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WILNO, Piątex 1 maja 1931 г. 
ТА 2 į cji dmimstracja, Wilno Zamkowa 

RENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
*syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 

r. 80259. W sprzedaży detał. scena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

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

    

   

  

Redakcja rękopis! 

ZE PTZ ZECYCE. 

Od wydawnictwa. 
Z powodu braku prądu, wobec uszkodzenia elektro- 

wni numer dzisiejszy „Słowa*, podobnie jak i wczorajszy 
wychodzi w zmniejszonym, dwustronicowym formacie. 

SZCZAWNICA 
Zakład Zdrojowo-Kąpielowy i stacja klimatyczna z dogodną 

komunikacją autobusami z-Nowego Targu lub Starego Sącza 
oraz wprost z Krakowa. 

Szczawy alkaliczno-słone, leczące najlepiej i najskuteczniej 
choroby: dróg oddechowych, narządów trawienia, narzą- 
dów krążenia, dróg moczowych, przemiany materji, choroby 
krwi i nerwów. Aa 

Siedem źródeł wody kruszcowej: Józefina, 
lena. Wanda, Walerja, Szymon i Jan. 

Klimat o charakterze podalpejskim (500 m. p. n. p. m.). 
Piękne wycieczki z: Pieniny. 

Sezon trwa od 20 maja do 30 września. 

Informacji udzielają: Komisja Zdrojowa i Zakład Zdrojowo-Ką- 
pielowy. w Szczawnicy. 

  

Stefan, Magda- 

zisiejsze demonstracje uliczne 
Wzorem lat ubiegłych w dniu dzisiejszym przejdą przez 

miasto pochody pierwszomajowe których w tym roku będziemy 
mieli dwa: Związki P. P. S. i Bund o godz. 11 po akademjach na 
ul. Końskiej przejdą ui. Wieiką, Zamkową, Pi. Katedralnym Ja- 
giellońską i t. d. do siedziby związków przy ul. Kijowskiej, zaś 
Gospodarcze Związki Zawodowe organizują w południe akade- 

xr"mję w Sali Miejskiej i następnie również przejdą przez miasto 
pochodem. : 

Organizacje komun 
pochodów. 

W celu zapewnienia + eczeństwa i ładu na terenie mia- 
Sta, władze poczyniły jak! ej idące środki ostrożności by nie 
dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń lub zajść. Policja ma ostre 
pogotowie i została zaopatrzona w niezbędne akcesorja, które 
będą służyły do likwidowania niedczwolonych zgromadzeń. 

W nocy miały miejsce areszty wśród komunistów. 
Jednocześnie i Pogotowie Ratunkowe jest przygotowane by 

nieść pomoc wrazie jakichkoiwiek wypadków. 
Przez cały dzień dzisiejszy będą dyżurowały 2 samochody 

sanitarne 2 lekarze z 8 sanitarjuszami, czyli dwie zmiany, są na 
pogotowiu, by natychmiast udać się z pomocą poszkodowanym. 

czne nie zapowiedziały oficjalnych 

Wczoraj wieczorem grupa komsomolcėw urządziła próbną 

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
edak 6 niezamówionych nie zwraca. Administra- + 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

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

  

   
   

ów 

Ulice zasilane prądem 
elektrowni kolejowej 

Onegdaj I w ciągu dnia wczo- 

rajszego nie udało się jeszcze 

naprawić uszkodzeń wyrządzo- 

nych powodzią w elektrowni 
miejskiej. Całe 'mlasto zalegały 

ciemności. Paliły się jedynie 

rzadkie światła gazowe. W nie- 

których sklepach zabrakło świec. 

Wczoraj, pomimo ogromnego wy- 

siłku personelu elektrowni nie 

udało się jednak uruchomić ma- 

Szyn. W związku z tem odwoła- 

ne zostały wszystkie przedsta- 

wienia i widowiska w teatrach, 
kinach i t. d. Nie pracowały też 

żadne fabryki, zakłady rzemieśl- 

nicze i t. d. używające prądu. 

Sytuacja jest o tyle niepomyślna, 
Iż zachodzi możliwość, że dziś 
również może nie być. Wczoraj 

w godzinach wieczornych część 

ulic miasta głównie ze względu 

na bezpieczeństwo publiczne za- 
silona została prądem elektrow- 

ni kolejowej, aie mieszkania pry- 

watne, urzędy, a nawet szpitale 

I t. d. nie zostały włączone. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodów: 

Miasto nadal zalegają Ciemnośc 
PODŁOGA KATEDRY 

PODMYTA 
Wskutek podmycia podziemi 

Katedry wiieńskiej, w niektórych 

fej miejscach obsuwa się posadz- 

ka i zagraża bezpieczeństwu. Ka- 

plica św. Kazimierza w Katedrze 

została zamknięta. Jednocześnie 

posadzka nawy głównej okazała 
się podmytą do tego stopnia, Iž 

poszczególne płyty poczęły się 
obsuwać. Miejsca zagrożone zo- 
Stały ogrodzone. Dowiadujemy 

się wszakże, że. wbrew pogło- 

skom, fundamentom i ścianom 

Katedry żadne niebezpieczeństwo 

nie grozi. Specjaina komisja zba- 

dała Sytuację celem dokonania 

niezbędnych remontów. 

Na Zwierzyńcu domy 
stoją nad przepaścią 

Niezwykle groźna sytuacja 
przedstawia się na ulicach Grodz- 

kiej i Witoldowej na Zwierzyńcu. 

Całemu szeregowi domów po- 

cząwszy od mostu aż do nr. 13 

przy ul. Witoldowej grozi zawa- 

lenie z piętnastometrowego 

Deszcz | burza nad Wilnem. 
Wczoraj spadł uiewny deszcz, który trwał kilka ' godzin, połączony z 

burzą I błyskawicami. Wobec tego, że poziom wód w rzekach jest jeszcze 
bardzo wysoki, a przemoknięta ziemia 
wa nowych kompilkacji powodziowych. 

nle przyjmuje deszczu zachodzi oba- 

Szczególnie odnosi się to do półno- 
cnych powiatów gdzie woda na Dźwivie I Dziśnie wciąż jeszcze przybiera. 

Woda na Niemnie opada. 
DWA SKRZYDŁA ZAKŁADU ZDROJOWEGO W DRUSKIENIKACH 

ZALANE. 

Į 
= 

I 

masówkę przy zbiegu ul. dowej i Szopena. Demonstranci po 
wywieszeniu transparentu i okrzykach rozproszyli się. 

Dziś rozpoczyna się strejk 
autobusów zamiejskich 

Pisaliśmy swego czasu, ża na ogólnem zebraniu przedsiębiorców autobusowych ko- 
munikacji 
strajk protestacyjnny.. — 

Odruch ten wywołany „został. n a terenie całej Polaki tem, 

miejskiej zapadła uchwała, w myśl której w dniu dzisiejszym rozpoczyna się 

że władze skarbowe wy- 
znaczyły nowy podatek drogowy pietnastokrotnie większy od dotychczasowego. 

Dziś więc przestają kursowač autobusy na linjach; Wilno—N. Wilejka i Wilno— 
iemenczyn. Pozostałe linje, jak wiadomo, nie były jeszcze czynne. 

