
    

В PRENUMERATA miesięczna 

+
 „MALUCZCY” 

Dziekan Wydziału Teologicznego ks. 
prof. dr. Ignacy Świrski wystąpił na ła- 

mach „Dziennika Wileńskiego" (Nr. 

103) z obszernym artykułem p.t. „Zgor 

szenie maluczkich*, zarysowującym 

przebieg obrad na słynnej konferencji 

Unijnej w Pińsku w r. 1930 oraz za- 

rzucając mi nietylko nieścisłości w 
interpretacji; ale i „wprost bezprzykład 

na lekkomyślność oskarżenia. 

Zarzut wyjątkowo ciężki. 

Dlatego też muszę dać małe wy- 
jaśnienie: 

Przedewszys;tkiem muszę szczerze 

oświadczyć, iż byłbym nieskończenie 

szczęśliwy, gdybym się nagle przeko- 
nał. iż moje (niestety, — nietylko mo- 

_ je!) poglądy, co do niestosowności pe- 

AT
 

E
 

__ słuszne. + I 
3 Bez chwili wahania, tu na tych sa- 

mych szpaltach „Słowa, na których 

się wypowiadam dotychczas, odwołał- 

bym wszystkie swoje słowa i pełen za- 

pału, energji, a przedewszystkiem — 

pogody duchowej oddałbym wszystkie 

swcje skromniutkie siły nietylko świę- 

„ej idei zbliżenia Kościołów, której 
entuzjastą jestem oddawna, ale i po- 
pierania metod, prowadzących do tego 

celu, — metod jedynie słusznych i zba 

wiennych. 
Dlategoż też — proszę mi wierzyć! 

— szczerze szukam głosów sprzeciwu i 

bardzo uważnie przysłuchuję się temu, 

= co mówią zwolennicy metod, stosowa- 

nych w akcji obrządku wschodniego. 

Niestety, głosy dotychczasowe nie- 
tylko nie mogły mnie przekonać w mo- 
im błędzie, lecz raczej stwierdzały słu 

szność mego (a powtarzam jeszcze raz: 

nietylko mego) stanowiska. 

Nie przekonał mnie i surowy, żeby 
nie powiedzieć — miażdżący głos księ- 

dza Dziekana Nie będę jednak polemi- 

zował z księdzem Dziekanem. Nie mo- 

gę polemizować, gdyż ksiądz Dziekan, 

jako jeden z uczestników Konierencji, 

opiera się przedewszystkiem na wspo- 
mnieniach i wrażeniach osobistych, 

całkiem mi nieznanych, ja zaś rozporzą 
dzam li tyłko drukowanym „Pamiętni- 

kiem*, który — co zrobić? — jest nie- 

słychanie wymowny. 

Gdyby cały ten „Pamiętnik* gdzieś 

nagle zaginął (szczerzebym tego prag- 

nął!), lecz została tylko cząstka stroni- 
cy 47-ej, nawet i wówczas możnaby 
było wyciągnąć dość ponure wnioski. 

№ Myślę o streszczeniu repliki JE. Ks. 

Biskupa Z. Łozińskiego. 

Podaję ją w całości: 
Ks. Biskup zabiera znów głos i zaznacza, 

2е już św. Paweł potępił symulację w pracy 
misyjnej — i my więc nie praktykujmy sy- 
mutacji, nie ukrywajmy przed konwertyta- 
mi, że są katolikami, ale raczej starajmy się 
to podkreślić. Możemy .wyraz prawosławn 
Pozostawić w liturgji, ale w praktyce trzy- 
majmy się jasnego stawiania sprawy i wprost 
mówmy, że właśnie, przyjmując katolicyzm, 
„Zmieniają wiarę”,  Starajmy się wyjaśnić 
prawdę w imię prawdy; pracujmy i liczmy 
więcej na łaskę Bożą, niż na jakieś względy 
ludzkie. Omijając prawdę, używając jakichś 
okrężnych wyrazów, możemy prawosławnych 
w błąd wprowadzić, do czego nie mamy pra- 
wa. Zostawiać komuś całą jego religję, cho- 
ciaż i błędną — to herezja!" 

Jaki wniosek jest jedynie możliwy 

Przy analizie tego głosu x. biskupa? 
Oto, że ktoś (jeden czy wielu) z 

członków konferencji zalecał ' metodę 
Symulacji, radził ukrywać przed kon- 

wertytami, iż opuszczając Cerkiew, 
stają się oni katolikami, był tak dla 
prawosławnych wyrozumiały, iż -ra- 
dził zostawić im całą ich religję!.. 

Gdyby tak nie było, głos x. Bisku- 
pa byłby kompletnie nieuzasadniony. 

I rzeczywiście: ,Pamiętnik* aż na- 
zbyt wyraźnie wskazuje, kto zalecał u- 

używanie wykrętów przed prawosław- 
_ nymi, kto był zwolennikiem symualacji, 
kto zaś wygłaszał herezjel... 

A że udział w konferencji wzięło 
36 wybitnych kapłanów katolickich, 
pracowników misyjnych, i że obrady 
odbywały się wobec 22 alumnów semi- 
harium, przyszłych księży i może —- 
misjonarzy unijnych, — obraz zary- 
Sowuje się doprawdy smuttny. 

Bo to nie była tylko „dyskusja te- 

  

  

: z odniesieniem do domu lub z 
В przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

wnych metod w akcji unijnej, są nie- 
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МУ — GORSZĄCY SIĘ Wojskawi otrzymują ponownie 15%, dodatek 

     
    

Konto czekowe P.K,O Redakcja rękopisów 

CENA NUMERU ŁĄCZNIE Z DODATKIEM ILUSTROWANYM 
NA RZECZ POWODZIAN —- 36 GR. 

WARSZAWA 9-V. (tel. wł. „Słowa*). W związku z uchwałą Sejmu, 
upoważniającą Rząd do cofnięcia 15 pryc. dodatku do uposażeń urzędników 
państwowych, emerytów, wdów i sierot, potrącono dodatek ten przy wy- 
płacie pensyj wojskowym zawodowym. Na wspólnych konferencjach przed- 
stawicieli Ministerstwa spraw wojskowych z przedstawicielami Ministerstwa 
Skarbu i przy udziale rzeczoznawców prawników stwierdzono, iż dodatetk 
чек, wojskowym potrącony został nieprawnie, gdyż Sejm nieupoważnił w 
ustawie skarbowej Rządu do cofnięcia tego dodatku również 
Wobec takiego wyniku konferencyj, M.S.Wojsk. wydało rozkaz, 

wojskowym. 
w którym 

poieca dodatek ściągnięty zwrócić i nie potrącać w przyszłości. 

SĄD NAJWYŻSZY UNIEWAŻNIŁ WYBORY 
w okręgu Płock — Rypin 

WARSZAWA. 9-V (tet, wł. „Słowa”). Sąd Najwyższy rozpatrywał w 
pod przewodnictwem sedziego Berezowskiego, 

dziów Dydyńskiego i Rekowieckiego, protesty, 
kom wyborów w okręgu Nr. 9 Płock — Sierpc 

Protest zgłoszony przez zwolenników Stronnictwa Narodowego, popie- 

dniu 9 b. m. w asyście sę- 
zgłoszóne przeciwko wyni- 

— Rypin — Płońsk. 

rany przez adwokata Nowodworskiego, Sąd Najwyższy uznał za uzasadnio- 
ny i postanowił wybory do Sejmu w tymi okręgu unieważnić i o decyzji 
zawiadomić Ministerstwo spraw wewnętrznych, które winno rozpisać na tym 
terenie nowe wybory. 

Wobec tej decyzji, drugi protest przeciwko wynikom wyborów w tym- 
że okręgu, zwolenników Wszechświatowej Organizacji Monarchistycznej 
nie był rozpatrywany. Skutkiem unieważnienia wyniku wyborów w okręgu 
Nr. 9 mandaty utracili następujący posłowie: ]. Białoskórski (Str. Ludowe) 
Kępczyński (P.P.S.), Mieczysław -Niedziałkowski (P.P.S.), Pomianowski (B. 
B.) i Jan Rudowski, prezes centralnego T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 

Protest, zgłoszony przez Edwarda Teodorczyka i Władysława, Wol- 
skiego, występujących z ramienia-Monarchistycznej Organizacji Wszechsta- 
nowej, przeciwko wynikom wyborów w okręgu Nr. 14 Łódź, powiat — Łask 
— Sieradź, Sąd Najwyższy uznał za bezpodstawny. | AE ! 

Zbawca ekspedycji Nobilego rozstrzelany 
HELSINGFORS. PAT. Nadeszła tu wiadomość, że b. kapitan statku 

„Krassin”, któremu udało Sie uratować ekspedycję Nobilego, 
strzelany. 
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OD WYDAWNICTWA 
DO DNIA DZISIEJSZEGO KASA „SŁOWA* ZEBRALA OGÓŁEM zł. 1.388.— 

(TYSIĄC TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT OSIEM) NA AKCJĘ POMOCY POWODZIA-' ' 
NOM. | 

JĄCY DNI 
SPRZEDAŻY 

PONIEWAŻ SUMA TA ZALEDWIE KROPLĘ W MORZU STANOWI TYCH 
WIELKICH STRAT, JAKIE ZIEMIA NASZA W DNI KLĘSKI PONIOSŁA I 
PRAGNĄC POBUDZIĆ OFIARNOŚĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW. DO NUMERU DZI- 
SIEJSZEGO DOŁĄCZAMY SPECJALNY DODA1EK ILUSTRACYJNY, PRZEDSTAWIA- 

GROZY NAD KRAJEM NASZYM, PRZEZNACZAJĄC DOCHóD ZE 
NA CELE POMOCY POWODZIANOM. 

W ZWIĄZKU Z TEM CENA NUMERU DZISIEJSZEGO WYNOSI GR. 30, DLA 
WSZYSTKICH TYCH Z POŚRÓD NABYWCÓW NASZEGO PISMA, KTÓRZY ZECHCĄ 
NASZĄ AKCJĘ FILANTROPIJNĄ WESPRZEĆ DATKIEM 10-CIOGROSZOWYM I DO- 
DATEK ILUSTROWANY WRAZ Z NUMEREM NORMALNYM NABĘDĄ. 

W STOSUNKU DO NASZYCH SZ. SZ. PRENUMERATORÓW PRZYMUSU PŁA- 
CENIA DODATKOWEGO 10 GROSZY ZA NUMER DZISIEJSZY OCZYWIŚCIE STO- 
SOWAĆ NIE MOŻEMY, NIE WĄTPIMY JEDNAK, żE NIE ZNAJDZIE SIĘ Z PO- 
ŚRÓD NICH NIKT, KTOBY NIE ZECHCIAŁ TAK DROBNĄ SUMĄ WESPRZEĆ DOT- 
KNIĘTYCH KLĘSKĄ WSPÓŁOBYWATELI KRAJU. 

WRESZCIE, PROSIMY OSOBY PRZESYŁAJĄCE NAM GOTÓWKĘ O ZAZNA- 
CZENIE DOKŁADNIE KWOT PRZEZNACZONYCH NA POWODZIAN, 

  

ologiczna”, rozważająca teoretyczne 

zagadnienia, tu się najzupełniej wyraź- 

nie mówiło o praktycznych metodach 

akcji unijnej. 

Ks. Dziekan 1. Świrski, odtwarzając 

przebieg dyskusji nad tem, „jak prze- 

płynąć między Scylą a Charybdą*, o 

stanowisku x. Biskupa mówi tak: 

„Biskup Łoziński zajął stanowisko 
y negatywne i przeciwne zdanie uważa 

za herezje. jeżeli Biskup Łoziński ma 

rację, to nie może być wątpliwości i 
nawrącającemu się Rosjaninowi — ро- 
trzeba powiedzieć, że zmienia religję. 
Ale czy ma rację?" 

Otóż Dziekan Wydziału Teologii 
może rzucić takie pytanie, potrafi nawet 
na nie odpowiedzieć i odpowiedź swo- 
ją uzasadnić, ale czy nam — „malucz- 

kim* wolno w kwestjach teologicznych 
przeciwstawiać się. biskupom ?... 

Jeżeli nie, = to cóż: dziwnego, iż 
naprawdę się gorszymy, wiedząc, iż są 
kapłani katoliccy, którzy (nie wątpimy, 
że w dobrej wierze) wygłaszają he- 
rezje? | 

Tyle narazie refleksyj ra tle małego 
fragmentu. dyskusji unijnej. Ale to jest 
materjał względnie tylko pewny. Dy- 
skusja została streszczona w sposób 
bardzo niedokładny i pierwszą ofiarą 
tej nieścisłości padł właśnie Ksiądz 

Dziekan, któremu przypisano słowa, 
przypuszczam, że przez niego w tej 
formie nie wypowiadane. 

Weźmy więc materjał całkiem pe- 
wny: referat ks. K. Kułaka, który mó- 
wił o „podwójnym kierunku ruchu u- 
nijnego na Rusi w w. XVI, czyli o u- 
njoniźmie prawdziwym i fałszywym*.. 

Perspektywa historyczna. Dzieje 

  

dav/no minione. Rzeczy historykom do- 
brze znane. 

Wówczas były stosowane dwie me- 
iody nawracania: jedna wymagała od 
prawosławnych wielkiego wysiłku du- 
chowego w celu uświadomienia — о- 
tychczasowego błędu i dążyła do zbu- 
dzenia pragnienia prawdy, którą mo- 
żna odnaleźć tylko w Kościele kato- 
lickim, — druga nie wymagała prze- 
obrażenia się wewnętrznej treści pra- 
wosławnego lecz ograniczała się do po 
zorów czysto zewnętrznych. 

Wobec prawosławnych przy tej 
metodzie — „nie stawi się jasno kwe- 
stji dogmatycznego nawracania, t.j. 
domagania się świadomego uznania 
dla motywów nadprzyrodzonych  idei 
jedności z Papieżem, jako idei dogma- 
tycznej, istotnej w prawdziwym chrze- 
ścijanizmie. | przeciwnie — za bardzo 
podkreśla się „prawdziwość* prawo- 
sławia, jego „nieskazitelność*, jego 
prawie tożsamość z katolicyzmem etc.* 

Od prawosławnych — „nie wyma- 
ga się żadnej zmiany, żadnej ofiary, 
żadnego uznania błędu, żadnej pokuty 
za te błędy, żadnego odwracania się od 
czegoś złego, gorszego, a zwracania 
się do czegoś nowego, lepszego, sło- 
wem, odbywa się—proces płytki, pra- 
wie bierny, czysta naturalny", 

Poco mówił ks, dr. Kułak o tej me- 
todzie „nawracania“, która ciemną pla- 
mą oszpeciła wielką akcję unijną przed 
przeszło trzema wiekami? 

Poco wyciągnął przed słuchaczami 
to ponure widmo, które wywołało póź- 
niej tak tragiczne następstwa? 

Powiedział wyraźnie: (,„Pamiętnik* 
str. 52) „Na kartach odradzającej się 

   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklam; 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 
do miejsca. Terminy d 

  

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia faźwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

OSZMIANA — 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza i5 

i i 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 5-ej gr. 40. Za tekstem 1 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Jaczewska 
WARSZAWA — T-wo księg. Kol. „Rach”. 

15 gr. Komunikaty 'oraz 
owa milimetr 60 gr. W numierach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

ruku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
Žž 

I Grchidjocezjalnų Kongres Citharystyczny w Wilnie 
DRUGI DZIEŃ OBRAD 

W dniu wczorajszym, jako w dru- 
gim dniu Kongresu, odprawione zosta- 
ły we wszystkich kościołach nabożeń- 
stwa, poczem o godz. 11 rozpoczęły 
się obrady poszczególnych sekcyj. 

