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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detai. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

` егихту krok dyskicji u 

  

1 maja 1930 r. ukazał się w „Sło- 

wie* na tem miejscu artykuł p. |. 

K-ckiego p. t. „Nieoczekiwana kropka 

nad niewyraźnem „i*. W artykule tym, 

w sposób zdecydowany i nieco przeja- 

skrawiony wykazywał autor istnienie 

we współczesnej akcji unijnej w Ро!- 

sce pierwiastków  antipaństwowych. 

Artykuł ten wywołał gorący sprze- 

ciw ze strony wybitnego katolickiego 

publicysty i redaktora „Przeglądu Po- 
wszechnego, x. J. Urbana, T. ]., który 

wystąpił na łamach „Słowa z obszer- 

nem rozważaniem na temat akcji unij- 

nej na wschodzie Polski. 
X. Urbanowi replikował Cat ze sta- 

nowiska państwowca polskiego. 
Wreszcie głos łaskawie zabrał J.E. 

ksiądz arcybiskup E. Ropp. 

Była to pierwsza wymiana zdań. 

Później, prawie w ciągu dwóch mie- 
sięcy panował spokój, aż w lipcu ni- 

żej podpisany wystąpił z cyklem pię- 
‚ ciu artykułów pod ogólnym tytułem: 

„Wobec nowych, nieznanych dróg". 

„Polemika wywiązała się na nowo, 

ciągając coraz więcej 

szersze zataczając kręgi. 

Jesteśmy dumni z tej dyskusji. Nie- 

tylko dłatego, że oświetłamy możliwie 
"wszechstronnie sprawę, mającą kolo- 

salne znaczenie i niedocenianą należy- 

cie przez ogół, i nie dlatego tylko, że 

zajmujemy, naszem zdaniem, jedyrie 

słuszne stanowisko, gorąco popierając 

idee zbliżenia Kościołów i energicznie 

zwalczając nieuczciwe metody, nieraz 

stosowane w akcji unijnej, — że wresz 
cie występujemy z podniesioną przył- 

bicą, — ale dlatego przedewszystkiem, 

iż stworzyliśmy na łamach „Słowa*, 

jedyny w polskiej prasie teren, na któ- 
rym spotykać się i rozmawiać mogą 

strony, wzajemnie się zwalczające. 

Głos w dyskusji zabierali katolicy: 
księża i laicy, —- prawosławni: du- 

chowny i świecki, przemawiał misjo-- 

narz obrządku wschodniego, podaliś- 

my wreszcie opinię bazyljanów Iwow- 
skich. 

Staraliśmy się "możliwie wyraźniej 
zarysować sytuację, która się wytwo- 

rzyła i wskazać na jej znaczenie, oraz 

możliwe skutki. 

Dlatego też chętnie udzielaliśmy 
głosu, wypowiadającym poglądy, któ- 

rych nie podzielaliśmy. 

Dyskusja unijna w „Słowie* zbu- 

"dziła głośne echa w całej prasie w 

Polsce: zagadnienia, poruszane przez 

nas, rozważano łub powtarzano na ła- 

mach czasopism połskich, rosyjskich, 

ukraińskich. 

Mamy bardzo pokaźną ilość sprzy- 

mierzeńców i — narzekać nie można! 

— niemało wrogów !... 

Ze smutkiem jednak stwierdzić mu- 
simy, że ci „wrogowie* nam się nie- 
bardzo udali!.. 

Niezawodnie, są oni bardzo póży- 

teczni ze względu na popularyzację 

zagadnienia, ale są i nieznośni nieraz, 

bo przeważnie ukrywają się. pod rozma 

itemi pseudonimami lub występują a- 

nonimowo, a co najgorsza — operują 
przeważnie wykrętami, lub nawet 
kłamstwem. 

Już się wyrobiły pewne, „chwyty* 
polemiczne, wytwarza się pewna ma- 

“ niera. Najtańszym , Iecz došė elektow- 

nym sposobem zwalczania prźeciwni- 

ków współczesnych metod misyjnych, 

jest udawanie (a może i nie udawa- 

nie?), iż się nie rozumie, o co chodzi. 
Wówczas przypisuje się przeciw- 

odikowi to, czego on nie mówił, ale z 
dzem się całkowicie zgadza (a więc 
nie będzie protestował!), słowem, bu- 
duje się papierowy wiatrak i z nim się 
stacza bezkrwawy bój. 

Tyle już razy nazywano przeciwni 

ków metod, stosowanyci w akcji ob- 
rządku wschodniego, przeciwnikami 

— Unji Kościołów"... Tyle razy z pa- 
-tosem deklamowano na temat wielko- 

ści i świętości idei zjednoczenia Ko- 
ściołów i tak gorliwie dowodzono,, iż 
tormy greckiej liturgji są piękne, do- 

   

osób i coraz | 

2i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 

  

   

"o e 

stojne, głębokie... 
Lecz czy był w „Słowie* choć je- 

den głos, zwalczający ideę Unji, lub 

drwiący z liturgji greckiej?.. 

Więc pocóż tak gwałtownie starać 

się otworzyć drzwi, już dawno otwar- 
te?... Albo taki przykład: 

W czasopismie rosyjskiem, katolic- 
kiem, p. t. „Kitież* pani Licharewa 

mówi: „P. Charkiewicz żąda (!) tej 

formy wschodniego obrządku, która 

istniała do czasu likwidacji Uniji*.. 

Więc daje autorka cały artykuł na te- 
mat obrządków w Kościele i dowodzi, 

że p. Ch. nie miał racji, żądając form 
przedlikwidacyjnych Unji. 

Słusznie: p. Ch. nie. miał racji; 

stwierdzam to stanowczo, ale tylko do- 

dam drobiazg: iż p. Ch. nigdy tego nie 
żądał! 

Znowu więc — strzał w powietrze! 
Takie strzelanie na wiwat dla prze 

ciwnika nie jest groźne, strzelającemu 

zaś dodaje animuszu i pozwala uwa- 

żać siebie za bohatera i zwycięzcę. 
Zabawka nieszkodliwa. 

Bywają jednak „chwyty* gorsze. 

Operują niektórzy zwyczajnem  kłam- 
stwem. 

Pod tym względem bezsprzecznie 

prym trzyma niejaki „Pan Jankowski“, 

występujący zresztą i anonimowo. 

Kłamcy, jako największy pocisk, 

rzucający „na szalę zwycięstwa auto- 
rytet Papieža!.. 

Roma locuta, causa finita!.. 

Argument ten ma pozory słuszno- 

ści, a wskutek tego — wielką siłę od- 

działywania na osoby, nieorjentujące 
się w stanie rzeczy. 

Opłata pocztowa uiszczona 
Redakcja rękopisów 3 а 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

i „ryczałtem. ЗИ 
niezamówionych nie zwraca. Administra- 

Odezwa JE. Arcybiskupa Jałbrzykowskieg 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONI 
BRASŁAW 
BARANOWICZE 

E — Bufet Kolejowy. 
Księgarnia T-wa „Lot“. 

    

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zanikowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwal 

    

    CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy 

    ae Ogłoszeńia               
          

  

DO WIELEBNEGO DUCHOWIEŃSTWA I UKOCHANYCH W CHRYSTUSIE 

DIECEZJAN WILEŃSKICH 

POZDROWIENIE W PANU. s: 
Pośpieszmy z pomocą naszym braciom! Klęska powodzi nad. Dźwiną, 

Dzisną, Wilją, Niemnem i Szczarą dotknęła przeszło piętnaście tysięcy osób 

w granicach naszej archidiecezji, uszkodziła 1498 domów mieszkalnych i 

1200 budowli gospodarczych w województwie wileńskiem, a sporo też jest 

takich uszkodzeń w województwie Nowogródzkiem, zniszczyła wiele produ- 

któw spożywczych, przechowywanych w piwnicach i dołach, jak kartofle, 

warzywa, zniszczyła na znacznych przestrzeniach zasiewy oziminy. W kilku- 

nastu miejscowościach zaczął już się szerzyć tyfus brzuszny i plamisty jako 

bezpośredni skutek powodzi. 
Niech ta niedola naszych braci przemówi przekonywująco do serc i 

W imię miłości Boga i bliźniego pomóżmy naszym braciom jużto bezpo 

naszych kieszeni. 
średnio udzielając pomocy sąsiadom poszkodowanym, jużto składając ofiary 
na ten cel na ręce Wileńskiego Komitetu Obywatelskiego niesienia pomocy 
ofiarom powodzi. Konto PKO nr. 82100 lub rachunek bież. w Komunalnej Ka- 
sie Oszczędności m. Wilna nr. 430, ul. 

Aby ułatwić udział naszerszym 
Mickiewicza 11). : 
warstwom w pomocy bližnim, raczą 

W-mi Księża Proboszczowie, Rektorzy. kościołów urządzić w świątyniach 

źbiórkę na tacę np w dniu 17 maja i zebrane ofiary przesłać pod adresem Wi- 
leńskiego Komitetu. Obywatelskiego. 

Ukochani w Chrystusie Diecezjanie pośpieszcie z pomocą braciom w 
ich nieszczęściu, dajcie tem dowód, że miłujecie 
prawdą. 

bliźniego uczynkiem i 

Szlachetny czyn bratniej pomocy bliźnim ukoi smutek, zmartwionych 
podniesie na duchu a nas zbliży do Pana, Boga. 

Pośpieszmy więc z pomocą naszym braciom! 
R. JAŁBRZYKOWSKI 
Arcybiskup Wileński. 

  

Wybuch w Kopalni węgla 
ERUKSELA. PAT. W miejscowości Horn-Wasmes nastąpił wybuch w 

kopalni węgla. W głębokości 900 metrów zawalił się korytarz, przyczem w 
odciętej kompletnie galerji pozostało sześciu górników. 
trwa, nie ma jednak nadziei, ażeby do zasypanych udało się dotrzeć 

ślmiejszych warunkach, prędzej, aniżeli za dwa dni. 

  

najpomy 

  

ratunkowa 

przy 
się 

Akcja 

Powiodła 
wprawdzie skomunikować z zasypanymi górnikami, są oni dotychczas zdrowi 
i cali, istnieje jednak obawa, że zagraża im zatrucie gazami. W kopalni, w 
której wydarzyła się katastrofa, pracuje dużo Polaków. Jak dotąd nie udało 
się stwierdzić, czy wsśród zasypanych są Polacy. 

Koniec woiny domowej w Hiszpanii 
FUNCHAŁ. Wojnę donrową n.ożna uważać za zakończoną. Powstańcy poddali 

się. Na zmianę nastrojów wpiynęto zbombardowanie wyspy Madery przez krążownik 

portugalski Vaco di Gama. Kilka osób było rannych. Nikt z cudzoziemców nie ucier- 
Jest jednak w tem „nieścisłość* po piał, Przywódcy powstańców schronili się do gmachu konsulatu angielskiego, 

dwójna. 

1) Niema wcale przymusu przecho- 

dzenia z prawosławia wyłącznie na 

obrządek wschodni. Przeciwnie: dekret 

z dn. 26-VIII. 29 r. pozostawia kon- 
wertytom wolność wyboru obrządku! 
Ale zwolennicy obrządku wschodnie- 

go fakt ten starannie i świadomie ukry- 
wają przed szerszym ogółem!... 

2. Popierając gorąco akcję unijną, 

Ojciec Św., rzecz jasna, nie może po- 
pierać metod, stosowanych w tej ak- 
cjit.. Lecz o tem się również nie 
mówi... 

A w rezultacie obrona obrządku 
wschodniego w jego obecnym stanie 
ma nieraz dziwny posmaczek. 

Pewien mój przyjaciel z „Przeglą- 
du Wileńskiego”, chcąc mnie ośmie- 

szyć, stwierdził, iż pragnę byč — „plus 

catholigue que le Pape*.. 

Cios, zdawałoby się w samo serce, 

bo ośmieszenie przeciwnika najsku- 
teczniej wytrąci mu broń z rąk. 

Ale..' Skąd taka konkluzja?.. Tylko 
stąd, że otwarcie zwalczam siemasz- 
kowe metody w akcji unijnej. 

A więc?... Odtwórzmy  syłogizm. 
Konkiuzja: „Plus catholigue etc.“.. 
Przesłanka mniejsza: _ „W. Ch. 

zwalcza metody siemaszkowe*... 
Przesłanka większa?... 

Czy to chciał powiedzieć szłachetny 
anonim „przeglądu Wileńskiego"? .. 

Zresztą nie on jedent... 
Wspomniana już p. Licharewa, na- 

wiązując do moich słów o potępieniu 
przez papieża Grzegorza XVI metody 

  

"podstępu, której użył Siemaszko, aby 
zlikwidować Unję, mówi, iż to nicze- 
go właściwie nie dowodzi, gdyż wszy- 
stkie słowa papieży „należy rozpa- 
trywać nie podług „litery! lecz podług 

„ducha... 

Z komentarza zaś, dodanego 

tych słów, jasno wynika, iż stosowa- 

nie metod symulacji i podstępu w ce- 

lu przerobienia katolików na prawo- 
sławnych jest wielką  nikczemnošcią, 
natomiast te same metody mogą być 

Szlachetne i zbawienne, jeżeli prawo- 
sławnych przyciągnie się do Kościoła 
katolickiego... 

Nie dziwimy się podobnym tezom 
gorliwych obrońców metody symula- 
eji.. I nie będziemy ich zwalczać... Bę- 

  

do = 

  

LIZBONA. PAT. -- Komunikat urzędowy donosi o kapitulacji pawstańców na 
Maderze. 

  

10-lecie powstania śląskiego 
KATOWICE. (PAT). — Obchód 10-tej 

rocznicy powstania śląskiego miał przebieg Szedł przed frontem kompanji honorowej 73 reprezentacyjnej P. 
imponujący, zamieniając się w wielką mani- 
iestację narodową, Obecność Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, przedstawicieli rzą- 
du i izb ustawodawczych nadałyl obchodowi 
charakter niezwykle Z, i podniosły. 

Przyjazd Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej do Ząbkowic odbyło się wśród manite? 
stacyj zgromadzonych na dworcu przedsta- 
wicieli organizacyj ze sztandarami oraz licz 
nej publiczności. Następnie witano Pana Pre- 
zydenta entuzjastycznie w Sosnowcu. Tutaj 
oczekiwał Pana Prezydenta woj. Grażyński 
i zameldował się dowódca okręgu korpust 
nr, 5 gen. Narbut - Łuczyński: 

Na dworcu w Katowicach oczekiwał przy 
jazdu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, re- 
prezentant Marszałka Piłsudskiego gen. 
Berbecki, minister spraw wewnętrznych Sła- 
woj-Składkowski, gen. Górecki, prezydent 
Katowic dr. Kocur, deputacje duchowień- 
stwa, dowódca dywizji gen, Zając, wojewo- 
da poznański Raczyński, wojewodowie kie- 
lecki i krakowski, minister Morawski z kotmi- 
Sji mieszanej dia Górnego Śląska i inni, 

Pan Prezydent, wyszediszy z wagonu, 

    

dziemy tylko na nie raz po raz — wska 

zywać. 

