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„Dokola spravy ansthlisowej 
Możliwość anschlussu przewidywa- 

na była zawczasu — wyrazem tego 

jest protokuł z 1922 roku, kiedy Au- 

strja zobowiązała się do niewyzbywa- 

nia się swej „niezaležnošci“. Jak wia- 

domo, podczas ostatnich obrad genew 

skich, Rada Ligi Narodów, opierając 

się na tym  protokułe, zdecydowała 

odesłać sprawę anschluss'u do Stałe- 

go Trybunału Sprawiedliwości Między 
narodowej w Hadze dla orzeczenia, czy 

postanowienia „anschlussowe* nie prze 

cze zobowiązaniom Austrji odnośnie 

do zachowania „niezależności*. Przed 

wydaniem wyroku haskiego,  Austrja 

będzie musiała powstrzymać się od po- 

rozumiewania się z Niemcami w spra- 

wie unji celnej i od wszelkich prac 

przygotowawczych w tej mierze. Tem 

niemniej nie ulega wątpliwości, że nie- 

zależnie od stanowiska, jakie zajmie 

Trybunał haski, sprawa anschlussu 

co najwyżej może ulec odroczeniu, by 

później wypłynąć w zmodyfikowanej 

pod względem formalnym postaci, o 

ile wyrok haski upatrywać będzie w 

‚ „Ип celnej niemiecko-austrjackiej naru- 

i
 

szenie postanowień protokułu z 1922 
roku. | 

Koncepcji układów  regjonalnych 

przeciwnicy porozumienia niemiecko- 

austrjackiego musieli przeciwstawić in- 
ne, konkretne projekty, zmierzające do 
unormowania międzynarodowych sto- 

sunków gospodarczych, a częściowo i 

politycznych. W brzmieniu, =opracowa- 

„nem przez specjalną komisję a zatwier- 

dzonem przez Radę Ligi Narodów w 

dniu 22 maja, projekty te zbliżone są 

do pierwowzoru francuskiego ze szcze- 

gólnem uwzględnieniem zagadnienia 

europejskiej preferencji zbożowej. 
Słusznie zaznacza polska prasa 

gospodarcza, a przedewszystkiem „Pol 

ska Gospodarcza, która odzwiercia- 

dla stanowisko sfer rządowych, — że 

sprawa unormowania wymiany euro- 

pejskich krajów rolniczych i przemysło 

wych nie prędko zruszyłaby z martwe- 

go punktu, pomimo groźnych skutków 
kryzysu gospodarczego, — gdyby nie 

obawa przed faktem niemiecko-au- 

strjackiego porozumienia. 

Stanowisko „Słowa* wobec an- 

schlussu sprecyzowane zostało w kil- 
ku poprzednich artykułach. Jeżeli za- 
tem poruszam tę sprawę ponownie, to 
tylko dlatego, by stwierdzić, jaką war- 
tość konkretną stanowią te projekty, 
które zostały wysunięte i propagowa- 
ne, są nadal w imię idei „Paneuropy* 
celem przeciwstawienia się możliwo- 

Ści zrealizowania dążeń do niemiec- 
ko-austrjackiego zbliżenia. 

Otóż każdy rząd, zdając sobie spra- 
wę z tego, że przesilenie gospodarcze 

jest poniekąd funkcją agospodarczego 
układu stosunków między krajami defi- 
cytowemi. pod względem zbożowym a 

krajami eksportującemi zboże, znajdu- 
jacemi poważnych konkurentów wśród 

państw zamorskich, nie mówiąc już 0 
destrukcyjnym wpływie na całokształt 
stosunków dumpingowej polityki So- 

wietów. Należało więc szukać takiego 
modus vivendi między Europą rolniczą 
a Europą przemysłową, takiego poro- 

zumienia obustronnego, które wyklu- 
czając tak wzajemną konkurencję, jak 
stosowanie polityki prohibicyjnej, umo 

żliwiłoby przywrócenie  zachwianej 
równowagi gospodarczej europejskiej. 
Wówczas właśnie wystąpił Briand ze 

Svjaim projektem paneuropejskim, któ- 

typowoli, ulegając stopniowym zmia- 
10m, zyskał na wadze i treści, gdy 

szło 0 zneutralizowanie zabiegów Nie- 
miec o zbliżenie z Austrją. 

