakter Ściśle 0- 
sobisty i jako takie musi być rozpatrywane z 
oskarżenia prywatnego. Przeciwko wywodom 
tym oponował pełnomocnik p. Robakiewicza, 
adw. Firstenberg, domagając się w konkluzji 
swego przemówienia zasądzenia na rzecz swe- 
go mocodawcy powództwa cywilnego. 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu sprawy 
Sąd Apelacyjny wyrok poprzedniej istancji za- 
twierdził, zawieszając jednakże tym razem wy- 
konanie kary na przeciąg lat dwóch. Pozatem 
tymże wyrokiem Sądu Apelacyjnego oddalone 
zostało powództwo cywilne. 

Tak samo zajście, jak i oba procesy budzi 
ły ze względów zrozumiałych powszechne zain 
teresowanie. 

  

Morał jak na dłoni 
' Kiedy pam J. Duiko, unzędnik poezto- 

wy z Brasławia, skazany został na dwa 
lata więziemia za talk zwane manipulacje, 
postamowił apelować. (Kiedy apelacja za- 
twierdziła wyrok, pan Dulko założył kasa- 
cję. Kiedy Sąd Najwyższy odrzucił .prośbę 
pana: Dulki, postanowił cm mie siedzieć w 
więzieniu:  zaproponiował bezrobotnemu 
Janowi Bizumowiczowi 2.000 złottych rwza- 
mian za: cdsiedzenie dwóch lat. Jam Bizu- 
nowiez z dokumentami pana Dulki zgłosił 
się lojalmie do „odnośnego” więzienia. 

Kiedy Jan) Bizunowicz  odsiedział pół 
roku, wystosował podanie do prokuratora : 
»iue chcę ja jego pieniędzy: — napisał — 
Puśćcie mnie tylko", Kiedy władze dowie- 
działy się o wprowadzeniu ich w błąd, za- 
aresztowały maitychmiast! pama Dulkę, za- 
żywającego wolności w swtym folwarczku 
pod Oszmianą. (Prócz tego wytoczyły mu 
ulową sprawę za oszustwo. [Prócz tego Bizu 
nowiczowi. Diulko dostanie rok za oszus- 
two, Bizuniowiiecz również rok. Dulko posie- 
dzi wobec tego trzy lata, Bizunowicz odsie- 
dział pół moku, posiedzi jeszcze rok: ra- 
zem. półtora. Te półtora roku posiedzi, dur 
= za dammo. Ale nia tem mile skończy się 
historja. Gdy spotkają się po trzech la- 
tach ma wolności, dojdzie pomiędzy mimi 

do grubej awantury, która  miewątpliwie 
Przymiiesie im znowu kryminał. 

Zi powyższej opowiastki widzimy jak na 
dłoni, że prawda musi zawsze wyjść ma- 

е przystoniecia zabieraj 
się głupcy; że sprawiedliwość zawsze po 
umfuje, a przekleństwo złego czynu zaw- 
sze ściga. przestępcę. 

Wileńska 
Pawieść Kryminalna 

Felich Romanowskiej 

    

  

ukaże się w czasie najbliższym 
w wydacia książkowem. 
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KOMUNIKAT STACI METEORGLG- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 1 MAJA 

Ciśnienie średnie: 756. 

Tetnperatura najwyższa: - 16. 

Temperatura średnia: + 12. 

Temperatura najniższa: --1. 

Opad: ślad. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: wieczorem drobny deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-x 

na dzień dzisiejszy: 
Zachmurzenie zmienne z przełotnemi opada- 

— iej. — Najpierw słabe, potem u- 
mi. Chłodniej ip: ao 

Zachód słońca g. 6,40 

  

miarkowane wiatry zachodnie i 

zachodnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— Nabożeństwa Majowe odprawiane będą 

codziennie w kaplicy (Królewska 9 m. 50 

godz. 20.15. Goście — Akademiczki i Akade- 

micy mile widziani. ; : 

— Nabożeństwo w Meczecie. We środę 3 

maja, w. dniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3-go maja, o godzinie 10 rano odbędzie się w 

meczecie nabożeństwo, o czemMuitjat podaje 

do wiadomości muzułman. 

MIEJSKA 

— DZISIEJSZA u isp. 

Na dziś zwiołamie zostało nadzwyczajne po- 

siedzenie Rady Miejskiej. Na porządku 

dziennym znajduje się jedymie sprawa za- 

ciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w 

wysokości 600.000 złotych. й sumy tej ma- 

gistinat zamierza zapłacić kolejną ratę po- 

życzki angielskiej w wysokiości 120.000 zło- 

tych, resztę przeznacza ma zasilenie śnod- 

ków obiegowiych samorządu. 

Dla powzięcia powyższej mchwały wy- 

magame jest kwalifikowane quorum. 

— ROBOTY MIEJSKIE. W połowie 

maja! wozpoczęte zostaną roboty kanaliza- 

cyjne ma ul. Zarzecznej i (Popławskiej przy 

których zatrudnionych zostanie kilkudzie- 

sięciu bezrobotnych. 

a obecnie prowadzonych robotach 

wodociągicwo - kanalizacyjnych magistrat 

zańłrudnia 160 bezrobotnych. 

— [PIĘCIOLETNI PLAN KANALIZA 

CYJNO - WIODOCIĄGOWY. Dyrektor 

wodociągów in. Jensz ukończył opracowy- 

wanie 5-cio letniego plamiu rozbudowy 'wio- 

dociągów: i skanalizowania miasta. 

Obszar (Wilma podzielomy został na sze 

reg rejomów, stosownie do kolejności za- 

mierzonych mobót. Wykonanie planu po- 
chłonęłoby przeszło 15 miljonów złotych. 
Projekt ma byč wi najbliższym czasie skie- 
rowanty do, zatwierdzemia: władzom central 

miym. | S 
Jak ma stosunki wilefskie jest to 0l- 

bnzymie przedsięwzięcie, mwatipič wiec nale- 

ży, czy miastu uda się zaciągnąć tak po- 
ważną pożyczkę. 

— ORGANIZOWANIE TARGÓW. PÓŁ 
NOCNYCH. (W związku z powziętą przed 
kilku dniami uchwiałą urządzenia w rokiu 

bieżącym trzecich Targów Północnych, iw: 

najbliższym czasie rozpoczęte zostaną pra- 

ce organizacyjne, omaz remont! pawilonu w 
ogmodziie Bernardyńsikim. 

— SPĘD BYDŁA. W) ubiegłym tygo- 
dniu ma tiamg miejski spędzono 1967 sziiuk 

bydła i nierogacizny. Na komsumpeję miej 
scową zalkiupiomo 1920 szłłuk, reszta za- 

Ikupily pobliskie gminy powiatu wileń- 
skio - trockiego. 

— SMUTNY OBJAW. „Wilno liczy о- 

becnie przeszlo 300 prostytutek. Liczba ta 
w. stosumiku do aoku ubiegłego wzrosła pra- 
wie o 10 procent. 

WOJSKOWA 
— POBÓR ROOZNTIKA 1912. W dmiu 

dzisiejszym rozpoczyna się pobór rocznika 
1912. W! pilerwszym dniu poboru winni sta 
wić się wszyscy mężczyźni, urodzeni w wy- 
żej wymienionym roku z mazwiskami za- 
czymającemi się ma literę A, poniadto po- 
borowi z nazwiskami ma literę B, zamiesz- 
kali na terenie 6 komisarjatu PP. 

Komisja urzęduje przy ul. Bazyljań- 
skiej 2 od godz. 8 mano. Każdy poborowy 
winiien mieć przy sobie dokument osobisty 
siwiierdzający tożsamość. 

— ROOZNICA 3-GO MAJA W WIOJ- 
SKU. Rocznicę Konstytucji 83-80 Maja 
garnizoni wileński rw: roku bieżącym uczci 
w mastępujący, sposób: 

W godzinach popołudniowych 2 bm. wy 
głoszone zostamą. w oddziałach pogadanki 
mai temat  „Znaczemie Konstytucji 3-go 
Maja“, 

„Od godziny 18 dnia 2 bm. do pobudki 
ga +2 See wojskowe zostaną ude- 

mowane flagami: o barwach narodowych. 
, Dnia 3 bm. o godzinie 10-tej odbędzie 

się w kościele garnizonowym mabożeństwo 
z okoliiczniościowem kazaniem. W nabożeń- 
siiwiie tem wezmą udział delegacje wszyst 
kich oddziałów wojskowych garnizonu wi- 
leńskiego. 