Dyskusja unijna w 

jest skończona. 

Ponieważ jednak przebyliśmy wiel 

ki i najcięższy może etap, warto jest 

spojrzeć na nasz dorobek, na który 

zwracamy uwagę wszystkich interesu- 
jących się sprawą współczesnej akcji 

unijnej w Polsce. W. Ch. 

„Słowie* nie 

  

Wykaz artykułów dyskusyjnych w 
sprawie „obrządku wschodniego", dru- 
kowanych w „Stowie“ od dn. 1-V 1930 

‚ do dn. 1-V 1931 roku. 
№ 10 — 1 -М. 10 |]. K-cki Nieoczekiwa 

na kropka nad niewyrażnem „i“, 

  

Nr. 105 — 8-V 190 J. Urban T. J. O ję umijną na wschodzie Polski. 
Nr. 107 — 10-V 30 |. Urban, T. |. O akcję unijną na wschodzie Polski. " 
Nr. 107 — 10.V 30. 

PRE racja stanu, 
Nr. 113 — 17-V 30 ks. Arcyb. Edward 

Ropp. List do Redakcji, Aa 
154 — 9-VII 30. W, Ch. cykl: „Wobec 

Cat. Nowy obrzą- 
dek 

v obrzą: 

  

nowych, nieznanych dróg*. | Cerkiew a 
Kościół. 

Nr. 155 10-VII 30 W. Ch. „Wobec 
nowych nieznanych dróg" II Cerkiew a Unia. 

Nr. 157 — 12-VII 30 W. Ch. „Wobec 
nowych nieznanych dróg" |II Obrządek 
Wschodni. 3 

Nr. 159 — 15-VII 30 W. Ch. „Wobec 
nowych, nieznanych drog“ IV „Ucharakte- 
ryzowani na Anglikėw“ + 

  

"przy dźwiękach hymnu narodowego prze- 

P. p., przybyłej ze sztandaiem i orkiestrą, po- 
czem wśród okrzyków „Niech żyje” zgroma- 
dzonych na dworcu delegacyj, Związku Po- 
wstańców Śląskich, oraz licznej publiczności, 
skierował się na plac przed dworcem, gdzie 
w towarzystwie woj. Grażyńskiego wsiadł 
do automobilu, udając się do prywatnego 
mieszkania p. wojewody, Po krótkim odpo- 
czynku Pan Prezydent w otoczeniu świty i 
przedstawicieli władz, odjechał samochodem 
przed teatr w Katowicach, gdzie oczekiwała 
sztaieta kolarska, wioząca z Gdyni wodę z 
Bałtyku i grudkę ziemi z Góry Przemysła- 
wa w Poznaniu, Tu powitał Pana Prezyden- 
ta biskup częstochowski ks. Kubina, kie- 
rownik biegu sztafetowego, wręczając Panu 
Prezydentowi wodę z Bałtyku i ziemię z Gó- 
ry Przemysława. Piękną była chwila wypu- 
szczenia gołębi pocztowych. Pierwszego g0- 
łębia wypuścił Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej, poczem chmury gołębi pokryły niebo 
nad placem Teatralnym, 

o godz. 16 odbyła się w pięknie udeko- 
za sali Teatru Polskiego uroczysta aka- 
lemja, 

HRS ZII 

Nr. 161 — 17-VII 30 W. Ch. „Wobėc 
nowych, nieznanych drog“ V My i oni. 

Nr. 178 — 6-VIII 30 ks. Urban, T.. J. 
Odpowiedź ks. |. Urbana. : 

Nr. 179 — 7-VIII 30 W. Ch. „Grunt — 
ie przejmować! 

    
  

  

  

   

Nr. 180 — 8-VI 30 Cat. Pogląd ks. 
Urbana. 

Nr. 184 — 13-VIIi 30 ks. Urban, T. J. 
Prawoslawie i polskošė kraju, 

  

r. 185 — 14-VIII 30 Jan Ochota. Na 
ssie artykułu ks. Urbana. 
— I5-VIII 30 X, W. 

Unji Kościelnej. 

Nr. 281 — 6-X]I 30 W. Ch. „Opinja ka- 
“, czyli polskość na indeksie. 

r. 282 — 7-XII 30 O. Witali Želežnia- 
kowicz. Na marginesie dyskusji unijnej. 

Nr. 285 — 12-XII 30 ks. Arcyb, E, Ropp 
List, arcybiskupa Roppa 

Nr. 286 — 13,XII 30. 

ma 

   M. Sprawy 

    

  

W. Ch. Alarm bez 
echa. 

Nr. 7 —10-i 31. Mikołaj Gołubiew, 
W sprawie pojednania Kościołów. 

Nr. 11— 15-1 31 ks, Józef Marcinowski. 
W sprawie jedności Kościoła. 

Nr. 24—30. I —31. Cat. Czy Ukrainiec? 
Nr. 26 — 1-Il — Co to wszystko znaczy? 
Nr, 31—8-11 31. O,Antoni Dąbrowski T. ). 

Jeszcze na marginesie dyskusji unijnej. 
Nr. 40 — -19-11 31 Wołyniak, „Nowy bi- 

skup w Polsce". — „Czy Ukrainiec"? 
Nr. 42, 21-11 31, Mowa posła Stanisła- 

wa Mackiewicza. 
Nr. 51 — 4-11 31 W, Ch, Co mówią 

bazyljanie o akcji „wschodnich jezuitów”? 
Nr. 86 — 16-IV 31 W. Ch, Konferencja 

pińska. 
Nr. 89 — 19-IV W. Ch, Medycyna i stra- 

tegja Józefa Siemaszki. 

   

Nr. 98 — 30-IV — Zagadnienie Unji Rzy- : 
mu ze Wschodem, 

— ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

ska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

_ walczyli tylko o to, aby na miejsce Al- 

  

NIESWIEZ — ul, Ratuszowa — Księgarnia jażwii. skiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. ; 
POSTAWY — Księgarnia Polskiei Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske 
WARSZAWA -— T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej . Komunikaty oraz i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 

       
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

й ё i i dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
   

    

    

KARDYNAŁ HLOND NA AU- 
DJENCJI U OJCA ŚWIĘTEGO 

CITTA DEL VATICANO. Papież 

SOWIETY AHISZPANJA 
Zainteresowanie się zako hi- 

czpońskiemi w Moskwie nie maleje. 3 iż : 
A moskiewska poświęca wiele miej pot a aa i, Prymasa 
sca rewolucji liszpańskiej i zamiesz-. | © : y : 
czane sa zarówno korespondencje mo- WYBORY DO SAMORZĄDU NA 
skiewskich sprawozdawców z Madry- TERENIE LITWY 
tu , Paryża jak i komentarze publicy- KOWNO. PAT. — Został ogłoszo- 
stów sowieckich Pisma moskiewskie ny dekret, na mocy którego termin wy-. 

zamieszczają również liczne zdjęcia Z borów do samorządu na całem teryto- 

ruchn rewolucyjnego w miastach hi- pjym Łitwy został wyznaczony na dzień 

szpańskich, * 15 czerwca r. b. 
  Jaxi jest stosunek czerwonej Mo- (TRL 

skwy do republikańskiego Madrytu? 3 
Na pytanie to można odpowiedzieć zu- Walka klasowa na WSi 
pełnie jasno: ironicznie powściągliwy. w ZSSR. 
Obecna sytuacja w Hiszpanii nie zado- Cał a ist žė 

wala Moskwy sowieckiej i rewolucja duje "OE T a 
ZĘ > „obcą Ez Lapainios i mia nienawiści. Dlatego też rodowki Komunistycznej i zamieni sė ag ya D 

gus Prano renoineje a R m o sy a Moskiewski organ centralny rządu so- 2 IS A > 
RE: rek: R uważają =: e Adomas 6 = SA BS 

ną rewolucję hiszpańską za wynik wal Klasowa. + p 
ki pomiędzy kapitałem francuskim i Sieniu ZE e 2 zadać 
НО wiegacyeE SiĘ. O K e ERA Eta istnieć 
BE: zma Mazpańską a: Pomitńo to prasa sowiecka wszelkietni »wyciestwem kapitalu irancuskiego. Góodkanii śtara Sie" dówieść:-iatniedia 
Jednakowoż imperjalistyczni . nieprzy- a z ® deco a 
jaciele agrarno-generalskiego rządu hi- 2 1 rai ns = 
szpańskiego— konstatuje „Izwiestja“ RE a. th“ aduei WE 
vez jakiejkolwiek sentymentalności — c Po - 

ni Alfonsowie. najgorszym wypad- gas as ! 
ku o e: A ony w anti R ah a RE 
sami rządzili... Prasa francuska * iknę 

przez usa Sasetwotna ostrzegała Hi- ły gospodarstwa prywatne, z wielkiej 
czpanię, że „ani Francja, ani Anglja nie liczby gospodarzy prywatnych t.zw. mogą obojętnie przypatrzyć się jak w jednoliczników „pozostali jedynie mali 
kraju od Pirenejow do Gibraltaru sze. rolnicy i t.zw. biedniacy, którzy nie ży rzy się ognisko bolszewizmu”. „Nie ao po: W KO A i 
wiemy — ironicznie zauważają „Izwie- is Е Z mać ba Seo 
stja“ — kiedy imperjalistyczna Francja 2 śk o a ci a A 
i Anglja obojetnie przypatrywały się ", d Ji 00. ania AO KWHIELS 
powstawaniu ogrisk bolszewizmu”, 42.2. pre Rog = ONE zab „ 12,2 proc. Rozwój kolektywizacji zmie 

\ ych uwag, prasa moskie nił też wzajemny stosunek sit klaso- 
wska wnioskuje, że jeżeli w Hiszpanii wych na wsi sowieckiej, gdzie powsta- 
nie nastąpi zwrot.w lewo, to możnaby je nowa specjalna kategorja „rolników 
się było spodziewać „interwencji - kolektywnych*. 
państw zachodnioeuropejskich. Komu- Ale i wśród tych rolników komu- nistyczna Moskwa wypracowała odno- niści dopatrują się różnic i walki kla- snie Hiszpanii szerokie plany, tak jak sowej. „Nie nagle i bez tarć znikają w dla działań w Chinach, w których krew gospodarstwach kolektywnych różnice 
ie sie strumieniami w walkach rewo pomiędzy poszczególnemi grupami spo 
ucyjnych. łecznemi, z jakich gospodarstwa kolek. 

tywne sie sktadają“ — pisze dziennik 
komunistyczny „Prawda“. Istota rėžnic 
majątkowych pomiędzy robotnikami, 
biedniakami i średniakami istnieć bę- 
dzie tak długo, aż w gospodarstwach 
kolektywnych zanikną resztki własnej 
indywidualnej gospodarki”. 

Na tym gruncie zapalają komuniści 

  

Z powyższych uwag, 

Kilka minut po 16-ej ukazał się w loży 
r Prezydent Rzeczy) 

litej Mościcki, powitany niemilknące: 
soit z: PA się P. Prezy- kolektywnych. W 

nta w loży, orkiestra teatralna Ó istniej a mkkdowy, odegrała to znów istniej 
W przeciwległej ioży zajęli miejsca przed 

„kotchozach“ prze- 
ą klasy, wobec czego 

gospodarstw tych nie można uważać stawiciele Rządu z p. premjerem Sławkiem ZA jakąś całość, za organizm o stałych 
w e: oraz inspektor armji gen, Berbecki. granicach. „Kotchozy“ — zdaniem ko- Mies S T zasiedli munistów — noszą „cechy rodzinne”. 

„ Na estradzie, udekorowanej emblemata- ODA burzeszyjnczo, Dialėsa mi państwowemi, oraz cyframi, symbolizują- też komuniści prowadzą walkę, któ- cemi 10-lecie rocznicy powstań  sląskich, rej celem jest usunięcie tych znamion 
ustawiona była mównica, na której zajął burżuazyjnych į wytworzenie z - go- miejsce wojewoda Grażyński, j MOCZYSIE RZE Geišiai au a5zal4€ spodarstw kolektywnych komun. Błęd podał ge- 5 а nezę powsian šląskich i zarys przeblęgu IM nem przeto byłoby twierdzenie, że 
powstania, rozpoczętego 10 lat temu w no- Przez zaprowadzenie gospodarki ko- 

lektywistycznej nastanie pokój społecz cy z 2 na 3 maja, 3 
Drugą część akademii wypełniły produk- ny na wsi sowieckiej. Chociażby rolni 

ctwo w ZSSR żostało zupełnie skolek 
cje artystyczne. Akademja była transmito- 
wana przez wszystkie polskie rozgłośnie. Na 
zakończenie odśpiewano В о t ę przy akom- 
yo orkiestry opery, ; = owana bedzie daleį, 

/m sarmym czasie, niezliczone my walki i z tai ai iudności, ach ЫЕ ka ira ius zad wa, komunizm nie czuje się pewnym. 
gmachem województwa wysłuchały treści УАМа ta prowadzona będzie pod ma- przebiegu akaciemji podawanej przez mega- SKA „Czyszczenia* gospodarstw kolek- fony. | tywnych i usuwane będą żywioły ku- © północy z 2 na 3 b, m, rynel ke а ieni si 
wicki K obraz dezwykie u AE za 3е [_)г2е[0 о іог.т.а f niczy, Pošrodku pional olbrzymi stos, Pło. Życia a nie stosunki wewnętrżne, ŚCi- 
mienie stosu oświetlały pobliskie kamienice, Śle związane z istotą ludzkiej natury. 
nadając całemu placowi wygląd iantastycz- "REESE STWA ny. Dookoła ogniska zgromadzone tłumy SYTUACJA NA TERENACH, OBJĘ- ’ 

  

eczekiwały rozpoczęcia uroczystości, ja- 
cej być zakończeniem obchodu t0-ej racznł: TYCH POWODZIĄ cy powstania. Rok rocznie od 0 lat prze- WIŁNO. Stan wody na Wilji wczo- strzegany „jest zwyczaj, że oddziały tyłych raj o 10 rano był 4 m. 56 mic. (2 m. 60 powstańców przybywających do Katowice na cm ponad stan normaln: 
uroczysty obchód, biwakując dookoła mia- Е kd 28 Е = rynku przez całą noc przy ogni- zd. iais z AE wobec 
skach, u wia! y na jezio- 

Wśród zgromadzonych na rynku tłumów rze Dryświackiem rusz ły na miastecz- 
i oddziałów powstańczych, widać było kor- S 
ptrs kadetów Iwowskich, którzy chlubnie od- ko Brasław. Wobec Az wyda- 
znaczyli sie przed 10 łaty w powstaniach "ych przez starostę miejscowego zarzą 
śląskich, Widać było czarne, biale i czerwo- dzeń, niebezpieczeństwo miasteczku 
ne pióropusze górników. ni graża. 

