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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiega 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia gowa | aoc Szkotrej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Ksi T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, PF. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Kanos T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy Lapo na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Za teśstem 15 groszy. Komunikaly огай 

nadeslane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr gr. W numerach świątecznych raz z prowincj: o 25 proc. drożej 

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

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄGROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność*. 
LIDA — mi. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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iWywiad z Marszałkiem Piłsu 
— Jakież są perspektywy dopro 

wądzenia w pracach budżetowych dt 

tych celów, o których Pan Marszałek 

imówił ostatnim razem. 

— Wie Pan, że znowu 2/3 tygod- 

ma poświęciłem wyłącznie pracy nad 

Li:džetem, starając się coraz bardziej 

uściślić te wątpliwości i niepewności, 

jakie jeszcze w tej pracy pozostały. I 

wreszcie stanąłem przed główną kwe- 

stją w sprawie ułożenia budżetu” Pan 

Śię może zdziwi, że nazwę tę kwestję 

bardzo ostro i złośliwie — a jednak tak 

ją nazwę: zatrzymałem się mianowicie 

ra zagadnieniu jaką doze „oszukań + 

sta“ mam sobie dozwolić w hudcwa- 

1'u budżetu. 

Powtarzam, niech się Pan nie dzi- 

w. mojemu określeniu. Nieraz używać 

iiuszę bardzo ostrych określeń dlate- 

sv, že niestety tyłko takie określenia 

pozostają w Polsce w pamięci; inne 

określenia — bardziej że się tak wyra- 

zę — dyplomatyczne — prowadzą tyl- 

Fo do wzrostu aberacyj myślowych. 

Nigdy nie zapomnę, wie Pan, jed- 

ricnie go bardziej dostosowalnym do 

1y mnie doprowadził do wielkiego za 

„żenowania się. Było to w tych cza- 

tech, kiedy byłem naczelnikiem państ:: 

va, kiedy ówczesny premjer angielski 

znany Lloyd Georges występował dość 

często przeciwko Polsce w niezwykle 

A było to 

pioszę Pana w okresie tym, kiedy ca- 

ja Polska chorowała na  aadczułość 

właśnie w sprawach zagranicy. W roz 

inowie więc z posłem angielskim zwró 

cilem mu uwagę na ten fakt ostrych wy 

stąpień premjera angielskiego  twier- 

dząc, że w ten sposób wymusza on od- 

powiedź w takim samym tonie. Poseł 

zngielski — obok innych tłumaczeń — 

ostrych _ przemówieniach. 

codał wreszcie, że ja muszę zrozumieć 

iż w takiem zaczadzeniu w jakiem Pol- 
"ka w sprawach międzynarodowych po 

Žzustaje, inny sposób wystąpień jego, 

p:emjera nie byłby zrozumiały i rzeczy 

celikatnie wyrażone każdyby tłumaczył 

va swoją jedynie korzyść. Wyznam Pa 

ru, że jako główny reprezentant Polski 

re beżym świecie nie pamiętam dru- 

giego zażenowania. 

ь Oczywiście więc gdym mówił 0 

„oszukaństwie' . tatwiejby mi było u- 

zyć określenia „nieścisłości” i „niedo- 

kładności*; w budżecie państwa bo- 

wiem liczy się na miljony i miljardy; 

tylko idjota, albo jakiś głupi bubek, 

który niedokładnie liczy nawet swoje 

=liustki do nosa albo inne części bie- 

liiny może sądzić, iż jakikolwiek ra- 

thunek na mil;ony i miljardy może być 

į »dobny do rachunku złotówki i gro- 

SZA. 

Gdy jednak używam słowa „„oszu- 

Lanstwo“ — czynię to dlatego, że na- 

sze budżety zawsze dotychczas spo- 

tykały się ze szczególnym gatunkiem 

ludzi i również szczególnym  syste- 

mem w Sejmach. System dotąd  nie- 

ty spotykany w Sejmach polskich 

rależy do najniższego gatunku pracy 

ludzkiej i do najnikczemniejszych spo» 

sobów postępowania z poważną praca 

państwową. 

Proszę Pana — kiedy to 

‚ ® myślę o swej pracy w tej właśnie 
„Vžiedzinie począwszy od wypadków 

mejowych. Będąc zasadniczym prze- 

uwnikiem jakichkolwiek rządów  sej- 

u owych, rządów klubowych. rządów, 

mówię, 

jazie głównym interesem jest—wbrew 

ktnstytucji jak to udowodniłem rozrost 

wychodków partyjnych — zdecydowa- 

ivm odrazu, że permanentnych sejniów 

w Polsce nie dopuszczę. Dlatego też . 

zastanowić się musiałem nietylko nad 

cgraniczeniem czasu trwania sesji pa- 

rów posłów, ale i nad przedmiotami, 

ltóreby były objektem prac. Zatrzy- 

nałem się wtedy na myśli, że — sza- 

1ując naturalnie nie posłów, lecz sa- 

mą instytucję Sejmu, koncentrować mu 

szę pracę tak zw. parlamentu na budże 

cie. Gdyż właściwie budżet jest istotą 

[rac parlamertu na świecie i z tego 

właśnie źródła wypłynęła walka 

c:lym świecie w swoim czasie toczo- 

1£ z obsolutyzmem, która tyle krwi i 

tyle wysiłków kosztowała całą ludz- 

kosć. W tym kierunku też postępowa- 

łem i uczyłem postępować to pokole- 

mc ministrów, które zaczęło pracować 

| < maju. jednakże przyglądając się 

i+cznie tej właśnie pracy i tej dziedzi- 

i'e życia publicznego w Polsce prze- 

ronałem się dość szybko i jestem nie- 

na 

stety z temi Sejmami a raczej z tymi 

pcsłami na bardzo uciążliwej i demo- 

1alizującej drodze. 

Przedewszystkiem, proszę Pana, 

|omiętać trzeba o technice pracy rza- 

Cuwej. Technika ta podwyższając się 

co roku stała zawsze znacznie wyżej, 

riż technika prac Sejmu, tak, że naj- 

częściej była to rozmowa człowieka z 

<<sią i prosięciem. Działo się zaś to 

tjównie dlatego, że panowie posłowie 

Na froncie wyborczym 
LISTA PAŃSTWOWA <ENTROLEWU 

Ostatecznie po długich naradach 
ustalona została lista państwowa Len- 
trclewu, która będzie nosiła nazw$ 
Związku Obrony prawa i wolności lu- 
du. Na pierwszem miejscu znajduje się 
ma'szałek Daszyński, dalej Maksymil 
jan Malinowsk: z Wyzwolenia, następ 
nic Jan Dąbski (Str. Chłopskie), Win- 
centy Witos (Piast), Jan Jankowski 
(NPR), Hernan  Liberman, Herman 
P:amand (PPS), Maciej Rataj (Piast). 

J.istę państwową do Senatu otwie- 
ra Bolesław Limanowski, a listę okre- 
zową w War:zawie Andrzej Strug. 

DR. HARNIEWICZ KANDYDUJE W 
LUDZIE Z LISTY ENDECKO - CHA- 

DECKIEJ. 
W Lidzie w mieszkaniu b. kandvda 

ta do b. sejmu dr. Harniewicza odby - 
ło się zebranie działaczy endeckich i 
cuadeckich, na któremi, wohec doqścia 
Go skutku lokalnego bloku między to- 
mi grupami politycznemi zastanawia- 
ne się kogo wystawić na czoło listy 
P . długich targach, które omal nie do- 
p:owadziły do rozbicia „jedności naro- 
dowej”, zgodzono się, że pierwsze miej 
sce na liście zajmie p. Harniewicz pod 
w:aunkiem, że na terenie Święcian i 
Wilna Chadecja udzieli kandydatom 

endeckin: jaknajdalej idącego popar- 
cia. 

BIAŁORUSINI PRÓBUJĄ UTWORZYĆ 

BLOK. 

Zjazd organizacyj białoruskich nie 
doprowadził do porozumieniu w $рга- 

wie wyborów; więc katolicy - Białoru- 

sini wysnnęli projekt utworzenia blo- 

ku w skład którego weszliby grupy: 

ks. Stankiewicza (Ch.Dd). b. posła je 
remicza (Sielański sojuz) i b. senato- 
ra Bot:danowicza. 

B. poseł Jaremicz byłby pierwszym 
kandydatem. 

FRZYGGTOWANIA KOMUNISTÓW. 

Miejscowi agitatorzy _ wywrotowi 
| żystępują do wyborów z własną listą 
któraby nosiła nazwę „]edność robot- 
ncza”. T, zw. PPS Lewica nie chce 
wejść do „Centrolecwu' i projektuje 
zyloszenie osobnej listy. : 

Jsławiony Dzidziul siedzący obec- 

  

zamiast ześrodkować się na głównych 

k.crunkach i rysach budżetu — próbo- 

wali swoim niecnym zwyczajem być 

1:etylko konkurentami, ale i zwierzch. 

drobnych 

szczegółach, czyniąc w dodatku mał- 

pie wysiłki w celu dobrania się jezeli 

nikami rządu właśnie w 

r:e do łydek to przynajmniej do spodni 

Fanów minisuów. Tendencja ta musia- 

a kurczyć i zmniejszać jaknajbardziej 

ambicje panów w ich pracy. Zmuszała 

»h do stosowania się do poziomu naj- 

iizszego. I wtedy całe mnóstwc drob- 

1ych targów i „oszukaństw* zostało 

2 konieczności zepchnięte przez mini- 

suów na ich urzędników. Były to śmie 

szne małpie grymasy sejmowe, w któ- 

1ych uważano za wielki ewenement 

1 aprz. zmniejszenie dotacji reprezenta- 

tyinej o jakieś 12 zł. czy coś podobne- 

go. Rozwijała się ta historja według 

przysłowia: im dalej w las tem więcej 

cizew. Tem więcej tedy było hezczel- 

rej konkurencji, rzekomej znajomości 

| rzedmiotu, tem więcej łgarstwa šmie- 

zznego i głupiego — tem więcej tar- 

sów chociażby poza kulisami  drob- 

rem macherstwem politycznem i wy- 

cągania grosza publicznego na  ра- 

1ów posłów i na wychodki partyjne. 

Naturalnie — rozumie Pan, že je. 

żeli idzie o taką błazeńską komedję 
19 górą zawsze mógłby być rząd, jako 

iupiej znający przedmiot, umiejętniej 

cbracający temiż miljonami i miljar- 

tami —. jeżeli idzie o faktyczną prze- 

wagę — to mogący zupełnie nie dbać 

© sądy panów posłów, spokojnie oszu 

kiwać ich jak mu się żywnie podoba. 

W moich próbach naprawienia te- 

go stanu rzeczy zawiodłem się głebo- 

ko. Poszedłem wtedy jak, Pan wie, in- 

1ą drogą:-Skracaniem za wszelką cenę 

ckresugadania budžetowego, zmniej- 

  

Dalsze aresztowania posłów 
WARSZAW» 4 10. (tel wł. „Słowa*). Nocy wczorajszej aresztowany 

został w mieszkaniu swoim w hotelu sejswowym 1. poseł jan Kwapiński z 
PPS CKW. Aresztowanie nastąpiło z nakazu prokuratora Sądu Ckręgowego 
w S. snowcu. 

£ącznie wedius ostainicū obliczeń od chwili rozwiązania ciał ustawo- 
dav'czych aresztowi::no 4! b. posłów 1 1 b. senatora. 

TARNOPOL. (Pat). Dnia 3 października r. b. organa policji państwowej z 
polecenia prokuratora w Złoczowie aresztowały byłego posła ks. dr. Włodzi- 
mierza Pelicha, grecko-katolicklano 

Ks. Pelich šcigany jest za 
proboszcza w Radziechowie. 

zbrodni 
jaśnić, że z powodu antypaństwowej dźi 
dajne zwracały się kiikakrotnie do Kurji metropolitalnej obrządku 
tolickiege we Lwowie © pociągnięcie do odpowiedzialności 

zdrady głównej. Należy przytem wy- 
ałalności ks. Pelicha czynniki miaro- 

recko-ka- 
kanonicznej ks. 

Pelicha. Władze cerkiewne w tej sprawie jednak niczego nie uczyniły. 
  

„Lienia budżetu 

„Journal des Debats“ krytykuje Brianda 
„PARYŻ. (FA'). -- Wspomeaując o incydencie jaki miał miejsce na dworcu w 

chwili przybycia oc.iągu, którym powcacał z Genewy Briand, a do którego podszedł 
pewien inwalda «jenny ' zaczął mu w ostrych wyrazach czynić za:zuty, że polityką 
swoją wywoła wojnę .„Jouraal des Debuts* oświadcza: Ustami tege inwalidy wojen- 
neye przemawiała cała opinja publiczna. Niepokój jest ególny. Czuć gu nawet u ta- 
kich ludzi jak Негии! , Daladie“, których o brak pacyfizmu posądzać jest trudno. Jeżeli 
łrurcja ni? zoreaguje wohec wypadków jakie niedawno zaszty na terenie micdzynaro- 
бомут to bedzie i smutne zjawisko w jej historji oznaką głębokiego zamieszania w 
ar yslach 1 Za;owicdzią czasów ponurych. 