Po przejściu przez sito niezliczo- 
nych narad tak w Genewie, jak Paryżu. 
kontrprojekt francuski, który ma sta- 
nowić przeciwwagę zakusom niemiec- 
kim, przewiduje: 

1) utworzenie т przez kraje Euro Środkowej ; | PY 
Wschodniej wspólnego 

biura sprzedaży dla ich zbóż; 

  

2) utworzenie komisji, składającej 

się z przedstawicieli krajów, przywo- 

żących i wywożących zboże, a która 

perjodycznie ustalałaby kontyngenty, 

mające korzystać z preferencji celnej; 

3) wyłonienie z powyższej komisji 

specjalnego komitetu przedstawicieli 

wyłącznie krajów, przywożących zbo- 

że, którzy rozdzielaliby między siebie 

wspomniane kontyngenty i określali 
wysokość preferencji dla każdego 

zosobna; 

4) zwrot preferencji do centralne- 

go biura sprzedaży krajów, wywożaą- 

cych zboże; 

5) podział przez wspomniane biu- 

ro uzyskanych w ten sposób sum po- 

między centralne biura sprzedaży po- 
szczególnych krajów, które to biura 

zkolei miabyły rozdzielać je pomiędzy 

poszczególnych producentów, którzy 

zboże wywieżźli,zależnie od ilości zboża 

wywiezionego przez każdego z nich. 
Przytaczam 'te punkty w ujęciu re- 

dakcyjnem „Polski Gospodarczej”. 

Pierwsze trzy punkty nie nasuwają żad 

nych wątpliwości. Tworzyć biura i ko- 

misje nie jest rzeczą trudną, zwłaszcza 

jeżeli są potemu pieniądze. Natomiast 

punkty 4-ty i 5-ty, dotyczące zwrotu 

preferencyj i podziału uzyskanych 

sum, nasuwają bardzo poważne wat- 
pliwości. 

Na sesji Specjalnego Komitetu dla 
zbytu nadwyżek przyszłych zbiorów 
zbożowych, .rozpoczynającej się. z 
dniem 22 czerwca, to znaczy jutro, 
sprawa preferencji zbożowej w Euro- 
pie ma wejść w stddjum realnego opra- 
cowania technicznego. Dlatego też dal- 
sze omówienie sprawy odkładamy do 
czasu uzyskania wiadomości o posta- 
nowieniach tego komitetu. H-—ski 

Odpowiedź Ojca Św. 
na notę rządu wło- 

skiego 
CITTA DEL VATICANO. Prasa 

francuska podała wiadomość, że w 
czwartej nocie, którą Stolica Apostol- 
ska wystosowała w dniu 16 bm. do rzą- 
du włoskiego, Papież miai jakoby 
stwierdzić, że rząd w niedostateczny 
sposób wyraził swoje ubolewanie z po 
wodu niedawnych maniiestacyj antyka- 
tolickich. Ojciec św. miał się następnie 
domagać, by rząd włoski dał formalne 
gwarancje, iż poczyni wszelkie  nie- 
zbędne kroki, celem niedopuszczenia 
na przyszłość do demonstracyi prze- 
ciwko Watykanowi. 

W drugiej swej części nota zwraca 
się przeciwko twierdzeniom rządu fa- 
szystowskiego, że Akcja katolicka zaj- 
mowała się działalnością . polityczną. 
Papież zaznacza, że pierwszy potępii- 
by taką działalność i że, gdyby koła 
młodzieży katolickiej wtrącaży się do 
spraw państwowych, sam byłby skłon- 
ny je rozwiązać. 

  

RZYM GŁÓWNYM OŚRODKIEM 
CHRZEŚCIJAŃSTWA 

CITTA DEL VATICANO. „Osser- 
vatore Romano“ г dn 17 bm. odpowie- 
dział na zarzuty niektórych pism faszy- 
stowskich, które różnicę w ustosunko- 
waniu się Watykanu do wykroczeń an 
tyreligijnych w Hiszpanii, Francji i we 
Włoszech nazwały „niezrozuriałą* i 
utrzymywały, że protest Stolicy Apo- 
stolskiej przeciwko Włochom był о- 
strzejszy niż przeciwko Hiszpanii. Or- 
gan watykański zaznacza w związku z 
iem, że katolicy hiszpańscy i francu- 
scy z jednomyślną solidarnością sprze- 

ciwili się wszelkiej próbie pogwałcenia 
ich praw i wolności religijnej. Włochy 
są ośrodkiem życiowym Kościoła kato 
lickiego a Rzym stolicą biskupią Papie- 
ża. Nawet konkordat uznaje Rzym jako 
centrum świata katolickiego. Również 
Mussolini powiedział, że jedyna idea 
uaiwersalna istnieje dziś w Rzymie i 
jest reprezentowana przez Watykan. 

