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  NOKIA 

0 odpoczynek niedzielny. 
WARSZAWA, 91V.PAT W cza- 

sie od dnia 4 do 9 b. m. włącznie 
odbyła się sesja komisji rzeczoznaw- 
ców dla spraw mniejszości narodo- 

* wych i województw wschodnich przy 
komitecie ekonomicznym Rady Mini- 
strów. W sesji tej brali uoział: p. mi- 
nister Wasilewski, p. mec. Loewen- 
hertz i naczelnik wydziału narodo- 
wościowego Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych p. Suchenek-Suchecki, 
jako sekretarz komisji. 

Na wstępie przyjęto do wiadomo- 
ści pismo p. Tadeusza Holowki, ® 
którem p. Hołowko składa mandat 
członka komisji z powodu objęcia 
funkcji urzędowej. Komisja wyraziła 
p. Hołówce podziękowanie za dotych- 
czasową owocną działalność. Głów- 
nym tematem obrad komisji była 
sprawa czasu pracy w przemyśle i 
handlu. W sprawie tej odbyły się 
kilkodniowe korferencje z udziałem 
delegatów Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych, Pracy i O: S., Przemysłu 
i Handlu oraz Wyzn. Rel. i O. P. 

W toku konferencji wyłoniła się 
konieczność wyjaśnienia stanowiska 
organizacyj żydowskich co do szere- 
gu konkretnych zagadnień, Zapro* 
szeni przedstawiciele tych organizacyj 
udzielali odpowiedzi na szereg posta- 
wionych przez komisję pytań. W 
dalszym ciądu obrad przedstawiciele 
poszczególnych _ Ministerstw, po 
wszechstronnem wyjaśnieniu Sprawy 
sformułowałi swoje opinie. Biorąc pod 
uwagę zarówno konieczność złagodze- 
nia przepisów o zakazie pracy w niedzie 
le ze względu na ludność żydowską 
świętującą w soboty, a z drugiej 
strony, wychodząc z założenia, że 

szanowanie uczuć religijnych lud 
„ności chrześcjańskiej wyklucza takie 
załatwienie któreby w te uczucia go- 
dziło, wreszcie uwzgłędniając, że prawa 
socjalne i ustawodawstwo o czasie 
pracy oraz nieprzerwany odpoczynek 
ludności pracującej nie mogą doznać 
uszczupień, komisja rzeczoznawców 
ma podstawie zarówno obecnych, jak 
dawniejszych swoich prac, ustaliła 
szereg tez. W myśl tych tez praca 
sił najemnych w niedzielę wogóle jest 
wykluczona. Ułatwienia mają być przy- 
znane tylko drobnym kupcom i rze- 
mieślnikom bez różnicy wyznania įna 
przeciąg paru godzin i to nie w cza- 
sie, kiedy odbywają się nabożeństwa. 
Komisja przesyła te tezy do Prezydjum 
Rady Ministrów. 

Ankieta w Sprawie wojew. 
połudn.- wschodnich. 

Następnie komisja zajmowała się 
sprawą. zwołania w ciągu maja w War- 
szawie ankiety w sprawie admini- 
stracji trzech województw południowo- 
wschodnich. Od osób, biorących u- 
dział w tej ankiecie komisja zażąda 
przedstawienia i ścisłego sformulowa* 
nia: 1) spostrzeżeń i uwag, jakie na-   suwają się Judnošci zwracającej się 
do urzędów państwowych, o funkcjo- 
nowaniu, urządzeniach i duchu admi- 
nistracji państwowej, 2) postuiaiów 
tej ludności w kierunku ulepszeń lub 
zarządzeń, które mogłyby być wydane 
w granicach istniejących ustaw. Ko- 
misja ustaliła nazwiska uczestników 

| ankiety i wszystkie szczegóły związane 
| z przeprowadzeniem tej ankiety. Po- 

| nadto komisja zapoznała się z ostat- 
niemi zarządzeniami władz z dziedziny 

'_ zaspakajania. potrzeb gospodarczych 
| i kulturalnych mniejszości narodo- 

wych specjalnie uwzględniając sprawę 
__ szkolnictwa ukraińskiego i bialoru- 
___ skiego. 
S L] 
Rekonwalescencja króla Fer: 

dynanda 

BUKARESZT, 9 IV. PAT. Lekarze 
oświadczają, że w stanie zdrowia 
króla Ferdynenda zaszła tak znaczna 
poprawa, iż można powiedzieć, że 
król wszedł w okres rekonwalescencji. 

Likwidacja konflikta sowiecko- 
szwajcarskiego, 

„GENEWA, 9.IV, PAT. W kołach 
politycznych, zbliżonych do Ligi 
rodów krążą pogłoski o definitywnem 
zlikwidowaniu konflktu, jaki wynikł 
między Szwajcarją a Rosją wiecką na 

„tle zabójstwa Worowskiego, Według 
tych wiadomości Sowiety mają za- 
| przestać bojkotowania Szwajcarji. 
związku z tem przypuszczają w tych- 
że kołach, że przedsiawiciele Sowie- 

- tlów wezmą udział w majowej, mię” 
ozynarodowej konferencji ekonomicz* 

dej, jak również w przyszłej konferen- 
sji rozbrojeniowej. 

Wypadek z Mia Marą. 
HAMBUGG, 9.IV. PAT. Artystka 

filmowa Mia Mara doznała wczoraj 
Skutkiem zderzenia „się samochodu 
poważnych obrażeń głowy i złamania 
obojczyka. 
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Rewolucji monarchistyczna © Rosji. Ma marginesie oferty 
LONDYN, 8.4 — Według otrzymanych tu depesz, w Rosji 

wybuchła rewolucja przeciwko władzy sowieckiej. Szczegółów 
na razie brak, stwierdzone jest jednak, że ruch jest monarchi- 
stycznego pochodzenia. Sytuacja przedstawia się zagadkowo. 

LONDYN, 91V PAT. Prasa donosi z Konstantynopola, że 
według otrzymanych tam wiadomoćci z Angory w Rosji miał 
wybuchnąć ruch monarchistyczny й 

    

Zbliżający się kryzys państwa Kowieńskiego, 
BERLIN, „9 IV. PAT. Zbliżona do ministra Stresemanna «Taegliche 

Rundschau» omawiając w dłuższym artykule sytuację obecną na Litwie 
Kowieńskiej, stwierdza katostrofalne położenie rolnictwa litewskiego, któ- 
remu dają się we znaki zwłaszcza wysokie cła ochronne pozbawiające 
go możności pokrywania najprymitywniejszych potrzeb. W utrzymaniu ceł 
ochronnych zainteresowani są wpływowi przywódcy partji chrześćjańsko- 
dernokratycznej, którzy łudzą się iż w ten sposób uda się im rozwinąć 
nowopowstały przemysł rodzimy na Litwie. Oni to spowodowali katastro- 
falne położenie gos„odarcze Litwy. Rząd kowieński potrzebuje na gwałt 
kredytów zagranicznych. ы 

Mówiąc o ostatnim przewrocie „Taegliche Rundschau“ podkreśla, że 
rząd powstały po przewrocie miał pewne widoki 'otrzymania kredytów 
zagranicznych oraz porozumienia się z Polską. Chrześcijańscy demokraci 
gotowi byli wówczas zerwąć stosunki z Sowietami, domagając się poro- 
zumienia z Polską. Dziennik zaznacza w dalszym ciągu, że po rozbiciu 
się rzekomych tajnych rokowań z Polską rząd kowieński, nie mogąc jiczyć 
na uzyskanie kredytów Anglji, spodziewa się je obecnie uzyskać w Niem: 
czech i w tymcelu sonduje już opinję niemiecką, przypuszczając, że represje 
stosowane wobec Niemców kłajpedzkich, nie będą w tej Sprawie stanowiły 
żadnej przeszkody. Dziennik kończy swoje wywody uwagą, że kredyty, 
udzielone obecnemu rządowi kowieńskiemu nie mogłyby się przyczynić 
do poprawienia sytuacji gospodarczej na Litwie, ponieważ pieniądze te 
nie dostaną się we właściwe ręce. 

Obecne stosunki Kowna z Watykanem. 
Z Kowna donoszą: Nowomianowany nuncjusz papieski w Kownie, 

arcybiskup Sziopa, wręczając listy uwierzytelniające prezydentowi państwa, 
wygłosił przemówienie, w którem podkreślił, że stosunki pomiędzy Litwą 
i Watykanem weszły na nowe tory przyjazne. jednocześnie Stolica Apo- 
stolska, mianując nuncjusza w Kownie, uznała niepodlegle państwo litew- 
skie de jure. 

Pisma opozycyjne wskazują na fakt, 
dyplomatycznych stosunków z Watykanem, miały swój początek w kon- 
kordecie Polski, w którym Wilno zostało uznane za ziemie Polski. Żaden 
rząd iitewski nie powinienby nawiązywać stosunków z Watykanem, dopóki 
krzywda ta nie zostanie naprawiona. Niewiadomo jakie są przyczyny, które 
zniewoliły obecny rząd do zmiany stanowiska. 

„Lietuvos Żinios* wyraża przekonanie, że poseł Stolicy Apostolskiej 
w Kownie będzie usiłował pogodzić Litwę z Polską. 

Rewolucyjny „Komitet Pomocy" 
Ź Kowna donoszą: Premjer Waldemaras udzielił wywiadu prasie w spra- 

wie przygotowywanego zamachu stanu. 
PE dotowania tatie — oświadczył Waldemaras—czynione były równie 

na prawicy jak lewicy. Spisek faszystowski zlikwidowany został w szybkim tem- 
pie. O wiele Ponai był spisek ze strony lewicy. Powstała tajna organiza- 
cja, na czele której stał t. zw. <Komitet Pomocy», kierowany przez aresztowa- 
nego posła Pajosa. Organizacja grupowała elementy opozycyjne: ludowców, 
socjal-demokratów 1 komunistów. Ci ostatni zadawalniali się jedynie ogólnem 
popieraniem popieraniem zamachu, nie wysuwając własnego AU: ybuch 
nastąpić miał 15 mają. Przeszkodą okazało się aresztowanie kilku członków 
spisku. Dopiero później aresztowano głównego dowódcę, posła Pajosa. 

Nowy Prezydent Łotwy, 
RYGA, 9—1IV. PAT. Nowoobrany prezydent republiki Semgals zło- 

żył wczoraj wieczorem przed sejmem przysięgę na wierność konstytucji i 
niezwłocznie potem objął swe funkcje. Dzienniki, pisząc o znacznej więk- 
szości, jaka wypowiedziała się za kandydaturą Semgalsa, nazywają go mę- 
że mmiędzypartyjnego pojednania. 

Klęska wojsk Kantońskich. 
LONDYN 9—1V PAT. „Morning Post* donosi z Szanghaju, 

że 6 bm. wojsta kantońskie poniosły dotkliwą porażkę w bitwie 
na północ od Tu-Kou, stracąc górą 20 tys. żołnierzy, zabitych i 

że dotychczasowe zerwanie 

rannych. Główna kwatera wojsk południowych kieruje pośpiesznie 
w stronę Nankinu wszystkie, będące w rozporządzeniu rezerwy. 

SZANGGAJ, 9—1V. Pat. według radjo-telegramów z Czin- 
Kian g, armja Sun-Czuan-Fanga zadała dotkliwą klęskę wojskom 
południowym, posuwającym sę na pólnoc od Wielkiego Kanału 

; Bunt szczepów marokańskich. 
+ MADRYT, 9 IV. PAT. Dzienniki ogłaszają depeszę z Tetuanu we- 

dług której koncentracja wojsk hiszpańskich w Cala del Quemado (?) 
przeprowadzana jest dałej w związku z mającemi niezwłocznie nastąpić 
operacjami dla zniszczenia ogniska buntu znajdującego się w Ketame, w 
pobliżu strefy francuskiej. Większość oddziałów pochodzi z obszarów 
zachodnich, gdzie buntujące się szczepy zostały już uspokojone. Oddziały 
te powrócą nas'ępnie na poprzednie miejsce postoju, celem wzięcia udziału 
w nowych operacjach, których plam został już ułożony. Projektowane 
operacje mieć będą na celu nawiązanie łączności między obszarami Dżebal 
Chomara i Riffu. i 

Nowa afera szpiegowska na Pomorzu. 
TORUŃ, 8-VI. Dziś w wyniku prowadzonego od kilku dni śledztwa pro- 

kuratorja wojskowa łącznie z policją polityczną przystąpiła do likwidacji szeroko 
rozgałęzionej akcji szpiegowskiej na terenie garnizonu grudziądzki o i na 
wstępie przyaresztowała kilkanaście osób ze sier wojskowych i cywilnych. We- 
dług informacji zo strony władz prowadzących dochodzenie w tej sprawie, afera 
ostatnio wykryta jest o wiele z aniżeli kilkanaście dni temu zlikwidowa- 
na wielka afera w Chojnicach. Szczegóły nowej afery trzymane są w Ścisłej 

" tajemnicy. 

Listy skazanego szpiega. 
TORUŃ 8 4. Jak się dowiabujemy, po wykonaniu wyroku śmierci na 

i por. Urbaniaku za siestiwo na rzecz Niemiec, zgodnie z ostatnią wolą skazanego 
por. Piątka, list, przezeń napisany, został doręczony gen. Berbeckiemu. W liście tym 
Piątek informuje dowódcę korpusu o tem, jakiego rodzaju wiadomości udzielił wywia- 
dowi niemieckiemu. W końcu listu przeprasza swego dowódcę za wyrządzoną krzywdę. 