Trwały one przez kilka godzin i w 
rezuitacie debat, wyniesiono szereg 
rezelucyj. 

7) godz. 4 po poł. w sali Miejskiej 
odbyło się drugie plenarne zebranie 
Kongresu. 

lak samo, jak i w pieswszym dniu 
sala zapełniła się po brzegi, a w pier- 
wszych rzędach krzeseł zasiedli wszy- 
Scy obecni książęta Kościoła, przed- 
stawiciele władz, oraz członkowie Ka- 
pituły. Ё 

Po krótkiem zagajeniu przez mar- 
szałka Kongresu prezesa S. Białasa ks. 
prorektora prof. Czesław Falkowski 
wygłosił referat na temat: „Euchary- 
stja źródłem i fundamentem Akcji Ka- 
telirkiej i podstawą Ducha Apostol- 

dzisiaj Unji Kościelnej na ziemiach na- 
szych łatwo odczytać te dwa sposoby. 
ujmowania procesu nawracania prawo 

sławnych na katolicyzm i łatwo też 

znaleźć i wskazać apostołów jednego 

i drugiego kierunku. Stwierdzam, że 

opierając się tylko na teraźniejszości, 

można już wykazać cechy tych dwóch 
kierunków, pożyteczność i konieczność 
jednego, a względność i szkodliwość 
drugiego... 

Wielebny księże Dziekanie! Proszę 

się nie śmiać z nas — naiwnych, bez- 

radnych, niemądrych-—- „„maluczkich''... 

Jesteśmy spokojni — ale do pewnego 
czasu, jesteśmy odważni — ale do pe- 

wnych granic. 
Dziś tracimy spokój i odwagę... 

Przeszło trzysta ciężkich, okrop- 
nych lat minęło od okresu, kiedy, 0l- 
śnieni wielką ideą Unji Kościołów, je- 

dną ręką zakładaliśmy fundamenty pod 

wspaniały gmach jedynego Kościoła, 

drugą zaś kopaliśmy własny grób. 

Praca nasza w dziele Unji nie by- 

ła rzetelna: byliśmy płytcy, dążyliśmy 

raczej do efektów zewnętrznych... 

Kruchy zbudowaliśmy gmach: parę 
zaledwie wieków przetrwał i runął od 
byle podmuchu... Trwalszy wykopaliś- 
my grób — sobie i tym braciom, któ- 
rych przyciągaliśmy ku sobie... 

Więc czyż teraz — po wiekach ma- 
my znów powtarzać grzechy naszych 

pradziadów? Znów się przygotowy- 
wać do jakiejś strasznej pokuty za czy- 

ny zaślepionych jednostek? 

Znów mamy wywoływać potworne 

widmo krwawego Nalewajki, który po 

trzeci wiekach przerażająco wzrósł w 
siły?!.. W. Ch. 

  KE с Uroczyste nabożeństwo w Ostrej 

stwa”. Z kolei zabrał głos dyrektor 
J. Stemler, wygłaszając drugi referat n. 
t.: „Eucharystja, a wychowanie na tle 
Enc, Piusa XI o 
šcijaūskiem“. 

Po referatach przedłożone 

wychowaniu chrze- 

zostały 

rezolucje poszczególnych sekcyj. Kon- 
gres uchwalił następnie jednogłośnie 
następujące rezolucje, teksty których 
zostały odczytane przez sekretarza 
Kongresu p. Andruszkiewicza. 

Pierwszy Kongres Eucharystyczny w 
Wilnie, głęboko przejęty zrozumieniem po- 
trzeby szerzenia życia Eucharystycznego, u- 
chwala rozpocząć wytężoną pracę w cełu: 
1) . słowem i pp praktyki wcze 
me Komunji dzieci; 2) propagow. słowem 
i pismem pra! i codziennej Komumji św; 
3) propagowania praktyki Komunji wspólnej 
z rącji rozmaitych uroczystości, oraz ado- 
racji Najświętszego Sakramentu; 4) propa- 
gowanie myśli zakładania Kół Euchar. we 
wszystkich organ, katolickich, oraz Rycer- 
stwa Jezusowego, czyli Krucjaty Euchary- 
stycznej; 5) zrealizowania projektu ks. Di- 
ville, aby w dniu 8 maja urządzać Komunję 
wszystkich dzieci na intencję podniesienia 
moralności dzieci w Rosji. 

Zdając dokładnie sprawę z ogromu nędzy 
trapiącej kraj nasz, nędzy materialnej, będą- 
cej często i źródłem nędzy moralnej, posta 
nawia wytężyć wszystkie swe siły w celu 
przyjścia nieszczęśliwym z pomocą, a w 
szczególności: uchwala przystąpić do pracy 
nad rozpowszechnianiem  konierencji Św. 
Wincentego a Paulo możliwie we wszystkich 
parałjach przez werbowanie dla nich jaknaj- 
większej ilości członków. 

1) Powołać do życia i rozpowszechniać 
specjalną organizację przy Archidjecezjalnym 

  

Instytucie Akcji Katolickiej, mającą na cełu 
bronić słowem i piórem zagrożoną w cza- 
RE dzisiejszych świętość małżeństwa kato- 
lici 

2). Rozwinąć energiczną działalność, ma- 
jacą na celu zwalczanie wszelkiego rodzaju 
neopoganizm i pornografję, 

3) Rozpocząć usilną pracę w celu zwer- 
bowania jaknajwięcej- członków do Stowa- 
rzyszenia apostolstwa świeckich, zakładania 
domów rekolekcyjnych i urządzania rekolek- 
cyj zamkniętych. 
= AŚ ae EEC SRZE 

syjnych, w ch wierzący - 
сом›\']!іь‚ e od iii seiles djne- 
go wśród obojętnej religijnie i encji. | 

5) Rozpocząć milą pracę wśród rodzi- 
ców młodzieży szkolnej; aby ich skłonić do 
zbiorowego domagania się u władz szkol- 
nych powoływania na stanowiska nauczy- 
cielskie nauczyicieli i wychowawców kato- 
lickich, oraz roztoczenia opieki nad bibljote- 
kami w celu usunięcia z hich książek treści 
antyreligijnej i pornograficznej. 

6) Popierać akcję misjonarską, a w szcze 
gólrości unijną i w tym celu przystąpić do 
założenia kursów dła konwertytów. 

1) Organizować od czasu do czasu pu- 
bliczne i prywatne modły za prześladowa- 
nych za wiarę w Rosji, oraz wspierać ma- 
terjalnie Instytut Misyjny w Lublinie i Stow. 
Misy: wewnętrznych w Wilnie. 

8) Kongres Eucharystyczny w Wilnie po- 
stanawia zwrócić się do rodaków przebywa- 
jacych z rozmiaitych powodów na obczyź- 
nie z wezwaniem do ścisłej łączności ze so- 
bą, tak pod względem umiłowania świętej 
wiary katolickiej, jak i ofiarnej słażby dla 
ojczyzny naszej Polski, 

J. E. ks. biskup K. Michalkiewicz, 
zwrŚcił się następnie, jako przewodni- 
czący Komitetu Wykonawczego. do 
J. E. ks. arcybiskupa, dziękując Mu za 
powzięcie inicjatywy zwołania Kon- 
gresu, oraz wydatną pomoc zarówno 
moralną. jak i materjalną, wyrażając 
przekonanie, że prace Kongresu wyda- 
dzą bogaty plon, gdyż nawet obojętni 
i ślepi, wrócą na tory katolickie. Sam 
fakt licznego udziału świeckich w pra- 
cacli Kongresu, świadczy wymownie, 
że i wśród inteligencji uczucia miłości 
Boga rozwijają się coraz bardziej. 

Następnie |. E. ks. biskup wyraził 
podziękowania członkom Komitetu, se- 
kcjom, oraz wszystkim przybyłym na | 
Kongres, i prosi aby Bóg we wszyst- 
kiem im błogosławił. я 

Po tem przemówieniu zabrał głos 
marszałek Kongresu, stwierdzając fakt, 
że Kongres zespolił umysły i serca 
wszystkich. Teraz właśnie, po Kon- 
gresie, rozpocznie się właściwa, inten- 
sywna praca w myśl zgłoszonych re- — 
załucyj. Mówca wyraża serdeczne po- | 
dziękowania ].E. J.E. ks. arcybiskupo- | 
wi, metropolicie, oraz biskupowi Mi- 
chaikiewiczowi, poczem ogłasza zam- 
knięcie Kongresu. Zebrani śpiewają 
„Boże coś Polskę* poczem na zew J.E. 
ks. biskupa Michalkiewicza, wznoszą | 
okrzyki na cześć: Najjaśniejszej Rzeczy | 
pospolitej, Jego świętobliwości Ojca | 
Świetego Piusa XI, oraz na zew J. E. | 
ks. arcybiskupa, ]ałbrzykowskiego na 
cześć Komiteiu Wykonawczego 

PROGRAM DNIA DZISIEJSZEGO 

O godz. 9 uroczysta procesja wyru- | 
sza z Ostrej Bramy i udaje się przed 
Bazylikę. SP 

Q godz. 10 Msza św. Pontyfikałna, 
którą odprawi |.E. ks. arcybiskup me- 
tropolita Romuald Jałbrzykowski. Ka 

  

   

 



  

GRODNO 

Prastary gród nadniemeński Grodno, le- 

żące na odwiecznym szlaku handlowym, 

łączącym Bałtyk ze światem starożytnym, 

już w zaraniu dziejów! dawnej Litwy i Rusi, 

było stolicą wydzielonego księstwa, granice 

którego ustala traktat. zawarty pomiędzy 

ks. Ziemowitem Mazowieckim, a Patrikiem, 

Ks, grodzieńskim (synem  Kiejstuta) w 

1358 roku w Grodnie i posiada najstarsze 

w kraju zabytki budownictwa, siagające XI 

wieku, jak np. świątynia po-bazyljańska na 
Kołoży. 

Grodno było jednym z pajpotężniejszych 

punktów obronnych w czasie wałk z Rusią 

— halicką i krzyżakami. 

Wprawdzie od roku 1413 przestaje ono 

być stolicą udzielnego księstwa i jako mia- 

sto powiatowe wchodzi w skład wojewódz- 

twa trockiego, jednakże terenowo dawny 

powiat grodzieński objął dzisiejsze powiaty 

Grodzieński, Augustowski, Suwalski, Szczu- 

czyński, Sokólski, Białostocki, oraz częścio- 

wo Wołkowyski i Bielski. 
Kazimierz Jagiellończyk już w roku 1444 

uznał Grodno za jedno z najprzedniejszych 

miast na ziemiach b. Wielkiego Księstwa 

Litewskiego i od tego czasu miasto korzy- 

sta z praw samorządowych. Potwierdzenie 

prawa magdeburskiego dla Grodna nastą- 

piło na Sejmie w Bielsku w 1564 roku. 

Grodno zawsze było ulubionem miejscem 

pobytu wielkich książąt litewskich, a póź- 

niej królów polskich do upadku Rzeczypo- 

spolitej i posiada dotychczas dwa zamki: 

Stary (z czasów Witolda i Batorego) 

i Nowy (z czasów Saskich). 

Często przebywał tu Kazimierz  Jagiel- 
łończyk i zmarł w Grodnie wi 1492 roku, 

również i syn jego św. Kazimierz tu życie 

zakończył w 1484 roku, 

W 1567 r. odbył się w Grodnie po raz 

pierwszy Sejm Rzeczypospolitej, następnie w 

1678 roku za panowania króla Jana Ill-go 

Sobieskiego w Grodnie odbył się I-szy Ge- 

nerałny Sejm Ustawodawczy, a zgodnie z 

xonstytucją 1673 roku, Grodno było obrane 

za „domiciljum sejmowe”, czyli co trzeci 

Sejra zbierał się odtąd w Grodnie, z wyjąt- 

kiem konwokacyjnych, elekcyjnych i koron- 

nych. 

Za Batorego Grodno było bazą wypraw 

tego znakomitego Króla na Moskwę i tu 

Stefan Batory sławne dni swojego żywota 

na Zamku Starym zakończył. 
Ża panowania Stanisława Augusta, zna- 

komity twórca przemysłu krajowego, Anto- 

ni Fyzenhauz, podskarbi nadworny litewski 

i starosta grodzieński (1765 — 1780) obrał 

Grodno za centrum swojej działalności, za- 

kładajac tu szereg fabryk i zakładów nauko- 
wych (instytut lekarski, szkoła mierniczych 

i budowniczych, korpus kadetów, ogród 'bo- 

taniczny, fabryki ceramiczne, powozów, pa- 

sów, jubilerskie, tkackie i inne). 

Ostatni Sejm Rzeczypospolitej, odbyty w 

Grodnie w 1793 roku, uznał Grodno za mia- 

Sto naczelne województwa grodzieńskiego. 

Po rozbiorze kraju, od 1802 roku, Grodno 

staje się miastem gubernjalnem i siedzibą 

gubernatora gubernji- litewsko-grodzieńskiej. 

Również w czasie wa:k o niepodległość, 

a w szczególności w roku 1863, Grodno by- 
ło stolicą województwa grodzieńskiego, 

utworzonego z ramienia Rządu Narodowego 
przez Konstantego Kalinowskiego. Wojewo- 

dami byli: Apolinary Hofmejster, Stanisłajwi 

Sylwestrowicz i Zabłocki. W walkach pow- 
stańczych z 1863 roku Grodno odegrało wy- 

bitną role patrjotycznej bazy tego ruchu i 

złożyło na ołtarzu Ojczyzny krew i życie 

„ wielu swych najlepszych synów i obywateli. 

Aczkolwiek we wskrzeszonej Rzeczypo- 

spolitej Polskiej Grodno znalazło się na po- 

graniczu z Litwą Kowieńską i stało się 

miastem powiatowem, jednakże było siedzi- 

bą D.O,G., a obecnie D.O,K. III i tu istnie- 

ja: Okręgowy Urząd Ziemski, Sąd Okręgo- 

wy, Urząd Hipoteczny, 3-ch Notarjuszów, 

archiwum b. guberni i jedynie na terenie. 

- północno-wschodnich województw  Rzeczy- 
pospolitej okręgowe „Muzeum 

(historyczno-artystyczne). 

Grodno, liczące w dobie obecnej około 

48.000 stałych mieszkańców bez wojska, 

jest drugiem miastem w tej połaci kraju po 

Wilnie pod względem, znajdujących się tu 
pomników historycznych, przepiękne są sta- 

re kościóły grodzieńskie, jak naprzykład 
obecna Fara Grodzieńska, dawny kościół 

pojezuicki z roku 1663, kościół Bernardyń- 

ski z roku 1595, kościół garnizonowy, daw- 

„na Fara Witoldowa z roku 1392 i wiele in- 
nych, Stary i Nowy Zamek, dawna Bato- 
rówka, pałac Sapieżyński, stara cerkiewka 
ka wnicka na Kołoży, dawna świątynia po- 

gańska z XI wieku, Grodno posiada dwa 

piękne mosty żelazne przez Niemen, kolejo- 
wy i dla ruchu kołowego w roku 1930 za- 
kończony, W. ogrodzie miejskim ostatnio 

wzniesiony piękny pomnik Elizy Orzeszko- 
Е 

    

DNI TRWOGI 
Istnieje mało znana u nas powieść 

Wellsa -—— „Dni Komety*. Do ziemi 

zbliża się kometa. Uczeni oraz inni a- 
stronomowie przepowiadają kuli ziem- 
skiej nieuchronną zagładę. 