U wstępu do teatru oczekiwali przyby- a 
cia Pana Prezydenta dostojnicy,. Przybywa- 
jącego Pana rezydzaia m gromkiemi | WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
okrzykami. Na stopniach teatru ustawiono ; 
fotel, na którym zasiadł P. Prezydent, SYNDYKAT ROLNICZY 

i Astany PRO. cy pow- poleca 
stańców Nowiny Mielżyńskiego, potem pre- й 
zesa Federacji gen. Góreckiego. В drzewka owocowe 

Wzruszający był moment, kiedy po sło- abi SZ 
wach Mielżyńskiego: „Cześć Poległym”, or- doboru odmian ziemi Wileńskiej, wy- 
SW a zagad oo Chopina. trzymałe na nasze warunki klimatyczne 
: ród powszechnego skupienia i ciszy, wy. 
jaka zapanowała wśród zgromadzonych tiu- AC róże + Krkai SOA 
mów, przemówił P, Prezydent Rzeczypospo- ków BOZE, 22 1 Gtodnem* 

"Ceny niskie. 
litej Mościcki. 

Przemówienie P, Prezydenta wywołało 
wielki entuzjazm i sprawiło ogromne wraże- 
nie. Tłumy wysłuchały ze wzruszeniem hym- 
ni „Boże coś Polskę", poczem żegnały od- 
jeżdżającego P. Prezydenta owacyjnie. 

  
  

    

a na 2 maszyny do wyna- 
7 jęcia 

Nadaje się do innych ce- 
lów. Królewska 5. 

Gara 

  
  

ie. walkę klasową wewnątrz gospodarstw - 

tywizowane, wałka klasowa kontynu- | 
— bowiem bez tej - 

      

          

       
     

 



  

ODEZWA 
Przykładem lat ubiegłych zwracamy się do Społeczeństwa z gorącym 

apelem, aby ofiarnością swą poparło zbiórkę na 
„DAR NARODOWY 3-go MAJA* 

Polska Macierz Szkolna od kilkunastu lat organizuje i rozwija placówki 
kulturalno - oświatowe, wymagające n ieustannej pomocy finansowej. 

„DAR NARODOWY 3 MAJA* zapewni byt szkołom, świetlicom, ochro- 
nom, bursom, bibljotekom — które winny być kuźnicami sił duchowych na- 
rodu i potęgi Państwa. 

Wszyscy mamy obowiązek pom óc w budzeniu ducha obywtelskiego 
wśród szerokich warstw ludności — przyczyńmy się więc do tego, by słowo 
żywe, książka krzewiły wiarę w wartości duchowe — w Polskę. 

Tylko oświata promieniami swem i rozbudzi i wzmoże siły narodu i je- 
go wolę zbiorową, wzniesie poziom ideałów. 

ы Uczcijmy więc Wielką Rocznicę Konstytucji 3-g0 Maja czynem, ofiarą 
powszechną na oświatę „DAR NARODOWY*. 

Rada Nadzorcza i Centralny Zarząd 

KOmitet 
J. Em. ks. Kardynał Aleksander Kakow- 

ski — Arcybiskup Warszawski, ks. Romuald 
ałbrzykowski — Arcybiskup _ Metropolita 
/ileński, ks. Kazimierz Michalkiewicz — bi 

skup - sufragan, ks. dr, Władysław Ban- 
durski, Kazimierz  Switalski — Marszałek 
Sejmu, Władysław Raczkiewicz — Marsza 
łek Senatu, płk. Walery Sławek — Prezes 
Rady Ministrów, płk, Ignacy Boerner — mi 
nister Poczt i Telegrafów, Stefan Biedrzyc- 
ki —- Rektor r Głównej Gospod. Wiej 
skiego, Kazimierz Bzowski — prezes Sądu 
Apelacyjnego, Bogusław Bosiacki — dyrek- 
„tor Dróg Wodnych, Janina Burhardtowa — 

" prezeska NOK, Stanisław Czerwiński — mi 
nister Wyzn. Religijnych i Oświec. Publicz. 
Władysław Dębicki — prokurator, Mieczy- 
sław Engiel — mecenas prezes Sentr. Zw. 
Chrześc., Józet  Golejewski — prezydent 
Miasta, Kazimierz Falkowski — inż, dyrek- 
tor PKP, Ksawery Gorzuchowski — Prezes 
Związku Cechów, Gen. Stefan Hubicki — mi 
nister Pracy i Opieki Społecznej, prof. A. 

" Januszkiewicz — rektor USB, Konrad Jocz 
° — naczelnik Wydziału Pracy, Zbigniew Ja- 

siński — prezes Sokoła, Marja Jeleńska — 
prezeska Związku Kato. Kobiet Pol. inż, 
Alfons Kiihn — minister komunikacji, prof. 

"dr, Leon Kozłowski — Minister Reform Rol 
nych, gen. Daniel Konarzewski — minister 
Spraw Wojskowych, gen. Jakób Krzemiń- 
ski — prezes Najwyższej Izby Kontroli Pa: 
stwowej, ks. Józef Kruszyński — rektor U- 

    

   

  

Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 

Narodowy 
wojewoda Wileński, inż, Stanisław Łączyń- 
ski — prezes Okręg. Urzędu Ziemskiego, 
płk. Ignacy Matuszewski — Minister Skarbu 
JM prof. Mieczysław Michałowicz — rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego, Ludwik Macu 
lewicz —dyrektor Banku Rrolnego, Aleksan 
der Meysztowicz — prezes Banku Ziem- 
skiego, gen, Mieczysław Norwid - Neuge- 
bauer — Minister Robót Publicznych, Leon 
Janta Połczyński — minister Rolnictwa, płk. 
Aleksander Prystor — Minister Przemysłu 
i Handlu, Andrzej Pszenicki — rektor Poli- 
techniki, józef Przyłuski — prokurator Sądu 
Apelacyjnego, płk. Pakosz — D-co O.W, 
Jan Pietraszewski — prezes Izby Kontroli 
Państw., dr. Jan Edmund Rejman — rektor 
Szkoły Nauk Positycznych, Antoni Roma- 
nowski — Prezes Stow, Narod. NSP, ger 
Felicjan Sławoj-Składkowski m 
Spraw Wewnętrznych, prof. Antoni Suj 
ski i rektor Wyższ., Szkoły Handl., Marjan 
Strumiłło — mecenas Dziekan Rady Adwo- 
kackiej, Kazimierz Szelągowski — Kurator 
Wileński, Ludwik Szwykowski —dyrektor 
Banku Gosp. Krajowsgo, Edward — Sze- 
mioth — dyrektor Lasów Państwowych. dr. 
Lasów Państwowych, dr. Gustaw Stolzman 
— prezes Izby Lekarskiejq, Wacław Wy- 
szyński — prezes Sądu Okręgowego, Karol 
Wagner — prezes Org. Rolniczych, Mieczy 
sław Żejmo — prezes Stow. Kupców, Karol 

chowicz — prezes Dyrekcji Poczt i Tele- 
afów. 

    

  

niwersytetu Lubelskiego. Stefan Kirtiklis — | 

Rada Nadzorcza i Za 
_.. Aleksander Burhardt, dr. Kazimierz Dmo 

_ chowski, Marja Iwaszkiewiczowa, Włodzi- 
"mierz Jastrzębski, |ózef Korolec —prezes 

‚° Zarządu, Stanisław Kościałkowski, Tadeusz 
_ Kiersnowski — skarbnik, Zofja Kiewliczowa, 
lan Klott, Władysław Lichtarowicz — pre- 
zes Rady Nadzorczej, Juljan Merklejn, Igna- 
 NEZECZEREZTZPY ZERO POZA PZKOSZ 

rząd P. M. S. Z. W. 
cy Materski, ks. Stanisław Miłkowski — wi- 
ceprezes Zarządu, Szymon Reniger, Marja 
Reuttówna, — sekretarz, Bohdan Szachno— 
wiceprezes Zarząde, ks. Józef Sawicki, Cze- 
sław Sieradzki, dr. Feliks Swieżyński — wi- 
ce-prezes RN, ks. kan. Józef Songin, Stani- 
sław Węsławski, A'eksander Zwierzyński, 

  

  

      

  

lzy b óle nerw owe i migrena są uleczalne? 
RÓWNIEŻ DLA REUMATYKÓW BARDZO CIEKAWE! 

Poniżej podajemy treść listu pana B. Brat-w stawach, przeziębieniach, bólach nerwo- 
kowskiego, Lwów. Rzęsna Polska, jak na-wych i głowy, jak również pokrewnych do 

  

   głowy, które lekarze określili jako chronicz n 
ma migrenę. Zażywałem wiele środków, leczn 
 miestety, bez trwałego skutku. Wreszcie wy n 

stępuje: Od dłuższego czasu cierpiałem nalegliwościach, Gdy 
dokuczliwe, wprost nie do zniesienia bólenawet w chronicznych wypadkach 

inne środki zawiodły, 
osiąg- 

ięto przy zostasowaniu Togalu częstokroć 
iespodziewanie pomyślne rezultaty! Togal 
ietylko uśmierza natychmiast bółe, lecz w 

próbowałem Togal, o którego zbawiennem naturalny sposób usuwa pierwiastki choro- 
działaniu przypadkowo wyczytałem w 
tach. I rzeczywiście po zażyciu Togalu u- niedomagania i jest nieszkodli 

— рогсгуме bółe głowy znikły i już od trzech ka 
miesięcy: czuję się zupełnie zdrowym. Po- or 
dobne doświadczenia poczyniło wiele tysię- dz 

  

  

  

«cv cierpiących, którzy  zażywali tabletki r 
+ Togal przy reumatyzmie, podagrze, rwaniu s 

KUP LOS W 

  

Žž 
Ž 

  

= NIE 
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23 LOTERJĄ PAŃSTWOWA - Główna wygrana 8 5 LB 68 Z Ё. 

OGÓLNA SUMA WYGRANYCH 32.000.000 
Co drugi los wygrywa 
SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO ZAMKOWA 3. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

Należność P. K.O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów, 

SLONCA 
== OD PIEGOW 

UCHRONI NAS KRE M 

'aze- botwórcze. A więc zwalcza w zarodku te 
wy dla żołąd- 

serca i innych organów. Przeszło 6000 
ń lekarskich! Spróbujcie więc sami 

jeszcze, lecz żądajcie we własnym inte 
csie tylko Togal niema bowiem nic lep- 
zego! We wszystkich aptekach. 

   
    
   

  

  

    

  

зОМ © 

Niemieckie podwyżki celne 
WCHODZĄ W ŻYCIE 10 MAJĄ 

BERLIN. Dzisiaj ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw Rzeszy rozporzą- 
dzenie w sprawie uchwalonych przez gabinet podwyżek ceinych. Podwyżka 
wchodzi w życie 10 maja. 
od 3 maja. 

Nowe stawki na owies i groch jadalny obowiązują 

Zaszczytny wybór 
, GRODNO. PAT. Komitet wykonawczy Kongresu Eucharystycznego, 

który się odbędzie w połowie maja, uchwalił powołać na stanowisko marszał 
ków kongresu byłego ministra spraw zagranicznych 
Michała Krasińskiego. 

Eustachego Sapiehę i 

Mord rabunkowy w pociągu 
ZAMACHOWCY ZABILI KAPITANA, WIOZĄCEGO PIENIĄDZE 

% ŁUCK. Wczoraj wieczorem, służba kolejowa zauważyła w przedziale pociagu, 
idącego z Kowla do Sarn, kałużę krwi, a obok niej czapkę z odznaczeniami kapitań- 
skiemi, Podczas rewizji, w przedziale znaleziono teczkę z kwotą 23,000 złotych. Okazało 
się, że z Kowla jechał kapitan 60 p.p. Józef Łopatko z sierżantem gospodarczym Stani- 
sławem Trojkiem, wioząc pieniądze z kasy skarbowej, potrzebne do wypłaty poborów 
w pułku. Kapitan został w czasie podróży zamordowany, przyczem zrabowańo mu wa- 
lizkę z bilonem na sumę około dwu i pół tysiąca zł., zaś teczki z 23,000 zł, bandyci nie 
zauważyli. Zwłoki kapitana znaleziono w pobliskim lesie, a po dalszych poszukiwaniach, 
znaleziono opodal zwłoki zamordowanego sierżanta Trojka. 

Burza gradowa nad Lidą 
LIDA (PAT.) Przed dwoma dniami przeciągnęła nad _ wschodnią 

częścią powiatu lidzkiero, w okolicach Berdowki 1 Gieranian, silna burza, 
połączona z gradem. Grad dochodził miejscami do wielkości kurzego jaja i 
wyrządził znaczne szkody, W ckolicv Cneranian grad wybił 500 szyb. W Ber- 
dówce ucierpia! bardzo zakład nauxowy szkoły rolniczej, gdzie grad podziu- 
rawił dachy, kiyte papa, porozbijął dachówkę cementową i zniszczył dużą 
ilość szyb w oknach inspektowych, a nawet pokaleczył ręce uczni, pracu- 
jących w tej chwili przy inspektach. 

  

Ciągnienie dolarówki 
W dniu 1 maja odbyło się 2-gie ciągnie 

nie 4-procentowej pożyczki dolarowej S. III. 

  

                                  

   
     

    

   
   

  

Bezpłatne pokazy i informacje: 

LINGUAPHONE INSTITUTE, 
ODDZIAŁ W WILNIE 
Ut Wielka 15. 
(Skład Instrumentów). 

  

  

  

  

    

  
  

  

IEA W dniach 8, 9, 
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Teatr w „Lutni* jest stale przepeł- 
niony. Trupa rosyjska, . występująca 
tam, cieszy się niezwykłem powodze- 
niem. Wytworzył się już typ stałego 
bywalca teatru, spragnionego słowa 

_ rósyjskiego i nie opuszczającego żad- 
nego przedstawienia. 

_ Stąd to wielkie powodzenie? Czy 
gra artystów jest tak doskonała? Czy 
sztuki są wyjątkowo głębokie i cieka- 

>we?., 
Bo zwykle te dwa momenty najsil- 

niej są akcentowane podczas repre- 
zentacyjnych wyjazdów zagranicę — 

żnych zespołów artystycznych. 
Albo się chce pokazać doskonały 

zespół artystyczny, pewną nawet 
„szkołę*, albo też traktuje się wystę- 
py, jako sui generis misję, mającą za 
zadanie propagowanie i demonstrowa- 
nie rodzinnej kultury, którą mają re- 
prezentować najdoskonalsze i najbar- 

dziej charakterystyczne dzieła sztuki 
dramatycznej. 

|. W obeonym wypadku niema jed- 
nak ani jednego, ani drugiego. 

Rosyjski zespół dramatyczny, po- 
pisujący się na deskach „Lutni”, nie 

st właściwym zespołem w tem zna- 

    

    

   

  
    

10 i 11 
maja r. b. odbędzie się 

DUSZE w MATNI 
(O teatrze rOsyjskim w „Lutni*). 

czeniu, do jakiego nas przyzwyczaiła 
„Reduta. Jest to typowa  prowincjo- 
nalna trupa ze wszystkiemi jej zaleta- 
mi i wadami. Są „gwiazdy*, artyści 
pierwszorzędni, inteligentni, (prym ma 
ja panie Buńczuk i Krzyżanowska, ar- 
tystki o wielkiej skali talentu oraz wy- 
bitnej kulturze artystycznej), ałe ca- 
łość jednak pozostawia dużo do ży- 
czenia. 