Prosi się pnzedstawicieli władz :i społe- 
ezeństwo lo wzięcie udziału w: tem nabo- 
ženstimie, 

SZKOLNA 
= Shelley's Institute, podaje do wiadomo- 
SC, że zapisy na ostatni trymestr przyjmować 
będzie Kancelarja od dziś codziennie od 11 do 
li dnia 3 majai 5od5— 6-ej 

Anglik udziela lekcyj prywatnych w godzi 
nach rannych. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

czek USB. zawiadamia, że we środę dnia 3-go 
bm. o godz. 10 bez kwadransa w kaplicy Do- 
mu Sodalicyjnego (Królewska 9 m. 5) zosta- 
nie odprawiona sodalicyjna Msza św. ze wspól- 
ną Komunją św., poczem odbędą się wpisy no- 

wych członkin. Obecność wszystkich  Sodali- 
sek Konieczna. Na zakończenie wspólna  foto- 
grafja. 

. Zebranie Wałne Sodalicji M. A-czek odbę- 
dzie się w niedzielę dnia 7 b.m. bezpośrednio 
po akademickiej Mszy św. i wspólnem  Śnia- 
daniu wlokalu przy ul. Uniwersyteckiej 9 m. 9. 
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ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie Związku Obrońców Wilna. W 

środ, dnia 3Ł m. w lokah Związku (ogród 

Bernardyński, pawilon powystawowy)  odbę- 

dzie się herbatka Związku Obrońców Wiina i 
b. Żołnierzy Litwy Środkowej. Początek o godz. 

18. Wstęp tylko dla członków i bezpłatny. Wy 
głoszą reieraty: prezes Związku — senator Wi- 
told Abramowicz p.t. „Cele i zadania Związku 
Obrońców Wilna”, oraz pułk. jerzy Dąbrow- 
ski — „Ze wspomnień z lat 1918 — 1920“. 
— Zrzeszenie Aplikantów. — Dnia 28 kwiet 

uia odbyło się walne zebranie Zrzeszenia Apli 
kantów Zawodów Prawniczych w Wilnie, na 
którem dokonano wyboru nowych władz. 

Prezesem został wybrany Konrad Okulicz. 
Do zarządu weszli F.. Michnowicz, W. Węgliń- 
ski, St. Gleich, i A. Radziuk, pozatem ukon- 
stytuowano komisję rewizyjną i sąd koleżeń- 
ski. 

Walne zebranie uchwaliło nadać p. prezeso- 
wi Sądu Apel. w WiłnieW. Wyszyńskiemu god 
ność senjora honoris causa. 

Ponadto postanowiono wyrazić podziękowa 
wanie za przychylne ustosunkowanie się do 
Gziałalności Zrzeszenia p. p. prezesom: Wyszyń 

     
skiemu, Kaduszkiewiczowi, i Plucińskiemu, a 

gólności p. sędziemu Sądu Apel. Br. 
żińskiemu, za jego szczególnie przychylne 

ustosunkowanie się do spraw Zrzeszenia i za 
jego udział w pracach Zrzeszenia. 

— środa Literacka z powodu święta naro- 
dowego w dniu 3 maja przeniesiona została na 
czwartek, dnia 4 maja r.b. i poświęcona bę- 
dzie Sienkiewiczowi. W pierwszej części p. Zy- 
gmunt Falkowski odczyta dwa dłuższe rozdzia- 
ły ze swej przygotowanej do druku pracy mo- 
nograficznej o Sienkiewiczu, w drugiej części 
artyści dramatyczni odczytają wyjątki z no- 
weli „Co się raz stało w Sydonie*, oraz kilka 
nieogłaszanych jeszcze drukiem utworów poe- 
tyckich Sienkiewicza, m. in. niedrukowany 
wiersz p.t. „Lotus“. 

Początek jak zwykle o godz. 20,30. 
— Odczyt o zabytkach ewangielickich w 

Wilnie. Towarzystwo Krajoznawcze komuniku- 
je, że w dniu 2 maja (wtorek) o godz. 8-mej 
wieczór odbędzie się w lokalu przy ul. Zawal- 
nej 1, I-sze piętro, odczyt dyr. Wacława Stu- 
dnickiego o zabytkach ewangielickich w Wil- 
nie. Wstęp dla członków Tow. Krajoznawczego 
i Kół Krajoznawczych młodzieży — bezpłatny. 
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami. 

— Posiedzenie Wileńskiego Towarzystwa 
Neurologicznego łącznie z Wil. Oddz. Polskiego 
Towarzystwa Psychjatrycznego odbędzie się w 
dniu 4 maja r.b. o godz. 12 w południe w Kli- 
nice Neurologicznej USB. (Szpital Św. Jakó- 
ba). Porządek obrad: 

1) dr. A. Malinowski: Demonstracja cho- 
rego z zespołem Gansera, 2) dr. A. Wirszub- 
ski: — Omówienie przypadku bluźnierstwa. 3) 
Doc. j. Hurynowicz: W sprawie chronaksji kon 
stytucjonalnej i subordynacyjnej. 4) prof. St. 
Władyczko: Mocz ciężarnych w terapji scho- 
rzeń układu nerwowego. 5) dr. C. Borusewicz 
1) O polyklonji z pokazem chorego, 6) dr. L. 
Achmatowicz i dr. C. Borusewicz: Omówie- 
nie przypadku operowanego  Oppel-Leriche'a. 
7) dr. N. Baniewicz: W sprawie rozpoznania 
t. zw. padaczki samoistnej. 8) dr. J. Boryso- 
(neurinoma)zz..o — ..р 
wicz i dr. L. Achmatowicz: Guz kąta mostko- 
wo-móżdżkowego (neurinoma). 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Węgier. 
We środę 3 maja o godz. 5,30 odbędzie się w 
seminarjum prawniczem (Uniwersytecka 7 —w 
dziedzińcu m. 7—8) zebranie poświęcone ucz- 
czeniu pamięci wielkiego patrjaty, polityka i 
mówcy, hr. Alberta Apponyi, który zmarł w 
Genewie w marcu rb. w 88 roku życia. Refe- 
rat wygłosi prof. Zdziechowski. Goście są mile 
widziani. 

— Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i 
Przemysłowej w Wilnie niniejszem zaprasza 
członków i sympatyków na uroczystą akade- 
mię zorganizowaną z okazji obchodu Konstytu 
cji 3-go Maja, która odbędzie się w dniu 3 ma 
ja rb. o godz. 19 w lokalu Resursy Rzemieślni 
czej przy ul. Bakszta nr 2. 

— Klub Sportowy ZMR i P. w Wilnie ni- 
niejszem podaje do wiadomości członkom, że 
walne zebranie klubu, odbędzie się 4 maja rb. 
o godz. 18 w lokalu Zrzeszenia przy ul. Jagiel- 
lońskiej 8 — 23. : 

Obecność wszystkich członków jest obowią 
zkowa. 

RÓŻNE 
— UOZCZENIE PAMIĘCI PROFE- 

SORA DAWNEGO UNIWERSYTETDU.— 
1-go bm. rozpoczęły się obrady Zjazdu far- 
maceutėw i fanmakologów, więć przy (tej 
sposobności słusznie zostały: przyjpomniame 
zmalkomite zasługi ma polu  fanmakology: 
profesora: dawnej iwszechniicyj wileńskiej, 
Jama Wolfganga, świetnego kierownika 
wileńskiego gabinetu farmaceutycznego 
przy, Uniwersytecie (gdzie potem: lokowało 
się stare wiileńskie T-wio lekarskie przy ut. 
Uniwersyteckiej). Farmaceuci! masi udali 
się pmzy: tej sposobniości na cmentarz e- 
wamgeliicdki — do grobu Wolfganga i tam, 
sikładając hołd pamięci uczonego, ozdobio- 
no mogiłę pięknym wieńcem, zaś ceniony 
profesor farmakologji ma Uniwersytecie 
Stefana Batorego dr. Jani Moszyński. uczcił 
pamięć zmalkomitego swego poprzednika 
jokiclicznościowem pnzemówieniem. Ładny 
iniaggrobek prof. Wolfganga miedawmo z0- 
stał odrestaurowany, właśnie w czasie ju- 
Ibileuszu Wszechnicy Batorowej pnzed idwo 
ma. laty i wówczas odnowione zostały ii im- 
ne pomniki profesorów. Uniwersytetu Wi- 
leńskiego, stąd dało iście obywatelski przy 
kład dla naśladowania administratorom 
Rossy, po-Bernardyńskiego, Śto-Piotrow - 
skiego ii innych maszych miast: zmarłych... 