Ludzie niepokoją się, potem. trwo- 
żą się, wreszcie — szaleją progresyw 
nie. Słowem: coś w rodzaju oglądane- 
go niedawno w Hollywoodzie „Koń- 
ca świata”. Tylko że treść i układ nie 
co mądrzejsze. > 

Przed tygodniem jeszcze Wilno 
przeżywało swe „Dni Komety“ — dni 
trwogi. Dla przyjezdnego dni te od- 
znaczały się tem przedewszystkiem, że 
wszelkie urzędy, biura, sklepy i wo- 
góle przedsiębiorstwa funkcjonowały 
wszędzie, tylko nie w swoich loka- 
lach. Urzędowano na placu Katedral- 
nym u wylotu Arsenalskiej, na moście 

a górze Zamkowej, przy 
rzadziej moście    

  

Państwowe ; 

   

wej, dłuta Zerycha, obecnie zaprojektowano 

pomnik króla Stefana Batorego. Pozatem 

Grodno posiada miejskie Muzeum Przyrod- 

nicze, 4 gimnazja, szkołę handlową Polskiej 

Macierzy Szkolnej, dwa Seminarja Nauczy- 

cielskie, 7 szkół powszechnych, publicznych 

T-mio klasowych, 8 szkół powszechnych 
prywatnych, z których dwie chrześcijańskie, 

i 6 żydowskich w roku bież. buduje się 

T-mio klasową szkołę publiczną, będzie to 

ósma państwowa szkoła powszechna, Pań- 

stwową Szkołę Zawodową, dwie szkoły 

rzemiosł, szkołę Muzyczną, oraz stały, a je- 

dyny na terenie województw:  białostockie- 

go, nowogródzkiego i poleskiego, Teatr Miej 

ski, który jest jednocześnie wojewódzkim tea- 

trem objazdowym, oraz Teatr Żołnierski, ob- 

sługujący również teren D.O.K, II i dwa 

teatrzyki szkolne. = 

(D. C. N.) 

ANKIETA 
KONSTYTUCYJNA 
W odpowiedzi na rozesłaną ankietę kon 

stytucyjną, nadesłał wczoraj odpowicdź do 
narszałka Sejmu, docent uniwersytetu Iwc- 

kiego, prof. Kazimierz Zakrzewski. Między 
innemi w sprawie wyboru Prezydenta Rzpli- 
tej prof. Zakrzewski jest zwolennikiem wy- 
boru w drodze plebiscytu, w którym biorą 
udział wszyscy obywatele uprawnieni do u- 
działu w wyborach do Sejmu. 

Żastępcą Prezydenta Rzplitej miałby być 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego, a jego 
ewentualnym zastępca prezes Rady miri- 
strów, który w takiej sytuacji miałby mia 
nować innego premjera, 

izba poselska może wyrazić votum nic- 
ufności rządowi, absołutną większością gło- 
sów, w uchwale, powziętej na dwóch posie- 
dzeniach izby, oddzielonych od siebie u 
wem conajniniej 7 dni. Prezydent w raz 
powzięcia p izbę takiej uchwały obowią 
zany jest odwołać radę ministrów i powie- 
rzyć utworzenie nowej obywatelowi, który 
w ustępującym rządzie nie zasiadał. O ile u- 
chwała „nie zapadła głosami dwóch trze 
<ich ustawowej liczby posłów, Sejm zostaje 
7 samego prawa rozwiązany, a czpisanie 
wybcrów następuje najpóźniej na siódmy 
dzień, Winoisek o odwołanie rady ministrów 
musi być zgłoszony conajmniej przez jedną 
szóstą ustawowej liczby posłów. : 

Do chwili drugiego  gtosowani 
dent nie ma prawa zamknąć sesji 
ale czynności Sejmu ograniczają do je- 
dynej sprawy wniosku o odwołaniu rządu. 

Akty rządowe Prezydenta wymagaja k 
asygnaty z wyjątkiem orędzi i aktów doty- 
czących Sejmu, nominacji i dymisji premje- 

, generalnego inspektora sił zbrojnych, pre- 
zesa NIK: i td, 

Sejm, według projektu prof. Zakrzewski 
go ma się skłądać z dwóch izb: pos 
i z izby zawodów. Prezes izby p. 
nosi tytuł marszałka Sejmu. 

Izba poselska składa się z posłów wybra 
nych na lat 5, według ordynacji wyborczej, 
zgodnej z projektem BB. 

Izba zawodów składa się z członków wy 
hrenych przez -przedstawicielstwa  poszcze- 
gólnych funkcyj zawodowych istniejących w 
społeczeństwie, Do kolegjum wyborczego 
wchodzą członkowie związków zawodowych, 

ający prawo wyborcze do izby posel- 
skiej i opłacający w chwili zarządzenia wy 
borów conajmniej od 3 miesięcy składkę. 

ilość mandatów do izby zawodów ma o- 
oddzielna ordynacja wyborcza Okręg 

orczy dła izby zawodowej istnieje jeden 
całe państwo. Do izby zawodów Pre- 
cent mianuje w porozumieniu ze zwierzch 
ia duchowną przedstawicieli duchowień 

stwa różnych wyznań oraz wybitnych znaw 
ców spraw państwowych. Ilošč  czton- 
ków izby zawodów mianowanych przez 
Prezydenta nie może przekraczać jednej szó 
stej ogólnej liczby członków tej izby. 

izba poselska może uchwalić _ wniosek 
odrzucony przez izbę zawodów tylko więk- 
szością 3/5 głosów. Prezydent ma prawo ve- 
ta w stosunku do projektu  uchwalonego 
przez izby, ale tylko jeden raz, Jeżeli izba 
zawodów oraz izb2 poselska zwróconą u- 
stawę ponownie ucirwala, albo chociaż izba 
poselska sama uchwali ja większością 2/3 u- 
stawowej liczbv posłów, Prezydent musi u- 
stawę podpisać. 
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Prezy- 
jmowej, 
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W chorobach krwi, skórnych i nerwo- 
wych, osiągamy przy stosowaniu natural- 
nai wody gorzkiej „Franciszka - Józefa* rc- 
p funkcjonowanie narządów trawien- 
ch. 
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ECHA KRAJO W E Profesorzy U. 5. В. na kongresie okulistów 
PARYŻ. PAT. Dzisiaj zakończył obrady kongres okulistów, na którym 

z Polski obecni byli b. marszałek Senatu prof. Szytnański, docent U.S.B. dr. 
Abramowicz. 

Referatów delegatów polskich wysłuchano z wielkiem  zainteresowa- 
niem. Prof. Szymański, jako delegat polskiej służby zdrowia, wziął udział w 
konierencji Ligi przeciwjagliczej, która zebrała się w Paryżu w Instytucie 
Pasteura, a na której prof. Szymański wygłosił referat. 

Ważne narady finansowe 
WARSZAWA 9-V. (tel. wł. „Słowa*). Zastępca Ministra Skarbu p. 

Matuszewskiego wiceminister Koc odbył dziś przed południem dwie dłuższe 
narady. Pierwszą z ambasadorem polskim w Paryżu, p. Chłapowskim i drugą 
z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie p. Willys'em. W ko- 
iach politycznych uważają, że w czasie tvch narad omówiono pewne zagad- 
nienia natury finansowej. 

Wielką rówrież sensację w kołach politycznych stolicy, wywoła wy- 
jazd ministra Matuszewskiego przez Berlin dc Sztokholmu. 
szewski skorzystał z 10-cio dniowego urlopu, aby odwiedzić Sztokholm, 
przy okazji zobaczyć się ze znanym przemysłowcem Iwarem 

Minister Matu- 
a 

Kreugerem, 
kióry stoi na czele spółki, dzierżawiącej monopol zapałczany w Polsce. 

Sukces Brianda w zbie Deputowanych 
PARYŻ. PAT. — Sukces, osiągnięty przez Brianda na dzisiejszem nocnem posie- 

dzeniu Izby Deputowanych, przeszedł wszełkie oczekiwania. Jeżeli odrzucić głosy socja 
listów, którzy jako zwołennicy Anschlussu nie wzięli udziału w rezolucji, potępiającej 
Anschluss i powstrzymali się od głosowania, to owe 430 głosów, jakie wypowiedziały 
się za polityką Brianda, stanowia przytłaczającą większość Izby Deputowanych. 

Oponentów, w liczbie 52 szukać należy na ławach skrajnej prawicy i wśród ko- 
inunistów. Głosowanie to wzmocniło potężnie sytuację rządu. Ma to olbrzymie znacze- 
nie wobec rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu sesji Rady Ligi Narodów, na któ- 
rą delegaci Francji udadzą się z tsandatami, mającemi za sohą potwierdzenie olbrzy- 
miej większości przedstawicieli narodu trancuskiego, Mają oni popierać tylko politykę 
porozumienia, Orąz szerokiej i lojalnej współpracy między narodami, natomiast zwal- 
czać projekt unji celnej austrjacko-niemieckiej, który z polityką 
sprzeczny. 

tą jest stanowczo 

* 

PARYŻ. PAT. — Entuzjastyczne przyjecie, jakiego doznała wczorajsza mowa 
Brianda ze strony prawie całej Izby Deput. upoważniło jego zwolenników do zwrócenia 
się do niego z prośba o zgodę na postawienie oficjalnie kandydatury na stanowisko pre 
zydenta republiki. Inicjatywę tego kroku podjeła grupa radykałno-socjalistyczna, która 
na posiedzeniu, odbytem nocy ubiegłej, postanowiła wejść w porozumienie z innemi 
ugrupowaniami lewicewemi w celu wszczęcia wspólnych starań u Brianda. 

Jeżeli Briard zgodzi się na propozycję, członkowie zgromadzenia Narodowego 
staną w Wersalu w. przyszłą środę wobec dwóch kandydatów: prezydenta senatu Dou- 
mera i Brianda, koło nazwisk, których skupi się cała walka, Pozostali kandydaci grać 
będą jedynie rolę drugorzędną. 

Powódź nad Dnieprem 
KIJÓW I KREMIEŃCZUG ZALANE WODĄ 

MOSKWA. PAT. Dniepr i jego dopływy wystąpiły z brzegów, zalewa- 
jąc okoliczne miejscowości, Pod wodą stoi około 100 wsi i miasto Kremień- 
czug, gdzie na niektórych ulicach woda sięga II piętra, w Kijowie, Dniepro- 
pietrowsku, Czerkasach i innych miastach liczne dzielnice i setki domów 

"zalane. Straty wynoszą kilka miljonów rubli. 

BED GZW REED CO IE CC CO FED CEDC CD CRO GE AT CO AZ CEA A ED O CZA 

DOM BANKOWY © 

M. RYNDZIUŃSKI i K. KAUFMANS 
Wilno, ul. Niemiecka 37, tel. 1—70 i 4—40. 

Adres telegraf.: „RYNDKAUFBANK:. 

Załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowości wchodzące 

  

Za służbę w armii polskiej 
7 Kowna donoszą: sąd wojenny, rozpa- 

go, oskarżonego o to, że w roku 1919 słu- 

kowie, którzy stwierdzili, że Pożerski w ro- 

Sterunki litewskie koło Jewja. — -Jednakże 

dokenał nawet napadu na posterunek, to 

musiał słuchać rozkazów. Biorąc pod uwa- 

litewskieį — całkowicie go uniewinnił. 

  

trywał sprawę niejakiego Adolia Pożerskie- 
żył w artaji polskiej. Znaleźli się nawet świad 
«u 1919 na czele oddziału zaatąkował po- 

sąd stanął na stanowisku, że o ile Pożerski 

działc się to podczas wojny i jako żołnierz 

gę, że Pożerski następnie służył w armji 

  

skrojona, elegancka i 

masowemu zakupowi. 

rękaw 61 cm., 
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It Zlot S. M. P. 
DRUGI DZIEŃ 

WILNO, ul. Ad. 

W drugim dniu złotu, t. zn. wczoraj ze- 

brana młodziej obradowała jako sekcja mło- 

dzieży pozaszkolnej Kongresu Eucharystycz 

nego. Na wstępie zebranie zaszczycili swą 

obecnością J. E. ks. arcybiskup R, Jałbrzy- 

kowski, oraz j. E. ks. biskup Stanisław Łu- 
konowski z Łomży w towarzystwie ks. dyr. 

Jana Żelaźnickiego. 

Przemówił do zebranych J.E. ks. biskup 
Łukomski, udzielając pasterskiego błogosła- 

wieństwa. -Opuszczających salę dostojników 

kościelnych, żegnała młodzież spontaniczne- 

mi niech żyją. Bezpośrednio potem zostały 

wygłoszone dwa referaty, Jeden pod tytu- 

łem: „Znaczenie Eucharystii w życiu i wy- 

chowaniu młodzieży pozaszkolnej, wygłosił 

del. Mł. Akad. „Odrodzenie*. Drugi referat 

wygłosił p. Henryk Dembiński na temat: 
„Młodzież skupiona dookoła Eucharystji, to 
zadatek wielkości narodu i państwa. Refera- 

ty-przyjęte zostały b, gorąco, przyczem ze- 
brani urządzili owację „Odrodzeniu”, które 

$.M.P. znają z codziennej, szarej pracy 

W wyniku referatów, były rezolucje, któ- 
rych treść podamy we wtorkowym nume- 

rze. 

Wieczorem S.M.P,, żeńskie były na przed 

stawienia p. t. „Obrona Częstochowy* w 

Ognisku kołejowem na czele z Patronatami i 

zarządem związku. ` 

  

   

śmiertelny skok 7 pędzącego pociągu 
Komunista Pirocki wieziony na rozprawę do Wilna zginął pod Oranami 

Wczoraj wieczorem, pociągiem — озобо- 
wym, jadącym z Białegostoku do Wilna, wie 
zioso pod eskortą b. studenta U.S.B, Sa- 
miuela Pirockiego, komunistę. Już za Orana- 
mi więzień, który przez cały czas zachowy- 
wał się spokojnie i jakgdyby nad czemś 
przemyśliwał, nagle począł zdradzać zdener- 
wowanie co naturalnie nie uszło uwagi 
eskortujacych go policjantów, więc też i 
zdwoiłi oni czujność, tembardziej, że zapa- 

   

  

    

dał zmrok i Pirocki mógł czynić próby uciecz 
ki. Policjanci wiedzieli, że aresztant jest nie- 
bezpiecznym przestepcą politycznym, pilno- 
wanie którego mieli surowo zalecone. 

Jak już wspomniano, za Oranami, Piroc- 
ki 7 nietkrywanem podnieceniem podszedł 
nagle do otwartego okna w przedziale i 
bez namysłu wyskoczył z pędzącego pocią- 
gu na tor, Policjanci momentalnie pociąg za- 
trzymali i rzucili sę w kierunku miejsca, 

  

  

  

  

  

  

    

— Czy jest pan Franciszek? 
pytam o ulubionego golarza w ulubio 
nej razurze. 

-— Na powodzi 
wiedź. 

Lecą wieści hiobowe i sensacyjne. 
Nic to, że pod wodą Tartaki i Brzeg 
Antokolski, że jeszcze groźniejsze 
spustoszenia czyni woda w Dziśnień- 
szczyźnie i Brasławszczyźnie, że licz- 
bę bezdomnych określa się na setki... 
Wilno ma ciekawsze sensacje: notar- 
jusz K. zablokowany, prezes Ż. zablo- 
kowany, sędziego M. widziano jadące- 
go łódką po Żygmuntowskiej, na tejże 
Zygmuntowskiej woda zalała piwnice 
przyjaciela mego Z. Ś. i grozi cennym 
jego księgo i winozbiorom.... Z ust 
do ust podają wieść o blokadzie czy- 
jejś ciotki, której imienia zapomnia- 
łem. 

Biura i urzędy, jak się rzekło, opu- 
stoszały. 

‚ — — Czy mogę wyjść z urzędu.... do 
lekarza? — pyta skromna referentka 

— brzmi odpo- 

   

  

— Na powódź? 
— Tak. 
— Proszę bardzo... Sam tam śpie- 

szę... Taką powódź ogłąda się raz na 
sto lat... 