Jest to teatr z przed półwieku. Ro- 
bi to nieraz nawet wrażenie zabawne, 
ale częściej irytuje. 

Bo doprawdy: gdzie w Wilnie, na- 
wet w 'teatrach amatorskich, można 
posłyszeć tak hałaśliwego suflera, 
gdzie można zauważyć artystów, wy- 
dających jakieś nieokreślone dźwięki: 
a-a... hm... e-e.. — aby tylko zabić pa- 
rę sekund czasu i móc zbliżyć się do 
zbawiennej budki suilerskiej (stanow- 
czo, artyści rosyjscy mają zły słuch, 
sufler zaś jest zanadto nerwowy!). 
Gdzie wreszcie można zauważyć roz- 
dziawione buzie jakichś  chłopaków,, 
wyglądających podczas przedstawienia 
zza kulis teatru i gapiących się z roz- 
brajającem zaciekawieniem nietylko na 
artystów, ale i na publiczność?... Wre- 

  

szcie jaki teatr daje sposobność oglą- 
dania przewracających się dekoracyj, 
co wprawia-wybitnie inteligentną pu- 
bliczność w szczery zachwyt?.. 

Tak, tak... jest to teatr niewątpli- 
wie „przedwojenny* — niby z jakie- 
goś Niżnego Nowogrodu, gdzie kie- 
dyś — bodaj przed wiekami — popi- 
sywała się trupa pod dyrekcją ex-ap- 
tekarza Basmanowa!... 

Z czem przyjeżdża ta trupa? 
Nie z arcydziełami. Literatura dra- 

matyczna rosyjska (jak każda słowiań 
ska) nie jest bogata w sztuki drama- 
tyczne, ale w każdym bądź razie po- 
siada rzeczy bez porównania bardziej 

' wartościowe, niż naogół te, które zo- 
stały nam pokazane. ! 

Miasnickij np. (I. Baryszew), na- 
leży do pisarzy, którzy nie utrwalili 
się w literaturze rosyjskiej: był „kawa- 
„larzem“, specjalistą od naśladowania 
kupców — „samodurów'*, zdobył mia- 
no „moskiewskiego Lejkina”, no į po- 
szedł w zapomnienie. „Las* Ostrow- 
skiego' filara rosyjskiego dramatu, nie 
należy do jego najlepszych sztuk. Ko- 
medja Molnara, wystawiona chyba tyl- 
ko poto, aby mogli się popisać p. Krzy 
żanowska i p. Jakowlew (zanadto do- 
gadzający niewybrednej publiczności) 
-— w tym repertuarze wcale się nie 
trzyma... Sztuki Bułgakowa i Afinoge- 

490962 

   

  

         

  

41132 1170595 1344630 374751. 
„Po 500 dol. wygrały n-ry: 988294 565510 

Przy stołe prezydjalnym zasiedli. prze- 14182 1017073 339604 1321863 1229825 
wodniczący komisji dr. M, Bielak, zastępca 762406 477373 782449, 
przewodniczącego radca Witold Szczelik, re Po 100 dol. wygrały n-ry: 208392 
jent Antoni Szymański, przedstawiciele mia 1185374 599681 949858 677657 1125654 
sta p. p. Kłyszewski i Rabalski. 10040 552378 271620 540500 1494079 

Sekretarzował K. Trybulski. 256595 719974 203528 1295459 1319912 
Jako zaproszeni goście obecni byli. ko- 646326 1053810 998352 389190 681001 

misarz giełdy p. Lewicki i jego zastępca p. 88193 505674 1073272 765920 180827 
Szebeko. 75368 43267 1210487 1156426 113168 

Przed rozpoczęciem ciągnienia dołarówki 365721 877315 1409706 1317469 1456511 
przewodniczący p. dr. Bielak zaznajomił 218335 250118 639594 534686 923511 
dokładnie 'icznie zebraną publiczność o tech 394008 837530 1066999. 412441. 
nicznym sposobie ciągnienia. 31666 1373416 307832 1327082 757186 

Ze strony publiczności podano do rąk 904 1063915 541773 1486790 946653 
przewodniczącego około 60 numerów do 342468 1237372 844010 747968 241469 
sprawdzenia. 592400 671214 720195 1282806 1324110 

" 12.0600 dol, wygrał nr. 632935. Ž 266144 711151 981642 134779 866635 
3,000 dol. wygrał nr.. 1346483 568445. 837905 195237 306896 1430104 810301. 
1009 dol. wygrały пг-у: 60917 808057 Е 

НЕОЛЛНТЕННСОЫЙ 

68406660666666 
WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 
HANDLOWO - ZASTAWOWE 

LOMBARD. 

zawiadamia, że w dniach 4 i 5 maja b. r. 

o godz. 5-ej p. p. odbędzie się sprzedaż 

  

publiczna zastawów pozostałych z po- 

przednich licytacyj. 

€:83524686868388 

Poszukiwani są potomkowie  Mizgiera 

Marcelego, urodzonego ok. r. 1788 w Jans- 

borgu (obecnie Sudargi na Litwie) z ro- 

dziców Stefana i Łucji z Szymanowskich. 

Zgłoszenia pisemnie: Warszawa, Jasna 11 

m. 4, WPani Wanda Mizgierówna. 
  

W WIRZE STOLICY. 
HANDEL ULICZNY 

— Co w sklepie za dziesięć — u 
mnie za jeden złoty! Brać i wybierać! Śmia 
ło szanowne państwo — kto nie dureń i 
nie sknera, pilnie przejrzy i wybiera, ku- 

puje tu, nie u Gebetnera. Za jeden złoty, 
za jeden..* 

Tak zachęcają przekupnie od koszyków 
Rzeczywiście w ich ogromnych koszach 
można zaopatrzyć całą bibljotekę — i to 
nie paskudstwami. 

Tłumaczenia Boya, poczciwy, stary Bal- 
zac i natchniony Pasca; wędrują z rąk do 
rąk. Kucharki odrzucają wizgardliwie — ta- 
kie jakies  fanaberje, ale biedny student 
płaci dwa złote i pędzi do domu ucieszony 
ma dwa skarby! 

W koszyku można również znaleźć Be 
renta, Brijcknera, Feldmana, Kleinera. A o 
Marczyńskim, Mniszkównie, Zarzyckiej, czy 
t. p. bajduklepkach niema nawet co mówić 
— na kila! Nie przynosi to zresztą nikomu 
ujmy, w koszyku jest również Mickiewicz i 
Krasiński — coprawda, kosztują 2 złote, ale 
tylko dlatego, że w oprawie 

Są to jedyni poeci. W księgarniach 
butwieją stosy tomików wierszy autorów o 
nieznanych nazwiskach. Do koszyka się nie 
nadają — za tępe, mdłe, nudne, bezmyślne, 
i szpetne wierszydła czyź kto chciałby dać 
złotówkę? Za 50, za 25 groszy nie znalazł- 
by się nabywca — może darmo złakomiłby 
się ten i ów, ałe przeczyta — to tylko za 
dopłatą. 

Podobno są autorzy, co się martwią 1 
zgrzytają zębami, gdy widzą, swe książki 
w koszu. 

Czego? Że się krzewi czytelnictwo, roz- 
szerza zakres posiadaczy książek? Bo nie 
ulega wątpliwości, że amatorów na książ- 
ki jest u nas dużo. Tylko ceny są za wieł- 
kie — w koszu po złotówce rozchwytują 
w mig wszystko, w sklepie te same dzieła 
leżą latami — na osiem, dziesięć złotych 
nikt nie może sobie pozwolić! 

W Polsce przeciętny nakład nie przewyż 
sza 2 tysięcy egzemplarzy, największego 
szlagieru nie pójdzie więcej, jak 5 tysięcy 
—- rynek będzie nasycony. Gdyby książka 
u nas kosztowała, jak np. we Francji, 3— 
4 złote, napewno rozchodziłoby się jej trzy 
— cztery razy tyle. A dco do ujmy sprze- 
daży ulicznej, to też jest wątpliwe. Dziś li- 

Akumulatory, bat. anodowe, radjo i części 

w f-mie MICHAŁ GIRDA 
Zamkowa 20, 

  

ALEKSANDER TUSZKO 
INŻYNIER BUDOWNICTWA 

WODNEGO 
Warszawa, ul. Uniwersytecka 1, m. 29 

Lublin, ul. Cicha 3, m. 9. 
Długoletni kierownik rejonów robót wy- 
kone wczych w Wydziale Rybackim Cent- 
ralneqo Tow. Rołniczego i T-wa „Best“ 

w Warszawie. 
Rozjoczął prowadzenie na własną rękę 
robót w zakresie budownictwa stawowe- 
go. Przyjmuje roboty: Kwalifikacje tere- 
nów, sporządzanie zdjęć, planów konce- 
syinych i projektów, budowy nowych 
gospodarstw, zasilanych _ normalnie i 

    

  

  

Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 
Przyjmuje dokonywania  parcelacyj, po- 
miarów miejskich i podmiejskich, projek- 
towanie osiedli podmiejskich i letnisko- 
wych, regulacja miast i miasteczek, eks- 
pertyzy sądowe,, likwidacja serwitutów, 
sprawdzanie i wykonywanie planów oraz 

  

pompowanych, przebudowy wadliwie 
założonych, budowy Śluz, mostów, vpu- 

stów i t.p. Instalacje turbin wodnych dla 
wyzyskania spadu wody. instalacje przy- 
rządów do mechanicznego podnoszenia 
wody. ślimaków żelaznych, pomp i silni- 

ków. 
. Warunki konkurencyjne, 

ŽK ANNA 

  
    sporządzanie planów dla hipoteki 

Godz przyjęcia: od 9 —21i6— 7 р. р. Uwadze Gospodyń!!! 
    
654246824682668 

     
OD 8 ZŁ, 

„KAPELUSZE 
špera p WIOSENNE 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

+:88883860068666 

Japoński proszek 

KATOL 
zabezpiecza na lato ubrania   
zimowe od MOLI. Oprėcz“ „m 
tego KATOL radykalnie tęp kie 

muchy, komary, pchły, 

PLUSKWY, PRUSAKI, mszyce na 
kwiatach i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Składach 

Aptecznych i Aptekach. 

M ĖS 
  

Iziotstowarzyszeńiłodzieży POLSKIEJ: em to waste 
  

nowa — nie są dziełami sztuki pomimo 
ich scenicznośći. ; 

Sposób interpretacji sztuk, płytkie 
wskrzeszanie tradycyj Teatru  Stani- 
sławskiego, — skrajny naturalizm, od 
którego chwała Bogu, myśmy się już 
odzwyczaili, który — ściślej — jużeś- 
my przerośli — jest nużący i dener- 

wujący... A 
1 doprawdy — możnaby było uwa- 

żać czas, spędzony na przedstawie 
niach rosyjskich w „Lutni* za całko- 
wicie zmarnowany, gdyby nie dwie 
RZECZY: 4 Ś z 

Pierwsza — to język. Takiej mowy 
rosyjskiej w Wilnie posłyszeć nie moż- 
na. Co za bogactwo fonetyczne i co za 
brutalność stylistyczna! Dali nam ar- 
tyści rosyjscy dość szeroką gamę ję- 
zykową — od gwary kupców moskiew 
skich, po przez język inteligencji, aż 
do żargonu bolszewickiego. Żałować 
jednak należy, iż nie dano wzorów ję- 
zyka poetyckiego. 

Druga rzecz, która zastanawia, ude- 
rza, zmusza do myślenia każdego inte- 
ligentniejszego widza — to podłoże 
psychologiczne sztuk. 

Sztuki są słabe, nie są dramata- 
mi we współczesnem pojęciu, są tylko 
raczej totograijami kawałków życia, 
jakimś żywym kinematografem, — ale 
właśnie dlatego są ciekawe, jako pew- 

ne dokumenty psychologiczne. 
Od Ostrowskiego (ur. w 1823) i 

Miaśnickiego (ur. w 1854) do współ- 
czesnego Afinogenowa — to przecież 
szmat czasu! Od samodurów — kup- 
ców do bolszewików — niemały prze- 
skok!... 

A jednak... We wszystkich  sztu- 
kach wszystkich autorów brzmi ta 
sama nuta rozpaczy i bezradnego 
buntu. 

Jednym z aforyzmów Nieszczęśliw- 
cewa z „Lasu jest: „Są ludzie, któ- 
rzy biją i są tacy, których biją... 

W tych sztukach, które pokazuje 
nam zespół artystów rosyjskich, w spo- 
sób jaskrawy zarysowują się te dwie 
niezmienne, odwieczne grupy — ludzi 
bijących i ludzi bitych. Brak tylko lu- 
dzi naprawdę wolnych i zdolnych do 
walki!.. 

Nie jest to rosyjski wynalazek: po- 
dział na tyranów i niewolników. 

Wszędzie istniała tyranja, wszyst- 
kie narody mają wzory despotów, 
miażdżących jednostki słabsze... 

Ale tylko Rosja stworzyła typ 
szlachetnego niedołęgi, wzlatującego 
wzwyż całą siłą swych  słabiutkich 
skrzydeł 1 Корапево — nielitošciwie, 
barbarzyńsko, ohydnie — przez oto- 
czenie!... 

Dlaczego w Rosji szlachetność jest 

— Fachowe ładowanie i naprawa akumulatorów — 
i słuchawek. 

    
Jan Kurnakowicz e Franio w komedji 
W. Rapackiego „ czepku urodzony”. 

teralnie wszystko można kupić na ulicy. 

Najnowsze korale z Paryża, zabezcen, 

zadarmo. - 

— Laski! panowie, laski!... БазКа  po- 

trzebna na ulicy, i w žyciu, w domu, w no 

cy, w milošci... 

— Krawaty! — do wyboru, do koloru! 
za jedne 2 złote Najlepsza moda, dia blon 
dynów i brunetów i  łysych... 

— Figurki wysoce artystyczne, prawdzi 

wie estetyczne i z przodu i z tyłu... 

— Skarpetki przędzone, w paski, w kół 

ka, w kratki, bezbarwne i kolorowe... 

-- Chustki do nosa! Kto chce być alegan 
tny, komu dokuczyło w palce nos wycierać 

— tutaj proszę brać i wybierać — za jedne 
50 groszy... 

Poco wchodzić do sklepu? Na ulicy wszy 

stko tańsze, lepsze, modniejsze Obecnie, wo 

bec wchodzącego w życie podatku drogo- 

wego, samochody ogromnie staniały, na 

ulicy, na t. zw. cmentarzach automobilo- 

wych można za bezcen nabyć „nowiutką* 

„na chodzie* maszynę. 