Drugi list pozostawił skazany dla rodziców, w którym prosi o zajęcie się losem 

por. Piątku 

w iego narzeczonej, oraz błaga 0 pokrycie jego osobistych długów, zaciągniętych u гот- 
maitych os 

Pożar Dąbrowy. 
"TARNÓW 9 IV PAT. Wczoraj późną nocą w Dąbrowie pod Tarnowem wybąch- 

w pewnym szynku pożar. Wskutek silnego wiatru ŽK przeniósł się na pięć Sąsiedł 
nich budynków, które doszczętnie spłonęły. Sto osób pozostało bez dachu nad głową. 
Jedna osoba znalazła śmierć w płomieniach. Przyczyna narazie niewiadoma, 

Rada miejska © Warszawie rozwiązana. 
WARSZAWA, 9. IV. Pat. Dnia 9 b. m. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej podpisał dekret rozwiązujący radę miejską 
m. st. Warszawy. 

  

w. Kownie. 

Wiadomości o warunkach pożycz= 
ki amerykańskiej do wczoraj wieczór 
były jeszcze skąpe, stąd pochodzi, 

że znani ekonomiści polscy wolą w 

tej sprawie głosu nie zabierać. Do 

plusów tej pożyczki należy zaliczyć 
revolving credit, stosunkowo niewy- 
soki procent 7 do 8 rocznie, do jej 
minusów pewną, choć ograniczoną, 

kontrolę międzynarodową nad polity- 

ką kredytową Banku Polskiego. Kont- 
rola ta jednak nie ma nic wspólnego 

z warunkami, którym poddać się mu- 

siały Austrja i Węgry, należy nawet 
sądzić, że rady cudzoziemskich do- 

radców w Banku Polskim będę dykto- 
wane wyłącznie racjami ekonomiczne- 

mi, a więc będą Polsce bardzo uży: 

teczne, lecz podobno właśnie ta kon- 
trola stanowi przyczynę opozycji prze- 

ciw pożyczce Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej i powściągliwości wobec 
niej Pana Marszałka Piłsudskiego. Nie 
możemy oczywiście przejść do po- 

rządku dziennego nad temi  zastrze- 

żeniami. Zbyt święte są uczucia, któ- 
re Połakom każą być specjalnie draź- 
liwymi, gdy chodzi nam o narzucanie 
kontroli międzynarodowej — tak dale- 

ce cała sytuacja polityczna Polski wy- 

maga całkowitej iw każdym kierun- 

ku swobody ruchów własnego pań 
stwa. ё 

O ile można się zorjentować z na- 

der szczupłych doniesień prasy za- 

granicznej, warunki zaofiarowane Pole 

sce są wynikiem olbrzymiego wzrostu 

prestiżu i zaufania do naszego pań. 

stwa, jaki się datuje od chwili stabi- 
lizacji u nas stosunków politycznych, 

od chwili posiadania przez Polskę 
rządu stałego, od przesileń, kryzy: 
sów i humorów partyjnych unieza- 
leżnionego. Toteż o ile wraz z dużą 
częścią publicystyki polskiej witamy 
radośnie możliwość zaciągnięcia po- 
życzki zagranicą, witamy radośnie 

fakt zupełnej zmiany obrazu od cza- 

sów kiedy zabiegi naszych rządów 

parlamentarnych o pożyczkę stale się 
spotykały zagranicą z rekuzą, o ile 
wolelibyśmy aby pożyczka umówiona 
przez prof. Krzyżanowskiego i Mły. 
narskiego doszła do skutku, ze wzglę- 

du na dobroczynne skutki naoliwie- 
nia kredytem maszyny całego nasze- 
go gospodarstwa społecznego, — o 
żyle dalecy jesteśmy od przedstawia» 
nia tej właśnie pożyczki jako deski 
ratunku, której o ile państwo polskie 
się nie uchwyci to pójdzie ma dno. | 

W Czasie krakowskim, w artykule 

omawiającym pożyczkę amerykańską 

taki np. spotykamy passus: 
Ą jeśli w umyśle Prezydenta Mościckie- 

go (który ma najwięcej skrupułów przeciw 
pożyczce) dotąd walczyły ze sobą argumen- 
ty za i przeciw, to należy ufać, iż znako- 
mity ten uczony dał się przekonać przez 

' objektywne fakta i skłonił prezydenta gabi- 
netu marsz. Piłsudskiego, aby nie obawiał 
się normalizacji życia gospodarczego 1 poli- 
tycznego" 

Zdaje się, że intencją publicysty 
było zgrabnie i niedostrzegalnie ukłuć 
marsz. Piłsudskiego. Ze względów 
być może od takiej intencji publicy- 
sty niezależnych,j frazes ten wypadł 
dość niezgrabnie, a przedewszystkiem 
niesprawiedliwie. $Sąd o pracy każde- 
go gabinetu w Polsce można wyda* 
wać jedynie na podstawie porównania 

z pracą ińnych gabinetów. Otóż jeśli [] 
chodzi 0 normalizację, jeśli przez 
taki wyraz nie rozumiemy stosunków, 
przy których o nominacji generałów 
dywizji miały decydować kluby sej- 

' mowe, jak do tego dążyli _zwolenni- 
cy ustawy o nacz. władzach wojsko- 

„wych opracowanej przez jeden z rzą- 
dów poprzednich, — jeśli chodzi o 

normalizację stosunków w państwie, 
to rząd marsz. Piłsudskiego zrobił w 
tym kierunku dużo, bardzo dużo i to 
we wszelkich dziedzinach, a przede- 
wszystkiem dziedzinie gospodarczej. 
Jeśli zaś zdarzają się jakieś od czasu 
do czasu posunięcia niesamowite 
jak np. wyłącznie chyba ww celach 
zajątrzania stosunków na wsi wyda- 
ne rozporządzenie o przymusowem 
kwaterowaniu ńsuniętych robotników     

rolnych, ta niesamowitość takich po- 

sunięć ma swą genezę właśnie w 
resztkach „wpływów partyjnych, w 

tem, że taki czy inny wyższy urzęd- 
nik, taki czy inny minister „robi so- 

bie maskę* wielkiego  lewicowca, 

muruje sobie pitrwsze miejsce na 

przyszłej liście państwowej w przy- 

szłych wyborach i zaufania Prezyden- 
ta i Szefa rządu nadużywa w celu 
posunięć o klasycznie demagogicz- 
nym charakterze. 

Rekolekcyjny nastrój przedwielka- 

nocny zmusża autora 'artykułu, uzna- 

nego za szkodzący interesom państwo- 
wym („Realny program [w sprawie li- 
tewskiej*) do rozmyślań o swojej wi- 
nie. Niestety, nie umiemy się dostroić 

do tonu pokutnego. Podnoszenie dja- 

pazonu wymagań i ambicji społeczeń- 

stwa gdy chodzi o politykę zagra- 

niczną, wydaje się nam odpowiednią 
rolą dla publicysty, często nawet mo- 
gącą ułatwić, a nie utrudnić zadanie 
ministerstwu spraw zagranicznych. 
Natomiast wołanie w chwili finischu 
rokowań © ;pożyczkę że ta pożyczka 
jest dla nas deską ratunku, że bez 
jej zaciągnięcia stoczymy się w prze- 
paść, że czekają nas przeróżne kata- 
strofy morałne i materjalne, w razie 
jeśli daną ofertą wzgardzimy,—wyda- 
je się nam usługą okazaną rządowi 
całkiem innego gatunku. Zwłaszcza 
leśli te czarne barwy znajdują się na 
palecie, której na imię własna, tenden- 
cyjna fantazja. 

Uwagi powyższe nie. przeszkadza: 
ja przekonaniu, iż skutki znalezienia 
się w Polsce znacznej ilości gotówki 
puszczonej w obrót gospodarstwa 
społecznego, wzmocniłyby ogromnie 
Polskę, powiększyłyby i tak dużą po- 
pularnošė obecnego rządu w sferach 
gospodarczych, 

Jeszcze w listopadzie r. z. jeden 
z wybitnych przywódców prawicowej 
opozycji tłómaczył, że pomimo zalet 
rządu marsz. Piłsudskiego „gospo- 
darczo“ prowadzi on kraj do kata- 
strofy. Oferta, którą składają nam 
Amerykanie, niezależnie od tego czy 
zostanie przyjętą, co wydaje się praw- 
dopodobne, czy też nie (co jest mniej 
możliwe), — wskazuje na tę wielką 
przestrzeń, którą sukces ekonómiczny 
obecnego rządu dzieli od niepowo- 
dzeń na tem polu rządów poprze” 
dnich. Cat. 

ARC BETA 
PODZIEKOWANIE. 
Klinice chirurgicznej U. 

S. B. na rece prof. Michej. 
dy i Dr Tymińskiego za 
czułą opiekę okazaną nasze- 
mu ukochanemu Ojcu, Ks. 
Kapelanowi Zywickiemu za 
oddanie ostatniej posługi 
zmarłemu, Zarządowi Wileń. 
skiego Banku Ziemskiego,Ko- 
legom oraz wszystkim zna. 
jomym, którzy okazali serce 
śp. Wilhe mowi Malinowskie- 
mu, składamy najserdećzniej 
sze podziękowanie. 

Bobkowscy i Osterwowie. 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz maiiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g, 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

W n—ch świątecznyci 

Sejm i Rząd, 
Ustrój administracyjny. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych 
kończy w najbliższym czasie dwie 
prace. 

Pierwszą jest projekt rozporzą- 
dzenia p. Prezydenta Rzplitej o orga- 
nizacji władz administracyjnych ll-ej i 
1-sj instancji t. j. wojewódzkich i po- 
wiatowych. Projekt ten reguluje na- 
nowo całokształt organizacji władz 
administracyjnych. Będzie on stano- 
nowić jednolitą podstawę prawną dla 
organizacji władz administracyjnych 
na terenie całego Państwa. W chwili o- 
becnej rozpoczynają się prace nad 
uzgodnieniem tego projektu ze wszyst- 
kiemi ministerstwami. 

Drugą z prac stanowi projekt 
rozporządzenia p. Prezydenta Rzplitej 
o postępowaniu  administracyjnem. 
Prace nad tym projektem prowadzi 
ministerstwo przy współudziale komi: 
sji wniosków ustawodawczych dla 
Ziem Wschodnich, istniejącej przy 
Prezydjum Rady Ministrów. Projekt 
ten będzie pierwszą kodyfikacją prze- 
pisów o postępowaniu administracyj- 
rem, które dotychczas są w rozma- 
itych dzielnicach kraju różne. Praca 
dobiega końca, w najbliższych tygod- 
niach projekt będzie przedłożony 
Radzie Ministrów. 

Oba projektowane rozporządzenia 
stanowić mają podstawy całkowitej 
reformy administracji. 

Jaskółki . przedwyborcze. 
Przygotowania do wyborów są 

jeszcze naogół w stadjum wstępnem. 
Jak mówią, odbyły się pierwsze roz- 
mowy pomiędzy „Undo*, (najpotęż- 
niejszym stronnictwem ukraińskim w 
Galicii Wschodniej) a nacjonalistami 
niemieckimi z pod znaku p. Has- 
bacha. 

Rozmowy miały na celu położe- 
nie sojuszu obu tych grup u podsta- 
wy ewentualnego „Bioku mniejszoś- 
ci“ celem . zabezpieczenia się przed 
przeważnymi wpływami sjonistów, jak 
to było w r. 1922, W «Undo» istnie- 
ją odłamy, sympatyzujące z hetmanem 
Skoropadskim, a więc o <orjentacji 
niemieckiej», co ułatwia rokowania z 
p. Hasbachem. Pozatym w kierow- 
nictwie «Piasta» zarysował się plan 
„Bloku centrowego', któryby objął 
«Piasta», N.P.R. i Ch--D. z wyklucze- 
niem Zw. L. N., grupy Dubanowicza 
i Obozu Wielkieį Polski. 

„Monarchista Wileriski“, 
W dniu wczorajszym ukazało się 

nowe pismo „Monarchista Wilenski“. 
Pismo to o charakterze popularnego 
tygodnika, redagowane żywo i cieka- 
wie, przynosi na wstępie deklarację 
ideową grupy osób, z inicjatywyżktó- 
rych zostało pismo powołane. Przy- 
stępna cena, zaledwie 5 gr., umożli- 
wia zaznajomienie się z nowem pis- 
mein jaknajszerszym masom. To też 
już w dńiu wczorajszym cieszyło się 
ono wielkiem powodzeniem. 

„Monarchiście Wileńskiemu* ży- 
czymy  jaknajpomyślniejszego  roz- 
woju. 

  

Tajemnicę pięknych i białych 

zębów posiada ten 

kto stale używa 

  

Pasty do zębów „Tlen*. 
  

  

DOM HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY 

„Ś w 
Wilno, ul, Wileńska 

po!eca na święta 

l Mąkę, Migdały, Wanilję, Rodzenki 
jj] Orzechy, Farbki do jaj, sz 
= Opłatki. 

Dostawa do mieszkań i hoteli bezpłatnie. 

| Т 
dom nr. 23, tei. 805 

wysokiej jakości: 

Formy do serów (paschy), Biachy 

do ciast i mięsa, Naczynia ku- 

chenne, Samowary, Szczotki. 
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DRUSK 
lasami sosnowemi. Radjoczynne 
kwasowęglowe, borowinowe. 
Kąpiele stone:zno-powietrzne, 
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Zdrojowisko położone nad Niemnem i otoczone  oibrzymiemi 

Plaża nad * Niemnem. 
kaskadowe 

SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANIO. 

Dużo ładnych spacerów i wycieczek. Rybołówstwo, Grzybobranie. 

Sezon od 15 maja do 20 września, 

IENIKI 
solanki. Kąpiele: solankowe, 
Hydropatja. Elektroterapia. 