Nie należy jednak wątpić o Francji. Dużo w niej jeszcze jest sił duchowych i żywot 
ności peczucia na” dowego. Wszyscy, którzy stoją na wyzszych sztzeblach hierarcfi pań 
stwa widza potrzehę nowej polityki zgodnej z zagadnieniami chwili obecnej, polityki po- 
ku'r lecz stanowcze, która liczyć się bzdzie z nauką niedawnej przeszłości i nagroma- 
dzcenych błędów. 

Dementi poselstwa rumuńskiego 
WIEDEŃ. (Pat). Poselstwo rumuńskie, na podstawie oficjalnych  in- 

iormacyj z Bukaresztu zaprzecza doniesieniom dzienników o rzekomej dy- 
misji rządu rumuńskiego. ы 

Wyrok w procesie oficerów Reichswehry 
BERLIN. ;PAT) — W procesie oficerów Reichswehry przed trybu- 

naiem lipskim optoszony został w dniu 4 bm. o godz. 10 przed południem 
wyrok. Trybunał skazał każdegG z 3 oticerów jako winnych wspólnego przy 
ge*owywenia so przedsięwzięcia, noszącego znaimiona zbrodni stanu na je- 
den rok 1 sześć «uesięcy twierdzy. Pozatem trybunał jako najwyższa instan- 
cia sącowa dla spraw wcjskowych skazał oskarżonych Scheringera i Ludwi- 
Ra na wydale ie 7 czynnej słuzby wojskowej. 

PRZYKRE SKUTKI PROCESU. 

BERLIN (Pal), — „Vorwaers* donosi, że minist ©  Reuhswshry po ukończe- 
1iu jrocesu przed trybuneł'm lipskim zamierza wystąpić ze skargą dyscyplinarną prze- 
uwko całemu sz reg"w' świadków oficzrów, którzy skompromitowali się w toku ostat- 
niegc procesu. 

Wycieczka dziennikarza polskiego 
NAD MASY GÓRSKIE. 

AUCKLAND. Polski dziennikarz W. S. Czerwiński w towarzystwie dr. 
Bergera z Nowego Jorku wznińsł się dziś na' aparacie lotniczym, pilotowa- 
nym przez amerykanskiego kapitana Buckley i okrążył na wysokości 16 ty- 
sięcy stóp najwyższe masy górskie Nowej Zelandji Mount Cook. 

    

bie wojskowej, jak wiadomo nie przysług 1- 
je czynne prawe wyborcze również nie przy 
stuguje onc jak wyjaśniają zwolnionym 2 ar 
mj po dwu 23 s'erpnia tj po dniu oyło- 
szema wyborów ” 

Rezerwistom powolanym na ćwiczenia 
przysługuje prawo głcsowania 1 reklamacje 

nie w więzienm na Łukiszkach ma by: 
c.«łowym kaadydatem tej listy. 

PIERWSZE WIECE. 

'jłówna propzgmada rezpocznie się po 
wyznaczeniu numerów list tj. w chwili kie- 
dy umożliwiona będzie agitacji przy p- 
mocy plakatów i kartek z numerami list. 

Dotychczas praca prewadzvna jest we- 
wiiątrz crganizacyj i stronrictw. 

FEZERWIŚCI MAJĄ PRAWO 6GŁO- 
SOWAĆ. 

W związku z ogłoszeniem spisu wybor- 
ców du publicznego przeglądu -kładane są 
r.kłamacje z powodu pominięcia w spisach 
csób powcłanych obecnie do wojska, wzylęd 
nie zwolnionych obecnie cd służby. 

w imieniu przebywających na cwiczearach, 
mogą byc składane bądź przez 'cn rodziny, 
tądz przez osoby postronne w ich imivniu 

KOMITETY WYBORCZE BGWR NA 

WILEŃSZCZYŹNIE. 

W Krzywiczach, Ilji, Chocieńczycach, La- 
sicy. Kozłowszczyżnie, Kobylmku 
komitety BBWR powołane przez 
wą ludność. 

Du komitetów  wcszh 
wszystkich sfer i oryganizacyj 

  

mie: 

  

przedstawici 'le 
działają ych 

Poborowyr: będącym w czvnnej służ- w tych miejscowościach. 

Š : 

szając w ten sposób przemęczenie rzą 

du i ministrów ustawicznemi szantaża 

i» zarówno poszczególnych posłów, 

jak i całych wychodkćw partyjnych. 

r, jeżeli teraz zastanawiam się nad do- 

juszczalnym stopniem niedokładności 

i niescisłości a zatem i „oszukaństw * 

w sprawie budżetu — to dlatego, iż 

тлат wciąż jeszcze do czynienia z na- 

wykami, przyzwyczajeniami pracy da- 

tychczasowej. 

Głównym zaś rzeczowym powodem 

tego — że tak powiem — wzmożenia 

1aoich wątpliwości jest podniesiona 

juz raz przezemnie kwestja lnzów kud- 

zetowych. Pewna elastyczność w bu- 

ożecie wydaje mi się konieczna, już 

te dlatego, żeby przewidywania budże 

towe Ściślej przystosowywac do rze- 

<zywistości gosopodarki conajmniej ro 

cznej, a w wielu wypadkach sięgającej 

do lat 4 — 5; już to dlatego, że i rok 

10kowi nie jest równy. Nie sądzę jed- 

siak, iz mógłbym zmienić nawyki i przy 

zwyczajenia i nie przypuszczam, abym 

inógł wprowadzić zupełnie otwarte i 

szczere postępowanie, muszę się tedy 

zastanowić nad kwestją luzów i zro- 

uczciwie bardziej 

płynnym w rękach ministrów. 

Tracę jak Pan widzi czas i wysił- 

ki swoje ażeby wydobyć choć cokol-- 

wiek dla mojej zasadniczej tendencji: 

zrobienia budżetu o bardziej prawidło 

wcj budowie i do podniesienia pozio- 

u.u pracy nad budżetem zarówno 

- KOLEKTYWIZACJA 
NA UKRAINIE 

W oryginalnej korespondenicji otrzy 
„danej z Ukrainy donoszą nam w jaki 
suosób i w jakich okolicznościach prze 
prowadzano tam kolektywizację: 

„Wreszcie i do nas trafił nakaz o 
kolektywizacji, a w ślad za nim zjawi- 
ło sę 20 żołnierzy i 2 karabiny maszy- 
nowe. Kolektywizację pod naciskiem si 
ły zbrojnej uchwalono. Wszystkich za- 
miozniejszych zmuszono do przekaza- 
nia swojej majętności kołchozowi, a 
ici. samych postanowiono wysłać do 
obozu konceatracyjnego: część do Sy - 
berji, część zaś do gub. archangiel- 
skiej. Nakaz okręgowego sowietu zal:- 
ca pogłębienie klasowej walki na wsi, 
uważając to za pierwsze zadanie wła- 
dzv sowieckiej. Kazano nastepnie wy- 
siedlić żony i dzieci zamożniejszych go 
spodarzy z ich domów do domów bie- 
doty i trzymać tam ich pod ścisłą ob- 
serwacją nie wypuszczając z mieszkań. 

Kazano następnie przygotować się 
v szystkim przeznaczońym na zesłanie 
do dalekiej drogi i zebrać się na pla- 
«:. Przyszli wszyscy opiócz |uchima 
Faichomienko, który poszedł pożegn 
sę z ojczystą zienią. Tam nie mógł 
przeniesć rozłąki z rodziną i nas 
zmarł w polu. Gdy znaleziono go, leżał 
na ziemi, jakby chciał ją przygarnąć do 
siepie. Gdy zebrani na placu dowie- 
dzieli się o śmierci Parchomienka: 
„^И там szczaścia czołowik, bude :po 
czywati w swoij ridnij ziemh, a de mi 
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składeme swoi gołowi nichto nie 
znaje”. 

"TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ © TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA?! 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

    Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, flanele oraz mater- 
jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 
skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej —1 
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miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

dskim 
iządzie jak i w Sejmie. Czy to mi się 

uća to jest pytanie, które postawiłem 

sobie na piątkowej konferencji z min. 

skarbu. Forma proponowana mi przez 

cin. skarbu nie bardzo mi się podoba 

i nie łatwo mogę się na nią zgodzić. Na 

«, żem więc widzi Pan utknęła moja 

Liedna praca nad budżetem. 

— Dążeniem Pana Marszałka W 
konstrukcji budżetu byłoby zatem uczy 

nienie go bardziej dostosowalnym do 

życia? 

— Zapewne — proszę Pana -- 

:iożna to określić i w ten sposób, 

gdyż sama forma naszych budżetów 

jest niedostosowana ani do życia ani 

de możliwości zrozumienia. Dość Panu 

ęowiedzieć, że dzięki tej właśnie for- 

n.ie ja, jako minister nigdy nie otwie- 

islem tej księgi dla swej pracy, gdyż 

n usialem — że: tak powiem — przero- 

tić ją tak, ażeby móc wyodrębnić kwe- 

się, nad którą w danej chwili praco- 

wałem, wyciągnąć ją samą z gęstwiny * 

u fr, ułożyć inaczej, ażeby mieć dosta- 

tcczny przegląd :lla swoich prac. |е- 

żeli musiałem to zrobić za każdyn. ra- 

„tm, kiedy przystępowałem do konkret 

„cj pracy, to chyba dostateczny dowód 

ze budżety są ułożone niepraktycznie 

i niedostosowane do istoty pracy ka- 

zcego z ministrów. Naturalnie, proszę 

Iana, gdy mam za sobą taką przesz- 

1'ść, gdy panowało stałe oszukiwanie, 

te im więcej zaplątanie rzecz ułożyć 

: napisać — tem więcej miejsca do 

„cszukaństwa'. Przecież, proszę Pa- 

<a, minister u nas zaczyna rozumieć 

teść swego budżetu, tak napisanego, 

dcpiero po roku dobrej służby; prze- 

ceż musiano trzymać cały szereg 

„Speców' do tego, żeby tak napisać | 

iudżet. Zawsze sobie przypominam, 

gdy o tem mówię, niejakiego majora 

Urosska, który dłatego aby wojsko nie 

iyło zanadto naciągane i oszukiwane 

nauczył się tej specjalności — tak że- 

1.) i wojsko oszukiwać mogło. Natural 

„ie nie chodziło tu o Sejm, ale o inną 

cykasterję konkurencyjną w postaci 

ministra skarbu i jego urzedników. Gdy 

<cjm oszukać jest zawsze łatwo — to 

rimwsi się Pan z tem zgodzić — z tam- 

symi zato jest gorzej; tam bowiem 

giównie siedzą „spece'”. 

W tym roku, proszę Pana, pójdę 

1apewno w tym kierunku, którego da- 

vno się domagam: przynajmniej swój 

cudżet, budżet Min. Spraw Wojsk. u 

:żę inaczej niż dotąd był układany, 

Zrobię przynajmniej jakiś przyzwarty 

początek — gdyż nie wątpię, iż in- 

1vm ministrom przyjdzie to z wielką 

nudnością. Cała praca nad przejrzy- 

stością budżetu wymaga, zdaniem mo- 

jem, kilka dobrych lat pracy bardzo 

cężkiej i bardzo mozolnej. 

Więc widzi Pan, że mówiąc „do- 

siosowalny do życia”, postawił Pan 

twestję, która się teraz rozpada na 

kilka odrębnych; gdyż życie jest za- 

1adto ogólnikowem pojęciem i tyczyć 

s'ę może nietylko życia posłów, ale i 

csłów — .e strawestuję mistrza Sło- 

wackiego, który w ten właśnie sposób 

1ymował, panów posłów do osłów przy 

sównywując. ; 

Jak Pan widzi, trzymają się i mnie 

żarty. Ot co znaczy odejść choć na. 

tydzień od nieznośnej i obrzydliwej 

piacy babrania się w brudach; zaraz 

humor przybiera i podawnemu nasu- 

weją mi się cytaty ze Słowackiego. 
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Memorjał pana Daszyńskiego 
WARSZAWA 4. IN. (te! ał. „Słowa'*). Marszałek Ignacy Daszyński 

złożył jeszcze w duiu 24 wrzešaia rb. memorjat do rąk Pana Piezydenta Rze- 
czypo pontej, który to memoriał oddał w dniu dzisiejszym de użytku prasy. 
W memo-jale swcun wskazuje marszałek Daszyński na wypadki jakie roze- 
grały się w Warszawie w dn. 14 września rb. tj. w dniu, w którym Centrolew 
urz. dził demonsiację. P. Daszvński wskazuje, że test dwóch zabitych blisko 
16U rannych i setki aresztowanych pośród warstwy robotniczej. Dalej wyty- 
ka p Daszyński metody rządzenia Folską stosowane od kilku lat, które do- 
prowadziły do przelewu krwi, do napadów bandyckich i do samosądów i 
pezokuje że te metody, które pozwoliły rozpętać się siłom niszczycielskimi 
maa coprow dzić państwo do groźnych wstrząsów i zupełnego rozprężenia. 

