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NUMER DŽISIEJSZY ZAWIERAIERA DODATĖK „SLOWKO“. 

ROK Х. № 228 (2736) 
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WiLHo, Niedziela 4 paždziernika 1931 r. 
Redakcje i Administracja, Wiino, Zamkowa 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 

die, BQ258, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

  

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — а 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 

GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep — s. 
KLECK — Sklep „Jedność". 

OWO 
2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefonv: Redakcji — 17-82, Administracji —- 228. 

BARANOWICZE as saska A. Łaszuk. 2 Szegłyckiego — A 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. | : 

NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego. 
: — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OSZMIANA — Ksi MD A ięgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

K. Smarzyński, 
Zwierzyński, 

     

  

WY KZAIORO POBRANY RZETWRLA CIA ЗОЧО НАО OOZCŁPATACTZODZ KLOBT: OPTRA | 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 

с’а nia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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RACYJKY 

SŁONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, «i, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewi:za 21, *'. juczewska. - 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kot. „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Ki ik; 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr '60 gr. W numerach šwi gr. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

[ELKI QIEĆ DEMONST 
przeciwko represjom stosowanym przez rząd łotewski w stosunku do mniejszości polskiej na Łotwie 

Wiec organizuje Bratnia Pomoc Młodzieży Akademickiej. Czas i miejsce będą podane w pismach wileńskich we wtorek 6 b. m. jez 
BROZAAS ZKE ERO WORA ZPO WZTY TZUZTRIB 

lątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
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REPRESJE ANTYPOLSKIE NA ŁOTWIE Konges mnejautiauy V Genovie 
Rozmowa z posłem Borysem Pimonowym 

Zaczęło się od badania „poloniza- 

cji* powiatu Iłłuksztańskiego. Kiedy 

dziennikarzowi polskiemu odmówiono 

wizy, gdy wybierał się zwiedzić Łotwę 

przed wyborami — pisaliśmy, iż wi- 

dać, że wybory chcą Łotysze przepro- 

wadzić przy „zawieszonych firankach'. 

Nie spodziewaliśmy się jednak takiego 

braku skrupułów. Zamknięcie związku 

Polaków, zamknięcie w przeddzień wy- 

borów _ jedynej polskiej gazety 

„Dzwon*', zmiażdżenie polskiego szkol- 

nictwa — oto są „dowpdy przyjažni“, 

któreśmy otrzymali w piątek 2 paž- 

dziernika od „zaprzyjaźnionego mocar- 

stwa”. Dzisiejsze depesze donoszą, iż 

terror wyborczy nie ustaje.  Aresztuje 

się nawet kandydatów na posłów. 

Polska nie może zostawić tych (sc; 

czy bez odpowiedzi. Łotwa 
jest mała, 

Polska jest wielka, lecz nie znaczy to 

wcale, aby Łotysze mogli robić co im 

się podoba. Polska jest źródłem 3 gwa- 

rantką niepodległości łotewskiej. „Ale 

to także nie znaczy, aby  strzeżenie 

tej niepodległości wymiagało od nas 

biernego przypatrywania się ekstermi- 

nacji ludności polskiej tam, gdzie od 

wieków stanowi ona żywioł tubylczy, 

autochtoniczny. o 

[ — Вуй ludzie, którzy dawnej Rosji Za- 

rzucali złośliwie politykę prestiżu na- 

wewnątrz państwa, zajęczej skórki па- 

zewnątrz. U nas wobec mmiejszose 

naszych potrafimy się czasami zdoby- 

wać na akty ostre, choć słuszne. Ale 

pamiętajmy, że prestiż państwa ucier- 

piałby bardzo, gdybyśmy się na takie 

zabawy — jak ta ostatnia łotewska й 

ludnością polską — patrzyli obojętnie. 

Są to obywatele łatewscy—zgoda. nie 

nie uczynili nic takiego, coby było po- 

„łączone ze szkodą interesów tego pań- 

stwa. Biorą udział w walce wyborczej, 

chcą być w sejmie reprezentowani 

przez własnych przedstawicieli. Cóż 

bardziej łegalnego, cóż bardziej zgod- 

nego z łotewską konstytucją. 

;  Stronictwa łośewskie pokłócone ze 

sobą łączą się i porozumiewają pod ha- 

słem polonofobji. A no, zgoda! — Nie 

chcecie być nzszymi przyjaciółmi — 

potrafimy to przeboleć. Nie trzeba je- 

dnak, aby nosze ministerstwo spraw 

zagraniczny: h prowadziło śmieszną po- 

fitykę zask' wbiania sobie łotewskich 

: względów kosztem polskiej ludności 

на Łotw'e. Marsz. Miłsudski kilkarotnie 

przecie cytował stroię Boya: „aby 

dwoi: chciało na raz. Trudno chy- 

ba o wyraźniejsze dowody, że LO-- 

tysze nie dbają o polską przy” 

jaźń, jak te, które złożył rząd tej 

republiki i łotewskie społeczeństwo w 

dniach ostatnich. Nie trzeba, aby Ło- 
® tysze myśleli, że możemy zostać ich 

przyjaciółmi, sojusznikami i opiekuna- 
— mi kiedy oni będą zamykać szkoły pol- 

_ skie, aresztowywać ludzi, zamykać ga- 
„zety. Hola! 

Oficerowie 
NĄ JESIENNYCH MANEWRACH ARMII LITEWSKIEJ 

„ KOWNO. PAT. — W dniu 3 b.m. 
Oficerowie niemieccy płk. Schaunburg, 
Et Heinriz, mjr. Salunt i kpt. Laz 

LA! ARESZTOWANIE DZIAŁACZY POLSKICH 
Społeczeństwo wileńskie zna : Dy- — RYGA. (PAT). W DALSZYM CIĄGU REPRESYJ, STOSO- 

naburg i Rzerzycę, jeziory i lasy, któ- WANYCH WZGLĘDEM MNIEJSZO:CI POLSKIEJ, W GODZI- 
re tam leżą, zna Inflanty. To są rasi NĄCH POPOŁUDNIOWYCH ZOSTAŁ ARESZTOWANY RADNY 
bracia najbliżsi ci Polacy, którzy tam FRAKCJI POLSKIEJ W RADZIE MIEJSKIEJ RYGI ORAZ KAN- 
mieszkają. Mowa i obyczajami blizcy DYDĄT LISTY POLSKIEJ DO SEJMU P. LIBERYS. ZOSTAŁ 

są nam i najdrożsi, Nic więc dziwnego, GN ARESZTOWANY WE WŁASNYM MIESZKANIU POD ZA- 
że oburzenie w Wilnie jest ogromae. RZUYTeM PRZEKUPYWANIĄ WYBORCÓW. JEDNOCZEŚNIE Z 
Sądzimy, że w odpowiedni sposób NiM ZOSTAŁ ARESZTOWANY P. SKIESZKAN, MĄŻ ZĄUFA- 
spokojny, dostojny, lecz stanowczy po- NIĄ KOMITETU WYBORCZEGO. 

  

  

ljony mk. Depozyty, jak stwierdzono, znaj- 

dują się w porządku, 

Rozruchy w Anglji 
GLASGÓW.: PAT. — O godz, 20,30 

rozpoczęły się tlowe rozruchy. Policja 
konna zmuszona była Szarżować, by 
tozproszyć tłum. Maniiestanci nie zbie- 
rali słę imasowo, lecz w oddzielnych 
grupach byli w ciągłym ruchu, prze- 
chodząc Śpiesznie z jednego miejsca 
ną drugie, tłekąc szyby wystawowe i 
grabiąc sklepy. Policja szarżowała kił 
kakrotnie z pałkómi w ręku. Ponieważ 
ekscesy powstawały niezwykle szybko 
w sóżnych punktach miasta, policja 
zmuszona była przenosić się szybko z 
miejsca na miejsce i do fego celu u- 
żywała karetek więziennych. Maniie- 
stanci kilkakrotnie użyli broń przeciw- 
ko policjantom. Po opanowaniu sytua- 
cji policja patrolowała miasto. Spokój 
wraca. Aresztowano 49 osób. 

е runki policyjne ustawione zostały przez narodowym zwyczajem, niemal wchodzą- 
Kusociński na bieźni z grodzkie na prośbę KEsŃ cym do protokułu, stał się jakgdyby biletem 

łotewskiego p. Donasa. wizytowym, które składa oburzony tłum uli- 
POBIŁ I a AS REKORD Chodzi tu pawdopodobnie o obawę, aby czny w biurach konsulatu tego państwa, któ- 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę, pod- ‚ re oburzenie powoduje, 
czas przerwy gry piłki nożnej Makabi z 
Czerniowiec contra Makabi Warszawa, od- 

była się próba pobicia przez Kusocińskiego 
rekordu polskiego na 3 kilometry, należące- 
go do Petkiewicza, Próba zakonczyła się 
powodzenieni, mimo deszczu i złego stanu 
bieżni, Kusociński osiągnął czas 8 min. 33,4 
sek. Czas ten lepszy jest oddotychczasowe- 
sek, Czas ten lepszy jest od dotychczasowe. 
W niedzielę Kusociński zaatakuje rekord poł 
ski na 1 i pół km. Mecz pomiędzy drużyną 
Makabi Czerniowce i Makabi Warszawa za- 

kończył się zwycięstwem gości w stosun- 

ku 1:0 (0:0). Drużyna rumuńska okazała 
się niezbyt groźną, stojącą na poziomie na- 
szych czołowych A-klasowych zespołów. 

ZZ Osoby, chcące zasięgnąć informacyj o aresztowanych, 
: PO 0 wileńskich nie zostały dopuszczone do wyższych władz policyjnych, 

SO _ mie mówiąc już o osobistem widzeniu się z zatrzymanymi 
PSK TEST TTT TAS dziataczami poiskimi. 

PRZEDŁUŻENIA KADENCJI 
A ‹ 

HINDENBURGA? d l ji 
nemu RENO wymi» Zakaz wykładania relig 

SPY denka Hindenburga, która upływa _ RYGA. — PAT. — MINISTER KS. RAKOWSKIEMU, POWOŁUJĄC 
na wiosnę 1932 roku na dalsze dwa aa. OŚWIATY ZABRONIŁ WYKŁADANIA SIĘ NA TO, Iž KS. RAKOWSKI JEST 
Projekt mma |midą kampanią wyborczą do RELIGJI W SZKOŁACH POLSKICH OBYWATELEM POLSKIM. 

Aaaa aki MEU dpi Wł. Ч or aa 
yczne. Nie wi - 

adza wnych wyborów k h Сна zez Zamknięcie wszystkich szkół polskie 
nad wyka Dilis ; RYGA. (Pat), Ministerstwo oświaty wydało zarządzenie © zam- 

: knięciu wszystkich szkół polskich, utrzymywanych przez Związek 

ZAWIESZENIE WORA LCS: Polaków na obczyźnie. 
WAŻNIEJSZYM ; 

LIPSK, — PAT. — Jeden z najpoważ- 6 d į K 
niejszych banków Iipskich Balat (Bank dla ė Z nowy sv 
Handlu i Przemysłu) zaw. w. sobotę SEE : „a 

bm. wypłaty i oh ubiegać sięoroczne _ RYGA, PAT. — W związku z repre szkodliwej działalności Polaków zą- 

moratorjum sądowe. Przyczyną niewypłacal. sjami przeciwko mniejszęści polskiej mieszkałych na Łotwie. „Latvis“, organ 

ności jest wycofanie w ostatnich tygodniach pisma łotewskie 0 swę ko- narodowców, wylicza wszystkie zarzą 
znacznych wkładów oszczędnościowych, do. mentarze. „Pečeją Bridi* triumfuje, u- dzenia niłtista Spraw wewnętrznych 

chodzących olbrzymiej sumy przeszło 2 mi, Ważając, ŻE tęryresje w postaci zamknię Petrewitza, _ skierowane przeciwko 
cia SZKŹ. polskich oraz centrali i filij mniejszości polskiej na Łotwie i stara 

W,azku Polaków położą kres rzekomej się z niego zrobić bohatera. 

ieńtów! PAT odmówionć wywiadu Koresponieńiowi PAT olmówieńć wywiadu 
RYGA. PAT. — W dn. 3 paździer- udzielenia wywiadu, motywując odmo- 

° 2 Е ab, ją! 
nika korespondentowi P.XT  minister+ wę tem, że ani mitiister, ani wicemini- 

Przebieg wyborów 
RYGA. PAT. — Pierwszy  dzień' państwa spokojnie. Frekwencja dość 

wyborów minął ma całem  terytorjum słaba. 

Kensulat łotewski w Wilnie 
strzeżony przez policję 

Na ul. Piaskowej w Wilnie liczne oburzenie społeczeństwa wileńskiego nie 
posterunki policyjne strzegą kancelarji wyładowało się w pobiciu szyb w konsula- 
konsulatu łotewskiego. 

  

Nowa encyklika papieska 
RZYM. PAT. — „Osservatore Ro- Oraz występuje przeciwko wyścigowi 

mano“ ogłasza encyklikę papieską, któ zbrojeń, nawołując wszystkich katoli- 
ra zwraca uwagę na ciężkie warunki, ków do zgodnej pracy w celu zapew- 
w jakich znajduje się klasa robotnicza nienia zgody społecznej i pokoju mię- 

dzynarodowego. 

  

Wice-marszatek Car 0 pracach B. B. 
WARSZAWA, 3.10 (tel, własny). kłada i na nas duże obowiązki. Usta- 

Wice-marszałek Car ostatnio obrany wy oszczędnościowe pójdą na pierw- 
na stanowisko wice-prezesa BBWR szy plan jak również reforma ustaw pa 
udzielił _ wywiadu przedstawicielowi datkowych, która wiąże się z zagad- 
Ajencji „Iskra* na temat odrodzenia nieniem równowagi budżetowej. Po- 
naszego parlamentaryzmu i roli bBWR. nadto oczekuje nas kapitalna praca 

— Kierowaliśmy — oświadczył wi- nad rewizja konstytucji. Klub nasz są- 
R a c WB : ń ce-marszałek Car — cały nasz wysiłek dząc z dotychczasowego czysto nega- 

zwiedzali niektóre „oddziały wojskowe. na pracę rzeczową. Będziemy się trzy- tywnęgo stosunku do prac Sejmu 
Oficerowie powyżsi brali również u- mać i nadal tej metody. Oczekuje nas i 
dział w manewrach wojsk litewskich. ciężka praca. Kryzys gospodarczy na- tylko na własne siły. 

niemieccy 

Depesze Pata doniosły o aktyw- 

nej roli jaką odegrał na ostatnim kon- 

gresie mniejszościowym w Genewie 
poseł Borys Pimonow, prezes związku 

rosyjskich mniejszościowych organi- 

zacyj w Polsce. Pamiętamy wszyscy 

telegram z wiadomością, iż poseł Pi- 

monow zgłosił wniosek potępiający 

mord Ś. p. Tadeusza Hołówki, wnio- 

sek nieprzyjęty zresztą przez prezyd- 
jum zjazdu. Poseł Pimonow z Gene- 

wy wyjechał na dłuższą podróż po 

Europie korzystając z feryj sejmo- 

wych. Powrócił do Warszawy na 

pierwsze posiedzenie Sejmu, a do Wil- 

na przyjechał wczoraj, co umożliwiło 

przedstawicielowi naszej redakcji prze- 

prowadzenia z nim następującej roz- 

mowy. 
Pierwsze nasze pytanie brzmiało: 
— Czy Pan Poseł sam reprezen- 

tował rosyjską mniejszość na kongre- 

sie genewskim. 