Obywatel litewski wysiedlony zgranicPolski 
ZA ROZMYŚLNE USZKODZENIE MIESZKANIĄ 

Podczas powodzi, która przybrała 
katastrofalne rozmiary; został m. in. 
zalany dom Nr. .8*4 „przy: uli Brzeg 
Antokolski, wobec czego mieszkańcy 
tego domu zostali _wyeksmitowani. 
Właściciel domu, obywatel -. litewski 
Makunas Aleksander _ posustąpieniu 
wody, gdy komisja techniczna ._ Ma- 
gistratu stwierdziła zdatność domu 
do zamieszkiwania, : rozmyślnie t1szko- 
dził mieszkanie p, Tołłoczki Feliksa, 
wyłamując podłogę i rozwałając piec. 
Cel swój rzeczywiście osiągnął, .bo 
Tołłoczko Feliks, posiadający rodzi- 
nę, składającą się z trzech. .osób, zo- 
stał bez dachu nad głową. 

Makunasa Aleksandra zatrzy- 

mano naskutek ustnego polecenia 
p. wojewody Kirtiklisa i oddano do 
dyspozycji p. starosty grodzkiego w 
Wilnie. Starosta grodzki po rozpatrze- 
niu sprawy, cudzoziemca, obywatela 
litewskiego Makunasa Aleksandra, 
uważając, że pobyt na obszarze 
Rzeczypospolitej wymienionego  cu- 
dzoziemca jest uciążliwy ze względu 
na dobro państwa, wysiedlił wymie- 
nionego w trybie przymusowym do 
granicy litewskiej. Makunas Aleksan- 
der za popełnienie czynu nieobywa- 
telskiego w chwili walki całego spo- 
łeczeństwa z groźnym żywiołem zo- 
stał należycie ukarany. 

DYSKUSJA NAD BUDŻETEM ANSIELSKIM 
! 

| Chamberlain i „Lloyd George gratulują Snowdenowi, 
W angielskiej Izbie ginin, wygtosit 

onegdaj kanclerz skarbu Snowden 

ekspose budżetowe. Snowdećn zazaa- 
czył, że mimo depresji gospodarczej 
udało się zmniejszyć dlug-narodowy. 

_ Wpłynęło bowiem 180 miljonów ma- 
rek z niemieckiej pożyczki + mobiliza- 
cyjnej i w ten sposób można [było 

 amortyzować 52 i pėl milj. f,. długu. 
 Dochody. z cet i akcyz preliminowa- 

ne są na 238 milį, funtow.. (0. 7 milj 
| duntėw mniej niž zesziego:roku), a 
= ogėlna suma dochodėw prelimiowa- 
_ Majest na 766 milį. fnntow (w r. 

ubiegłym - było*7759_«mitj;-tuntów. 

Rozchody preliminoware * ŠA ina 

803,366.000 „žuntow,staks.. že. budžet 
przewiduje deficyt w. wysokości 37 
milj. funtów. ‚ Оейсу! ten" pokryć -ma- 

ją nowe podatki, a mianowicie poda- 
tek na motocykle, oraz podatek grun- 
towy w wysokości jednego, penny 
od funta kwoty powstałej z oSząco- 

wania wartości danego gruntu, Snow- 
den podkreślił, że w ten. sposób: po- 

łoży się koniec skandalówi, „że. wła-    

  

ściciele gruntów ciągną korzyści ze 
wzrostu wartości swego majątku nie- 
ruchomego, który zawdzięczają wy- 
łączne tylko duchowi inicjatywy i pra- 
cowitości całego ludu. 

Po Snowdenie zabrał głos ĘCham- 
berlain i w imieniu opozycji konser- 
watywnej wyraził mu uznanie za je- 
g0 odwagę, sżczerość i niezwykłe 
zdolności parlamentarne. Opozycja 
konserwatywna jest szczerze urado- 
wan z powrotu do zdrowia Snow- 
dena i wyraża nadzieję, że intensyw- 
na praca nad budżetem nie zaszko- 
dzi jego zdrowiu. Co się zaś tyczy 
budżetu, zapowiedział Chamberlain 
jaknajostrzejszą walkę przeciwko nie- 
którym jego pozycjom, 

Także Lloyd Geerge złożył Snow- 
denowi gratulacje z powodu powrotu 
powrotu do zdrowia i uznanie za 
przedłożony projekt budżetu. Lloyd 
George wyraził swą radość z powo- 
du proponowanego przez Snowdena 
podatku gruntowego. 

  

DRUSKIENIKI. (Pat). Poziom wody na Niemnie zwolna się obniża. Woda 
zalała dwa skrzydła zakładu zdrojowego. We wsi Szantburze w pobliżu Dru- 
skienik woda zalała wieś niżej polożoną. Wysokość wody sięga dachów domów. 
Aby uchronić domy i zabudowania gospodarskie od uniesienia przez wodę 
policja umocowała je drutem. 

* 
GRODNO. (Pat). Poziom wody na Niemnie pod Grodnem obniża się. Nie- 

men w okolicy wsi Doroszewicze wystąpił z brzegów, rozlewając się na sze- 
rokość 4 km. Około Łunna Niemen również wylał, zalewaląc wszystkłe drogi 

i szosy dookoła. Komunikacja utrzymuje się zapomocą łodzi. Woda podmywa 
przyczółek mostowy na Niemnie pod Łunnem. Celem zabezpieczenia mostu 
przyczółki są wzmacniane workami z plasklem. 

Olbrzymi wylew Dźwiny. 
MIASTA GRZYWA | KRASŁAW POD WODĄ. 

DYNEBURG. (Pat). Poziom wody na Dźwinie wciąż się podnosi. Miasto 
Grzywa jest zupełnie zalane. Mieszkańcy zaskoczeni powodzią są obecnie dniem 
i nocą przewożeni statkiem i łodziami do Dyneburga. Polskie towarzystwo 

dobroczynności I Inne organizacje polskie w Dyneburgu podjęły akcję rato- 

wniczą i zaopiekowały sę polskiemi rodzinami, sprowadzonemi z Grzywy, a 

między temi; 

zwłaszcza dziatwą. Miasto Krasław jest niemal do połowy zalane wodą. Na 

niektórych ulicach woda sięga 3 metrów. Wode zniosła kilkanaście domów 
nadbrzeżnych. Pod wodą stoi 250 demów. Również elektrownia jest zalana. 

  

Pomoc dia ofiar powadzi 
POSIEDZENIE KOMITETU OBYWATELSKIEGO W WARSZAWIE 

WARSZAWA, 30.IV. (Tel. Wł Słowa). 
Dziś w godzinach wieczornych odbyło się w 

prywatnych apartamentach marszałka Senatu 
Władysława Raczkiewicza pierwsze posiedze- 

nie Komitetu Obywatelskiego Niesienia Po- 

mocy Ofiarom Powodzi w wojew. wileńskim 
i nowogródzkiein. Zebranie zagaił marszałek 
Raczkiewicz, dziękując osobom, które odpo- 

wiedziały na apel komitetu organizacyjnego 

i przybyły n zebranie. 

Marszałek Raczkiewicz zaznaczył, że 

szersza akcja społeczna jest konieczna, gdyż 

ludność sama poradzić sobie nie potrafi, a 

pomoc rządu nie może być wystarczająca, 

zwłaszcza wobec faktu, że ziemia wileńska 
od trzech lat dotykana jest klęskami nieuro: 

dzaju. Kiedy przed paru laty Małopolska 
Wschodnia dotknięta była klęska powodzi, 
wówczas ludność ziemi wileńskiej przyszła 

pierwsza z wydatną pomocą dotkniętym ka- 

tastroją województwom, a więc i teraz wol- 

no Induości tej spodziewać się, że znajdeiz 

współczucie i pomoc u reszty obywateli 
państwa. 

Następnie zabrał głos minister pracy i 

opieki społecznej "dr. Hubicki, "opisując zfrag- 
mentarycznie rozmiary powodzi 1 podkrešla- 

jąc, że od 1887 (roku nie byto iw Wilen- 

szczyźnie powodzi w) tak wielkich rozmiarach. 