Następny 1.stęp swego memotjału poświęca marszałek Daszyński bez 
pos ednio Marszłkowi Piłsudskiemu oskarżając go o lzenie i poniewicranie 
Korstytucji, łamanie ustaw, mietanie obelg i oszczerstw na ministrów i po- 
słów. Marsz Daszyński wskazuje, że w dziedzinie moralnej metody rządze- 
nia stosowany w rolsce od kilku lat szerzą spusteszenie moralne. 

W. oddzie'nei części memoriału zaj.cuje się p. Daszyński zagadnieniami 
„osnodarczemi i wskazuie na fakt wyciągnięcia z życia gospodarczego prze- 
szło miljarda złotych w postaci nadwyżek budżetowych, na zwiększenie cię- 
z%:6w pedatkowyc:, z%0stieaii2 Krvzysu Dieniężiego. dopuszczenie do ol- 
Lrzymiego rozpięc.a cen produktów rolnych i cen płaconych przez konsu- 
menta ra zmaieiszenie zarobków robotniczych i pracowniczych oraz na 
sze'eg innych bolączek zospodarczych związanych ściśle z kryzysem. Tą 
czę:ć Fstu kończy n. Daszyński zwrcteni głoszącym, że dziś „rados na twór- 
czo' 6 gospodarcza podobnie jak sanacja moralna stały sic rownoznacznikami 
Czegoś w'ęcz [uzeciwnego”. 

Następn'e zajmuje się p. Daszyński zagadnieniem zmiany Konstytucji i 
wbrew rzeczywistości usiłuje dowieść iz w ostatnim Seimie Rząd miał moż- 
ność p zeprowadzenia zmiany Konstytucji, gdyż już stworzona była potrzeb - 
na po temu wiekszość. Tutaj p. Daszyński przypomina, że komisja konstytu- 
cyjna Se'mu «.hwai.; z dnia 2 marca 1630 r. wezwała Rząd do przedłcże- 
nia rządcwego poisztu zmiaay Konstytucji z dnia 5-g0 marca rb. Według 
tzch rew»lacyi p Daszyńskiego jeden z członków gabinetu dr. Bartla zapro - 
ponował na tem posiedzeniu Rady Gabinetowej w dniu 5-tym marca, ażeby 
Rząd zajął stanowisko w sprawiż zmiany Konstytucji i wystąpił z własnym 
projektem. Jednakze Mimster Spraw Wojskowych przeciwstawił się temu 
kategorycznie. 

Ma szałęk Daszyuski kończymemonjał swój załym szeregiem zupełnie 
n enohamowarych inwektyw rzucanych na obóz rządzący i stwierdza, iż z 
"radością przyjął dc wiadomości fakt zarządzenia wyborów, sądząc, że one 
prz,czynią się do całkowitego wyjaśnienia sytuacji jednakże pierwsze dni 
0:1*su wybor 'zego i wydarzenia, które zaszły a mianowicie jak pisze p.Da- 
Szyński, wywiudy pane premjer1, porwanie i uwizzienie w twierdzy b. po- 
uv prowokacje 1 bandyckie sanosądy a wreszcie przelew krw i areszty 
zb. tziły w nir*obawę, ż: wybory nie bedą wolne i nie będą uczciwe, dlatego 
też dla uniknięcia „ewolucyjnego rozwiązania sytuacji, które p. Daszyński 
przy widuje kierui « on apel do Paaa Prezydenta Rzeczypospolitej aby wybory 
oub ły sie bez oszustw terroru i fałszu i ażeby natychmiast po nich powró- 
cć na drogę araworządności. 

Memoriał marszałka Daszyńskiego mimo, iż utrzymany w bardzo о- 
strych słowac", kóre zresztą staraliśmy się oddać w powyższem streszcze- 
niu przez warszawskie władze administracyjne skonfiskowany nie został. 
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Dziś nieodwołalnie ostatni dzień pobytu 

Luna-Parku 
WILNIE, PARK BERNARDYŃSKI. w 
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af $ dk bi R š. p. Bronisław iej ep y Sucheckiej 
są pa 0 erców upraszam porozumieć się 

e mną dla omówienia sprawy zwrotu pożyczki zaciągniętej u mnie 

przez panią Suchecką Kazimierz Rudziewicz. 
Wilno, ul. Słowackiego 4 m. 1* 

  

  

Ž * 
Wacława Cumfitówna 

b. uczenica p.p. prof. ORŁOWA i MELCERA 

dyplom Warszawskiego Konserwatorjum 

udziela lekcyj muzyki cortepjan) 
Wilno, ul. Wiwulskiego 6-c m. 15 

godz. 9—11 i 3-5.    
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OGŁOSZENIE. 
Likwidator mienia D. ros. T-wa Ubezpieczeń „Rosja* niniejszem podaje 

do wiadomości publicznej, że na zasadzie art. 12 Rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 22. IM. 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich 

osób prywatnych (Dz. U. R. P. Ne 38 poz. 377) 

zestaje wystawiona na sprzedaż z wolnej ręki nieru- 
chomość w Wilnie Ne hip. 10334, położona przy zbiegu 
ulic M. Magdaleny Ne 4, Biskupiej i Skopówki Ne 4 i 11. 

Bliższych informacyj zasięgnąć można w biurze Likwidatora przy uł. 
Marszałkowskiej 31-a w Warszawie, codziennie z wyjątkiem Świąt, w godzi- 
nach od 18-tej do 19-tej. 
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  Prasa litewska nie- 
zadowolona 

KOWN)U. (PAT)ż — Wszystkie gazety 
cprócz „Lietuvos Aidas*, zamieszczają arty 
kuły, potepiające ostatnie porozumienie nie- 
miecko - litewskie. 

„Rytas““ pisze: Niemiecki minister spraw 
zagranicznych Curtius winien był zrozumieć 
że w ten sposób postawiona kwestja i jego 
wygrana w rzeczywistości jest obrazą god- 
tości Litwy. Tym postępkiem Niemcy w-z 
s'ów gazety, nie zdobyli sobie sympatji spo 
wczeństwa litewskiego. Stanowisko Niemiec 
postawiło Litwę w bardzo trudnej sytuach. 
litwa winna szukać dróg, ażeby wyjść z 
«wią izolacyjnego, w którem obecnie się zna 
lesła, o ile nie chce udusić się w „przy- 
jaznych'** objęciach Niemiec. 

„Lietuvos Żinios* zamieszcza protest w tej 
samej sprzwie. > 4 
Protest, podpisany przez byłego prezydenta 
Griniusa, wyłuszcza wszystkie konsekwen- 
cic, powstałe w wyniku ugody niemiecko - 
licwskiej. 1) Porozumienie powyższe jest 
sprzeczne z suwerennemi prawami Litwy w 
stosunku do kraju kłajpedzkiego. 2)  Kcaj 
'ajpedzki, wobec przyjętej mmowy, nie bz 

d.ie integralną częścią Litwy, lecz będzie 
wspólnem domijum Niemiec i Litwy. 3) 
Władza gubernatora została natyle ograni- 
czona że będzie on jedynie figurantem. 

„Dzień  Kowieński* na ten sam temat 
zamieścił obszerny artykuł pod tyt. „Kapi- 
tulacja“. 
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Ul Mickiewicza 18 WILNO Ul. Mickiewicza18 

Najwiekszy magazyn w mieście 
mieści pod jednym dachem 20 sklepów 

OBFICIE ZAOPATRZONE WSZYSTKIE DZIAŁY 

W TOWARY JESIENNE I ZIMOWE. 

Naltańsze źródło zakupu: 
WSZELKIEGO RODZAJU TOWARÓW WŁÓKNISTYCH 

i UBRAŃ MĘSKICH 

KOŁDER WATOWYCH i PLUSZOWYCH 

BIELIZNY POŚCIELOWEJ i STOŁOWEJ 

BIELIZNY i GALANTERJI MĘSKIEJ 

PŁASZCZE DAMSKIE JESIENNE i ZIMOWE 

SWETRY i: GARSONKI DAMSKIE 

BIELIZNA DAMSKA 

RĘKAWICZKI DAMSKIE i POŃCZOCHY 

ŁÓŻKA i MATERACE 

= CHUSTKI ZIMOWE i PLEDY 

WALIZKI, CHODNIKI i DYWANIKI 

i SERWETY GOBELINOWE 

Uprzejmie prosimy o zwiedzenie naszego magazynu 

DYREKCJA. 

Sp. 

Akc. 

BA iii SEA 

Książęca para japońska w Warszawie 
We wtorek 7. 10. przybywa do Warszawy 

książe japoński Nobuhito Takamatsu z żoną 
siężną Kikuto Tokugawa. 

Niedawno poślubiona para księżęca od- 
bywa podróż poślubną po Europie. 

Dotychczas zwiedzili już księstwo Ta- 

   

kamastu Francję, Anglję,  Belgję,  Holan- 
dję, Niemcy, Szwajcarję i państwa  skan- 
Gynawskie, skąd właśnie przybywają do 
Folski. 

Para księżęca zabawi w Warszawie 4 
Gii. Program pobytu książęcych gości 
przewiduje po wizytach urzędowych i zła- 
żeniw wieńca na grobie Nieznanego Żoł- 
rierza, obiady u Prezydenta  Rzeczypo- 
spolitej, gdzie następnie w Zamku odbędzie 
się przyjęcie dla zaproszonych gości z 
udziałem pary książęcej oraz obiad urzę- 
dowy na cześć pary książęcej japońskiej 
u posła japoński::go p. Matsuszimy. 

  

Podczas pobytu swego w Warszawie ce- 
sarzewicz japoński z młodą małżonką zwie 
azič mają pamiątki i zabytki historyczne 
srolicy, niektóre instytucje społeczne  tu- 
Gzież Wilanów. , 

W piątek wieczorem ma się odbyć przed 
stawienie galowe dla pary księżęcej w tea- 
trze Wielkim. Po przedstawieniu operowem 
książę Takamatsu z księżną Kikuko wy- 
Jadą do Krakowa skąd po zwiedzeniu za- 
R tamtejszych, udadzą się do Wieli- 
czki. 

  

Z Krakowa cesarzewicz japoński z mał- 
žonką i świtą oraz towarzyszącymi mu 
przedstawicielami władz polskich pojedzie 
do Gdyni, gdzie zwiedzi port nasz i zas - 
znajomi się z organizującą się flotą polską na 
Bałtyku. 

Sukces lotnika polskiego 
NA MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PŁATOWCÓW. 

WARSZAWA (PAT) -- W tym tygodniu został ukończony w Bukareszcie między nar.dowy konkurs płatowców wyścigowych, urządzony staraniem rumuńskiego nini- 
sterstwa soraw wojskowych. | Ba 

M:szyna PŻI 1, polskiej konstrakcji i polskiej budowy, wykończona w Państwo- 
wy'h Zak'adacń ! ovaiczych, a pil»: 'wana przez płk. rezerwy Jerzego Kossowskiego, U- 
zyskała na konkursie pierwsze miejsce przy bardzo silnej konkurencji. 

  

KO JA E SIS Jak jeżdżą taksówki 
w Nowym Yorku ' 

Szofer taksówki Nowo-Yorskiej wyka- 
zuje zawsze wielkie zainteresowanie się 
swoim pasażerem. W trakcie skomplikowa- 
nego manewrowania wozem w labiryncie 
ruchu ulicznego, kierowca taksówki Nowo- 
Yarskiej niejednokrotnie prowadzi rozmowę 
ze swoim pasażerem, dzieląc się z nim swo- 
jemi kłopotami, poczynając od ostatniego 

   
zajścia, jakie miał z pewnym pasażerem, a 
kończąc na nadziejach, jakie pokłada na 

chowaniu swojej najmłodszej latorośli, 
którą zamierza kształcić fachowo. 

Rysem charakterystycznym nowojorskie 
go szofera jest upodobanie do konwer- 
acji. jest jednak zasadniczo w miarę wstrzę 

mięźliwy, oczekuje bowiem zachętv ze stro” 
ny pasażera i w razie jej otrzymania, rad 

ja wykorzystuje, zapuszczając się w długie 
gawędy. 

Władze miejscowe przyczyniają się do 
ustalenia pewnego łącznika między pasaże-,z 
rami a szoferem, mianowicie przez rozpo- . 
rządzenie, na mocy którego fotografja szo 
iera opatrzona jego podpisem winna być 
umieszczona na miejscu widocznem wew- 
nątrz taksówki. Chociaż więc osoba prze- 
wożona niewiele lub wcale się nie interesuje 
człowiekiem, któremu czasowo życie swoje 
powierzyła, niemniej patrząc na jego podo- 
biznę i dowiadując się jego nazwiska, udzic- 
la jej się bezwiednie pewne zainteresowanie. 

  

  

Obliczono w przybliżeniu, że około 
40.000 taksówek krąży stale po mieście N.Y. 
upatrując amatora na jazdę, zamiast wycze- 
kiwać na niego na miejscu postoju. Na 
niektórych jednak ulicach krążenie taksó- 
wek nie jest dozwolone, naprz. na Filth 
Ave., gdzie tylko na ostry gwizdek daje się 
ja sprowadzić, wyjąwszy oczywiście dni 
deszczowe, wówczas bowiem prawie nie- 
możliwem jest dostanie taksówki, gdyż 
mieszkańcy Nowego Yorku wolą taksówki 
od parasoli. 