A może i rzadziej... 

* * 

Na górze Zamkowej urzędują ci, 
co unikają tłoku i wolą być zdala od 
wody. To też admirał B., fotografują- 
cy powódź, niczem sceny myśliwskie, 
odradza mi spacer na górę. „Nie zoba- 
czy pan tam nic ciekawego”. Dziękuję 
zą radę, jednak — idę, bo chcę być 
wszędzie. 

Na górze Zamkowej u stóp baszty 
Lorentza — tłok. Trzy damy szykow- 
ne o typie. południowym dzielą się 
wrażeniami: | 

-— Sonia, ty ciągle krzyczysz: nie 
może być... 

— Masza, ja ciągle krzyczę: nie 
może być, bo ja oczom swoim nie wie 
rzę. 

* 

      

  

  

dniowiec wycelowuje aparat. Jedna z 
katalonek indaguje go: 

-— Czy pan fotografuje rzeki, 
nas? 

Admirał B. miał słuszność. Z góry 
nic nie widać szczególnego, prócz żół- 
tej wody, przeświecającej przez nagie 
drzewa. Coś niby kałuża en gros. 

* * * 

czy 

Największą frekwencją cieszył się 
wylot ulicy  Arsenalskiej. Policjanci 
konni z trudem  wstrzymują nacisk 
pierścienia tłumu... Każdy chce być jak 
najbliżej czarnego bagna, wylewające- 
go się leniwie z mroków ulicy i z za- 
mienionego w jakiś rojst poleski Cie- 
lętnika. Poczciwy tłumek, poza natu- 
talnem rozczuleniem nad ogromem klę- 
ski, ogarnięty jest niemą chętką dal- 
szej sensacji. Ach, żeby tak wylało je- 
szcze troszeczkę... Żeby przynajmniej 
wieża katedralna stanęła w wodzie... 

Koń policyjny, spłoszony nietyle, 
jak chcieli niektórzy, pomrukiem groź- 

   

gdzie aresztowany. wyskoczył. Poszukiwa- 
nia nie trwały długo, bowiem o kilkadziesiąt 
metrów wstecz, na torach znaleziono zbie- 
ga, leżącego między szynami, ze zmasakro- 
wańnemi w straszny sposób nogami. Po za- 
ładowaniu rannego: 'zpowrotem do wagonu, 
pociag ruszył w dalszą drogę do Wilna. 

Ranny Pirocki żył zaledwie kilkanaście: 
minut i skonał wśród strasznych męczarni 
na 50 kim. od Wilna. a= 

Wyskakując z pociągu więzień trafił nie 
na nasyp kolejowy, lecz pod koła pociągu, 
Które zdruzgotały mu obie nogi. Śmierć, 
zgodnie z opinią lekarza, nastąpiła wskutek 
upływu krwi, > 

W. czasie, gdy pociag z trupem  Piroc- 
kiego zatrzymał się na stacji w Wilnie, na 
dworcu kolejowym znalazła się matka zmar- 
łego komunisty, która w jakiś sposób do- 
wiecziała się o wypadku. Czyniła ona pró- 
by dostania się do zwłok syna, lecz temu 
przeszkodzono, bowiem ciało musi być od- 
dane nasamprzód oględzinom komisji sądo- 
wo-iekarskiej. 

Pirocki, który liczył żaledwie 21 lat, był 
już od kilku lat zaangażowany w robocie 
komunistycznej i w roku ubiegłym, został 

ęty na ul. Zawalnej, gdzie niósł walizę z 
bidułą wywrotową. 

Skazany przez Sąd w Wilnie na 6 lat wię 
zieria, siedział w Białymstoku w celach izo- 
lacyjnych i był właśnie wieziony na rozpra- 
wę apełacyjna do Wilna. 

  

      

tłumu, zaczyna strzyc uszami i boczyć 
się. 

° — Panie! jak pan šmie wtazič 
na kobietę z koniem?! —woła jakaś 
figlarna panienka. 

Policjant (nb. przystojny) rumieni 
się, przeprasza i salutuje. Tłum  ry- 
czy. 

* * * 

U obu Sztralli šcisk i gwar. 
-—Widziałem, jak ponton z sapera- 

mi porwał prąd.... 
-— A ja widziałem, jak woda nios- 

ia budkę z psem na dachu..... Pies był 
na łańcuchu j nie mógł... 

Tylko, że mój ponton z saperami, 
to było naprawdę, a o twojej bduce z 
psem czytałem przed 30-tu laty w wy- 
pisach dla klasy drugiej... 

-- Sam jesteś idjota! 
— Od idjoty słyszę. 
Naturalnie nazajutrz wynikła spra - 

wa honorowa. Niestety — sprawa mu- 
siała ulec odroczeniu, gdyż do półno- 
cy jednego z przeciwników zalało i 

  

    

TANI 
Tydzień (przedaży Koszul Woski 

Koszula wykonana z pięknych zefirów i popelin, doskonale 

trwała — tanią 

Koszule nasze 

do każdej 

z ładnego zefiru, w efektowne desenie 
(norm. ZŁ 16.50) obecnie Zł. 12.— 

popelinowa, w pięknym gatunku, 

12 mzja 

stała się dzięki 

są długie 90 cm., 

koszuli po 2 kołnierzyki: 

gładka kremowa 

(norm., ZŁ. 17.— ) obecnie Zł. 13.90 

z ładnej popeliny w modne desenie 
(norm. Zł 22.—) obecnie Zł. 17.40 

sportowa z oxfordu, z przyszytym 

kołnierzem i krawatem, 

(n 

Wileński Dom Towarowo - Przemysłowy 

Braca JĄBŁKOWSCY 

orm. Zł. 16.—-) obecnie Zł. 10.85 

Sp. 
Akc. ) 

Mickiewicza 18. | 

  

Odznaczenie Muftiego 
dr. J. Szymkiewicza 
orderem jugosłowiańskim 
W czerwcu, r. ub. w Jugostawji, 

został wybrany przez Radę Elekcyjną, 
Głowa wyznania muzułmańskiego. Do- 
cęczenie listu nominacyjnego Króla, a 
także dyplomu wyborczego Rady Elek 
cyjnej miało się odbyć 31 październi- 
ka w Belgradzie. Na tę uroczystość, 
byli zaproszeni przedstawiciele ducho- 
wieństwa Albanji, Bułgarji, Turcji, 
Egiptu i Polski. Listem osobistym, wy- 
stosowanym przez Reis-ul-Ulemę, t. j. 
nowoobranego Głowę wyznania mu- 
zułmańskiego w Jugosławii, Chadży 
Hafiza, Ibrahima etendi Maglajlicza do 
naszego M.Z.S., proszono , przyjechać 
na tę uroczystość Głowę wyznania mu- 
zułmańskiego w Polsce t. j. Muttiego 
dr. J. Szynkiewicza. 

Uroczystość odbyła się w meczecie 
w Belgradzie 31 października, na' któ- 
rej był król Aleksander, rząd in corpo- 
re, korpus dyplomatyczny i przedsta- 
wiciele duchowieństwa. wszystkich 
wyznań. 

Muiti dr. Szynkiewicz był już w ro- 
ku 29 w Jugosłąwji, miał tam znajo- 
mych j przyjazd na uroczystości z da- 
lekicj Polski, zrobił wielkie wrażenie. 

Wieczorem tegoż dnia, odbył się 
bankiet, a na drugi dzień u naszego 
posła p. Balińskiego, śniadanie, przy 
udziale przedstawicieli rządu jugosło- 
wiańskiego i duchowieństwa. Wygła- 
szały się naturalnie przemówienia i cie 
kawem jest to, że proszono d-ra Szyn- 
kiewicza, aby w celu, by być zrozumia 
nym przez publiczność serbską, prze- 
mawiał w języku polskim. Wskutek 
tych przemówień, w gazetach belgradz 
kich, codzień bywały umieszczane 
wzmianki o muzułmanach polskich i 
ich muftim, o braterskich stosunkach 
między chrześcijanami i muzułmanami 
w Polsce, która nie robiąc różnicy, jest 
dla nich matką rodzoną. ' 

Mufti dr. Szynkiewicz w ub. r. był 
w Egipcie, Hedżasie, Syrji i Palesty- 
nie. W rozmowie z królem Egiptu Fu- 
adem, królem Hedżasu  Ibn-Suudem, 
ia zebraniach związkowych, bankie- 
tach, w przytomności przedstawicieli 
Francji i Anglji, zawsze podkreślał do- 
bry stosunek Rządu i Narodu Polskie- 
go do muzułman, zamieszkałych w 
Polsce, sławił imię Polski, zjednywał 
dla niej państwa wschodnie, a słowa 
miitiego, tem większą miały wagę, 
że wygłaszane były 
stum języku i przez najwyższego do- 
stojnika wyznania muzułmańskiego. 

Rząd Jugosławii temi dniami przez 
M. W. R. przysłał muftiemu dr. |. Szyn 
kiewiczowi odznaki wysokiego orderu 
Białego Orła; fakt ten podkreśla przy- 
jaźń, istniejąca pomiędzy Polską, a 
Jugosławią. St. Tuhan-BaranOwski. 

w ich macierzy- 

jutrz dostać się do niego. Zresztą w pa 
rę dni później, gdy już, zdawało się, 
niebezpieczeństwo, minęło, widziałem 
obu przeciwników -— zalanych. Na 
Mickiewicza w pobliżu Zacisza. 

* o 

Młoda para, przytulona do siebie, 
zażywa przejażdżki łódką po zatopio- 
nem wybrzeżu Kościuszki. Snać przy- 
jezdni, bo akcent nietutejszy. р 

— (o to za szkarada? 
— To pomnik Mickiewicza. 
— Ach, więc to jest to słynne, pa- 

skudstwo. Patrz, patrz: podmyty! Mo- 
że go Wilja zabierze... Jak. myślisz? 

— Nie sądzę... Woda to — ży- 
wioł. A żywioł jest ślepy i głupi, 

Mieli rację przyjezdni. Wilja zato- 
piła setki domów, zostawiła bez dachu 
tysiące. ludzi, zalała elektrownię i po- 
grąžylą w mroki na dni kilka 200 - ty- 
sięczne miasto. lecz Mickiewicz Pro- 
naszki stoi, jak stał. Może, może, - 
za sto lat. ` 

Gdy będzie nowa powódź.... 
Michał K. Pawlikowsk 
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Litwininie zezwolili na pielgrzymkę do Wilna 
W związku z Kongresem Eucharystycznym w Wilnie, dużo wiernych 

po stronie litewskiej, chciało przeiść z procesjami przez kordon i wziąć udział 
w uroczystościach. 

Urzędowe czynniki litewskie nie przychyliły się jednak do prośby 
mieszkańców, miejscowości, położonych nad granicą i zakazały przepu- 
szczania kogokolwiek przez granicę. 

W tym też celu odcinki granicy koio Trok, Niemenczyna i Święcian, 
zostały znacznie wzmocnione przez litewską straż. 

Świętokradztwo w kościele 
pod Horodyszczem 

Onegdaj w nocy, nieznani sprawcy dokcnali włamania do kościoła w kolonii 
Horodyszcze, gm. Krzywoszyńskiej i wynieśli z tamtąd obrwsy, ręczniki, serwetki 

i świeczniki. * 

Rano, gdy kościelny zauważył kradzież, powiadomił natychmiast o tem policję, 
która wszczęła Śledztwo. 

Po defraudacji w olkienickiei K. Cherych 
W związku z ujawnioną de iraudacją w Kasie Chorych w Olkienikach, zjechała tam 

komisja, wysłana przez centralę wileńską, by w sposób jaknajściślejszy zbadać gospo- 
darkę zbiegłego kierownika Bołesiawa Wojtuszewskiego i określić wysokość strat wyni- 
kdych wskutek nadużyć. < 

Zbiegły Wojtuszewski poza 3 tys. zł, z Kasy nic więcej nie zabrał. Dotychczas 
mie udało się go ująć i zachodzi »rzypuszczenie, że będzie on usiłował przedostać się 
do 

Druskieniki 
Zdrojowisko w administracji Dep-tu Służby Zdrowia, pow. 

Grodzieński 18 'klm. od stacji kolejowej. Szosa — autobusy — 

taksówki. Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów 

sosnowych i malowniczych jezior. 

Kąpiele: solankowe (NOWE ŻRÓDŁO WYSOKIEJ WAR- 

TOŚCI), kwasowęglowe, borowinowe, Hydropatja, Flektroterapja, 

Inhalatorium, Gabinet Ginekologiczny. 

Pierwszorzędny Zakład stosowania słońca, 

   

   

        

   

powietrza i 

ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 

Plaża na wyspie niemeńskiej. | 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE 1 TANIO! 

` trwa od 15 maja do 30 wrzešnia. 

BBEASZASAE ZAB 

KRONIKA 
wojewódzkiego komitetu wileńskiego pomo 
cv polskiej młodzieży akademickiej podaje 

Sezon 

   NIEDZIELA Ё 

  

           

     

; do wiadomości, iż zwołane na dziś walne 
Dziś 10 ok GRĘ zgromadzenie zostaje odwołane i odbędzie 

fzydora ” się z tym że samym porządkiem dziennym: 
jutro Z. s. g. 6 m. 00 w piątek dnia 15 graja r. b. o godz. 6 wiecz. 

Mamertas w wielkiej sali konierencyjneį wilehskiego u- 
; ! rzędu wojewódzkiego. 

' SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- = Z Koła zę cał sł. R w Santa 
ROL S.B. WILNIE dn. 16 maja br. o godzinie 18.15 w I-szym 
о OGJI U w terminie, = braku quorum o godz. 18,37 

z dnia 7. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatnra średnia -|- 20 
Temperatura najwyższa -l- 27 
Temperatnra najniższa -l- 11 

Opad w mm. — | 
„ Wiatr: połudn. 

Tendencja: lekki spadek potem wzrost 

Uwagi: pogodnie 

w ll-gim terminie w sali wykładowej seminar 
jum Historycznego (Zamkowa 11) odbędzie 
się doroczne Walne Zgromadzenie Koła Hi- 
storyków z następującym porządkiem dzien- 
nym: 
5 Zagajenie, 2) wybór prezydjum, 3) od- 

czytanie protokułu z ubiegłego _ Walnego 
Zgromadzenia, 4) Uchwalenie regulaminu о- 
brad Walnego Zgromadzenia, 5) Sprawo- 
zdanie Komisji Rewizyjnej. 7) Dyskusja nad 
sprawozdaniami, 8) Wnioski ustępującego 
Zarządu i ustępującej Komisji Rewizyjnej, 
9) wybory nowych władz: a) Zarządu i b) 
komisji rewizyjnej, 10) wolne wnioski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Profesorowie USB na powodzian. W 

nadchodzący wtorek o godz. 5 po południu 
w teatrze ua Pohulance prof. Rydzewski, 

  

Do mumeru dzisiejszego / załączamy 
prospekt kolektury Loterji Państwowej E. Li- 
chtenstein i S-ka „Lichtos“ Wilno, Wielka 
nr. 44. : 

URZĘDOWA 
— Podróż inspekcyjna p. kuratora Okr. 

szkolnego. Kurator okręgu szkolnego wileń- 
skiego p. Szełągowski, wyjeżdża w dniu ju- 
trzejszym na wizytację Szkół w powiecie 
witeńsko-trockim. 