Po szczegółowem opisaniu ;klęski minister 

dr. Hubicki oświadczył, że Ministerstwo ;Pra- 
cy i Opieki Społecznej wyasygnowało na do- 
zywianie ludności w województwie wileń- 

skiem 74 tysiące złotych, a w województwie 

nowogródzkiem 30 tysiące złotych, w woje- 

wództwie białostockiem 9 tysięcy złotych. 

Przedstawiciel ks, kardynała Kakowskie- 

go zawiadomił, iz w najblizszą niedzielę "we 

wszystkich kościołach Warszawy i diecezji 

warszawskiej rozpocznie się zbieranie ofiar na 

powodzian wileńskich. 

  

Ograniczenie działalności zagranicznych 
firm handlowych w Bolszewji 

MOSKWA. Rada komisarzy ludowych Z. S. $. R. uchwaliła 
ustawę, ograniczającą działalność zagranicznych firm 
przedstawicieli na terenie Rosji sowieckiej. 
dokonywać na terenie Rosji żadnych 

nową 
handlowych i ich 

Firmy zagraniczne nie mogą 
operacyj hadlowych bez uprzedniej 

zgody na to ludowego komisarjatu handlu zagranicznego. 
Sowieckie instytucje państwowe, 

prywatne nie mogą prawnie zawierać 
kooperatywy oraz firmy i osoby: 

Zz. przedstawicielami firm 
zagranicznych żadnych tranzakcyj, o ile przedstawiciele tych nie wykazują 

się spe 7» lnym zezwoleniem komisarjatu handlu zagranicznego. 

NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia jaźwinskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

K. Malinowskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

brzegu do Wilji. W dniach powo- 
dzi woda podmyła górę na któ- 

rej stoją te domy, orywając oko- 

ło 14 metrów nasypu w głąb. 
Nowy dom murowany przy ul. 

Grodzkiej 1 wykończony 'dopiero 
w roku bieżącym, stol nad prze- 

paścią. Ziemia osypuje się w 

dalszym ciągu. W niektórych 
miejscach drzewa i płoty unlosła 

rzeka. Narazie niepodobna przed- 
siębrać żadnych kroków dopóki 

Wlilja nie spadnie na tyle, że bę- 

dzie można rozpocząć prace nad 
umocowaniem brzegów. Między 

innemi zagrożone Są: radjostacja 

wileńska, willa generała Želi- 
gowskiego, oraz wspomniany 

dom Grodzka 1, w którym m.inn. 
zamieszkuje dowódca brygady 
Kopu pułk. Kruk-Szuster. 

BL AOBYEZZZKOOSKTCZAC ZL TZ OZN A TODORROZAKE A MORZA 

Pogrzeb ofiary zama- 
chu bombowego 

W dniu 28 ub. m. w Wilnie od- 
„był się pogrzeb $. p. Edwarda Hry- 
niewicza, pomocnika maszynisty, któ- 
ry zginął Śmiercią tragiczną w zama- 
chu bombowym na stacji Podbro- 

dzie. ; 
Smutny ten obrządek zamienił się 

w potężną manifestację żałobną dla 
pracownika ciężkiej służby kolejowej, 
padającego na placówce państwowej 
z ręki ciemnych postaci, która to ma- 
nifestacja jednocześnie stała się 
aktem przestrogi dla wrogów — ме- 
wnętrznych i ościennych, że wszelki 
gwałt na ustrój i siłę Państwa,  od- 
pierany będzie solidarnie przez cały 
naród. 

W tej żałobnej uroczystości odda- 
nia ostatniej usługi cichemu pracow- 
nikowi, uczestniczyli: masowo  pra- 
cownicy kolejowi z rodzinami bez 
względu na przynależność związkową 
i bez względu na rangi i tytuły, na 
czele z Dyrektorem Kolei Inż. p. K. 
Falkowskim, reprezentanci Wojewódz- 
twa i Starostwa w osobach p.p. Na- 
czelnika W-łu Bezpieczeństwa T. Bru- 
niewskiego, Wojewódzkiego Komen- 
danta P. P. Ludwikowskiego, Komen- 
danta P. P. na miasto Wilno Izydor- 

czyka, Szefowie względnie ich zastęp- 

cy urzędów niezespolonych, | wśród 

tych Prezes lzby Skarbowej p. Ra- 

tyński, przedstawiciele. wojskowości, 

delegacje organizacyj społecznych, 
„Federacji Związku 

Obrońców Ojczyzny*, „Strzelca“, de- 
legacje pocztowców i leśników i tłu- 
my miejscowej ludności. . 

Kondukt otwierał poczet sztanda- 
rów związków. kolejowych Zw. Urzęd- 
ników Kolejowych, Zjednoczenia Ko- 
lejowców Palskich, Związku Zawodo 
wego Maszynistów, Związku Zawo- 
dowego Maszynistów, Związku  dru- 
żyn Konduktorskich i innych organi- 
zacyj społecznych oraz związków 
pracowników pąństwowych. Wśród 

sztandarów związków kolejowych 

brakło tylko sztandaru Zawodowego 

Związku Kolejarzy. Czyżby sztab P. 

P. S. solidaryzował się ze sprawca- 

mi niewinnie przelanej krwi robotni- 

czej? przyp. redakcji), ° 

Za sztandarami kroczyła kompanja 
honorowa Kolejowego przysposobie- 
nia Wojskowego ze sztandarem i 
dwoma orkiestrami kolejarzy i pocz- 
towców, następnie niesiono wieńce od 
Dyrekcji Kolejowej, Związków Kole- 
jowych i najbliższych kolegów zmar- 

łego. 
Po zatrzymaniu się pochodu u 

wrót miejsca wiecznego spoczynku 

na Rossie, wygłosił _ przemówienie 
Dyrektor Kolei inż. p. K. Falkowski 
w którem złożył cześć zwłokom żołą 
nierza pracy, padającego na poste- 

runku służbowym z rąk  skrytobėj- 
ców i wrogów państwa, zaznaczając 

że inicjatywa do tak potwornego 
czynu nie mogła wyjść z kół chrześ- 
cijańskich, gdyż tak wzniosła religja 
nie zezwala zabijać, a tembardziej 
żadną miarą nie zrodziła się myśl 
tak haniebnego dzieła wśród Pola- 
ków, gdyż ci ponad wszystko miłują 
Ojczyznę i nie popełnią gwałtu wo- 

bec Świętości, które czczą i uznają, 
a przedewszystkiem żaden Polak nie 
uznaje skrytobójstwa wobec ludzi 

ciężkiej pracy. A 

W dalszem swem przemówieniu 
płynącym wprost z serca, teng naj- 

POSTAWY --— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkotnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza |. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewsk: 

T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji a 25 proc drożej. 

ego: 20 gr. 
  

W WIRZE STOLICY. 
ANKIETA 

Władze nasze, dbałe o zmaiejszenie kię- 

ski bezrobocia, umyśliły powszechną ankietę 

jako doskonały środek na wzmożenie zatrud- 

nienia. Wypełnienie maczkiem dwóch karte- 

luszków odpowiedzenie na 18 pytań jedne 

głupsze od drugichto praca nielada. _ 

Na parę godzin zajęcie iak znałazł, Niech 
że potem kto powie, że w Polsce niema co 

robić! 

W niedzielę warszawiacy wzięii się do 

dzieła. Zadzwięczały teletony: dzwoniono po 

informacje do magistratu, prezydenta miasta, 

komisarjatu rządu, policji, straży ogniowej... 