: i 8—czyk, 
—— Komitet Organizacyjny Akcji Katolickiej 

parafji ostrobramskiej w Wilnie organizuje piel 
grzymkę - wycieczkę krajoznawczą w drugiej 
połowie czerwca 1933 r. w kierunku: Warsza- 
ма — Częstochowa — Kraków —Zakopane i 
z powrotem. 

Koszta przejazdu koleją tam i z powrotem 
wynoszą: klasa 3 — 31 zł.; klasa 2 — 45 zł, 

Czas trwania podróży 2 tygodnie. 
Zapisy i wszelkie informacje dotyczące 

pielgrzymki - wycieczki uskutecznia Komitet 
Organizacyjny, mieszczący się w Wilnie przy 
ul. Bazyljańskiej 3 m. 16 od dn. I maja do dnia 
10 czerwca rb. codziennie prócz niedziel i 
świąt od godz. 9 do 12 i od godz. 15 do 18, 
Dzień wyjazdu będzie podany w prasie. 

— Komunikat, — Wzywa się wszystkich 
członków oddziału reprezentacyjnego Związku 
Uczestników b. I. Korpusu Wojsk Polskich na 

Wschodzie do stawienia się we Środę, dn. 3 
maja rb. punkt na godz. 8 min. 30 w lokalu 
sekretarjatu (zauł. Św. - Michalski 2 m. 23). 
Stawienie się w umundurowaniu służbowem. 

Komenda Oddziału. 
— Podziękowanie. — Tą drogą składamy 

serdeczne podziękowanie pani Zofji Krubiczo- 
wej, właścicielce kina „Lux* za hojną ofiarę 
w postaci 200 biletów do kina „Lux“ na rzecz 
kolonij letnich dla najbiedniejszej dziatwy szk. 
nr 19 im. Królowej Jadwigi. 

Zarząd szkoły i Komitet Rodzicielski. 
— BKSPORT RĘKAWICZEK. Firmy 

szwajcarskie nawiązały pertraktacje z wi- 
leńskimi eksporterami rękawiczek w spra- 
wiie zonganizowania eksportu tego arty- 

kułu na rynki szwajcarskie. 

BALE I ZABAWY 
— perkalowy Bat L.0.P.P.. Dziś o godz. MREMEEEEREBEEEEZZEZE WE ZRZNZEZEDRZZEE 

Dnia 3 maja jako w pierws 4 bolesną rocznicę zgonu 

Józefy Butkiewiczówny 
Nauczycielki Polskiego Gimnazium w Kownie 

odbędzie się Msza św. o godz. 9 ej w kaplicy Matki Boskiej u św. Jans, o czem 

22 w salonach Ogniska K.P.W. Kolejowa 19 
Koło Pań L.O.P.P. urządza pod łaskawym pro: 
tektoratem p. prezesowej Kazimierzowej  Fal- 

kowskiej, I-szy Wielki Bal Perkalowy, uroz- 

maicony szeregiem oryginalnych i 

nych dotąd niespodzianek na miejscu, ciekawe 

eksponaty lotnicze. Wejście za zaproszeniami 

dla gości 2 zł., członków  L.O.P.P. i K.P.W. 

1 zł. 50 gr. Dochód przeznacza się na X-ty 

Tydzień Lotniczy. Zaproszenia i bilety wcześ- 

niej nabywać można w Dyrekcji Kol. parter 

pok. Nr. 1 i wieczorem przy wejściu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohuiance. — Ostatnie 
gościnne występy Jadwigi Smosarskiej! —U- 
rocza gwiazda filmowa Jadwiga Smosarska w 

najbliższych dniach zakańcza gościnne występy 

w Wilnie. Dziś we 'wtorek 2 maja jeden z o- 

statnich występów Jadwigi Smosarskiej w pięk 

nej, słonecznej sztuce „Żegnaj młodości”, któ- 

ra stale zgromadza tłumy widzów w teatrze 

na Pohulance. 
— Ostatnie przedstawienie „Weseła” zosta- 

nie odegrane na uroczystą popołudniówkę w 
dn. 3 maja (godzi. 4 po poł.) w doskonałej 

premjerowej obsadzie, po cenach zniżonych. — 
jest ostatnia okazja  ujrzenia nieśmiertelnego 
dzieła Wyspiańskiego, które każdy obywatel 

państwa polskiego znać powinien. + 

— Smosarska na prowincji. — W dniu 5 
maja odbędzie się pierwsze przedstawienie w 
Mołodecznie stałego teatru objazdowego teat- 
rów miejskich ZASP w Wilnie, na które dana 
będzie przepiękna, pełna radości i pogody ko- 
medja „Żegnaj młodości" („Młodość szumi**) 
w koncertowej grze artystów teatru Wielkiego 
w Wilnie, z gościnnym występem królowej e- 
kranu Jadwigi Smosarskiej, której partnerem 
będzie znakomity artysta scen warszawskich — 
Stanisław Daczyński. Reżyserja dra Ronard - 
Bujańskiego, dekoracje Makojnika. 

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

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy M. 
Grabowskiej. — Dziś ukaże się po raz 8-my 
operetka Kalmana „Marica“, z udziatem M. Gra 
bowskiej. Przedstawienie dzisieįsze — przezna 
czone dla garnizonu m. Wilna. Jutro w- dal- 
szym ciągu „Marica* we 'wspaniałej oprawie 
dekoracyjnej z M. Grabowską w roli tytułowej 
Ceny zniżone, Zniżki nowego typu ważne. 

— „Cnotliwa Zuzanna”. — Najbliższą pre- 
mjerą teatru Lutnia będzie pełna humoru, wer- 
wy, ubarwiona piękną muzyką ogólnie lubiana 
operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzanna”. 

— „W pustyni i w puszczy”. — Cieszące 
się wielkiem powodzeniem widowisko dła mio 
dzieży „W pustyni i w puszczy* według po- 
wieści H. Sienkiewicza, odbędzie się jeszcze 
dziś we wtorek o godz. 12-ej (specjalne przed 
stawienie dla szkół powszechnych) i o godz. 
4 po poł. dla młodzieży szkół średnich. Bilety 
zbiorowe (zniżkowe) wydawane są w kasie 
ой 11 rano. 

— Popołudniowa rewja w „Lutni* po ce- 
nach najniższych. — We środę nadchodzącą 
ukaże się na przedstawieniu popołudniowem po 
raz ostatni w sezonie wielka rewja „Pociąg 
wiosenny” z udziałem całego personelu artysty 
cznego. Celem udostępnienia tego widowiska 
najszerszej publiczności, ceny miejsc wyzna- 
czono najniższe od 30 gr., Początek o godz. 4. 

— Gościnne występy teatru „Morskie Oko* 
na Pohulance. — W piątek, sobotę i niedzie- 
le teatr na Pohulance gościć będzie warszaw- 
ski teatr „Morskie Oko'* z Lodą Halamą, Sta- 
nisławem Gruszczyńskim i Romanem ' Giera- 
sieńskim па czele. 

— Cykl wykładów muzycznych w sali Zw. 
Literatów (Ostrobramska 9). Dzisiejsza poga- 
danka obejmuje historjj opery i  oratorjum 
od pocztąków do końca 18-go wieku. Odczyt 
ilustrują liczne przykłady i wyjątki z oper.—- 
Początek o godz. 18,30. Wstęp 99 gr. i 75 
gr. (uczniowskie). 

— Zjazd Nauczycieli Muzyki i Śpiewu. — 
Komitet organizacyjny zjazdu w Wilnie nau- 
czycieli muzyki i śpiewu komunikuje, że ter- 
min zjazdu został przesunięty na 2, 3 i 4 czer 
wca. 

Podaje się też do wiadomości, że w Mini- 
sterstwie Oświaty zostały uzyskane urlopy dla 
nauczycielstwa na czas zjazdu oraz w Minister 
stwie Komunikacji ulgi na przejazd kolejami. 

: Szczegóły o źjeździe będą podane w Dzien- 
niku Urzędowym Kuratorjum Szkolnego Wi- 
leńskiego nr 5 i w czasopiśmie „Muzyka w 
Szkole”. 

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 
— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — Przez wy 

picie esencji octowej usiłowała odebrać sobie 
życie 22-letnia Wanda Roszczewska (ul. Dol- 
na 18). Pogotowie ratunkowe odwiozło ją w 
ciężkim stanie do szpitala Sawicz. Przyczyna 
nieznana. Do szpitala żydowskiego zaś pogo- 
towie odwiozło drugą Samobójczynię, Marję 
Stankiewicz, lat-34 (ul. Szeptyckiego 7). Wypi 
ła ona na ul. Trockiej pewną dozę esencji oc 
towej. Życiu nie grozi niebezpieczeństwo. — 
Przyczyną brak środków do życia, 

— Fałszywy bilon. — 1-złotówkę fałszywą 
zložyt w  5-ym komisarjacie policji państw. 
Józet Bohdziewicz (Wiwulskiego 22) zawiada 
miając władze, że fałszywą monetę otrzymał 
od Stefanji Mężyńskiej (Wiwulskiego 14). — 
Monetę zakwestjonowano i wszczęto docho- 
dzenie. 