MIEJSKA 
— Wilno wolne od  niebezpieczeūstwa 

wścieklizny, Wobec tego, że od 6 miesięcy 
na terenie m. Wilna nie notowano wypad- 
ków wšcieklizny jawnej ani podejrzanej — 
na zasadzie rozporządzenia ministra Rolnict- 
wa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwie- 
rzecych odwołuje z dniem 9 maja 1931 r. za- 

* rządzenie b. Komisarza Rządu na m. Wil- 
no z dnia 8. 8. 1927 r. w: przedmiocie uzna 
nia wielkiego m. Wilna za teren zagrożony 

wścieklizną. REG - 
Powyższe 1е zwalnia įednak zaintereso- 

wanych od obowiązki zaopatrywania psów 
w obroży ze znaczkiem rejestracyjnym oraz 
w kagańce, o ile są wypuszczane na ulice 
m. Wilna. я : 

Psy wałęsające się i nie posiadające obro- 
žy ze znaczkiem rejestracyjnym lub posiada- 

jące znaczki rejestracyjne, lecz niezaopatrzo- 
ne w kagańce i nieprowadzone na smyczy 
będą zabierane brzez rakarzy miejskich. 

AKADEMICKA 
— Przesunięcie terminu walnego zgroma- 

dzenia członków: woj. Komitetu Wil. Pomocy 
Polskiej. Miodzieży Akademickiej. Wobec 
przesunięcia terminu przyjazdu prezesa Ko- 
znitetu p. marszałka Władysława Raczkiewi- 
cza na piątek dn. 15 maja r. b., prezydjum 

3000900998360 

   Bezpłatne pokazy i informacje: 
LINGUAPHONE INSTITUTE, 

ODDZIAŁ W WILNIE 
UL Wielka 15. 
   

   

prof. Limanowski i prof. Siengalewicz wygło 
zą odczyt D.t. „Tajemnice wód*. Ten inte- 

resujący odczyt zgromadzi niewątpliwie licz- 
ną publiczność, tem bardziej, że całkowity 
dochód przeznaczonv jest na powodzian. Bi- 
lety w sprzedaży w cukiern: Sztralla. 

Z Koła Połonistów sł. USB. W po- 
niedziałek 11 bm. odbędzie się staraniem Ko- 
ła w Sali Śniadeckich USB odczyt prof. M. 
Morelowskiego p.t. „Barok wileński" illu- 
strowany licznemi przezroczami. 

Poczatek o godz. 19. 
— Z T-wa Nowoczesnego Wychowania. 

'We wtorek dn. 12 maja Br godzinie 7 w. 
w sali Kuratorium (ul. Wołana) odbedzie 
się zebrania sekcji psychologicznej. 

Referat na temat ,Żagadnienie włóczęgo- 
stwa w świetle teorji instynktów" wygłosi 
p. Andrzej Jasiński 

Wstep wołny dla członków i gości. 

Uwadze Gospodyń!!! 
Japoński proszek 

KATOL 
zabezpiecza na lato ubrania 

  

  

zimowe od MOLI. Oprócz a 
tego KATOL radykalnie tępi ARR 

muchy, komary, pchły, 

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

Aptecznych i Aptekach. 
— ŽŽ 2224 

-— Sprawozdawcze zebranie K-tu woj. 
LOPP. W dniu 10 maja rb. odbędzie się 
sprawozdawcze ogólne zgromadzenie K-tu 
ъ wileńskiego LOPP w lokalu biura LOPP 

rzy ul, Marji Magdaleny nr. 4 m. 1 0 godzi 
nie 18. 

— Odczyt p. dr. Sukiennickiego. Dnia 10 
maja rb. 9 godz, 5 pp. w lokalu Seminarjum 
Nauczycie'skiego im. T. Zana (ul. Ostrobram 
ska 29) p. dr. Wiktor Sukiennicki wygłosi 

  

    

odczyt p.t, „Geneza, istota i znaczenie pra- 
wa” _— z ll-go cyklu wykładów Kursu Pra- cy Społecznej dla przyszłych nauczycieli. Wstęp wolny. : 

— Pogadanka, pani Janiny Falewicz o 
plantacjach kukurydzy, która miała być wy 
głoszona przez radja w sobotę 9 maja, zo- 
stała odłożona z powodu Kongresu Eucha- 
rystycznego na 1? maja środa 19,25. 

: KOLEJOWA 
-Nowy rozkład jazdy. Jak dowiadujemy 

ię, nowy urzędowy rozkład jazdy na Pol- 
skich kolejach państwawych w sezonie let- 
nim 1931 roku ukaże się w dniu 10 maja rb. 
Nowy rozkład pociągów obowiązuje od dnia 
15 b. m, 
. W porównaniu z poprzednim rozkładem 
jazdy, nowy zawiera liczne zmiany w ruchu 
pociągów, a przedewszystkiem lepsze do- 
stosowanie połączeń krajowych do zagrani- 
cznych i dość znaczne przyspieszenie biegu 

   

| Krtkż 
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STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM S. A. 

Stan z dnia 8, V. 31 r. zł. 10.059.46 

Wpłacono w dniu 8. V rb.: 
350 

  

dE 6.— 
Mieczysław Żejmo 10.- - 
Cech Stolarzy i tapicerów 50. — 
Justyn i Józefa  Strumiłłowie za 

pośrednictwem Banku  Towa- 
rzystw Spółdzielczych, Oddz. 
w. Wilnie 500.— 

A. Sokołowicz 2— 
Pracownicy Związku Spółdzielni 

Mleczarskich i Jajczarskich w 
Warszawie, Oddział w Wilnie 62.50 

  

Związek Polskich Kas Oszczę: 
ci we Lwowie 

Marja Urba z Tarnopola 
Anna Mitkiewicz z Chorzowa 
Edward Nosowicz z Ostrowska 

  

Franciszek Pisz z Tarnowa 3:— 

Wpłacono w dn. 9. V. br.: 

Pracownicy Banku Polskiego, 
Odziału Głównego w Warsza- 
wie 1.515.76 

Profesorowie Instytutu Nauk Han- 
diowo - Gospodarcz. w Wilnie 83.20 

Jeny Berthoidi 100— 

Związek Lekarzy Dentystów Po- 
laków BU 

M. Bugus ze Stanisławowa 

Stan na 10. V. 31 m 12,976,92 
| iii I 

К оЗМ Е 

— W związku z nagrodą artystyczną, 

tem droższą, że przyznaną mi przez rodzime 

miasto Wilno, składam najserdeczniejsze po- 

dziękowanie wszystkim, którzy  zechcieli 

  

  

wziać udział w zebraniach, zorganizowanych 
przez Prezydjum Miasta, Związek Literatów 

i Towarzystwo Bibljofilów, wszystkim tym, 

co nadesłali życzenia, i wreszcie tym, co po- 

święcili ocenie pracy mojej tak życzliwe prze 
mówienia lub artykuły w pismach. 

Ferdynand Ruszczyc. 

— Nowy termin wieczoru recytacyjnego 
Literatów. Dowiadujemy się, że z racji Kon- 
gresu Eucharystycznego, zapowiedziany wie 
czór recytacyjny Zw. Literatów. (dochód prze 
znaczony był na „Dar Narodowy") został 
odłożony i odbędzie się dopiero w dniu 12 
b. п' o godz, 8 wieczór w lokalu Związku. 

— Goście z Kowna. „Liet. Żin. podaje, 

iż onegdaj udały się do Wilna: redaktorka te 

go pisma p. F. Bortkiewiczowa, siostra jej 

p. J. Okuliczowa, oraz p. Powiłenisowa 

BALE I ZABAWE 
—. Żywa Gazetka na powodzan. We wto 

rek dnia 12 maja o godz, 8.30 wiecz. pod pro 
tektoratem p. wojewody wleńskego Stefana 

a odbędzie się w górnych salonach pa- 
łacu Reprezentacyjnego wieczór  aktualnoś- 
ci wesołych p. n. „żywa gazetka”, urządzony 
staraniem organizacyj kobiecych. Autorami 
i wykonawcami programu są znani i ciesza- 
cy się ogólną sympatją artyści, artystki, li- 
teraci i dziennikarze. Stroje wizytowe. Wstęp 
3 złote. 

—- Koncerty na letniej werandzie. Cukier- 
nia Bolesława Sztralla, Mickiewicza róg Ta- 
tarskiej zawiadamia, że została otwarta w 
ogrodzie weranda. Codziennie koncerty od 
godziny 6 wiecz. 

TEATR-! MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziš te- 

atr czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 
3.30 ukaże się po cenach zniżonych po raz 
ostatni w sezonie fascynująca sztuka Leo 
Lenza „W nocy ze środy na czwartek”. W 
reżyserji R. Wasilewskiego. Będzie to ostat 
nie przedstawienie popołudniowe w tym se- 
zonie. 

Wieczorem o godz. 8,40) ukaże się „Wróż 
ka i adwokat", jedna z najlepszych komedyj 
Molnara, z dyr. Ze'werowiczem w roli me- 
cenasa Sporum. Pełna humoru i subtelnego 
dowcipu treść, oraz Świetna gra wykonaw- 
ców sprawiają że widowisko to należy do 
najlepszych mw bieżącym sezonie. 

Jutro „Wróżka i adwokat". 
— Teatr miejski w Lutni. 

8,30 w. ciesząca się 'wielkiem powodzeniem 
sztuka Andrzeja Marka ,„ Pieśniarze Ghetta" 
Treść sztuki, osnuta na tle prawdziwego zda 
- A tło obyczajowe, oraz ka- 

pitalną gra wykonawców, składają si a 
całość pełną nastroju. PB 

  

Dziś o godz. 

  

  

- z serdeczną prośbą do 

FN norockLE FN, 

  

Tydzień powodzian 
Od 10 do 17 maja rb. odbędzie się 

Tydzień *Zbiórki na powodzian. 
Klęska powodzi, jaka z całem okru 

cieństwem żywiołu niszczyła nietylko 
dobytek, ale sięgała i po życie ludz- 
kie, powódź, widomy znak bezsilności 
człowieka w walce z potęgą natury, po 
ruszyła głębszą strunę w sercach tych, 
który patrzyli bezsilni na obraz  zni- 
szczenia, widzieli bezradność mieszkań 
ców, do xtórych mieszkań ——niepro- 
szony gość — woda wciskała się 
absolutną pewnością swej niezwalczo- 

N 

$ nej przewagi. 
Drgnęły serca ludzkie. Zrobiło się 

pragnienie dopemżenia —nieszczęśli- 
wym w ich niedoli, posypały się ofia- 
ry hojne nawet i wysokocyfrowe. 

Ale dać jednarozowo dużo mogły 
jedynie poszczególne osoby, nawet naj 
większe datki jednostek nie zapewniają 
takiej pomocy, jaką należy okazać po- 
szkodowanym. * 

Tutaj potrzebny wysiłek zbiorowy. 
Z drobnych zbiorowych ofiar urośnie 
suma, która wydatnie przyczyni się do 
złagodzenia smutnego losu poszkodo- 
wanych. 

Tę istotną prawdę rozwiązały serca 
kobiece, a wynikiem tego uczucia jest 
połączenie się organizacyj kobiecych 

zego miasta bez względu na kierun 
ideowe, dla wspólnego realizowania 

akcji na rzecz powodzian. 
Ażeby wysiłki skoncentrować, aże- 

by uzyskać najpoważniejsze  rėzulta- 
ty, organizacje kobiece urządzają Ty- 
dzień Zbiórki na powodzian w czasie 
od 10 do 17 maja rb. 

Program Tygodnia podany jest na 
innem miejscu. Tutaj — zwracamy się 

wszystkich: 
niechaj nikt nie odmówi złożenia naj- 
drobniejszego datku. 

Niechże dosłownie każdy przyczy- 
ni się do uzyskania jak największych 
rezultatów „Tygodnia Zbiórki” i nie- 
chaj każdy uprzytomni sobie, że zło- 
żenie ofiary na rzecz powodzian — to 
obowiązek każdego, kto szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności uniknął doli po 
szkodowanych. 

Wierzymy głęboko, że społeczeń- 
stwo uzna ten połączony wysiłek orga- 
nizacyj kobiecych, a wyrazem tego uz- 
nania będzie rezultat finansowy „Ty- 
godnia“. 

Komitet Organizacyj Kobiecych 

urządzający 
Tydzień Zbiórki na POowodzian. 

   

  

ZA NĘDZĄ I GŁODEM IDZIE EPI- 
DEMJA — ŚPIESZ Z POMOCĄ PO- 
& WODZIANOM! 2 

Konto P.K.O. nr. 82100 

   
       

PRZEDSTAWICIELSTWO NA WILEŃSZCZYZNĘ 

Warszawska (półka Myśliwska 
Wiino, ul. Wileńska 16 

Stale na składzie maszyny różnych typów 

    

— „Królewna Śnieżka” w teatrze Lutnia. 
Dziś o godz. 12.30 w polż odbędzie się w 
teatrz Lutnia drugi i ostatni występ pierw- 
szego w Warszawie teatru dla dzieci. Wy- 
stawiona będzie baśń „sceniczna T. Ortyma 
„Królewna Śnieżka', która odniosła prawdzi- 
wy tryumf w sobotę. Nie należy wątpić, że 
młodociana publiczność zapełni i dziś wido 
wnię, bawiąc się i zachwycając tem  prze- 
pięknem widowiskiem, Ceny miejsc najniż- 
sze. 

— Warszawska ,Szopka polityczna 1931 
#/° м teatrze Lutnia. Dziś odbędą się dwa 
przedstawienia „Szopki politycznej * w Lut- 
mi o godz. 3.45 i 5.45 pp. Dowcipne teksty, 
artystycznie wykonane kukiełki, oraz djałogi 
i piosenki, nacechowane prawdziwym humo- 
rem, sprawiają, że widowisko to zaintereso- 
wało wszystkich i cieszy się ogromnem po- 

wodzeniem, 
Ceny miejsc od 50 gr. 

-- Występ Eugenjusza Bodo w teatrze 
Lutnia, We wtorek dnia 12 bm. o godz. 8.30 
w teatrze Lutnia odbędzie się występ zna- 
komitego artysty scen warszawskich, ulubień 
ca publiczności, Teipopia Sei EO artysty 
sceny i ekranu — Eugenjusza Bodo. Zna- 
komity gość wystąpi w nowym, doskonałym 
repertuarze w otoczeniu wybitnych artystów 
stolicy: świetnej pary tancerzy — Topolnic 
kiej i Ostrowskiego, wodewilistki Duranow- 
skiej, oraz niezrównanego humorysty  Bel- 
skiego. 

— Komunikat Dyrekcji, Dyrekcja Teatrów 
zawiadamia, że od dnia 12-g0 bm. wobec ob- 
niżenia cen w obu teatrach dotychczasowe 
legitymacje zniżkowe zostają unieważnione 
Kilety kredytowane udzielane będą bez zni- 
żek, po cenie nominalnej. 

Zniżki akademickie stosowane będą w 
wysokości: 150 parter, 1.00 balkon, zniżki 

e nie dotyczą imprez obcych. 

  

  

STN WET OPERA CAT ZO WZZZZOO ZYCIE TOORA OTB AZOA ZEN OÓW 

Akumulatory, bat. anodowe, radjo i części 

w f-mie MICHAŁ GIRDA NAJTANIEJ 
Zamkowa 20, tel. 16-28. 

— Fachowe ładowanie i naprawa akumulatorów — 
I słuchawek.      

3 

w poniedziałek 11 maja 1931 r, w drugą bolesną rocznicę zgonu 
najukochańszego naszego Ojca i Teści ia 

& T P. 

RESTYTUTA SUMOROKA 
odbędzie się w kościele św. Jerzego 

o czem zawiadamiają 
o godz. 7-ej rano nabożeństwo załobne, 

DZIECI 

  

MIASTO POD WODĄ 
POWODZIOWE MIGAWKI 

Straszna klęska powodzi, która 
nawiedziła Wilno i ziemie północno - 
wschodnie, przekroczyła rozmiarami 
zniszczenia pam iętną powódź w Wil- 
nie przed latv 50. Aby niejako utrwa 
lić w. pamięci współczesnych i pozo- 
stawić ślad na przyszłość, dołączamy 
do dzisiejszego numeru „Słowa* do- 
datek ilustrowany, poświęcony całko- 
wicie powodzi, oraz zamieszczamy 
kilka impresyj z klęskowych dni. 