„Osservatore Romano* dodaje 
wreszcie, że wypadki w innych krajach 
dotyczyły członków Kościoła, mato- 
miast wydarzenia we Włoszech dotknę 
ly Głowę Kościoła. Wrażliwość wszel- 
kich organów watykańskich tłumaczy 
się tem, że na Włochy i na Papieża 
zwrócone są oczy miljonów katolików. 

  

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA DODATEK „SŁÓWKO* 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

Zagr: 
do mi 

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

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgaraia T-wa „Ruch“, HA 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
iWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

GSZMIANA — Ksi 

OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
Roe milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych т 

aniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie 
iejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarezenie numeru dowodowego 20 gr.. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ki 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic 
N. ŚWIĘCIANY — Księ: 

Spółdz. Naucz. 
IŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

POSTAWY iż Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, w. Mickiewicza 13 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — 'T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  
tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
jmuje zastrzeżeń 60 

ZMIANY w RZĄDZIE Przed wyborami do parlamentu w Bułgarji 
WARSZAWA, 20-VI — tel. od wł. korespond.. Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej Polskiej przyjął dzisiaj dymisję „ dotychczasowego stanowiska 

ministra Spraw Wewnętrznych gen. Sławej-Składkowskiego, który. został 

mianowany wiceministrem Spraw Wojskowych. 

Ministrem spraw wewriętrznych został mianowany dotychczasowy wi- 

cepremjer pułk. Pieracki. 

Wojewoda Beczkowicz wyjeżdża do Wilna 
NOWOGRÓDEK, PAT. — W związku z powołaniem wojewody nowogródzkiego 

Zygmunta Beczkowicza na stanowisko wojewody wileńskiego, w sobotę 20 b. m. rano 

odbyło się w sali recepcyjnej nowogródzkiego urzedu wojewódzkiego uroczyste po- 

żegnanie wojewody Beczkowicza przez urzedników województwa i poszczególnych sta- 

rostw. 

O godz. 9 wiecz. odbył się raut, w którym wzięło udział około 500 osób przed- 
stawicieli władz i społeczeństwa z całego terenu Nowogródczyzny. W imieniu komitetu 

obywatelskiego pożegnania p. wojewody Beczkowicza, który ukonstytuował się przed 
kilkoma dniami, przemówił prezes Sądu Okręgowego w Nowogródku Muraszko, który 
w przemówieniu swem podkreślił wielkie zasługi wojewody Beczkowicza w ciągu kilku 
letniej pracy administracyjnej na terenie Nowogródczyzny, zwłaszcza w dziedzinie od- 

budowy zniszczonych terenów, rozbudowy sieci komunikacyjnej, wzniesienia całego 

szeregu nowych gmachów. Mówca podkreślił również cechującą wojewodę Beczkowicza 
objektywność w traktowaniu obywateli bez różnicy wyznania i narodowości. Prezes 

Muraszko zakończyi swe przemówienie wzniesieniem okrzyku na cześć opuszczającego 

Nowogródczyznę dotychczasowego jej wojewody, który to okrzyk zebrani kilkakrotnie 

powtórzyli. — Z kolei nastąpiły przemówienia przedstawicieli duchowieństwa, posłów, 
i senatorów ziemi Nowogródzkiej, przedstawicieli miasta i szeregu organizacyj. 

Nowomianowany wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz w poniedziałek o go- 

dzinie 9 wyjeżdża ż Nowogródka, żegnany przez szerokie sfery społeczeństwa nowo 
gródzkiego. Po drodze, we wszystkich wsiach i miasteczkach, leżących wzdłuż trasy 

przejazdu p wojewody, żegnać go będzie miejscowa ludność, 

Podróż inspekcyjna ministra 
Janta-Połczyńskiego 

LWÓW. (PAT. — Na teren województwa Iwowskiego przybył w dniu 20 b, m. 

w godz'nach rannych z Warszawy do Przeworska, minister rolnictwa Janta—Połczyński 

celem dokonania inspekcji ośrodków rolniczo-przemysłowych, oraz szkół i instytucyj 

rolniczych. W ciągu dnia dzisiejszego p. minister wi towarzystwie wicewojewody lwow 
skiego p. Drojanowskiego i inspektora Towarzystwa Roiniczego Nowakowskiego zwie- 

dzi! szereg instyticyj, szkół -1 ośrodków -rolnićżo-przemystovzych w Przeworsku, Jarosła 

wiu i innych miejscowościach, 
  

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
RZYM. PAT. — Minister spraw zagranicznych Grandi i ambasador 

Rzeczypospolitej Przeździecki dokonali wymiany dokumentów  ratytikacyj- 
nych konwencji weterynaryjnej włosko polskiej, podpisanej w Rzymie 22 lip- 
ca 1930 r. 