2 fałszywe monety 50-groszowe zdepono- 
wał w 6 kom. policji państw. mieszkaniec No- 
wo Wilejki Józef Sudomski, oznajmiając, że 
otrzymał je w sklepie przy ul. Zarzecze 17. — 

Monety zabrano i wdrożono dochodzenie. 
— Skradła zegarek. — Zegarek wartości 

50 zł. skradziono z kamizelki Aleks. Orzechow 
skiemu (Bakszta 11) w czasie pobytu w domu 
przy ul. Metropolitalnej 6. Kradzieży tej doko 
nała Sokołowska Aleksandra, za którą wszczę 
to poszukiwania. 

— Nagły zgon. — Gregulanisowa Nadzieja 
lat 48 „„artaki 7) zmarła nagle 30 bm. Zwło- 
ki zabezpieczono do decyzji władz prokurator 
skich. Przyczyną zgonu była choroba serca. 

— WYBITE SZYBY W SYNAGODZE. -— 
W niedzielę późnym wieczorem dwóch chłop- 
ców w wieku 8 i 10 lat wybiło kamieniami 
15 szyb w synagodze przy ul. Suchej 6. 

— W SPRAWIE KRADZIEŻY NA UL. 
PODGÓRNEJ. — Z protokułów policyjnych 
wyjmujemy wiadomość, o wynikach dochodzeń 
w sprawie kradzieży nakrycia stołowego na 
szkodę Marji Ladowskiej, zam. przy ul. Por- 
towej 28. O kradzież tę posądzony był niesii1- 
sznie Drabowicz Hipolit, zamieszkały przy ul. 
Podgórnej 10, gdyż u niego znaleziono po- 
chodzące z kradzieży nakrycie. Tymczasem do- 
chodzeniem policyjnem stwierdzone zostało, że 
Hipolit Drabowicz nakrycie to kupił od Jana 
Boguszko, (Garbarska 10) nie wiedząc, że po- 
chodzi ono z kradzieży. 

— Podrzutek. — Podrzutka płci żeńskiej 3 
miesięcy, znaleziono na podwórzu domu przy 
ul. Żelaznej tuatce 24--— Umieszczono go w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

Dwaj 

niewidzia- - 

powiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 
PRZYJACIÓŁKA 

RZN ESRO = ini ———— TA HS 

Krwawy napad pod Dziewieniszkami 
OFIARA NAPADU DOG 

WILNO. — Nocy wczorajszej banda 
rabusiów dokonała zuchwałego napadu 

na dom zamożnego chłopa Apolinarego 
Sokołowskiego, właściciela kołonji Dzie- 

wieniszki, gminy dziewieniskiej, powiatu 
oszmiańskiego. 

Około godziny 12 w nocy rodzina So 

kołowskich została zbudzona hałasem.— 

Do mieszkania wdarło się kilku osobni- 

ków, którzy z krzykiem rzucili się na 0- 

becnych, żądając wydania pieniędzy. — 

Sokołowski w pierwszej chwili sta- 

wiał opór, lecz ugodzony siekierą w gło 

wę, padł na ziemię,  obiicie brocząc 

krwią. ; : 

Bandyci nie mogąc znaieźć upragnio 

ORYWA W SZPITALU 

nych pieniędzy, usiłowali steroryzować 
domowników, lecz przekonawszy się, że 
ci nie wiedzą nic o schowku, zwrócili się 
do гапперо Sokołowskiego, aby wydał 
swe oszczędności. 

Gdy odmówił, bandyci brzytwą pod- 
cieli mu gardło i zabrawszy znalezione 
już poprzednio 100 złotych, zbiegli. 

Władze bezpieczeństwa, dowiedziaw 
szy się o zbrodni, zarządziły natychmiast 
pościg, który narazie nie dał konkretnych 
rezultatów. 

Podczas obławy zatrzymano dwu 0- 
sobników, podejrzanych o kontakt z mor 
dercami, 

SPORT 
STRZELANIE NA ODZNAKĘ 

STRZELECKĄ 2 

Staraniem Komendy PW Wiilno-Miasto 

1, w dniu 3 baja br. od godziny 8 do godz. 

14 na strzelnicy Pióromont odbędzie się 

strzelanie na odznakę Stnzelecką ITI-ciej, 

Il-giej i I-szej klasy. 
Walmumiki: odległość 50 m. : 

Klasa III-cia 3 próbne plus 10 serja — 

wymagane minimum 75 pkt. ma 100 ' 

Klasa I-ga: 3 prėbne plus 10 serja — 

wymagane minimum 85 pkt. ma 100 i 

Klasa I-sza: 3 próbne plus 2 serje po 

10 strzałów, wymagane minimum 180 pkt. 

ma 200 możliwych. 

Amumieja własna lub do nabycia na 

stnzelmiicy. в 

Uzyskana Odznaka Sirzelecdka daje ró- 

winocześnie możmość do nieodbywania strze 
ań w: konikiuremejach do (POS. 

PRAWNICY NA KORTACH 
TENISOWYCH 

Od paru dni korty (Parku Sportowego 

mtykazują niebywałą frekwencję. Pogoda 

mie nadzwyczajna, sezon jeszcze właści- 

wie dopiero się zaczyma. Co więc jest przy- 

czyną tego niezwykłego ożywiemia ? 

Podejdźmy bliżej i przyjrzyjmy się gra 

jącym. Prawie niewidziane Potychczas na 

kortach osoby. Skąd ten nagły zapał? 

Słyszymy wokoło żywe, ba, nawet fa- 

chowe dyskusje ma temai techniki gry.--- 

I trzeba przyznać, że poszczególne odezwa- 
nia świądczą o pewnych wiadomościach. 
Gorzej wygląda sama gra. Trenerzy, (jesti 
ich kilku) poprawiają, wskazują błędy— 
uczą fachowo, logicznie, i z wielką zdol- 
nością pedagogiczną. 

Nareszcie para przypadkowych zdań 
wyjaśnia całość. Trenuje Klub Prawni- 
ków. Kurs, który poprzedniio ówiczył ma 
sali przez parę tygodni, wyszedł na korty. 

Ćwiezą rano i po południu, pod kierownie- 
! pp.: Dowłborowej, Filorczakowej i 

Praca daje miadspodziewane rezultaty; 

grają widocznie lepiej z każdą niemal go- 
dziną. Nie więc dziwnego, że coraz więcej 

zjaiwia, się chętnjych. Stąd iten (tłok: mokoło 
„4“ (miumer lio — kltóma: została wryma- 

jęta przez klub do j dyspozycji no wyłączne, 

Klub się musza, ciągle inicjuje mowe i 
ciekawe poczynamia sportowe wśród star- 
szego społeczeństwa. [Po kursie marciar- 

skim, gimnastyce, grach, ping-pongu przy 
szedł okres ma tenis. Z biegiem czasu — 
z nastaniem cieplejszych (dni — przyjdzie 
niewątpliwie kolej ma pływanie, wioślarkkę 

i inmie sponty. Kilub więc się rozwija # @ле 
ki dobremu kierownictwu, staje się jed- 

nostką organizacyjnie pożyteczną. 

W obronie gawronów 
W tym roku nie powiodło się naszym pier- 

wszym  Zwiastunom wiosny gawronom 
(gracz) — gdyż po powrocie z dalekich, wię- 
cej ciepłych, ale obcych krajów, spotkała ich 
klęska w ich rodzinnych osiedlach, miejskich, 
Antokolskich lasach, gdzie do nich niemiłosier 
nie strzelają z broni palnej, niewiadomo za co i 
poco! Z ciężkiem sercem patrzy się na martwe 
ciałka tych nieszczęśliwych ptasząt, któremi : a- 
śmiecone są lasy i drogi leśne. 

Gawron jest jednym z najlepszych  dar- 
mowych sanitarjuszów przedmieścia, odżywia 
się on bowiem stale tem, co może przynieść 
chorobę, niszczącą zdrowie człowieka. 

Pod tym względem gawron przynosi nam 
to samo, co niezmordowany leśny doktór — 
dzięcioł, który podczas zimy i latem od świtu 
do zmierzchu tępi wszelką zarazę i wiecznie 
bada stan zdrowia drzewa, czego człowiek nie 
potrafi i nawet nie jest w stanie zrobić. 