— Jeśli chodzi o Polskę, to b 

liśmy razem z b. posłem Sierebren- 

nikowym, lecz Rosjan z Estonji re- 

prezęntował prof. Kurczyński, członek 

prezydjum kongresu, — rumuńskich p. 

Samotoli z Besarabji, a czeskich poseł 

Kurtjan, 

— Słyszeliśmy o ostrej agitacji anty- 

polskiej Ukraińców w Genewie, Jak 

się ona objawiała? 

— Działalność Ukraińców była 

dość ruchliwa. Zapewne Pan słyszał o 

NIEPRAWDZIWE POGŁOSKI 
WARSZAWA, 3.10 (tel. własny). 

Wobec pogłosek obiegających  ostat- 

mających rzekomo nastąpić zmianach 
w łonie gabinetu przedstawiciel Aj. 
rodajnych z zapytaniem czy pogłoski 
ordajnych z zapytaniem czy pegłoski 
te odpowiadają rzeczywistości. Koła 
oficjalne całkowicie zaprzeczyły 
wiadomościom, stwierdzając, iż żadne 
zmiany nie są przewidywane. 

NAGŁY ZGON INFANTĄ 
HISZPAŃSKIEGO 

PARYŻ. PAT. — Odbywający prze- 
jażdżkę samochodową do Chantilly 

cie łotewskim. Brzydki zwyczaj wybijania don -Jaimes, były infant hiszpański, na- nie, ‹ : 1 
Według naszych informacyj poste- szyb w konsulatach stał się przecież między- gle zasłabł i zmarł w godzinę po po- ści polskie ze wszystkich krajów to 

jest Łotwy, Litwy, Niemiec, Rumunji wrocie do domu. 
Lekarze orzekli, iż przyczyną śmier 

ci był atak anginy. Śmierć don Jaime- 
sa nie została podana zaraz da wiado- 
mości, gdyż zależało na zawiadomieniu 
rodziny, a przedewszystkiem byłego 
króla Alfonsa, którego przyjazd oczeki 

PRZED WYBORAMI W ANGLJI 

LONDYN. PAT. — Gabinet odbył 
dziś popołudniu w nieobecności Mac 
Donalda dłuższe posiedzenie, na któ- 
rem przewodniczył Baldwin. Rozwią- 
zanie parlameritu uchodzi za  przesa- 
dzone. Podobno na radzie gabinetowej 
nastąpiło porozumienie co do tekstu 
odezwy wyborczej rządu narodowego. 
Według ogólnych przewidywań roz- 
wiązanie parlamentu nastąpi bezpo- Włochy, lub Węgry. Wreszcie państwa | 
średnio po zakończeniu prac Izby Gmin 
t. į. w połowie przyszłego tygodnia. 
Liberałowie obradowali dziś przez czas 
dłuższy. W obradach wzięła udział 
córka Lloyd Georga, która zawiadomi- 
ła telefonicznie swego chorego ojca, o 
zapadłych decyzjach. Lloyd George 
pozostaje przeciwnikiem nowych 
borów, natomiast większość  partji li- 
beralnej przyszła do przekonania, że 
odkładanie wyborów w obecnej sytua- 

stronnictw opozycyjnych musi liczyć cji politycznej jest niepodebieństwem. lę odegrywać. Szkoda, że się jej wy- 
  

WY- wić przeciwwagę wpływom  niemiec- - 

mapkach rozdawanych na kongresie, 
gdzie granice Ukrainy sięgają po San | 
w Małopolsce, obejmują sporą część 
państwa czeskosłowackiego, a w Rosji 
prócz Małorosji do Ukrainy przyłą- 
czony jest cały Don, Kaukaz północ- 
ny i nawet Baku. Muszę powiedzieć 
że jest to nieco imperjalistycznie. 

— Kto reprezentował Ukraińców z 

Małopolski Wschodniej, 
— Pani posłanka Milena Rudnic- 

ka i poseł Zenobjusz Pełeński, Prze- 

wodniczący kongresu Kroat dr. Wilfton 
nawet ze względów formalnych kilka 
razy przerywał przemówienie pani 

Rudnickiej. Miało to miejsce w pierw- 
szym dniu obrad, 

— Czy wniosek pana posła w 

sprawie potępienia mordu wypadłtak- | 
że na pierwszy dzień obrad? 

— Nie. Wtedy nic nie wiedzieliśmy 
jeszcze o śmierci ś. p. Hołowki. W 
pierwszym dniu zabierałem tylko głos 

dla zaznaczenia, że mniejszość rosyj- 

ska uznana została przez władze w 

Polsce, a także o pozytywnym załat- 
wieniu sprawy staroobrzędowców. 
Mówiąc tak, sądzę, iż przyslužytem 
się idei kongresów mniejszościowych, 
gdyż w moim zrozumieniu służyć one 
powinny nie do zadražniania stosun= 

ków pomiędzy państwgmi 4 mniejszo- 
šciami, lecz raczej współdziałać i po- 
magać do ich ułożenia. RY 

— Nazajutrz dopiero — ciągnie 

noszącej o strasznym mordzie złoży- 
łem do prezydjum wniosek motywu- 
jący konieczność potępienia tego co 

stwo spraw wewnętrznych odmówiło ster nie jest obecny w ministerstwie. nio koła polityczne i dziennikarskie o Się stało. Zdziwiła mnie odmowa po- 
stawienia tego wniosku, lecz bardziej 
jeszcze zdziwiła] motywacja. Przypo- 
minam sobie nawet, że, któryś z człon- 
ków prezydjum wyraził się, iż fakty 

nakże w dniu trzecim obrad mówiąc | 
na temat rozbrojenia miałem sposob- 
ność całą tą sprawę omówić i swój 
stosunek do mordu š. p. Hołówki za- 
znaczyć, 

— Pytamy się pana posła o jego zda- 

nie biorą udziału w kongresie. 
Poseł Pimonow dzieli się tu z na- 

mi bardzo ciekawemi uwagami: 
— Dzielę państwa europejskie na trzy : 

grupy. Do pierwszej należą te, które 
się sprawą mniejszości mało interesu- 
ją. Należą tu nietylko Danja, czy Ho- 
landja, lecz nawet Anglja i Francja | 
Do grupy drugiej zaliczam państwa, 3 

które u siebie mają stosunkowo nie- 
liczne mniejszości, lecz za to posia- 

dzą przedewszystkiem Niemcy, potem | 

trzeciego rodzaju, które u siebie mają | 
mniejszości i licznych rodaków zagra- | 
nicą. Tutaj mam na myśl Polskę, Ru- | 

munję, Jugoslawję. у 

W kongresie mniejszościowym bra- 

kuje państwa, któryby mogło stano- 

  

kim bezwzględnie na tym kongresie | 
przeważającym. Polacy mogliby tą ro- p 

rzekli. q. m. 

gnie dą 
"Jej poseł Pimenow — po depeszy @82 — 
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dają jednoplemienue z sobą mniejszo- SB 
Ści w innych państwach. Tutaj wcho- | 
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tym takie są na porządku dziennym. Jed- | 
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czy dobrze się stało że mniejszo- | Ą 

    
     

    

  

  



L
 

SŁOWO 

100 rocznica epokowego odkrycia naukowego NOWELA DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
MICHAŁ FARADAY WiEŁKI UCZONY I MNIEJ WIELKI KATOLIK 

Świat naukowy obchodzi uroczy- 
ście setną rocznicę epokowych wyna- 
lazków dokonanych na polu elektrycz- 
ności i magnetyzmu przez Michała Fa- 
radaya. Hołd wielkiemu wynalazcy zło 
żyła londyńska „Royal Institution" i 
inne towarzystwa naukowe a papieska 
akademja nauk poświęciła mu w czasie 
„tygodnia naukowego*', zorganizowane 
go w kwietniu r, b. i transmitowanego 
przez radjostację watykańską, specjal- 
ną konferencję, na której przemawiał 
prof. Luigi Lombardi. 

Faraday, jeden z najgenjalniejszych 
fizyków i chemików wszystkich czasów 
urodził się w Newington pod Londy= 
nem w r. 1791 jako syn biednego ko- 
wala. Do 22 roku życia zajmował się 
introligatorstwem, zawsze jednak umiał 
znaleźć czas na czytanie dzieł fizycz- 
nych i chemicznych, chodził na odczy- 
ty publiczne i robił doświadczenia, o 
których czytał. Dzięki pomocy osób 
RZA z 

Oszczędności w Austrji 
* We środę, dnia 30 września zagajo- 
na została w austrjackiej Radzie Związ 
kowej wielka rozprawa o zarządzeniach 
oszczędnościowych rządu austrjackie- 
go, będących warunkiem współpracy 
z Ligą Narodów, polegającej na udzie 
leniu Austrji pomocy, narazie w formie 
przedłużenia niektórych kredytów krót- 
koterminowych. Już teraz można prze- 
widzieć wynik dyskusji. Okoliczności 
wskazują na to, że parlament austrjac- 
ki przyjmie wszystkie postulaty kanc- 
lerza, a budżet państwowy na rok przy 
szły ograniczony będzie do 1.900 mi- 
ijonów szylingów. Głosowanie w ko- 
misji głównej, gdzie projekt przeszedł 
wprawdzie tylko większością jednego 
głosu, wykazało, że rząd może liczyć 
na poparcie większości również w ple- 
num. Niemniej jednakowoż dyskusja 
daje nam obraz wewnętrzno-politycz- 

° пе) sytuacji. 
Chrześcijańsko-socjalni uznają ko- 

nieczność wielkich redukcyj tak jak i 
socjaldemokraci, chociaż ze względu 
na swych wyborców, nie mogą na re- 
dukcje te zgodzić się bez zastrzeżeń. 
Natomiast wszechniemcy występują 
przeciwko redukcji, ponieważ dotknie 
ona przedewszystkiem urzędników pań 
stwawych i pracowników gminnych. 
Jeśli socjalni demokraci muszą brać 
pod uwagę nastroje wśród pracowni- 
ków miasta Wiednia, to Wszechniem, 
cy, których pozycje w ostatnich czasach 
zostały poważnie zachwiane, występu- 
ją z hasłami opozycyjnemi, aby w przy 
szłej kampanji wyborczej utrzymać się 
jako partja urzędnicza i aby pociągnąć 
za sobą niezadowolonych urzędników. 

W takich warunkach, rząd, który 
nie może liczyć na poparcie wszyst- 
kich sacjaldemokratów, stara się zna- 
leźć drogę do Heimwehrów, których 
ośm posłów mogłoby zadecydować. 
Dlatego też z napięciem oczekiwana 
jest decyzja wicekanclerza Schobera. 
Schober bowiem podzielając stanowi- 
sko wszechniemieckiej grupy, wystąpił 
na zgromadzeniu, odbywanem przed 
kilku dniami przeciwko  oszczędno- 
ściom kosztem warstw urzędniczych. 
Nie można „jednakowoż przewidzieć, 
jak jego zwolennicy w  Landbundzie 
zachowywać się będą przy decydują- 
cem głosowaniu, ale nie jest wyklu- 
czonem, że w razie gdyby Schober gło- 
sował przeciwko projektowi kancle- 
rza Burescha, ze stanowiska swego 
musiałby wyciągnąć konsekwencję ja- 
ko wicekanclerz. 

Rozwój wypadków śledzony jest 
przez całą opinję publiczną z wielkiem 
napięciem i zainteresowaniem. 

Najbliższe dni wykażą, jaką więk- 
szość posiada kanclerz dr. Bureschi któ 
re ugrupowania polityczne popierać bę- 
dą go w jego współpracy z Ligą Naro- 
dów w kierunku sanacji życia gospodar 
czego Austrji. Nie jest wykluczonem, 
że może nastąpić zmiana w wewnętrz- 

ya stosunkach w tem pań 
stwie. 

  

wpływowych, został przedstawiony 

słynnemu fizykowi Davy'mu, który w 

r. 1813 przyjął go do „Royal Institu- 

fion* w charakterze służącego w labo- 

ratorjum chemicznem. Niezwykła inte- 

ligencja młodzieńca, sprawiła, że Da- 

vy zwrócił na niego baczniejszą uwagę. 

Po śmierci Davy'ego Faraday został 

dyrektorem laboratorjum w „Royal In- 

stitution*. Z początku zajmował się on 

chemją, później jednak zwrócił się do 

fizyki i w dziedzinie elektryczności, 

oraz magnetyzmu dokonał rzeczy, któ- 

re imię jego uczyniły nieśmiertelnem. 

Jest on twórcą nauki o indukcji i dia- 

magnetyzmie, zbadał dokładnie prawa 

rozkładów elektrochemicznych i wyka- 

zał, że płaszczyzna polaryzacji światła 

uzależniona jest od wpływu magnetyz- 

mu. Prace jego są podstawą całej no- 
woczesnej elektrotechniki i utorowały 
drogę teorji elektromagnetycznej Max- 
wella, potwierdzonej potem przez do- 
świadczenia Hertza. Umożliwiły one 
produkcję i utylizację energji elektrycz- 
nej dla celów oświetlenia i ogrzewania 
w przemyśle mechanicznym, oraz ele- 
kirotechnicznym i przyczyniły się w 
sposób całkiem bezpośredni do wspa- 
niałego rozwoju radjotelegratji i telefo- 

Świat czci dziś pamięć genjalnego 
badacza, który dzięki talentom i nie- 
zmordowanej pracy stanął na wyżynach 
sławy i zaszczytów. Ale nie wszyscy 
wiedzą, że ten członek Papieskiej Aka- 
demji Nauk (w r. 1850 „Pontificia Aca- 
demia dei Lincei“ wybrała go na swe- 
go członka korespondenta) z głębią i 
rozległością wiedzy łączył żarliwość re 
ligijną. Faraday był wierzącym i prak- 
tykującym katolikiem. Życie jego jest 
jeszcze jednym dowodem, że nauka nie 
kłóci się z wiarą religijną, że wielcy, 
prawdziwi uczeni wcale nie są podob- 
ni do tych pseudomędrców, co rozgłos 
swój zwykli opierać na zasługach nau- 
kowych, lecz na rzekomo krytycznym, 
a właściwie płytkim i zarozumiałym sto 
sunku do religji. Głęboka wiara w Bo- 
ga i Jego ojcowskie rządy nad świa- 
tem nie przeszkadzała w pracy ani Am- 
perowi, ani Volcie, ani Pasteurowi, ani 
Maxwellowi i tylu innym, genjalnym 
badaczom. Nie przeszkadzała też Fara- 
day'owi, lecz przeciwnie była dla nie- 
go drogowskazem życiowym i najsku- 
teczniejszą zachętą do coraz owocniej- 
szego wnikania w cudowne, nieskoń- 
czone tajniki przyrody. 