Kontrtorpedowce francuskie w Gdyni 
GDYNIA PAT. — W sobotę, zawineły do portu wojennego dwa kontrtorpedowce 

francuskie „Bison* i „Lion* z admirałem la Borde dowódcą II lekkiej eskadry, na czele. 
Po obustronnej wymianie przepisowych strzałów honorowych i na cześć obu dowódców 
polskiego i francuskiego złożono obustronne wizyty, poczem dowódca floty polskiej kom, 
Unrug podejmował gości w kasynie oficerskiem śnładaniem. Wieczorem admirał la Bor- 
de z 7-miu oficerami odjechali do Warszawy, na zaproszenie p. ministra spraw wojska 

"Szczegóły katastrofy w Sierpcu 
WARSZAWĄ PAT. W uzupełnieniu wiadomości, podanej w dniu wczo 

rajszym, ogłaszamy bliższe szczegóły wypadku, który wydarzył się w Sierp- 
cu. W dniu 16 b. m. uderzył w Sierpcu piorun w stodołę, w której zjebrani 
byli uczestnicy 7-dniowego kursu przysposobienia wojskowego pod dowódz 
twemi por. Płowcy (4 p. strzelców konnych). Zabitych zostało 5 uczniów. 
Wskutek uderzenia piorunu zapaliła się stodoła. Por. Płowca, mimo. odnie- 
sionych kontuzyj, w bohaterski sposób ratował uczestników kursu. Kilkana- 
ście osób zostało poparzonych, w tem 6 ciężko, m. in. por. Płowca, plutono- 
wy Denczuk i plutonowy rez. Małowiejski. Ciężko poparzonych odwieziono 
wieczorem do szpitala. W poniedziałek 22 b. m. o godzinie 11 odbędzie się 
w Sierpcu msza żałobna, poczem nastąpi pogrzeb ofiar na koszt Państwowe- 
go Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. 

Nowy gabinet w Austrii 
WIEDEŃ. PAT, — Rokowania dr. Burescha celem utwiorzenia gabinetu  dopro 

wądziły do pomyślm;ch rezultatów. Stronnictwa mieszczańskie, które wchodziły dotych 
czas w skład większości parlamentarnej, postanowiły wydelegować do nowego gabinetu 
swych przedstawiciei. Na czele gabinetu stanie dr Buresch, wicekanclerstwo i tekę 
ministra spraw zagranicznych obejmuje ponownie Schober, tekę ministerstwa skarbu — 
prof. dr. Redlich. Pozatem sklad gabinetu jest ten sam 0 poprzedniego. Nowy gabinet 
złożył już na ręce prezydenta Miklasa ślubowanie. Jak słychać, kanclerz Buresch za 
mierza tę część programu oszczędnościowego, która dotyczy obniżenia poborów urzęd 
niczych i reformy ustawy. o bezrobotnych, odłożyć do sesji jesiennej. 

Traktat niemiecko - sowiecki 
będzie podpisany 

BERLIN, PAT. — Według informacyj prasy, podpisanie protokułu niemiecko-so 
wieckiego, przedłużającego ważnośc t.zw. traktatu berlińskiego, nastąpi w ciągu przy- 
szłego tygodnia. Podstawowe zasady traktatu, pozostać mają nie zmienione. Umowa 

wprowadza nowe postanowienia, przyznające obu stronom prawo, wypowiedzienia trak 
tatu na rok wcześniej. „Frankfurter Ztg." solidaryzuje się ze stanowiskiem, zajętem we 

wczoiajszym artykute „Germanji“, że traktat berlińsk: straciłby dla Niemiec znaczenie, 

gdyby Sowiety istctnie poczyniły przyrzeczenia, wyrażającego zgodę na Locarno 
wschodzie, bez zwrócenia Niemcom Pomorza i Górnego Śląska. Komunistyczny ,Velt am 

Abend" nazywa artykuł „Germanji*, próbą zamącania rokowań  francusko-sowieckich. 