Red. 
— Ci do baljerv łódka przywiązywać 

тогпо będzie, ci nie? powiedz, Antuk, jak 

tobie zdaje się, a? 

— Musić można będzie, woda wszystko 

większa i większa.... 

— Nie gadaj, do baljery woda nie dole- 

nigdy nie było tak, to i teraz nie bę- 

dzie... 3 

Taką rozmowkę na rogu Zygmuntowski 

wiódł „Antuk* z kolegą w I-szy dzień powc 

dzi. O tego czasu obaj przekonali się że łódki 

do „baljery* nie można przywiązać, ale tylko 

diatego, że „baljera” siedzi głęboko pod wo 

dą. Obaj zato zamienili się napewno w reg- 

ionalnych gondoljerów, dla których przy- 

szedł czas żniwa. 

Byli tacy, co głośno zachęcali do małej 

przejażdżki po wodach Cielętnika lub Arse- 

nalskiej. 

—- Panowie, 

przekatać się! 

zie, 

  

panowie! Kto w życzeniu 

Proszen do łodzi! Nie każ- 
dego 10ku możno pływać po ulicy! Panowie, ; 

tylko za dwa złote! 
Taksa dość wygórowana, jak na prze- 

strzeń do najbliższego słupa telegraficznego, 

i z powrotem; jeśli jednak przewoźnik do- 

strzegł w rękach pasażera aparat fotogra- 

ticzny, „licznik“ jego łodzi odrazu wystuki- 

wał znaczną nadwyżkę. 

— A co pan kcesz fotografka zdejmo- 

wać za te same dwa złote? 
— A cóż to Wąs obchodzi, że bedę fo- 

tografować? 

-— Wiadomo, obchodzi. Pan będziesz na 

całe żyćcie pamiontka mieć i chciałby te sa- 

me pieniondze płacić, jak drugi, co tylko 

że sam popatrzy. 

Ha, swoiste poczucie sprawiedliwości! 

* * * 

Słusznie ktoś się wyraził, że mimo ca- 

łej grozy położenia, w mieście panował po 

wszechny nastrój kiermaszowy, Znalazł się 

nawet lotny stragan z obwarzańkami, któ- 

re się w Wiłnie pojawiają, jak w bajce. 
„Stoliczku, nakryj się”, wszędzie tam, gdzie 

się zbierze nieco „narodu". 

Tłumy oblegają bezustanku granicę wod 

ną. stopniowo odsuwane coraz dalej przez 

żywioł i policję konną. Jak ci ludzie mają 
jednak dużo czasu! O ile wogółe da się po 

wieczieć o tłumie wileńskim, że jest pod- 

niecony, to dzieje się to napewno w danej 

chwili. 

— A Bożeczki! — biada jakaś babula — 

ci powierzysz, na Sofjanikach, u tej wdowy, 

po mięsna krama, co trzymał, ze wszy- 

stkiem dom powalił się... 

--— Pan Bóg karze ludzi za rozpusta! — 

głosi inna sybillicznym tonem — a to mó- 

wio, takie czasy nastali, co ci złodziej, ci 
porzondny człowiek, kużden jeden kradnie i 

już! 

— Wiadomo, Boskie nakazannie! Ludzie 

modlo się: od powietrza, głodu, ognia i woj 

ny, a o wodzie ani nie spominają, ot tobie i 

na! teraz woda!—Aty, durny, czego śmiejesz 

się? płakać trzeba, nie śmiać się! — i roz- 

łożysta pani Pawlina czy Weronika obda- 
rza wymownym kuksańcem rozdziawionego 
na wesoło wyrostka, 

     

  

3% £ 

Niewiadomo z jakich kryjówek wymro- 

wiły się na miasto tabuny „żulików”, 

iub jeśli kto woli, „żłobów", Ci mają uży- 

wanie, szczęściem likwidowane energicznie 

przez wojsko i policję, strażującą przy opu- 

szczonych mieszkaniach. 
„Żłoby* są zawsze duszą tłumu, one czy- 

nią sztuczne zamieszanie, dają „sera*, da- 

ją „pudy” i radują się wszelkiem zdarze-- 

niem, robiącem wyłom wi codziennem zorga 

nizowanem życiu. Nic dla nich niema świę- 
tego. 

— Patrzaj, Mickiewiczu już kołana 

xizie, musi przestudzi się! 

— Boluk,  pójdziem, koło Katedry be- 

dziem panienków przez płot przenosić. Mó- 

wił Waćka, jedna gruba to tak i siadia na 

wierzchu i krzyczy nie w swój duch, zna- 

czy się, ani sama nie zlezie! Tak oni da- 

waj ją taszczyć! Baba nadtoż ciężka, prze- 
ciągnęli na ta strona i puścili, a ona bachć 

ob ziemia! a ludzie nawkoło  chochoczą, 

prosto za boki bioron 

— Nie myśli, Pietruk, że to nasza woda. 

luż nasza do Kowna  połynewszy, teraz 
idzie bolszewicka! 

-- Tak, co tobie w głowie, ichnia woda 

byłaby czerwona! — 

Dowcip zyskuje ogólne uznanie. 
+ ь 

w 

  

  

— Gib a kuk, Abrasza! czy tyby za ty 
siąc złotych pojechał na iódke na tamtego 

egu? 

—- Nu, jak tyby mnie dał parowe-pa- 

statke i dużo takie morskie majtke, to . 

jaby pojechał za tysiąc dolarów,. 
* * * 

Pełno małych dzieci pęta się pod nogami 

gapiów. Cud jeszcze, że stosunkowo tak nie 

wiele było wypadków z tą małą ruchliwą 

zgrają, 
— Patrzaj, Pietrusia, — poucza jakaś 

matka trzyletnią pociechę, — najstarsze lu- 

dzie nie pamiętajon takiej wody, a ty kury- 

ny wiek przeżyła i ot czego doczekała. 

Dorożkarze spełniają rołę przewożników 

na płyciej załanych odcinkach. Uderza mnie 

rozjaśnione oblicze jednego z nich. 

— Co was tak cieszy, dużo zarobiliście 
przez tę powódź? 

— Nie to, choć i zarobić przyszło się 

siaki taki grosz, no toż ja wnukom swoim 

jeszcze opowiadać będę, że taka niezwyczaj 

na woda widział tego roku! 

Bywają i takie źródła radości. Inni 

znów pocieszają się, że bezrobotni będą te 

raz mieli przez dłuższy czas robotę. 

Są i tacy, którym woda „zniosła ochro- 

nę lokatorów". Pozbyli się łokatora z beta 
mi i już go nie wpuszczą z powrotem. Wresz 

cie: 

—. Drugie mówio, co wszystkie płuski z 
mieszkania woda wyniesie, ot, choć na to 
przygodziła się... 

Nawet w klęsce !udzkość wynajduje dob- 
re strony ku pocieszeniu się. 

* * * 

Przy Arsenalskiej starszy jegomość sie- 

dzi spokojnie na balkonie z przerzuconą 

    

wędką. 

— Czy bierze? —— pyta ktoś przejeżdża- 

jący właśnie łódką. ` 

— Braloby — odpowiada smętnie ama- 

tor rybołóstwa — ale mi ciągle przeszkadza 
cie, jeżdżąc temi łódkami. 

W tym momencie nagłym podrzutem wy 
ciąga wędę, na haczyku  płąsa niewielka 
płotka. ы R 

O rekordzie światowy! Złowić na wileń- 
skim bruku autentyczną żywą rybę! Należa- 
łoby ją dać do wypchania i złożyć w To- 
warzystwie Przyjaciół Nauk na wieczną rze- 

czy pamiątkę! L. 

  

Wznowienie zajęć w szkole powszechnej 
im. Fruga 

Po szczegółowem zbadaniu sprawy, ku- 
rator okręgu szkolnego wileńskiego, zezwo- 
fł na wznowienie zajęć w szkole powszech- 
nej z żydowskim jezykiem nauczania im. 
Fruga w Wilnie. Wobec ustalenia jednak, 
że do szkoły tej przenikały wpływy komuni- 
styczne, kurator wezwał koncesjonarjusza, 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Siłacz zasztyletował cygana. W 

daiu 8 bm. na placu broni przy ul. Kal 
waryjskiej na tle porachunków osobi- 
stych pomiędzy Gawryłowiczem Ale- 
ksandrem, cyganem, bez stałego miej-- 
sca zamieszkania, a znanym silaczem 
Michałowskim (Szańcowa 5) wynikła 
bójka w czasie której Michałowski u- 
derzył nożem w plecy Gawryłowicza. 
Pogotowie Ratunkowe odwiozło po- 
szwankowanego do szpitala św. Jakó- 
ba w stanie ciężkim. 
KIETASIS PAE EPERTISAS US V SEK ов 

# TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie Iloczynów 

zamiast dziełenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 

|RTURATYZĄ 

żydowski Centralny Komitet Oświaty do 
otoczenia szkoły opieką tak, by ustrzežona 
była od wpływów szkodliwych, oraz by za- 
pewnione było wychowanie dziatwy w du- 
chu państwowym. Dalszy stosunek do szko- 
ły uzależnił kurator od spełnienia powyż- 
szych warunków. * 

   

  

artretyzm, podagra, ischias 

choroby kobiece i dzieci 
leczy sięnajskuteczniej w zdrojowisku 

INOWROCŁAW 
sezon od 1-go kwietnia 

  

    

           
.— Samobójstwo. Onegdaj, mieszkaniec 

wsi Ostrów, tejże gminy  Strelczyk Piotr, 
chory na grużlicę, wydalił się z mieszkania 
i więcej nie powrócił, W czasie poszukiwań 
znaleziono czapkę na brzegu rzeki Myszan- 
ki, wobec czego zachodzi przypuszczenie, iż 
Strelczyk popełnił samobójstwo przez utopie 
nie się. 
—Dzieciobójstwo. W dniu 

dzisiejszym w jednem z mieszkań iolwarcz- 
nych w majątku Kotdyszowo, gminy Horody- 
skiej, znaleziono trupa zamordowanego, kil- 

iesięcznego dziecka, znajdującego się już 
w stanie rozkładu. Mieszkanie wspomniane 
zajmowało małżeństwo w osobach Anny i 
Józefa Wołtków, którzy przed mi 
(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
  

a. Do nabycia we wszystkich ksi<garniach By 
AKTAI SS TENISAS I TPORBP RITA, 
— Napad rabunkowy. Na jadącego 

w stronę Baranowicz rowerzystę, Fer- 
dynanda Stefańskiego, na Słonimskiej 
szosie napadł jakiś nieznany osobnik ja 
dący również na rowerze w przeciw- 
nyni kierunku j pod groźbą użycia re- 
wolweru zażądał od Stefańskiego pie- 
niędzy. Bandyta zrabował Stefańskie- 
mu posiadaną gotówkę w sumie 5 zł.    

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 

sporządzanie planó j į 
  

  

    
 



4 

wyjechali w nieznanym kierunku, Zachodzi 
podejrzenie, iż dzieciobójstwa dokonali Wołt 
kowie, za którymi wszczęte poszukiwania. 

— Falszywy bilon. Brawman Szejna (Ko 
lejowa 11) na rynku Drzewn rzy kupnie 
produktów usiłowała puścić w i 
wą monetę 2-złot., którą zakwc 

— Podrzutek w Magistracie. W dniu S 
bm. w lokalu Magistratu m. Wilna został zna 
łeziony podrzutek płci męskiej około 6 tyg., 
któregi umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

—Morderstwo w gminie horodyskiej. We 

wsi Wielkie Sioło gminy horodyski ej znale 
zionc na ulicy trupa mieszkańca tejże wsi, 

Antoniego Dziegieia z przestrzeloną lewą 

piersią. Jak ustalono dochodzeniem, Dziegiel 
krytycznej nocy przebywał w sąsiednim do- 

mu, gdzie odbywała się zabawa taneczna. 

Po zabawie został zamordowany przez ucze- 
stników zabawy  wiystrzałem z rewolweru. 

Poszukiwanie morderców w toku. 
— Wypadki w ciagu doby. Od 8 do 9 

maja r. b. zanotowano w Wilnie wypad- 
ków 46, w tem kradzieży 5, opilstwa i za- 
kłócenia spokoju publicznego 8, innych prze 
kroczeń przepisów administracyjnych 25., 

    

  

  

Ofiary 
W drugą rocznicę Śmierci Ś.P. prezesa 

Restytuta Sumoroka -— St. Pliszczyński zł. 
25 na Żłobek im. Marji. 2 

Koło Zwiazku Oficerów Rezerwy m. Wil 
na na powodzian zł. 33.50. › 

— ОЧагу па powodzian. Do Komitetu О- 
bywatelskiege niesienia pomocy ofiarom po- 
wodzi wpłynęły następujące datki: Marja 
Urba z Tarnopola —- 10 zł., Anna Mitkiewicz 
z Chorzowa — 10 zł., Fdward Nosowicz z 
Otwocka — 10 zł., Franciszek Pisz z Tar- 
nowa — 3 zł., Bronisława i Mieczysław En- 
glowie — 100 zł., ks. Radziwiłł — 15 tys. 
kg. kartofli, Dyrekcja Teatrówi Miejskich w 
Wilnie — 263 zł. 49 gr., konsul angielski p. 
Severy — 100 zł. 

  

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, 10 MAJA 

10.00 Celebra pontyfikalna przed Bazy- 
ką Wileńską w kazaniem ks. biskupa _H. 
Przezdzieckiego (Zakończenie Kongresu Eu- 
charystyeznego.) 

11.58: Czas. 
i200 — 12.30 Przemówienie p. Prezy- 

denta Rzeczypospolitej z Zamku w Warsza- 
wie z okazji Tygodnia OZ Krzyża. 

13.30 14.00 — Poranek z Filharmonji 
Warszawskiej. | 

1400 — 14.20 „Walka z przymrozkami 
wviosennemi w ogrodnictwie' — odczyt wygł. 
Jan Krywko. 
- 14,20 — 14.30 Pieśni ludowe w wyko- 
naaiu chńóru słuchaczów Wyższego Kursu 
Nauczycielskiego w Wilnie. 

14.30 — 14.50 Odczyt rolniczy z Warsz. 
14.50 — 15.00 Pieśni ludowe w wyk. 

Wyższego Kursu Nauczycielskiego pod dyr. 
Bronisławy Gawrońskiej. Tr. na W arszawę 

15.00 15.20 „Sprawa sądewa i omówie- 
nie konkursu" z Warszawy. 

15.20 — 15.40 Pieśni ludowe w wyk. 
chóru. Tr. na Warszawę. 

1540 — 16.10 Audycja dla dzieci star- 
szych z* Warsz. 

16.40 — 16.55 „Zwiedzajcie pobojowiska“ 
— pogad. z Warsz. wygł. mjr. Englert. 

17.05 — 1725 „Wilhelm i Eliza" —odczyt 
z Warsz. wygł. prof. A. Czartkowski. 

17.25 — 17.40 „Fachowość mrówek" — 
feli. z Warszawy rwiygł. dr. M. Jarosławski 

17.40 — 19.60 Koncert popularny z War. 
19.00 — 19.25 „Co sie dzieje w Wilnie“ 

— pogad. wygl. prof. M. Limanowski 
1925 — 19.40 „W krainie kontrastów — 

felj z Warsz. wygł. Z. Troniewski. 
19.40—20.00 Program na poniedz. i rozm. 
20.20 — 20.45 Słuchowisko z Warsz. 
20.45 — 2125 Recital skrzypcowy  Zel- 

tana Szekely z Warsz. 
21.35 — 21.50 Kwadr. liter. z Warsz. (Z, 

Michaelis). 
21:50 — 22.00 Kom. z: Warsz. 
22.00 23.30 Koncert symfoniczny z War- 

szawy. 
23.30 — 24.00 Koncert solistów z War. 
24.00 — 1.00 Muzyka lekka z Warsz. 