Mniej więcej 50 proc. ruchu kołowego 
w Nowym Yorku stanowią taksćwki,, które 
należą do kilkunastu przedsiębiorstw, ubież 
gajacych się wzajemnie o posiadanie takie- 
go typu taksówek, które najlepiej odpowia- 
dają upodobaniom publiczności. Niema praw 
dopodobnie miasta na świecie, które mo- 
globy poszczycić się bardziej luksusowemi 
taksówkami i większą ich różnorodnością 
jak Nowy York. Są one obszerne, bardzo 
wygodne i doskonale utrzymare. Szofer, 
który nie dba o to, ażeby wóz jego był 
utrzymany w jaknajlepszym stanie, traci za- 
robek, gdyż publiczność z takich wozów 
niechętnie korzysta. Zniszczony wóz nie wy- 
trzymuie konkurencji w porównaniu z pięk- 
nie odświeżonym samochodem,  pełyskują- 
cym chromowanym metalem i lakierem Du- 
co, udoskonaleniami stosowanemi na samo- 
chodach General Motors. Wielu szoferów 
stara się nawet o dostarczenie papierosów 
i gazet swoim pasażerom, sądząc Słusznie 

ż zapobiegliwość ich zostanie wynagrodzo- 
na hojnym napiwkiem. 

  

W ciągu ostatnich pięciu lat zanikły 
zupełnie taksówki o pojedyńczych - właści- 
cielach, a to wskutek konkurencji dużych 
przedsiębiorstw, które utrzymują | taksówki 
w ruchu przez całą dobę, zmieniając kierow 
ców co 8 godzin. 

Wszystkie taksówki zaopatrzone są w 
taksometry, których taksa jest jednolita i 
niska, wynosząca 15 centów za pierwsze 
ćwierć mili ang. (1 mila równa się1,853 m.) 
lub kurs krótszy niż 1/4 mili, za każde na- 
stępne ćwierć mili — 5 centów. Szoferzy 
wolą krótsze kursy od dłuższych i niechęt- 
nie podejmują się wieźć pasażera na odległe 
krańce, chyba że mają zapewnioną drogę 
powrotną. 

Szoferzy nowojorscy stanowią specjał- 
ny typ ludzi, których zachowanie się wzbu- 
dza całkowite zaufanie. Doskonale _orjen- 
tują się we wszystkich dzielnicach tej wiel- 
kiej metropolji, celując w umiejętność skra- 
cania kursów. „Skracanie* kursów nie jest 
łatwe w Nowym Yorku ze względu na re- 
gularność ulic oraz ściśle obowiązujące prze 

pisy ruchu ulicznego, lecz zato gdy szofe- 
rewi uda się przeźliznąć wzdłuż ruchliwej 
arterji, regulując szybkość tak umiejętnie, 
by nie był nigdzie zatrzymany na dłużej, 
oraz gdy mu się uda zręcznie wyminąć słu- - 
py kolejki elektrycznej, dojeżdżając w re- 
kordowym czasie do wyznaczonego adresu, 
wówczas uśmiecha się tryumfalnie i chełpi 
się swoją zręcznością. Chociaż zarobił mniej 
jednak rad jest, że udało mu się zyskać na 

czasie. 

Ich stosunek do policjantów jest tole- 
rancvjny. Nic bardziej nie raduje policjanta 
nad przechwycenie taksówki, nie stosującej 
się do przepisów. W. takim wypadku poli- 
cjant ostrym gwizdkiem przywraca  wino- 
wajcę z powrotem do szeregu, powodując 
przez to wstrzymanie całego rzędu samo- 
chodów, które natychmiast podnoszą chór 
sygnałów, w czasie, kiedy policjant daje wi- 
nowajcy , odpowiednie  napomnienie. Bez 

względii jednak na to, coby surowy przed- 

stawiciel władzy jemu powiedział, szofer 
wysłuchuje go w pokorze. Jednakże bardzo 
rzadko się zdarza, aby któryś 2 520° 
dostał policyjne wezwanie za nies 
nie się do przepisów. 
  

  

0 GÓRZE ZAMKOWEJ 
Mógłbym  zatytułować ten  felje- 

ton inaczej, t. z. bardziej tajemniczo. 
gdyż mowa w nim będzie o górach i 

zamkach, lochach tajemniczych i kruż- 

badur, w komnacie piękna — blada 
królewna, a pan zamku, jak  Ottello 
zazdrosny do trubadura z kuszy na 
wiczycy mierzy. 

gankach zapomnianych. Nie drogi czytelniku — nie; — 
Aha — domyśla się czytelnik... bal- będzie zamek i góra lochy i rozsypa- 

lana..... Zamek na górze, pod zamkiem liska wałów — ale nie będzie na 
zamku dramatis personae w strojach 
średniowiecznych. 

Blada królewna śpi zapomniana 
zapewne w jakiejś krypcie kościelnej 
--— zamiast zazdrosnego mięża uwija 
śię po resztkach baszty p. inż. archi- 
tekt Rnuba, a jako smętny trubadur, 
spogląda na zamek p. dr. konserwa- 

, dur Lorenc, ze smmtkiem licząc wy- 
czerpujące się kredyty na. restaurację 
wieży. 

Feljeton ten, pisany jest niejako wi- 
zic senną z ubiegłych stuleci, lecz ma 
ia celu poinformowanie ciebie czyte! - 
niku o pracach konserwatorskich na 
zamku dotychczas dla ogółu zakry- 

tych welonem tajemnicy „urzędowej 
P. dr. Lorentz, udzielił nan nader 

cennych informacy;, * któremi dzielę 
ię z czytelnikami „Słowa', natych- 

st po ich otrzymaniu, chcąc w nu- 
nerzę niedzielnym poza „polityką”, 
ktora nerwy szarpie, pójść z Czytelni- 
kiem (bądź co lepszez Czytelniczką) 
na zamkowy spacer. 

Oto baszta, a raczej jej pozostałość, 

  

   
lochy, gdzie jęczą zamurowani jeńcy 

-  tatarzyni, czy saracenńowie sprošni.. 
Noc księżycowa, pod basztą  tru- 

kióra była ongiś przed wiekami iglicą 
zamku górującą nad ciemnemi Stu а- 
ini borów, Wilno ctaczających. 

Z biegiem stuleci, gdy z baszty tej 
została jedynie jej podstawa, a raczej 
najniższa kondygnacja, Rosjanie — ów 
cześni gospodarze w Wilnie ozdobili 
ja drewnianą nadbudówką, służącą da 
cwiczeń w podawaniu sygnałów мк 
rych. 

Po barbarzyńsku obeszli się + 
oknami w baszcie pozostałymi, zamu- 
rowywując je — ot tak. aby nie bylo 
przeciągów, zwykłą cegła i wapnem. 

Dziś, gdy rekonstrukcja ruin stała 
się aktualną, gdy ludzie © dobrej woli 
—- w ręce wzięli stare zamczysko, gdy 
[ro niezmiernych trudach magistrat m. 

Wilna wykołatał' w centrali grosza 
nieco i sam grosz swój wdowi na cel 
tvn przyłożył, a kierowaictwo techni- 
czne nad robotami, wzięli w ręce prof. 

Kłos, Ruszczyc, — zamczysko stare 
odżywać zaczyna, z okien zamurowa- 
uych zdjęto przebrzydłą  kataraktę 
by znów spojrzał na Wilno, miast 
zniesionej drewnianej, a nadyziłej nad 
Ludówki, ma stanąć konstrukcja musu 
c charakterze belwederu bąbź tez ta- 
rasowe jej zakończenie okolone balu- 
stiada dla bezpieczeństwa  zwiedza- 
(ących. 

Gdy zdięto drewniane budziszcze, 

okazało się, że mury baszty są w Sfa- 

ie okropnym. 
Niekonserwowane i niepielęgnowa- 

ne od setek lat, spękały tworząc aż 

  

aa €2 rysy straszne, wołające o pomstę 
które już naprawiono, erozja wodna 
ńedwątliła szczyt baszty, krusząc głaz 
i cegłe. 

Kampanja konserwacvina nia po- 
trwać «lwa lata. Zrobiono juz b. dużo 
a jeszcze więcej da zrobienia ' pvzo- 
staje. 

Irogram pracy rozłożono na trzy 
zasadnicze rozdziały. 

1. Baszta, o której już wspomniano, 
prace przy której mają się już na 
ukończeniu. 

П. Pałac mieszkalny w obrębie 

górnego zaniku, tak bardza niesłus/- 
re przez niekompetentnych, kościa- 
łem św. Marcina nazwanym. 

Tu gorzej się jeszcze stan ruin 
orzedstawia, niż z basztą, zupełnie za- 
niedbane, przez wieki zdane na los de- 
szczów i wichur, smutne melodje w 
szczelinach grających, vsypywały siż 
systematycznie a w kwietniu b. r. gro- 
ziły osypaniem się na ścieżkę na górę ' 
piowadzącą, tak, że Wydział Konser- 
watorski widział się zmuszonym unie- 
dostępnić górę dla zwiedzających. 

Na pozostałych i ocalonych łukach 
i sklepieniach położono ochronne war 
stry, utrwalono nadwątlone mury, 
tak, że dziś acz nie ukończone, są do- 
stępne dla zwiedzających. 

Bardze ciekawą zdobyczą Wydz. 

Konserwatorskiego, którą reproduku- 
jemy na łaskawie użyczonej nam fo- 
tografji, jest miw obwodowy iączący 
cd strony Wilji — basztę z demem nii 

szkalnym. 
Kretową pracą dokopano się b. 

pokażnych pozostałości muru. tak, że 
odkopane i wyrestaurowane stanowić 
będą jeden więcej szczegół dla od- 
tworzenia ścisłego dawnego wyglądu 
zamczyska. 

Jdąc po linji muru obronnego, od- 
naleziono fundamenta drugiej baszty 
zamkowej — dziś już zupełnie zapom 
vianej, która jednak jeszcze w XVIII 
stuleciu, była dla Wilna widzialną 
a pozostała unieśmiertelniona przez 
Smuglewicza. 

Prace konserwatorów nie ograni- 
czają się jednak na odrestaurowywa- 
Liu, CZV utrzymaniu pamiątek archi- 

tektonicznych. Jak nas informują, mają 
być z początkiem roku przyszłego * 
wszczęte badania archeologiczne, któ- 
1c jak przypuszczają konserwatorowie 
będa ukoronowane wynikiem pomy- 
ślnym. 

Dziś niedostrzegalne dla oka zwie- 
ćzających drzemią pod murawą Góry 
Zamkowej, sklepienia lochów, ktore 
zapewnie niejednej tajemnicy strzegą, » 
a którym ta tajemnica w roku przy- 
szłvm wydaną zostanie. 

Ina tem wypada zakończyć felic- 

ton, zaprowadziłem Cię Czytelniku na 

Góre Zamkową, na którą codziennie 

spoglądasz, a pokazałem Ci rzeczy, 
których nie spostrzegłeś. Del. 
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Tajemniczy bandyta ranił ciężko 
posterunkowego 

ан,А. 8 10 tter wł. „Słowa”). W dniu dzisiejszym posterurkowy Tadeusie- 
wicz 7 po tererku w Uiałohrudzie, jadąc pociągiem z Warszawy do Lidy zwrócił uwagę 
па & letneg mare 
się rodejrzaner'. 

więcej nieznanego niu mężczyznę, którego zachowanie wydało 

* Taje'nniczv pasużer widzą:, że jest obserwawanym wysiadł na przystanku Bia- 
tohruda a kiedy pcst Tadeusiewicz podszedł 
skawicznym ruchem wyjął ukryty w rękawie nóż i ugodził nim w szyję Tadeusie 
przecinając arterie. 

do niego celem wylegityniowania, bły- 
i cza 

  

  

Zanim zdołano się zorjentować, bandyta rzucił się do ucieczki przez bagna do po- 
b'iskiego lasu 

Za bandyta zarządzono natychmiast pościg a post. Tadusiewicza w stanie b. 
ciężkim przewieziono do szpitala powiatowego w Lidzie. 

* Litewska straż graniczna prowokuje 
Na odcinku granicznym Trakiszki 

straż litewska urządziła zasadzkę na 
przechodzący patrol KOP. Żołnierze pa 
trolu zostali nagle zasypani gradem kul 
oddanych z bliskiej odległaści, po- 
czem szybko wycofali się w głąb swe 

Wypadki 

go terytorjuni. 
Jeden z kopistów został lekko za- 

draśnięty kulą. Władze KOF' postano- 
wiły interwenjować w tej sprawie u ko 
n'endanta litewskiej straży granicznej. 

lotnicze 
Między jJuraci-zuami a łwjem opadł samolot sportowy pilotowany przez por. Ko- 

wak:yka, Podczas pianuwznia uległy zgrachotaniu skczydła aparatu zaś rilot został 
ran: y. 

Również z Wołkowyska donoszą nam że wskutek deiektu motoru spadł na pobli- 
skie :;+ samolo pibtowany przez p. Krasickiego. A 3 

Oradając samolot zrani konia znajdujacego się wówczas na lace. Wypadek miał 
miejsce o zodzinie * wiecz Lotnik nie doznał szwarku. 