Kąpiele 
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Towarzystwo im. Ks, Piotra Skargi. 
Mówisz: Niech sobie ludzie nie kocha- Mą, Synem swego Narodu i Ludzkoś- 

|„. lą Boga, ci. jego cnoty i grzechy są cnotami 
TH im a si Piw ika i grzechami społecznemi, obowiązki 

upiec mówe  uschnie w górach,  "eligilne — obowiązkami nietylko in- 
Bylebyjmi płynęła woda w miejskich dywiduałnemi, ale i społecznemi. 

‚ [гагасй. Celem, dla którego Bóg stworzył 
A..Mickiewicz. — ludzi, jest Niebo. Ale Bóg stworzył 

Przeminął czas, kiedy religja, na- nietylko ludzi, lecz i Ludzkość. Więc 
wet w oczach wielu, skądinąd dziel- j celem istnienia Ludzkości jest Nie- 
nych i rozumnych ludzi, uchodziła bo. Człowiek, który, przy Łasce Bo- 

za t. zw. sprawę prywatną, wyłąeznie żej na Niebo zasłużył, osiąga je po 
osobistą każdego oddzielnego czło- ukończeniu swego życia. Ludzkość, 
wieka, kiedy ci, skądinąd dzielni i skoro na Niebo zasłuży, osiągnie je 
rozumni ludzie, nawet poniekąd wie- po ukończeniu swego życia — po 
rzący, a przynajmniej nie przeczący ukończeniu historji. Historja jest wal- 
prawdom wiary, uważali ją za coś, ką Boga z Szatanem o Ludzkość „wa'- 
może. i wysoce wartościowego, ale ką Nieba z Piekłem o Ziemię. 
"coś takiego, czego wartość ogranicza Aby zdobyć życie wieczne w Nie- 
się z jednej strony do mniej więcej bie, trzeba, o ile na to natura ludzka 
głębokich i pięknych przeżyć we- pozwala, zbudować Królestwo Boże 
wnętrzoych, kontemplacyjnych .z dru- na ziemi. Trzeba koniecznie. To jest 
giej do odgrywania roli hamulca mo- celem historji. I w tej modlitwie, któ- 
ralnego w zakresie Życia osobistego, rej nas Bóg sam nauczył, nakazał 
do roli czynnika ochronnego przeciw On prosić: „Przyjdź Królestwo Two- 
nieuczciwości i zbrodni, dodając zwy- je*. Nie: „Weź nas do Królestwa 
kle, że, jako taki moralny czynnik Śwego*, ale: „Przyjdź Królestwo Two- 
ochroany, religja nie jest jedyną, że ję*. Oa weźmie nas do Swego Kró- 
różne „etyki” pozareligijne tę samą lestwa Niebieskiego, ale wiedy, gdy 
mogą mieć wartość i być takimi sa- i za fo, że zbudujemy Królestwo J=- 
mymi czynnikami spc łecznymi. Czas, go na Ziemi. 
gdy panującym śród inteligencji, na- My, Polacy, bez  zarozumiałości, 
wet śród tej dośćprzychylnej Kościo- ale z chlubą, możemy sobie powie- 
łowi, był pogląd, że rzeczą Kościoła dzieć, że ta idea obowiązku budowa- 
i Jego sług jest krzewienie i ochrona nia Królsstwa Bożego na, ziemi żyje 
tej „moralności indywidualnej, tej zdawna w sercach i głowach naj- 
uczciwości — i nic więcej. Przeminął większych synów naszego Narodu. 
ten czas, Głęboko, mocno i prosto wypowie- 

Pod wpływem coraz to groźniej dzieli ją Mickiewicz, Krasiński, Ciesz- 
komplikującego się życia, pod wpły- kowski, a jeszcze przed nimi—Skarga. 
wem wynurzających się w coraz to Tej idei służy już od szeregu lat 
większej mnogości z bezdennych i w głównych ogniskach życia nolskie- 
mrocznych głębin życia ciemnych, go istniejące Towarzystwo Im. Ks. 
niepokojących i posępnych proble- Piotra Skargi, którego oddzi] pow* 
mów; pod wpływem nadbiegających stał właśnie w naszem Wilnie i za 
z rosnącą na kształt lawiny śnieżnej, dni kilka Szeregiem odczytów roz- 
zawrotną szybkością fali zdziczenia, pocznie swoją działalność publiczną. 
fali, która w oczach naszych, jak ja* Kościół Powszechny, Kościół Ka- 
kiś smok piekielny, pochłania i życie tolicki jest lastytucją Boską, wiodącą 
rodzinne, i normalne, rozsądne, ludz- ludzi, Narody i Luuzkość do życia 
kie stosunki pomiędzy ludźmi, po- wiecznego w Niebie. I nie obok tego, 
między klasami, pomiędzy narodami, lecz właśnie d/a tego, jest siłą, orga- 
która poprostu zatapia naturę ludzką nizującą życie doczesne na Ziemi. 
i czyni z człowieka potworną bestję; Chodzi Towarzystwu Im. Ks. Piotra 
słowem pod wpływem samego tak Skargi o jak najgłębsze wpojenie, o 
dziś przerażającego życia, przebija się jak najwyraźniejsze powszechne u- 
i coraz wyraźniejszych nabiera kształ- świadomienie zasady, że, jeżeli życie 
tów inny pogląd na religję, na rolę ma być nie jakąś okroprią zmorą, ale 
Kościoła w życiu, inny pogląd na naturalnem, godnem  siworzonego 

życie. 3 przez Boga człowieka, życiem ludz- 

Kościół otwiera i wskazuje wszy: kiem, to religja musi przenikać i na- 

stkim drogę jedyną i niezawodną do pełniać jego całość. Że być katoli- 
zbawienia, do żywota wiecznego. kiem to znaczy: Być nim w domu, w 

Z tym godzą się i godzili się wszy- radzie, w boju, w szkole, w nauce, w 

scy, którzy Kościoła nie odrzucają, poezji i sztuce, na roli, w przemyśle, 

nie uważają za złudę. Ale zamało w w handlu, we wszystkim, co wielkie, 

niedawnej przeszłości myślano o tej i we wszystkim, co się naszym ogra- 

prostej i elementarnej prawdzie, że ta niczonym umysłom małem wydaje. 
jedyna droga do Nieba idzie przez Że w groźnym i zagadkowym czasie, 
ziemię, że tylko na ziemi zasłużyć w którym nam Bóg żyć kazał, wszy: 

można na Niebo, tylko przez życie stkie moce piekielne są  wytężone, 

doczesne dojść do wiecznego. aby odebrać Bogu ziemię. Nie prze- 

Ale życie doczesne jest życiem mogą moce piekielne Opoki Piotro- 

społecznem. „Człowiek jest zwierzę: wej. W tej walce, którą jest historja, 

ciem społecznym". Ani Narody, ani Bóg zwycięży. Ale czy my, Polacy, 

Ludzkość nie są surami ludzi od- będziemy rycerzami zwycięskiego Woj- 

dzielnych, zewnętrznie tylko przez in- ska Bożego? Od tego zależy nasza 
teresy, zwyczaje” .i prawa związanych przyszłość na ziemi i nasze życie 

—ale całościami organicznymi. Czło- wieczne. 

wiek „niespołeczny”; gdyby był wo- — — — — — - 
góle możliwym, bylby.. tylko bardzo — Pierwszym z serji urządzonych 
inteligentneni Źwierzęciem. Człowiek, przez Towarzystwo Im. Ks. Piotra 
jako dusza nieśmiertelna, człowiek ja- Skargi odczytów będzie odczyt ks. 

ko dziecko Boże, jest istotą społecz. prof, d-rta  Marjana Morawskiego: 

S __ „Teozofja a teologja*. Odczyt ten od- 

4 przeprowadził się z ul. Wielkiej i 

ф — па ш'. W'LENSKĄ 16. ; 

będzię się w środę dn. 13 kwietnia 

66000600000)0006600i sław Pigoń 
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Zauważyłem odrazu, że ten rodzaj 

pracy był Lucy dobrze znany. Wkróte 
ce rondeleczek z wodą zawisł na trój- 

mogu, skonstruowanym z patykow, 
nad wesolem ogniskiem. 2 

Po dokonaniu tych przygotowan, 
usiedliśmy pod osłoną skały. 

— Skąd pani pochodzi, panno 

Nigel Worth. 

OCZŁOGIEK Z KUERA. 
ROZDZIAŁ VIl. 
LUCY. 

Tego dnia z lekkiem a ję 

dałem do powozu obok Mitchelia. Nic 

nie było 2 stanie zaćmić mój dobry Edwars?—zagadnąłem. 

humor, nawet arogancka pewność sie“ — — Dom nasz jest w Salborongh, 

bie Mitchella, nawet mrukliwy nastrój raczej dom mego wuja Karola, gdyż 

wuja Lucy, nieco dziś niedysponowa: ja nic nie posiadam. ; 

nego. | ‚ — —— Bardzo to przykre dla pani, 

Lecatteau miał przybyć do ojca Mieszkacie państwo sami—we dwoje? 

Chabelle we czwartek wieczór. Pew- — Nie, „wuj Jerzy mieszka z nami, 

ność tą pozwalała mi spędzić trzy Właściwie jest to daleki kuzyn wuja 

dni zupełnie dowolnie, to też układa- Karola; ma z górą czterdzieści lat, 

łem cudowne projekty. Żal mi było więc ze względu na wiek nazywamy 

profesora, lecz miałem nadzieję, że go obie z siostrą wujem. . | 

wkrótce powróci do zdrowia, Mitchell ь Pani m Nie wiedzialem, 

zaś był raczej godzien politowania ze že pani ma siostrę. : 

swą Pi ugis siebie. — Ależ tak—zawołała wesoło. Nie 

Moja wesolość ożywiła nieco pro- ja jedna dodaję kłopotów wujowi Karo- 

_fesora, który zdobył się nawet na lowi. Joyce jest istnym swawolnikiem— 

dowcip i właśnie miał wygłosić krót- chłopcem teraz jest we Francji i wuj 

kie przemówienie na temat geologicz- może odetchnąć trochę swobodniej. 

nych skarbów wyspy. lecz właśnie — jest pewnie młodsza od pani? 

przybyliśmy na miejsce. — Tak. Ma copiero dziewiętnaście 

Sniadeckich U. S. B Słowo wstępne i 

wygłosi J M. Rektor prof. dr. Stani- 

7 rondelkami i koszem z zapasa- 
mi ruszyliśmy ku  piasczystemu wy- 

brzeżu. Profesor, mrucząc pod wąsem 
jakieś mądre nazwy geologiczne, wy- 

'jął młotek i nożyce i szybkiemi kro- 

kami pomknął ku skałom. Zniknął 
wkrótce, goniony wołaniem siostrze 

nicy, proszącej go o powrót na go” 

dzinę czwartą na herbatę. 
Przy pomocy pochlebstwa udało 

się nam namówić Mitcheila, by zabrał 

się do malowania. Przypuszczam iż 

miał wie.ką ochotę wymówić się pod 

„ prełekstem złego Światła, lecz nasta- 
wałem tak gorąco, że w końcu oddą- 

lił się, zdecydowany namalować „małą 

pamiątkę* dla panny Edwards. : 

Około dwudziestu minut zbieraliś- 

my kawałki drzewa, porozrzucdne na 

na piasku i rozpaliliśmy ognisko. 

ldt=odrzekła figlarnie. — A teraz na 

mnie kolej indagacji, p. Lambert. U- 

mieram -z- chęci zadania panu. jedne- 
go pytania. : 

Proszę bardzo. Niech pani py* 
ta o wszystko — odrzekłem nieopacz- 
nie. > 

Oczy dziewczyny zabłysły swawol- 
nie. 

— jakie jest pańskie prawdziwe 
nazwisko, panie... Lambert? 

Przerażony patrzałem na nią, pod- 

czas gdy ona wybuchła srebrzystym 
śmiechem, w oczach jej wyczytałem 

jednak wyraz głębokiej dobroci. 
— Biedny panl—rzekłaa—Czy py- 

tanie to było tak bardzo niestosowne? 

— Przedewszystkiem nieoczekiwa- 

ne. Zanim pani odpowiem, czy mogę 

dowiedzieć się, dlaczego pani mi je 

SŁOWO 

      
sze zostały zaopatrzone w kilka 

niejszych, gustownych malinowych 

POMAKOŃCZ, MAM 
znanej 

wszechświatowej 
marki 

które 
szerokie warstwy konsumentów 

1 
1 Pomarańcze 

„5) Januszkiewic 

8) Gesajtis, Mickiewicza 37. 
0) 1sza Wileńska Spółka Win, Wileńska Nr. 36. 

10) Zwiedryński, Wileńska 28. 
11) Br. Golębiowscy, Trocka 3. 

Wielka 45 (obok rybn. 12) M. Sakier, 

Fakt-- nie reklama!!! 
Podajemy do wiadomości, iż na nadchodzące święta sklepy na= 

„A, Montana? « ses Fils Gitania" 
wobec święta oraz umożliwienia spożywania 

najtańszych: 
7 
< 
< 
© 100—wielkie — „45 „||| 
N 80—największe-„ 55 „ , 

5 Mandarynki ‹ « GTITYN eis - so zvste, słodkie messińskie 
> dl d || | po 30 gr. sztuka J HM: gr. sztuka 

5 Sprzedaż odbywa się w następujących owocowo-gastronomicz- 
> nych sklepach: * 

& 1)T-wo „Agrumaria“ skl. Nr. 1 zaul Oszmiaūski 1. 
B 121 я w „ 2 Wszystk. Święt, Nr. 17. 
a, = » „ 3 Straszuna Nr. 17. 
304% у „ 4 Zawalna Nr. 34 

EU Zamkowa 20 a, 
6) F-ma Węcewicz, ul. Mickiewicza 7. 
7) D-H. Banel; ul. Mickiewicza 24. 

wagonów świeżych najwykwint- 

dnrynek, cytryn 

przez 
będą sprzedawane po cenach 

80—mniejsze—po 25 gr, sztuka: 
50 —šrednie — „35 
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sklepu Gurwicza). | 
13) Sklep kolonjalny Wajn, W. Pohulanka 9. : 

Powyższe firmy sprzedają po cenach wyżej wymienionych 
Z poważaniem r 

"ZGUBIONO 
na Poczcie przy okienkach prze- 
kazowych 609 zł. w różnych 
odcinkach pod opaską, Rz pod- 
pisem Sołowiej. Łaskawego zna- 
lazcę proszę o zwrot do Kasy 
Skarbowej. 