Ale bo rzeczywiście było się o co pytać, 

— Proszę pana co ja mam wpisać w 
rubrykę „nazwisko panieńskie matki*? Moja 

matka nie jest wcale panną. 

— Trzeba wpisać jak się nazywała przed 
ślubem. 

Dryń, dryń, dryń, dryń. 

— Hallo, proszę pana co ja mam wpisać w 

rubryce: „zawód i stanowisko w zawodzie*? 

— Niech pan napisze czem się pan zaj- 

muje. 

— Kiedy. ją nic nie robię. 

— Z czego *pan żyje? 

— Załatwiam za innych formalnośi w 

Kasie Chorych, zbieram ogłoszenia, kwestu- 

ję po ulicach, wykupuję bilety na Kiepu- 

rę i drożej sprzedaję, wypraszam w tramwa- 

ju przeczytane gazety, zastępuję prywatnych 

detektywów... 

— Dosyć panie, dosyć. | 

— A widzi pan, gdzie ja mam to wszyst- 

ko zapisać? 

Z tem stanowiskiem w zawodzie są też 

różne kontrowersje. Jeden turman z nieska- 

nalizowanego przedmieścia napisał: „aseniza- 

tor! — na koźle”, 
— Hallo! tu mówi Pupkerman z Gęsiej 

ulicy. Jak ja mam wypełnić '„stan rodzinny*? 
— Chyba pan wie czy jest żonaty, czy 

kawaler? 

— Właśnie tu kłopot. Ja jestem wdo- 

wiec, ale moja żona żyje. To znaczy, że moja 

pierwsza żona umarła—zapisano mi wszędzie 

w księgach i paszporcie: wdowiec; teraz ja 

się pozawczorąj znów ożeniłem, ale jeszcze 

nigdzie"nie przerobiono. 
To pisz pan wdowiec. 
— Jakto, ja jestem żonaty. 
— No to pisz pan żonaty. 

— Kiedy oficjalnie ja jestem wdowiec. 

— Tc pisz pan jak chcesz i daj mi spo- 
kój, 

— Już wiem! napiszę żonaty—wdowlec. 

Najcięższe zagadnienie przypadło w u- 

dziale jednak panu Pępkowi. Rubryka Nr. 4 

głosi: zamieszkuje w gminie od dnia. .. 
Pan Pępek nie miał telefonu, poszedł o- 

sobiście do komisarjatu i wywołał samego 

pana przodownika, 

— Co pisać panie władza? 

— Od kiedyż pan stałe mieszka w War- 
szawie? 

Od 7 października 1926 r., godzina 

minut 43 popoł. 
— No więc, pisz pan. 

— Kiedy ja już przedtem spędziłem 5 lat 
w Warszawie. 

— Jakto? 

— Tak, w więzieniu Mokotowskim, w 

celi 78. = = 
Pan przodownik podrapał się w głowę. 

Istotnie zagadnienie... Ka. 

(G J MA t) A k Н! 
TYLKO 

ses Hłodohiop 
Zamkowa Nr. 17. Tel. 928 

najtańsze źródło zakupu towarów galanteryjno- 

bławatnych, bielizny, kołder bajowych i t. p, 

J M M MMM 
wyższy zwierzchnik Dyrekcji Kolejo- 
wej, nadmienił z naciskiem, że miał 
możność poznania serca i duszy pol- 
skiego kolejarza i w chwili oddawa- 
nia ostatniej posługi jednemu z żoł- 
nierzy „armji pracy* może zaręczyć, 
iż polskich kolejarzy od wykonywa- 
nia ich obowiązków dla Państwa nie 
odstraszą ani groźby ani gwałty wro- 
gich nam mocy i ci na zew Naczel- 
nego Wodza staną w każdym czasie 
nietylko w obronie warsztatów swej 
pracy ale i w obronie [zagrożonej ca- 
łości Kraju. 

Wzruszającym dla uczestników te- 
go smutnego obrządku był moment, 
gdy Dyrektor p. Falkowski ze sło- 
wami ojcowskiej pociechy zwrócił się 
do stroskancj młodej wdowy i osie- 

roconego synka kilkuletniego. : 

Cześć Pemięci Edwarda Hryniewi- 

cza, jeduego z tych miljonów żołnie- 

rzy armji pracy. 
— 

4 ta



Znowu uciekł: więzień z Antokola 
Wczoraj w godzinach popołudniowych w więzieniu Antokol- 

skiem powstał alarm z powodu niedoliczenia się jednego więżź- 
nie, korzystającego w tym czasie ze spaceru. 

Okazało się, że odsiadujący karę za dezercję szeregowiec 
Sudzarski Jan w czasie gdy go wyprowadzono wraz z innymi na 
podwórko przeznaczene dia spaceru, zdołał zmyiłć czujność 
wartowników i ukrył sjię w roziegłych zabudowaniach więzien- 
nych. Następnie, z chwilą zapadnięcia zmroku, wykorzystał brak 
światła i uciekł z więzienia. 

Poszukiwania za zbiegiem niedały narazie rezultatów. 

Zabójstwo za 30 groszy 
W osadzie Krasny Staw, gm. dziewiętnickiej, pow. słonimskiego od- 

bywała się zabawa taneczne przy udziałe kilkudziesięciu osób. 
Nad ranem, gdy przystąpiono do uregulowania należności orkiestrze, 

jeden z obecnych odmówił zapłacenia przypadającej na niego części na- 

leżności w wysokości 30 groszy i tem wywołał awanturę. 
Uchylający się od opłaty Franciszek Grylak wraz z dwoma braćmi 

Stanisławem i Józefem i kolegą Józefem Krukiem zostali napadnięci przez 
całą bandę parobków i poranieni w okrutny sposób nożami Franciszek 
Grylak zmarł w godzinę potem, Stanisław Grylak przebity 12 razy nożem 
kona, zaś dwaj pozostali są w szpitalu w Kosowie i lekarze nie rokują, 
że utrzymają się oni przy życiu. 

Policja jest już na tropie morderców. 

Napad bandycki na biuro leśne 
w pow. nieświeskim 

Ubległej nocy 4 uzbrojonych w roweiwery bandytów dokonało napadu 
rabunkowego na bluro firmy leśnej Waidsberga we wsi Grabowszczyzna gmi- 
ny Zaostrowieckiej. 

O godz. 22 m. 39 banda wtargnęła do mieszkania Kagana Morducha, gdzie 
mieści się biuro leśne i po steroryzowaniu domowników oraz przedstawicieli 
firmy w osobach obywatela rumuńskiego Oszera Stejnberga I urzędnika firmy 
Izraela Mirskiego zażądali wydania 5 tysięcy złotych. 
3 Ponieważ w kasie biura nie było żadnych pieniędzy, bandyci kazali wszy- 
stkim paść na ziemię I dokonali 
12 dolarów amerykańskich, 

u wszystkich szczegółowej rewizji, 
40 rubii w złocie | część garderoby u urzędnika 

rabując 

firma Lisowskiego Izraela oraz paszport zegraniczny, 200 zł. I 580 lel u Sztejn- 
‚ Бегда. 

Po dokonaniu rabunku bandyci rozp.eszchii się w kierunku osady Wiel- 
kle Gstrowszczyce. Zaalarmowana o napadzie władza policyjne zarządziły na- 
tychmiast pościg za bandytami 
popa 3 doc w którem bierze udział policja oraz odziały 

Według otrzymanej w ostaniej chwilł informacji część mniej wartościo- 
wych rzeczy, zrabowanych w firmie leśnej znaleziono w pobliskich lasach, 
którędy prawdopodobnie bandyci uciekali. 