} PONIEDZIAŁEK, 11 MAJA, 

11,58: Czas, 

ty). 
13,10: Kom. meteor. 
15.30 — 15.50: Odczyt dia maturzystów 

z Warsz. 
15.50 — 16,10: Lekcja francuskiego 

   
--  DOKTÓR BKUSZERKA 

ZELDOWICZOWA ŚMIAŁOWSKA 
KOBIECE, WENE- sraz Gabinet Kosmety- 
RYCZNE NARZĄDÓW *zny, uszwa zmarszcz- 

    

  

  

Wy: ki, piegi, wągry, łapież, 
MOCZOWYCH p śoyki, Kaki wyż 

ad 12-21 об 4-6 с padanie włosów. 
wł. Mieklewicza 24. Mickiewicza 45. 

tel. 277, RA 

r. medycyny 
K9SMETY A. Cymbier 

| Choroby o a 

skórne i narządu mo" Ane umi z. GABINET 
RANA RANA O „moje . 

Tel, 15-64, LECZNICZEJ 
są" WILNO, MICKIEWI- 
Dr. CZA si w ii 

odiec K. Sokołowski |frj Quoxse's:- 
Chor. skórne I we- je, dosko- 

neryczne. nali, odświeża, asuwa 
ul. Wileńska 30, m. 14.jej skszy i braki. Maszż 
Przyjm. od g. 9—12 r.iwsrzy i ciała (panie. 

sw, Sztuczne opałanie cery) 
Wypadanie włosów 

Dr. Kenigsberg apież. Najnowsze zdo- 

    

12,05 — 12.50: Muzyka operowa (pły- 

    

——, jęcia — ul. 

FILM i KING 
Heljos: Moje Słoneczko. 

Casino: Pieśniarz Paryża. 

Dwie operetki, a raczej dwa melo- 
dramaty filmowe, z których „,Pieśniarz 
Paryża, mimo pewnych naiwności i 
niedostatków, jest z pewnością lepszy. 

„Moje Słoneczko” rozwija banal- 
ny i wielokrotnie filmowo wyzyskiwa- 
ny motyw: miłość biednej dziewczyny 
1 królewicza z bajki. Biedną dziewczy- 
ną jest ekspedjentka łJanet Gaynor), 
a królewiczem z bajki — amerykański 
miljoner (Charles Farrel). Naturalnie, 
że po wielt przygodach i przykroś- 
ciach sprawa zakończy się pomyślnie, 
i skromna ekspedjentka zostanie żoną 
krezusa. Ta fabuła została opracowana 
bardzo starannie i bogato, w miarę 
tragicznie i w miarę komicznie, przy 
zastosowaniu wszelkich środków te- 
chnicznych. Śpiewu jest akurat tyle ile 
potrzeba, nic przeto nie razi, ale niema 
też nic takiego, co byłoby nowością 
albo wykraczało ponad przeciętność. 
Najlepsze są sceny początkowe, przed- 
stawiające fótomontażowo obchody i 
zabawy ludowe podczas amerykańskie 
go święta narodowego. 

„Pieśniarz Paryża” jest lepszy, bo 
gra w nim główną rolę Maurice Che- 
valier. Poza tem jest on w pewnym 
stopniu życiorysem tego aktora, dlate- 
go też gra Cheraliera jest szczególnie 
bezpośrednia j szczera. Na treść fil- 
mu składa się przemiana biednego 
śmieciarza paryskiego w znakomitego 
piosenkarza kabaretowego. Dokonywa 
się ona pod wpływem miłości. Miłość 
jest najważniejszym czynnikiem w ży- 
ciu tego gamin'a, jakim jest 
Chevalier, ; śpiewa on o niej wciąż to 
smutne to radosne piosenki, z tym 
wdziękiem i inimiką, któremi umie zdo 
bywać sympatję wszystkich wizdów. 

Er. 

    

Uwadze P. P. wyjezdżających 
na letniskal 

SKŁAD MEBLI SPÓŁDZIELNI 
„ZJEDNOCZENI! STOLARZE" 

w Wilnie, ul. Trocka 6. 
poleca: leżaki, wózki dziecinne, krze- 
sła, łóżka składane, oraz różne meble 
Ceny zniżone. Przyjmuje wszelkie obsta- 
lunki w zakres stolarstwa wchodzące. 

    

      

              

16,10 — 16,15: Komunikat dla żeglugi z 
Warszawy. 

16,15 — 16,45: Aud. dla dzieci młodszych 
z Warsz. 

16,45 —17,15: Program dzienny i kon- 
cert. 

17,15 — 17,40: „Pielgrzymka do grobu 
proroka" — odczyt z Warsz: ai B. 
Richter. 

1745 — 18,45: Koncert ze Lwowa. 
18,45 — 19,00: Wileński komunikat spor 

uć 
9,00 — 19,10: Program na czwartek i 

rozmaitości, 
19,10 —19,25: Komunikat rołniczy z 

Warszawy. 
19,25 — 19,40 : Audycja okolicžnošcio 

wa „Wispomnienia Il Korpusu i IV Dywizji 
gen. Żeligowskiego w rocznicę bitwy ka- 
niowskiej. 

19,55 — 20,15: „W świetle rampy" 
nowłości teatralne omówi T. Łopalewski. 

2015 — 20,30: Odczyt muzyczny z War 
szawy. 

20,30 — 2200: Koncert międzynarodowy 
z Belgradu. 

22,00 — 22,15: „Człowiek niezauważony” 
— feljeton z Warszawy wygłosi F, Hulka— 
Laskowski. 

2215 — 22,35: Utwory Chopina. 
22,30 — 24.00: Komunikaty i muzyka 

taneczna z Warszawy. 
  

    

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

$ 

ZE ŠWIATA 
JAK W EGIPCIE ROBI SIĘ 

WYBORY? 

Sidky Pasza, premjer rządu dykta- 
tury w Egipcie, za wszelką cenę chce 
zdobyć większość przy wyborach do 
parlamentu. Zdając sobie dobrze spra- 
wę z tego, że lud egipski solidaryzuje 
się z partją nacjonalistyczną (WAFD) 
i przywiązany jest do przywódcy 
WAFD-u, byłego premjera Nahasa Pa 
Szy, nie przebiera Sidky Pasza w środ 
kach, by uniemożliwić agitację wybor 
czą opozycji. Onegdaj opozycja zwo- 
łała do miejscowości Beni Suef kon- 
ferencję, na którą przybył Nahas Pa- 
sza. Z okazji przybycia przywódcy 
opozycji odbyły się burzliwe demon- 
stracje, przeciwko którym rząd wystą 
pił z bronią w ręku. Doszło do: roz- 
lewu krwi, a narazie zanotowano sześć 
wypadków śmierci i kilkadziesiąt cięż- 
ko rannych. Przywódców opozycji, 
t. j. Nahasa Paszę oraz siedmiu by- 
łych ministrów, po powrocie do Kaira 
aresztowano. $idky Pasza obawiał się 
jednak wzburzenia tłumu j dlatego a- 
resztowanych po spisaniu protokułu z 
nimi wypuścił. na wolność. Nie ze- 
zwolił natomiast, na odbycie kongresu 
narodowego Wafdystów i postanowił 
przeprowadzić dyslokację armij w ca- 
łym kraju, by w ten sposób być pa- 
nem sytuacji. Czy te represje zapewnia 
mu większość, okaże niedaleka przy- 
szłość. 

ŁO w O 

  

KINU т Od dnia8do 11 maja 1931 1. włącznie sę0ą wySwietane filmy: ' 
Potęga według powieści Edmunda Leveng'z 

MIE 35 ki E RRZYZ NŚ SKALE (modlitwy, i Sana Rosner'a. Aktów 7. 
SALA MIEJSKA = Nad program: 1) „Kongres Eucharystyczny w Poznaniu“ Akt. 2. 2) „Narodziny i życie gazety” Aki. 1. 
Ostrobrameka 3. Kasz czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-eį. W dn..8 i 9 maja r. b. kasa czynna od godz. 6 m. 30. 

Pocz. seansów o g. 7 i 9. Następny program: „„Fajemniczy jeździec'* Cena biletów: Parter 60 gr. Balkon 36 

  

ZŁ WIĘBU Wy Ceny zniżone. Wiosenny przebój śpiewno-dźwiękowy! Film tysiąca radości! Najulubieńsza para kochanków 
KINO-TEATR JANET GAYNOR i CHARLES FARREL w ostatniej swojej triumiainej kreacji = 

ы Zachwycający mitosny Tilm špiewno-džwiekowy. — 

„H LS ARCE $ŁORECZKO© Bajeczna wystawa. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 

Tel. 926. p oraz ostatnie nowiny dżwięk. „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone. Pocz. o g. 4, 6,8i 10,15. „ 
Wkrótce największe arcydzieło Konrada Veldta „Ostatnia kampania". 

  

berlińskich Dziś dawno oczekiwany największy sukces ekranów paryskich 
(Sous les toits de Paris) Dźwiękowe kino 

„otzywooo: |PÓB DACIEEAĄE PARYZA Vs. zlszar PReau 
Mickiewicza 22. i POLA ILLERY. Przesubtelny dowcip sytuacyjny, Film, który oczaruje, olśniewa, zachwyca i wzrusza. 

tel. 15-28 Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża* będzie Śpiewać całe Wilno. Nad program: Dodatek i tygodnik dźwiękewy 
„Foxa“. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15, Na 1-szy seans ceny znižone. 

  

Po raz pierwszy w Wilnie! Największy dżwiękowo- 

śpiewny lm p. PIEŚNIARZ PARYŻA 
W roli głównej bohater filmu „PARADY MIŁOŚCI* ulsbieniec  pu- 
blicznošci MRURICE CHEVALIER. — Nad program: Wszechświatowy 

| dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na i-szy WIELKA 47. tel. 15-41 › 
seans ceny Znižone, 

2) Nad program: Zdjęcia z ostatuiego kiermaszu Św. Kazitnierza — Wielu Wilnian będzie mogło ogiądać siebie na ekranie. 

Potężny dramat życiowy w 10 wielkich aktach. Ostatnie dni! y 4 5 
Sa A Tragedja niewinnie posądzonej, według utworu 

Wiktoryna Sardau, ilustrujący tęsknotę matki zmuszonej do porzucenia tkochanego dziecka, Film o «silnem napięciu 
dramatycznem. Film który wzrusza każdego widza, Film, który zostawia wrażenie na całe życie. Film rekordowego 
powodzenia. W rol. gł. Franceska Bertlni. Warwick Ward, Simone Voudry, Fritz Kortner i in. Orkiestra symfon. 

Ceny od 40 gr. Początek. o godz, 3-ej w dnie świąt. o godz. 1-ej. 
Następny program: Poniżeni I skrzywdzeni według słynnej powieści Dostojewskiego 

(RIAA ERRATA RAF 
NAJTANIEJ 
kupuje się dobre towary 

DŹWIĘKOWE KINO 

  

  

KINO 
„P A N* 
Wielka 42. 

"OSTRZEŻENIE! 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swoje 

małowartościowe piwo w używane butelki 

„Patent*  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

u Głowiń- 
skiego. Polecamy wełny, jedwabie, 
jedwabie sztuczne deseniowe i perkale 
w pięknych deseuiach oraz pończochy, 

  

tutaj |   

rowe (tapety) od naj 
many duży transport 
podeszwach. Eleganckie, mocne, na każdą 
p'godę. SPACEROWE, TENISOWE Dam- 

męskie. skie, dziecinne i 
skórzane bar. mocne, 

towary zn. obniżone. 

D-H. K. RYMKIEWICZ 
MICKIEWICZA 9. 

Poleca w wielkim wyborze OBICIA papie- 
tańszych cen. Otrzy- 
PANTOFLI na gum. 

SANDAŁKI 
Ceny na wszystkie     

Tanie 
Pracownia koszykarska poleca meble 
trzcinowe, wiklinowe, twarde, miękkie, 
specialne wózki dz iecinne, letniskowe 
meble oraz najrozmaitsze przedmioty. 

W. Pohulanka 5. 

W. SŁONICZ 
CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 

Nagr. Złotym med, 

  

Chcesz 
być 

zadowo- 
lonym 

na II Targ. Półn. 

  

  

ku MEBLE - 
FIRMY B, ŁOKUCIEWSKI 

Ul. Wileńska 23. 
Ceny zniżone o 20 proc. 

  

Da chy aaa 
i małowanie wykony- 

" wa Polska pracownia 
blacharska I. Bernato- 
wicza, Wilno, ul. Lu- 
dwisarska 14. 
  

Okazyjnie do sprzeda- 
nia pjaninó w dob- 
rym stanie _ firmy 
„Miihlbacha*. Tamże 
wiejskie wedilny: 
szynki westialksie, 
polędwice, kiełbasy, 
boczki i szmałec, Ceny 
niskie. Dla urzędników 
na ordery. Montwił- 
łowska 10 — 2, dom 
narożny (10 — 12 i 
15—17 g.) 

  

  

ROWERY 
ŁUCZNIK, 

TORNEDO, 
oraz inne kiajowe i 
zagraniczne, poleca 

firma 

Zygmunt 
Nagrodzki 

w Wilnie, ul. Za- 
walna Nr. 11-a, 

Dogodne warunki 
wypłaty       

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 

    

  

Letnisko 
blizko V ilna, las, Wilja, 

- śliczna okolica, 
Mieszkanie - Jagiellońska 9—13. 

4 pokojowe, słoneczne Letnisko Е 3 ^ pension 
z wygodami do У0а w maj, Cerkliszkach 
SSE JI *1i pół = 
> i miasta Święcian. 
Mieszkanie 3 pociągi dziennie. 

7-pokojowe do wyna- Ładna miejscowość, 
Mickiewi- dużo owoców i jarzyn 

cza 7 о warunkach Adres: Cerkliszki, Świę- 
dowiedzieć się u wła ciany skrz. poczt. 10 
Ścicielki: Ś-to Jerski ——- 
zaułek 3 m. 9 od 14—16 PENSJONAT 

“ Stow. Urzędn. Państw. 
2 pokoje w Landwarowie koło 

łącznie lub oddzielnie Wilna, czynny od dn. 
do wynajęcia, 
giellońska 7 m. 3, od Ceny bezkonkurencyj- 
godz. 10—12 r. i odne. Zgłoszenie 

5—7 w, muje Zarząd w Wilnie 

mna UL. Wiłeńska 33, Oraz 
Pokój udziela intormacji. 

do wynajęcia w ładnej © | 
miejscowości, ul, Wi : Letnisko 
toldowa 11—4, m, 3. Willa w maj. na brzegu 

—-- jeziora, pow. Braslaw. 
Mieszkania Miejscowość ładna, Su- 

cha, plaża, las sosnowy 

  

  

  

  

  

    

ycze kosmetyki racjo- 9__ i ryboł. polow. Cichy 
choroby skórne, wene- akcj. l>-2—3 pokojowego Žavi wypoczynek Z 
ryczne | moczopłciowe Codziennie od g. 10—8. z kuchnią pOSZUKU- catodz. utrzym. 5 zł. 