  

  

* Z. Sołowiej. 

a 4-rzędowy Marchijski 
$ Jęczmień Pl odsiew oryg.,. 

: kwalifikowany 

$ sprzedaje WILEŃSKI -$ 
/ SYNDYKAT ROLNICZY % 

Wilno, Zawalna Nr 9 * 

Najnowsze modele. в 

Wielki wybór i 

CZAPEK i : 

KAPELUSZŲ 
Kraj. i zagr. (Borsal., Habig i in.) 

E. MIESZKOW SKI. Mickiewicza 22. 

  
  

  

  

Niechcesz 

mieć grypy? 

Piucz 

codziennie 

usta wodą do 

ust «Tien>, 

  

      

zadała? 
— Wczoraj wieczór, przy obiedzie, 

podczas gdy pan rozmawiał z p. 
Brocklebank, wuj mój zagadywał do 
pana dwa rezy, wymawiając nazwisko 
pańskie, lecz pan nie zwrócił na to 
najmniejszej uwagi. - 

° — Tem zapewne mogę tłomaczyć 
chłód jego na początku dzisiejszej 
wycieczki. 

|--ciągnęła dałej,—idąc do siebie, 
pozostawił pan koło mnie chustkę 
swoją. To zabawne panie Lambert, 

chustka byla znaczona „J. Guin“, 
— Gdy powrócę do domu zrobię 

awanturę Pageowil Wszakże kazałem 
mu nie dawać mi nic znaczonego. 

— A więc, przyznaje paa?—zawo- 
łała zaciekawiona. 

— 7е io się (Guin? Tak. 
Lecz na mił Boską, proszę mię 
nie zdradzić: 

— Niech pan będzie spokojny. 
Proszę mi powiedzieć, czemu  zmie- 
nił pan nazwisko? .Przepadam za nie- 
zwykłemi historjami. т 

# Śiczna twarzyczka ożywiona i 
przejęta, oczarowała mię, postanowi- 

łem wtajemriczyć ją. Od trzech już 
dni pragnąłem znaleść kogoś, komu- 
bym mógł opowiedzieć to wszystko, 
co tak żywo zaimowało mię. Lucy 
mogła być doskonałym sprzymierzeń- 
cem. 

— Czy potrafi pani dochować ta- 
jemnicy?—zapytałem, by podrażnić ją. 

Przysięgła na wszystko, że zdolną 
jest do tego. : 

— A więc, panno Edwards, jeśli 
pani lubi takie kryminalne powieści, 
to opowiadanie moje zachwyci panią. 

Bez dalszych wahań  opowiedzia- 
łem jej pokrótce, szczerze, wszystko, 
co mi się wydarzyło w ostatnich ty- 
godniach od dnia połowu pstrągów 
w Meavy, 

Gdy skończyłem, westchnęła głę- 
boko. 

T-w0 „AGRUMARIA“. 

Międzynorodowe Targi 
w Poznaniu 

ud 1 do 8 maja 1927r. 

  

  

Chcesz być dobrze 

ogolonym, 

używaj tylko 

mydła do golenia 

„Tlen“. 

Daje obfitą 

i nieschnącą pianę. 

    

UL. MICKIEWICZA 4. 
poleca najlepsze 108 

czek ol i dk! sdńienach 
Marcepanowe Święcone 

wietki ] AJ E K 
wybór 

z niespodziankami 
oraz KARMELKÓW. 

„@ _ DUŻO NOWOŚCI. 
<У СО ЧЕО ЧЫ ЧЕУ 52 UP BE W GA RP GH 

\ 

my
cł

a 
3 

«B
ia

łe
 

Li
lj
e>
 

<T
ie
r.
».
 

B
A
S
Y
 
TA
BR
LW
A 
З
А
В
О
 o 

® 

Ž 
£ 
5 
& 
„© 

& 
т 
b 

uż
yw
aj
ą 

ty
lk
o 

N
N
    

P
a
n
i
e
 

db
aj

ąc
e 

o 
pi
ęk
ną
 

ce
rę

, 

TT A 

z ORNOZPAEERRNZ 

E Poszukiwany rewident, 3 
posiadający odpowiednie wykształce- 
nie oraz znajomość praktyczną bu- 
chalterji.  Pożądani kandydaci z 
praktyką instruktorską w dziedzinie 

m spółdzielności lub inną praktyką w 
dziedzinie społeczno - gospodarczej. 

ferty ma piśmie skadać w bivrze 
wiązku Rewizyjnego Polskich Spół- 

dzielni Rolniczych 

Wilno, Jagiellońska 3. 

UUNUNUNUNE GNANNNANM 

deqlna pasta do zebów 

KREM PERŁÓWY 
HNATO OICZ, Loów, 

QDOOODOOOOO0OO0O00O000)700000 
© Nowoodremontowany PENSJONAT z O; , 
© 50 pokoi, dawna rezydencja Książąt O 

Radziwiłłów, o 
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Urocze «Werki> pod Wilnem 8 
Rozrywki towarzyskie, sport, plaża, o 
sale do zabaw. Wykwintny table d'hote. o 
Wanny, natryski, lekarz. Stała komu- 
nikscja 2 Wilnem autobusami i state ° 

kami. Poczta, i telefon. 8 
Otwarcie 15 maja 1947 roku. Zarząd o 
w Wilnie, ul. Dąhrowskiego 10 m, 4, о 

osobiście od 1—3 po poł. о 
Helena Pietkiewiczowa. a 

00000000000006000000 

, 
Lekarz- i Dentysia Ol. Krasnosielski 

ul Wieka 21. przyjmuje: 10—2 i 4—7, 

Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

7 i 66 „WRAŻENIA RUMUŃSKIE 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

z 12 ilustracjami. 

Bracia Jabłkowscy Sp. Akce. 

Ę Pońezochy 

tunkach, krajowe i 

Bieliznę damską i 

Znaczny transport w doborowych ga- 
zagraniczne we 

wszystkich kolorach i 
" Ceny konkurencyjne. 

Mickiewicza 18. 

polecają otrzymane świeżo na skład 

KOSZULE MĘSKIE, KRAWATY, KAPE- 

odcieniach. 

galanterię 

LUSZE i wszelkiego rodzaju galante- 
rję męską. 

Szkło, poreelanę, figurki 
1 wazony ozdobne. 

Ostatnie nowości w desen'ach i kolorach 
wełn damskich i jedwabi. 

W niedzielę dnia 10 kwietnia megazyn otwariy od godz. 2-ej do Gj. 

  

Znana ze swej dobroci. : 
' HERBATA z «KOPERNIKIEM» 

Nr. 100 Chińska Nr. 
Nr. 190 Ceylońska Nr. 190 

В " Nr. 23 Królowa Herbat 
Nr. 50 Ekonomiczna Nr. 50 

Posiadamy również na składzie w 
KAKAO HOLENDERSKIE. 3 

Nabywać można we wszystkich handlach gastronomicznych. 

— To jest wprost cudowne. Za 
żadne skarby nie chciałabym nie znać 
tej historji. Czy chce pan mnie całko: 
wicie uszczęśliwić? W takim razie pro- 

szę mi obiecać. 
Co? 

— Że przyjmie mnie pan za sprzy: | 
mierzeńca. 4 

Zawahalem się. ' ь 

— Nie ufa mi pan, panie Quin?— 
zapytała z wyrzutem. 

— Owszem—odrzekłem, wybucha- 

jąc śmiechem —Dotąd wszystko idzie - 
doskonale, lecz szczęście może się 
odwrócić odemnie. P. Metters dał 
mi do zrozumienia, że będę miał do- 

czynienia z ludźmi, którzy nie cófną 
się przed niczem, gdy zechcą pozbyć 

się kogoś, kto zdoła wedrzeć się w 
ich tajemnice, nie chciałbym, żeby 

pani mogło grozić najmniejsze niebez- 
pieczeństwo z mego powodu. Oto, co 
mogę pani zaproponować, czy zech- 
ce pani być moim doradcą? Będziemy | 
omawiali wspólnie wszystkie wyda: 
rzenia i będę zasięgał pani zdania, 
zanim coś przedsięwezmię, o ile oczy- 

'wiście okoliczności nie złożą się tak, 
że będę zmuszony zdecydować się 
natychmiast. : 

Ušmiechnęla się. | 
— Zaczynam sie interesowač tem 

wszystkiem, panie Quin. Nie powin- 
nam tak pana nazywać bo mogłabym 
wszystko popsuć. Czy podejrzewa 
pan ojca Chabelle? Oto szóste, czy 
siódme już lato wuj mój spędza w 
Guernesey, zatrzymując się ' stale w 

„Czarnym Kocie*, ja sama jestem tu 
czwarie lato, nie mogę sobie wyobra- 
zić ojca Chabelle, jako niebezpieczne- 

go' kontrabandzistę. ‚ 
— Chociaż wydaje się to tak dziw 

nem, niema jednak wątpliwości, że 

Lecatteau, jeden z ajentów organizacji 

kontrabandzistów, miał właśnie tajną 

konferencję z właścicielem hotelu i 
nowe spotkanie ma się odbyć wkrótce. 

100 

N. 23 

° Мюйа dziewczyna zamyśliła się. 
— Tak, wydaje mi się to podej- 

rzanem, W jaki sposób moglibyśmy 
dowiedzieć się, czy dobry „ojczulek* 
jest tak niewinnym, na jakiego iwy- 
gląda? : 

Z przyjemnością posłyszałem to 
„moglibyśmy ” 

— Praktyki szpiegowskie są mi 
wstrętne, lecz nie widzę innego spo- 
sobu, jak asystowanie w ukryciu przy 
owej rozmowie. | . 

— Gdzie się pan schowa? 
— Ściany drewniane nie są grube 

i łatwo będzie wyświdrować małą 
dziurkę, by módz widzieć i słyszeć, 
co się w pokoju będzie działo. | 

Lucy klasnęła w ręce. 
— аке to zabawne! —zawołała— 

zaraz, zaraz... czy pokój pana sąsia- 
duje z pokojem ojca. Chabellc? 

— Nie, w tem tkwi trudność, Mit- 
chell jest z 
lebank z drugiej. 

Po kilku chwilach namysłu, twa- 
rzyczka rozjaśniła się zadowolediera 
i entuzjazmem. 

jednej strony, Brock- 

— Już maml Jak mogłam nie po-. 
myśleć o tem odrazu! We środę p. 
Mitchelle jedzie do lark, gdzie pozo- 
stanie kilka dni. Przez ten czas pokój 
jego będzie wolny; w czwartek wie- 
czór będzie można to wykorzystać, 
Może pan wnieść się tam wcześniej 
i nikt nie przeszkodzi panu, 

— Myśl jest świetna, lecz trzeba 
conajmniej pół godziny na wyświdro. 
wanie dziurki w drzewie, musiałbym 
uczynić to rano, podczas gdy p. 
Chabelle jest nieobecny, Może nie 
wie pani, że w tym pokoju jest szafa 
z bielizną i Marysia cały dzień wcho- 
dzi tam po serwety, obrusy it. d. mo- 
głaby mię przyłapać. | ' 

— Więc — rzekła Lucy, — trzeba 
znaleść pretekst, by pan mógł spać 
w tym pokoju, podczas nieobecności 
Mitchela. Dzisiaj jest poniedziałek, 

' Warszawskie Towarzystwo 

A. Długokęcki, W. Wrześniewski 

Handiu Herbatą 

Spółka Akcyjna 
Skłaa G.ówny 

Warszawa, uł. Bracka 23, tel, 14—92. 

yborowe gatunki KAWY /PALONEJ i SUROWEJ oraz 

  

mamy tylko trzy dni na namysłu, Ach 
nie mamy szczęścia! 

— Dlaczego? 
— Zapomniałam zupełnie, że mu- 

szę wyjechać z wujem do Alderney, 
wlašnie we zzwartek: | 

— Nie na długo, mam nadzieję? 
— Na jeden dzień, wróciniy o 

siódmej. Wolałabym nie jechać tam, 
mogę stracić przez to udział ;w ;nie- 
zwykłych przygodach. 

Woda zagotowała się. Niechętnie, 
z rozkazu Lucy krzyknęłem dwa razy 
„Hop hop“, dla zwołania naszych to- 
warzyszy i usiadłem znowu przy niej. 

‚ — Раше: ) 
dziewczyna, — mówił pan, że. nie ro- 
zumie słowa „druga* w liście szyfró- 
wanym. 

— Tak, to właśnie mię' zastanawia. 
Może to oznaczało kolejność liter... 

Lucy zatknęła uszy. 
— Pan mi przeszkadza, — rzekła 

tonem skargi. —Proszę milczeć, a za 
chwilę powiem: panu, co przyszło mi 
do głowy, > 

Zamilkłem, a ona zaczęła mówić. 
— | pomyśleć, że pan ze swym 

przyjacielem nie mogliście odgadnąć || 
zagadkę! A przecież to takie jasne. 
Mężczyni nigdy nie mogą się obyć 
bez pomocy słabej kobiety. Przecież 
mówił pan, że w notesie podkreślone , 
były zmiany księżyca. 