  

PIĄTEK 

Dziś J W. s. g. 3 m. 57 
Filipa 
jutro 

Zygmunta 
Z. s. g. 6 m. 39 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 

z dnia 28. IV. 31 r. 

Ciśnienie Średnie w mm. 754 
Temperatura średnia »|- 12 

Temperatura najwyższa -l- 15 

Temperatnra najniższa -|- 8 

Opad w mrm. 2,0 
Wiatr: półn.-zach. 

Tendencja: wzrost 
Uwagi: pochmurno 

URZĘDOWA 
—Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Kirtiklis przyjął 
prezesa Czerwonego Krzyża p. Unichowskie- 
to, który złożył p. Wojewodzię sprawozda- 
nie z akcji dożywiania ludności, dotkniętej 
klęską gowodzi. 

Następnie p. wojewoda przyjął dyrekto- 
ra Izby Rzemieślniczej Łazarewicza, który za- 
prosił p. wojewodę na poświęcenie sztanda- 
ru Związku Młodzieży Rzemieślniczej, które 
odbędzie się w dniu 1 maja, oraz prezesa za- 
ządu gminy żydowskiej Łazarza Kruka, Wice 
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prezesa Zajdsznura i p. Jakóba Szeskina w 
sprawie współdziałania gmiuy żydowskiej z 
obywatelskim komitetem pomocy powodzia- 
nom. W dniu 30 bm, odwiedził p. wojewodę 
prezydent miasta Wilna p. Józet Folejewski. 

W tym samym dniu przyjęty był 
p. Wojewodę prezes Legji inwalidów mjr. 
Kozłowski, który przybył zaprosić p. woje- 
wodę na uroczystość poświęcenia sztandaru 
Legji Inwalidów, która odbędzie się w dniu 
3 maja br. 

WOJSKOWA. 
— Baczność oficerowie I podchorą- 

żowie rezerwy! Zarząd Koła Związku Ofi- 
cerów Rezerwy Wilno wzywa do przybycia 
na odczyt por. rez. Charkiewicza Walerjana 
p. t. „Niemcy, a my oficerowie rezerwy *, 
który się odbędzie w dniu 2 maja r. b. o 
godz. 18 (osiemnastej) w Kasynie Garnizo- 
nowym, nl. Mickiewicza 13, Wejście  bez- 
płatne. 

— Zjazd Delegatów Związku Ofice- 
rów Rezerwy Qkręgu Ziem Poł. Wscho- 
dnich 1) piętnuje Z największem oburze- 
niem urągające poczuciu prawa i kultury 
obłudne tolerowanie przez władze gdańskie 
zamachów na życie zdrowie i mienie Oby 
wateli polskich, 

2) wzywa społeczeństwo do zajęcia sta- 
nowczej i końsekwentnej po tawy wobec 
prowokacji gdańskich, 

3) wyraża Rządowi Rzeczypospelitej Pol- 
skiej wdzięczność za jego dotychczasowe 
godne a twarde stanowisko, 

4) śle braterskie pozdrowienie Polakom 
w Gdańsku i wzywa ich do wytrwania na 

DDR TEAC WWO 
NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICH 
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SŁOW O 

placówce, zapewniając ich, że cała Polska 
Stoi za nimi gotowa do najskuteczniejszego 
ich poparcia. 

— Pomoc dia powodzian. Związek 
Legjonistów i Stowarzyszenie Rezerwistów i 
Byłych Wojskowych, chcąc przyjść z pomocą 
obywatelom dotkniętym klęską powodzi, 
urządza w dniu 2 maja b. r. (sobota) w salo- 
nach i na werandzie B. Sztrala (czerwonego) 
zebranie towarzyskie. Impreza zacznie się o 
godz. 28. Wstęp tylko za żaproszeniami. Bi- 
fet 2 zł. 

Łaskawą pomoc przyrzekły następujące 
organizacje: Rodzina Wojskowa, Rodzina Po- 
licyjna i P. ZAB. 

Apelujemy do ofiarności obywatelskiej, 
aby ze względu na cel humanitarny popasła 
materjalnie przedsięwzięcie 

Zaproszenia wydają wymienione 
organizacje. 

— Ze Stowarzyszenia rezerwistów 
i byłych wojskowych. Wzywa się człon- 
ków Koła, którzy zapisali się do 7 kl. wie- 
czorowej szkoły dla dorosłych (zorganizowa- 
nej przez Koło Wileńskie Stowarzyszenia 
Rezerwistów i B. Wojskowych), a dotychczas 
nie uczęszczają do wymienionej szkoły, do 
zgłaszania się dnia 1 maja b. r. włącznie. 
Nadmienia się, że po wspomnianym terminie 
słuchacze będą przyjmowani jedynie w dro- 
d jątku. 

śm MIEJSKA 
— Dwa związki zawodowe ro- 

związane. Na wniosek Starostwa 
Grodzkiego Wileńskiego Sąd Okręgo- 
wy w Wilnie na posiedzeniu w da. 8 
kwietnia r. b. rozwiązał istniejący w 
Wilnie „Klasowy Związek Zawodowy 
Robotników i Robotnic Pracujących 
Igtą w Wilnie“ oraz oddział wileński 
„Związku Zawodowego Robotników i 
Robotnic Hut Szkłanych i Szlifierni 
Luster w Polsce*, które służyły dla 
celów agitacji komunistycznej i dzia- 
łalnością swą godziły w dobro i ca- 
łość państwa. 

— Strajk w hutach. W hutach wileń- 
skich wybuchł strajk włoski spowodowany 
znizką płac. sia 

Robotnicy pracują tylko 4 godziny i pro- 
dukują 60 proc. szkła, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Koło Wlileńskie Polskiego T-wa 

Filologicznego podaje do wiadomości, że 
w sobotę dn. 2 maja r. b. o g. 7-ej wiecz, 
w lokalu Seminarjum Filologicznego U.S.B. 
(ul. Zamkowa 11) odbędzie się odczyt prof. 
U. S. B. Stefana Srebrnego pod t. „Ze stu- 
djów nad Eupolisem". Wstęp dla członków 
Koła i wprowadzonych przez nich gości — 
bezpłatny. 

— Zarząd Związku Absolwentów 
gimn. Jezuitów w Wilnie podaje do wia» 
domości, że dnia 2 maja o godz. 18 odbędzie 
się w lokalu związku (Wielka 58) zebranie 
sekcji dyskusyjnej na  teinat „Solidarność 
i Samopomoc*. Goście mile widziani. 

SZKOLNA 
— Dwie żydowskie szkoły zo- 

staną zamknięte. Żydowski Centr. 
Kom. Oświatowy powiadomiony zo- 
stał przez Kuratorjum Okr. Szkolne- 
go, że z rozporządzenia władz cen- 
tralnych w roku przyszłym cofnięta 
zostanie koncesja dla żydowskiego 
seminarjum nauczycielskiego. 

Jest to jedyne seminarjum żydow: 
skie dla nauczycieli świeckich. 3 

Jednocześnie z tem zamknięta zo: 
staje 8 kl. szkoła żydowska im. Fru- P ——  ——— 

Ksiegarnia 
WACŁAWA 

MIKULSKIEGO 
Wllefska 25 tel. 664. 

NOWOŠCI ze wszelkich dziedzin wie- 
dzy otrzymuje niezwłocznie po wyjściu 
z druku, Ponadto poleca beletrysty- 
kę wyscrtowaną (pozakatalogową) 

po b. niskiej cenie. 
н 

wyżej 

  

Žo J 
- OGŁOSZENIE 

Z SĄDÓW 
Tragiczne dzieje pewnej rodziny. 