Mickiewicza 4, w. z. P. 43. ję. Oferty do „Sło- Intorm.: Wilno, Mosto- 
tel. Z а wa“ pod „W.B.“ wa 3-a m. 17, 

Od 9—12 i 4— najbardziej 
er P 

sz trwina poprawia, pielęgnuje (0 wynajęcia 4 pokoj. 
ю У oraz usuwa wady skóry. z kuchnią. Połocka 14, oddzielny umeblowany 

«lioroby wenciyczue, Gabinet D m. 4.7877 domek w ogrcdzie (3 
skórne i moczopłciowe Kosmetyki Cedi6 pokoje z kuchnią) w 
Wielka 19, od 9 do 1 Leczniczej majątku Krasula. Od 
3—7 J. Hryniewiczowej. Zgubioną przystanku Żołudek 2 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
*Przyj. w g. 10-11 

w. Z. 

kilometry, od stacji 
ul. WIELKA X 18 MS. ksjażkę wojskową, wy-Skrzybowce 7 kilomet- 

daną przez P. K. U.rėw (linja kolei Lida— 
. P. Ak 26, Wilno—Powiat na imięWołkowysk). Szczegó- 

Wincentego Kratkiewi-ły — Marja Janowska, ni ze sztuką inalarską. kur 

przyj- 

Letniska 
po dwa pokoje z 
kuchnią i werandą z 
osobnem wejściem. Są 

„i pojedyńcze pokoje. 
Miejscowość sucha, ie- 
sista, 

+ autobusowa (15 minut) © od kolei ; 

Komunikacja 

parostatkiem. Na 
miejscu woda i świeże 
mleko. Porozumieć się: 

» Mostowa 7 m. 5. 
godz. 9 do 11 

Od 
rano i 

od 2 do 4-ej, 

Letnisko 
z utrzymaniem w ład- 
nej miejscowości. Lasy, 
rzeka. Tennis, radjo. 

ul. Ja- 1.V1 do dn. 30.IX 31 r. Dowiedzieć 'się: Zarze- 
cze 16—17, godz. 3—4. 

Letnisko 
3 _ pok. 

nik na miejscu. Komun. 
autobns. co godzina. 
Wiadomość: ul. Brzózka 
4 (pod Zakretem) od 

3—4. 

Potrzebna 
ochmistrzyni 

dobrze znająca gospo- 
darstwo _ folwarczne. 
Oferty przyjmuje Biuro 
Rachunkowe S$. Gąsio- 
rowskiej, Wilno ul. Mi- 
ckiewicza Nr. 8. 

Stałe zajęcie 
dla panów(pań) obezna* 

    

w. Wyjazd. 

słoneczne i 
kuchn. Mleko i ogrod- 

Ochmistrzyni 
wykwalifikowana, zna 
kuchnię, wyrób masła. 

Świadectwa dobre. 
Skromne wynagrodze- 
nie. Nowoświęcka 7-a 

© 

Poszukuję 
francuzkę 

lub polkę z doskonałą 
konwersacją francuzką 
do dzieci 6 i 4 lat z 

na letnisko. 
Wiwulskiego 

2—15 

Letnisko 
pod Wilnem, w po- 
bliżu zielonych je- 
zior. Do wynajęcia 
od 1 do 4 pokoi z 
kuchnią, można 
osobno. Las sosno- 
wy, komunikacja 
sutobusowa.  Pro- 
wizja na miejscu, 
jak również poczta 
i telefon. Adres w 
firmie  Banel—Mic- 

kiewicza 23, 

  

Wilno, 

  
Do wynajęcia 

nieduży pokój umebło- 
wany ze wszelkiemi 
wygodami. Jagiellońska 

6 m. 20 (4 piętro) 

Okazyjnie 
sprzedaje się nowy pa- 
teton walizkowy dwuch- 
sprężynowy z 40-ma 
nowymi płytami za 250 
zł. Popławska Nr. 12, 

m. 5. 

Jaja wylęgowe 
najkorzystniej- 

    

choroby węseryczne, ap cze, roczn. 1895, zam.maj. а 
| rkórne | moczopiciow+  Mleszkanie we wsi Wornie, ac z 

WIELKA 21 4-pokojowe od frontu Polańskiej, 
tei, 9Zi, od9—! | 3--8ze wszystkiemi wygo- Oszmiańskiego, 

R W Z.P. 26 dami do wynajęcia od ważnia się. 
——————— zaraz7—Mickiewicza 62. 

poczta Zarobek b. solidny szych ras, indyków i 
gm Żołudek, pow. Szczu- Zgłoszenia od 4—6kaczek olbrzymów — 

powiatu czyn—Nowogródzki. po południu w dniu 11 sprzedaje codziennie 
unies ————————— 1 12 maja —Mickiewicza Towarzystwo Hodowli 
——— 28—3. Drobiu, Wilno, Legjo- 

nowa 1. 

  

r 

Planina [ fortepiany 
nowe i używane na 
raty, Kijowska 4—10 

H. Abeiow 

TANIO Gonty 245. 
POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska. 

Sprzedam 
udziały na mieszkania 
nowoczesne ze wszyst* 
kiemi  wygodami i 
kuchnią gazową w do- 
mu spółdzielczym Mo- 
stowa 3-a m. 17. Tamże 
2 pokojowe mieszkanie 
wydzierżawia się, 

PSY 
wszelkich ras tresowa- 
ne nietresowane, 
łańcuchowe, pokojowe, 
myśliwskie, sportowe 

  

  

  

  

oleca swiatowej sławy Up. 
irma: „CANISPORT* 
Kraków, skrytka po- 
cztowa 299. Również 
kypuje i zamienia. Na 
prospekt dołączyć zna- 
czkami 50 groszy. 

  

<= 

Zarząd dóbr 
Pierszaje 

Benedykta hr. Tyszkie- 
wicza — poczta i te- 
legrat Pierszaje ma do 
sprzedania 500,000 
sztuk pięknych roc2: 
nych sadzonek sosny 
pospolitej po ;cenie 2 
zł.-za tysiąc na miejscu 
bez opakowania, lub 
po 3 zł, 50 gr. z opa- 
kowaniem loco st. Ho- 
rodžki. 
— 

Sprzedaje sie 
samochód „Ford* 

opony prawie nowe za 

600 zł, garnitur sa- 
lonowych mebli 16 
rzeczy, radjo kryształ- 
kowe i 4 słuchawki 
ul. Połocka Nr. 4 m. 
12. 

WINA 
Kościelne 

Lecznicze 
Bardzo tanio poleca 

D.H. St. BANEL i S-ka 
Wilno, ul. Mickiewi- 

cza 23. 

Sprzedaje się 
PLAC jedna dzies. przy 
nl. Kalwaryjskiej 162. 
Dowiedzieć się: Wileń- 

ska 15, m. 3. 

Kupimy zaraz 
dom w Wilnie, go- 
tówką įwiacimy 
10.000—15.000 о- 

larów. Zgłaszać: 
Dom H.K. „Za- 
cheta“ Micklewi- 

cza 1, tal. 8-05. 

  

  

  

  

Gotówkę 
lokujemy na naj- 
wyższe oprocento- 
wanie. Gwarancje 
pęwne i solidne, 
żadnych _ kosztów 

się nie pobiera 
Dom H.-K. „Za- 
chęta" Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

1.000 dolarów 
ulokujemy natych- 
miast na I hipotekę 

domu w Wilnie 
Bom H.-K. „Za- 
cheta“ Micziewi 

cza 1, tel. 9-05, 

  

  

  

      

    

Wirówkido mleka 

„BALTIC 
ręczne i motorowe 
— Najnowsza kon- 
strukcja —  Najdo- 
kładniejsze odśmie- 
tankowywanie 

Dogodne warunki   
-- nia, kadzidło. 

na wagę 48 zapachów cow em, 

Właścicieli jezior rów owocowych i na- 

można otrzynać w ima- prosimy kierować do 
ju po cenie zł, 2.50 za Wileńskiej Ajencji Re- 

pończoszki dziecinne i skarpetki, 

UWAGA — WILEŃSKA 27 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go 

rewiru Wacław Leśniewski, mieszk. w Wilnie 
rzy ul. 3-g0 Maja 13, na zasadzie art. 1030 
PC obwieszcza, iż, w dniu 13 maja 1931 r, 

o godzinie 16 rano w Wilnie przy ulicy 
Tatarskiej pod nr. 3 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji „paniežuej samochodu czterooso- 
wego fir. Moris, należącego do Józefa Chła- 
wnawicza, oszacowanego na 1000 zł. na za- 
spokojenie pretensji fir. „Auto Garaże Jan 
Sobecki* w sumie 1000 zi. z proc. i kosz- 
tami, 

Komornik Sądowy 
(—) W. LEŚNIEWSKI. 

    ER > 2 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go 

rewiru Wacław Lęśniewski, mieszk. w Wilnie 
przy ul. 3-go Maja 13, na zasadzie art. 1030 

C obwieszcza, iż w dniu 12 maja 1931 r., 
o godzinie 10 rano w Wilnie przy ulicy 
Piłsudskiego 2 odbędzie się sprzedaż 2 К- 
cytacji majątku ruchomego, nałeżącego do 
Józefa Kołdobskiego, składającego się z urzą- 
dzenia mieszkania, oszacowanego na sumę 
6530 zł. na zaspokojenie pretensji Zofji So- 
łonojc w sumie 5000 zł. z proc, i kosztami. 

Komornik Sądowy 
(—),W. LEŚNIEWSKI. 

ARRAL 

т Ra RÓ w 
omornik la rodzkiego w Wilnie, 

IX-go rewiru Konstanty Karmelitow, mieszk. 
w Wilnie przy ul. Gimnazjalnej nr. 6 — 12 
na zasadzie art. 1030 ORO do wiado- 
mości publicznej, że w lu 19 maja 1931 
r. o godzinie 10-ej rano w Wilnie przy ul. 
Ostrobramskiej nr. 5 odbędzie się aa Z; 
licytacji należącego do Stanisława Raugiewi- 
cza + Bernarda Gerszewicza, majątku rucho- 
mego, składającego się z maszyny do pisa- 
nia f-my „Smith*, oszacowanego na sumę zł. 
617 gr. 69 na zaspokojenie pretensji „Polski 
Powielacz Wtór* w sumie zł. 100 z proc. i 
kosztami, 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 UPC. 

Senu Sądowy 
= K. KARMELITOW 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, II 

rewiru, zam. w Wilnie, przy ulicy Lubelskiej 
nr. 1, zgodnie zart. 1030 UPC, ogłasza, że 
w dniu 13 maja 1931 roku od godz. 10 rano 
odbedzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Mordu- 
cha Kownera: 1) przy ulicy Sofjannej pod 
nr. 5, składającego się z umeblowania mie- 
szkania, oszacowanego do licytacji na sumę 
1079 zł. i 2) przy ulicy Tartaki pod nr. 2, 
składającego się z urządzenia farbiasgi skór, 
oszacowanego do licytacji na sutne 3.015 zł. 

Komornik sądowy 
(—) K. LISOWSKI 

RARE 

  

Oszczędności OGŁOS 
je złote i dolary i 
niokuj ma wysokie + ieszkajacy w 
oprocentowanie. Ge. TVM ат 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami. LOMBARD Plac 
Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, oraz 
wszelkich towarów. 

r. o godz. 10) rano, w 

tacji publicznej m. 
M. Kantorowicz i 

  

    
P. W. Księża 

przy zakupach w pol- 
skim składzie aptecz- 
nym Wł. Trublłły 
Ludwisarska 12, róg 
Tatarskiej, otrzymują posiadającego  kapita 
10 proc. rabatu. To- około 20,000 zł. i po- 
wary apteczne, kosme-siadłość ziemską w 
tyczne, oliwa do pale- pobliżu stacji kolejo- 

Wody wej, przy  gospodar- 
perfumy stwie mlecznem i owo- 

z zabudowa- 
o kwadraturze 

  

Poszukujemy 
wspólnika 

kwiatowe i 

niami 
metrów nada. pisania na maszynach, 

i Šai V na Žakas towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, Irancuskie- 
go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 

ące 
Uwadze zemniosy przetwo- 

Zapłodnioną ikrę I białowych. Szczegóło- 
zarybek sandacza we ołerty dla A: Z. 

cja Hodowlana w Białej (informacje od 9 do.11-(szpinet) do  sprzeda- WQBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 

nia. pomedeke 13 TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI?   
  

wypłaty, poleca 1000 szt. ikry  „Ry-klamowej — Wilno, — 

Zygmunt  |backo* Biologiczna Sta- Wielka 14, tel. 12-34 

Nag ing aki Wace. Dowiedziec się: rano). 
S WAM Wilno, Kalwaryjska 10 === Nr. 1:-a Wt 

es88saeeosenzeG 

Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie VII 

Aockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie 
U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 18 maja 1931 

nickiej Nr. 25 odbędzie 
aa ruchomego 
DZ. 

się z 50 grosów ołówków chemicznych, osza 
cowasego na sumę 400 zł., na zaspokojenie 
pretensji F-my M. Leszczyński i S-ka. | 

Komornik Sądowy A. Uszyński 

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Mas AC 
kursy fachowo - kores- Ž 

pondencyjne im. prote. PY Prów. A. PAKA 
ęsora Sekułowicza, War- ta i 
szawa Żurawia, 42, Kur- 
sy wytuczają listownie: 
buhalterji rachunkowo- 
Ści kupieckiej,  kore- 
spondencji handlowej, 
stenografji, nauki han- 

kofńczeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy! 

PIWA ŻYWIECKIEG 
na eryg!nalną etykletę I korek z firmą 

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

Róże w najlepszych odmianach 
Poleca 

nastarszy na Kresach wschodnich 

Zakład Ogrodniczy i Handel Nasion 

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

  

KRZACZASTE i PIENNE 

       

      

  

       
  

BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI 

„BDĄINISTRATOR 
Wilno, ul. Ostrobramska Nr. 5. 

Pasaż miejski lokal Nr. 25. 
Bluro czynne od godz. 8-ej rano do godz. 7-ej wiecz. 

„ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
1) Administracja nieruchomościami na dogodnych warunkach 
2) Porady i informacje w sprawach związanych z zarządem 
domów. 3) Prowadzenie meldunków. 4) Przepisywanie ksiąg 
meldunkowych. 5) Intormacje z zakresu Ustawy © ochronie 
lokatorów. 6) Sprawy podatkowe i karno - administracyjne. 

WILEŃSKA 8 

Informacje bezpłatne. 

Oto właściwe źródło zakupu radjosprzętu: odbiorników. 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

głośników, aparatów anodowych, akumulatorów, bateryj ano- 

dowych i innych części. 

Fachowe ładowanie akumulatorów i bateryj anodowych, 

Naprawa odbiorników i słuchawek. 

SPRZEDAŻ WVNAJĘCIE 

Bezpłatne udzielanie porad w dziedzinie radjotechniki. 

  

  

  

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

KULT-RADJO 

  

  

  

   
   
   

      

  

Fabryka I skład mebli 

w. Wilenkia i 5-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wina, uł Tatarska 29, dom własny, 
Istnieje ad 1843. 

Jadalnie, sypialnie, safony, gsbinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
$y, stoły, szaty, binrka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

ŻĄDAJCIE 
we  wszyztkich  spiekach I 

składach zpiecznych zuansga 
"środsa od udcisków 

7Е ХЬЕ 

Wilnie, przy uż. Po- 
z art. 1030 

Wilnie, przy ul. Rud- 
się sprzedaż z licy- 

F-my 
Fiszer, składającego 

    
    

   

gi i i ТЫЕ НА 
  

Pigułki przeczyszczające 
ze Sfinksem = 

wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO 
w WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 59, 
stanowią idealny środek przeczyszcza- 

jący i regulujący trawienie. 

Sprzedaż wszędzie. 

Ap MU A A 
CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 

lu, prawa, kaligrałji, 

ekonomji. Po u- 

    
  

Klawikord 

> Konto P.K.O. nr. 82100   
  

    
Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamiowa + 

 