Potwierdziłem to. 

— A więc, — ciągnął mój piękny 
mentor, z iskierkami w oczach — oto 
odpowiedź na tę zagadkę — słowo * 
„druga” oznacza drugą kwadrę. 

— Pani Edwards, pani jest anio- 
łeml | 

— Cicho, ofo mój wuj jest, jak 
widzę w złym humorze. Proszę, p. 
Lambert, niech go pan rozweseli! 

— rzekła nagłe + 
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KRONIKA 
gólnie doniosłe znaczeniu ze względu le mobilizacyjnym Dyrekcji, w' której usunięta pokusa, na jaką są narażeni z NIEDZIELA 

1O о.м 
zechjela M. 

Jutro 
na Wiel. 

Spostrzeženia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 9—iV 1927 r. 

      

  

Wsch, sł. o g. 4 m. 53 

Zach. sł. o g.18 m. 23 

Gišnienie 
średnie 

) 757 

gegęnm | mc. 
Opad za do- 1 _ 
bę w mm, 

Wiatr ю przeważający | Zachodni 

Uwagi: Pogodnie. Minimum za do- 
bę—4+29C. Maximum--12 0C. Tendencja 
barometryczna wzrost ciśnienia. 

i 
URZĘDOWA. 

— (o) Nowy okólnik w spra- 
wie podatku obrotowego: Min. 
Skarbu wydało do wszystkich izb 
skarbowych i urzędów skarbowych 
okólnik, w którym zostały poruszone 
wątpliwości powstałe przy „stosowa- 
miu w praktyce przepisów ustawy z 
dnia 15 lipca 1925 roku o podatku 
obrotowym. Okólnik ustala, między- 
innemi, co następuje: 

1) Przedsiębiorca, prowadzący eks- 
ploatację łeśną i tartak, obowiązany 
jest nabyć dwa świadectwa przemy- 
słowe (jedno dla przedsiębiorstwa, a 
drugie dla tartaku) wedle ilości za- 
trudnionych w tem przedsiębiorstwie 
robotników. 

2) Utrzymywane przez instytucje 
państwowe, samorządowe i społeczne 
we właśnym zarządzie i na własny 
rachunek przedsiębiorstwa kinemato- 
graficzne wolne są od podatku tylko 
wówczas, gdy nie są obliczone na 
zysk i prowadzone są w celach о- 
światowo-kulturalnych. 

3) Rzemieślnicy uwolnieni ustawo- 
wo od obowiązku uiszczenia podatku 
od obrotu na zasadzie art. 8 p. 5 
istawy względnie nawet wolni od 
owiązku nabywania świadectw prze- 

mysłowych, obowiązani są do naby- 
cia świadectw handlowych na sprze- 
daż wyrobów własnych, dokonywaną 
poza lokalem, w którym mieści się 
pracownia rzemieślnicza. W tym wy- 
padku podlegają oni również podat- 
Kkowi od obrotu według 2 proc, stawki. 

4) Kupiec prowadzący poza obrę- 
bein swego przedsiębiorstwa handel 

. przenośny temi samemi artykułami, 
co w stałym zakładzie, winien z reguły 
nabyć osobne świadectwo dla wła- 
snego zakładu handlowego a osobne 
na handeł przenośny. 

5) Restauracje, kawiarnie, mleczar- 
nie i tt p. zakłady gastronomiczne 
opłacają 2 proc. stawkę nie tylko od 
artykułów, spożywanych na miejscu, 
lecz również od artykułów spożyw- 
czych pierwszej potrzeby, sprzedawa= 
nych do spożycia poza cbrębem lo- 
kalu—o ile nie posiadają odrębnego 
świadectwa przemysłowego na handel 
towarowy. 

6) Sklep, znajdujący się w jednym 
lokalu z warsztatem nie jest oddziel- 
nem przedsiębiorstwem handlowem i 
decyduje w sprawie podatku jedynie 
ilość osób zatrudnionych tak przy 
produkcji jak i przy sprzedaży. 

— Główny Inspektor Admini- 
_stracji w Wilnie. w dniu wczoraj- 

szym przybył do Wilna Główny ln- 
spektor Administracji Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych p, Twardo. 

jemcza do spraw rolnych. Od dłuż- 
szego'czasu prowadzone były na ie 
renie województwa Wileńskiego per. 
traktacje. pomiędzy przedstawicielami 
własności ziemskiej i związku robot- 
ników rolnych. Ponieważ pertraktacje: 
te, mające na celu omówienie sprawy 
uregulowania warunków płacy i prą- 
ty nie doprowadziły do załatwienia 
tych kwestji, powołano do życia nad- 
zwyczajną komisję rozjemczą, czynno- 
Ści której obejmować będą powiaty: 
Lidzki, Baranowicki, Nowogródzki, 
Stolpecki i Niešwieski. ||| 

W skład tej komisji wejdą przed- 
Stawiciele Min. Pracy i Opieki Spo- 
łecznej, Rolnictwa, Sprawiedliwości 

trzech przedstawicieli z ra» 
Mienia wlasnošci ziemskich i zw. ro- 

 botników: rolnych... ^ 
Pierwsze posiedzenie tej komisji 

| odbędzie się-w dn. 12 bm. w Nowo- 
Stódku. Podobna komisja obejmują- 

teren Województwa Wileńskiego 
ie została jeszcze ustalona. 

" MIEJSKA, 
— Sekcja Przemysłowa przy 

„udach Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan. We czwar: 

"€k dnia 7 b. m, w lokalu Stowarzy- 
enia Kupców i Przemysłowców 

<hrześcijan w Wilnie odbyło się po- 
Jedzenie Sekcji Przemysłowej przy 

nym ' udziale przedstawicieli ро!- 
Skfego przemysłu, bankowości, Oraz 

ytucji rządowych i samorządowych 
w sńszczyzny. Przewodniczył obra- 

p. Feliks Wodzinowski, obszer- 
„ NY zaś i trešciwy referato potrzebach 
l dolączkach polskiego przemysłu na 

esach Wschodnich wygłosił p. Jan 
Sobecki. W. ożywionej dyskusji nad 
teferatem' między innemi postulatami 
Podkreślona „była konieczność zorga- 
lizowania prawidlowego przedstawi* 
Cielstwa interesów polskiego przemy- 

› tak w obecnie istniejących już in- 

Stytucjach społecznych i rządowych, 
ak i mających powstać w najbliższej 
Brzyszłości izbach Przemysłowo Han-   lowych. Sprawa ostatnia ma szcze- 

— Nadzwyczajna komisja roz-- 

na specjalne warunki pracy polskiego 
przemysłu i handlu w Wileńszczyźnie. 
Cenne wyjaśnienia udzielił zebranym 
p. Inżynier Sławiński, Naczelnik Wy- 
działu Przemysłowego przy tutejszym 
Urzędzie Wojewódzkim. Nowoobra- 
nemu zarządowi w składzie pp. Inży- 
niera ]. Borek-Boreckiego, Inżyniera 
S. Brzostowskiego, Inžyniera J. Glat- 
mana, Dyrektora elektrowni miejskiej, 
przemysłowców G. Kureca i J. Sobec- 
kiego zebranie poleciło, jako najpil- 
niejsze zadanie zorganizowanie Sto- 
warzyszenia Polskich Przemysłowców 
jako prawnej jednostki. 

KOLEJOWA 

— Ogniska kolejowe pragną (AST TTT TKO BS STS 
odseparować się od Y. M. C. A. 
Ostainio w prasie ukazały się głosy 
duchowieństwa potępiające zależność 
Ognisk kolejowych od polskiej VMCA. 
W związku z tem na porządku dzien- 
nym posiedzeń zarządów poszczegól- 
nych Ognisk kolejowych znajdzie się 
Sprawa zupełnego odseparowania się 
Ognisk od Y. M. C. A. 
nia odrębnych organizacji. 

Z: względu na ogromne zasługi 
Y. M. C. A. położone podczas woj- 
ny polsko bolszewickiej, w sferach ko- 
lejowych panuje podniecenie. Zazna- 
czyć należy, że prawie wszyscy kołe- 
jarze są członkami Ognisk, co tloma- 
czy ogromne zainteresowanie się tą 
sprawą. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Ferje świąteczne w biurze 

Stow. Kupców i Przemysłowców. 
Zarząd Stowarzyszenia komunikuje, 
iż od Wielkiego czwartku dn. 14 do 
20 kwietnia Biuro Stowarzyszenia bę- 
dzie nieczynne. 

W. dniu 8 kwietnia r.b. odbyło się 
posiedzenie członków Zarządu Stow. 
Kupc. i Przemysł. Chrześc. w Wilnie 
na którem przeprowadzono wybory 
Władz Stowarzyszenia: p. R. Ruciński 
—prezes, p. A. Žukowski—v.-prezes, 
p. J. R.chowicz—sekretarz, p. W. 
Gołębiowski—skarbnik. 

— Odczyt p. t. <Współczesna” 
lłteratura polska» wygłosi p. Stefan 
Sosnowski w niedzielę. o godz. 6 
wiecz. w Domu Ludowym P. M. Sz. 
przy Białym zaułku Nr. 8 Wstęp wolny. 

RÓŻNE. 
— Przygotowania do obcho- 

du 3-go Maja. Przypominamy spo- 
łeczeństwu polskiemu, iż czas naj- 
wyższy * rozpocząć przygotowania ku 
obchodom 3-go Maja. Należy zaw* 
czasu tworzyć miejscowe komitety. W 
każdem większem i mniejszem mieś- 
cie, po wsiach, w szkołach, tam wszę: 
dzie gdzie są Polacy, gdzie żyje i pra- 
cuje myśl polska, winniśmy uroczyś- 
cie czcić Wiekomną Rocznicę 3-go 
Maja. 3 

W biurze Zarządu Centralnego 
Macierzy idą prace przygotowawcze. 
Są już odznaki metalowe, znaczki 3-go 
Maja, kokardki i barwne oraz piękne 
nalepki na okna. Dla dziatwy szkol- 
nej przygotowane są chorągiewki Da: 
ru Narodowego. Wszystkie te przed 
mioty zrobione są z całem poczuciem 
artystycznem, znaczek lub kokardka 
nie zeszpecą nikomu ubrania, a na- 
lepki będą prawdziwą ozdobą okich. 

— Związek oficerów rezerwy 
wzywa wszystkich bezrobotnych ko- 
legów do zgłoszenia się do Związku 
w godzinach urzędowych w celu uzy- 
skania pracy. AAS 

Osobom, które nie zastosują się 
do niniejszego, nie będą udzielane 
świadczenia bezrobocia. 

— Podziękowanie. Stowarzyszenie Mło- 
dzieży Polskiej w Landwarowie urządziło 
25 marca r. b. kwestę uliczną na sztandar, 
podczas której zebrano 69 zł. 06 groszy, 

Wszystkim ofiarodawcom Zarząd Sto- 

warzyszenia składa serdeczne <Bóg zapłać». 

TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance. <Sen> 
w Reducie. Dziś o g. 4ej pp. <Sen> w 
siedmiu obrazach F. Kruszewskiej po cenach 
popularnych, Wieczorem o g. S'ej w.—c<Sen>, 

W poniedział*k—«Sen>. | 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Osta- 

tnie przedstawienie sztuki <W rajskim 
ogrodzie+. Dziś o g. 8--j m, 15 w. po raz 

ostatni grana będzie w Teatrze Polskim cie- 
sząca się wielkiem powodzeniem komedja 
R. Bernauera i R. Oesterretchera <W rajskim 
ogrodzie». : ! 

— Dzisiejsza popoładniówka. Dziś 
o godz. 3 m. 30 pp. grana będzie, również 
po raz ostatni komedja Molnara «Jedyny 

ratunek». W akcie Ili-im próba generalna z 
jednqaktówki <Ząb za ząb, (| | 

— Jutrzejsza premjera. Jutro po raz 
ierwszy grana będzie znakomita komedja 
5 Kiedrzyńskiego <Nie trzeba się niczemu 
dziwić», która w Teatrze Małym w Warsza- 
wie święci od tygodnia ogromny tryumf. 
Komedja ta, posiadająca wiele zarówno cha- 
rakterystycznych, jak i komicznych scen, oraz 
głębszy podkład społeczny, ani na chwilę 
nie przestaje zaciekawiać widza. 

Do roli uroczej.Stelli, którą w Teatrze 
Małym kreuje p.-M. Malicka, u nas została 
pozyskana M. Malanowicz-Niedzielska, b. ar- 
artystką Teatru Narodowego w Warszawie, 
zaś drugą rolę główną kobiecą gra St. Pe- 
diz uć 5; я „ x 

a premjerę zapowiedział swój prz. 
autor, który osobiście podzielił WETeskie 

naszym role między wykonawców, oraz udzie- 
JiŁ Ścisłych Pr: 
mu w Teatrze naszym tę sztukę p. Fr. Rych- @ a ei k аи й DRUSKIENIKI pensjonat = 
Teatrze Polskim. Występ Józefa Turczyń- 
skiego, którego recital fortepianowy odbędzie 
się dzisiaj w niedzielę o g.'1-ej pp. w Te- 
atrze Polskim, wywołał olbrzymie zaintere- pg 
sowanie. Fenomenalny artysta, który z try- 

umiem objechał niedawno całą Europę 

wystąpi tylko, raz jeden na dzisiejszym Ee 

ranku. Wykona m. in. po raz pierwszy Ra- 

psodję neapolitańską współczesnego kom- 

pozytora włoskiego M. Castelnuovo" Tedesco. 
Ponadto w programie Sonata Appassionata— 
Beethovena, Ballada As-dur — Chopina, poe- BB 

$ Oo W — 

Dodatek miesięcz 
Głośna swego czasu sprawa szpie: 

gowska ujawniona na terenie Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej, a mianowicie w dzia- 

głównym bohaterem był urzędnik tego 
działu Zygmunt Syczewski. znajdzie nie- 
bawem epilog w Sądzie Okręgowym w 
Wilnie. Termin rozprawy wyznaczony 
został w pierwszych dniach maja. 