  

NIEDZIELA 

5 Las 
Placydy M. 

Jutro 
Brunona W. 

L Li) 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 

W. słońca o godz. 5 m 41 

4. słońca o godz. 5 m. 6 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 4.*X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 763 

Temperatura Średnia -i- 6 

Temperstura najwyższa -|- 12 

Temperatnia najniższa -|- 5 

Opad w ra:limetrach: 0,1 

Wiat! 3 
+ Północny 

przewalzjiący { 

Tendencja: spadek 
Uwagi: zrana pochmurnie, wiecz. pogod. 

Ze względu na Mszę żałobną za 
duszę s.p. Czesiawa Jankowskiego Re- 
dakcja i Administracja „Słowa w 
paniedziałek nic beda czynne do godz. 
J1 rano. 

URZĘDOWA 
— Min. Prystor na inspekcji zakładaów 

«piekuńczych. Dzień wczorajszy p. minister 
ргасу i Opieki społecznej A. Prystor poświc 
cił inspekcji zakładów opiekuńczych: m. Wil- 
12. 

Pan minister zwiedził kolejno:  przy- 
iuiek dla starców Q©0. Bonifratrów, miejski 
Przytułck dla starców, schronisko dla dziew 
cząt T-wa  „Charitas*, chronisko dla 
Cziewcząt Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
male seminarjum ks. Misjonarzy, Dom Dzie 
tiątka Jezus, kuchnię ludową, dom wycho- 
wawczy, schronisko dla dziewcząt  T-wa 
„Dom Rosyjski", Bursę Centrali Opiek Ro- 
dzicielskich, Bursę T-wa „Światło”, Dom 
Ubieki Matki Bożej (Magdalenki), Dom Ser- 
«a Jezusowego, schronisko dla dzieci żydo- 
wskich „Talmud Tora*. 

: 'poszczegółnych instytucjach p. mi- 
rostra witali nietylko przełożeni zakładów, 
lrcz i przedstawiciele organizacyj, które te 
zakłady prowadzą. Dziatwa witała p. mini- 
stra śpiewem i dźwiękami orkiestry, a że- 
znała okrzykami „Niech żyje!**, p. mini- 
ster zaś pozostawiał dzieciom słodycze. 

Pan minister żywo interesował się spra 
wami zakładów. Potrzeby poszczególnych 
zakładów, przedstawione przez ich kierow- 
r»ków, p. minister obiecał w miarę możności 
ZAaSDOKOIĆ. 

AKADEMICKA 

— Członków „Odrodzenia* prosimy 09 
zamteresowanie się Katolickim Kursem Spo- 
łecznym, który odbędzie się dn. 7. X. 30 r 
-p*y  archidjecezjalnym | instytucie 
Kztol kiej w Wilnie -— ul. Metropolitalna 1 

— Kronika harcerska. Akad:rnicka Dr.- 
żyną harcerska im. x. Mackiewicza, grupu- 
jąca młodzież akademicką naszego  Środo- 
wiska, rozpocznie swą pracę na terenie aka- 
cemickim i społecznym z rozpzezęcier: ro- 
ku akademickiego. Kierownictwo druzyny 
vawiązało bliższy kontakt dla pracy społecz- 
ae; z Prezydjum Wojewódzkiego Związku 
Csadników i Młodzieży Wiejskiej, uzyskało 
lokal w siedzibie tych związków przy uli 
cy Zyymuntowskiej 16 tel 1025 Wkróte 
zostaną urucho:nione sekcje: sportowa, wsp5ł 
Fracy w drużynach młodszych i pracy spo- 
łvcznej. Młodzież harcerska; która w bieżą- 
tvm roko szkolnym przybywa na wyższ» 
vczelnie zgłasza się do rejestracji codzien- me w godzinach popołudniowych od 16 — 10 przy ul. Zygmuntowskiej 16, której do- 
Loruje drużynowy. Zgłoszenia te będą przyj 

a październik, je- 
duakže ze względu na konieczność szybsze- 
ge uruchomiema sekcyj należy się zgłosi: 
do dnia 15. 10. tm. Wszyscy harcerze i syn- 
atycy po przeczytaniu tej notatki zawiada- 
domią swoich znajemych i skłonią ich du 
Fracy pod harcerskim sztandarem, na którym 
RypiSano hasło Czuwaj, by Polska była po- Žna. У 

  

    

   

SZKOLNA 
+ Kursy gimnazjalne im. Jana Kocha- 

Rowskiego. Wilno ul. Mickiewicza 4, upraw- 
    

Akcji * 

  

  

"nione przez Kuratorjum O. S. Wil. L. dz. 
10 *Nauka wedle programów gimnazjów 
fistwowych z zastosowaniem najskute: 
iszych metod i systemów. Ustrój półro- 

. Lekcje dziennz lub wieczorowe. Spe- 
ciainy kurs języków obcych. Gabinety i pra 
cownie. Bezpłatna bibljoteka podręczników 
Samorząd szkułny P. W i W. F. Lokal wla- 
£14 nowoczešnie urzadzony. Prospekty szcze 
gėluwe bezplatnie. Zapisy na rok 1930—-31 
codzień od 10 do 12 i od 17 do 20. 

RÓŻNE 

— Ks. Biskup Bandurski wyjechał. w 
sobotę do Ostrowca Kiele:kiego na uroczy - 
stości Stowarzyszenia Rezerwistów i byłych 
wojskowych. ы 

— Uwaga posiadacze obligacyį P. K. G. 
Pocztowa Kasa Oszczędności — Oddział w 
Wilnie przedłużyła wydawanie obhgacji 1 
premj. poż. budowlanej do dnia 11 paździer- 
rika r. b. Obligacje niepodjęte w wymie- 
nionym terminie zostaną przesłane do Cen- 
trali P. K. O. w Warszawie. 

— Bezpłatne szczepienie ospy. Od dnia 
6 bm. do 19 w Ośrodku Zdrowia przy ul. 
Wielkiej 46 będzie się cdbywało bezpłatne 
szczepienie. ospy w godzinach od 1 do 2 pp. 

— Na jakich warunkaca pracują  obec- 
mi. dozorcy. Na ostatniem posiedzeniu Nad- 
zwyczajnej Komisji rozjeniczej zwołanej dla 
cinówienia warunków pracy i i płacy dozor 
ców domowych w Wilnie. 

W myśl uzgodnionych przez сЫе strony 
(piacowaicy i pracodawcy) warunków wszy 
stkie narzędzia pracy (miotły, taczki, kilofy) 
drstarcza gospodarz, jak również gospodarz 
cćbowiązany jest zakupić słomianki do Sie- 
ri Wzamian za to dozorca obowiązujz się 
gotliwie wype'niać swoje funkcje. być grze- 
<zaym i trzeżwym. 

Pensje dozorców wyznaczone zostały wz 
dług szeregu kategoryj zależnych od tego 
w jakim punkcie miasta znajduje się dor: i 
de jakiej kategorji został on zaliczony. | 

Stawki wyznaczone zostały w sposób 
rastępujący: KI. I — kat. I — 138 zł., 2-- 
10% 2555 0 zł. kl.; И -— kat. 1 — 109 

2 — 84 zł, 3 — 49 zł.; KI. Il — kat. 
.2— 52zł, 3 —-38 zł. 

Ponadto za pompowanie wody da zhi>r- 
„ika 15 proc. » ile pompowanie edbywa się 
sposobem prymitywnym i 5 proc. o ile przy 
komocy :notort. 
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TEATR I MUZYKA 

-— Teatr Miejski na Puhułance. Dziś 
dwa przedstawienia © godz 3. m 50 p. p. 
ł*' cenach zniżonych — ukaże się po raz 
cztatni wartościowa komedpja J. Bliziński 
go „Rozbitki, w obsadzie  pren:jerowej 
udzialem dyr. Zelwerowicza w roli głow- 
Lej. 

‘) godz. S«j wiecz. sztuka wojenna 
Szerrifia „Kres wędrcwki*, która ze wzgle- 
du na swą interesującą i głętoka treść jak 
rownież doskonałe wykoranie, cieszy sių 
wicelkiem powodzeniem. W rolach  głów- 
nych R. Wasilewski, K. Wyrwi.z - Wich- 
jowski i Wyrzykowski — tworzą prawdzi- 
wy koncert gry aktorskiej. 

    

   

— Młody las. Przygotowania do wysta- 
wienia interesującej sztuki J.A. Hertza, „Mło 
dy las'** w całej pełni. 

Sztuka ta posiadająca wszelki:: walory ar 
tvstyczne  odżwierciadla z całą  rzeczy- 
wistością prześladowania młodzieży nasz 
w szkołach rosyjskich. 

Obsadę twerzą wybitniejsze siły 
łu z dyr. Zelwerowiczem na czele. 

— Teatr miejski w „Lutni*. Dziś na 
przedstawieniu popołudniowem po cenach 
znizonych ukaże się po raz ostatni w se- 
sunie pełna pogodnego humoru aktualna 
koniedja J. Rączkowskiego „Nad polskiem 
morzem. Początek 0 godz. 3-ej m. 30 
Fa poł. 5 

-— Dzisiejszy występ aitystów hiszpai- 
skich w „Lutai*. „Dziś o godz. S-ej m. 30 
wieczor ;n Wystąpią w te2trze  „Lutnie"* 
znakomity kompozytor hiszpański 0 sła- 
wie wsztchświatowej Joze Padiila, twórca 
wielu ulubionych i popularnych piosenek, 
zaprodukuie 30 z tych wybitnych utworów 
fizy udziale znakomitej hiszpańskiej pieś- 
niarki Lidji Ferroiry, która nadaje kaziej 
piosence swoisty koloryt. Występy znakomi- 
tych artystów biszpańskich cieszyły się ko- 
losalnem powodzeniem w kraju i zagranica. 
L Ferreiry wystąpi w efektownvch  kastju- 
inach dostosowanych do każdej piosenki. 
Dzisiejszy wys'ęp wywołał wielkie zainte- 
rcsowanie wśród palsliczności wileńskiej. 

Pozostałe bilety nabywać można w cia- 
gu dnia całego 

zespo- 
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— Pizedstawienie popularne w teatcze 
Lutnia. Jutro w poniedziałek odbędzie się w 
«satrze Lutnia trzecie z kolei przedstawieni 
pupularne po cenach najniższych od 30 gr. 
przeznaczone dla najszerszych warstw po 
hliczności. W aniu tym ukaże sie nieśmierte!- 
ne dzieło A. Fredry „Pan Jowialski**, w ne- 
wem oryginalnem ujęciu reżyserskiem dyr. 
Zerwerowicza, craz w malowniczej szacie 
dekoriicyjnej J. Hawryłkiewicza. 

— Występ Elny Gistedt i Karola Hanu- 
sza w Lufni. We wtorek najhlizszy Wilno 
tędzie mcgło podziwiać niezrównaną artvst- 
kę Elnę Giistedz, która czarować bedzie 
chaczy wykonaniem ulubionych piosenek 1 
z:zebojów stolicy. W wykonaniu bogatego 
Feogramu bierze udział znakomity  ertysta 
ieatru „Morskie oko*'* Karol Hanusz, oraz 
siynna para baletowa E. i H. Wierzyńscy. 
Akompanjament objął prot. A. Pictrowski. 
224 w kasie zamawiań codziennie od 11 

w. 

— .Pierwsza Pani Frazerow:'. Najbiiz 
szą promjerą w teatrze Lutnia będzie ost: 
nia nowość repertuaru zagranicznego wspi 
czesna komedja angielska Erwina „Pierw- 
sza pani Frazerowa*, w przekładzie F. So- 
bieniowskiego. Niepospolity ten utwćr otrzy 
mał świetną obsadę sceniczną, oraz nową 
wystawę pomysłu J. Hawrylkiewicza. 

edną z ról główniejszych kreuje dyr. 
A. Zelwerowicz, który jednocześnie 'sztukę 
tę wyreżyserował. Premiera zapowiedziana 
ra środę najbiiższą. 

— Poranek w „Lutni* Wileńskiej. „Lut- 
nia" Wilenska, ktora w roku bieżącym ob- 
chodzi jubileusz 25-letniej działalności ar- 
tystycznej, organizuje w dniu 12 tego bi 
żącego miesiąca w Sali teatralnej „Lutni. 
poranek wokalny, poświęcony polskiej pi 
śni ludowej, z udziałem znanej śpiswacz- 

  

  

  

   

ki Zofji Plejewskiej Monkiewiczowej, oraz 
chór. mieszanego .Lutni* pod dyr. J. 
Leśniewskiego. 

Bilety od 50-ciu gr. nabywać można za- 
wczasu w Kasie teatralnej (A. Mickiewi- 
cza Nr. 8). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Poganin. 
Heljos — Walc Naddunajski 

Swiatowid — Pat i Patachon jako po- 

licjanci. 

Wanda — Wiera Mircewa. 

Kino Miejskie — Dzieje duszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 3 do 4 
b m. zanotowano wypadków 55, w ten! 
cpistwa 5, przekrcczeń administracyjayca 
— 32 

— Kradną i kradną. W ciągu ub. 
Gobv zanotowano w Wilnie 7 kradzi 
ży co do których policja nie dała bliz- 

rch informacyj, jeśli chodzi o wyso- 
kość skradzionych rzeczy. 