Patrząc na tępienie tych tak niewinnych i 
tak pożytecznych dla człowieka bezbronnych 
stworzeń, jakiemi są gawrony, volens nolens, 
przychodzi na myśl: jak trudną musi być wal- 
ka z bezmyślnymi myśliwymi dla Towarzyst- 
wa Opieki nad Zwierzętami... 

Zdawałoby się, iż uwaga i samoobrona 
odpowiednich czynników w naszem społeczeń- 
stwie powinna usunąć objawy rozwydrzenia, — 
które stając się złym nałogiem, nic dobrego na 
przyszłość nie wróży, a demoralizuje młodzież 
w wieku szkolnym. 

Franciszek Serbej. 

Rąćje wileńskie 
WTOREK, DNIA 2 MAJA 1933 R. 

12.10: Muzyka z płyt. 13.20 Komun. meteor 
14.45: „Wiosenne nastroje w muzyce (płyty). 
15.15: Giełda roln. 15.25: Komun. Wil. Aeroklu 

bu. 5: „Wśród książek”. 15.50: Koncert dla 
młodzieży (płyty) Hektor Berlicz. 16.25: „Te- 
chnika egzaminów maturalnych* — odczyt dla 
naucz. 16.40: „Dar Narodowy 3-go maja“ — 
odczyt. 17.00: Koncert sym. 
17.55: Program na środę 18.00: „Pomiary w 
przestrzeni wszechświata” — odczyt dla ma- 
turzystów. 18.20: Wiad. bieżące. 18.25: Utwory 
fortepianowe (płyty) 18.40: „Traktaty ochrony 
mniejszości narodowych" — odczyt litewski. 
18.55: Rozmaitości. 19.00: Codz. odcinek pow. 
19.10: Rozmaitości. 19.15: „Ze świata radjowe- 

   

  

Sekret wynalazcy 
CZYŁI DZIWY TARYFY AUTO- 

BUSOWEJ 

— Cud XX wieku! Oryginalny: afry- 
kański wąż boa wod głowy do ogona 3 

matir., od ogona do głowy 5 mitr. (Proszę о- 
bejrzeć za jedne 20 gmoszy. я 

Ten sposób reklamowania eksponatów 

w! podrzędnego rodzaju bałaganach przy- 
pomina maszą taryfę autobusową, która 

jest jak ten afrykański wąż boa. Oto 

- np. na linji nr. 1, za przejazd 5 przystan- 

kówi od Sądu do ulicy (Królewskiej płaci 

się 15 gr. natomiast ma linji mr. 3 za 

przejazd — 4 przystanków: od Cerkwi do 

Ratusza trzeba już płacić 20 gr. 
Dlaczego tak jest trudno iwytłomaczyć 

i dowiedzieć się. (Wiidocznie rzecz ma się 
tutaj jak z owym wężem afrykańskim 
który lod głowy do ogona ma 3 mir. a od 
ogonia do įgžowy 5 mitr., a wszystko razem 
jest sekretem wynalazcy. 

—-000—— 

Zarobił na „śmierci 
Hitlera" 

Wizoraj w! południe ukazał się na mie- 
ście żydowski dodatek nadzwyczajny, wy- 
damy) przez niejakiego p. Gurwicza, a za- 
tytułowany: „Ostatnie Nowiny. Dodatek 
ten przynosił niezmiennie sensacyjną wia- 
domość o zamordowaniu Hitlera w chwili, 

gdy opuszczał pałac Himdenbunga. 
Wprawdzie ma końcu zaznaczonio (dro- 

Ibnym druczkiem), że wiadomość nadeszła 
z Wiedniia i brak jej pobwiendzenia, mie- 

mniej jednak uczyniła ona w mieście, a 
szczególnie w dzielnicy żydowskiej, ogrom 
me wirażenie.  Kilka tysięcy dodatku roz- 
sprzedamo w i Ikwiadramsa. 

Przy tej sposobności p. Gurwiez umže- 
ścił pod depeszą duże ogłoszenie o przy- 
jeździe z Łodzi aktorów żydowskich. — 
A więc ubił jednocześnie dwa imteresy. 

Nie trzeba dodawać, że wiadomość o 
Hitlerze była zwykiłą kaczką. 

  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W dniu 4 maja © godz. 20 odbędzie się 
posiedzenie Rady, Miejskiej z mastępują- 
cym porządkiem dziennym 

1) Sprawa przyjęcia budynku rzeźni 

miejskiej, 
2) Uchwalenie budżetu na 1933-34 r. 
3) Uchwalenie zmian w staitutach po- 

datkowych, 
4) Obniženie opłat za posłtój wozów: 

nia mymiku. 
5) Obmiiżenie opłat za korzystanie z 

urządzeń miejskich, 
6) Umorzenie podatlków ii opłat: miej 

skich. 
7) Obniżenie opłat: w nzeźni miejskiej 

Nie wiemy, czy Rada Miejska będzie 
obradowała całą moe, ale możemy: stwier- 
dzić, że wobec znajdływania się na po- 
rządku dziennym (budżetu, porządek ten 
jest stanowczo zą duży, 

_ — ZAOPATRZYLI SIĘ, P. Teodor 
Sologub zabił sobie iweprzka inarobił kiet- 
bas, posolił połacie Słonińy i rad, że na 
cale lato mu wystarczy spał spokojnte 
w mocy 27 kwietnia, kiedy korzystając z 
tego jakiś drab zakradł się do komory i 
zabrał p. Teodorowi jego dorobek, co z 

z stwierdził ramo 28  kwietnta. 
dzieląc się Swym żalem z policją. 

Takaż nieprzyjemna historja spotkała 
p. Gołębickiego Mikołaja, z tą tylko ró- 
żnieą, że wamtość skradzionych smakoły- 
ków p. Teodorowi wymosi 50 zł, zaś wiar- 
tość skmadzionych p. Mikołajowi 200 zł 

— CHCIAŁA SIĘ ROZSTAĆ Z TYM 
ŚWIATEM. Widnin 28 kwietnia o godz. 
18.30 w końcu ul. Hołówki pomiędzy 
ementiarzem katolickim a żydowskim w 
krzakach odległych 0 3 mir, od drogi) — 

Z Jadwiga Sa, usižo- 
| popełn: nić samobójsttwo _ przez 

strzelenie ° się z rewolweru Nagan w Ni 
pierś, Rammą  Noskowiczównę w stanie 
ciężkim pnzewiezicno do szpitala migdzy- 

aa wyniklo dochodzenie 
przyczyną ięcia się ma życie mają być 
ciężkie wiarunki matenjalne az. 
wowiy. 

19.3 go". 19.30: „O pierwiastkach rasowych - 
гусе różnych narodów” — teljeton. 19.45: "= sowy dz. radjowy. 20.00: Koncert z Zagrzebia. 
21.20: Wiad. sport., dodatek do pras. dź. radj. 21.30: Muzyka lekka. 22.00: Kwadr. liter. 22.15 
Arje i piešni w wykon. Leo Kochowicza (te- nor) 22,45; Muzyka tan. 22,55: Komun. me- Tome 23.00: Muzyka taneczna. 24.00: 

nsmn. uroczystego obchodu i I-go 
powstania Slskieet. WASZE



  

— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO. — 

W dniu 5 maja br. odbędzie się mastępna 
rozprawa Urzędu Rozjemczego do spraw 
kredytowych małej własności rolnej. __ 

— KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

PODZIELIŁA JUż PLAC IPOD OGRODY 

WARZYWNIE. — (W swoim cizasie poda- 

waliśmy: o uchwale Rady Miejskiej w. spra 
wie podziału placu miejskiego przy placu 
Skidelskim ma działki o powierzchni 500 

metrów A ogrody а- 
rzywne dla bezrobotnych. 
EW tych dniach komisja: Opieki Spole- 

cznej Rady Miejskiej dokonała podziału 
tych działek mśród reflektamtów. * 

Z ogólnej liczby 410 reflektantów, ke- 

misja uwzględniła 111 podań. 