  

  

  

Rezultaty wyborów radnych w Kownie 
KOWNO. PAT. — Obliczenia głosów w Kownie zostały już zakoń- 

czone. Na 24 radnych, którzy zostali obrani, 13 radnych wchodzi z list mniej 
szości narodowych. Polacy przeprowadzili 4 radnych; żydzi 7, Niemcy i Ro- 
sjanie po jednym. W Poniewieżu Połacy zdobyli 3 mandaty, Żydzi 7 i Ro- 
sjanie jeden 

Już w najbliższą niedzielę odby- 
wać się będą w Bułgarji wybory do 
parlamentu, które zadecydują o  dal- 
szym rozwoju życia politycznego te- 
go państwa. Walka wyborcza jest bar- 
dzo ostra. Z jednej strony rząd stara 
się zachować dotychczasową moc, zaś 
z drugiej opozycja chce moc tę pod- 
kopać. Dotychczasowa koalicja rządzi 
już ośm lat. Przez ten czas oczywiście 
zdołała opanować cały aparat admini- 
stracyjny, który pomocny jest koalicji 
w przeprowadzaniu wyborów. To też 
opozycja obawia się, że wybory przy- 
niosą jej klęskę, a zwycięstwo  partji 
l japczewa. 

Opozycja spodziewa się klęski rów 
nież z tego powodu, że rządząca par- 
tia „demokraticzieskij «sgowor*, two- 
rzy jedyną, najlepiej zorganizowaną, 
wielką i jednolitą grupę polityczną, 
podczas, gdy reszta obozu — to licz- 
ne grupki i partje, wzajemnie się zwal- 
czające. W Bułgarji działą obecnie sie- 
demnaście stronnictw politycznych, z 
których najsilniejszy jest t. zw. „De- 
mokraticzeskij  sgowor,, powstały 
przez połączenie się pięciu stronnictw. 
Na czele tej grupy politycznej, stoi pre- 
zydent ministrów Ljapczew. Drugą, 
ważniejszą partją, odgrywającą poważ 
ną rolę w historji nowoczesnej Buł- 
garji jest partja, demokratyczna pod 
wodzą A. Malinowa, który przed kil- 
£oma miesiącami usiłował stworzyć 
nowy rząd. Dalej są radykalni demo- 
kraci, w której to partji zarysowują 
się dwa skrzydła Kosturkowa i Geor- 
gowa. Również liberali nacjonalni roz- 
padają się na dwa obozy a to Smilo- 
wa i Statewa, oraz Petrowa. Na czele 
partji „Rodna zasztita* stoi generał 
Stojnow. Bułgarski związek rolniczy 
rozszczepiony jest na trzy obozy, re- 
prezentowańe przez polityków  Gicze- 
wa, Tomowa i Dragijewa. Ruchliwą 
„działalność wykazują socjalni demo- 
kraci pod przywództwem  Sakazowa į 
Pastukowa. Typową partją mieszczań 
ską jest partja liberalna pod przywódz- 
iwem Tonczewa, oraz partja gospo- 
darcza, ńa czele której stoi dr. Jagorid- 
kow. Drobni producenci bułgarscy, sku 
pieni są w partji rękodzielniczej, na 
czele której stoi Tabakow. Dalszemi 
partjami mieszczańskiemi, to partja t. 
zw. „zjednoczony z prof. Ganewem na 
czele i partia faszystowska pod przy- 
wództwem Mitakowowa. Nie brak rów 
nież komunistów & Petkowem na 
czele. 

„Demokraticzeskij sgowor* połą- 
czył się do wyborów ze skrzydłem li- 
berałów narodowych pod przywódz- 

twem Smilowa i Statewowa, będącego 
silniejszym, aniżeli skrzydło Petrowa, 
co znacznie potęguje obawy opozycji 
rozbitej na dwa obozy: „narodowy“ i 
„lewicowy”. W obozie „narodowym 
znajduje się skrzydło Giczewa związ- 
ku rolniczego, dalej zwolennicy Tomo- 
wa partji narodowo-liberalnej, wresz- 
cie demokraci i grupa Kosturka rady- 
kalnych demokratów. Blok lewicowy 
składa się z pozostałych dwu grup 
związku rolniczego Tomowa i Dragije- 
wa, dalej drugiego skrzydła radyka- 
łów, partji rzemieślniczej i różnych od- 
szczepieńców innych partyj. Oprócz 
tego wysunięto kandydaturę kilku 
miejscowych grup, nie odgrywają- 
cych żadnej roli. Władze wyborcze za- 
rejestrowały 14 głównych list kandy- 
datów i 586 prowincjonalnych. Wszyst 
kich kandydatów jest 1.500, podczas 
gdy parlament bułgarski liczy tylko 
277 członków. 