— Kradzież obuwia. W dniu 3 
b. m. Chłanowicz Ilja, Kwiatowa 7, zamel- 
dował policji iż skradziono 14 par dum- 
sh pantofli ogólnej wartości 320 zło- 
tych. 

— Jak to było z tą kradzieżą? Do- 
chodzeniem ustalono, iż skradzieży to- 
rebki skórzanej od przechodzącej ul. 
Zawalną Łopińskiej Leokadji, zam. w 
Varszawie dokonali zawodowi zło- 

dzieje Milsztein Chackiel, Archaniel- 
ska 47 i Gurwicz Altes, Nowogródzka 
«6. których zatrzymano. Torebkę z 
dokumentami na nazwisko poszkodo- 
wanej odebrano. Brakowało jednak 
znajdujących się tam w czasie kradzie - 
ży 150 złotych. 

O wypadku z p. Łopińską policja 
s'edcza powiadomiła dopiero gdy na- 

irafiono przypadkowo na ślad zło- 

dziei. Dlaczego nastąpiło to tak pó- 
10? 

— Wypadek podezas pracy. W dniu 3 
b m. Chodes Dawid, Mostowa Nr. 29 spadł 
z iwsztowania w czasie roboty okcło domu 
p:zy ul Wielkiej Nr. 47 i złamał krezo- 
słup. Chodesa w stanie ciężkim odwiezio- 
no do szpitała żydowskiego. 

— Usiłowanie samobójstwa 
Możejko Michał, (tryzjer z zawodu) Legjo- 
nowa 26 wypił jodyny. Pogotowie Raiun- 
kowe odwiozło desparata do szpitała ży- 
dowskiego. 

— Usypiacz w potrzasku. 
M pociągu koło Olkienik ujęto międzynaro- 
uowego włamywacza i usypiacza kolejowe- 
go Wacława Kubickiego vel Downerszala. 

Grasował on wśród podróżnych kolejo- 
vych, okradając ich w bezczelny sposób. 
_ Przy Kubickim znałeziono środki odurza- 
jyce. 

—Znów kierownica nawaliła. 
Wczoraj rano wpobliżu Lipówki zdarzyła się 
katastrofa z jadącym z Oszmiany samocho 
dem ciężarowym wiozącym transport Świń. 

   

Samochód z powodu defektu kierownicy * 
spadł do rowu łamiąc słup  telegraficzny. 
Szofer Andrzejewski z Oszmiany doznał 
zgniecenia klatki piersiowej 1 połamania 
nóg. Jadący na nim handłarze: W. Bernard, 
©V. Bociani, |. Topiel i A. Rybicki również 
coznali ciężkich obrażeń. 

Ulokowano ich w szpitalu żydowskim. 
— Z rozpaczy po stracie svna tar- 

grął sie na życie. Onegdaj we wsi 
<ackach, gminy  bielickiej usiłował 
popełnić samobójstwo przez wypicie 
większej dozy esencji octowej niejaki 
R:'man Alfons, którego "po udzieleniu 
pierwszej pomocy lekarskiej przewie- 
ziwno do szpitala powiatowego w Li- 
dzie. Jak stwierdzono, denat usiłował 
popełnić samobójstwo w  przystępie 
rozpaczy po zmarłym synie. 

я Podrzutek w košciele. Kacon Kazi- 
mierz, św. Jańska 13 znalazł w kościele Św. 
Jana podrzutka płci męskiej w wieku 
około 2 tygodni. Dziecko umieszczono 
w przytułku Dzieciątka jezus. 

hciał mieć taniego robotnika. Staro- 
sta Grodzki w Wilnie ukarał _ właściciela 
autobusu 14047  Wincentego  Bizunowicza 
(Pożarowa Nr. 25) grzywną w wysokości 
200 złotych z zamianą na 14 dni aresztu za 
dopuszczenie do kierowania autobusem 050 
bv nie posiadającej zawodowego prawa ja- 
zdy. 
i Dzika zemsta sąsiadów. 

Mieszkaniec kolenji Wojdasi, gm. woronow 
skiej, Gołżewski Łucjan, wysłał swego sy- 
na 15 letniego Stanisława na pastwisko z 
koniem, którego jacyś nieujawnieni dotych- 
czas sprawcy napadli i pobili do tego stup- 
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W poniedziałek, dnia 6 października r. b. o godz. 9.80 odbędzie się w Bazylice Katedralnej 

żałobna Msza Święta za duszę 

Ś. + P. 

CZESŁAWA JANKOWSKIEGO 
Prezesa Honorowego Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich, zmarłego w dniu 6 października 1929 roku, 

o czem zawiadamia 

SYNDYKAT DZIENNIKARZY WiLENSKICH. 

  

KWIATKI BIUROKRATYCZNE 
Pani H. R. została powiadomiona  pi- 

smtm, leżącein przed naszemi oczami, Ka- 
sy Skarbowej w Wilnie, by się zgłosiła po 
cdbiór znajdującej się w Kasic na prz :cno- 
waniu 5 proc. pożyczki konwersyjnej ra 
zł 6, otrzymanej z Urzędu Pożyczek Pań- 
stwowych pu dvkcnaniu konwersji poży- 

  

Czek z 1918—20 r. 

Pani H K. zgłosiła się osobiście p 
cdbiór, zaopatrzywszy się przezornie w 
dokunent stwierdzający tożsamość. 

Zdaje sie, ze chyha wszystko w porząd- 
ku 

Biurokratyczna pedantcria nie pozwoliła 
1«: wydanie owych papierów wartościowych 
па 6 zł gdyz zarządzonc przedstawienia 
stwierdzającego, że p H K. dała pożyczkę 
do konwtts, albo by przedstawiła no- 
ia:jalne poświadczenie zezrani. świadków 
ze takowa pożyczkę rzeczywiście do Kasy 
Skarbow:j złożyła. 

P H. K. słusznie odrzekła że chyba 
te paniery z»żyła jeżcii Kasi ją'o Tm 
sama zawiadamia, wzywając pa odbisr. 

Ten argument nie trafił do przekonania 
p. vizędnikowi i p. H. K. musiała zrzec się 
cdbioru pcżyczki na nominalną šunęą 6 zł. 
wydawszy 2 zł. na dorožkę i ni3 chcąc 
piacić ) zł  netarjuszowi za  zaświadcze- 
nie świadków, których zresztą nie po: 
dia. Żadnego zo$ pokwitowania od Kasy 
mi. miala. 

Dziwny” mieco jest ustęp w wezwaniu 
drukowanem, który głosi: „Gdyby Pani 
zrezygnowała z odbioru omawianej poży-z- 
ki, Kasa prosi o radesłanie pisemnego zrze- 
czenia się jej na rzecz Skarbu““. 

Z tego wynika, że Kasa su Geruje zrze- 
kanie się kredytorów Skarbu swych o1 
Niego naležnošci, przy tem ułatwia to 
zrzeczenie przez stosowanie wymagań, któ- 
rych klient nie miałby możności lub rachun- 
ku wypełnić. Tak przynajmniej drukowany 
blankiet, ku ogólnemu użytkowi  widocz- 
me sporządzony, każe wnioskować. 

Nie należy sądzić by takie manipulo- 
wanie zachęcało do lokowania oszczędno- 
śc w pożyczkach państwowych oraz po- 
większało zaufarie do: nas kapitalistów za- 
granicznych. 

Należy mniemać że wyższe Władze 
Skarbowe nie są poinfornicwane o prakty- 

ch biurokracji niższych urzędów, bo 
by do tych niesympatycznych objawów nie 
dopuściły. 
Woj Lo Lie RZA 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
stiukeje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bćl głowy, obłożony język, bladą cerę, łatwo 
usunąć, stosując naturalną wodę gorzka 
„Franciszka Józefa”, biorąc wieczorem przed 
udaniem się na spoczynek pełną szklankę. 

  

    
   

    

   

  

    

   
Wkrótce „Pieśń Opryszka* 

ze znanym špiewakiem TIBETTEM 

w kinie „Hollywood“ 
  

Górnośląski 
W Ę 6 į E bez miału 

„WĘGLOKOKS" 

F. NOWACKI 
WILEŃSKA 8. 

Wozy piombowane. Na wrzesień bez 
podwyżki 0 

    

              

   

  

         

       Poszukuj 2 pokoi z kuch- 
nią na Zwierzyń- 

cu, Zar eczu bądź w mieście. Łaskawe 
zgłoszenia proszę nadsyłać do Redakcji 

sub. „Mieszkanie *. 

OKAZYJNIE 
do sprzedania samochód. 7-osobowy. 

Wiadomość: War. Sp. Myśliwska, 
Wileńska 10. 

      

piękny pokój umeblo- 
wany u izraelitėw. 

Duż Ad. Mickiewicza Ne 1 
m. 4, wejście z Placu._ 0 

nia, po głowie że stracił mowę. Ciężko 
pobitego przewieziono do szpitala w Wilnie 
gdzie dotychczas mowy nie odzyskał. 

— Powiesiła się pod wpływem denerwa- 
cj. We wsi Strapłowce, gminy Rakowskiej, 
pow. Mołodeckiego po sprzeczce z mężem 
powiesiłą się w stodole J]akóbowicz Wiera, 

— Ofiara denaturatu. W Wilejce zmart 
wskutek „zatrucia denaturaten: German Józef 
lcko, którego pomimo zabiegów — lekar- 
skich nie udało się uratować. 

„— Powiesił się umysłowo - chory. Koło 
wsi Dworzec, gm. ilskiej znaleziono w iesi> 
zwioki wisielca którym się okazał umysł» - 
wo - chory Filistowicz Włodzimierz ze wsi 
Rysczyno, gm. wiazyńskiej. 

   

  

  

We wtorek dnia 7 października r. b., jako w pierwszą bolesną rocznicę 
zgonu naszej Matki i Babki 

Ś. + P. 

z Alexandrowiczów 

JADWIGI HERMANOWSKIEJ 
odbędzie się w kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu o godz. 8-ej rano 
Msza Święta za spokój duszy Zmarłej, 

o czem zawiadamiają 

W trzydziesty dzień zgonu 

Synowie, Córki i Wnukowie. 

  

S. + P. . 

prof. Władysława Kołaszewskiego 
przypadający w poniedziałek 6-go b. m. zostanie odprawiona przez J. E. Ks. 
Biskupa K. Michalkiewicza, o godz. 9 rano, w kościele Św. Michała żałobna 
Msza Św., na którą zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych Zmarłego 

Rada Pobożnego Stowarzyszenia 
dia Misyj Wewnętrznych 

  

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 

  

Wszechpolski zjazd Tatarów R. P. 
ZA BEZPARTYJNYM BLOKIEM WSPÓŁPRACY Z RZADEM 

W dniu 4 października rb. w Wil- 
nie odbył się wszechpolski zjazd Ta- 
tarów Rzeczypospolitej Polskiej na kte 
ry przybyli przedstawiciele z Warsza 
wy, Wilna, Grodna, Słonima, Lacho- 
v-icz, Klecka, Dokszyc, Sorok  Tata- 
rów, Skidla, Bachonik, Widz, Niekra 
szuńców i Murawszczyzny. 

Po dyskusji jednomyślnie uchwa- 
lono wziąć udział w wyborach do Sej 
mu i Senatu, popierając akcję wybor- 
zza BBWR. — Następnie wysłano 
depeszę koiduwniczą do Marszałka Jo 
zeta Piłsudskiego treści następującej:| 

„Wszechpolski Zjazd Tatarów Rze 
tzypospolitej Polskiej w Wilaie w dn. 
4 października 1930 r. składa Tobie, 
raqie Marszałku, hołd za ciernistą i 
niestrudzoną pracę nad odbudowa Pań 
stwa Polskiego i utrwaleniem jego mo 
carstwowej wielkości, z jednoczesnem 
wciełeniem w życie zasad wolności i 
iównouprawnienia wszystkich obywa - 
ieli Państwa, bez różnicy narodowości, 
wyznań i stanu społecznego”. 

Na zjeździe przewodniczył p. gen. 
Abraham Aleksandrowicz. 

„0 adresy komisyj obwodowych 
Od kilku dni do redakcji naszej nad 

chodzą listy, których attorzy czytelni- 
cy nasi zwracają, zupełnie słusznie, u- 
wagę na to że brak zainteresowania 
«ię spisami wyborców jest wywołany 
tradnością odnalezienia wykazu z ad- 
resami odpowiednich kommisyj. 

Obwieszczenia orjentacyjne poroz- 
klejane były w małej ilości, a ponadto 
wisiały na słupach zaledwie kilka dni. 
Obecnie, kiedy trzeba sprawdzać listy, 

Próby utworzenia 
Kolejna narada miejscowych przedstawi- 

cieli żydowskich odbyła się przedwczoraj 
wieczorem i poświęcona była sprawie utwo- 
rzenia bloku żydowskiego, grupującego wszy 
sikie odłamy społecz*ństwa żydowskiego. W 
ten sposób pawstałaby w Wilnie jedna li- k 
sta wyborcza żydowska, mająca zdaniem 

reklamować i t.d. obwieszczeń tych nie 
widać; są bowiem pozakiejane afisza- 
ir1. 