Niedałej jak onegdaj sprzedano wspa- 

niałą limuzynę sześciolindrową na pełnym 

chodzie, za 250 zł. Swoją drogą sprzedawca 

nie chciał dać gwarancji czy ten luksusowy 

pojazd przejedzie jeszcze w życiu choćby 

jeden kilometr. 

Chociaż,.. ciągnięty przez parę wołów... 

K. 

NAJTANIEJ      

  

tel. 16-28. 

  

    

  

OKAY ONA NAA 

ŻZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środza od odcisków 

'Prow. A. PAKA | 
TEAM 

Zi M M НЫНННМНЫННИНАНННИНИМ ННЕ 
SPRZE" ż KONI 

       

Podaję do ‹ omości, że wio- 

senna *owanych koni 
wojskow , gdzie się w 

Wilnie «c im -ta rano: 

RY: « SKL 

„iant Garn. Wilno, 

  

AM il 

OBWIESZCZENIE 
Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie 

Ch, Smajkiewicz na zasadzie par. 33 
strukcji o przymusowem ściąganiu podat- 
ków i opłat z dnia 17. V. 26 roku (Dz, Urz. 
Min. Skarbu nr. 15) podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 4 maja rb. © godzinie 
10 rano w terminie drugim od ceny zaofe- 
rowanej odbędzie się sprzedaż z licytacji 1 
siłnika benzynowego firmy Deutz, motoru 
elektrycznego, należącego do firmy — Ка- 
wenoki Abram Kolejowa 9 m. 4 — Licytacja 
odbędzie się przy ul. Wingry nr, 4 w gma- 
chu Urzędów Skarbowych na pokrycie ”zalt- 
głości podatkowych. ё 

Aukcjonista (—) Ch, Smajkiewicz 

UNS UIS URI 
EA 
I 
JE 

synonimem niedołęstwa, dlaczego sła- 
bość znajduje się w tak strasznej po- 
gardzie?... 

Rosyjscy ludzie szlachetni (a więc 
i słabi) są tragiczni!.. 

Są to dusze w matni!... 
Jasne, czyste dusze, zdolne do wiel- 

kich idej, do bezinteresownej, głębo- 
kiej miłości, do bezgranicznych ofiar... 
Niezdolne tylko do walki... 

Jakąż straszną, rozpaczną galerję 
dusz w matni ukazali nam rosyjscy 
artyści w „Lutni“!.., 

I jak wyražnie wykazali przyczy- 
nę klęski Rosji... 

Najefektowniejszą, najlepiej graną i 
najtragiczniejszą sztuką jest niezawod- 
nie „Biała gwardja*, zdobywająca 
przebojem sceny europejskie. . 

Okres walk oddziałów rosyjskich 
w szeregach wojsk Ukrainy hetmana 
Skóropadskiego. « 

Jest to jakiś punkt 
dziejów dusz w matni!... 

Żołnierze, starzy żołnierze bezrad- 
nie rzucający broń i biernie się podda- 

    

kulminacyjny 

jący lasowi... = 
Gdy w „ostatniej scenie słychać 

dźwięki orkiestry wkraczających do 
Kijowa oddziałów bolszewickich, a ka- 

Ё 

У 
у 

pitan Myszłajewski (doskonale odda- "i 
ny przez p. Jakowlewa) zwraca się do 
„towarzyszy — widzów* z oznajmie-



Program dzisiejszych uroczystości 
Jak się dowiadujemy program uroczystości związanych z obchodein 

Święta Narodowego w dniu dzisiejszym jest następujący: 
Godz. 10.30 — uroczyste nabożeństwa w Bazylice, celebrowane przez 

JE. ks. biskupa R. Jałbrzykowskiego. 
Po nabożeństwie defilada na plac u Orzeszkowej 
godzinie 12 p. woj. Kirtiklis udekoruje w Pałacu orderem Orderem 

Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi szereg zasłużonych obywateli z woj. 
wiłeńskiego, odznaczonych temi orderami w roku 1930 i 31. O godzinie 13 
odbędzie się w ogrodzie Bernardyńskim akademja ku uczczeniu 10-tej roczni- 

cy powstania śląskiego, urządzona staraniem Federacji PZOO. 
* * * 

Ładna stosunkowo pogoda oraz zapowiedziane capstrzyki orkiestr woj- 

skowych sprawiły, że wczoraj wieczorem zaludniły się ulice. . 

Oczekiwano zmroku, aby obserwować maszerujące oddziały wojska i 

P. W. z orkiestrami i pochodniami. 
Wieczorem już miasto udekorowane zostało flagami 

punktów Iśniło tysiącami świateł. 

ь 
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NA KAS TE BETA 

NIEDZIELA J 

Dziś 3 

Kr. Kor. Pol. 
jutro 

Florjana 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

ORQLOGJI U.S.B. W WILNIE 
: ónia1. V. 31 r. 

ate tednie w mm. 757 

Tempo a:05a średnia =|- 10 

Temperstars najwyższa -|- 11 
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Tendeccjs: wzrost 

1 wagi: pochmurno 

W. s. g. 3 m. 40 

Z. s. g. 6 m. 50 
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KOŚCIELNA 

— Kościół Ostrobramski nie przejdzie w 

ręce O. О. Karmelitów.  Ostatniemi czasy 

zaczęły się ukazywać w prasie wileńskiej 

wiadomości. że Ostra Brama ma przejść czy 

nawet już przeszła w ręce niedawno przy- 
byłych do Wilna oo. Karmelitów Bosych, 

kościół zaś i parafja ostrobramska w nieda 

lekiej przyszłości , zawdzięczając ich stara 

niom przejdą pod opiekę tychże о. o. Kar 

mefitów. 
Ponieważ te wiadomości wśród wiernych 

m. Wilna , a szczególnie parafjan ostro- 

bramskich wywołują zaniepokojenie i inne 
niepotrzebne nastroje, przeto jako proboszcz 
parafji ostrobramskiej podaję do wiadomo- 
ści ogólnej, że wszystkie powyższe wiado- 
mości nie odpowiadają prawdzie, są z grun 
tu wałszywe — puszczane w obieg chyba 
dla szerzenia zamętu. 
w Ks. St. Zawadzki 

Proboszcz óstrobramski. 

-— Stan zdrowia arcybiskupa Teo- 
dozjusza. Wobec niepokojących pogło 
sek, obiegających prasę o stanie zdro- 
wia Władyki Teodozjusza, Arcybisku- 
pa Wileńskiego i Lidzkiego, komuniku 
jemy, że przed kilkoma dniami Włady 
ka uległ istotnie lekkiemu atakowi ser 
cowemu i z polecenia lekarzy w ciągu 
kilku tygodni musi się wstrzymać od 
wszelkich prac i przyjęć urzędowych. 
Powodem choroby było przemęczenie 
Władyki uroczystemi nabożeństwami 
Wiełkanocnemi. Według ostatnich wia 
domości, w stanie zdrowia Arcybisku- 
pa Teodozjusza nastąpiła już znacz- 
na poprawa. 

oraz z szeregu 

  

NIKA 
WOJSKOWA 

— Osobiste, Komendant PKU Wilno - 

Miasto mjr. Ossowski Maksymiljan, urzęduje 

od duia 2 maja 27 czerwca rb. w Głównej 
Komisji Poborowej przy ul. Bazyljańskiej nr. 

2. Na czas nieobecności p. majora, obowiązki 

mendanta PKU Wilno - miasto, pełni kpt. 

piechoty Berent Mikołaj, zastępca komen- 

danta PKU. i 3 й 
Godziny przyjęč dla interesantow w PKU 

pozostają jak dotychczas od godz, ll do 
13 codziennie, oprócz niedziel i świąt. 

— Baczność oficerowie i podchorążowie 
rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego ZOR 

wzywa wszystkich członków do wzięcia u- 

działu w obchodzie 10-lecia III Powstania 
Górnośląskiego w dniu 3 maja b. r. Porzą- 
dek dzienny następujący: 3 

1) Godz. 9-ta: — Zbiórka w podwórzu 
Federacji (ul. Żeligowskiego 4) 2) godz. = > 
9,30: odmarsz na Plac Katedralny, 3) 
Godz. 10-ta — nabożeństwo w Bazylice, 

następnie udział w defiladzie 4) godz. 13-ta 
— akademja Federacji w* ogrodzie Bemar 
dyńskim. 

KOLEJOWA 

— Obchód uroczystości 3-majowych w 
Ognisku Kolejowem. Staraniem zarządu Og- 
niska Kolejowego w: dniu dziesiejszym odbę- 
dzie się e akademja poświęcona 
rocznicy uchwalenia  Konstytucji., 

Na całość złożą się: zagajenie, przemó- 
wienie okolicznościowe, które wygłosi prof 
Wierzyński, oraz dział koncertowy. orkie- 
stry symfonicznej i chóru. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Polskiego 

Dziewczętami. (Kom. Walki z handlem ko- 
bietami i dziećmi) zawiadamia swych człon 
ków, że w dniu 4 maja (poniedziałek) o 
godz. 5 p. p. odbędzie się walne zebranie 
w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego przy ul. Magdaleny 2. 

Prosimy również o przybycie tych osób, 
które interesuja się tą akcją. 

AKADEMICKA 
— Koleżanki i Koledzy pochodzący z 

Ziemi Radomskiej proszeni są o przybycie 
na zebranie Akad, Koła Radomian w ponie- 
działek dn. 4 maja rb. o godz. 8 wiecz, do 
lokalu Ogniska Akademickiego. 

Na porządku dziennym b. ważne sprawy 
organizacyjne. 

— Z Koła Historyków st. USB. Dnia 4 
maja b. r, o godz. 18-ej w sali Seminarjum 
Historycznego (Zamkowa 11) odbędzie się 
zebranie naukowe, na którem kol. Kochanow 
ski wygłosi referat p .t. „Pochodzenie i wę 
drówki Cyganów w Europie". Dyskusja prze 
widziana. Goście mite widziani. 

    

Druskieniki | 
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taksówki. Pc 

sosnowych i 

ZRÓDŁO WYS 

Hydropatja, Elektroterapja, Inhala 

Pierwszorzędny Zakład stosowania słońca, 

ruchu. 

ieji kolejowej. Szosa — autobusy — 

"nem w otoczeniu rozległych lasów 

ezior. Kąpiele: solankowe (NOWE 

„.«YOŚCI), kwasowęglowe, borowinowe, 

torjum, Gabinet Ginekologiczny. 

powietrza i 

Jedyne w Połsce kąpiele kaskadowe. 

Plaża na wyspie niemeńsk. 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRZENNIE I TANIO! Sezon 

trwa od 15 maja do 30 września. 

iej.    

  

  

niem, iż biała gwardja już się skoń- 
czyła, trudno się powstrzymać od 
okrzyku protestu! : 

Nawet wówczas walka była jeszcze 
možliwa!.. 

„Biała gwardja* zasługuje na spe- 
cjalne omówienie tak ze względu na 
jej treść, jak i na doskonałą grę arty- 
stów, którzy dopiero w tej sztuce wy- 
tworzyli zwarty zespół. 

Ale nie ja, który niegdyś miałem 
na sobie mundur, obecnie oglądany 
na scenie, będę mógł mówić © sztuce 
odtwarzającej czasy, tak mi osobiście 
dobrze znane... 

Znałem, znałem tych  Turbinów, 
Myszłajewskich, Szerwińskich i Stu- 
dzińskich... 

Zbliska się przygłądałem tragicz- 
nym duszom w matni... 

j W sztukach, granych obeonie w 
„Lutni“ sporo jest scen komicznych. 
Publiczność się chętnie śmieje. Barba- 
rzyńsko się śmieje nieraz, bo gdy np. 
zaszczuta przez tłum Sima, staje nad 
przepaścią i płacze bezradnemi, roz- 
pacznemi łzami, publiczność zrywa bo- 
ki, widząc tylko... artystę bez spodni!.. 

W sztukach niema człowieka sil- 
nego i szlachetnego jednocześnie|.. 

Są te sztuki jakiemś bezwiednem 
oskarżeniem narodu rosyjskiego, nie- 
zdolnego do czynu. 

I dlatego szczególny niesmak budzi 
takie apoteozowanie  „jedinoj i nie- 
dzielimoj*, jakiego dopuściła się reży- 
ae w sztuce.. Molnara „Dobra wróż- 
a: я 
„W pokoju adwokata zawieszono 

dużą mapę Europy. Kolorem zielonym 
oznączono Rosję w granicach przed- 
wojennych, kolorem czerwonym — re- 
sztę Europy. 2 

„Wrožka“ się pyta: co oznacza zie- 
iony kolor? — i otrzymuje odpowiedź 
„To jest Rosja!“ — „A czerwone?*— 
„To Europa!“ 

Trupa, przyjeżdżająca z Rygi (z 
„Rosji*) do Wilna (również do „Ro- 
sji*) mogłaby wobec nas nie de- 
monstrować mapy „matuszki Rossiji*, 

Nie należy to do posunięć taktow- 
nych. Ale już gdyby chodziło o apo- 
teozę potęgi Rosji carskiej, wolelibyś- 
my o niej przekonać się ze sztuk, a nie 
z map!.. a 

Wszystkie zaś sztuki — od „Star- 
czej miłości” do „Dziwaka* mówią nie 
o potędze Rosji, jako państwa i na- 
rodu... ‚ 

Stwierdzają coś wręcz odmienne- 
90... W. Ch. 5 
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— Kwesta na ofiary powodzi na Wileń- 

szczyźnie w cerkwiach [Е Wł. Metr, Djonizy 

polecił całemu podwładnemu duchowieństwu 

Cerkwi Prawosławnej w Polsce, aby w 

dniu 3 maja po nabożeństwie we wszy- 

stkich świątyniach prawosławnych w Pol- 

sce, została dokonana kwesta na rzecz O- 

fiar powodzi na Wileńszczyźnie. (pip) - 

— „Lotne koncerty" na powodzian od- 
będą się w przyszłą niedzielę. Jak się do- 
wiadujemy, zainiejowane przez artystów Te- 
atrów Miejskich „lotne koncerty” na powo- 
dzian odbędą się w następną niedzielę, a nie 
dziś, jak to było podane, gdyż w dniu dzi- 
siejszym będzie miała miejsce zbiórka na 
Dar Narodowy, 

— Konierencja w sprawie pomocy powo- 
dzianom. W Wydziale Pracy i Opieki Społe- 
cznej Urz, Woj. pod przewodnictwem naczel 
nika wydziału Jocza odbyła się dziś konferen 
cja, w której uczestniczyli z ramienia magi- 
stratu dyr. Biernacki, z ramienia komitetu 
wojewódzkiego radca Reiss i referent wy- 
działu p. Ciunski. 