Po wojnie proces o zabójstwo jest 
zjawiskiem tak częstem, że szerokie masy 
przestały się już przejmować opisami tych 
przestępstw i sprawozdaniami z rozpraw są- 
dowych. 

Sprawa, o której będzie mowa ma tło 
wyjątkowo ponure, tragiczny splot życia 
biednej, ciemaej rodziny Żydowskiej, 

Na ławie oskarźonych zasiadła 18 letnia 
Rocha Bermanówna. Akt oskarżenia zarzuca 
jej zamo dowanie w bestjalski sposób swego 
brata Szymona. 

Było to 3 grudnia ub. 
położyła się spać w ubraniu, 
i brat zasnęli wstała, 
zawczasu siekierę 
cego. 

Odgłosy uderzeń i krzyk mordowanego 
obudziły matkę. Usiłowała ona rozbroić 
rozwścieczoną córkę, a widząc swoją bez- 
silność chciała zawezwać pomcy. Nic nie 
pomogło dysząca chęcią 'zemsty zatarasowała 
stacuszce drzwi i zoproponowała: dobijmy go, 
bo jeśli go nie dobijemy, on nas zabije. 

r. Bermanówna 
a kiedy matka 

wzięła przygotowaną 
i zaczęła nią bić śpią- 

Zraniony  pietnastokrotnie Berman 
zmarł po kilku dniach. 

Podczas p zewodu sądowego wyszło 
na jaw wiele okoliczności rzucających 
pewne światło na całą sprawę, 

Okazało się, że ojciec oskarżonej był 
slkoholikiem i zmarł ów szpitalu dla 
umysłowo chorych. Zamordowany brat przed 
dwunastu laty zabił swego malutkiego brata, 
a matka była histeryczką. 

Warunki domowe były zawsze okropne 
a ostatnio wprost nie do zniesienia. 

Zamordowany zgwałcił oskarżoną, a na- 
stępnie wziął z nią Ślub. (Jak wiadomo u ży- 
dów wystarczy wręczyć kandydatce na żonę 
obrączkę i jakąś modlitwę, aby uważane to 
było jako ślub). 

Wobec tego w sercu dziewczyny, po- 
zbawionej możności wyjścia zamąż za czło- 
wieka, którego kochała powstała nienawiść. 
Ona to popchnęła Bermanównę do zbrodni, 
ona też kasała jej przedtem wbijać w podło- 
gę przy łóżku brata igły obliczone na spo- 
wodowanie kalectwa. 

Ekspertyza, lekarska przeprowadzona 
przez psof. dr. Rose i dr. Odyńca potwier 
dziła wszystkie wersje dotyczące gwałtu oraz 
przyczyn śmierci Bermana, 

Sąd, któremu przewodniczył sędzia p. 
Okulicz po wysłuchaniu przemówień ppro- 
kuratora Dowbora i obrońcy adw. Frydmana 
skazał bratobójczynię na 4 lata więzienia 
ciężkiego. 

Okolicznością łagodzącą były warunki 
życia w jakich urodziła się, rosła i cierpia- 
ła biedna dziewczyna zanim okrucieństwo 
brata nie zrobiło z niej mordercy. 

Zapewne wychowywana w innych, nor- 
malnych warunkach byłaby normalnym czło- 
wiekiem. 

(EEST SESI 
ga przy ul. Bakszta. Szkoła ta istnie- 
je od 22 lat. 

— Kursy gimnazjaine im. Jana Ko- 
chanowskiego Wilno. ul. Mickiewicza 4. u- 
prawnione przez Kuratorjum O, S. Wil, L. 
dz. 31.290. Nauka wedle programów gimna- 
zjów państwowych z zastosowaniem najsku- 
tec:niejszych metod i systemów, Ustrój pół- 
roczny, Kursy języków obcych, System przed- 
miotowy pozwala o kaźdym czasie i z każ- 
dem przygotowaniem zacząć naukę. 

RÓŻNE 
— Muftjat powiadamia muzułman, że 3 

maja, w dniu Narodowego Święta Polskiego, 
w meczecie wileńskim o godzinie 10 r.  od- 
będzie się nabożeństwo. 

— „Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjal- 
nej wzywa wszystkich członków, posiadają- 
cych strój przepisowy Ligi do stawienia się 
w dniu 3 maja o godz, 9-ej rano w lokalu 
Domu Handiowego Wł i Е. Szumańscy, Mi- 
cziewicza 1 celem wzięcia udziału w uroczy- 

  

PODZIĘKOWANIE 
Wzruszony do głębi objawami szczerego współczucia w dniach żałoby po 
żonie mojej 

S P. 

Zofii Czarnowskiejį 
składam tą drogą gorące podziękowanie wszystkim, którzy niešli mi pocie- 
chę — słowem, czynem, lub pomocą, oraz tym, którzy obecnością swoją, 
lub też nadesłaniem kondolencyj, niezostawili mię w tych ciężkich chwilach 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohuiance. 
Gstatnie występy J. Kurnakowi- 
cza. Dziś „W czepku urodzony”. W 
roli głównej wystąpi ulubieniec pu- 
bliczności Jan Kurnakowicz. 

Wszystkie bilety na dzisiejsze wi- 
dowisko sprzedane. 

— Teatr Miejski w „Lutni”. 
Ostatnie występy Rosyjskiego 
Teatru Dramatycznego z Rygi. 
Dziś po raz ostatni niezwykle intere- 
sująca sztuka z życia sowieckiego 
„Dziwak*, z Wyrubowym w roli tytu- 
łowej. Jutro w sobotę dwa ostatnie 
przedstawienia: popołudniu o godz. 3 
m. 30 po cenach zniżonych „Starcza 

  

Dr. Czesław Czarnowski 

miłość* Miasnickiego, wieczorem 0 
godz. 8-ej „Biała gwardja*, arcycie- 
kawa sztuka Bułgakowa. ; 

— Jubileuszį Dyr. A. Zeiwero- 
wicza. Dnią 5-g0 maja b.r. Dyrektor 
A. Zelwerowicz obchodzić będzie 30- | 
lecie swej pracy scenicznej. Jubilat 
wystąpi w roli dr. Sporuma, w naj- 
nowszej komedji F. Molnara p. t. 
„Wróżka i adwokat". Protektorat nad 
obchodem objęii; Prezes Rady Mini- 
strów Walery Sławek, Marszałek Sej- 
mu Dr. Kazimierz Switalski, Marsza- 
łek Senatu Władysław Raczkiewicz, 
Minister W.R. i O.P. Sławomir Czer- 
wiński, Minister Przemysłu <i Handlu 
Aleksander Prystor. — 

  

  

  

WYPADKI Ł KRADZIEŻE 

Granat zranił 4 dzeci. 
W  Słonimie zdarzył się niezwykły 
wypadek. Onegdaj dzieci znalazły gra- 
nat który przyniosły do domu I nie m6- 
wiąc nic rodzicom zaczęły bawić się nim 
na podwórku Bolesława Siemieniuka. 
W czasie zabawy (rozbiania gwoździem) 
granat eksplodował I ranił czworo dzie- 
ci: Walczaka Kazimierza, Siemleniuka 
Bronisława |. 6, Muszalskiego Ryszar- 
dal. ż i Siemieniuka Kazimierza I. 7. 

Na szczęście stan zdrowia dziaci nie 
budzi narazie żednych poważniejszych 
obaw. 

— Wypadek z. p. Hejberem. Wczo 
raj zasłabł nagle własciciel popularnych w 
Wilnie mleczarni p, Hejber. 