Jeden z naszych czytelników prze- 
szedł. Trocką, Wileńską, Mickiewicza 
1 dopiero na rogu Tartaków odnalazł 
obwieszczenie z którego dowiedział 
się adresu swojej komisji obwodowej. 

Apelując do obywateli aby spełnili 
swój obowiązek należy im to ułatwić. 

bloku żydowskiego 
zydów szanse przeprowadzenia jednego kan 
dydata. 

Narada nie doprowadziła do porozumie- 
nia, bowiem demokraci i ortodoksi rie dali 
narazie odpowiedzi prosząc o parę dni zwło 

L 

KREDYTY NA PRACE WYBCRCZE. * 

Województwo otrzymało otwarty  kre- 
dyt na opłacenie wszysikich kozztów zwią- 
zanych z techniczną stroną wyborów. Na 
poszczegćlne kemisje okręgowe przyznano 
ź£ tysiące złotych, które będą zużyte-na kup- 
no druków, urządzenie lokali, >bwieszcz2- 

ria i td. 
Na prace wyborcze województwu wileń- 

skiemu przyznano 19 tys. zł, woj. nowo- 
gródzkiemu 17 tys. Z sum tych będą rówrież 
wypłacane diety pracownikom kom'sji wy- 
korczej i koszta podróży. 

  

  

Niesamowity wypadek w zaścianku 
„NIEBGSZCZYK* POSTRACHEM MIESZKAŃCÓW. 

"Terenem nesamowitych zajść był zaścianek Żórawka w gminie daugicliskiej, pow. 

ś'więcia: sk ego 

Przed trzema dmam „apadł w letarg mieszkaniec tego zaścianka 52 letni Za- 

tna: usz Byczko 

Rodzina sądząc, ze Byczk)» zmarł, p.oczyniła przygotcwania do pogrzebu, powia- 

dumiając o tem lekarza, który miał wydać akt zejścia. 
W nocy, w przeddzień przybycia lekarza, ckcry zbudził się 1 wstał z 'óżka na 

„'dtx czego jepo żona dostała ataku nerwowego i padła martwa. 

Krzyk matki ustv-za. spiący w sąsiedniej izbie 24 letni syn Michał. Przeczuwając 

toś złego uzbroił się w siekierę i wpadł d> pekoju matki. Zaledwie przestąpił 
st:neła przed nim jaka: vosiac w bisiiznie, 

próg, 
w której Byczko poznał rzekomo zmarłego 

ска W najwięFs*=n, przerazemu miaowolnie zrobił ruch jakydyby chciał dosięgnaż 
siekierą zjiwę. Vrze,rzio t» „żywego aieboszczyka”* do tego stopnia że uciekł przez 
cknc wiywając pomocy 

Zbudzeni krzykami pobliscy. 3ąsiedzi widząc biegnącego nieboszczyka, którego 

wiaz'eli w trumnie jeszcze przed paru godzinami, poczęli w popłochu ucickać na poła, 

a jeden z nich z?alir n==wał poli: ję 

Dopiero wówczas niep rozumienie zostało wyjaśnione, mimo to zajście wvwołała 

szer ki rozgłos. 

EPEE FAT AABPESZYRTZEOTSOKA ARTURA 

  

97.000.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ.„I : 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K, O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską, 

Wszyscy uprawnieni biorą udział w wyborach do Seimu i Senatu... 
Sprawdzajcie w obwodowych Komisjach Wyborczych, czy Wy i Wasi znajomi jesteście wpisani na listę wyborców. 

Kto nie jest wpisany na listę wyborców, powinien reklamować w Obwodowych Komisjach Wyborczych lub w 

Komitetach Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem... 
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“218 w-0 

RA DJ 0 w ł L E N s KI E Kącik Graiologiczny Gl EŁD > WARAZAWSKĄA KINO Od dnia 1 do 5 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

2 z da. 4. 10. 19%. 
NIEDZIELA, DNIA 5 PAŹDZIERNIKA. оч : MIEJSKIE + BZIE 8 E DU 4 Z Ye 
10.15 Nabożeństwo z Bazyliki Wileńskiej 

Chór katedralny pod dyr. W. Kalinowskiego. 

12.00 Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 

dralnej w Wilnie. 

12.10 — 14.30 Tr. z Warszawy. Poranek 

z Filharmonji i odczyty rolnicze. 

14.30 — 14.50 „Koszenie inu** — odczyt 

wygł. Alfons Josanis. 

14.50 — 15.20 Tr. z Warszawy — Muzy- 

ka i odczyt sp rółdzielczy. 

16.40 — 16.55 Tr. z Warszawy. Odczyt 

historyczny. 

16.55 — 17.15 Muzyka z płyt . 

1715 — 17.30 Wiadomości przyjemne i 

pożyteczne z Warszawy. 

17.30 — 1740 „W czem tkwi Siła ruchu 

spółdzielczego" pog. wygł. W. Mazurkie- 

wicz. 
1740 — 1900 Tr. z Warszawy. Koncert 

popularny. 

19.05 — 19.25 „„Kukułka wileńska 

mėwiony tygodnik humorystyczny. 

19.25 — 20,14 Tr. z Warszaw. Feljeton 

i transm. ruchu uricznego. 

20.00 — 21.10 Tr. z Warszawy. Słuchi- 

wisko, koncert. 

21.10 — 21.25. Kwadrans spółdzielczy. 

Pog. wygł. dyr. Godecki. 

21.25 — 2400 Tr. z Warszawy. Koncert 

feljeton, komunikat i mtzyka taru: zna. 

FONIEDZIAŁEK, DNIA 6 PAZDZIERNIKA 

11.58 — : Czas. : 

120 — 13.10: Muzyka z piyr 1) Aut 

Uwur. z cp. „Fra Diavolo”, 2. Czajkowsk»—- 

ixaprys włoski, 3. Dargowyżski — arja z 00. 

„Rusałka”* 4) Wale i mazur z balciu „C 

pelia“, 5. Dworzak: Taniec słowiański, 6. 

ilazunow — Walc koncertowy. 7. Mussorą- 

„kr — Menolog Pimera z op. „Berys Godu- 

now. 8. Berlicz a) Taniec sylfów, b) Marsz 

Rakoczego. 

1310 Komurikat metecrologiczny. 

15% — 15.10: odczyt sządowy —: „Bu- 

dujemy Polskę" — Transm. z Warszawy. 

15.10 -- 1 Program dzienny. 

16.15 — 1645: Transm. z Warszawy. 

Audycja dla dzieci. 

1645 — 17.15: Muzyka 7 plyt gramot: 

1 Becthoven: Uwert. z op. „Corielan' * 2 

Mozart — a) Warjacje odśp. Ada Sari, b) 

Arja z op. „Flet zaczarowany — odśpiewa 

A Gugliemcnt, 3. Chopin „Polonez b-moll 

«degra —- | Friedman. 4. Chopin Wałc e-dur 

odegra I. Paderewski. 
1715 -— 1645: (odczyt z Krakowa i kon- 

cert z Warszawy (muzyka lekka). i 

15.45 -— 19.10: „Mała skrzyneczka““ li- 

sty dzieci omówi Ciocia Hala. 

19.10 — 19.25: Tzensm. 
Śrkzynka rolnicza. 

19.25 -— 1935: Komunikat spcrtowy. 

CO 

   

    

   

  

z Warszaw y. 

  

Kącik grafologiczny, poświęcony tym 
wszystkim czytelnikom, którzy się grafolo- 
gją interesują i chcieliby otrzymać eksper- 
tyżę charakteru swego bądź zainteresowa- 
nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami 
pisma należy przesyłać do Redakcji „Słowa” 
dla grafologa, załączając znaczek 1 zł. na 
odpowiedź... 

J. P. — Zamiejscowy. Nerwowość — du- 
žc talentu — us nie mino pozorów 
nało realne uelskie — fantazja. 
Wybina ja. brak skrystalzowania 
sic dąż »wy.h, charakterystyczna c:- 

cha sposobu myślenia i postępowania 
-- kierewinie się raczej serccin IMZ TozU- 

nem Trochę dyletantyzmu.  Umiejętno: 
wyrażana sie i bycia Czv ekspertyzą swą 

— przekunałem Pana? 

  

    

    

  

     

Ogasiwara. Dużo starowczości I r zumu 
_. zydowego, — nerwowość, zmysł praktycz- 

ry Dnžo oczytania « wiedzy nabytej. Poza- 

tem zamiłowarie tiaji piękna — w każdej 

formie: bferatuize, muzyce, sztukach pia- 

stycznych Zrmivsłowość Pewnego rodzaju 

suchość myślenia — wchodząca w paragon 

StTCU. 

— W. Ch D. Dużo równowagi duchowej 
-- systematyczność drobiazgowość — Cza- 

sami przesadne roztrząsanie  małostek. 

Umiejętność podporządkowywania się io- 
sewi. Brak inicjatywy bardzo nieraz wy- 

raźny. Dlaczego W. Ch. D. nie ma jakich 

wybitniejszych dążeń czy ambicyj? Zalecam 

r. pracę nad sobą. 

Fantastyczka Nr. II. Myli się pani-- gra- 

folog liczy sobie 114 lat i 7 miesięcy. 

Luózie wszyscy są dobrzy, a o ile błądzą 

to przez nieświadomość — czy głupotę. | 

Oto ekspertyza specjalnie pieczołowicie 

opracowana — nerwowość — intelekt duży 

— przewaga rozumu nad uczynkiem. 

Fantazja — tak duża — skłonność do 

rozpamiętywania, przeżyć minionych. — Du 

żo werwy życiowej — Temperament no... 

no... Trochę kłutliwości.. Niemniej jednak, 

vsposobienie nader przyjazne. х 

O Pani da się jeszcze to powiedzieć, że 

staje się Pani coraz mniej kobiecą — co 

jest wadą straszną — a propo cierpliwości 

2. odpowie pani — pan Jowialski „ile kto ma 

cierpliwości — tyle i mądrości”. 

PAKETAI DR ASTA TINA 

19.35 — 19.50: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 
10.50 -— 20: Program na wtorek i rozm. 

20 — 24: Trznsm. z Warszawy. Koncert 
m'edzynarodowy z Lipska poświęcony twó*- 
czości Ruspighirego — pod dyr. kompozy- 

tora. Po koncercie komunikaty, feljeton i 
muz. taneczna. 

  

  

  

    

    

  

powstaje z powodu obstrukcji. 
Chory żąłądek 

jak to stwierdzili prof. Berlin. 

i liszaje. 
Zioła z Gór Harcu 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr.   

  rż EE BEE 

RATUJCIE ZDROWIE! 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób 

  

jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych 

zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. 

Słyme od 45 lat w rałym Świecie Ziuła z Gór Maren Dra Ladera 
Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu 

innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają 

„obstrukcję, (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, 

organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

' Zioła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, 

żółciowych, cierpienia hemoroidalne reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty 

Dra Lauera zostały nagrodzone na wystawach lekar- 

skich najwyższemi odznaczeniami i złot. medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, 

Paryżu. Londynie i wielu innych miastach. 
Lauer od osób wyleczonych. Cena: pół 

pudełka zł. 1,50, podwójne pudełko zł. 2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- 

cznych. Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

REPREZENT. NA POLSKĘ: „PROTON'' Warszawa, ul. św. Stanisława 9-11. 

chorób 

ułatwiają funkcję 

nerek, kamieni 

  
  

  

«| prowincjonalnych 

  

    

  

Na li Targach Północnych 
nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 

RYGAWAR 
šniegowce i kalosze 

  

TRWAŁE i ELEGANCKIE! 
Jakość zagraniczna! Ceny niskie! 

Wielki wybór gatunków luksusowych. 
Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 
'Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

Dom 
Handlowy B* TROCCY, AREA 28 

Stoisko na Il-ch Targach Północnych. 
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Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

  

WALUTY I DEWIZY. 

Dolary 8,95 — 8,95 i pół — 6,87 i pół. 

  

Nowy York kabel 5942 -— 3,02 
174,47 -— 12478 — 124.16 Nowy York 
8012 — S,82 — SS2. Holandia 359,75 
— 90/5 — 3558,95 Londyn 44,35 1 pół — 
42,46 i pół —- 43,24 i pół. Włochy 45,72 — 
4684 -— 46,60. Paryż 35,01 -- 36,10 -— 
24,62 Praga 26,47 — 1 po! — 26.40 
i pół. szwajcarja 173,17 — 173,0 -- 172,23. 
Bertm w obr. pryw. 212,34. 

AKCJE: 

Bank oPlski 162 — 162,70. Węgiel 40,25 
-— 40,50. Ostrowiec 52. 

Krajowa chrześcijańska х 
fabryka mydła 

„BY K“ 

    

  

mydła o bezkonkurencyjnej jakości 

winny się znaleźć w każdym domu. 

Wilno, ul. WROBLA. 

  

Wył. wyrobu fabr. „„NEKTAR“. 

Gelyja ml. Ostrobramska 
SALA MIEJSKA 

8. 
vicza. Film ten niema nic wspólnego z 

Kasa czynna od g 3 m. 30. Początek seansów od g 4-j. 