Stosunki polityczne w Bułgarji róż- 
nią się znacznie od stosunków w in- 
nych państwach europejskich, co ujaw- 
nia się w składzie i charakterze stron- 
nictw politycznych. Bułgarja ma par- 
tje burżuazyjne i wyraźnie profesjonal- 
ne, oraz dwie partje nawskroś klasowe: 
socjalno-demokratyczną i komunistycz 
ną. Nie ulega więc wątpliwości, że 
każda partja stara się uzyskać jaknaj-, 
więcej mandatów. Przy tworzeniu blo- 
ków nie kierowano się chęcią opano- 
wania państwa, ale raczej obliczenia- 
mi matematycznemi siły mandatowej. 
Jest możliwem, aby państwo rządzone 
było przez partje opozycyjne, które od 
dziesiątek lat gwałtownie się zwalcza- 
ją i różnią się zasadniczo w swych 
poglądach. 

Głównymi uczestnikami walk wy- 
borczych są: „demokraticzeskoj sgo- 
wor“ i narodowi liberali ze strony 
rządu a „blok narodowy“ i komunišci, 
ze strony opozycji. Głównem hasłem 
obozu rządowego jest: podniesienie 
gospodarcze i kulturalne państwa na 
platformie monarchistyczno-konstytu- 
cyjnej. Pewnem jest, że obóz ten na“ 
dal rządzić będzie Bułgarją. Takiem 
samem hasłem operują opozycjoniści 
z bloku narodowego, jednakowoż dla 
swych skłonności lewicowych nie mo- 
gą uzyskać zaufania szerokich warstw, 
a ich niejednolitość uniemożliwia im 
wytworzenie większości rządowej, cho 
ciażby zdołali otrzymać razem więk- 
szość głosów. Samodzielnie występują 
komuniści, partja proskrybowana, któ- 
ra w Bułgarji może jeszcze więcej, ani- - 
żeli w innych państwach kieruje się 
wskazówkami Moskwy. 

Podróż ambasadora Chłapowskiego 
NANCY. PAT. — Ambasador Chłapowski, który przybył tu w piątek z Paryża, 

udał Se sobotę przed południem do Luneville, dawnej rezydencji krėla Stanisława 
L.eszczyńskiego.. Przyjęcie ambasadora Polski w Luneviile nosiło charakter wielkiej ma- 
rifestacji polsko-francuskiej. Tłumy publiczności zalegały ulice, witając entuzjastycznemi 
okrzykami przedstawiciela bratniego narodu, W godzinach popołudniowych ambasador 
chłapowski udał się do wielkiej odlewni w Pont-a-Mousson, gdzie był owacyjnie przy 
sęty przez przeszło dwutysięczną kołonję polską. 

Święto śpiewacze w Łotwie 
„RYGA! PAT. — O godzinie 17 w sobotę rozpoczęły się uroczystości, 

związane z 7-em, świętem śpiewaczem. O godzinie tej przybył na plac Espla- 
nady prezydent państwa, oremjer, ministrowie i korpus dyplomatyczno. Bar- 
wny pochód 12 tysięcy śpiewaków, ubranych w stroje narodowe, poprzedzał 
oddział fanfarzystów na koniach, ogłaszających rozpoczęcie się święta. Przed 
trybuną: prezydenta przemaszerowały kolejno oddziały śpiewaków. Pochód 
trwał zgórą godzinę. Po godzinie 18 na podniesienie wstąpił prezydent i w 
krótkiem przemówieniu powitał uczestników święta, oraz przypbyłych gości, 
poczem ogłosił oficjalnie otwarcie święta. Po odśpiewaniu hymnu narodowe- 
go chóry wykonały szereg pieśni kompozytorów łotewskich. 

  

Odkrycie kinetocytów 
WIEDEŃ. РАТ.. — Prymarjusz wiedeńskiego instytutu badań raka, lekarz polski 

Gi. Edelman dokonał, jak donosi „Wiener Klinische Wochenschrift“, ważnego odkrycia 
naukowego Stwierdził on mianowicie, że we krwi osób normalnych i chorych, obok 
ciałek białych i czerwonych znajduje się jeszcze jeden, nieznany dotychczas składnik, 
Lezwany przez odkrywcę kinetocytem. W milinietrze sześciennym krwi ludzkiej znaj- 
duje się 40 tys. kinetocytów. Kinetocyty odznaczają się nadzwyczajną ruchliwością. We- 
cug badań dr. Edelmana, kinetocyty odgrywają poważną rolę przy krzepnięciu krwi. 