23 loterja państwowa 
V-ta klasa 19 dzień ciągnienia 

10.000 zł. na n-ry: 11512 144707 
5.000 zł, na n=ry: 145721 158829 
3.000 zł na n-ry: 21635 62002 63022 

64926 156355 17823 
2.000 zł. na n-ry 20720 38936 42151 66199 

90596 143654 146013 151078 -167778 168441 
170342 173463 190005 190948 

1,000 zł. na n-ry 740 18153 25822 28298 
35353 39264 42816 43237 54549 55192 62370 
70312 75179 75775 88122 91749 92045 97373 
99415 113662 115528 117720 121020 131793 
145399 147108 149191 153650 161050 178103 
180352 180792 181978 203437 206708 

500 zł. na n-ry: 3294 3907 3912 4289 
5184 6660 7338 7656 8649 9911 12060 13511 
15795 15787 15915 16258 16846 18267 19202 
10504 20960 21530 25504 25575 25683 27513 
28561 28770 30078 31614 32038 32330 32574 
32581 34116 34336 35959 36701 37012 37702 
38449 39016 41249 42362 44220 44604 45037 
45279 45650 45953 47467 51189 53342 53785 
54708 56476 58725 59772 61003 61311 62088 
62833 64141 66702 66878 68364 69548 73493 
74176 74756 75543 75679 77010 77644 79595 
80356 81325 81751 82795 83855 84046 84368 
85496 90075 90145 91435 92084 96290 96340 
99013 99234 110962 111481 112419 115298 
115853 116876 121206 121377 121548 125124 
126502 127586 127702 128906 129335 132546 
133153 135565 136462 136903 137952 138648 
141896 144458 144769 148491 149425 150962 
154318 157759 160548 161378 161902 161908 
164507 164721 166186 166543 168945 173221 
174291 174548 186597 188662 191683 193461 
194260 195291 195406 195614 197778 198222 

KTO WYGRAŁ: 
WARSZAWA. PAT, — W 20 dniu ciąg- 

nienia 5 klasy 23 Polskiej Lotecji Państwo- 
wej główniejsze wygrane padły na numery 
RAE 

ysięcy złotych — 181.209, no 5 tysię- cy złotych — 32,732, 100,64Ż, 165.005, 
RA po 3 tysiące — 90,945, 101,061 i 

321. 

Wyprawa nad rzekę Żółtego Smoka 
EKSPEDYCJA INŻYNIERA K. GROCHOWSKIEGO NA „CMENTARZYSKO 
! NAROD6OW“ W PROWINCJI HEJ-LUN-DZIAN. 

Inżynier Kazimierz Grochowski, za- 
mieszkały od wielu lat w Chinach, u- 
rządził ubiegłego lata ekspedycję, do 
północno-zachodniej części prowincji 
Hej - Lun - Dzian, w celu zbadania 
tamtejszych okolic, pod względem geo 
logicznym i archeologicznym. Ekspedy 
cja już powróciła i przywiozła z so- 
bą bardzo bogaty materjał naukowy, 
który będzie w najbliższej przyszłości 
opracowany i ogłoszony drukiem. 

Ekspedycja dojechała koleją 
Wschodnią Chińską do miasta Cicika- 
ru i tutaj przesiadła się na nowowybu- 
dowaną przez Chińczyków kolej Ke- 
szańską, po której dojechała do ostat- 
niej stacji La - Cho - Szan. Dalej po- 

_ trzeba było jechać końmi. Najęto konie, 
arby (dwukołowe wozy) i robotników 
Chińczyków. W miasteczku Nechesian 
(stara nazwa — Bordo) ekspedycja 
opuściła główny trakt i udała się już 
prawie po bezdrożach w kierunku za- 

chodnim. Wielkie trudności przedsta- 
wiała przeprawa przez dolinę rzeki 

' Noni, szeroką na kilkanaście kilomet- 
rów, zapełnioną staremi korytami rzecz 
nemi, wyspami, wysepkami, bagnami, 

mokremi łąkami i t. .d. Było to właś- 

nie po ogromnym wylewie rzeki i śla- 
dy mułu na drzewach wskazywały, że 
horyzont wody podczas powodzi wzno 
sił się na -12, a może i więcej metrów 
wyżej teraźniejszego poziomu. W tym 
labiryncie wysp, wysepek, bagien i za- 
rośli chronią się bandy chunchuzów 
(chińskich rozbójników) i właśnie na 
kilka dni przed nadejściem ekspedycji 
inż. Grochowskiego, wzięły one do nie 
woli bogatego Chińczyka i zażądały 
za niego od rodziny okupu. Ekspedycja 
spotkała w pobliżu doliny rzecznej od- 
dział konnej policji, wysłanej z Neche- 
sianu w celu oswobodzenia jeńca. By- 
ło jednakowoż widocznem, że roztrop- 
ność stanowiła główną cechę ściga- 
jących żołnierzy, gdyż nie zapuszczali 
się w głąb doliny, a tylko krążyli na 
sąsiedniem, niezarośniętem płaskowzgó 
rzu, słusznie kombinując, że gdy jeń- 
cowi uda się samemu uciec z obozu 
rozbójników, to będzie uciekać w kie- 
runku płaskowzgórza, a tam udzielą mu 
już pomocy. 

Drugiem, również groźnem niebez- 
pieczeństwem w dolinie rzeki Noni by 
ły komary, które miljonami unoszą się 
nad mokradłami. Zwykłe komary nie 

przewiduje podwyższenie stawek do 10 proc. 
WARSZAWA, 3.10 (tel. własny). 

W dniu wczorajszym wpłynął do laski 
marszałkowskiej projekt noweli do roz 
porżądzenia Pana Prezydenta z dnia 
12 marca 1928 r. o podatku od nieru- 
chomości. 

Art. | noweli postanawia, że obo- 
wiązujące dotychczas stawki w wyso- 
kości 7 proc. podwyższone zostają do 
10 proc. od dnia 1 stycznia 1932 r. 

Art. 2 postanawia, że nieruchomo- 
ści, które przy wymiarze podatku opu- 
szczono lub które zwolniono od podat 
ku albo, którego wymiar wskutek póź- 
niej ujawinonych okoliczności okaże 
się za niski, powinny być pociągniete 
do podatku dodatkowo za cały czas 
ubiegły, lecz nie więcej niż za okres 5 
lat bezpośrednio poprzedzających mo- 
ment stwierdzenia tych okoliczności. 

Deficyt budżetowy Ameryki 
WASZYNGTON. PAT. — Deficyt 

budżetowy Stanów Zjednoczonych na 
pierwszy kwartał roku budżetowego 
wedle danych urzędu skarbowego wy- 

nosi 380.495 tysięcy dolarów. Spodzie 
wają się, że deficyt za cały rok wy- 
niesie około 1 i pół miljarda dolarów, 
© ile nie zmniejszy go ewentualna pod- 
wyżka podatków. 

  

LOT kpt. KARPIŃSKIEGO 
WARSZAWA. PAT. Kapitan-pilot 

Karpiński, odbywający lot dookoła Europy 
wraz z inż. Suchodo'skim jako obserwato- 
rem i mechanikiem, z powodu niepogody i 
wiatru dopiero 2 października e 9 min, 30 
wystartował z Turyna u podnóża Alp we 
Włoszech do dalszego lotu na Paryż i Lon- 
dyn. W tymże dniu o godz, 18 min. 45 kpt. 

Karpiński wylądował w Brookland, o 50 
km, od Londynu. Lot odbywał się 'w: warun 
kach niezmiernie uciążliwych. Lądowanie w 
Brookland nastąpiło wśród gęstej mgły, wi- 
chury i deszczu. W-g ostatnich wiadomo- 
ści, kpt. Karpiński w dniu 3 b.m, bawił w 
Londynie. 

Jeszcze o projektach 
dawnych pomników :: 

królewskich w Wilnie 
Sulimczyk w Nr. 225 (2724) „Sło- 

wa“ z dnia 1 b. m. poruszył bardzo 
ważną sprawę losów modeli gipsowych 
projektowanych pomników królewskich 
w Wilnie w połowie ubiegłego wieku. 

Ponieważ z artykułu Sułtmczyka 
wynika, że niewiele osób w Wilnie po- 
siada wiadomości w tej sprawie, prze- 
to uważam za obowiązek wskazać miej 
sce przechowywania omawianych .pro- 
jektów. Po „reorganizacji* Muzeum 
wileńskiego, założonego przez E. hr. 
Tyszkiewicza, z rozporządzenia hr. Mu- 
rawjewa zostały one wywiezione do 
Moskwy, gdzie odnalazłem w 1910 r. 
w pakach, przechowywanych w piwni 
cach Muzeum Rumiancowskiego. Zna- 
lazłem tam mnóstwo nagrobków wi- 
leńskich i fragmentów rzeźb, odlewów 
gipsowych i kilka projektów pomnika 
Barbary Radziwiłłówny. Tamże odna- 
lazłem medaljon do pomnika Elżbiety 
Rakuszanki, pierwszej żony Zygmunta 
Augusta, jak to wynika obecnie z ba- 
dań prof, M. Morelowskiego (ob. ostat 
ni tom „Ateneum Wii.*). Najwięcej 
wszakże rzeźb pochodzi z dawnego 
wydziału sztuk pięknych Uniwersytetu 
wileńskiego. 

Bolszewicy odmówili wydania tych 
‚ pomników sztuki kultury polskiej dla 

  

POWSTANIE w GRUZJI 
GÓRALE Z BRONIĄ W RĘKU WALCZĄ O WOLNOŚĆ 

GENEWA. PAT. — Gruzińskie biu 
ro prasowe otrzymało informacje z Ty 
flisu, że w zachodniej Gruzji wybuchło 
nowe powstanie, które spowodowało 
olbrzymie straty zarówno dla Sowie- 

tów, jak i dla powstańców. Również 
powstały nowe niepokoje w Azerbej- 
džanie i Armenji. W północnym Kau- 
kazie powstańcy mordują przywódców 
muchu sowieckiego. 

Dookoła zatargu japońsko - chińskiego 
STANOWISKO AMERYKI 

WASZYNGTON. PAT. Stany 
Zjednoczone nie podejnią żadnych no- 
wych kroków w sprawie koniliktu chiń 

sko-japońskiego, ponieważ _ Stimson 
uważa, iż obie zainteresowane strony 
zdołają porozumieć się. 

JAK SIĘ USTOSUN KUJĄ BOLSZEWICY 

MOSKWA. PAT, — Prasa podaje, że 
Litwinow przyjął wczoraj ambasadora  ja- 
pońskiego w Moskwie i odbył z nim dłuższą 
konferencję na teruat obecnej sytuacji w 
Mandžurji. Widocznie jednak rozmowa nie 
dała komisarzowi Litwinowowi pełnej saty- 
sfakcji, bo dziś w prasie sowieckiej pojawi- 
ły się ataki na japonję, której dzienniki so- 
wieckie zarzucają zaczepne tendencje w sto- 

sunku do Mandžurji, podsycanie saparatyzmu 
w różnych prowincjach chińskich oraz doko 
nywanie gwałtów na ludności chińskiej. Pi- 
sma zapewniają, że Japonja nietylko nie od- 
wołała wojsk z Mandżurji, ale przeciwnie, 
sprowadziła nowe siły. M, in. większe od- 
działy wojska zostały wysłane do okręgu 
Kirińskiego, gdzie miały rzekomo miejsce an- 
tykorejskie zaburzenia, 

„ŻYWY Bóg” mongołów 
MIAŁ BYĆ PORWANY PRZEZ 

CHARBIN, PAT. — Przyjazd „żywego 
boga* Panczen-Lamy do Mongolji, tłumne 
wycieczki Mongołów: do Chałchi, t. j. sowie- 
ckiej części Mongolji dla naradzania się, w 
jaki sposób walczyć z komunizmem, jako- 
też kilkakrotne wystąpienia Panczen-Lamy 
przeciwko uciskowi i bezprawiu ZSSR zanie- niebezpieczeństwo, grożącę 
pokojły rząd sowiecki, Dla przeszkodzenia 
dalszym antykomunistycznym  wystąpieniom 
Panczen-Lamy agenci III Międzynarodówki 

AGENTÓW SOWIECKICH 

postanowili porwać „żywego boga', Zama- 
chu miano dokonać podczas, gdy Panczen- 
Lama znajdował się w Gandżurze. Porwania 
mieli dokonać agenci sowieccy wraz z mło- 
dymi Mongołami podczas aabożeństwo, Wła- 
dze Chałchi, uprzedzone o spisku, usunęły 

„żywemu bo- 
gowi”. Wieść o zamiarze porwania Panczen- 
Lamy wywołała wśród Mongołów antysowie 
ckie wrzenie, które trwa dotychczas. 

Międzynarodowe T-wo Kredytu Rolnego 
ODNOŚNĄ KONWENCJĘ PODPISANO W GENEWIE 

GENEWA. PAT, — Przedstawiciele 24 
państw europejskich, członków Ligi Naro- 
dów, podpisali 
1931 r. o utworzeniu Towarzystwa Między- 

i korwencję z dnia 25 maja. 

narodowego Kredytu Rolitego. Z państw eu- 
ropejskich, należących do Ligi Narodów, nie 
wee konwencji Irlandja, Albanja i Nor- 
wegja. 

Represje prasowe w Turcji 
ZAMKNIĘCIE PISM EMIGRACJI ROSYJSKIEJ  ł ` 

MOSKWA. PAT. — Według votrzyma- 
nych tu wiadomości, władze tureckie zamknę 

     

  

    

   

ły wszystkie redakcje gazet, wydawanych 
w Stambule przez emigrację t0syjską. 
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są wprawdzie groźne dla  podróżni- 
ków, conajwyżej tylka ręce, twarz i 
szyja popuchną od ich ukąszeń. Ale 
trafiają się komary, roznoszące zaraz- 
ki malarji, i te są bardzo niebezpiecz- 
ne. Gdy przed 4 laty przeježdžala 
przez te miejscowości niemiecka eks- 
pedycja naukowa pod kierownictwem 
d-ra Schaetzla z Berlina, to wszyscy 
uczestnicy i sam kierownik zachoro- 
wali na malarję, w bardzo ostrej for- 
mie i niektórzy jeszcze po dziś dzień 
na nią chorują. 

Po drugiej stronie doliny rzeki No- 
ni znajduje się rozległe płaskowzgórze, 
podnoszące się stopniowo do pasma 
gór Chinganu. Tutaj znajduje się 
„miasto“ Pusi, właściwie nie miasto, 

ale licha wioska chińska, złożona z 
kilkudziesięciu glinianych fanz. Szum- 
ną nazwę miasta zawdzięcza temu, że 
jest ostatnim punktem w tej części kra 
ju, w którym znajduje się przedstawi- 
ciel władzy chińskiej; coś, jakgdyby 
naczelnik powiatu. Pod jego władzą 
znajduje się dość wielki oddział policji 
pieszej i konnej, dla obrony przeciwko 
chunchuzom. Oprócz tego Pusi ma je- 
szcze jedną wielką osobliwość, a mia- 
nowicie „pocztę'. Jednakowoż nie na- 
leży brać tego dosłownie w znaczeniu 
europejskim. Funkcje poczty pełni w 
Pusi maleńki sklepik z towarami dla 
krajowców, a właściciel sklepu wypeł- 

tnia wycieczka „„Francopolu“ 
na Wystawę Kolonjalną do Paryża 

od 16 do 25 października, Cena kl. II — 680, kl. III — 530 zł. 
Prospekty, informacje i zapisy 

Wilno, Zamkowa 7, W. Puhaczewski 

    

polskiego Wilna. Uważam jednakże, iż 
pożądanem by było wykonanie odle- 
wów gipsowych z modeli projektowa- 
nych pomników królewskich w Wilnie, 
co prawdopodobnie byłoby możliwe, 
ponieważ znane mi fotogratje nie od- 
twarzają w zupełności intencyj i pomy- 
słów projektodawców. Te dokumenty 
historyczne, plastycznie ujęte, winno 
wszakże Wilno posiadać, jako dowody 
iroskliwej pamięci o drogich  szcząt- 
kach, które niedawno zostały odkryte. 