Dowiadujemy się jednocześnie, że 
z polecenia wyższych władz kolejowych 
w Warszawie wydane zostało rozporzą- 
dzenie, w myśl którego pracownicy za- 

Pobór rocznika 1906 
Pan minister spraw wojskowych 

w porozumieniu z ministrem spraw 
wewnętrznych ustalił dzień poboru 
rocznika 1906 na dzień 4 maja r. b. 
Plan poboru ogłoszony zostanie za 
pośrednictwem sołectw i gmin. Po- 
borowi tego rocznika ubiegający Się 

mat Bacha oraz Rapsodja węgierska—Liszta. 
Pozostałe bilety są do nabycia w kasie 

od 1 1 ej r. 
— ,Оп\огіпш Haydna. Dzisiejszy kon- 

cert religijny wzbudził zainteresowanie mi- 

łośników poważnej muzyki, jak ze względu 
na nazwisko kompozytora, tak i na wybiiną 

jego kompozycję: <Siedem słów Zbawiciela». 
dział w wykonaniu tego pięknego 

(zwiększony) oraz orkiestra smyczkowa pod 
dyrekcją L. Leśniewskiego. Wszyscy wyko- 
nawcy z dyrygientem na czele dokładają 
wszelkich starań, ażeby wykonanie arcydzie- 
ła znakomitego kompozytora wywarłoj jak- 

ane, wrażenie. kio 
ilety nabywać można dziś jeszcze od 

odz. 11 rano w kasie Teatru Polskiego. 

Początek o godz. 5 m, 30 wiecz. 

RADJO 
Program stacji warszawskiej. 

Niedziela "13 45—1405. Odczyt p. t. 

<Siew i sadzenie warzyw» — wygłosi p. E. 

Nobring (dział <Rolnictwo»). я 

14.10—1430. Odczyt pt. <Wybór ziem- 

niakėw do sadzenia i ich sadzenie», wygłosi 

p. Szczepan Mędrzecki. (dział <Rolnictwo>). 

14.30—14.45. Wiadomości, wskazówki i 

komuni<aty rolnicze. | й 

150g. ' Koncert religijny. Transmisja z 

Filharmonii. Chór mieszany 
<Lutni Warszawskiej» ( 
pod dyr. Piotra Maszyńskiego oraz Adela 

Comte-Wilgocka (śpiew), Halina Leska 

(śpiew), Al. Michałowski (śpiew), prof. 

Bronisław Rutkowski (organ) ! Helena Za- 

ewska (akomp,). 2 

' 17.&—1'1.‘2).': Program dla dzieci (<Ra- 
cławice> — p. Zofja Szadeberg-Zielińska), 

17.30 Koncert popołudniowy. Wykona- 

wcy: Chór Akademicki pod dyr. prof. Pio- 

tra Maszyńskiego, orkiestra pod dyr. Jana 

Dworakowskiego i Mieczysław  Salecki 
(śpiew). AA 

18,40—19.00. Rozmaitości. AJ 
19.00 —19.25. Odczyt pt. <Wojny intlan- 

cko-moskiewsk e» — wygł. prof. Henryk 
Mościcki (dział <Historja Polski»). 

19.30—19.55. Odczyt p. t. < 

Wykonawcy: 

w bajce»), wygł. prof. St, Poniatowski. 
19.55—20 29. Odczyt pt. «Litwa współ- 

czesna» (II), wygł. minister Leon Wasilew- 
ski (z cyklu <Nasi sąsiedzi»). 

"_ 20.20—20.30. Przerwa. 
20.30 Koncert wieczorny. Wykonawcy: | 

Orkiesira P. R. pod dyr. Jana Dworakow- 
skiego, Zofja Jaroszewiczowa (fort.) i Ste- 
fanja Millerowa (Śpiew). : 

2200. Sygnał czasu. Komunikaty. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z 

cukierni i rest. «Bristol». ъ 
Poniedciałek. 15.00—15.25. Komunika: 

ty, -- gospodarczy i meteorologiczny. 

> 15 50-00 55, odczyt dla maturzystów 

szkół średnich pt, <lrnacy Krasicki», (dział 
AE Polska»), wygł. prof. Konrad 

ski. 
16.00—17.30. Stacja nieczynna. | 
17.30—17.55. Odczyt pt. «Wycieczki kra- 

joznawcze młodzieży szkolnej i ich organi- 
zacja», wygłosi p. Gustaw Wuttke Ъ 

1890 Koncert popołudniowy. Transmi- 

sja muzyki z kawiarni <Gastronomja». 
1840—19, Rozmaitości. 
19.00 — 19.25. 45 1а lekcja kursu elemen-- 

tarnego języka francuskiego. Lektor prof. 
Ludien Roquigny. i 

20.30. Koncert wieczorny. Mnzyka ope: 

Ofiary. 
— Ku uczczeniu piątej rocznicy śmierci 

Ś. p. Wilhelminy z Dulewiczów Sobotkow- 
skiej składają dla zredukowanej urzędniczki 
20 zł. — córki. у 

— Na kolonje letnie dla dzieci dr. Swi- 
dowie zł. 10, Stefanja Swidowa zł. 5. 

rowa. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
i 9 kwietnia 1947 +. 

Dewizy i waluty 
Tran: Spra. Kupno. 

Dolary 8,92 8,04 8,90 
Holandja -35815 35905 _ 357,25 
Londyn 4347 43.58 43.36 
Nowy-Vorz 8.93 8.95 8,91 
Paryż ||| 35,05 35,14 34,96 

26,51 26.57 / 26,45 
Szwajcarja _ 172,16 172 59 171,73 

У „4325 43,36 43,14 

Papiery Procentowe 
5 proc. prem. poż. dolar. 56,—55,75 
4 proc. listy kredytowe ziemskie 48,25 
5 pr. pożyczka konw. 62,— 63,25 
6 proc. pożyczka dolarowa 85,—85,25 
Pożyczka kolejowa 102 50 
8 pr. listy zastawne Banku Go: 
8 pr. Państw. Banku Rol, 86 
4,5 proc, Ziem, zł. 57—51,50 57.25 
5 proc. warszawskiezł. 62,10 
8 proc. warsz. złot. 74, — 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 9 kwietnia 1927 r. 

Banknoty. 

alary St. Zjedn. 8,92 8,911/, 
Łisty zastawne. | 

Wil. B. Z. zt, 100 44,90— 
Akcje. 

Bank Polski zi. 100 138 

1 Kraj. 86.50. 

, 

D 

i uweg reżyserujące- UKANAUZNUNABACANANZYW Z 
a 

z W „Katry villa ogyńcdwej = 

E — i Hotel Europejski — R 
M pod jej zarządem czynae od 1a 
HM maja. W maju i. czerwcu dla M 
- urzędników ustępstwo. 

= Wiadomošč: Wilno, ul. Antokolska 24-A E 
3 Siemiradzka, Od 1 maja Druskieniki M 

*. Odyfcowa. a 

i Chór Akademicki 9— 

© czarach i | 
czarownicach w bajce», (z cyklu «Przeszłość © 

    

  

   

o 

ny.. 78 uezciWwOŚĆ. 
trudnieni w dziale mobilizacyjnym Dyr. 
Wileńskiej otrzymywać będą specjalny 
dodatek do pensji. W ten sposób ma być 

zewnątrz, biorąc skromne wynagrodze- 
nie urzędnicze. ; 

Minimum tego dodatku dla kancelisty * 
wynosić będzie 40 zł. miesięcznie, ma- 
ximum dla kierownika działu i20 zł. 
miesięcznie, Jest to bodaj pierwszy wy- 
padek, że urzędnik państwowy otrzymu. 
je specjalne wynagrodzenie..za uczciwość- 

rozpocznie się 4 maja. 
o odroczenie służby wojskowej winni 
składać odpowisdnio umotywowane 
podania do urzędów gminnych i ma» 
gistratów, a w Wilnie do Urzęcu Ko» 
misarza Rządu przed dniem rozpo- 
częcia poboru. 

ANET NAESIIE TEO 

_Do Kobiet Polskich! 
„Zacne Wilnianki, Szanowne i Miłe Gos- 

posie, Wy, coście w roku zeszłym obdarzy- 
ły hojnie na Wielkanoc dzieci w schronis- 
kach w jaja, mięso, pieczyw bądźcie rów- 
nież ofiarne na święta teraźn "e. Pamię- 
tajcie że dzieci marzą o święcon _, że do- 

i utworze- utworu biorą: chór mieszany T-wa «Lutnia» brze pamiętają zeszłoroczne przysmaki, że 
zawód ich nadziei byłby dla nich i. wie Sakon zmartwieniem. PE ie: 

ego zimartwienia dzi i Sass a dziecku polskiemu 

Dary swoje składajcie na ręce Komitetu e. dzieciom» pod następującymi adre- 

> > gzzelaugywska 
pteka Sokołowskiego —Wielki 

czwartku „ad 9 r. do 7 wiecai PE 10 
2, Wiikomierszą | — Dom Ludowy — Wielki wtorek, środa i czwartek od 4—6w. 3, Archanielska 4 — "lebanja kóścioła Serca Jezusowego — Wielki Tydzień do czwartku od 9 rano do 3-ej po poł. 

„4. Antokolska 44 — Dom Ludowy — Wielki tydzień do czwartku od 12—4 wiecz. 5, Uniwersytecka 6 Oficyna Pałącu Re- 5 wesze Wipe ki Czwartek od 1 do z. , Wielki piąte 
6.-Śliąnęchich 3-6 wiem enie Pot dy Wojewódzkiej 

róg Targowej — 

3—8 mieszkanie p. Wan- 
— Wielki nė od 

wiecz., wielki piątek od 9 do 2 й 
Za každy najskromniejszy datek Kai 

tet składą najserdeczniejsze podziękowanie. 
Komitet Wojewódzki 

«Chleb Dzieciom». 

+ NA RATY, 
solidny sprzęt radjo 

i RAD JU amatorski. 

( Kompletne insiałacje z nowo- $ 
" _ czesnych odbiorników. 4 
$CENY NISKIE 

Bezpłatne porady poleca 

najstarsza firma Raojowa 
A w Wilnie. 

, Wileńskie B uro Radjotechniczne 
Mickiewicza 23. Tel. 405, 
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У 

‹ Jagiellońska 3—2 
4 otwiera się wakans dla nauczy- 
9 cielki (z wymaganemi kwalifi- 

kacjami szk. powsz.) —muzykal- 
ф 06% — miłującej dzieci i swój 

zawód. + 
PAENARZZNNNNNNNNNKZZNNAZNANKNA 

<żż 63 U CZEWCERECNWO 
Zarząd Spółdzieiczego 

Banku Ludowego 
z ogr. odp. w Wilne 

niniejszem powiadamia udziałow- 

W szkole „Dziecko Polskie" 4, 
+ 

  

ców Banku, że w dniu 24.go kwietnia | 
o godzinie 5 wieczór w  „ierwszym 
terminie i o godzinie 6 w drugim 
terminie w lokalu własnym przy ul. 
Mickiewicza 7, odbędzie się doroczne 
Walne Zgromadzenie udziałowców 
Banku z następującym porządkiem 
dziennym: \ 

1) Wybór przewodniczącego Wal- 
nego Zgromadzenia, 2) Sprawozdanie 
z czynności Bąnkowych.za rok 1926: 
Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji | Komisowo Handlo- 
Rewizyjnej, zatwierdzenie biłansui ra-| we kaucjonowane 
chunku strat i zysków oraz  udziele-| Ul. 
nie Zarządowi i Radzie absolutorjum. 
3) Zatwierdzenie preliminarza na rok 
1927 my. 4) Zmianę artykułu I statu - 
tu i 9 statulu, 5) Wybór nowych dania 
członków Rady na miejsce wyloso- nowego typu, euro- 
wanych, 6) Wołne wnioski. 

: Zarząd. 

>.300090000000663600000000000006> 4300 zł. 3 msja 

"TANATOL 
ORWIN 

i prusakom. 
przeciw myszom i 
szczurom. 

Żądajcie we wszystkich aptekach 
drogerjach i t. p. 

jedynie niezawodnych środków 
przeciw karaluchom MOGIL przeciw pluskwom, 

SIN IIN przest” molom, pchłom 
1€-p. 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 

% 
LABORATORJUM 

CHEMICZNE 

W użyciu od 1911 roku. 

J. Sroczyński i 5-k 
WARSZAWA, 

Elektoralna Nr. 21 
tel. 65-11. 

УЧГ АР TATA PTNT YET Ii A 

Na nadchodzące š 
perfumeryjnych Ё 

Ё 
Е 
Ё 

3 

Przedmioty gosp 

* "SKLEPY : DETALICZNE 

kosmetycznych 

galanteryjnych 
krajowych i zagranicznych firm. 

Opłatki dla pieczywa, Oliwa nicejska, Essencja octowa, Szafran, Vanilja, 

Kardamon, Gozdziki, Cynamon, Farbka i Lakier do jaj i t. d. 

CENY UMIARKOWANE. 