Awantury komunistów w Dyneburgu 
RYGA PAT. — W piątek w godzinach wieczornych, w Dyneburgu zebrała się 

w pobliżu gmachu sądu, grupa wyrostków, w wieku od 17 do 20 lat i rozpoczęła wybi 
janie szyb w oknach, Przybyła policja i aresztowała kilkunastu z nich. Okazało się 
że byli to młodzi komuniści, którzy w ten sposób protestowali, przeciwko surowemu 
wyrokowi, jaki zapadł przed kilkoma dniami w sprawie komunistycznej. 

Upały w Ameryce 
NOWY YORK. PAT — W ostatnich dniach, w środkowo-zachodniej i zachodniej 

części Stanów Zjednoczonych zginęło przeszło 20 osób wskutek upałów lub kąpieli, W 
cieniu temperatura dochodziła w dniu ostatnim do 100 st. F,
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Geneza biiwy pod Oilnem 
(19-VI 1831 r.) 

Szczęk oręża i walka zbrojna z na- 
jedźcą, wrzała już na całej Litwie. Od 
marca 1831 r. poszczęgólne powiaty 
podnosiły sztandar buntu przeciwko 
niewoli i pędziły wroga precz ze swych 
dziedzin. Jedynie Wilnu — stolicy Lit- 
wy nie wolno było zaznać rozkoszy 
zmierzenia się z wrogiem. 

. Cały kraj czekał na wyzwolenie sto 
licy, lecz ono nie przychodziło. Wszę- 
dzie wrzała walka bezlitosna, a mia- 
sto ciągle dzierżył wróg. Partyzanckie 

'oddziały powstańców, nieposiadające 
silnej artylerji i odpowiednio wyszko- 
lonych wojsk technicznych, nie mogły 
'się kusić o zdobycie miasta. A tam tak 
czekano powstańców... I niejeden, nie 
mogąc się ich doczekać, nocą omijał 
placówki rosyjskie, opuszczał miasto 
rodzinne i szedł „do lasu". 
"Nareszcie centralne władze pow- 
stańcze w Królestwie, pomyślały i o 
Litwie. W drugiej połowie maja zosta- 
je wysłany z pod Księżopola (nieda- 
leko Ostrołęki) nieliczny ilościowo, 
lecz silny jakością oddział instruktor- 
ski z wojsk regularnych pod dowódz- 

. twem Chłapowskiego. Ma on się prze- 
drzeć między wojska rosyjskie i do- 
trzeć blisko Wilna, na teren. powiatu 

. trockiego, by walczące tam oddziały 
powstańcze zorganizować, zespolić i 

- uczynić zdolnemi do większej akcji. 
Wybór człowieka, którego posta- 

, Wiono na czele tej wyprawy, nie mógł 
być lepszym. Chłapowski, stary wojak 
napoleoński, w wojsku Wielkiego Wo- 

„dza, nauczył się, że można wszystkie- 
go dokonać. Z małym, bo liczącym za- 
ledwie ośmiuset z czemś ludzi, oddzia- 
łem, forsownym marszem przebywa ol- 
brzymią przestrzeń, dzielącą go od 
celu, zadając po drodze dotkliwe szko- 

* dy nieprzyjacielowi. Dnia 22 maja w 
Bielsku, zdobywa równy prawie swym 
"siłom oddział rosyjski, zabierając prze- 
szło sześciuset jeńców i mnóstwo bro- 

"ni; następnego dnia walczy z moska- 
lami. w Hajnowszczyźnie, zdobywając 

_ jedno działo, około tysiąca karabinów 
1 biorąc mnóstwo jeńca. Tutaj w pu- 
szczy Białowieskiej, przyłączył  się 
dą niego oddział powstańczy Ronka. 
Ze wszystkich stron przybywali do 

- niego,ochotnicy, organizuje więc z 
_ nich 25. pułk piechoty linjowej i 6 lek- 
, kiej, ćwicząc je w służbie regularnej, 
"nawet w marszu. Dnia 28 maja pod 
Zelwianami przebywa Niemen, w dal- 
szym marszu pód Lidą dn. 30 t. m. 
zdobywa dwa działa z całym ekwipun- 
-kiem i bataljon jeńca, którego starym 
trybem zmuszony był bez oficerów 
puścić wolno. Po odpoczynku w Lidzie 

"wyrusza dalej, staczając po drodze 
mńiejsze, lub większe potyczki. 2-go 
czerwca przebywa rzekę Mereczankę 

„ pod Oranami (77 w. od Wilna). Tutaj 
„doszła go wiadomość o jakimś więk- 
szym oddziale regularnych wojsk pol- 
skich, maszerującym od Łomży w kie- 
runku na Kowno. Nawiązuje z dowódz 
twem tego oddziału kontakt, zawiada- 

, miając o sytuacji, panującej na Litwie 
i podsuwają plan wyzyskania sytua- 
"cji — zdobycia Wilna. 