Józef Jodkowski. 
Kustosz Muzeum Państw. 

w Grodnie 

Walka o konstytucję 
W HISZPANII 

Po niezwykle burzliwej dyskusji 
przyjęły Kortezy wstęp i pierwszy roz- 
dział projektu nowej konstytucji. Wal- 
ka toczyła się głównie o wstęp dc kon 
stytucji, określający jej istotę. Brzmi 
on obecnie następująco: „Hiszpanja 
jest republiką demokratyczną r. botni- 
ków wszystkich rodzajów. Pepublika 
zbudowana jest na podstawach wolno- 
ści i sprawiedliwości, a pzłnomocni- 
ctwa jej organów pochodzą z woli 
ludu. Republika hiszpańska tworzy 
państwo nierozdzielne, które jednak u- 
możliwia autonomję miast i krajów*. 

Do bardzo gwaltownej wymiany 
zdań doszło podczas dyskusji nad ar- 
tykułami 1 — 21, w których określa 
się kompetencję państwa wvbce pro- 
wincyj, Premjer Zamorra wypowiedział 
Się za wnioskiem swej partji, żądają- 
cym autonomji Kastylji, podczas gdy 
ministrowie socjalistyczni Prieto 3 Ca- 
ballero oraz minister spraw wewiiętrz- 
nych Maura zagrozili dymisją na wy- 
padek przyjęcia  takiega wniosku. 
Wniosek ten został odrzucony. 

Także artykuł, określający stosu- 
nek państwa do kościoła, wywolaž na 
miętną dyskusję. Posłowie baskijscy 
zażądali dla swoich czterech prowin- 
cyj prawa zawarcia z Watykanem o- 
PW konkordatu. Wniosek ten prze 
padł. 

Sprawa kontroli państwa nad ban- 
kami i giełdą stała się nieomal przyczy 
ną dymisji ministra finansów Prieto, 
który jest socjalistą, chciał za wszelką 
cenę przeprzeć kontrolę nad bankami i 
giełdami, a gdy wniosek jego został w 
parlamencie odrzucony, zgłosił swą dy 
misję na ręce Zamorry. Dymisję tę 
cofnął dopiero wtenczas, zdy mu Za- 
mora przypomniał, że wszyscy mini- 
strowie zobowiązują się słowem hono- 
ru tak długo pozostać na swem stano- 
wisku, aż konstytuanta nie uchwali 
projektu nowej konstutycji. 

  

  

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Un]i Kościelnej na Litwie 
I Blałorus|—-szkice historyczne zł.6,— 
Piacyd Jankowski (John of Dycalp)— 

życie i twórczość .  . zł. 18— 
Bez steru |! busoll (Sylwetka 

x prof, Michała Bobrowskiego) 
Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
pieskiego w Wiinie . 

„Żyrowice—łask krynice |. 
Pierwsze trudy | wałki wi- 

leńskich kolejarzy . „ 080 

2— 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE W Р.КЮ. 
w miesiącu wrześniu 1931 r. 

Miesiąc wrzesień b. r. przynosi P.K.O. 
dalszy wzrost zarówno kapitału oszczędno- 
ściowego, jak i liczby oszczędzających, 

W ciągu miesiąca września b. r. wkłady 
oszczędnościowe w P.K.O. wzrosty o dałsze 
34 miljona zł, i osiągnęły na koniec miesiąca 
Sprawozdawczego stan zł. 259,829,705, łącz- 
nie, zaś z wkładami pochodzącemi z walo- 
ryzacji — ogólną sumę 292,294,756 zł. 

Przyrost liczby oszczędzających w P.K.O. 
wyraził się w ciągu miesiąca września cyfrą 
17 tysięcy nowych książeczek oszczędno- 
ściowych, Ogólna liczba czynnych książeczek 
oszczędnościowych P.K.O. wyniosła na ko- 
niec miesiąca września b. r. 681,445, zaś 
łącznie z kciążeczkami pochodzącemi z wa- 
loryzacji — 722,291 książeczek, 

RADJO WILEŃSKIE 

  

  

NIEDZIELA. DNIA 4 PAŹDZIERNIKA. 

10,00: Transm. nabożeństwa ze Lwowa. 
11.58: Sygnał czasu. 
12,10: Komunikat meteorologiczny, 
i2,15: Poranek z Filharmonji warszawsk. 
14.00: „O czem powinien pamiętać ho- 

dowca przed nastaniem zimy”. 
14.20: Audycje rolnicze z Warszawy, 
15.15: Audycja żołnierska z Warszawy. 
15,55: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16,20: Muzyka polska 
16.40: Odczyt z Katowic. 
16.55: Muzyka lekka (płyty). 
17.15: „Czy istnieje nienawiść u zwierząt” 

   

    

17,30: „Wiadomości przyjemne i poży- 
teczne“ 

17.45: Koncert z Warszawy, 
19,00: Utwory Mickiewicza po litewsku. 
19,20: „Kukułka wileńska”. 
19.40: Program na poniedziałek. 
19,45: Słuchowisko z Warszawy „Grube 

ryby” — Bałuckiego. 
20.15: Koncert kameralny Kwartetu Wi- 

leńskiego. 
21.55: Kwadrans literacki z Warszawy. 
22.10: Koncert solisty z Warszawy. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 5 PAŹDZIER- 
NIKA 1931 R. 

Sygnał czasu. 
Komunikat meteorologiczny. 
Muzyka operowa (płyty), 
Odczyt dla nauczycieli, 
Komunikaty dla żeglugi. 
Program dzienny. 
Muzyka lekka (płyty). 
Lekcja francuskiego. 
Haydn — symfonja d-dur (płyty) 
„O promieniach nadfiotetowych— 
Muzyka lekka z Warszawy. 
Wileński komunikat sportowy, 
Przegląd litewski. 
Program na wtorek i rozm. 

19.30: „W świetle rampy* — Nowości 
teatralne omówi Tadeusz Łopałewski. 

19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Feljeton muzyczny, 
20.15: „Cyganerja* opera Pucciniego. 
22.30: Komunikaty i muzyka taneczna, 

11.58: 
12.10: 
12:15: 
15.25: 
15.45: 
19,50: 
15.55: 
16.20: 
16,40: 
17.10: 
17.35: 
18.50. 
19.00: 
19.20: 

  

Giełda Warszawska 

z dnia 3 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89, 
Belgja 124,75 — 125,06 — 124,44. 
Gdańsk 173,80 — 174,23 -— 173,37. 
Holandja 360,00 — 360,90 — 359,10. 
Londyn 35,30 — 35,40 — 35,20. 
Nowy York 8,925 — 8,945 -— 8,905, 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909 
Paryż 35,20 — 35,29 — 35,11. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. 
Szwajcarja 174,60 — 175,03 —— 174,17. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 72—71. 
5 proc. konwersyjna 42,50; 7 proc. stabili- 
zacyjna 51,50 — 52,50 — 51; 10 proc. kole- 
jowia 99,50; 8 proc. L. Z. BGK i BR., obii. 
gacje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25; 8 
proc, L. Z, warszawskie 58,75 — 57 — 58; 
8 proc. Kalisza 54; 8 proc. Łodzi 56,50; 8 
proc, Piotrkowa 50,50 — 51; 10 proc. Sie- 
dlec 58,50—59. 

AR CBS 

Bank Polski 111,50. Lilpop 11,25. 
  

  

nia w razre potrzeby funkoje pocztmi- i t. d. Jednem słowem, dokładał wszel- (Łun - Min - Dzian). Tutaj гогросте- 
strza, to znaczy: sprzedaje znaczki 
pocztowe, przyjmuje listy i z wielką 
powagą stawia na nich pieczęćie. Gdy 
inż. Grochowski wyraził życzenie wy- 
słania naraz aż trzech listów poleco- 
nych do Polski, to w całym „Urzędzie 
Pocztowym powstał formalny  po- 
płoch. Nietylko dlatego, że to był pier- 
wiszy wypadek w Pusi, od czasu, jak 
je założono, wysłania listów poza gra- 
nice państwa chińskiego, ale jeszcze 
więcej dlatego, że poczta pusińska nie 
była przygotowana na taki rozchód 
marek pocztowych: trzy listy polecone 
zagranicę wymagają naklejenia marek 
aż za 1 dol. 50 ct. chińskich. Poczta 
miała tylko znaczki dla wewnętrznego 
użytku po 4 centy i to w ograniczonej 
ilości. Przyjazd ekspedycji spowodo- 
wał, że cały zapas marek został zaku- 
piony i listy do Polski zostały szczę- 
śliwie nadane. 

W Pusi uzupełniła ekspedycja za- 
pasy żywności produktami chińskiemi. 
Naczelnik powiatu przyjął inżyniera 
Grochowskiego z wysziukaną grzecz- 
nością, tylko wielokrotnie wyrażał swo 
je ździwienie, poco właściwie jedzie 
w strony prawie pustynne i bezludne. 
Przedstawiał trudy i niebezpieczeńst- 
wa, dzikość kraju, bagna, a następnie 
górskie rwące rzeki, a w końcu nie- 
bezpieczeństwo ze strony Chunch zów 

kich starań, aby nie dopuścić do dal- 
szej podróży. Widząc, że jego rady i 
strachy nie odnoszą żadnego skutku, 
i że ekspedycja — nie bacząc na wszy 
stko — wyrusza dalej, cznajmił, że da 
je eskortę trzech konnych żołnierzy, 
którzy w pustyni będą bardzo poży 
teczni. 

Inż, Grochowski myślał początko- 
'wo, że to jest spowodowane  trsskli- 
wością o życie członków ekspedycji. 
Później dopiero przekonał się, że przy 
czyna była nieco inna. Gdyby ekspe- 
dycja, podróżując bez eskorty, została 
w głębi kraju napadnięta przez chun- 
chuzów, to naczelnik powiatu musiał- 
by tłumaczyć i usprawiedliwiać przed 
gubernatorem prowincji i naturalnie 
miałby wskutek tego nieprzyjemności. 
Ale gdy poda fakt, że ekspsdycia mia- 
ła eskortę wojskową, że robi£ wszyst- 
ko, co mógł, natrętni cudzoziemcy sa- 
mi winni, że zapuścili się zbyt daleko 
w pustynię! Trzech żołnierzy nie jest 
wprawdzie obroną przeciwka chunchu 
zom, którzy krążą bandami, często po 
kilkuset ludzi, i to doskonale uzbrojo- 
nych, ale forma opieki byłaby zacho- 

wana i wszelka odpowiedzialnošč-by 
odpadła. 

Z Pusi ekspedycja wyruszyła dalej 
na północny zachód i dostała się w 
okolice, przerznięte rzeką Smoczą 

ły się właściwe prace badawcze.. Pod 
względem geologicznym teren składa 
się przeważnie z granitów, przykrytych 
w części północnej odłożeniami dylu- 
wjalnemi, zawierającemi gdzieniegdzie 
pokłady lignitu. Rzeczki górskie zawie 

rały w kilku miejscach piasek złoty, 
który przed wieloma wiekami był przed 
miotem eksploatacji krajowców. Pod 
względem archeologicznym rezultaty 
badań przeszły wszelkie oczekiwania. 
Oprócz śladów człowieka  przedhisto- 
rycznego, znaleziono w basenie rzeki 
Smoczej resztki kilku narodów, które 
w ciągu ubiegłych tysiącieci zamiesz- 
kiwały te kraje i niektóre z nich stały 

na bardzo wysokim stopniu kułtury, W 
pierwszym wieku naszej ery kraj nale- 
żał do tunguskiego (prawdopodobnie) 
narodu Fujuj. O potędze ich państwa 
świadczy olbrzymi wał, usypany z zie- 
mi, ciągnący się z północnego wscho- 
du na południowy zachód. Obecnie 
jeszcze ma on u podstawy około 20 
metrów szerokości, a wysokości około 
7 metrów. Wał ciągnie się na przestrze 
ni około 5,000 km. i ginie w niezbada- 
nych dotychczas pustyniach Mongolji. 
Co kilkadziesiąt metrów wznosiły się 
na nim potężne baszty. Ilością pracy 
budowlanej przewyższa wielokrotnie 
piramidy egipskie. Oprócz wału, eks- 
pedycja badała ślady czterech staro- 

  

  

s
l



| 

> 

  

  

  
  

Nieoczekiwany wyrok W sensacyjnym proces 
SŁ O W 

Uniewinnienie Wardeńskiego 
Onegdaj o godzinie 5-ej wieczór zakoń- 

czono badania świadków i ekspertów, po- 
czem nastąpiły przemówienia stron. 

Pierwszym przemawia  podprokura- 
tor S. Korkuć, który w swojem przemówie- 
niu żąda przykładnego ukarania oskarżo- 
nych. Prokurator motywuje swoje żądanie 
tem, że na ławie oskarżonych zasiadają lu- 
dzie o wyższem wykształceniu, a przeto są 
bardziej odpowiedzialni za swoje czyny a- 
niżeli jakikolwiek wójt albo sekretarz gminy, 
który sprzeniewierzy 100 zi., ażeby wyży- 
wić swoją rodzinę. 

Następnie p, prokurator przechodzi do 
ilustracji trybu życia Wardeńskiego, jego 
wyjazdów zagranicę, przyjęć, kolacyjek i t.p. 

W konkluzji swego przemówienia po raz 
drugi prosi, ażeby sprawiedliwości stało się 
zadość. 

Drugim z rzędu przemawia przedstawi- 
ciel powodu cywilnego adw. L. Kulikow- 
ski. Po uprzedniem scharakteryzowaniu dzia 
łalności oskarżonych powód cywiłny  0p0- 
wiada o wykrętach oskarżonego Wardeńskie 
go podczas ostatecznego obrachunku z hr. 
Przeździeckim. Następnie p, inecenas Kuli- 
kowski prosi o zasądzenie powództwa cy- 
wiłnego i przykładnego ukarania oskarżo- 
nych. 

Po krótkiej przerwie następują przemó- 
wienia obrony. 

Obrońcy w osobach dziekana Rady Ad- 
wokackiej mecenasa K. Petrusewicza, adw, 
H. Zasztowtt-Sukiennickiej, P. Andrejewa i 
St. Szurleja w swoich przemówienaich pro- 
szą o całkowite uniewinnienie oskarżonych, 
gdyż wina ich niczem nie została udowod- 
nioną, 

© godz. 1l-ej wieczór przewodniczący 
wice-prezes Sądu Okręgowego Brzozowski 

  

Dr. med. W. Legiejko 
powrócił i wznowił przyjęcie 

Wilno, Kasztanowa 5, m. 2.     
NADESŁANE 

Wyniki ostatnich Tar- 
gów Wschodnich 

Targi tegoroczne odbyły się oczywiście 
pod znakiem kryzysu ekonomicznego, któ- 
rego skutki i tutaj dały się dotkliwie odczuć. 
Pomimo to jednakże obesłanie eksponatów, 
odwiedziny i obroty przekroczyły wydatnie 
oczekiwania. 

Obesłanie eksponatów było wyjątkowo 
wartościowe i poruszało się w granicach ro- 
ku ubiegłego. Zwykły obraz targów został 
uzupełniony przez szereg wystaw  specjal- 
nych, wśród których znajdowało się 7 no- 
wych imprez. Punktem kulminacyjnym tar- 
gów, była wystawa słabego prądu i radjo- 
wa w Rotundzie, która była połączona z god 
ną widzenia wystawą džwiekowcow i ma- 
szyn mówiących, również wystawa sportu 
zimowego, jako też „Photo i Reklama“, „Ele- 
ktryczność w gospodarstwie domowem*, 
„Specjalna wystawa nowoczesnych naczyn 
gazowych” i „Wystawa Spółdzielni mecha- 
wików* były dużą siłą pociągającą, Zagra- 
nica wystąpiła w różnych grupach branżo- 
wych w imieniu 19 państw. Unja sowiecka, 
oraz Koleje francuskie odznaczyły się bar- 
dze udanemi wystawami specjalnemi. 