Podczas obiadu w mieszkaniu u znajo- 
mych Hejber uległ atakowi uderzenia krwi na 
mózg i w stanie b. ciężkim został odwiezio- 
ny do szpitala żydowskiego. 

OFIARY 
— Stan rachunku pomocy oflarom 

Powodzi m. Wiina w Wileńskim Prywa- 
tnym Banku Handlowym Sp. Akc. 

  

Stan z dnia 28. IV. 31. 8.263.70 
Wpłacili w dniu 29. IV. 31: 
Bohdan Szachno 50.— 
Władysławostwo Szmidtowie 50.— 
Stanisław i Zotja Kognowiccy 50.— 
Zad. 3— 
S. W. я 2.— 
Władysław Mineyko 100.— 
Pracownicy Wileńskiego Prywatnego 

B-ku Handlowego 117.— 
Cech Rzeźników i Wędliniarzy 50. — 
Spółdzielczy Bank Rzemieślników i 

Kupców Polskich 200.— 
Pracownicy Banku Spółdzielczego 

Rzemieślników i Kupców Polski.h 30.— 
Wpłacili w dn. 30. 1V. r. b. 

p. Irena i Macjan hr. Broel-Platerów  100.— 
p. Zofja i Aleksander Meysztowiczowie 100.— 
p. Stefan Okulicz 

p. 
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. Emilja i Jan Malecki 50.— 
zamiast kwiatów na grób Ś. p. Artura 

Lubienieckiego filistrzy Arkonji 33.— 
p. Janina i Stanisław Bochwicowie 50.— 
p. Antoni Lapkowski 5— 

Stau na dzień 1. V. 1931 r. zł. 4.994.— 
  

Zamiast wieńca na grób nieodżałowane- 
go wielce zasłużonego dla nas dawnego 
Członka Zarządu i wieloletniego gospodarza 
Toru Ś. p. hrabiego Artura Lubienieckiego 
składa na powodzian zł. 100 Turf. Klub w 
Wilnie (T-wo Zachęty do hodowli ko.ii 
sportu konnego). 

Zamiast wieńca ua grób nieodżałowanej 
kuzynki Ś. p. Zotji D-wej Czarnowskiej , skła- 
dają na powodzian: 

Apolinara Iżycka-Hermanowa zł, ,8 Wła- 
dysław Izycki-Herman zł, 10, Eleonora Za- 
krzewska zł, 5, Zygmuntowstwo Wołodźko-.. 
wie zł. 15. -- 

Zamiast kwiatów na trumnę $.р 7ой!    

  

rehorggiczowej dla najbiedniejszych: 
kdorowicz 5 zł, H. Oświecimski 5 

zł, 10 zł, K. Sławiński 5 zł, W. Oś- 
wą а 2 zł, 

owodzian. 
Benisławska Ofelja zł. 10, Benisławska H. zł. 5. 

Bezimiennie. 
Komitetowi Chleb Dzieciom zł. 5. Na 

Żłobek Im. Marji zł. 5. Na powodziąn zł. 5. 
P. Michał Piutkowski z Drohiczyna n. 

Bugiem na powogzian zł. 10. 
Związek Sybiraków Okręgu Wileńskiego 

na powodzian zł. 50. 

  

Uwadze Gospodyń!!! 
Japoński proszek 

ATOL 
      

    

  

  

stościach*. Firma bławatna J. Dubicki i S-ka 20.— | zabezpiecza na lato ubrania : — Odwołanie zabawy. Zapowiadana Zrzeszenie Pracowników B-ku Polsk. zimowe od MOLI. Oprócz | Ra na dzień 2 maja r. b. zabawa na Kolonje Koło w Wilnie 357.50 tego KATOL radykalnie tęp' PA Letnie urządzana staraniem Koła m. Wilna p. Zofja Górska 2— muchy, komary, pchły, = Rodziny Policyjnej, zostaje przesunięta” na Wil. Synd. Rolniczy 100—'| pLUSKWY, PRUSAKI, mszyce na dzień 16 maja r. b. i odbędzie się w tym sa- Maciej Jamontt 50 kwiatach i wszelkie inne roba:two. mym lokalu, t.j. w Klubie  Handlowców, p. Gabryela hr. Broel-Platerowa 88.80 KATOL sprzedaje się w Składach przy ul, Mickiewicza 33, p. T. Zaborowski 2 Aptecznych i Aptekach. Zakupione już bilety są ważne. Rada Wojew. Zw. Ziemian 100,— 

E 

KINO Od dnia 28 kwietnia do 1 maja 1931 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA „TAJEŃNICA KAJUTY GKRETOWEJ 

    

  

  

  

      

  

  

   od 

Zakład ogrodniczy Komornik Sądu Grodzkiego w Wllnie re- Osttob ka 3 Dramat 8 akt.: W rol. głównych: George O'brien i Nora Lane. Nad program: „500 dolarów” komedja w 2 ak“. DOKTÓR i handel nasion wiru I-go, zamieszkując w Wilnie przy ul, Sa- = obramska 3, Kasa czynną od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Spowłedź przed szturmem”, ZELDOWICZOWA ® wicz 16—6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. Cena blletów: Parter 60 gr. Balkon 30. KOBIECE, | WENE- Wilno, ul. Sadowa Nr. 8. Tel. 10-57 a Zie poj I Kaas wać DZIŚI Cido Pilni Najwięk Bój dźwiękowy doby obecnejl N dzieł Т z, » Ww. ie - ! i i i i 'enj c 
RYCZNE NARZĄDÓW || (Istn. od 1860 r.) Telegram: + eler—Wiino.Filja, ul. Zawalna 18 || Nr. 69 m. 4 odbędzie sprzedaż z zaa Dźwiękowy ALSS S aaa Bobaterką Boa MOCZOWYCH Poleca WSZELKIE NASIONA GWARANTOWANE || publicznego ruchomości, należących do p. _ KINO-TEATR SE ZO i* MONTE CARLO tości" J tte Mac D ald 
cd 12—21 od 4-6 || Ceny niskie „Ceny niskie || Girszy Kitajewicza, składających się z mebli, — „НЕ!О $“ RL sc Jeanette Mac Dona 
ul. Mlekiewicza 24, EURES oszacowanyca na sumę zł. 1622, э w głównej roli męskiej bożyszcze kobiet JACK BUCHANAN. Film, który zachwywił | oczarował cały Świat. = tel. 277. EA Wilno, dn. 25 kwietnia 1931 r. Ul. Wiieńska 38 Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Wszechów. Przegląd Dźwięk. Fox'a (ostatnie nowiny) Polska, Wawel. e E 2 kóza Komornik (—) Wł. Matuchniak. Tal. 926. Na 1-szy seans ceny KOR LOWE 4, 6, 8 i 10.15. 2 = aj przebój śpiewno-dź więkowy K й _ у с SŁ ZKO“ Janet Gaynor, Charles Farrei. | i i 

| Szyrwindt Ho KA A koszykarska ||| kj | chorob Wenerycznėe, A na wyroby i do sa- ACR RAS AR PRE : : 
f moczopłiow GABINET Jamnik czarny- dzenia i AE kój ozn: т Dźwiękowy Film o którym mówi cały świat. Triumfalny Przebój Dźwiękowy | 