Konferencja miała za zadanie ustalenie 
wszystkich metod przyjścia z pomocą: po- 
szkodowanym przez powódź, Konferencja 
ustaliła, że osoby zainteresowane winny zgła 
szać podania na piśmie o pomoc do Urzędu 
Woj. pok. nr. 40. Urząd Wojewódzki w 
dniu dzisiejszym rozesłał do powiatów szcze- 
gółowe kwestjonarjusze celem zebrania da- 
nych o stratach, wyrządzonych przez  po- 
wódź. Idzie bowiem o szczegółowe wykazy 
strat, oparte na zebranych faktycznych da- 
nych, obłiczenia bowiem jakie nadeszły z 
powiatów, były z konieczności więcej teore- 
tyczne i opierały się na wyliczeniach pra- 
wdopodobnych. 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Wilnie na rzecz ofiar powodzi. Związek 

Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie był 
jedną. z: pierwszych organizacyj, która zgło 
siła swiój czynny udział , przystępując do 
Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom 
Powodži. 

Współpracując z Poiskim Czerwonym 
Krzyżem, Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet zorganizował punkty dożywiania powo 
dzian: -1) na Zwierzyńcu w lokalu ochron 
ki im. ks. biskupa Wł. Bandurskiego przy 
uw. Fabrycznej nr, 32 — w którym wydają 
3 razy dziennie gorącą strawę i gdzie kie- 
rownictwo objęła p. inżynierowa Aleksan- 
dra Kowałewska, 2) na Mostowej nr. 7 w 
mieszkaniu p. Żeligowskiej skoncentrowany 
jest główny punkt pomocy w postaci doży- 
wiania, wydawania odzieży i zasiłków na od 
remontowanie zniszczonych przez powódź 
mieszkań, tam również przyjmują podania o 
odszkodowania w stratach,  uczynionych 
przez: powódź. Kierownictwo akcją przy ul. 
Mostowej objęły p. Żeligowska i p. Zawi- 
stowska. 

Następnie Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet zainicjował zbiórkę uliczną na rzecz 
powodzian, która się odbędzie w przyszłym 
tygodniu, 

Również na rzecz powodzian odbędzie 
się w sobotę dn. 2-go maja b. r. w nowej 
sali „Zielonego Sztralla“ przy ul. Mickiewi- 
cza nr. 22 — „Czarna Kawa — Dancing", 

Na nadzwyczajnem zebraniu członkiń Z. 
P. O. K., które się odbyło w dn, 30-ym 
kwietnia rb. w lokalu Związku, (Ostrobram 
ska nr. 19 m. 9) — postanowiono na Anto- 
kołu zorganizować ochronkę, w której pierw 
szą kolej, zostałyby przyjęte dzieci powo- 
dzian. 

— Dar na powodzian. Dyrekcja teatrów 
miejskich przeznacza 5 proc. dochodu brut- 
to z każdego przedstawienia w obu. teatrach 
na rzecz ofiar powodzi. 

ROŻNE 
— Makunas nie został wysiedlony. Wła- 

dze administracyjne postanowiły wstrzymać 
narazie wysiedlenie do Litwy właścicieła do- 
mu przy ul. Brzeg Antokolski 8 Aleksandra 
Makunasa, który jak wiadomo rozmyślnie 
zniszczył mieszkania lokatora, ewakuowane- 
go wskutek powodzi, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 
4-ej ukaże się po cenach zniżonych „W no- 
cy ze środy na czwartek" . 

Wieczorem o godz. 8-ej uroczysta aka- 
demja na „Dar Narodowy 3 maja” Polskiej 
Macierzy Szkolnej o bogatym programie, na 
który złożą się: słowo wstępne p. Tadeusza 
Turkowskiego, deklamacje artystów  teat- 
rów miejskich, produkcje chórałne chóru 
„Echo“, oraz solowe w wykonaniu p. Zo- 

ijj Wyleżyńskiej; wreszcie akt II „Młodego 
lasu" |] . A. Hertza w wykonaniu artystów 
teatrów miejskich. 

Ceny miejsc dostępne dla wszystkich. Bi 
lety już są do nabycia w kasie teatru. 

Jutro z powodu próby generalnej teatr 
nieczynny. 

— Teatr miejski w „Łutni*. Dzis teatr 
czynny dwukrotnie. Popołudniu o godz. 4 
ukaże się po cenach zniżonych po raz ostat 
ni w sezonie pogodna komedja Marjusza 
Maszyńskiego „Koniec i początek" wi re- 
żyserji i z udziałem K, Wyrwicz - Wichrow 
skiego. 

/ieczorem o godzinie 7-ej nieodwołalnie 

po raz ostatni w sezonie ukaże się aktualna 
sztuka K. Leczyckiego „Sztuba*, wystawia- 
na _ obecnie z wielkiem powodzeniem- w 
Krakowie. 

— „Szopka polityczna 1931 r.* W po- 
niedziałek 4-go b. m. odbędą się w teatrze 
„Lutnia* o godz. 7 m 30 i 9 m 20 wiecz, 
dwa przedstawienia warszawskiej „Szopki 
politycznej**. Arcyciekawa ta impreza sta- 
nie się niewątpliwie prawdziwą atrakcją dla 
Wilna, ze względu na rewelacyjne wprost 
niezwykle dowcipne teksty i piosenki, skom 
ponowane przez Hemara, Lechonia i Tuwi- 
ma. W „Szopce* -występuje cały szereg wy 
bitnych, ogólnie znanych osobistości ze 
świata polityki, literatury i sztuki. Przed- 
stawiające je lalki zostały wykonane przez 
z nanego karykaturzystę Jerzego Zarubę, 
Ceny miejsc od 50 gr. y 

— Jubileusz dyr. A. Zelwerowicza. W 
nadchodzący wtorek dnia 5-go bm dyr. A. 
Zelwerowicz obchodzić będzie 30-lecie swej 
pracy scenicznej. Przedstawienie jubileuszo- 
we odbędzie się o godz. 8-ej w. w teatrze 
na Pohulance; wypełni je doskonała kome- 
dja F. Molnara „Wróżka i adwokat, w 
której Jubilat odtworzy rolę dr. Sporuma. 

i ‚ TK AAA en 
Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu- 

rzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie w 
wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zaleca 
się picie naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka - Józefa* kilka razy dzienni 

ЕН TK ENA 
Rachunek Pomocy Ofiarom Powodzi w 
Wileńskim Prywatnym Banku Handlo 

wym $. А. 

  

    

      

   

  

Stan z dnia 30 IV. r. b. 4,994, 
Wpłacili w dn. 1 i 2 V. r. b. 20. 

1) Adam Wolański 20. 
2) Konradostwo Mackiewiczowie 20. 
3) Helena i Józef Rychlewiczowie 50. 
4) L. Łukaszewicz 10, 
5) Bank Towarzystw Spėtdzielczych 

S. A. Oddz. w Wilnie 
Leon Sumorok za pośrednictwem 
Banku Towarzystw Spółdzielczych 
S. A. Oddział w Wilnie "100, 

7) Margrabina Janina Umiastowska 2,000. 
8) Stanisław Wańkowicz 50. 

o =
 

9) Spółka „Papier“ 150. 
10) Pracownicy Spółki Akc. „Papier“ 61,10 
11) Wł. Chojniccy 50. 
12) Personel Szpitala Wojskowego 

O. W. Wilna 241, 
13) Stanisław Karczmarczyk, urzęd- 

k Banku Polskiego w Stanisławo 

  

wie 

  

14) Władysław Baroszko 5. 

Stan na 3 V. r. b. 8761,10 
Na powodzian składają: 
Pietkiewiczowa Marja zt 52 

E. P. zł, 10. 
Wiskont Helena zł. 5, 
Lucja Piłsudska 2.7. 
Porucznik S, R. na košci6! Trynitarski 

składa 2.5. 
Zamiast wianka na trumnę šp. Napoleo 

na Świdzińskiego zawiadowcy stacji o w 
Nowo-Wilejce administracja warsztatów wa 
gonowych w Nowo - Wilejce składa 21 zł. 
50 gr. na ofiary powodzi, 

„Kl. IV Państwowego Gimnazjum  żeń- 
skiego im. ks. A. !. Czartoryskiego dla ucz- 
czenia imienin p, Kasperowiczowej zamiast 
kwiatów, składa zł. 15 na powodzian. 

— Ofiary na powodzian. Na ręce p. woje 
wody witeńskiego dla komotetu obywatel- 
skiego niesienia pomocy ofiarom powodzi w 
Wilnie złożono następujące kwoty: JE ks. 
biskup Bandurski -— 100 zł, delegacja PP 
w osobach komendanta Ludwikowskiego i 
st. przod. Leonowicza — 300 zł., zebrane 

« wśród funkcjonarjuszów: policji, P. Iwaszew- 
ska — 100 zł, państwo Pimonowie Arsenjusz 
i Stefania — 500 zł., Kasa Chorych m. Wil- 
na — 3.000 zł: ё 

  

NIEDZIELA DN. 3 MAJA. 

10,15: Transmisja nabożeństwa z Krako- 
wa. 

11,45 — 12,15: Transmisja defilady woj 
skowej z pl. M, Piłsudskiego w Warszawie. 

12,15: Poranek symfoniczny z Filharme- 
nji Warszawskiej. 

14.00 —14.20: „Jakiej rasy kury na- 
dają się do hodowli na Wileńszczyźnie i 

wychów młodzieży” — odczyt wygłosi W. 
Budrewicz. 

14,20 — 15.10: Muzyka i odczyty rolni- 
cze z Warszawy. 

15.40 — 16,10: Audycja dla dzieci s„:£ 
16,40 — 16.55: „Czy istnieje tylko to, co 

widać?" — odczyt ze Lwowa wygłosi 
K. Ajdukiewicz. 

17,10 — 17,25: „Po latach dziesięciu" — 
feljeton z Warszawy wygłosi J. Winnicki. 

17,40 — 19,00: Koncert popular: 
19,05 — 19,25: „Co się dzieje w Wilnie?" 
19.25 — 19,40: „Przedjutrznia“ — felje- 

ton z Warszawy wygłosi M. Sieroszewski. 
19,40 —20:00: „Teatry w Berlinie" 
20.00 — 20,30: Słuchowisko z Krako- 
20,30 — 22,00: Koncert wieczorny 
22,00 — 22,15: „3-ci maj" — feljeton z 

Warszawy wygłosi prof. H. Mościcki. 
2215 — 22,35: Koncert solisty z War- 

szawy. 

22, 50 — 24.00: Komunikaty“ 
ka taneczna z Warszawy. 

i muzy- 

PONIEDZIAŁEK, DN. 4 MAJA 

12,05 — 12,50: Muzyka operowa (płyty) 
15.30 — 16,20: Odczyty dła maturzy” 

stów z Warszawy. | 
16,15  —16,45: Audycja dla dzieci . 
16,45 — 17,15: Program dzienny i kon' 

cert dla młodzieży (płyty). 
17,15 — 17,40: „Święte miasto proroka" 
17,45 —18,45: Recital fortepianowy E- 

gona Fatry'ego ze Lwowa, 
18,45 — 19.00: Wileński komunikat spor: 

towy. 

19,00 — 19,15: „Nasz jubileusz gramo- 
fonowy) (refleksje konkursowe) — wygło- 
Ę WSH Hulewicz. dyrektor programowy 

19.15 — 19,35: „Uniwersytet Kowienski“ 
19,40 — 19,55: Prasowy dziennik radį. 

z Warszawy. 
20.00 — 20.15: 

szawy. = 
20.15 — 20,30: Pogadanka muzyczna . 
20,30 — 22,45: Opera ze studja z War 

szawy („Uprowadzenie z Seraju* — Mo- 
zarta), 

23,00 — 24.00: Komunikaty i muzyka 
taneczna z Warszawy. 

Odczyt aktualny z War- 

    

  

Nasiona roślin pastewnych, 
warzywne i kwiatowe 

-bezpośrednio sprowadzone od wybit- 
nych hodowców polskich, duńskich, 
szwedzkich i niemieckich, o wysokiej 

sile i energji kiełkowania 

Wileński Spółdz. Syndykat 
Rolniczy Wilno, Zawałna 9, 

Nasiona sprowadzone przez Stację 
Oceny Nasion w Wilnie. 

poleca 

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i $-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabine 
łóżka niklowane i angielskie, oł 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t p. Dogodne warunki i na raty, 

  

  

Hurtowa sprzedaż 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

SĄ, BEULE, "wo 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. 

Składy:Słowackiego 27, tel. 14-46 

  

PIANINA, FORTEPIANY| 
i FISHARMONJE 

; KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI | 

SPRZEDAŻ WVNAJĘCIE 

prof. niedwuznaczną propoz! 

   

Wszystkim Krewnym, Przyjaciółom i Znajomym, którzy wzięli udział : 

w oddaniu ostatniej posługi Matce naszej 

st P. 

Anatolji hr. Broel Platerowej, 
a w. szczególności J. E. ks, Biskupowi Kazimierzowi Michalkiewiczowi, ks. 
Proboszczowi Żarnowskiemu,. Przewielebnemu Duchowieństwu i p. Janowi 

Nowickiemu składają serdeczne „Bóg zapłać” 

  

Leonostwo Wańkowiczowie 
Zdzisławostwo Lubienieccy, 

W CZWARTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI 

Benedykta w 

Ф 

oyczyńskiego | 
odbędzie się nabożeństwo żałobne dn. 5 maja, we wtorek, o godzinie 7 ra- 
no w kościele Bernardyńskim, 

O czem zawiadamia 

  

PODZIĘKOWANIE 
Do głębi wzruszeni dowodami współczucia okazanemi, z powodu 

śmierci naszej ukochanej matki i śp. Marji Gajewskiej, wszystkim, którzy 

wzięli udział w pogrzebie, tą drogą składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

Przedewszystkiem z serca dziękujemy Przewiełebnemu Duchowień- - 

stwu ks. prob. Żarnowskiemu, ks. wik, Bobnirowi, ks. prob. Nowakowi, 
ks. dyr. Kafarskiemu i ks, Remejko za odprawienie Mszy żałobnej i mos 
dłów oraz odprowadzenie ciała na cmentarz. W.P. majorowi dr. Bonasze- 

wiczowi za troskliwą i bezinteresowną opiekę w czasie ghoroby i W. P. 

Józefowi Domagale za nieocenioną pomoc. 

ŻONA, Е 

    

   
   

          

    

      

SYNOSTWO GAJEWSCY,    

Były buchalter Urzędu Skarbowego Witko 
SKAZANY ZA ŁAPÓWKĘ NA 5 LAT 

Kolosałną sensację wywołała w połowie 
stycznia rb. wiadomość o aresztowaniu re- 

widenia buchalteryjnego w Wilnie Ba 0 
uczynku Witko yłapanego na gorącym u 

Sobór 0] łapówki od znanego w Wil 
nie przedsiębiorcy inż. Gumowskiego. 

Meritum sprawy znane jest dolze cate- 
mu Wilnu, powtorzymy je więc tylko w 
skróceniu. R 

Inż. Gumowski czynił starania © zmriej- 

szenie mu tku obliczonego na podsta- 

wie obrotu i wówczas ję Witko zro!ił mu 

ycję. 
Za pewną opłatą można było uzyskac й- 

niżenia ogólnego rachunku obrotow  p+ed- 

siębiorstwa, a co zatem idzie zapłacić zna- 
cznie mniejszy podatek, й 

Inż, Gumowski nie skorzystał z tej mo- 
żliwości i porozumiał się z policją. 