Przez urządzenie wystaw specjalnych, 
które za przykładem targów wiedeńskich zna 
laziy zastosowanie również na targach zagra 
nicznych, umożliwia się producentowi bezpo- 
średni kontakt z odbiorcą, jako też przez po- 
kazy nowych przedmiotów pobudza się za- 
potrzebowanie, które po pewnym czasie zo- 
staje pokrywane u kupców. : 

Odwiedziny znajdowały się na poziomie 
roku ubiegłego i były w pewne dni nadspo- 
dziewanie dobre. Pewien ubytek dał się zau- 
ważyć tylko u nabywców z Niemiec i Wę- 
gier, co zostało jednak wyrównane przez 
wzrost gości z Francji i Anglji, Zmniejszenie 
się ilości gości z Węgier zostało przede- 
wszystkiem spowodowane węgierskiemi ogra 
niczeniami gospodarczemi. Bardzo liczne na- 
tomiast były reprezentowane austrjackie kra- 
je związkowe. 

Wartość tranzakcyj, zawieranych ла {аг- 
gach, nie przedstawiała obrazu jednolitego. 
Pewne branże, występujące z przedmiotami 
użytku codziennego o stosunkowo niskiej ce- 
nie były w możności uzyskania. zamówień 
na eksport, podczas gdy przedmioty sztuki i 
luksusowe pozostawały w ruchu spokojniej- 
szym. 

O ruchu handlowym «nożna co do wszyst 
kich branż skonstatować duży zbyt i poważ- 
ne tranzakcje, zarówno na rynku wewnętrz- 
nym, jak ze wszystkiemi krajami europejskie 
mi i zamorskiemi. Dotyczy to głównie branż, 

iubilerskiej, złotej i srebrnej,  galanteryjna- 
biżuteryjnej, zabawek, mebli, tkacko-przę- 
dza!niczej, konfekcji damskiej, robót тес7- nych, dywanów greckich etc. etc, Wystawcy 
krajowi, którzy we wszystkich gałęziach za- 
wierali tranzakcje, osiągnęli ponadto znacz 
ne obroty w artykułach przemysłu chłodni- 
czego, maszynach do przeróbki metali, jako 
też meblach patentowanych i ogrodowych. 

żytnych grodzisk, należących niegdyś 
już to da narodu Fujuj, już też do na- 
rodu Bochaj, który przestał egzysto- 
wać w r. 924 po Chr., zwyciężony i 
wytępiony przez inny, nowy, obecnie 
również nieistniejący, naród Kidan. Co- 
raz to nowe narody pojawiały się na 
widowni, wytępiały swoich poprzedni 
ków i zkolei same ulegały po pewnym 

przyszli tutaj do ogromnej potęgi Man- 
dźurowie, naród zupełnie różny (szcze 
gólnie pod względem lingwistycznym) 
od Chińczyków. Ekspedycja miała spo- 
sobność zbadać wspaniałe pamiętniki i 
cmentarze. Pomniki nągrobne, w skład 
których wchodzą płyty marmurowe, 
długie przeszło 2 metry i szerokie prze 
szło. metr, pokryte z obu stron napisa- 
mi w kilku językach. Napisy te ekspe- 
dycja troskliwie skopjowała zapomocą 
fotografji, estampažy (t. j. odcisków 
na papierze, płótnie i t. d.) oraz rysun- 
ku. Petrograficzne określenie marmuru 
wykazało, że pochodził on z kamienio- 
łomów na półwyspie Shantungskim. 
Można więc sobie: wyobrazić, jakiego 
nakładu pracy wymagało  przywiezie- 
nie takiej ogromnej płyty kamiennej, 
ważącej (podług obliczenia) od 1700 

_ do 2000 kg., na przestrzeni kilku tysię- 
cy kilometrów, przy warunkach komu- 
nikacji, jakie w owym czasie egzysto- 
wały. „ cji — krajowcy. 

oznajmił obecnym, że wyrok zostanie wgło- 
szony w dniu 3-go października r, b., 0 g0- 
dzinie 11 rano. 

Wczoraj o godzinie 11 wobec szczel- 
nie wypełnionej sali został odczytany wyrok 
w sprawie A. Wardeńskiego i A. Chociano- 
wicza. 

Sąd po rozpoznaniu sprawy, uznają wi- 
nę oskarždnych za nieudowodnioną, posta- 
nowił zarówno Wardeńskiego jak i Chocia- 
nowicza zwolnić od winy i kary, 

Sąd umotywował wyrok swój tem, że 
sprawa ta winna była być rozpoznawaną ra- 

czej w ęeiszczyźnie prawa cywilnego, po- 
zatem nie ustalono, ażeby Wardeński albo 
Chocianowicz mieli chęć przywłaszczenia 
sobie cudzych pieniędzy. 

Następnie sąd uznał, że Wardeński nie 
może ponosić całkowitej odpowiedzialnošci 
za chaos panujący w administracji dóbr Wo- 
ropajewo i Postawy. 

Zaś największym zarzutem ze strony są- 
du było to, że najważniejszy świadek oskar- 
żenia Lipa Zinger jest zainteresowanym w 
tej sprawie, przez co zeznania jego nie za- 
sługują na zaufanie, 

Trzeci sprawca oszustwa na szkodę K.K.0. 
WILNO. Wydział śledczy zdołał 

wpaść na trop trzeciego oszusta, któ- 
ry podjął z Komunalnej Kasy Oszczęd- 
ności 5 tysięcy dęlarów. Aresztowa- 
nym jest mieszkaniec Jaszun, Józet Sie 
miesz. 

On to właśnie w porozumieniu z 
Bancerewiczem i Wołejszą podał się 
za właściciela domu Frąckiewicza, 
podpisał jego nazwiskiem akt notarjal- 
ny i podjął z K.K.O. pieniądze. 

Echa odnalezienia bomb przy ul. św. Jacka 
WILNO. Wyjaśniła się obecnie sprawa 

odnalezienia bomh w jednem Zz mieszkań 
przy ul, św. Jacka 5, 

Służąca Augulówna, w kuferku której 
granaty odnaleziono, otrzymała je od bra- 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 3 października 1931 r. 

Ciśnienei średnie 754. 

Temperatura średnia --10, 

Temperatura najwyższa --15. 

Temperatura najniższa --4, 
Opad w mm. 3,6. 
Wiatr: zachodni, 

Tendencja bar.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano deszcz, potem pogodnie. 

URZĘDOWA 
— Wyjazd wicewojewody. Pan wice- 

wojewoda Marjan Jankowski, zastępujący 
bawiącego na urlopie p. wojewodę  wileń- 
skiego, wyjechał na kilka dni w sprawach 
służbowych na teren powiatu dziśnieńskiego. 
Zastępstwo sprawuje naczelnk Wydziału 

Ogólnego p. Włodzimierz Hryhorowicz, 
,— Wojewoda tarnopolski w Wilnie. W 

dniu 3 bm, bawił w Wilnie w sprawach pry 
watnych wojewoda tarnopolski p. Kazimierz 
Moszyński, Pan Wojewoda złożył wizytę w 
Urzędzie Wojewódzkim naczelnikowi — Нгу- 
horowiczowi. 

[ge | 
E TRZEBA PŁACIĆ 

PAŹDZIERNIK 
KONTO CZEKOWEw P.KO. 

„SŁOWA” 
i 80.259 | 
зн н ) 
Obfity materjał naukowy, przywie- 

ziony przez ekspedycję, będzie opraco- 
wany w najbliższej przyszłości, a na- 
stępnie ogłoszony drukiem. Skopjowa- 
ne z płyt kamiennych nadpisy będą o- 
desłane dla odczytania do Pekinu, To- 
kjo, Berlina i Paryża. Reion badania 
ekspedycji, w którym znajduje się ta- 
ka ilość pamiątek zamierzchłej prze- 
szłości i wygasłych ludów, 
zwany przez inżyniera G rachowskiego 
„Cmentarzyskiem Narodów *, 
$> Ekspedycja trwałaby jeszcze dłu- 
żej, gdyby nie ta okoliczność, że właś- 
nie w tym czasie powsiały nieporozu- 
mienia pomiędzy Japończykami i Chiń- 
czykami w Korei i około Chang-Chung 
(sprawa Wan-pao-shań'ska). Pod- 
czas powtórnego przyjazdu do Pusi, 
dokąd ekspedycja musiała zaglądnąć, 
celem odnowienia zapasów żywności, 
stosunek Chińczyków do wszystkich 
innych cudzoziemców był tego rodzaju, 
że ekspedycja uważała za stosowne wy 
ruszyć niezwłocznie w drogę powrotną. 

Oprócz inż. K. Grochowskiego brał 
udział w ekspedycji jeszcze p. G. Sad- 
kowski, student Instytutu Orjentalne- 
go, założyciel pierwszego Związku 
Orjentalistów, wśród młodziezy _pol- 
skiej w Charbinie. Okązał się ou bar- 
dzo cennym pracownikiem w ciągu 
podróży. Reszta uczeż'ników ekspedy- 

й St. 

W. s. g. 5 m. 23 

Z, s. g. 4 m. 55 

  

  
  

  

ta zwolnionego niedawno z jednego z puł- 
ków artylerji. Przed opuszczeniem wojska 
Augul zaopatrzył się w kilkanaście grana- 
tów, które, jak okazało się, miał użyć do 
głuszenia ryb na wsi, 

TRAKAI 

— Inspekcje porzadkowe, Dnia 2 pąždzier 
niako na terenie I i V komisarjatu m, Wilna 
z polecenia Urzędu Wojewódzkiego zosta- 
ła dokonana lotna inspekcja sanitarno-po- 
rządkowa posiadłości prywatnych i zakładów 
użyteczności publicznej. Inspekcję przepro- 
wadzali lekarze urzędowi w obecności miej 
skiego dozoru sanitarnego przy asyście po- 
licji. Winni niezachowama przepisów sani- 
tarnych zostali ukarani mandatowo na miej 
scu, ewentualnie pociągnięci do odpowie- 
działności karnej drogą protokótarną. Takaż 
lotna inspekcja sanitarna ma być dokonana 
na terenie caiego m. Wilna, 

— Wybory rabinów. Wojewoda wileński 
zarządzeniem z dnia 2 października 1931 r, 
polecił starostom powiatowym wezwać or- 
gana gmin wyznaniowych żydowskich do 
rozpoczęcia postępowania wyborczego dla 
wyborów rabinów i podrabinów w tych gmi 
nach, które dotąd nie posiadają rabinów, 
zatwierdzonych przez władzę nadzorczą. 

. Wybory odbędą się w poszczególnych 
miejscowościach w zależności od warunków 
lokainych w jednym z dni w okresie od 30 
fistopada do 4 grudnia r.b! 

MIEJSKA 
— Prez. Folejewski na czele ko- 

misji w sprawie kina miejskiego. Pre- 
zydent Folejewski przywiązując wielką 
wagę da prac komisji badającej gospo 
darkę kina miejskiego postanowił oso- 
biście stanąć na czele komisji i bezęo- 
średnio kierować jej pracami. 

AKADEMICKA- 
— Zarząd Koła Akademików  Dzisniań 

przy U.S.B. niniejszem podaje do wiadomo- 
ści kol. koł, iż poczynając od dnia 4-go b.m. 
niedziela) w każdą następną niedzielę, w 
godzinach od 15 od 17 Zarząd przez wy- 
znaczonych członków będzie pełnił dyżur w 
lokalu Koła (Zygmuntowska 22, parter, pra- 
we skrzydło) przy Opiekuńczej Radzie Kre- 
sowej. Wobec czego informuje się, że we 
wszelkich sprawach członkowie winni zwra- 
cać się do Zarządu w wyżej wyznaczonym 

czasie. L 
— Z Koła Akademików Dzisnian. W dniu 

4 b.m. (niedziela) o godz, 15 w lokalu Koła 
(przy Opekuńczej Radzie Kresowej, Zygmun 
towska 22, parter, prawe skrzydło) odbędzie 
się posiedzenie Zarządu. Proszony jest Za- 
rząd in corpore. 

— Profesor Stanisław Władyczko zmu- 
szony był poddać się operacji, którą wyko- 
nai profesor K. Michejda w szpitalu Św. Jó- 
zefa, Przebieg po-operacyjny jest normalny. 

aj ki RÓŻNE 
— użenie wysi obrazów T-wa 

„Niezaležnych“. Wobec wzrastającego zain- 
teresowania się społeczeństwa wystawą obra 
zów „Wiłeńskiego Towarzystwa Niezależ- 
nych Artystów Malarzy i znacznego ożywie- 
nia się ruchu na wystawie w dniach ostat- 
nich — Komitet wystawowy postanowił prze 
dłużyć trwanię wystawy do dnia 11 paž- 
dziernika (włącznie). 

Wystawa otwarta codziennie w godzi. 
10 — 17 w ogrodzie Bernardyńskim w pa- 
wilonie powystawowych. Wstęp 50 gr. ulgo- 
wy 30 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Otwarcie sezonu Śród Literackich na- 

stąpi dnia 7 października r. b, w siedzibie 
Związku Literatów (Ostrobramska 9). Te- 
'matem wieczoru będzie sprawa znalezienia 
grobów królewskich w podziemiach Bazyliki 
wileńskiej. Zaproszeni wybitni specjaliści 
oświetlą sprawię z punktu widzenia historycz 
nego, konserwatorskiego i t, p. Referaty ilu- 
strowane bedą  przezroczami. Wstęp dla 
członków, sympatyków i wprowadzonych 
gości. Początek o godz. 20 m, 30. . 

„ — Akademja ku czci św. Teresy od Dzie 
ciątka Jezus, Dzisiaj, o godzinie S wiecz. 
(punktualnie) w sali szkoły powszechnej 
„Świt', przy Małej Pohulance nr. 4, stara- 
niem kółek św. Teresy zostanie urządzona 
akademja ku czci „Małej Świętej z Lisieux**. 
Na program złoży się: referat p. Aliny Ko- 
waiskiej stud. U.S.B., pt: „Droga dzieciństwa 
duchowego św. Tereni — drogą życia mło- 
dzieży”, śpiew chóralny młodzieży szkół 15, 
18 i 20 pod batutą p. Żebrowskiego i p. 
Muczulskiej, deklamacje, obrazek  scenicz- 
ny „Pierwsza łaska”, ułożony przez St. РУ 
uczenicę gimnazjum E, Orzeszkowej i ode- 
grany przez uczenice tegoż gimnazjum, oraz 
W obraz w wykonaniu uczenie szkoły 
ej. p 

  

     

     

    

NADESLANE 
— Kursy Rozpowszechnienia średniego 

Wykształcenia, koncesjonowane przez Ku- ratorjum O.S.W. (w Wilnie, przy ul, Bisku- 
piej 4-6). Wymienione kursy, pozostające 
pod fachowem kierownictwem, rozpoczęły 
swą pożyteczną pracę wi obszernym lokalu, 
posiadając do dyspozycji uczniów bogatą 
bibljotekę, gabinet fizyczny, pracownię che- 
miczną, gabinet przyrodniczy oraz wszel- 
kie pomoce naukowe, Wykłady są prowadzo 
ne przez znanych profesorów szkół średnich 
i obejmują zakres od II — VIII klasy gimna- 
zjalnej. Przy kursach istnieje Bratnia Po- 
moc, „mająca za zadanie ułatwić naukę rie- 

о 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„PIEŚŃ CABALLERA“ 

(„Stylowy“) i 
Dla amatorów filmów  awantumiczych 

zawsze pełna uroku pozostanie postać Ken 
Maynard'a, jeźdźca akrobaty, sz'achetnego 
bandyty i nieustraszonego „caballero“. Koń 
jego Tarcan, narówni ze swym właścicielem 
„wystepuje“ w filmach, bo jest wyjątkowo 
zmyślny i dobrze tresowany, To też z całe- 
go filmu najbardziej tylko ta „spolka“ аК- 
torska pozostawia jakie takie wrażenie, gdyż 
reszta nie wychodzi poza przeciętność. 