Wielka 19, ой 9 40 ! RACJONALNĘI odpalan SR 2 6 ka wynaję- Młody kawa'er, Kino-Teatr й a | 
3—7 KOSMETYKI ' _ „Podpalany Złodzieje, którycie ul Wieka 10 m. 1 syn b, ziemianina” pó- _ к . | ! \‹",_ЁЕЁ”;ЁЁ‹Е{Ещд kiej. Pre powiado- Ś" Skradł w dniu 27. 27 siadający wykształcenie Holi wood 

| Dr.Glnsherg""L5oPioGew sł ui *tdekegoświelnia 193 1 m Pokój  zidomoć księgoveści „, | ° Сногобу зКбгпе, we- я Kobiecg 20m 4 tel. 11—53,dworcu kolejowym wdo wynajęcia z uży- bi uletnią piakiykę ; ! _ aeryczne i moczopłcio- rodei m Lidzie p. leśniczemu walnością łazienki i_lurową prosi o łaska- według głośnej powieści ERIKA M. REMARQUE'A 
je, dosko- Maklewskiemu walizkę salonu, ui. Kasztanowajye Oliarowanie pracy 

  

  

  

  

  

   
  

  

se. Wileńska 8 i biurowej: = kancelist Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. С z 4— 8. Tel.nali, odówieża, usuwa В 5 Ž NE REY Ode Rod a PD: pisarza lep : Także Ceny zniżone od 60 gr. i Film który każden powinien obejrzeć. | za | ch (nie) Błona zly porzicone "odpisy Pokój lub jdwa GS s Prym posa : Z 4 ЗЕСЕНЕ о1, 1 поаг)а1пе — dokumen- ,. i 6 rzadcy w majątku, Dziś! Największy dźwiękowo-Śpiewny przebój Polski 
: т sztuczne opalanie cery, Do sprzedania: tów. szkolnych na imię łazienka, z używalno= rolnym, pod dyspozy- DŹWIĘKOWE KINO Wspaniały i wzruszający do łez dremat na tle : kuszerki ek Rad.) Kilka samochodów w Włodzimierza Wierzbi: ŚCI ERZE: e UE a pak JANKO MUZYKANT znanej noweli Henryka Sienkiewicza ' BA w) bycze kosmetyki racjo. dobrym stanie, 2moto- Eklego Apis: E arie A eye jakie S C al I N ė A St piękna gwiazda ekranu polskiego Marja Malicka, Witald Conti i sa= | й nalnej. cykle, opony samocho- askawy zwrot za WY* 4 od.5—-7-wiecz, Oferty proszę nadsyłać iechu Kazimierz Krukowski, Adoif Dymsza, tórzy odśpiewają cały szereg p lose. AKUSZERKA Godziennie od g. 10—8, (dowe, maszyny turbi- sokiem wynagrodze- | || do Administracji: „Sło- WIELKA 47 tel. 15-41 ae w języku polskim. Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa = ŠMIALOWSKA W. Z. P. 43. e = Bakera Nz Mieszkanie wa“ „Dla prscownika*. : oczątek o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnić świąt. o g. 2. Ceny zniżone na pierwszy seans. 

> > A, и % oraz Gabinet Kosmety- 

  

czesze meble stołowe Następny program: Arcydzielo śpiewno-dźwiękowe Pieśniarz Paryża i salo- Trabsnie Wł. Wierzbi- 2—3 pokoje z kuchni 
AS z ulubieńcem publiczności Maurice Chevalier w roi tytułowej. 

nowe, serwis angielski, cki. w małym domu 
elektrolux, kasy ognio- 

czny, usuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 

  

w Oficjalista iokomobil 25 m ogródku w okolicach     
upię 
  

  

     
     

    

  

    

__ brodawki, kurzajki, wy- Ed K. M. w dobrym trwałe ił p. LOM. н nowy drew- ulicy Konarskiego po- rolny Dziś w piątek 1-0 maja Premjera w Kinie „PAN | padanie włosów. stanie. Oferty: Wilno, BARD uj, Biskupia 12. Dom niany 2 klm. trzebne. Oferty do Ad- Samotny poszukuje po- i i Kaki ti акаа milości | | Mickiewleza 45; ul. Kwaszeli 28, Ros S H Gd st. Gudobiaj ое шіпіз!мс}і„Зі‹}›’ша“ро‹і sady a majątku. Šias KINO „_ Najwspanialszy triumt sztuki lilmowej. Cudowny hymn poświęcenia i miłości | 
as Zen tel, 17—60, Sprzedania na przenie- Nr. 640 ectwa. Ery w rex Opowieść o wielkiej miłości osnuta na tle Starożytnego | 2 Pana AS sienie lub z placem На - mi dakcii pod W. ap. A NC ŻONĄ FARAONA Egiptu. Najpotężniejsze i najwspanialsze arcydzieło jakim się | 

w JUREWICZ WSO A ea * wynajęcia Wielka 42. poszczycić może Kinematogratja świata. _ Wznowienie w nowem literackiem opracowaniu! Nowa edycja! a posiadającego kapitał Księgarni Mikulskiego. 
około 20,000 zł. i po- Wileńske 25, 
siadłość ziemską w 

2 mieszkania po 4 po- Młoda A ‚ muzyczna orkiestry symtonicznej. W rolach gł. Genjalny ulubieniec EMMIL JANNINGS, Harry Liedtke, Albert koje z kuchnią, ele- energiczna "gospodyni były majster firmy — Besserman, i Paweł Wegener, Lidja Saimonowa i inni. 

Ilustracja | 

   
  

     
  

  

  

    

Paweł Bure pobliżu. stacji kolėjos <— Paa ana Cenie I dausų pra Ceny od 40gr._ Pocz. o godz. 3-ej, W dnie świąt. o godz. 1-ej. | 
4. = Wei rz ospodarst- Z 

pale "ar preyzykia Owapagy | wie miecznem I owo: | 63a g  ikszem" šospoda YANN ez po cenach zniżonych. niam о. Kwadratucze POSADY E CC WiLENSKIE TOWARZYSTWO A M | Wilno, A. Mickiewicza 4. В do 200 metrów: nada- _ susi Mictr7 GP | HANDLOWO - ZASTAWOWE Główna wygrana ŻA JLJOK ZE przemysłowy przetwo.  |LĘtMISKA Wykwalifikowana przyjmaje wszelkie ro- LO OGÓLNA SUMĄ WYGRANYCH 32.000.000 7 ĄBAĘCIE rów owocowych i na- 3--4 pokojowe  freblanka- boty remontowe w za- | A BA R E BE białowych. Szczezóło- komunikacja autobuso- wychowawczyni kresie budowlanym a Co drugi los wygrywa KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 
K. GORZUCHOWSKIEGO ZAMKOWA 9. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 
Należność P. K.O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów. 

Zawiadamia, że odbędzie się licytacja 
zastawów od Nr. 28716 do Nr. 90571, 
opłaconych do stycznia 1931 r. w lokalu 
Lombardu przy ul. Biskupiej 12 o godz. 
5-ej pp. I-sza licytacja 11-ego, a II-ga 

12-go i 13-go maja b. r. 

3 we oferty dla QĄ, Z.wa pół godz. od cen-z dobremi rekomenda-także wykonanie no- 
+ prosimy kierować dotrum.  Prednkta nacjami, poszukuje posa-wych na własnem lub 

Wileńskiej Agencji Re- miejscu.  Dowiadywać dy od zaraz do dzieci powierzonem materiale 
> „klamowej—Wilno, się odg. 8—10 ranood 5 do 8 lat na wy- wykonanie fachowe. 
> Wielka 14, tel. 12-34i od 5—8 pp. Orzesż- jazd do majątku. Wia- Lwowska 3 m, 2 J. а- , (informacje od 9do 11 kowej 3—2 tel, 10—28, dcmości w Administra- charewicz. 

rano). cji „Słowa* — 

we wszystkich apiekach i 

xkładach aptecznych zoanege 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 
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: › Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło \ 
  

Drukarnia Wydawnictwa „Siowo“ Zamkowa 2