Plan wspólnej akcji był b. prosty. 

Witko otrzymał łapówkę (400 zł, 3 wexsie 
po 1000 zł. i czek na 600 zł.) a w chwilę po 
wyjściu inż, Gumowskiego wkroczyła pol: 

cja. Rewizja dała spodziewany wynik, Zna 
leziono (naznaczone u nio) banknoty, 
weksle i czek — wyraźnie corpus delicti, 

Witko osadzono w więzieniu. 
Wczoraj sprawa ta znałazia się na wo- 

kandzie Sądu O! wego, «tóremu prze- 
wodniczył sędzia Sienkiewicz i zakończyła 

się wyrokiem, skazującym  Witkę na 5 lat 
wiezienia zamieniającego dom poprawy. 
ATS SEK NA T ESRT 

TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNOW B 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie iłoczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
Do nabycia we szystkich ksiegarniach ś 

PIGUŁKI 
PRZECZYSZCZAJĄCE 

ZE SFINKSEM 
wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 59, 
stanowią idealny środek przeczyszcza- 

jący i regulujący trawienie. 
Sprzedaż wszędzie, 

    

   

    
     

A 
Folwark sprzedam lub zamienię 

na dom w Wilnie 
obszar 52 ha, wraz z zabudowaniami 
w obrębie m. Holszany, Dowiedzieć się: 
Foiw Lutomszczyzna, poczta Holszany 
H. Galperyn, lub Wilno, ul. Piłsudskie- 

g0 8m. 1.   

i m 

kiem utrzymania były a we 
szerki 

wicz, B, Szyszkowski i P. Andrejew. | 

WIĘZIENIA > 
= = 

Przewód sądowy obfitował w szereg cie- | 
kawych momentów, rzucających pewne świa 
tło na system prac urzędu, na terenie któ- 
rego popełnione zostało przestępstwo. 

Nie miejsce tu o tem mó 
Z akt sprawy wynika, że zainteresowana 

firma złożyła deklarację, w której suma obro | 
tu wskazana był.a jako 38 tys. zł, ' 

Witko uznał ją 2а nieodpowiada; 
rzeczywistości i podwyższył do 220 t! у 
a następnie nawet do 333 tysięcy. 4 
nie jednak protokuł spisany został na sumę 
47 tysięcy, a według obliczeń biegłego sądo 
wego powinno być 238 tysięcy, Te odchy 
lenia cyfrowe w dostateczny sposób charak- 
OR z ssh O ё 

ad przychyłając się do zdania 
kuratora Actmatowicza odrzucił wek > 
brony o zwolnienie Witki za kaucją i po- 
zostawił dotychczasowy środek 
czy — areszt berwzetodny” 

Jak się dowiadujemy Witko miał zde- 
ponowane w ym z banków 19 tys. rubli 
w złocie, która to sumę jakż wyjaśnił a 

wiózł z Rosji. Świadkowie obalili te pa 
dzenie zeznająć, że po powrocie z Rosji Wit- 
ko był zupełnie biednym pe o: 

        

   

    

    
   

  

  
  

  

z zawodu. 
Obronę wnosiłi adwokaci; K. Petruse- | 

   
LECZNICA LITEWSKIEGO 

STOW. POMOCY SANIT. 
wiino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 
GABINET RENTGENOWSKI 

czynny 11—6 pp. r 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

DOM HANDLOWY 

K.RYMKIEWICZ. 

WILNO, UL. AD. MICKIEWICZA 9 
Poleca w wiełkim wyborze: Pantofle 

na gum. podeszwach; Eleganckie, mocne 

i praktyczne na każdą pogodę. DAMSKIE, | 
dziecinne i MĘSKIE. SPACEROWE I TEZA 
NISOWE. Sandałki skórzane bar, mocne. 

CENY NISKIE. 

  

    

Z
P
A
 

  

    

> 

  

  

  

klinikinis 
NAJTANIEJ 
kupuje się dobre towary u Głowiń-: | 
skiego. Polecamy wełny, jedwabie, 3 
jedwabie sztuczne deseniowe i perkale | | 
w pięknych deseuiach oraz pończochy, 
pończoszki dziecinue i skarpetki. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

    

KRYZYS — NIEBYWAŁY! 
INTERESY MARNE! 

KREDYT — ZAMARŁI 
A jednak droga do szczęścia otwarta: 

Kup, czem prędzej bilet loteryjny, 

najszczęśliwszą rękę ma 
ale pamiętaj, że 

H MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35. 

CENTRALA: WARSZAWA, NALEWKI 40. 
ODDZIAŁ W LIDZIE: SUWALSKA 28. 

‚ Оп będzie dobrym czynnikiem Twego szczęścia, gdyż wszyst- 
kie duże wygrane padają zawsze w jego kolekturze. ы 

A więc śpiesz po swój dobry los do właściw. źródła! 
|. — Ogólna suma wygranych wynosi zł. 32.000.000 

— Największa wygrana 
CO DRUGI LOS WYGRYWA. 

Ciągnienie I-szej klasy 23-ej Loterji Państwowej rozpoczyna 
się 19 maja i trwać będzie do 17-go października 
Cena 1/4 losu — 10 zł., 1/2 —- 20 zł., 3/4 — 30 zł.,.1/1— 40 zł. 

OSTRZEŻENIE" 
Niniejszem ostrzegamy, że Biuro Reklamacyjno - Tarytow 

brama Leszczyńskiego w Łowiczu niema nic wspólnego z 
szem. biurem i agentów podszywających się pod naszą 
ścigać będziemy sądownie. 

K. DĄBROWSK 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
   

TELEFON 13-17, P. K. O. 80.928. 

  

„ s  1.000.000 

RA
 

znie. 

    

       ą firmę, 

Koncesjonowane Biuro | 
Reklamacyjno - Taryfowe | 

WŁADYSŁAW LESZCZYŃSKI 
Warszawa, ul. Kopernika Nr, 10 |



  

  

  

masania znawcy, zarówno 

szego motoru który przy 
wszystkie zalety motocykli 

solo. Najtańszy 
iący kierowcy, dzięki swym 

sportowej. 

  

    Warszawa, Nowy Świat 9, 

HaRLEY-[DaviDsoN 

  

Wspaniała gama trzech modeli motfo- 
cykl: Harley-D-vidson na rok1931, dcje 
każdemu możność wyboru najodpowied- 

niejszej dla Niego maszyny. 

1200 cem. zaspokoić może najwybredniejsze nawet wy* 
pod względem siły szybkości i 

wytrzymałości, jak i komtortu Maszyna niezastąpiona w dłu 
godystansowej turystyce i jeździe 'erenowej. W modelu tym 

zesfasowano specialnvy system kól wymiennych 

759 CC, Jo jazdy solo i z wózkiem. Idealny tvp lżei 
niezwykle niskiej 

Harley Davidson 

500 ccm. reprezentuje klase silnych motorów do jazdy 
i niezawodny środek lokomocii, zapew nia- 

zalefom, maximum satysfakcił 

NAJLEPSZY MOTOCYKLI SWIATA 
AUTO-SERVICE 

fel. 555 16 

Rejonowi Przedstawiciele poszukiwani 

cenie posiada 

   

  

   
   

  

4 SŁOWO 

Doe wynajęcia 
2 mieszkania po 4 po- 

EKARZ koje z kuchnią, ele- 
ktrycznością, wannami 
i werandą. Antokolska GABINET      
   

  

  

   

    
   

     
    

     

  

« Sztuczne opalanie cery. 3-pokojowe z wygoda- 
Hawryłkiewi- Wykadaale: R Ej mi do wynajęcia od 

łupież. Najnowsze zdo Zaraz, informacje: Ofiar- 
E uz 9 maja bycze kosmetyki racjo- na 2, m. 16. 

wznowi przyjęcia, nalnej. 

%° 3 pokoje Wileńska:gj, © godzieduje cat 
od zaraz do odstąpie- 

m Z. 

DOKTOR nia, adremontowane, z 
wygodami, Wiadomość 

эу „о 1Оа 
Szyrwinót Masaż © ее D Eini Jasińskiego uoroby weneryczne, ręczne, wibracyjne i pla- 

skórne i maca S Bać Ed ka AA ja R 

umeblo- 

Wielka 19, od 9 do 1 Gabinet e > 

edió pokoje Br Kosmetyki 
Leczniczej 

utrzymaniem cało 
dziennym, moż a pb” 

| Or. Ginsberg J. Hryniewiczowej, 

utrzymania, "u! 

   Te przypadki, 
mością danych 

    
     

  

  

wicie 
    

  

   
     
     
     

  

  

  

    „horoby skórne, we: ul. WIELKA A 18 т.9. 
aeryczne i moczopłcio- Przyj. @ @. 10 -1 1 4-7 

Wileńska 8 

    

  pobiec, 

   
    

  

P>114=% rl "778% Mieszkanie 
3 pokojowe z wygoda- 
mi, $odnowione,  sło- 
neczne do wynajęcia 

  

   
   
   

Or. Kenigsberg 
     

        

  

  

   
        

    

  

   

    

         

      
    

   

  

   

choroby skórne, wene- god zaraz. Informuje 
ryczne i moczopłciowe > ю dozor a: ulica Krakow- 

Mickiewicza 4, Mieszkanie ABE Nazwisko 

tel. 10-90. 5 pokoi, kuchnia, 2 we- Adres 
Od 8—1214—8' randy, elektryczność z Mieszkanie Zawód 

z ogródkiem do wyna- 7-pokojowe Wiek . 

JĘJz Antokol Senator- do wynajęcia— ulica 
ska 19. icki 7. O wa- DOKTOR 9. Mickiewicza wa S 
—————— runkach dowiedzieć 

Blumowicz Do wynajęcia mle- się u właścicielki: Ś-to 

choroby weneryczne Sžhanle (w pobliżu Jerski zaułek 3, m. 9, 
kėrne | moczop) ciowe Ul. _ Mickiewicza) z od 14—16. 

WIELKA 21 trzech poko, kuchni i 
tel. 921, od 9—1 i 3—e przedpokoju. Wykwint- 

tłusty . 

Mieszkanie W Z.P. nie  odremontowane, 
c Nadajesię na biuro lub z 3 pokoi z kuchnią i 

=, dla lekarza Tatarska 8 wygodami do wynaję- pat:(i) jakie 

   
Ką Zapytač u dozorcy. cia. Popławska 29. 

Do wynajęcia [etnisko 
12 lub 3 pokoje  ogdzielny umeblowany 

z frontu, dobrze ume- domek w ogredzie (3 $ AKUSZERKA ži i 

MIAŁOWSKA Hov*ne z kuchnią na pokcję ”, kuchnia) V 
daje się pod biuro, majątku Krasula. Od oraz Gabinet Kosmety- ileń 

czny, usuwa aj. RAW ES Е = przystanku Żołudek 2 
s -__ kilometr. od stacji 

E Regi ojc Mieszkanie  Skrzybowce 7 kiomet 
padanie włosów.  2—3 pokoje z kuchnią rów (linja kolei Lida — 
Mickiewicza 46. W małym domu w Wołkowysk). Szczegó- 

ogródku w okolicach ły — Marja Janowska, 

  

  

     
        

    

    

  

    

    

lub gęste? 

(Załączyć 25 
pocztowych     

  

  

  

(mięć wzmacnia 
ustnie i listownie według mefody mnemcenicznej 
trzykrotnie premjowanej „przez Akademię  Paryską 

D. FAINSZTEIN Wilno, Zawalna 15 
Dzięki metodzie tej, opartej na prawach PSYCHOLOGII, 

FIZJOLOGII, LOGIKI I PEDAGOGIKI PA M*:Ę Ć PRZY- 
WRÓCONA zostaje tym, którzy ją utracili, POLEPSZA SIĘ 
u mających złą i UDOSKONALA SIĘ u obdarzonych dobrą, 
przyczem usuwa się ROZTARGNIENIE I LENISTWO, wzmac- 
nia się WOLA i polepszają się WSZYSTKIE ZDOLNOŚCI 
UMYSŁOWE u osób każdego wieku od & lat do sędziwej 
starości. . 

REY KURS DLA MATURZYSTÓW I EKSTER- 

   
Moje mnemoniczne lekcje korespondencyjne dla zamiej- 

oo w zupełności zastępują ustne wykładanie, 
   

la niezamożnych i grup ulgowe warunki. Prospekty bez- 
i pp. codziennie. 

  

latnie. Informacje 4—6 

KRZACZASTE i PIENNE 
w najlepszych odmianach Róże naji 

nastarszy na Kresach wschodnich 

Zaktad Ogrodniczy i Handel Nasion 

W. WELER, Wilno 
) Sadowa 8, tel. 10-57. 2) Słowackiego 6. 

„Cy wiecie już, że Światowej sławy 
ORIENT - HENNA - SHAMPOONEM 
każdy może sobie bez trudu przez zwykłe mycie 
doskonale ufarbować włosy na dowolny kolor, 
lub siwym pierwotny kolor. przywrócić? 
Wszystkie kolory od najjaśniejszego do naj- 

| ciemniejszego łącznie z najmodniejszemi. 
| ZŁOTY - BLOND dla blondynek, TYCJAN I MAHONIOWY— 

dla brunetek 
Żądać w skład, aptecznych. perfumer. i u fryzjerów 
Gdzie jeszcze niema w sprzedaży, prosimy nadesłać 
znaczkami zł. 2 — i podać żądany kolor, poczem 

- kopertę próbną 
# iel na województwa Wileńskie, Białostockie 
i Poleskie firma: SEGAŁ I LEBENDIGER 
Warszawa, ul. Leszno 48, 
Generalny przedstawiciel na Polskę: 
Fr. BO GA C Z, Bydgoszcz, Dworcowa 93. 

  
  

    

OSTRZEŻENIE! 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swojs 

małowartościowe piwo w używane butelki 

E „Patent“  ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU 
w - w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. į 

Sa p ęemes” _ Konsumentów 
|Przete ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatam i 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

IWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykłetę i korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

_KULT-RADJO 
WILEŃSKA 8 

Oto właściwe źródło zakupu radjosprzętu: odbiorników 

głośników, aparatów anodowych, akumulatorów, bateryj ano- 
lowych i innych części. 

Fachowe ładowanie akumulatorów i bateryj anodowych, 

Naprawa odbiorników i słuchawek. 

| Bezpłatne udzielanie porad w dziedzinie radjotechniki. 

          

__ Składajcie ofiary na powodzian 
Najwyższej 

jakości 

„CETAHJA“ 
   

R. KABACZNIK, ul. Wileūska 32. 

6. SZANIES ul. Wileńska 17. 

    

  

ulicy Konarskiego pv-maj. Krasula, poczta 
trzebne. Oferty do Ad- Żołudek, pow. Szczu- 
ministracji „Słowa* pod czyn—Nowogródzki. 
Nr. 640 zee 

Obuwie 

         Poszukuję 
posady kucharki lub 
do wszystkiego, posia- 
dam świadectwa i re- 
komendacje. Adres: 

Zarzecze 16, m. 8. 