— DZIEŃ 1-GO MAJA 'W GRODNIE. 
Dzień 1-go maja przeszedł iw: Grodnie pod 
zmakiem dwóch pochodów pantyj socjalis- 
tycznych. IPienwszy, pochód zorgamizowała 

partja Poale-Sjon, która pod ezenwonym 

sztandarem i transparentamii, przeszła głó 
rmmemi ulicami miasta i skierowała się ma 
plac Batorego, gdzie odbył się iwiee, przy 
dość nilkłej ilości słuchaczy. W czasie od- 
bywającego się wiecu Poale-Sjonu z loka- 
lu Zwiądku Robotników wynuszył drugi po 
idhód, zorgamizowiamy przez  stronniietwa 

Bumdu i PPS, który poprzedzamy orkiestrą 
przeszedł ulicami: miasta, wznosząc okinzy- 
Iki s skierował się na plac Batorego, gdzie 
odbył się dmugi wiec. Pochody i 'wiiece od- 

bywały się spokojnie. 
PRZENIESIENIE  BIBLJOTEKI 

MIEJSKIEJ DO NOWIEGO LOKALU. — 
Bibljoteka miejska, która mieściła się w 
gmachu pocztowym prizy ul. Orzeszkowej, 
zostaje przemiesiońa do mowego lokału ma 
pl. Batorego (Nir. 2. (W! związku z tem wy- 
pożyczania i czytelnia będą nieczynne od 
1-go do 31-go maja br. włącznie. 

Zachodzi: jednak pytanie, czy qzeczywi- 
ście mia przeniesienie biblijoteki potnzebmy 
jest cały miesiąc czasu? 

KURSA PRZEWODNIKÓW PO 
GRODNIE, — (W dnim dzisiejszym wozpo- 
częły się w Seminarjum kursa przewodmi- 
ków wycieczkowych po Gnodnie. Wykłady 
na. kursach prowadzi dyr. Muzeum Państ- 
wiowego p. Jodkowski, kitóry, z uczestnilka- 
mi kursu odbędzie wycieczkę po Grodnie, 
udzielając iimfommacyj o zabytkach starego 
gnodu. 

— JUŻ MOŻNA OGLĄDAĆ (WYSO- 
KOŚĆ  "WYMIERZONEGO PODATKU 
PRZEMY SŁOWIEGO. — W magistracie 

i Urzędzie Skarbowym wyłożone zostały 
listy płatników podatku przemysłowego z 
oznaczeniem wysokości wymeirzonego po- 
datku |poszczególnym płatniikiom. 

Płaitmiicy: tego podatiku mają prawo skła 
dać do dnia 15 maja br. odwiołaniia przeciw 

ko wysokości wiymierzonego podatku do 
Izby Skarbowej w Białymstoku. W myśl 
obowiązujących pnzepisów złożenie odiwio- 
łamia mie zwalmia płatniika od obowiązku 
zapłacenia: należności wi przewidzianym u- 
stawą termimie, 

— AMATOR TALERZY JUBILEU- 
SZOWYCH. — W tych dniach przed Są- 
dem Gnodzkim stanął idwudziestioparoletni 
mieszkaniec wsi Prizysiółki, Władysław 

Maciuta, wina którego polegała ma tem, 
że w dniu 26 listopada 1932 r, dostał się 
do zamikniętych składów 81 pp. i skradł 
11 talerzy m odzmaką jubileuszową 81 pp., 
wartości około 20 zł, 

Oskarżony, którego widziano krytycz- 
mego dnia w: tych magazynach, do winy się 
przyznał i tłumaczył siwvój pobyt w maga- 
zynach stanem nietmzeźwym i poszukiwa- 
miem pózosłtawionego tam kawałka smol- 
niego drzewa. 

Na przewodzie sądowym świadkowie u- 
dowodnili jednak calkowicie winę oskarżo 
miego, wobec czegło sędzia p. Popkowiski 
skazał amatora jubileuszowych talerzy na 
6 miesięcy więzienia. 

— WIECZÓR TANECZNY. Grodzieński 
klub instruktorski [Przysposobienia Woj- 
skowiego IKobiet do obrony. kraju urządza 
w dniu 6 maja, iw! salach Stow. Unzędniików 
Państwiowiych wieczór tameczny. Wstęp za Na przedmieściu Wilna 
zapwoszeniami. Początek o godz. 21-szej. 

  

— URZĘDOWA. — Wi dniu 1 maja p. 
mojewioda Świderski przyjął pp.: inž. L. 
Wolnika, mec. P. Świnyda, kierownika fi- 

ji białoruskiego gimn. państw. Ciedhajnowi 
skiego i pmof. Skrebca — w: sprawie budo- 

wy bursy białoruskiej w Nowogródku; p. 
Gustawa barona: Hartimga z powiatu bara- 
njowiedkiego ; inż. IPodoskiego i inż. Majew- 
skiego — w sprawie Riolmika' Niowogródz- 
kiego, oraz p. Bantoszewicza: z Miratycz. 

— POBYT J. E. KS. ARCYBISKUPA 
METROPOLITY JAŁBRZYKOWSKIEGO 
W NOWOGRODKU. W dniu 1 maja 
przybył ido. Nowogródka JE. ks, Amcybis- 
kup Metropolita Jalbrzykowski, celem re- 
wizytowania p. wojewody Świderskiego. 

POSIEDZENIE  PREZYDJUM 
TYMCZ. ZARZ. WOJ. ZW. MŁODZIEŻY 
LUDOWEJ W! NOWOGRÓDKU.—W dniu 
30 kwietnia, odbyło się w, Nowogródku ze- 
ibraniie tymczasowego  prezyjum Wojew. 
Zw. Młodzieży, Ludowej, ma iktórem ustia- 
lomo plam prac ma najbliższy okres, omó- 
iwionjo sprawy zjazdów powiatowych, oraz 
postanowiono zwiołać zebramie tymczaso- 
wego zarządu na dzień 10 maja; wi którem 
jalk nas informują, prawdopodobnie weź- 
mie udział prezes Zarządu Główiniego, iwice 
marszałek Sejmu dr. K. Polakiewicz. 

Należy, podkreślić, że ostatnio, ma te- 
menie województwa Związek Młodzieży Lu- 
dowej wykazuje dużą ruchliwość organiza: 
cyjną i rozrasta: Się iw; eoraz potężniejszą 
organizację. 

— DUŻY POŻAR W! PIŃCZYCACH. 
W dniu 29 kiwietnia w mocy, (we wsi Piń- 
'ezyce, gm. zdzięciolskiej, pow. mowogródz- 
ikiego, w zabudowaniach Huszczo Luby wy 
buchł pożaw, który: szybko przeniósł się na 
sąsiednie zabudowania. Ogółem spłonęło: 
4 domy mieszkalne, budynek szkoły pow- 
szechnej ii 31 stodół. Straty wynoszą oko- 
ło 50.000 zł. 

„Pożar powstał prawidopo ie wisku- 
tek podpaleniia mia tle aa a osobistej. 

mai bezpieczeństwa publicznego 
wszczęły. energiczne dochodzenia. 
PES OTSTEIRONEEOSISTT PIT ANSI UENNSPIZPS 

Giełda warszawska 
Z DNIA I MAJA: 

ueWIZY I WALUvY: 
Holandja 358.60 — 358.50 — 5 — 357,65. е aż 
Londyn 29.90 — 29.85 — 30.03 — 29.73. 
Nowy York kabel 7.60—7..64—-7.56. 
Paryż 31.11—35.20—35.02, 
Paryż 35.11. 
Szwajcarja 172.40 — 17240 — 172.45. —- 

172.00. 
Włochy: 46.30—46.53—46.07. 
Berlin w obr. nieof. 206.50. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestycyjna 99.50 — 100.50. 
Seryjna 106.50. 
Konwersyjna 43. 
5 proc. kolejowa 37—36.75. 
6 proc. dolarowa 52.50— (drobne). 
Stabilizacyjna 50.25—51.50—51.00. 
4.5 proc. L. Z. ziemskie 40—39.50. 
5 proc. warszawskie 50. 
8 proc. warszawskie 38—37.50. 

AKCJE: 
Bank Polski 73. Lilpop 10. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU: 
_ Pożyczka dolarowa 58. Stabilizacyjna 57,25. 
Śląska 39. 

Dolar w obrotach prywatnych 7.60, Rubel 
złoty 5.00. 

$ © Е 
selekcjonowaną Wileńską 

hodowli w Ogrodzie Roślin Lekarskich 
Uniwers. Stefana Batorego, pionu z r. 19.32 

PO ZŁ. 3 — ZA KG. 
wraz z dodatkiem szczepionki bakteryj ko- 

rzeniowych poleca 
ZYGMUNT NAGRODZKI w Wilnie 

ul. Zawalna Nr 11-a. 
Rachunek w P.K.O. Nr. 80-224. 

ROLSADERÓRWAÓRK i m 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

T VVVVYVVYVYTVTVWYTY. 

  

  

  

DO WYNAJĘCIA 
4, 41 - pokojowe — 
MIESZKANIA 

„že wszelkiemi wygoda- 
A wid mi. Wiłkomierska 5-a. 