Dorota Jordan, partnerka Ramona No- 
varro z „Sewilli*, blado tu się prezentuje i 
nie osiąga właściwego wyrazu. 

Drugi film w tym samym programie 
to farsa „Cud XX wieku“. jest to grotesko- 
wy przelot nad Atlantykiem na samolocie 
skonstruowanym z... gramofonu, piar'ma i 
'maszyny do szycia! Lotnik-amator zdobywa 
rekord Światowy, a na dodatek piękną na- 
rzeczoną! Film jest dostatecznie głupi jak 
na amerykańską farsę. Szczyt zadowolenia 
na sali następuje w chwili, gdy bohater łą- 
duje w Rosji i entuzjastycznie woła: „niech 
żyje wódka”! Pozatem rzetelne świństwo! 

Tad. C. 

HEMOGEN KLAWE naśladują 

jednak tylko oryginalny z f-mą KLAWE 

leczy 

osłabienie, wycieńczenie, nerwy. 

   

zamożnym uczniom(com), Żarząd kursów 
licząc się z ogólnym kryzysem udziela jak- 
najdalej idących ulg przy dogodnych wa- 
runkach spłaty. Przy takich warunkach pra- 
cy, Kursy całkowicie zastępują co do war- 
tości naukowej i wyników gimnazjum, a 
uczniom/com, nie mogącym uczęszczać ra- 
no do szkół umożliwiają nabycie średniego 
wykształcenia. 

BALE I ZABAWY 
— Dancing towarzyski. W sai cukierni 

„Zielony Sztrall** odbędzie się dnia 4-X r. b. 
o godz. 22 staraniem Stowarzyszenia „Opie. 
ka polska nad rodakami na obczyźnie daw- 
no zapowiedziany Dancing Towarzyski z 
konkursem za najpiękniejszy taniec, 

  

Bilety wstępu w cenie 1 zł. 50 gr. aka-- 
demicki 1 zł. przy wejściu. 

— Kurs gimnastyki rytmicznej, oraz pla- 
styki, Dnia 5-X r. b. rozpoczną się lekcje 
gimnastyki rytmicznej, oraz plastyki dla dzie 
ci od 7 — 12 lat Zapisy przyjmują się w 
lokalu szkoły riuzycznej przy ul. Mickiewi- 
cza 22 — 4. 

— „Czarna kawa* Podchorążych Wil- 
nian, W sobotę 10 października w salonach 
hotelu Georges'a odbędzie się pożegnalna 
Czarna Kawa zorganizowana przez Podcho- 
rąžych Wilnian. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w niedzie- 

lę dn, 4 b. m. o godz. 8 wraca na afisz po- 
godna, niefrasobliwa, pełna humoru „Ładna 
historja“ komedja w 3 aktach Caillaveta i 
Fleursa koncertowo grana przez cały zespół 
ze znakomitym gościem Juljuszem Osterwą 
w roli pełnego powabu Andrzeja, oraz p. 
Dusin-Rychłowską w roli kochanej babci, i 
L. Wołłejką na czele. Reżyserja K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego, dekoracje W, Makojnika. 

— Najtańszy poniedziałek w Lutni, Prag 
nąc zachęcić jaknajszersze warstwy do za- 
poznania się z perłą staropolskiego humoru 
„Panną mężatką" komedją w 3-ch aktach 
J. Korzeniowskiego z kapitalną w roli puł- 
kownikowej St. Wysocką, oraz niezrówna- 
nym majorem p. L, Wołłejką na czele, dziś 
wi poniedziałek dnia 5 b. m.ogodz. 8 wiecz. 
Dyrekcja daje tę komedję po rewelacyjnych 
cenach tańszych od kina od 20 gr. — 2 zł, 

— Stały tani wtorek, We wtorek dnia 
6 b. m. „Ładna historja* kom. w 3 aktach 
Cat'laveta i Fleursa z p. Osterwą w roli An- 
drzeja po cenach o 5Oproc,zniżonych. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Popołud- 
niówka, Dziś w niedzielę o godz. 4 po poł. 
po cenach zniżonych „Horsztyński* ze zna- 
komitym gościem J, Osterwą w jego niezrów 
nanej kreacji Szczęsnego na czele całego ze- 
społu. Wieczorem o godz. 8 „Matrykuła 33" 
głośna sztuka w 3 aktach A. Madisa i R. 
Boucarda, która obiegła wszystkie większe 
sceny, zdobywając sobie wszędzie niebywa- 
łe powodzenie, U nas sztuka ta cieszy się 
niezwykłem powodzeniem do czego przyczy- 
nia się znakomita reżyserja dyr. M. Szpakie- 
wicza, piękne dekoracje p. W. Makojnika, 
oraz wspaniała gra wszystkich wykonawców 
z p. M. Wyrzykowskim (w roli niezrówna- 
nego szpiega), oraz z p. Ir. Brenoczy piękną, 
kuszącą kobietę szpiegiem na czele, 

— Tani poniedziałek na Pohulance. Dany 
będzie w poniedziałek dn, 5 b. m. nieodwo- 
łalnie po raz ostatni pożegnalne przedstawie- 
die „Horsztyńskiego” z p. Osterwą w roli 
Szczęsnego po cenach o 50 proc. tańszych. 

We wtorek dnia 6 i środę dn. 7 b, m. 
ostatnie dwa razy przed premjerą komedji w 
3 aktach Marlowe „Złoty wiek* przedstawie 
nia głośnej sztuki „Matrykuła 33“ z p, Wy- 
rzykowskim i Ir. Brenoczy na, czele świetnie 
zgranego zespołu. 

— „Polonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien 
nie od 10 wiecz. do 4 rano rewja tańca, $р 
wit i humoru, „Dancing“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Szalony wyścig. 
Hollywood: Madame Szatan. 
Casino: Król żebraków, 
Stylowy: Pieśń Gaballera, 
Światowid — Janko muzykant. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzieże. Grabowskiemu Józefowi 

(Popławska 6) skradziono z  niezamkniętej 
wozowni parokonną uprząż skórzaną, war- 
tości 300 zł, 

— Na stacji osobowej Wilno z praczkar- 
ni została dokonana kradzież bielizny wago- 
nowej, jak to prześcieradeł i ręczników, na 
ogólną sumę 382 zł. 

Sienkiewiiczówna Michalina (Kalwaryjska 
Nr 133) zameldowała policji o kradzieży z 
niezamkniętego 'mieszkania 150 zł, O kra- 
dzież Sienkiewiczówna oskarża Tomaszów- 
nę Annę, zam, we wsi Gawryłowicze pow. 
postawskiego, która przebywała czasowo u 
meldującej i po dokonaniu kradzieży wyje- 
chała z Wilna. 

  

  

$ P. 

WALERJAN KORWIN- PAWŁOWSKI 
b. Naczelnik Dóbr Państw. w Tyflisie 

Obywatel Ziemi Grodzieńskiej 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w 

Panu dnia 3 października 1931 r. w wieku lat 84. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Zarzecze 28 m, 1) do Ko- 

Ścioła po-Bernardyńskiego nastąpi dnia 5-go b. m. o godz 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 6-go b. m. o godz. 9-ej rano, 

19 (7 wieczór). 

po którem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa, 

o czem zawiadamia RODZINA 

  

  

Т. 

  

Antoni Alexandrowicz 
Dziecic maj Wierszuba i Pośpieszka 

W rocznicę Jego Śmierci we wtorek 6 października odbędą się nastę- 
pujące nabożeństwa żałobne: 1) w Kościele Św. Piotra i Pawła na Antokolu 
o godz. 6m. 30. 2) w Kościele Św. Jana (Kaplica Ogińskich 
na które zaprasza 

godz. 9, ) o 
BRAT 

  

  

Wszystkim którzy okazali 

  

tyle Serca w ciężkiej bolesnej 

dla nas stracie i wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi dro- 

giemu niezapomnianemu naszemu zmiarłemu 

B. 

NAUMA 
„serdeczne podziękowanie składaj 

  

P, 

KLECKA 
RODZINA 

  
Instytucjom, organizacjom 

udział w oddaniu ostatniej 
współwłaścicielowi 

i wszystkim tym którzy wzięli 
posługi, zmarłemu naszemu 

B. P. 

NAUMA 
składa serdeczne podziękowanie 

  

Konferencja z Litwi- 
nami 

WILNO. — W dniu 3 bm. na granicy li- 
tewskiej w miejscowości Kapta, pow. świę- 
ciańskiego odbyła się rozmowa przedstawicie 
li lokalnych władz administracyjnych i gra- 
nicznych polskich oraz litewskich w sprawie 
ustalenia miejsca wiechy granicznej między 

, zabudowaniami gospodarskiemi gajówki Kap 
ta. Ze strony władz polskich brali udział wi 
rozmowie zastępca starosty Wacław leśman 
i dowódca batalionu KOP mjr. Krzewiński 
Lucian, ze strony zaś litewskiej — naczel- 
nik odcinka Jonis w asystencji oficera stra- 
ży granicznej i funkcjonarjasza policji. Wo- 
bec nieprzejednanego stanowiska przedsta- 
wicieli władz litewskich, jak również z po- 
wodu braków natury formalnej, rozmowa 
do żadnego pozytywnego rezultatu nie do- 
prowadziła. ; 

Przy otyłości pobudza naturalna woda 
gorzka „Franciszka- Józefa" przemianę mate- 
tji wi organizmie i wpływa na wysmukłość 
kształtów, Żądać w aptekach i drogerjach. 

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI 
Koło Z.P,0.K.w Smorgoniac h. 

Nie leży w zwyczajach dzienników ujawnia- 
nie autorów artykułów, podpisanych psendo- 
nimem. Przy sposobności pozwalamy sobie 
zwrócić uwagę, że wyraz „zapodał* „zapo- 
daje" jest okropnym nowotworem  języko- 
wym, szpecacym mowę polską i używać go 

nie należy. 

Ofiary 
Zofja Rynczewska na odbudowę kościoła 

Trynitaskiego składa złoty pierścionek. 

  

  

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

- Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki i bukowniki dokoniczyny 
Motory 

Munktellsa i Massey - Harrisa 
Maneže 

Wolskiego i Sp. A'tc, „Kraj“ 

poleca $ 

Zygmunt Nagrodzki 

— B. Senator Roguła zwolniony z 
więzienia. Przed paru dniami zwolnio- 
no z Łukiszek b. senatora Rogulę. Od- 
bywał on karę 2-letniego więzienia za 
działalność antypaństwową. 

    
  

   

KLECKA 
DOM BANKÓWY 

N. KLECK i J! LEWIN 

SPORT 
CZY WYGRA 1 P. P. LEG.? 

„ „Družyna piłkarska 1 p.p. Leg. będzie mu 
Siała stoczyć dziś ciężką wa!łkę. Walkę na 

   

śmierć i życie o punkty, bez których nie mo- 1 
že nawet marzyć o dalszem uczestnictwie 
w bojach o wejście do Ligił. Wilniane grać 
dziś będą w Brześciu z82p. p., któremu do 
sta:czyli w ub. niedzielę (zresztą przypadko 
wo i niesłusznie) dwa punkty. Czy wygra- 
ją?- Chyba tak, Jak słyszeliśmy, kierowni- 
ctwo sekcji piłkarskiej zmieniło nieco skład 
drużyny. W pomocy mają grać: Puzyno, 
Matuszczak (ma przyjechać na ten 
mecz) i Zienowicz. Truchan, ten zawsze 
doskonały, pewny, ofiarny i spokojny Tru- 
chan czuje się nieco niezdrów i temu nale- 
ży przypisać jego słabą formę na ostatnim 
meczu. 

Tak więc: ŁTSG.z Łodzi i Naprzód z 
aLipin wchodzą już napewno do rozgrywek 
półfinałowych; Zachód — Wschód. 

Pozostałe dwie drużyny— to : zwycię- 
zca meczu Rewera — 22 “2 p. i... nasz 
mistrz względnie 82 pp, z Brześcia.. 

Dałby Bóg, abyśmy mogli oglądać te 
drużyny w Wilnie. (t) 

Mistrz Polski w skoku Witold Gedgowd 
(Połonia), który tytuł ten uzyskał, skacząc 
wwyż 184,5 cm. zaczynał swoją karjerę spor 
tową w Wilnie, jako piłkarz w,„Wiljić* i 
Klubie Intefigencji Pracującej (t). 

MAKABI — CRESOVIA (GRODNO) 3:1 
Tak rzadko widzi się w Wilnie obcą dru 

żynę piłkarską, że nawet na mecz grodzień- 
skiej Cresovii przyszło sporo widzów, Przy 
szli, aby się rozczarować, To nie ta Creso- 
via, która umiała rozgromić Pogoń z przed 
czterech lat. Słaby cień zaledwie, to tęż ra- 
wet okropnie grająca Makabi dała sobie 
radę. ы 

Do przerwy wynik bezramkowy. Młody 
atak gospodarzy nie wykańcza ani jednej sy- 
tuacji, Antokolcy bez rutyny, Jałowcer i Ko 
tłowski zbyt powolni, a Ben-Oszer  fuszer,' 
jak zawsze. 

Po przerwie skład drużyny wileńskiej zo 
staje zasilony Szwarcem, który wprowadza 
do gry... „głowę*, W wyniku tego są dwie 
bramki, strzelone przez niego i Antokolca, 
trzecia pada ze strzału samobójczego. Со- 
ście uzyskują honorową bramkę ze strzału 
lewego łącznika nb, najlepszego swego gra- 
cza w ataku, 

Pozatem z drużyny Cresovii 
obrońcy i centr. pomocy. 

Przebieg meczu b. nieciekawy, Sędzio- 
wał p. Zudnik. (t) 

CIEKAWY MECZ TENISOWY 
Dziś o godz. 9 rano rozpocznie się na 

kortach AZŚ (už. Sierakowskiego)  między- 
klubowy mecz tenisowy AZS i ŽAKS, 

Barw AZS-u bronić będą:  Turczyński, 
Grabowiecki i L. Pimonow, ŻAKS-u: Mere- 
cki, Kewes i Gotlieb. (t) 

zadowclili: 

  

Sprawcy zamachu pod Łyntupami 
WILNO. Kilkudniowy pościg za we prowadzenie agitacji wśród ludno- całego szeregu faktów, które nasunęły 

sprawcami wykolejenia pociągu 0s0- ści i nakłanianie jej do oporu bieraego podejrzenia, że uszkodzenia toru do- 
bowego pod Łyntupami uwieńczył się przez wstrzymanie od płacenia podat- konał nikt inny, jak miejscowi komu- 
konkretnym rezultatem. 

Łyntupy oddawna były znane po- 
licji z tego, że komunizm ma tam sto- 
sunkowo znaczną liczbę zwolenników. 