Młoda 
energiczna *gospodyni 
z fachowem wykształ- 
ceniem i dłuższą prak- 
tyką poszukuje posady 

  

Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

„BEZET“ ui. Niemiecka 24. 

| „UN CHIC SOULIER“, ui. Wileńska 24 DR PALM 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3, 

Od dnia 2do 4 maja 1931 r. włącznie oędą wyświetlane filmy: 

„SPOWIEDŹ PRZED $ZTURĄEĄĆ 
Komedjo-dramat według powieści Rajmonda, Aktów 10. W rolach głównych: George Jessel, Vera Gordon | 

Potsy Ruth Miller. Nad program: „Proszę o podwyżkę* komedja w 2 aktach. 
Kasa czynua od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: '„„Przygoda Tilti“. 

Cena blietów: Parter 66 gr. Balkon 33. 

  

DZIŚ! Cudo-Film! Największy przebój dźwiękowy doby obecnej! Najnowsze arcydzieło genjalnego 

  
  

świadomości lub nie 
się powolne obumi 
zabiegi celem odzys 

za cienkie odr 
to wówczas jest 
jowi tej, częstokroć į 

Czy cierpi pan(i) na wypadanie 

Czy ma pan(i) łupież . 

Czy włos pan(i) jest suchy, czy 

Czy skóra głowy jest wrażliwa? 

Czy w ostatnim czasie przebył 

Jeżeli tak jakie? 5. . . . . . 

Czem pielęgnuje pan(i) włosy? 

Czy ma pan(i) fryzurę chłopię- 
cą, czy też długie włosy?. .. 

Czy włosy pan(i) 

Czy cierpi pan(i) bóle głowy? 

w większem gospodar- względem, 
stwie. Piekiełko 5 m. 7 masło 

  

Džwiekow: z niezr. pełaą czaru, bohaterką „Parady Mi- 
Ernesta Lubitscha ы 

KINO-TEA A twórcy „Parady Miłości" MONTE CARLO łości” Jeanette Mac Donald 
„HELIOS w głównej roli męskiej bożyszcze kobiet JACK BUCHANAN. Film, który zachwycił | oczarował caty świat. 
UL Wileńska 38 Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Wszechśw. Przegląd Dźwięk. Fox'a (ostatnie nowiny) Polska. Wawel. 

Tai. 926. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Wszyscy jednogłośnie twierdzą MO $ N € w tych dniach i 

że najlepszym filmem sezonu jest JE ŁO E zZKO w kinie „Helios 

Film o którym mówi cały świat. Triumfalny Przebój Džwiekowy 
Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„Hollywood“ Na Zachodzie bez zmian . 
według głośnej powieści ERIKA M. REMARQUE'A 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. 
Ceny zniżone 

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJINC 

od 60 gr. Film Który każden powinien obejrzeć. 
Wkrótce największy szlagier sezonu „POD DACHAMY PARYŻA". 

Dziś! ostatni dzień a 

JANKO MUZYKANT Wspaniały i wzruszający do łez dremat na ile 
znanej noweli Henryka Sienkiewicza 

W rol. gł. piękna gwiazda ekranu polskiego Marja Malicka, Witold Conti i krėlowie 
śmiechu Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza, którzy odśpiewają cały szereg piose- 
nek w języku polskim. Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

  

  

WIELKA 47, tei. 15-41 Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnić świąt. o g. 2. Ceny zniżone na pierwszy seaus. 

Jutro premjerał Po raz pierwszy w Wilnie! Największy dźwiękowo- 

Dźeiękowe siewny tla». PIEŚNIARZ PARYŻA 
kino „CASINO“ 

ul. Wielka 47 
W roli głównej bohster tilimu „PARADY MIŁOŚCI" ulcbieniec — ри- 
bliczności MAURICE CHEVALIER. — Nad program: Wszechświatowy 
dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na i-szy 
seans ceny Zniżone, W dzień premjery honorowe bilety nieważne. 

    

  Najwspanialszy triumt sztuki filmowej. Cudowny hymn poświęcenia i miłości 

  

  

KINO Opowieść o wielkiej miłości osnuta na tle. Starożytnego 
PAN“ ORA FARA NA Egiptu. Najpotężniejsze i najwspanialsze arcydzieło jakim się 

у ® poszczycić może Kinematograf|a świata. Wznowienie w Nowem literackiem opracowaniu! Nowa edycja! Tiustracja 

Wielka 42. muzyczna orkiestry symłonicznej. W rolachgł. Genjalny ulubieniec EMMIL JANNINGS, Harry Liedtke, Albert 
Besserman, i Paweł Wegener, Lidja Salmonowa i inni. 

8 Ceny od 40 gr. Pocz. o godz. 3-ej. W dnie świąt. o godz, 1-ej. 

Teai Dziś! Wielka prezentacja dla Wilna! Rewja „Morskiego Oka* zE. Bodo, Lopkiem - Krukowsklm, Mesalkę 
Kino-Teai: 

siostr Halamy z całym zespołem $ w "144 

„STYLOWY“ uroczych girls w najnowszej rewji aš RIE BB AŚ Ž 

WIELKA 36. Nad program: Najuowsze wydanie 1931 r. Szczyt senacji. Dlaczego przeżywamy taki kryzys światowy? bo czerwoni   carowie z Moskwy chcą ratować Piatiletkę i rozsyłają po całym świecie szpiegów! Wszystko ujrzymy w filmie p. t. 
SZPIEDZY Potężny dramat w 14 aktach w gł. rol. Willy Fritsch I Rudolf Klijen Rogge 

| +. ;dnwca Stanieław Mackiewicz. K-taxiei odpowiedzialny Witołd Woydyłło 

Wezwanie! 
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choroby? 

są rzadkie, 

gr. w markach 
na odpowiedź).   
Paryżanka 

z uniwersyteckiem wy- 
kształceniem poszukuje 
lekcyj francuskiego. 
Garbarska 1, m. 24 od 
5 do 6 pp. 

  

Wykwallfikowana 
freblanka- 

wychowawczyni 
z dobremi rekomenda- 
cjami, poszukuje posa- 
dy od zaraz do dzieci 
od 5 do 8 lat na wy- 
jazd do majątku. Wia- 
domości w Administra- 
cji „Słowa* 

Ochmistrzyni 
pracowita wykwalifiko- 
wana, pod każdym 

wyrabia 
na  sprzedaź, 

świadectwa dobre, 
pragnie zmienić poss- 
dę od 5 maja. Łokieć 

TTT 
Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć 
kursy fachowo - kores- 
pondencyjne im. prote- 
sora Sekužowicza, War- 
szawa Žurawia, 42. Kur 
sy wyuczają listownie: 
buhalterji/rachunkowo- 

ści kupieckiej, kore- 
spondencji handlowej, 
stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrałji, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 

ekonomii. Po u-ł 
kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

TANIO 

5 8 ay sprzedaje 
POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska. 

    

  

Łoza 
koszykarska 

na wyroby i do sa- 
dzenia ul, Antokolska 
Nr. 19—31 

a ——+—-- Ga 

Sprzedam 
udziały na mieszkania 
nowoczesne ze wszyst- 

kiemi  wygodami i 
kuchnią gazową w do- 

mu spółdzielczym Mo- 
stowa 3-a m. 17. Tamże 
wynajmuje się mieszka- 

nie. 

    

   

    

    

    

    
    

    
    

      

   
    

     

    

> JKTÓR Nr. 124. 
ELOOWICZOWA RACJONALNĘ) - P 
3iECE, WENE- prz LOKAL 
ZN NARZĄDÓW WILNO, MICKIEWi z 5 pokoi, jako handlo- | Niezliczone choroby włosów  rozmonożyły 

: ?2)(;22?“„::"‘. CZA 81 m. 4. ;;&11;2[2;';‘:;31:)’…1 do się bardzo silnie, zwłaszcza w ostatnich la- 
Е о e O, kobiec; za- m Rio aa ĖS к 

JV Mieklauiess 34 Urod kadeci оЗОНЕН ЕАЧЫ tagi u mężczyzn, kobiet i dzieci, i zagrażają 
tel, 277, je, dosko muje dozorca, często niespostrzeżone, nie wywołując żad 

- mali, odświeża, asaws nych bólów, tej najpiękniejszej, naturalnej 
DOKTÓR jej skazy i braki. Masaż i Н ozdobie człowieka — włosom. — 
Marja twarzy i ciała une, Mieszkanie 55-letnia praktyka w dziedzinie pielęgnacji włosów zapoznała 

p. Annę Csillag z tysiącami przypadków, gdzie wskutek nie- 
dbałości już od dzieciństwa rozpoczyna 

korzonków włosowych i wówczas 
spóźnione. 

przeważnie tłumaczyć 
ieniu choroby, skłoniły nas do bez- 

warunkowo koniecznego środka zapobiegawczego, a miano- 

  

       

zupełnie bezpłatnego badania włosów 
w nadziei, że każdy dła własnego dobra i w interesie dobra 
ogółu gorąco nas w tem poprze, Jeśli więc, kżo zauważy w 
swych włosach symptomy choroby, jak: 

tłuszczenie, lib wysuszenie włosów, 
dwajanie i łamanie się włosów, kolżonienie, prze- 

łupież, wypadanie włosów (takie miejscowe), roz- 
ie włosów, przedwczesne siwienie i t,d. 

zkodzić dalszemu rozwo- 
» nierozwiniętej chorobie, i jej za- 

    
   

    

   

Wszystko co powinniście uczynić, to wypełnić dokładnie za- 
mieszczony poniżej kwestjonarjusz i przesłać go wraz z pi 
ką włosów do naszego laboratorjum. Badanie włosów, jako też 
przesłanie wyniku badania jest bezpłatne i bez zobowiązania. 

1.000 złotych 
"ez Wz r) daje Anna Csillag temu, który udowodni 

w musiai zapłacić, lub 
się za badanie 
więc w przekonani 
trzebne lub, że ktoś Was wykorz 
musi się upewnić o 
włosów, zanim będzie zapóźno. Uważajcie 
zawczasii na włosy W 
istnieje dziedziczność 
niedbanie. Siwizna nie j 
wiekiem. 

Ten kwestjonarjusz lub jego odpis nale 
sumiennie we wszystkich punktach dokład- 
nie wypełnić i wraz z kilkoma, w ostatnich 
czasach wyczesanemi 
zupełnie bezpłatnego zbadania, przyczem zo- 
bowiązuję się do zachowania zupełnej dy- 
skrecji, 

nieświado- 

powolne, lub 

    

   

stanie zdrowia swych 

zieci, bo nie 
tylko za- 

uwarunkowana 
1 

włosami wysłać, celem 

[nna (5illa0 
KraKÓw, wielopole 5/379 

Oszczędności 
swoje złote i dolary 
uiokuj na wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami, LOMBARD Piac 
Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, tuter, oraz 
wszelkich towarów. 

Do sprzedania: 
Kilka samochodów w 
dobrym stanie, 2 moto- 
cykle, opony samocho- 
dowe, maszyny  turbi- 
nowe, młynek śrutow- 
nik, pianino, fortepjany 
meble stołowe i salo- 
nowe, serwis angielski, 
elektrolux, kasy ognio- 
trwałe i t. LOM- 
BARD ul. Biskupia 12. 

Proszę skonto- 
wać  meich trzech 
weksli po 100 zł, da 
nych in blanco Aibino- 
wi Kaliszewskiemu, 
gdyż za nie pieniędzy 
nie otrzymałam i spra- 
wa znajduje się u Pro- 
kuratora, F. Kopolo= 

wicz. , 

nie dy- 

„Paris Chic 
G6lenka“ 

wytworna pracownia 
sukien, okryć dam. 

Otwarta 15 b. r. 
Mistrzyni pierwszo- 
rzędnej krojczyni z 
pełną  kwalifikacją w 
Warszawie i zagranicą 
długoletniej pracowni- 
cy. Wykonywa naj- 
wykwintniejsze toalety 
elegancko i sumiennie 

Potrzebne panny, 
podręczne, znające 

wykwintną robotę 
dobrej firmy i uczeni- 

ce od- zaraz. 
3-g0 Maja 7—8. 

————..— 
Wiosenny 

5е20П — jedynie 
ciepły i słoneczny 
w Zaleszczykach 
Pensjonat „Zofła” 
już otwarty 20 po- 
kojów ładnie urzą- 
dzonych z balkona- 
mi, elekrycznością, 
w pobliżu plaży. 
Kuchnia wykwintna 

| i dejetyczna, Ceny 

  

na pierwszy sezon 
znižoe. 

    

NAUKA 
pisania na maszynie 
Orzeszkowej 11, m. 16. 

  

Do sprzedania 
dom woiny w N. Wi- 
lejce z ogrodem owo- 
cowym. Informacje: 
Wilno, ul, Ludwisarska 

1—12. 
  

Okazyjnie 
do sprzedania „SAMO- 
CHÓD-landol m. Morris 
7-osob. w dobrym sta- 
nie, z licznikiem, na 
nowych oponach za zł. 
4.000. Adres: W. Pohu- 
lanka 14 —24, tel. 19-00 

od 3 do 7 p.p 
  

13.000 złotych 
50 ha ziemi przy 
szosie wraz z lasem 
budulcowym — рой 
Wilnem sprzedamy. 
Dom HK. „Zas| 
chęta" Micziawt: 

<za 1, tel. 9-0% 

    

    

  

Gotówkę 
w każdej sumie 10- 
kujemy przy pełnej 
gwarancji na naj- 
wyższe oprocento- 
wanie bez kosztów. 
bam H.-K. „Ža- 
chęta** Mickiewi- 

cza 1, tel. 9-35.       
FORTEPIAN + 
„Mūhibacha“ 

gabinetowy w dobrym 
Stanie do sprzedania. 

Gimnazjalna 10, m. 2. 

Fortepian 
„Mūhlbacha“ 

ostatni model, prawie 
nowy natychmiast do 
sprzedania, Mickiewi- 

cza 35, m. 33. 

Jaja wylęgowe 
Wayendottów białych 

Sapieżyńska 11. 

Zgubiony 
N-r roweru 795 na 
imię Bircela Arkuskie- 

go, unieważnia się. 

    

Pianina I fortepiany 
nowe i używane па 
raty, Kijowska 4—18 

H. Abelow 
  

  

586066868666886608646 

SDRZEWKA 
8 | KRZEWY OWOCOWE 

żowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 
wielki dobry wybór 

OWY ck wiosenny Szkółki Mazelewskie 
Wileńskiej 

Wilno, Zawalna 6—2. 

8 Zaaklimaty: 

e 
ea 

8 
a 
›Ф 

polecają na 
przy Koionji 

Ceny przystępne. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo'* Zamkowa 2 

     
      
   

  

    
    
   