(miejscowość letnisko - = 

— TEATR MIEJSKI. — W dniu Świę- wa) sprzedają się dwa A TESZKANIE 
ta Narodowego lo godz. 8,15 uroczyste 
przedstawiemie sztuki Aniezyca „Kościusz- 
ko pod Racławiicami*, Udział biorą artyści 

teatmu miejskiego, garmizoniowego, wojskio, 
orkiestra, statyści. 
że sztuka ta pod reżyserją wyr. Krokow- 
skiego i Opalińskiego wypadnie imponu- 
800 i uzyska pełne zadowolemie wśród 
widzów, którzy zapewne przybędą bardzo 

remisawiy 1:1. Zaznaczyć mależy, że w dnu- 
gim dniu „Cresovia“ giralia: bamdzo amibit- 
nie, stwamzając wiele dogodnych syttu: у 

my. „Cresovii* w dmugiiem spotkaniu był ich 
bramkarz Ziańko, który, choć ito jest począ 

tak sezonu, wykazał należytą formę i wiel- 
kie poświęcenie, interwenijując w. każdej 
sytuacji mdatnie i zwiycięsko, Z) ostatniego 
spotkania, sądzić można, że drużyna, która 
stała miadd przepaścią Klasy „B* („Oreso- 
via“) a ma przez „swych ko- 
łegów'* — w tym roku może być poważmym 
kandydatem nawet! ma mistnza okręgu. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 
DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 

Dominikańska 26. 

3 ‚ Wstęp od 50 gr. 
Niezwykle interesujący film z życia amerykań- 

skich królów podziemi p. t. 

TAJEMNICZA SZÓSTKA 
The sekret Six 

WALLACE BEERY, GIARRE GOBLE, LEVIS 
STONE. 

wWsię> od 50 gr. 
YYYVYYYTYYYYYYYVYYYYYVYYVYVYVYVYVVYYYVYTYYYYYVY 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

ogrody warzywno - 0- 
'wocowe z domkami. — 

Spodziewać się należy; dogodna. 

6-pokojowe całkowi- 
cie odnowione z wygo- 

woda SO Elektryczność r «dami — centralne о- 
na miejscu. Komunika- grzewanie, system ko- 
cja z centrum miasta rytarzowy. Gdańska 6 

Dowie- 
dzieć się — Wilno ul. 
Szeptyckiego dom nr. 7 
m. 6 u Karabona od 
m. 6 u Karabora od 
godz. 15. h 

A spytać dozorcy. 

Letnisko 
w majątku, 6 klm, od 
Wilna, 1, 2 lub 3 po- 
koje, z kuchnią. Duża 
weranda. Obok rzeka i 
las sosnowy. Miejsco- 
wość malownicza. Ko- 
maunisacja satobusowa 
(co godzinę) lub koleją 
Może być z całodzien- 
nem utrzymaniem, 
Oterty skladać do Ad- 
ministracji _ „Słowa”, 
pod A. K. 

Pianina 
„L BETTING“ 

i K. i A, FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abelow 

  

to
ż 

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

osób zainteresowanych: 

1) že za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilsie, w 
cbecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza 14 czerwca 1933 roku, a jeżeli pierw- 
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 
chunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane 

z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków, uskutecznionych ma ra- 
przed dniem licytacji, 

przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie 
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 Towa- 
rzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 pp.), lub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregułowaną 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 1927, 
a również opłaty aljenacyjne, winny być uiszczone w ciągu dni 14 od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci zia- 
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 
opłat, należnych Towarzystwu 

ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

              

  

    

    
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

i 

529 9015 | Wiažewicz vel Jažewicz Józef Majowa Nr. 22 1950.— 2443.07 258.91 5800.— 
583 1253 | Zarecki Eljasz-Mowsza Antokolska Nr. 33, obecnie Nr. 21 759,85 6327.85 91743 25200.— — 
557 355 | Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 EZ 5214.46 780.48 22000.— — 4 

.70 
w/g. pl. | 

5489.12 
572 11363 | Kamińskiego Antoniego Spadkob. Topolowa grunt Nr. 158 i Nr. 159 3687.18 665.16 78.04 2200.— E : 
574 10250 | Kozubska Marja Wiłkomierska Nr. 139, obecnie Nr. 165 9728.75 3437.92 338.91 9900.—l => 
579 7492 | Francuzowiczowa Marja - Genowefa Jasna Nr. 17 643.74 1077.84 246.49 7200.— = 

591 7780 | Bialowicki Owsiej Chełmska Nr. 5 731.25 3110.75 398.98 9100.— = | 
603 5755 Tułowski Mikołaj Wojskowo-Cmentarna Nr. 3 759.42 1640.21 276.06 6500.— m 
620 4294 | Masalėwna Zinaida -Strycharska Nr. 24 65181.27 342513 621.91 16800.— == 
502 637 Osnasówny Rywka-Rochla, Bejla i Michla Szawelska Nr. 6 1110.40 16373.55 2679.52 77400— — | 
518 12388 | Czerwiński Mikołaj w Wilnie przy wybrzeżu rzeki Wiiji miejsco- | 

wošė „Lešniki“ 6755— 357.07 98.09 2900— ER | 
523 874 | Zaikindowie Anna i Rywka Wielka, róg Hetmańskiej Nr. 13/1 928.20 5142411 6573.23 193300— Ža | 
531 4931 Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Glezerowa 

Rachela Lwowska Nr. 15 2002.— 10471.67 1669.— 48300— 
538 74 | Balter Ilja i Kostrowicka Urszula Nowogródzka Nr. 10/1 618.80 12577.61 2581.71 76300.— — 
545 6201 | Kacowie Abram i Chawa Popowska Nr. 1 836.80 1404.52 502.38 13200.— = 
551 10298 | Piekar Fajwusz Wilkomierska i Zwierzyniecka Nr. 56/23 1131.70 4052.27 673.14 17200.— е 
555 10753 | Wajnesowa Chaja Rakowa Nr.3 1636.50 9039.71 1149.12 33600.— = 
569 691 | Kozłowska Helena Wiłkomierska Nr. 135, obecnie Nr. 161 4550.— 3422,56 392.34 11600.— B 

571/139 5373 | Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226.50 1829.02 386.24 7541.62 12150 2 
607/235 8760 | Gurwicz Szloma Antokolska Nr. 149-a, obecnie Nr. 169 6852.— 2448,57 624.58 14440.06 168.75 
582/22 3510 | Felmanowie Calel i Bejla zaułek Lidzki Nr. 5 523.25 5917.43 1080.51 26380.84 398.25 ! 
521/178 5430 pie Tobjasz i Kremerowa Rachil Niemiecka Nr. 27 1115,— 13233.25 5004,55 121999.52 214550 3 

onkiewiczowie Anna, Teodor, Konstancja 
sł e i Czesław : a : Ponarska Nr. 31 1306.— 393.04 198.34 4400.— ze | 

606 8451 | Anolik Icek Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 58/25 1947.99 1856.63 577.59 14600.— = | 
609 13525 | Czerwiński Mikołaj w Wilnie nad brzegiem rzeki Wilji  miejsco- 

wošė „Lešniki“ 22666.41 1596.10 430,40 10700.— 
610 39 | Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 Zi SG 13476.18 2896.33 83100.-— = 

wiecz. czyn. 
1583.40 

615 120 | Kort Jose! Stefańska Nr. 13 | 1501.50 12903.45 3054.62 88000.— — 
619 9574 | Górski Michał i Mórawska Sylwja zaułek Św. Michalski Nr. 6 644.85 6394.96 1685 68 48900.— = 

617/364 5364 | Deweltowowie: Estera, Jankiel, Gabriel, Szc- 
so A SG Małka, Zelik, Leja, 
ora-Recha, Efim, Roza, Milejkowska Mej- > 

ta i Okuniewa Pesia | 3 : Kwaszeina Nr. 21 i Makowa Nr. 24 5800.37 28473.39 7826.29 182304.71 
47 2363 | Sokołowski Antoni Jeziorna Nr. 3 4545.45 3093.19 1421.90 26630.59 

67 4448 | Abucewicz Jan Piłsudskiego Nr. 28 1574.30 4231.49 1718.95 | 32193.83 
122 4872 | Czołowscy Jerzy i Zofja Wiwulskiego Nr. 12 2275— 686.56 647.66 12129.70 

143 5704 Sinukowie Jankiel, Hirsz i Wulf Zarzecze Nr. 38 1638.— 403.63 185.05 3465.63 
161 niema Błóch Wulf i Sara Rudnicka Nr. 15 ‚ — 586.95 2064.29 798 61 14956.91 
167 Kagan Stera Popławska Nr. 27 wiecz. czyn. » 1275.— 568.76 258.09 4838,64 357.75 

234 3 Gurwicz Morduch Rymarska Nr. 9 — 11 15365.35 269,24 253.21 4742.44 351— 
216 6099 Segalowie Szołom, Arjasz, Hirsz i Snarska 

Gnesa zaułek Oszmiański Nr. 2/10 255,30 2339.57 961.57 18239.10 1343.25 
226 289g | Muszkatin Lejba Wiłkomierska Nr. 91 1012.38 149.60 140.13 2657.96 195.75 | 
288 4802 | Surawicz Józef Witoldowa Nr. 33 : 4170.50 1508.15 57017 10815.13 796.50 
282 | alema Kremer Chaima Spadkobiercy Biskupia Nr. 14, obecnie Nr. 6 1051.05 1625.72 628.16 11914.97 877.50 
341 5166 PDA Natan, Szejna, Rubin, 

zmul-Morduch, Dawid, Chaja, Lejba, Gen- 
5 zelewiczowa Liba i Baomanówa "Elka Lwowska Nr. 47 1696.24 2260,94. 821.44 15581.13 1147.50 ! 