Wywrotowcy tamtejsi pierwsi na 
terenie woj. wileńskiego zorganizowa- 
li u siebie t. zw. Punkty oporu, jak to 
ujawnił niedawno proces toczący się 
przed Wileńskin Sądem Okręgowym, 

miały za zadanie gromadzenie broni, 
szkolenie bojowców, szerzenie niepo- 
koju na terenie Z. W. i wreszcie plano 

ków, niedawania rekruta i t. d. Orga- 
nizatorzy tej, szeroko obmyślanej i z 
zakordonu sowieckiego inspirowanej, 
akcji zostali surowo ukarani przez Sąd, 
niemniej jednak teren łyntupski komu- 
niści uważałi za najbardziej podatny 
йа realizacji ich planów. 

Zamach na pociąg pod Łyntupami, 
jako jeden z serji zamachów, dokona- 
nych na terenie woj. wileńskiego w 
przeciągu ostatnich kilku miesięcy, po- 
stawił władze bezpieczeństwa wobec 

niści, A 
W tym też kierunku skierowano 

śledztwo, eo w konsekwencji dopro- 
wadziło do ujęcia sprawców. 

Oficjalny komunikat głosi, że uję- 
to 4 zamachowców, więc pozostaje tyl 
ko dodać, że znaleziono u nich dowo- 
dy, świadczące, że rozporządzali oni 
prymitywnie wykonanemi narzędziami 
do rozkręcania szyn. 

Aresztowanym sabotażystom grozi 
Sąd Dorażny. 

ka
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Wielki tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża 
Okręg wileński Polskiego Czerwonego Krzyża, w czasie od 4 do 11 października 

włącznie urządza swój „TYDZIEŃ*. BĘ : s 

Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża powstało w imię ukochania ludzi i pod ha- 

słem: „WSZYSCY, KTÓRZY MIŁUJĄ — DLA WSZYSTKICH, CO CIERPIĄ", 
| Tam, gdzie zajrzy klęska epidemii, nędzy, głodu, lub katastrof żywiołowych, 

gdzie nawiedzi ludzi widmo największego pieszczęścia — wojna — Polski Czerwony 
Krzyż ratuje i śpieszy z pomocą. A ‹ 

On Ciebie strzeże obywatelu, on Ciebie ratuje, bądź więc mu wdzięczny! 

„POMóż POLSKIEMU KRZYŻOWI RATOWAĆ CIEBIE! 
Na program „Wielkiego Tygodnia Połskiego Czerwonego Krzyża” złożą się: 

4 PAŹDZIERNIKA: 

Godz. 10-ta Uroczyste nabożeństwo w kościełę św. Jana, 
Godz. 11-ta Defilada Kół Mł, P.C,K. — Plac Katedralny. 
Godz, 12-ta Pokaz gazowy i ratownictwa — Plac Katedralny. | RER 
Godz. 16ta Koncert, zorganizowany przez młodzież P.C.K, w Małej Sali Miejskiej 

Końska Nr 1. 
W programie: Chóry, tańce, orkiestra. 

*10 PAŹDZIERNIKA: 
Godz. 23 Wieczór towarzyski'w Cukierni Zielonego Sztralla — Mickiewicza 22. 
Wstęp zł 2 — za zaproszeniami. które można otrzymać w Sekretarjacie P.C.K, 

Zawalna Nr. 1, 
11" FAZDZIERNIKA: 

Godz. 12-ta: Poranek 'muzyczny w sali Kina Miejskiego (Ostrobramska 5), 
Godz. 20-ta: Wielki koncert w małej sali miejskiej — (Końska 1). Caty dzień kwe 

- sta uliczna. 
W ciągu całego „Tygodnia” będzie się odbywała zbiórka, ofiar na listy, oraz sprze- 

„daż nalepek i znaczków, jak również werbowanie Członków P.C.K. 
KAŻDY WPŁACAJĄCY ROCZNIE zł 3 — ZOSTAJE CZŁONKIEM RZECZY- 

WISTYM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, 
ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW! SKŁADAJCIE OFIARY! 

KAZDY GROSZ PRZYCZYNIA SIĘ DO OTARCIA ŁEZ BLIŹNIEMU! 
Zarząd — Zawalna 1. Urzęduje od 10 do 13 i 18 do 20, 

©%92080000390000090689009806©0 
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TROJKA NA PRĄD 
Z WBUD. 4 BIEG. 
GŁOŚNIKIEM STAŁA 
SIĘ. PRZEBOJEM 

SEZONU Sai z 

Necie i lufy | iii S 
LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 

Górnośląski konc, Zjedn. Kop. Górn. 
„PROGRESS* Katowice wagonowo i 

Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

od jednej tonny w szczelnie zamknię- 

Przyjęcia 10—3 pp. 

tych i zaplombowanych wozach 

    

GABINET RENTGENOWSKI 

dostarcza 

czynny 11—6 pp. 

M. DEULL wro 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 

EGZ. od 1890 r. 

a) I 
  

lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- | 
skie i rentgenowskie została obniżona 

Biuro: ul. Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

Pierwszorzędny 

zakład krawiecki 

L. KULIKOWSKI 
Wilno, nl. Wielka 13, przyjmuje zamó- 
wienia na raboty damskie, męskie i 
uczniowskie oraz tutra. Wykonanie so- 

  

  

Przeprowadziłem się 
Lekarz - Dentysta     lidne, Ceny dostępne. 
  — | Stanisław Gintyłło 

ul. Jaglellońska 9, tel. 15-16. 

Przyjm. od 12.2 i 3-6 g. w. 
Wieczorowe godziny według uprzed- 

nich zapisów. 

Gabinet Roentgenowski. 
Lampa „Sollux*. 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach I х 

składach aptecznych znanego 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA | 
RREZEZ 

_| Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzięs. Można częściami. © warnnkach 

czochy, rękawiczki i 

al. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

z iune, dla robót ręcz- 
nych i maszynow, 

Ceny bartowae 
5 @ Wilno, Niemiecka 26 

tel. 5-31 i 7-05. 

    

    
wielki wybór 
poleca 

skład mebli 
        

  

  

B. Łokuciewski Wibfsta 23 
OOOO 

NADESZŁA 
w dużym wyborze: 
na czapeczki, kostju- 

  

    

      

=
=
 

  

  

my, swetry, dżempry 
chustki, szale, poń- 

  

        

  

  

TU ONA 

  

SŁOWO 

Od dnia 2. 1X, 1931 roku. 
Ё RCA Dla odziez, od godz. 4 = Gopdh Szalony wyścig oraz Podwójna gra 

MIEJSKIE Początek seansów 6, 8 i 10-ta. Dramat z życia cowboyów 

zabiera i odstawia 

AKUMULĄTORY do domu 

ŁADUJE | KOKSERWOJE cenach" Fabrycze cenach fabryczn, 
Dostarcza do domu cod ień Świeże 

BATERJE ANODOWE 
Służba akumulatorowa 

T-wa ELEKTRIT 
ul. Wileńska 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj! 

DZWOŃCIE do NAS Teleton 10-28,   

  

  

SALA MIEJSKA Wstrząsający dramat strażników morza w rolach głównych: 
Ostrobramska $ LUDZIE NA POSTERUNKU Edmund Lowe, Mac Clarke, William Harrigan, * Warren 

Hymer. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 
Kasa czynna od godz. 330 do 10 w. 

Dźwiękowy Dziś ost. dzień. Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne arcydziełc! Film, októrym z zachwytem mówi cały świat 
KINO-TEATR (Big House). W rol. gł. Wallace Beery, Robert Moutgomer Chester N 
HELIOS" SZARY DOM CL Hyams, Lewis Stone i inni. — 3.000 statystów. Wielki tey film pa ea 

[U runujące wrażenie! „Szary Dom* wstrząsnął sumieniem Świata! „Szary Dom* — to bunt dusz, skutych w kajdany 
ai, WILENSKA 38. „Szary Dom“—to film, ktėrego się nigdy nie zapomina. Dodatki džwiekowe: Na 1-szy seans ceny znižone,—od 60г 

Tel. 926. Pocz od godz. 2-ej 4, 6, 8 i 10.15. Wkrótce: najnowsze superprzeboje wszechświatowe: „TABU* i „X—27* (Szpieg) 
  

Dźwiękowe Kino | Jutro premjera! Wielki film dźwiękowy, który zdobył wszystkie ekrany Świata. Reżys. nieśmiertelnego W. Murnau 
„H ELI 0 Sg: T A B aš w krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi. Nad program: Wspom- 

Ž nienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik Paramountu. Na 1-szy seans ceny zniżone od ul. Wileńska 23. 60 gr. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w sob. i niedz. o godz. 2 ej pp. 
Tel. 926. Wkrótce: przeboje wszechświatowe: X-27 (Szpłeg) z Marleną Dietrich i „Madży Murat" z Iwanem Mozžuchinem 
  

  

były majster firmy 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bi- 

żuterji oraz precyzyjna naprawa 

| W. JUREWICZ 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

  

  

wileńskie Towarzystwo 

Handlowo - Zastawowe 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dniu 16, 17, 19 i 20 

paździenika r. b. w lokalu lombardu 

przy ul. Biskupiej 12, o godz. 5-tej po 

południu odbędzie się licytacja zasta= 

wów od Nr. 67119 doNr. 95567 opła- 

conych do czerwca włącznie. 

Fabryka i skład mebli 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabluety, 
łóżka niklowane i angielskie, kredau- 

sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dąbo- 

we i t£. p. Dogodne warunki i na raty, 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X. 
rewiru Z, Niewęgłowski, zamieszkały w Wil 

nie, ul. Mickiewicza 35, na zasadzie art. 1030 
IU.P.C. ogłasza, że w dniu 5 października 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie Katwa- 
ryjiska 76 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Su- 
deńskiego Efroima i składających się ze skó- 
ry, par kamaszy męskich chromowych, 
20 par chodaków, 40 par butów z cholewami, 
30 par damskich bucików, oszacowanych na 
sumę zł. 1000. 

Komornik Z. Niewęgłowski, 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
7-go rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Połockiej 14 m, 3, zgodnie z art. 1030 U. P. 
C. obwieszcza, iż w dniu 7 października 
1931 roku, o godzinie 10 rano, we wsi Po- 
łukni, gm. rudziskiej, odbędzie się sprzedaż 
z licytacjj publicznej majątku ruchomego 
ks. Kazimierza Packiewicza, składającego 
się z samochodu ciężarowego firmy Chevro- 
let, oszacowanego na sumę złotych 1,000 
na zaspokojenie pretensji Spółdzielczego 

RI Rzemieślników i Kupców Polskich w 
ilnie. 

  

    
      

  

Komornik sądowy A, Uszyūski. 

KRAWIEC DAMSKI 

S. WIŚNIEWSKI 
ul, Królewska 3. 

Przyjmuje zamówienie fantazyjne an- 
gielskie, oraz futra, przeróbki wcho- 

dzące w zakres kuśnierstwa. 
| Ceny dostępne. 

JĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa 

zakład leczniczy dla jąkałów 
S. ŽYLKIEWICZA, Warszawa, 

ul. Chłodna 22. 
Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie 

  

  

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna Iniane surowe do 

róbót ręcznych, watolinę, watę, towa- 

ry wełniaue, kołdry watowe, pokrow- 
ce, prześcieradła i t.p. Uwaga — 

—WILENSKA 27.       

PIANINA, FORTEPIANY) 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

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

1 

E
E
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,
 

     Odmiany wybrane 

  

   

  

A 
"SYDNEY REILLY. 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
_ ROZDZIAŁ II. | 

Po W MOSKWIE 

  

jego “2 został wykryty, ale ti : 1 em nadzieję, że udało mu się iiciec. „„Biedakowi, stojącemu koło mie, Plan a gotowy i byłe Prźf- zęby stukały ze strachu. Za każdym gołowany na wszelkie ewentualnośći, razem, gdy łowił na sobie czyjeś spoj- Prawa ręka ściskała rewolwer w kie- rzenie, robił ruch, jakby chciał ucie- szeni. Jeśli pochwycą mnie, nie dam : -іа_ъё._КоЬ:_еіз obok niego poruszała bez się żywcem. Lewą ręką podsunąłem dźwięcznie ustami, Szepcząć pacierze. dokument pod oczy „czekisty*, rzuca- _" Cisnący się przy peronie tłum był mil jąc nań jednocześnie złe i niecierpliwe _czący, przestraszony i pokorny. Przed spojrzenie. Było to spojrzenie doświad nami, przy wejściu kilku czerwono- czoń „Czekisty“, który zdawał się У _;}уаг_(!тю\у przeglądało dokumenty. mówić: „Ej, przyjacielu, śćraz najpraw Ludzie pizechodzili kolejno, ogłądani dziwsi czekiści 'mogą być na służbie 
_ podejrzliwie przez siatkę i stawali na Anglików i wie ręczyłbym ża ciebie a- peronie, oczekując nadejścia moskiew- ni ńą chwilę!”. ‚ skiego pociągu. : 1 Widocznie tak właśnie zrozumiał '.__ Nareszcie stanątem  iėwniež przy on wymowę moich oczu, a mimo, że 

siatce. Nadeszła chwil4 stanowcza. był w mundurze, który zdawał się naj 
ae Przepustka moja była podpisdna przez lepiej chronić od podejrzeń, wolał się 

} na nie nie naražač. „Czeka“ nie zawa- Orlawa, ale nie miałem pojęcia, co się 
z nim samym działo. Zapewne udział ha się rozstrzelać człowieka, a potem 

й 
&      

     

wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
poleca wyborowe 

drzewka i krzewy owocowe 
ze szkółek Woj. Wileńskiego i innych wys 

łącznie doboru handlowego Ziemi Wileńskiej, b. trwałych ode 
pornych na mrozy podkładkach CENY NISKIE. 

Przy większych zakupach i spółdzielniom kredyt dwuletni. 
Sprzedaż pod kontrolą Inspektora Ogrodnictwa Wil. Tow. Ogr, 

i Kółek Rolniczych. 

ASTRA SN TI ISTAT STI __ „zajęła wychowywaniem OKO WZROKOWY ych przyjm. 12 — 2qjęci i prowadzeniem po isko: Czynność nie 
jakże tu dowodzić, że się nie było win- 
nym! 

— Członek Komisji („Czeka*) — 
oznajmił, spojrzawszy tylko na doku- 
ment, — Przechodź, towarzyszii. 

Wsunąłem się w środek tłiiniu na 
peronie. Krzycząć, dusząc się wzajem- 

 keGrzejfosemcjpqnodie 

  

Dźwiękowe kino Dziś ostatni dzień! Nowe wielkie arcydzieło króla reżyserów Cecil B. de Milleja 

  

i w fol. gł. KAY JOHNSON, REGINALD DENNY „KOLLYWOOD ĄADAŃRE SZATAŃ i LILIAN ROHT. 
Mickiewicza 22. Wielki bal na Zeppelinie. Gigantyczna katastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 5000 statystów. 

tel. 15-28 Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 
4, 6,8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

KINO Jutro premjera! Humor! Zachwy!! Furore! Budzi przebój dźwiękowy  „ 

HOLLYWOOD „KOŚNMAREK © PORŁNOCY* 
MOE 22 | w-g powieści F. Watkins. W rol. gł. bohat. filmów „Parada Miłości" i „Król Żebraków* Jeanette Mac Donałd 

I Reginald Denny Nad program: Tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o g. 4, 6, 8i 10.20, w dnie świąt. o g. 2- 
  

  

Dziś ostatni dzień! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa, 
KRÓL ŻEBRAKÓW Śpiew—Chór—Tańce. W rol. gł. Król śpiewaków bożysz- 

cze kobiet Denis King i najsłyn. Śpiewaczka opery 
„Metropolitain" w N. Yorku Jeannette Mac Donald. Cały tilm w kolorach naturalnych, Ze 
względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone, Nad program: Dodatek 
dźwiękowy „Foxa* i rysunkowy dodatek dźwiękowy Flejszera. Następny program „3yn blałych 
gór”. Na pierwszy seans ceny Zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, 

Jutro premjerał Przebój dźwiękowy. Poraz pierwszy w Wilnie! 