Т-0а J.B. 
1) Trocka 7, tel. 542, 2) UI. Zamkowa 26, tel. 1023, 3) Ul. Mickiewicza 5, 

tel. 873, 4) Róg Rudnickiej i Zawalnej 20/52, (el. 612. 

Dziś sklepy otwarty od g. lej do 6-ej w. 

ski B ki A K a WTA 

y wielki wybór 
towarów 

więta polecam. 

odarstwa domowego: 

Segall at. 

  

  

HURTOWNIA KRESOWA R 
Wileńska 16, między 

Poleca Wszystkie artykuły 
i amerykańską najlepszych 

Wędliny, Wódki, 

Gdańską i Poznańską. 

świąteczne, Mąkę krajową 
młynów, Masło deserowe, 
Likiery i Wina, 

CENY NAJN ŻSZE. 

  
  

  

Okažyjnie do sprze- 

  

   

  

były majster 
firmy 

% ul. Mickiewicza 4, filja zlik 
Ф konywa repeiacje zegarków i biżuterji 

Ww. JUREWIGZ 

PAWEŁ BURE Ф 
uprasza łaskawą klijenteję zwraczć się tylko Е 
и !ро‹і‚яапзып # Ф 

Poleca zegarki najlepszych iabryk-i konstrukcji oraz wy- 

Gotówkę 
w każdej sumie lo: 
kujemy najdogod: 
niej pod pewne i 
mocne zabezpie 

czenia 
D. H.-K. <Zachetas | 
Gdańska 6, 1 pięt 

tel. 9-05  J ——- 

Ф 

widowana ® 

* Ф 
a 

  

po cenach przy- 

  

  

  

24 stęptych. FOLWARK 1 
z edjakaki ©, 0ę- DOM-WILLA AA mi w. po- 

2 mieszkania po 3 pokoje z kuchniami, 2 Dr W.Umiastowski AS 
oszklone werandy, elektryczność, wodociąg, choroby płuc, przyj-| D. H.K. <Zachęta» 

wanna, duży ogród zaarzewiony, stajnia, muję od 6—7-ej wiecz.| Gdańska 6, t piętro 
składziki—w OE RY za 2.500 do- prócz dni Świątecz- tel. 9—05. 

_larów. . 
Dom H/K. <ZACHĘTĄ» Atb, 1 gay iieidĖS 

Gdańska 6, I piętro, telef. 9 05. ul Żeligowskiego 5, Sprzedam 

a duży a S 
WAGA! Darmo!!! 10.000 premji! sowy z krzesełka: | 
A EA aieaie stac bokiej. Technik oczów Lai igėka alanų 

” na prowincji i dania możności zapoznania + z,materacem. wie- 
się z naszymi a łami towarów, postano- L Minkier deński. fotel, szatkę 
wiliśmy rozesłać każdemu nadsyłającemu 
nam swój adres dokładny, premję zupełnie 
bezpłatnie. Adresować: Warszawa— Dom To- 
warowy Świeca i S-ka, Chłodna 6, Skrzynka 
pocztowa Nr 552. 

nocną, kosze, wa: 
lizki, etažerkę, lam- | 
Pę i t, p, ul. Stara 

Nr 32 m, 4. 

Wileńska 21. 
      Letnisko za,4si _Oglądać od 4 do 5, 
ko Wilna, blisko si 

  

$ Kupię tototrk 
› (do 50 ha) z zabudowaniami, domem 
mieszkalnym, blisko rzeki, z ogrodem 
W poblližu Wilna  Zgto zenia do 

adm. „Słowa* dla W. K. 
L---+-444409+4++4-45644 546 

A święta : 

   

‘'Ф 
Ф 
Ф 
+ 
Ф 
+ 
Ф 

Na termin 
jednego miesiąca 
do roku u okujemy 

Jaszuny, w leśnej 
silke] miejsco- 

wości, z utrzymaniem 
lub bez. Informacje: 
ul. Mickiewicza 1 m.4, 

od godz. 4 do 7. 
Tamże meble do 

sprzedania. 

Fortepian 
fir, <Szreder» okazyj- Uwadze 
nie do sprzedania. mieszkańców Zarżecza 
Bonifraterska 6, m. 2.i przyległych dzielnic!!! 
— Najiepsze źródło za- 

PIANINO 
zagranicznej firmy. do 
sprzedania.  Dąbrow- 
skiego 4 — 1 dawniej 

Wronia. 

  

  

  

każdą sumę pod najlep- o WYNAJĘCIA kupów w sklepie to- 
zabezpieczenie hi. | szych w D zaraz jeden lub Warów spożywczych i 
poteczne lub ró: Krakus | dwa pokoje, gospodarstwa  domo- 
wnorzędnie solidne | m ł y n 6 w duže, jasne, Ciepłe, NERO. : 
zabezpieczenie polecamy t. zw.  dobize umeblowane, Jadwiga Urbanowi- 

  

Wileńskie Biuro ul. 3 mija 11 m, 4,Czowa, w Wilnie Po- 
M Ą K Ę Zgłaszać się od 4 do 6 powska 14. 

Myckiewcza 21, | IUKSUS O Wą : tei. 152, oraz'migdaly stoūkie 4| Podziękowanie 
przebieraue, ro: 
dzynki, orzechy, 
kompoty, sza: 
fran, wanilję samochód 

i wszelkie 
pejka, landolet, na do ciast 
nowych oponach, star- dodat 
ter, dynamo, w b. do- „Li 
biym sanie. Cęna о BRACIA 

ml. -_ GOŁĘB OWSGY 
—— Trocka 3. tel. 157. WINA KRAJOWE 

znanych firm od 2.50gr. za butelkę, 

WINA francuskie naturalne gro- 
nowe Od 5 zł. i drożej. 
WINA  Deserowe, Węgierskie, 
Portwejn, Madera, Marsola i in- 
ne od 3 -żł. za butelkę. 
WINA Lecznicze St. Raphae', 
Cinzano Vermouth, Miody Sta- 
ropolskie, 
WODKI, Nalewki i Likiery kra- 
jowe i zagraniczne. najlepszych 
firm w wielkim wyborze. Piwo i 

Zuane W. sa siejoki i ane ny wiejskie pani 
Fiefatotitawej ‚ 

Poleca na Šwieta Sz. Klijenteli 
D/H, K. RYMKIE W1CZ 
ul. Ad. Mickiewicza 9. 

Ze zmarszczkami, 

oj 

i na pewne zabez- 
pieczenie lokujemy 

  

o wynajęcia 
D duże pokoje z 

używainością 
kuchni, Tamże sprze- 
daje się nowy męski 
garnitur i palto wio- 
senne. Ul. Sierazow- 
skiego 25 m. 4, od 1-7, 

  

Dla powięk=| 

M.Wilenkin BULWY na nasiona, 

Sodalicja akade- 
miczek U. S. B. 

składą „serdeczne 
podziękowania "Pp. 
J. Sumorokowej, K. 
więcickiej i W. 

Jodce za łaskawy 
udział w koncercie | 
na rzecz zjazdu. 
Pp. M. Malinow-- 
skiej, K. Abramo- Į 
wiczowi, A. Stoty | + 

m ——— 

SZeniU 
produkcji kłębów 

organizowaniu po- 
wyższego kon- 

certu. 

  

  

gubioną 'książecz- 

hwie za pomoc w | | 
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a 

m do nabycia. w firmie 

we (kaucjonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 
  

nowana nauczycielka 

od godz. 1—3, 

Worki jutowe 

I z wiejskiej tkaniny 

В. Łokuciewski 
piegami, pryszczami, wągrami, 10zszerzone- ul. Mickiewicza 42, 

mi porami it. d. pań nie będzie. 

do Gabinetu Kosmetyki Leczniczej przy ul 
Portowej 28—5, prowadzonego przez absol- 
wentkę L'Institut de Beantė Kevą Paris, 

Panie 
2 chcące pozbyć się wyżej wymienionych de- 
m fektów—i mieć naprawdę ładną cerę, pofa- 

tygują się od 10-ej do 2-ej i od 4ej do 7-ej 

  

Do sprzedania 
F LET niedrogo 

l. 

Dąbrowski. 

mat fis-dur—Skrjabina, warjacje Liszta nate MUBNZMANEZECHENENAMM W. Z P.z dn. 261] 1927 r. za Nr. 1480-VI. 

jj! 
Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty, 

Mickiewicza 45 m. 4. 

  

  

wiadomość 
ul. Antokolska 74—8, 

sumy _ pieniężne Ka posźukuję blisko Wil. 
dogodnie 3 ść S-ka na. ub St. kolei w 

Wileńskie Biuro Wil a z ogr. odp. | roku obecnym wiosną 
Komisowo-Handlo- no,ul.Tatarska | goro 2 dziesięcn do 

| 20, dom własny 
sinieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

brej ziemi, a w jesieni 
następnie już 10 dzies. 
z warunkiem uprawy 

mebli: i jej za opłatą ryczałto- 
jadałne, sypialne, | wą lab z części zy- 
salony, gabinety, | sków. Wiadomości 
łóżka niklowane i | osobiscie: Wilno, 
angielskie, kreden- | Bankowa (od Mako: 
sy, stoły, szaty, | wej) d. 1 m, 14, W. 
biurka, krzesła” | Kozłowski od 10-12. ABE że m . awe it, Si ; 
o je warunki i аоаа 

2 Ma Taigi Letnisko 
Ы w uroczej rmniejscowo- 

NTELIGENTNY — ŚCi koło Wilna, w po- 
rolnik wskutek roz- „bližu 
parcelowania ma- Ё 

jątku poszukuje posa- z całodziennem utrzy- 
dy. Posiada wykształ« maniem do wynajęcia 
cenie teoretyczne i (1, 2, lub 3 pokoje.). 

praktyczne, referencje Blis«o ląs sosaowy, 

    

  

wojs<ową wyd» 
przez Pk — 

Wilno, na imię Micha- 
Szczytta (podch. 
zam. przy ul. Pa: r) 

łockiej 9 — unieważ- 
na cie. 

  

Zgubiono książeczkę 
wojskową, wvd. 

— przez P. K. U. Świę- 
ciany, 
wyd: na imię Stanisła- 
wa Bordzóła, zam. we 

rocznik 1891, 

wsi Jacyniszki, gm. 
Pluskiej, pow. Brasław- 

Zielonych Jezi6r skiego, Unieważnia się. 
a —— 

gubioną książecz: 
kę wojskową, 
wydaną przez P. poważue, wymagania ogród owocowy, park, K. U, Święciany na 

Skromne, samotny. oraz dogodna komu- ;. 
Oferty do Biura Ogło: nikacja. O warunkach 
szeń p. Grabowskiego, dowiedzieć się można 
Garbarska 1 poda podług adresu: Lubel- 

«Rolnik». ska 3 m. 2 od9—11 r. 
i 5—7 wieczór. 

mieszk. 
gm. Słobódzkiej, pow. 

Imię Daleckiego Józefa 
wsi Leoszki, 

Brasławskiego, 
unieważnia się.



4 SŁOWO 

ŚKC iR „G RACZ W SZACH ye wielki dramat w 12-tu : BZ aktach z dziejów маЕ & 
: ч narodu polskiego o niepodległość. Według powieści H. DUPUY—MAZUEJA. Reż, Miejski Kinematograf Rayn.ond Bernard odtwórca <Cudu Wilków». W rolach głównych: Charles Dullin, 

Pierre Bianchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batcheff, Alexiann + 
i Armand Bernard. Specjalna ilustracja muzyczna i ch6r przystosowane do obrazu, $ 

Ф 
+ 
Ф 
+ 
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4 WĘDLINA B I 
prawdziwa wiejska znana ze swej B 
dobroci i smaku. Szynki, Poe 
karkowina i kiełbasa, zbadana przez 

wydz. lekarski i ostemplowana. 

Vain, 159 K. Rymkiewicz 
Ad. Mickiewicza 9, Ceny niskie. 5 

Kulturalno-Oświatowy Orkiestra znacznie zwiększona pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Wstęp 
na sałę tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek seansów: 

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5). w niedzielę o godz. I, 4, 7i 10. W dnie powszednie o godz. 4, 7 1 10. Kasa cynna: w 
niedzielę od godz. 12, w dnie powszednie od godz, 3. Cena biletów: parter—80 gr. 
balkon—40 gr. W' dnie powszednie na pierwsze seansy ceny biletów zniżone: 

parter—60 gr., balkon—30 gr. 
  

  

  DAMA Z DYPLOMEM 

6
8
5
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+
+
 

  

  

  

„DEUTZ“ w Kolonji: silniki ropowe Diesel'a od 6 KM, na gaz ssany 

F. W. HOFMANN w Wrocławiu: traki ramowe (gatry), maszyny do 

  

Techniszno-Handlow R. RAWENORI-Inżynier 
Wilno, ul. Kolejowa 9, telefon Nr. 1047. 

dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: į 

  

   

    

      

   

    

   

z wiigotnego drzewa, torfu i koksu od 10 KM, loko- 
motywy i lokomobile ropowe. е 

- - - - - wyrobu klepek i wsze:kie inne maszyny do obróbki drzewa. 

Ki- „Helios“ | 7 zew wa „Znak Zorry“ Y,į2!igiowsei DOUOLAS FAIRBANKS S || Institut de Beautė Kėva | | „NUMBOLDT* w Koloni: turbogeneratory, patentowane kotły do 
_ który zdumiewa, przeraża, zachwyca, porywa! Pojedynek nerwów i siły. Fascynujące sceny. © | wwWilnie przy w. Mickiewicza 37, 60 atm., kompresory, maszyny do wyrobu lodu ul. Wileńska 38. ! Dla młodzieży wstęp dozwolony. © | m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i sztucznego i jadalnego, pompy it p. 