349 785 | Ruszczyc Zygmunt Witoldowa Nr. 5 2730.— 2295.56 705.47 S 985.50 
874a 2006 | Baran Berko, Kałmanowicz Leja i Kac Szymon| Wiłkomierska Nr. 17-a 20838 22030 483.20 | 576443 RE 
377 | niema Stupel Abram i Rachela Szklana Nr. 7 455.— 2510.79 881.11 o 1161.— 
383 : Wabiszczewicz Antoni Sosnowa Nr. 25 781.01 242.65 72.48 1374.81 101.25 
401 > Rochlicki Antoni Polowa Nr. 4-b 969.15 99 15 28.99 ži „40.50 
427 205 | Malinowski Władysław Portowa Nr. 18, obecnie Nr. 24 5121.08 979.91 449.38 Le _627.75 
433 niema Łachińska Pesia Zamkowa Nr. 15 364.— 1828.50 734 47 13931. 1026.— 

467 966 | Ass Mowsza Zamnkowa Nr 16 364,— 616.15 579.84 10998.44 810.— 
474 5600 s pz a w = Wilnie i ziemi 

nieureg. ileńskiej Kinematograficznych i Kineto- = 
S ionych Aparatów Bajona i Wileńska Nr. 38 1019.20 14591.23 4662.87 88445.82 6513.75 1 

140 niema Czepułkowski Józef Słomianka Nr. 43, obecnie Nr. 29/1 1865.— 400.01 139.23 1619.25 14850 į 
142 5463 | Kauiczowie Oskar i  Gorysława-Janina Dzielna Nr. 15/2 5902.94 502.36 202.52 2855.26 216— А 
334 6600 | Narkiewicz Rozalja Widok Nr. 4 1012.38 290.27 132.90 1545.64 141.75 

ieureg. c | 
355 S 028 Wierszołowicz Włodzimierz Żołnierska Nr. 19 1160.25 494.46 139.28 1619.26 148.50 

nie ureg, z 
410 1234 | Stankiewiczowie Michał i Helena Chocimska Nr. 35 905.45 1291.38 284.79 3312.10 303.75 

426/11 4801 | Kruszańska Chana Kijowska Nr. 49, obecnie Nr. 57 441.35 202.12 63.29 736.02 a 

429 niema Szochota Michela Spadkobiercy Ponarska Nr. 17 650.65 495.29 297.83 2649.68 = 

455 Podorski Grzegorz Ogórkowa Nr. 9 941.08 458.88 37.97 441.62 125 
193 11899 | Zarembo Witold Krzywa Nr. 47 654.88 151.— 44 30 515.20 4725 

366 niema Iwanow Wawrzyniec Zielona Nr. 12 964.60 144.32 44.30 515.22 *                 

  

  

WYJASNIENIE RUBRYK: 
zaleglych naležnošci w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek 
mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, 

1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma 

dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta z doliczeniem do niej 

skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydatków, 3 

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 pa- 

życzki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. - k » 2 

ŚRE UWAGI: Licytacja rozpocznie się sd 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. 3 
(SPA II ITA INS, DNS IE T TSO TBT ROA RTN ДННЕоЯ 

EITI OKOT TY TORZE Z OKOPOWE 
NASA AAAS AAA As aa Ochmistrzyni рн = 

wykwalifikowana—zna 
Poszuku:s dobrze kuchnię, wyrób 
PRACY masła na sprzedaż. — 33 

Hodowla drobiu. Świa- 
dectwa. Nieświeska 16- 
— 8. 

Różne 

  

INTELIGENTNA 
wychowawczyni z fre- 
blowską metodą — po- 
szukuje posady do dzie 

ci, umie szyć, rob. gim- — аитинопяниттдиеуыя 
nast. itd. — może przy- 
chodzić na kilka godz. po TRZEBNY 

— chętnie wyjedzie. — spójnik do dobrze pro- 
Mogłaby się zająć do- sperującego interesu — 
mem. Skromnych WY- chrześcijańskiego — w 
magań. Poważne  refe- Wilnie lub nabywca. — 

  

rencje i świadectwa-- () szczegółach dowie- 
ul. Bakszta 11. 3-A m. gzięć się u Kozakiewi- 
od 12 do 5 g. cza. Kancelarja Notarju 

‹ "= sza Bohuszewicza 
Wielka 56. POWAŻNA 

intel. wdowa życzy pro 
wadzić dom u solidne- 
go pana. Znam dobrze 
kulinarję. Oferty do ad- 
min. SŁOWA dla J. M. 

  

POPIERAJCI 

L.0.P.P 
  "Lokale 

rew 

MIESZKANIE 
3 pskoje, łazienka, bal. 
kon, suche, słoneczne. 

DO WYNAJĘCIA 
Białostocka 6. Dozorca 

- wskaże. 

Kursy 

BARDZO DUŻY 
POKÓJ 

z balkonem (sałon) — 
bez mebli ze wszelkie- 
mi wygodami do wyna 

    

Wileńskie Koncesjonowane 

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 

Samochodowe 

i 16 — 20 

  

jęcia Oglądać od 3 —6   
Królewska 9 m. 4. 

5 - POKOJOWE 
MIESZKANIE; 
— odremontowane ze 
wszelkiemi nowoczes - 

nemi wygodami do wy Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- BALLYWOGD krajach arktycznych 
najęcia. Kalwaryjska -- S ! A 2 Mickiewicza 22 i nadludzkich zmagań Eskimosów z žywiolami natury w krajai 
69 m. 1 tel. 11-10. neczna. Wiadomošė w Adm. „Siowa“. tel. 15-28 Emocjonujący sięz parter: 25 gr. ta wszystkie seanse — | miejsce parter 50 gr. na wszystkie seanse.   Tanio 

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony ną   

  

  
  

        
     Jahn BALTYMOKE sax WILK NORSK w arcyfilmie OBY DICK 

pw Rekordowy przeboj polski 1933 r., uznany za najlepszy w bież. sezonie 

Any JEGO EKSCELENCJA SUBJEKT 

Pan 

Rež. M. Waszyński. Muz. H. Wars. Cała Warszawa zachwyca się i śpiewa przebojowe piosenki: „„Złociste 

tel. 528 

włoski" i „„Tyle miłości”. Seanse 4, 6, 8, i 1 0.15 „ W niedziele od Z-ej. 

i "| 

8 | 
э ! 

  

stanie dnil Wspaniała komedja mnzyczna ze „złotej serji”, ktora O całe 

Anis ožio dotychczak wyświetlanych łilmów (idealne udźwiękowienie) 

Każdemu wolno kochać 
Maszyński, 

W rol. gł. D y m $ Ž a Ziemińska, 
kwiat aktorstwa polskiego 5 zielińska 

3 i - : Wyjątkowo 
ielki sukces mazyczny najpopul. komp. Kataszek Karasiński: Nad program 

Ieżny dodrtek SES a — Seanse: 4, 6, 8 i 10.10 — Ubiegajcie się o nasze nagrody 

konkursowe. Dia młodzieży dszwolona. 

  

  
Dziś! Król Komików! Ulubieniec i władca tłumów! 

VLAS$STA BURIAN | 

w swym najnowszym przeboju 2 

WESOŁY KARAWANIARZ“ | 

Dziś! Film dźwiękowy światowej produkcji całkowicie nakręcony w krajach podbieganowych MÓWIONY PO POLSKU 

Reżyserji mistrza Lamacza. Nad program: Dodatki dźwiękowe: Początek o godz. 4-ej. 

    

  

Dźwiękowe kina 

  

  

  

na 

  

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

 