Cudowne życie św. Teresy. Aktów 10. Najnowsze i najgenjalniejsze arcydzieło sztuki filmowej Julien Duvie- 
dotychczasowemi filmami pod tym i podobnym tytułem. 

Następny program: „ZIEMIA OBIECANA * 

  

  

  

  

Na 1-wszy seans: Balkon 80 gr., Parter 1 zł. ———— Przebój Dźwiękowy! loo proc. Donżuan, ulubieniec pubłicz- 

D ra $ k wy e o LIEDTKE, PEGGI NORMAN i ERNEST VEREBES w ae) Mass! kreacji, pierwszym filmie 
- у AŻ rcydzieło szampańskie i olśniewająge. 

„HELI0 Ss" p. t. WALC NADDUNAJSKI Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 

JUTRO OTWARCIE SEZONU! Uroczysta Premjera. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans. 

Triumfalny przebój dźwiękowy, o któ- YZ at PEJA Potężny dramat wstrząsający. 
zj i o 

$ ząsający. 

KINO-TEATR rym mówi cały świat. WA W roli gł. Mistrz maski, największy 

Rewelacyjne Arcydzieło sztuki, gry = mimik“ SAS 

„HELIOS“ į techniki! 7 LON CHANEY 
który udział w tem arcydziele przypłacił życiem. Nad program: 

   
  

Rewelacyjne Dodatki Dźwiękowe. Dla młodzieży 

dozwolone. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,25. Bilety honorowe nieważne. 
  

  

  

Zarząd Dóbr Obodowce poszukuje 
od zaraz kwalifikowanego pisarza pro- 
wentowego samotnego, obeznanego Z 
rachunkowością i buchalterją rolną. 

Oferty z odpisami świadectw nadsyłać 
do Głównego Zarządu w Wilnie, ul. 

Dominikańska 1. 
  

  

Naturalnie, że в& 
ogłoszenia do „Słowa 

do innych pism wileńskich i 
najwygodniej  za- 

łatwiać za pośrednictwem BIURA 

REKLAMOWEGO Stefana 
GRABOWSKIEGO w Wilnie, 
2— Garbarska 1, tel. 82. 

oraz 

  

  

Drzewka owocowe czas sadzić! 
Silne jabłonki w licznych, odpowied- 
nich dla n|rejonu, odmianach, prosi- 
my obejrzeć w szkółce S. Wilpi- 
szewskiego w Wilnie, Pośpieszka 
Wspólna 4, codzienie 3--5 p.p. Sprze- 
daż w „Sklepie Rolniczym* Szwarcowy 

1 (Wielka 15). Ceny konkurencyjne, 

  

„CENTROOPAŁ" 
poleca: 

órnośląskich Kopalni 
Węgiel lepszych głmiów 6 

dostawą w każdej ilości oraz 

Drzewo opałowe «x 
i zdrowe, gatunków brzoza, olcha i 
sosna. BIURO, Zamkowa 16 tel. 17-90 

Dźwiękowe Kino 

„KOLLYWOOL- 

Mickiewicza 22.   DZIŚ! POGANIN 
Kolosalne powodzenie! 

RAMON NOWARRQO 
łosną pieśń". Arcydzieło to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 

miesięcy. Ceny zniżane tylko na 1-wszy seans o godz. 4-ej. 

CUDO FILM ŚWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY! 
w roli głównej bożyszcze kobiet 

który wszystkich oczaruje! Ca- 
łe Wilno będzie śpiewać „Mi- 

Ost. seans o godz. 10.30. 

  

ZDROWIE 
» TO NAJWIĘKSZY 

SKARB 

  

w 

Baty deszczowe 

  

    

  

Racjonalnej Kosme- 

zdobycze kosinetyki ra- 

Codziennie od g. 10-58. 
W. ż. P. Ń 

Dom (kamien.) szczędności w] ! йЁ o 5 pokoj. każdej sumie i jakuszerkii suchy i ciepły w Kol.| walucie  lokujemy 
5 Montwiłła (w _ pobl.| korzystnie i solid- 

BBB Ostrej Bramy)  SprZ.| nie Z gwarancją 

ŠMIALOWSKA w redakcji „Słowo*. 

   

GABINET WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

piVożm tyki Leczniczeł. 

ilno, Mickiewicza 51 
m. 4.    

    

  

    

  

4 TRZ 

Urod kobiecą ® 
konserwt- 4 

Je, doskonali, odświe- ZDR 
8. usuwa jei skazy @ ŻYWIECKI, |PORTER 

i braki. Masaż cow # 

twarzy i ciała (panie). MARCOWE, ź ; „ALE 

Sztuczne paca ce- u romancć 

ry. Wypadanie włosów EARCYKSIAŻĘCEGO BROWARU ы 

i Jupiez.  Najuowsze m - LŽ Uu, 

cjonalnej. boNABYCIA WSZĘDZIE 
REPREŻENIACA: WILNO, u ZARZECZNA (9.rr11$60 

  
  

—-->-— 

    
BKUSZERKA Mieszk. wolne. Adres| zwrotu w terminie. 

Dom HĮK. „Zachę- 

  

  

  

e 

ZBioRócY, i SE, « М » 
Dae oa a a Urale) ia "oraz Gabinet Kosme- Sea“ S 
zdrowia wilgoci. Lekkie, eleganckie I tanie — są tycztty, usuwa zmarszcz p ) tel. 9—05. 
zarazem wymarzonem uzupełnieniem jesiennego ki 1. r on POLSKI 

ubioru każdej pani , piegi, wągry, łupież, LLOYD KAA, 
14= brodawki, kurzajki, WY- uj, Kijowsk. —2 za3 * ‚ 

— damskie bez wyłogów, całe z gumy. ryps zł. BE. padanie włosów Mic. U ijowska. Pianino zagra- 

mski i rdiny zi. 14945 : ZE : nicznej 
A a м _:Т':'_,:… s kiewicza 46. Administrator - Ple-firmy okazyjnie do 

e bronz lub beige ------- - - i 18.= nipotent _ sprzedania. Wileńska 
— damskie wys. z wyłogami. lekkie, całe 20 # poszukuje administra- 27 m. 5. 

z gumy deseń w kwiaty bronz. komb. . zl. |" LO K A L cji w majątku ziem- 

skim lub przyjmie za- pg zupeł- 

Kalosze 4 ' i rząd domu Y nas Pianino.. 24: 

„Foethold“, d Gikal. bez obe. „2 60050 i __posiada długoletnią do sprzedania, Ulica 
W ARTE AR д— W centrum miasta 1— praktykę oraz poważne Mostowa 5 m. L 

—damskie na trykotówej podsz. .....zl dw > pokoi sa atynalę: referencje,  Laskawe 
— kie ki cia ze wszelkiemi Wy- a i. т , 

Po E10.20drae u 910 godami oraz telefonem ak HA dod Fortepian Schro- 
+ (ga: i. » а 

w KA 2 „Plenipotent“. —0 w bardzo dobrym sta- 
nie. się: nie do sprzedania. 

  

    

    

   
Uk AM 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 
TYLKO Z PODKOWĄ 

PIANINA i FORTEPIANY 
Światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigiei, 
rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGU- 
STOWNIEJSZE JESIONKI 

NAJNOWSZE KREACJE 

FUTER 
Najmodniejsze ubrania! 

<BEBEGE> 

Bechstein etc., takoż 
Kerntopf i Syn, uznane 

wie Kraj. w Poznaniu w 1929 :. 
WILNO, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 
    

  

     

  

LEKARZE 
DOKTOR 

Szyrwindt 

Biuro Ogłoszeń S. Ju- 
tana, Niemiecka 4 tel. 
222. 

  

dY] 

Mów 2-wu po- skiewskiego Rogińska- „Szredera* prawie no- 

ulica Ofiarna 2, infor- cano i 5—6 w. 
muje dozorca. 

wraz z 5 pokojami do krótki pierwszorzędnej swoje złote i 

wynajęcia, ul. 
informuje dozorca, 

  

Mo: 8 poko- wa. 

nowoczesnemi do wy- 
najęcia, ul. Krakowska 
Nr. 51, informuje 
zorca. 

najęcia można z utrzy- 
maniem, 

choroby weneryczne, 46|2—1. 

  

Lekcje gry fortepia- Rudnicka 10 m. 29. 
nowej udzielafrutyno- -————-————— 

—Vwana nauczycielka zPianino c 
pl. Konserw. Mo- towe f. 

kojowe do WY“ Dziemidko, ul. Mosto- we okazyj л yjnie do sprze- 
najęcia od Zaraz wą Ne 3-a od 9—10 dania. Ostrobramska 20 

—0 m. 5 do ll-ej rano i od 
3—5 p.p. 

Piekarnia Fortepian Oszczędności 
cy 

Ofiarna marki do wynajęcia na ulokuj na 11 proc. 

dogodnych warunkach. rocznie. Gotówka two- 

Wiadomość w Adm.Sło-ja jest zabezpieczona 
—-o złotem, srebrem i dra- 

„____—— giemi kamieniami. LOM- 
Okazyjnie BARD Plac Katedralny, 

Biskupia 12. Wydaje 

do- do sprzedan a karaku- pożyczki pod zastaw: 
ły, 2 stoły antyki, ko- złota, srebra, . bryłan- 

  

  

  

jowe z wygodami 

    

módka. Garbarska 5tów, futer, mebli, pia- 

1 kó dom. 3. Oglądać od 4—nin, samochodów i 

po i wy-5 P.p. — wszelkich towarów. 4 

  

  

Mickewca Słuchacze Wolne kursów maturalnych i 

  

3 SKŁAD, Kijowska 8 tel. 888. a ||| 
  

NOWOOTWARTA 
Jadłodajnia i Kawiarnia 

Obiady domowe. Zimne i gorące za» 
kąski. Gabinety. Ul. Ad. Mickiewicza 33 
  

  

    
Pianina 

8 

# : 
ё‘) najlepszej wszech= 

światowej firmy 
„E R A R D* oraz 

E „BET TING'i 
edi „K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 m. 10. Abeiow.     
  

Na sezon jesienny 
otrzymaliśmy już w wielkim wyborze 
materjały mundurkowe, tweedy, flane- 
le, jedwabie, georgetty oraz materjały 
bieliźniane żyrardowskie, kołdry wato- 
we i koce. 

GŁOWIŃSKI- WILENSKA 27, 

0006066066 
OTWARTA 

klinika chorób skórnych i 
wenerycznych Uniwersy- 
tetu S$. B, na Antokolu 

(wejście z Sapieżyńskiej i Ryneczku). 
Przyjęcia dla chorych  przychodnich 

(niezamożni bezpłatnie) od 9—1l. 

Gabinet fizykoterapeutyczny 
(Rentgen, Finzen, d'Arsonval, 

Rad i in. — 

  

Otrzymać można tylko w najwięk- 
szym i najelegantszym magazynie 
konfekcji męskiej i damskiej i skła- 

dzie futer 

P. Lancman 
Wilno, ul. Wlelka 56. 

_ (obok kościoła Św. Kazimierza) 
Wielki wybór sukna najmodniejszych 

deseni i kolorów. 

     
567. 

K 

    

  

NAJLEPSZY 
ppm 

WĘGIER 
górnośląski koncernu „Progress** oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

rzemystowe 
| | egzystuje od roku 

M. DEULL 1800. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 8, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

   
   
   

     

     
      
   

dy skóry. delowani 
D suche przewożone ko- A ke OWAD у 
FTZEWO ieja : Węgiel górno- | „Li; „Ig. оаа у ИГа we wszystkich aptekach i 

śląski po cenach kodkafenctjii LĄ B 2 Ge di6 + Sie wid way składach apiecznych sede ? 
ktad 46 Pi . So i 

aka „Płomień Pieno B Hryniewiczowej. Przyimje„„ASženies Środka od odcisków 

Sprzedaż również na RATY. 2 П{іЕ/.КА aa przyjezdnych pomie- Prow. A. PAKA 
Przyj. w g. 0-1 i 4-7 szezenie Zapewnione. star: 

Blumowic 
choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
WIELKA 21 

| 921,o49—1113— SS Wielka 86-43, 
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ryczne i 
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oprawia, piełęgnuj. 

skórne i moczopłciowe 
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neryczne i moczopłe 
we. Wileńska 
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choroby skórne, wene- 
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Pokój umeblo- lańska 5-75. 
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AMERYKANIN, užywalnošcią telefonu 
29 - letni — wysoki 
blondyn, rodowity 
Polak, powracsjacy 
obecnie do kraju, 
poszukuje zaajomo- 
šci z inteligentną 
panną celem  pó- 

źniejszego ożenku. 
Majątku nie wyma- 
ga, gdyż jest dobrze 
ustosunkowanym, 

  

  19 godz. 10--1 i 4—6. 
2 

  

towska 20 m. 5. = 
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szej wszechšwiatowej 
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ska domowego. Tyl- | tanio. Dzielna 30. —0 

ko  nieanonimowe 
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z fotografją 00 Se- 
kretarjatu. „Atlas- 
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do wynajęcia. 
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ska udziela lekcji pry- 
watnie. Skopówka I-II. 

р 

„FORTUNA-VERSAL* | 
1 

Zawalna 17. 1 | 

| 
a 

   