TRZECH DJABŁÓW z MATERHORN cvs siazrch ców 
W roli gł. niezapomniany bohater filmu „Monte Santo“ LU $ TRENKER. W głównej roli ko- 

biecej MARY GLORY. Nad program! Dodatek dźwiękowy *Foxa* i rysunkowy. 

C6/INS 
WIELKA 47. tal. 15-41 

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
  

  

Wielka 47. Tel. 14-51 Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o g. 2-ej. Następny program „Łódź podwodna*. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowszy superszlager 1931 r. Poraz pierwszy w Wilnie, Przebój światowy. 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 
+ 

Kino-Teatr P k E B GA BA E To konflikt miłości i nienawiści. To 100 proc. 
STYLOWY: |” t A E dźwiękowy dramat w 10 akt. Godne tylko 

м wielkiego Douglasa Fairbanksa w rolach głównych płomienny hiszpan Don Jose, Klive Brook, Ken Maynard Wielka 36 i żywiołowa piękna i gorąca Dorota Jordan wykonują przecudne najpiękniejsze melodyjne pieśni i romanse, Nad 
program: Humor, Satyra i śmiech! Najnowsza atrak:ja p. t. Cud XX wieku wybitnie salonowa kom.-farsa w 8 akt. 

  

       

    
    

OSTRZEŻENIE! [LOKALEJ lisem iz Meble 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje! 

małowartościowe piwo w używane butelki 

„Patent* _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
=“ w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 

Konsumentów 

  w rodzinie francuskiej, Salonowe, duży kom- 
Do wynajęcia Wilno, ul św. Filipa 6,plet, w bardzo dobrym 

1 pokój umeblowany z m, 6 (koło kość. św, Stanie, do koloru ład- 
elektrycznością i opa- Jakóba), ny francuski dywan do 
łem dla samotnej pani А sprzedania. Oglądać do 
idwa pokoje z uży. 8 mieszkania $,47. P. Wilno, Ber- 

walnością kuchni. z 2 pokoj, 3 pokoi i 4 Hardyński zauł, 8, m, 14 
Wilno, Połocka 4—12. pokoi ze  wszelkiemi m Sprzedają się a wygodami nowoczesne- = 

Ga raż = wanną na miejscn miękkie do oto- 
0 ia, mana, jadaln bi jaj skfódy x. poki: wynajęcia. Wilno, ь ] y dębowy 

jem i placem do wyna- 
ul. Słowackiego 17. Stół i inne rzeczy, 

jęcia. Wilno, ul. Mickie- 
- Wilno, Połocka 4—12, 

wicza 34. Zgłaszać się Mieszkanie Posiada my Wileńska 25 m. 9. Ma- go wynajęcia, 3 pokoi, różne Sis dusako 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy! 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na Gryginalną etykletę | korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zzrzeczna 19. Tel. 18-62 

    

  

        

  

  

ciejewska. rzedpokój, kuchni i ESZRZEWEAKCZUCKUSBZWOAWAWNO | Pezet "i psmia prd zastaw _hi- 1 piętrze. Wilno, ul. potek miejskich, Wia- T я Mieszkanie Wiwulskiego 26, m. 1. domość Dział Pośred- 
Rękawiczki 4 duże pokoje, kuchnia Dwa duże słoneczne A Šakiai 

przedpokój, łazienka, P. $ K O J Evwiino, ul, Garbarska1. imitacja duńskich, najpiękniejszy krawat, 

najmodniejszy szal nabędzie Pan 
w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

FRANCISZKA FRLICZKI 
х Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

ze wszystkiemi wygo= 
dami, trontowe wejście 
z ulicy. Do wynajęcia 
od zaraz, Wilno, Tatar= 
ska 20, dowiedzieć się 

u właściciela. 

  

z kuchnią od zaraz,” > 
tamże pojedyńcze po- 
koje, ceny przystępne, Chomąta 
wiadomość u właści- krakowskie dwie pary 
cielki. Wilno, Bakszta 22 całkowitą uprzężą w 
Niszkowski, od 2 — 4 dobrym stanie do sprze- 

i 6-8. dania. Wilno, ul. Zyg- 
———————  muntowska 20; m2. 
Do wynajęcia 

4 mieszkania po 4 po- DO sprzedania 
koi ze wszelkiemi wy- tanio 10.000 kig. czyli 
godami na Zwierzyńcu wagon antonówek, do- 

    

  

  

Dwa duże 

pokoje 
2e wszelkiemi wygo- 
dami, z używalnością 

4 kuchni 

    

w wieku lat 35—40, 
  

  

    

  

  

  

DOKTOR Z "1 pe =» Życzący uprawiać dla do wynajęci przy ul. Sosnowej 9a. wiedzieć się u Józefa 

Zeldowicz GABINET zdowia__ gimnastykę ciesy, 5-1, obok Wiet: O yorunkach dowie Downarowicza, m, Mej- 
chor. skórne, wene- Racjonalnej ei RE się. sę kiej Pohulanki. > aż Ze. ul. szagoła, pow. wil.-trocki 

ryczne, narządów mo-KQsS met codREniE do dia ее т ko 

czowych, od 97do 1, jęczniczej  6X-51 r. włącznie pod DO ODNAJĘCIA Oszczędności 
2—8 wiecz. WILNO, adresem: ut ul.Fi-4 pokoje z kuchnią P o K 6 J wej złote i d ы 

larecka 9 m. 1 (parter),ładne, na 1 piętrze, umeblowany, 5Юпест- 10К0] na wysokie 
'  DOKTÓR ACC Koszta udziału w kom- cena 120 zł Tamże 7 ny do Wynającia. oprocentowanie,  Go- 

ZELDOWICZOWA konserwy. PScIe gimnastycznym pokoi 180 zł, bardzo Wilno, Mickiewicza 1 tówka twoja jest zabe- 
wyniosą 3—4 zł. mie- ładne. Wilno, Słowiań- m. 19, zpieczona złotem, sre- 

KOBIECE, WENE- к, jo Miec sięcznie, Cwiczenia 2— ska 2a, właścicielka. * „.„brem i drogiemi kamie- 
RYCZNE NARZĄDÓW jj Skazy i braki. Masaż 3 1azy tygodniowo na EE OTTO Aż 2 k niami.Wil. Tow. Handl. 

MOCZOWYCH "|a| ię (ania al iek, + Dwa pokoje 2 pokoje Soc: „Go -' — „ oddzielne, wejście nie z od 12—2 i od 4-5 Sztuczne opalanie cery. umeblowane z wygo » Można obia- Biskupia 12 Wydaje krępujące. 
dy. Wilno, Dąbrowskie» 

5 go 3-6. 
„OPEN 

la ćwiczących. 

2 yk Do wynajęcia 
. dobrze umeblowany po- 

BG kój (można na dwóch) 

ul. Mickiewicza 24. Wypadanie włosów i 
tel 27.7 łupież. Najnowsze zdo- ^ 

—"" DOKIOK 7 bycze KODEKA racjo- 

А. Cymbler cednecięcć SKLEP A 

Choroby weneryczne, W. Z. P. 48.2 długoletnią UWAGA! 
rie I aria За dzielną praktyką do wynajęcia OBUWIE, pantofle dam- Zz osobn wejściem. 7 3 czowego. Mickiewicza dziedzinie księgowości Wilno Ianas EA WS ul; Wielka 39 m,2 skie i mięskie, różne 

12, róg Tatarskiej przyj- przemysłowej, banko- й Adi 3 matetjały wełniane i 
z" 9—2 1 e POSADY wej i handlowej; obez= i Mieszkanie kamgarnowe, anei 

64. nany z nowoczesnym itęskie, różne jedwabie, 
Tel, 15-64, systemem  przebitko- Mieszkan e bielizna, swetry i try ENADOKTOK 104 wym; posiada poważne dwa duże pokoje ciep- kotaże, letnie palta dam 

. 1 he, korytarz Z ы Biumowlcz J.Kružanka ji gzęznowe klei | alktycz my, różna Tata ok ry, różne lutra i skór- 

dami do wynajęcia, 
Wilno, Pańska 4-2 ZA SRO ; ‚ złota, srebra, brylan- 

tów, łuter, 1 & р. — 8 
z ORO m 

  

      

g. 10--8 

T 

    

  

wraz z całodziennem 
sutem utrzymaniem, 
75 złotych miesięcznie. 

1 en о A CZA 

  

i ięci ilno, ul. Słowiańska choroby. weneryczne, powróciła racy. Wilno, ul. Stara nością do wynajęcia. Wilno, ul. ki futrzane, dywa 

ai PON Pawa da S 2, m. 2b. US Śena- Ь e ias perskie, różne Is 
WIELKA 21 plewu soiowego. ; orska 19. w = = stołów 

tel, 921, od 9—113-—g Wilno, ui. Ostrobram- i Е ės Pekino DO wynajęcia doc me 

W Z.P. 2 ska 16, m. 29,te.875 Kilka pań Pokój OSY suche | jasne mieszka-nio-tywale чега а- 
EEC nie 5-cio pokojowe zgielski, maszyny do 

kuchnią, łazienkąi wy- szycia i pisania, piańi= 
godami. Wilno, ul. Wit- na i tortepiany, 2 mos 
komierska 5-a, tory elektryczne, samo= 

lanty, zegarki i wiele 
aszynistka różnych pozostałych z ВЙ wlasną maszyną PO licytac Ś j fantów sprze- 

jest poboczna, wdowe Dwa pokoje skle NA i I e LOMBARD Bisku- 

I mężatki mają piety odė od paž Garbarska 1, Biuto Re. ple I 
szeństwo, Zgł. z do- е ‚ k ’ Gotówkę 
kimentami do p. in. SÓrna 5 m. 6. OWE 

śnEDio- | 2% najwyższe opro- pektorki  Nowackiej, eH О 7 poeta do gyjdnom Ikatrowi POKÓJ. any di sias je i T poniedziałek od b A) bezpie | 
12 i 8—5. Wilno, . solidnego lokatora w zpłatnie. Ża- 

a prez Taksi e mieszką- | P*ZPieczenie zupeł- Mickiewicza 22, m. 40, Malątki, fol 
"| ne. Mają - 

wszelkiemi wygodami, Nu A = warki, całki i pla- 

z dobrą reprezentacją 
i „wejście, może być z kiego” podróżowanie, usżyminem,  Świato 

draiajiem Dochód miesięczny 50 soy, Goa pzy tea 
’ 44 mieszk. 20. 

O Br. Med. ои орО 
Em. Cholem p" РОЫ 

dzieci (najstarszej 11 1. Urolo “do 800 zt, i wiecej. Dla 
Choroby kick, najmłodszej 7) inteli-zgojnych stała posada a 
cherza i dróg mocho, Bentnej, któraby sic į awans na wyžsze sta- 

i 5—7. Jagiellofiska 8 gospodarstwa. Oferty 
tel. 10-63. į a =—=pod „wdowiec 34* do 

DOKTOR Adininistracji „Stowa“ 
S Szyrwindt Plany 5% 

choroby weneryczne, lany ziemskich, 
skórne i moczopłciowe parcelację oraz wszelkie 
bez 19, od 9 do 1 prące miernicze wyko- 
Sa nuje mierniczy przy- 

  

        

  

        

    

  

  

lub  orcdzielnie 

fife i przeklittajgc, ludzie wdzierali się „AKUSZERKA Włodzimierz ZEJTC Lekcje ks aka m. 28. Soła sma) 
dė wagorów. Odważwiejsi i zręczniej- ŚMIAŁOWSKA Baranowicze, Sadowa STY fortepianowe] nież z wygodami. Do- т ЁосЬоап'те ошу- 
si zajęli iuż miejsca 1a dachach. Jako przeprowadziła się nl.11 telefon 222. naucz, z dypl. konserw. wiedzieć się Wilno, ul. Pokój # WYšO-| niaczki z ogroda- 

ak R ass žaidė р Zamkowa 3 m. 3. Ga- imoskiewskiego. Wilno, Św, Ignacego 8, m. 11 dami 160) 6000 оя, 
członek: Nadżwyczajnej Kówisji, mia- : : > za 30 zł, do wynajęcia. | 21 "00 6. ь * 2 A binet kośmetyczny, tu b lomowana ul. Mostowa *d, 3-a m. a ynajęt Młyny, dzierżawy łem prawó jechać I-szą klasą. TFrzes sywa zmarszczki, piegi, 2YP 28, od 9—10 i od 6—8 duże pokoje Wilno, ul, Archaniel | "YTY: „a Dory 
cia była prZeznaczona dla  „bydła'; wągry, łupież, brodaw: AMC saa A O ŁONIE SE CADY Dwa jcie mniej- Ska 3,m. 1. Obok Wiel-| Hg zachęta” 
„Towarzysze” jeździli pierwszą. Ale ki, kurzajki, wypadanie S dłażśzyki wał = Ć j E szy, Świeżo odremou> kiej Pohulanki, _ | Mickiewicza 1, tel. 
ja nie chciałeń! nadużywać swych SÓW v Londynie wróciła [i L E K oai wód, te: Pokó dužy stos ah raw i ulokowałerń i B Doni 5 udziela lekcyj atgiel- niemieckiego przez - neczny ВЕ i miedzy Soły Zirodę Lao A i В Ieton, do Vynas SAS umeblowany do wyna- © łodze trzeciej lilasy. Powietrze było 
tak ciężkie, że można było się udusić. waje. абъёвна 
Pasažerowie milczeli, styčhač było tyl- " 
ko oddech zmęczonych w iłoku ludzi. 
Latarnie nie paliły się. Było dienino 
duszno nieznośnie. 

Wielu pasażerów wysiadło, a ja w 
ich liczbie. т й p   

VI 

: Kosmetki (GE AÓ 
1 Leczniczej ь 

е ! J. Hryniewiczowej 7 uniwersyteckiem,wy- 
Nareszcie dojechaliśmy do Klina. . ЖТЕТКА № 18 „9, KSžtaiceniem poszuku- 

Przyj,wg. 10-11 4-7 

^ 10—5Ка- 

koszy oddzielnie. Wilno, ul. NA 
dswie: Słowackiego 1, m. 30. 

1a usnwa braki i skazy, Tel. 8—38. 
Gabinet i 

  

Г i ie do- Zgłoszenia: (nogą być z utrzyma- jęcia. Na życzen 
Wilnó, «l. Węglowa 10, niem). Wilno, ul. Ja. bre obiady, Wilno, ul. 

8. igo godz (glellońska ©, ni 16, Olilazdowa E, m. 7: 
Parvžank "m. 9. 190 godz, godz, 11—13 i 16—18, 8. aaa 
aryżanKa  Konwersaćja I "i dil pigiai oto Plant I toapiany 

francuska. ńmfnistrację (MÓW kuchnią i elektryczno- nowe i używane na 
Metoda łat- w Wilnie przyjmę o ścią. Wilno, plac św. raty i do wynajęcia 

Wilno, zgłoszenia proszą w re] Piotra i Pawła N5—1, Kijowska 4—i10 

dakcji „Słowa* dla A.Z, u właściciela, H. Abelow 

teczńiić, 

      

je lekcyj francuskgo Komplety. 
; cd 5 — 6 wiecz. [Włle wa i zajmująca. 

|=. Z. P. AŁ36, no, Garbarskal, m. 24, Trocka 11 m, 8-a. 

  

  

chody, motocykle, bry- - 
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