Par di jar UZ „MIAG* (zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreznie, Kapier w Berlinie, 
= Kuo: D GA Dziś rewelacyjny film ze : = — Кто- wa На иа -balówu PoWiaczórów „Amme-Giesecke“ i „Luther“ w Brunswigu, oraz „Gref- ВУ z Testr „Polonja M siewemi Kochanka oficera ochrany“ dramat osnuty na B  Teatr „Stella mo Masqne cft Mariessosiąti wynala- fenius* we Frankfurcie n/M): wszelkie maszyny młyń- 
m pl A- Mickiewicza 22 M “ S J e prawdziwego M ul. Wielka 30 BW | zek dla natychmiast. odświeżania skie, turbiny wodne, maszyny do wyrobu mas p UNUNNE GMNMNM zdarzenia w Rosji w 10 akt. Okaz męskiej piękności Wł. GAJDAROW, SMERUKMNMAME m | Kojoru cery, leczenie włos od wyp A ZE IC? DEV POWY y m Slynny MIERENDORF i urocza włoszka) MARCELLA AŁBANI w rolach głównych, Film ten przewyższa wszystkie dotąd W | | uoiejac'Y: оР © drzewnej, tektury i inne, 
= widziane dając masę nowych wrażeń, przeplatany śpiewem cyg. romansów i pieśniami katorgi. ; — - Oferty, kosztorysy i projekty na żądanie BEZPŁATNIE.   

  

  

       
  

     

KASZLESZ, 
SIĘ CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, 
MASZ BÓLE GARDŁA ' 

  

KI 
  

  

  

   
  

: Nk ua | SEWAGZZZSEAKGZZAGZAGJIEZEEZRZ Таа bia 3 3 : EZ azimierz Błażejewi | „KONKURENCJA Wiedeńska” ; SPROSTOWANIE. BE 2 : - \т!піо'‚ы ul. Aa 26 : Niniejszym oświadczam iż ogłoszenia dnia 7 kwietnia r. b. Ka ž PRZEPROWADZIŁ SIĘ na ulicę $ 
‚ adeszły w wielkim wyborze: . 2 i A CJ Objazdową 8 bliżu  Urzęd: : Poania uczniowskie ubrania dziecięce, palta, w «Słowie» oraz «Dzienniku Wileńskim» NIE DAWAŁEM = $ Ziemskiego), telefon (o AJ” т $ 
® sukienki, fartuszki, : a я a = + Pomiary, parcelacja, komasacja, © 
2 oraz wyprawy dla niemowląt. : Ignacy Zwied ryns ki ka Ž a: ae > $ 

5 — CENY BARDZO NISKIE! — : ’ ' s Saiwatikowacizco0ia WA "2222 2 2 в łaści Ž R 
в IE ATK NST, wł z Poe POI ga | Lampa Kwarcowa „Bach“ 

s > =66 przy ulicy Wileńskiej Nr 28, telefon Nr 1224. 5 nowa, na prąd stały do sprzedania. 

J MUSZ RSKI : ВВа SA O 
pp ' 

  

ы а 

  

ojo) 

  

a 
в 

ul. Wielka 27. Tel. 682, R 
Na nadchodzące święta poleca: Szynki, 

B wędiiny, kiełbasy Krakowskie, Litewskie i wiejskie 
wykonane we własnej masarni. 

Wielki wybór win, likierów, koniaków i wódek 
różnych firm oraz towarów kclonjalno-spożywczych 
w pierwszorzędnej jakości. ź 

Dostawa do mieszkzń i hoteli bezpłatnie. preparatu na dolegliwości nóg: 

B : Ё 
э Fortepiany, Pianina, Fisharmonje B NOG i į , pierwszorzędnych firm zagranicznych | gy 

i krajowych nowe i używane 

(drugi ostrzegamy! 
  

    

   

  

K. DĄBROWSKA 
zoru poniżej drukowanego z marką S . 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6 Ši E A 12 Gaidės 
  

    

  

PROSZEK CD BOŁU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„AOWALSKINA 
> A USUWA NAJSLMEJSZE 
1 NK ATS 

© ASPA bl 

         
    
     

sądowo karną. Е 

Ė nóg JANA. 

Ė Drukowana w 3-ch kolorach | SO Ins$c] AN A 
ТТП аРСО ТОЙ 

  

   
  

  

  

& 

Wobec ukazywania się w Województwe Wileńskim w dalszym ciągu  falsyfikatów naszego К 

sprzedaję i wynajmuję prosimy Sz. naszą Klijentelę o baczne zwracanie uwagi na opakowanie «Soli do nóg Jana» i o 
5) żadanie przy kupnie w aptekach, składach aptecznych, perfumenjach i t. d. tylko z etykietką według 

х Hurtownie i składy detaliczne po raz ostatni ostrzegamy za pośrednictwem prasy przed naby- 
|] waniem jak również przed sprzedażą falsyfikatu SOLi do nóg JANA pod odpowiedzialnoścą 

„Sz. naszą Klijentelę we własnym interesie uprzejmie prosimy o łaskawe zawiadomienie naszego 
przedstawiciela o firmach, które nadal starają się Sprzedawać bezwartościowy falsyfikat SOLI "do 

  

  Oglądać od 4—S-ej Targowa 9 m. 18 |  YRZRBBKIZRRUW Aa BAGS 
Herbata z kwiatem Nr 19 9 
aromatyczna — w smaku wyborna — dla znawców 

Žem ММОО Šuikowski | 5-la 
Warszawa, 

Dostać można w hanalach pierwszorzędnych. 

Kup na Święta i sprobój. 

i ai MRS ME 
Placówka Polska Meblowa B Najtaniej 

S. Makowski. Wilno, Zawalna 15. piszemy podania, 

Salon dębowy angielski obity piękną przepisujemy na 
małerją -305 zł. Biurka od 70 zł. do D | maszynach i tło- 

4 170, otomany od 160 zł. do 250, ) | maczymy na . 
Łóżko dziecinne — 32 zł., Materac D wszystkie języki 

4 aziecinny - 15 zł., Materace—25—37 zł. Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo: RATY! RATY!. RATY! 8 we kaucjonowane 4 

POW ul. Mickiewicza 21, 
5 hi rzeprowadzi tel. 152, 

Jubiler Gh. Glezar 3 AL Wiel- — 
kiej 26, NA WIELKĄ Ne 27, m 6. 

Pracownia jubierska, KUPNO ZŁO- 
TA, SREBRA i różnych kamieni do 
własnego wyrobu; płacę najwyższe 
ceny. Wykonuję naj'epsze soboty 
brylantowe według rysunków pary- 
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DOKTOR 

D. ZELDOWICZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

6
4
4
4
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4 S i ‚ skich. Szacunek bezpłatny. SKÓRNE Ч UT ER s в 42 „AP.KO KI maa | numerowana różnie pg. spe- = FUC р WAGĘ talemicę”.. naszą OSO AW, 

| ; \ NSV ZL | laboratorjum. DOKTÓR РИ МЧ МР ЧАЧА O) cialnego klucza, stanowiącego Gy - S) Š.Zaldoviezowa | T-wo Radio-Techniczne 4 A - KOBIECĖ, WENE: 
"i Wilno, ul, Wileūska 24, 2 Bl | DRÓG MOCZ.” 114 „ul, Я ' ь 

„Elektri tejet. Ńr 10—38, e ; i DOMOWEGO FARBO-. prz. 122 i od 46 
5 Przedstawiciel ; : : PART SAK ul.Mickiewicza24 Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp na raty `& i Žo Vasikduii Z poważaniem Laboratorjum Chemiczne Ig z TKANIN tel. 277 _/ oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy na a e Dr. ELEMER FUCHS. Оа М 

ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ni. Zamkowa Nr 29, WOŁKO- Wilno, Węglowa 10. : Warszawa, Ogrcdowa 1. Akuszerha 

  

    
Ceny konkurencyjne. 

SE Zamkowa Nr 9, telef. Nr 108, LILDA— 
! ul. Suwalska Nr 65. 

: dkak iks iu iu: BAIMEKAZZAREBREZZEB ZRZEC ZSEE 
SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłośćą 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża,, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Mtynowa 21 m. 6, schody“ 
na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyža 

ODCISKI 

  

  

   

    

Gabinet kosmetyczny 

G. Okonskiego 
ul. Jagiellońska 8, 

włosów, wągrów i t. p. defektów 
skóry twarzy i ciała. Masaż (w ce- 
lach kosmetycznych) plastyczny, wi- 
bracyjny, pneumatyczny, elektryczny 
oraz iskrowy. Godz. 10—1 i 4—7 pp. 

> W. Z.P. Nr89, Wilno. dn. 14.X1I 1926 r. 

   
     
        

     

   

  

        

   
   

T I T Ё ‚ ISA Ra: Ё © € НГ i = SAY 7 :B-cia Olkin; 
z Žž A е " ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. B 

Tow. Akc. H. CEGIELSKI WAY : MEBLE ny bana : 

w POZNANIU KL WIO " 2 s WET) 
FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH. OO Ia CRC " Sprzedaż również NA RATY. a 

Nie Peas CTS 425564%00550000000200000000900060: PŁUG „P. L“ | » & @ 

LEKKA i MOCNa KONSTRUKCJA. 
DOM TECHNICZNO-HANDLOWY 

inżynier JAM GUMOWSĘI. 
MOSTOWA 3. TEL. 271. 

: Akuszerja i choroby“ 200209960 ЭВОООО Э9999920 | -T-537777 ае Najlepszy na łekkie j ciężkie ziemie, na 1 -2 koni. Idealna regulacja. @ ^ swymi krewnymi na Litwie prosimy ® Przyjmuje 11 — 12 i 

  

  

  

     

  

Sklep sukna i jedwabi 
p Wilno, 
Cc o ulica Niemiecka Nr. 19 

ь” ® Telefon 890. 

"Otrzymane najnowsze towary 
DAMSKIE i MĘSKIE. 

Jedwabie na palta i suknie. 

Państwowy Zakład Zdrojowy 

ziemi Kieleckiej. 
Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

  

Na sezon 
wiosenny i letni. 

  Kąpiele siarczano:słone i mułowe, wodolecznictwo, leczenie 

  

elektrycznością, leczenie Światłem, kąpiele  słomeczne: 'Duży wybór materjałów męskich. 

t Ceny poza konkurencją! 
Dojazd: Stącja kolejowa Kielce, skąd automobilami do zakładu. 
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BSEEKESESSKEEEE 
  

wyhodowane 79 są tam do na-|] weneryczne, / moczo- 
na miejscu 022 20 byc:a w wielkim picione i skėrne, ul. 

Usuwanie zmarszczek, zbytecznych | egrodniciwie +* wyborze, ileńska 7, tel. 1067. 

  

   W. Smiałowska 
przyjmuje od godz, 

do i9. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 

  

    

Drzewa owocowe, krzewy jagodowe | Or. 6. Wolfson 

    

Zamówienia przyjmują: Wilno Zawalna 6 m. 2, Lekarz-Dentysta 
oraz zakład na miejscu MARYA 

Ceny przystępne. 
ausa wazon |: 0ŻYÓSKA Smok 

+.4000000bRR0UV0PRUYPRENNQ Na Święta nadchodzące Pomtowanie: | mat 
"wanie zębów bez bólu. 

Wina zagraniczne i Krajowe, Konjaki, Wódki, Porclanowe i złoje korony. Sztuczne zęby.. 
Likiery i Miody Staropolskie w najprzedniej- Wojskowym, utzędni- 
szych gatunkach po cenach bardzo dostępnych. kom t czącym się 

zniżra. Ofiarna '4 m. 3.. 
Poleca Szanownej Klijenteli Składa : Wydz. Zdr. Nr 3, 

A. JANUSZEWICZA, Zamkowa 20-a _„ Роктов 
Telefon 8-72 Mikołaj Błoch 

przesyłać listy za pośrednictwem 4—5, ul. Teatralna 3, 
kantoru S. Lifśic, Riga, sl. sk. 504. telef. 785. 

    

    
   

  

      

  

Do listów informacyjnych prosimy 
"RR 50 gr. sa pocztowy. Folwark 

waga: w listach przesyłanych r 
e nie można pisać o jakichkolwiekbądź * Рвтш-' A 

zagadnieniach polityczn ch. Wileńskie Bi ž Przesylka prędka i akuratna, Koniiscwo. Randle m YE O i ——————————————————— e O zotawoio zp m | WE kawcjonowane, 
Zakład S'oiarski „| ul. Mickiewicza 21, 

M. SIENKIEWICZA w Wilnie tel. 152. 
Chocimska 27, Egz. od. 1806 r. B O W Ó Z paro- 

Nagrodzony złotym medalem na aus 
wystawie w r. 1924, dobrym — stanie „22 

Przyjmuje. obstalunki na sypia|- | $przedania, Arsenalska 
*nie, Gabinety, Jadalnie i ód: pay aaa M 
Wykonywa również różne meble 
маы — ротейуйсго, DOM 

mach, w bardzo 

Posiada garnitur stylowy do pokoju | | lub też z dogodną 
stołowego i syvn.a!neso. komunikacją kupi- 4 

my całkowicie za 

/aJLEpszA LT RAMAR Wiledžkie Biuro 

  
00 Komisowo- Handlo- 

we (kauojonowane) 
BIELIZNY ul. Mickiewicza 21, 
i WAPNA tel. = * 

Po długi ; ‘Рагуйа 1 @ АНО 
udzielam lekoji języka 

francuskiego 
i angielskiego 
Mickiewicza 37—17. 
Wejście od ulicy 

Ciasnej. 

2 Rabota solidna i terminowa. r AA | 
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