"Na nieszczęście, na czele oddziału, 
wysłanego w sile około 12 tysięcy żoł- 
nierza, był Giełgud— człowiek, jak pi- 
sze znawca tej wojny prof. Tokarz, 

" „mniej niż średniej miary, dobry, wa- 
_Jeczny żołnierz, ale bez własnego zda- 
nia, żyjący radą coraz to innych lu- 

„dzi“. Dywizja ta wyruszyła z Chlubna 
, pod Łomżą, 27 maja miała inne zada- 
_ nie przed sobą. 

Z powodu swej masy, mniej ru- 
_chliwa, oddziału Chłapowskiego, mu- 
siała się zdobyć na większy wyczyn 
bojowy — a mogło nim być tylko zdo- 
„bycie Wilna i stąd, jako bazy opera- 

Florida odpływa jutro 
(.._ „Florida* odpływa jutro o godzinie 
-4 po południu. Jednak prosimy zająć 
- kabinę godzinę albo dwie przed odej- 
— ściem statku. Pan ma kajutę nr. 7 dwu- 

' osobową, wspólnie z panem Prószyń- 
skim, tak jak panowie sobie życzyli* 

_ objaśnił mnie urzędnik, wręczając bilet. 
- Przed wyjazdem oczywiście informo 
wałem i dowiadywałem się gdzie mo- 

__ głem o cenach, o tem jaką klasą jechać 
etc. etc. Informacje były często bardzo 

_ sprzeczne. Wszyscy w Polsce jednym 
_ głosem twierdzili, że na morzu podró- 

żować „możliwie* można tylko pier- 
wszą klasą. Drugą klasa „jest wstręt- 
„na“, zaś trzecia absolutnie „niemożli- 
wa“. W ciągu swojej podróży jezdziłem 
czterema linjami okrętowemi: więc 

_ Societe Głe des Transports Maritimes 
| .— statek Florida linja transatlarttyc- 
_ ka Marsylja, Barcelona, Dakar, Rio de 

_ Janeiro, Montewideo, Buenos Aires, da 
-_ lej Cie Paquet, Dakar - Marsylja, statek 
_ lonie, dalej Cie Cyprien Fabre — sta- 

tek Madonna i Cie Chargeurs Reunis,. 
statek Brazza  — oba ostatnie statki 
kursujące między Francją i wzdłuż za- 

$. 
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—. свойтесо муБггега АНуК!. 
Przekonatem się, že wszystkie te 0- 

-, kręty czemś się różniły jeden od drugie. 
' go ile chodzi o kabiny, jedzenie etc. 

Naprzykład można powiedzieć, że na 
_ Brazie ma się to samo w drugiej klasie 
co na lonie w pierwszej. Ogólnie mó- 

, wiąc trzeba rozróżniać przedewszyst- 
_ kiem linje emigracyjne, więc do Ame- 

- ryki, i w innych kierunkach. Na linjach 

  

cyjnej, rozszerzanie poważniejszej ak- 
cji wojennej. 

Początek zapowiadał się świetnie, 
duch w wojsku panował dobry. Na- 
stępnego dnia po wymarszu oddział 
stanął w Grajewie, dwudziestego dzie- 
wiątego maja stoczono bitwę z wojska- 
mi rosyjskiemi pod Rajgrodem. Bitwa 
wykazała słabość Giełguda, jako głów- 
nego dowódcy. Zwycięstwo nasze nie 
było takie, jakiem być mogło, jednak 
wchodzącego na Litwę Giełguda opro- 
mieniało nimbem zwycięzcy. 

Tymczasem w otoczeniu Giełguda 
wyrasta plan fantastyczny, by miast 
kierować się na Wilno, iść na Żmudż 
i tam, sięgając Bałtyku, zdobywszy 
Połągę, czekać posiłków w ludziach i 
broni, mających przybyć morzem. Dnia 
29 maja grupa Giełguda po bitwie pod 
Rajgrodem, dochodzi do Augustowa, 
następnego dnia, jest już w Suwał- 
kach, gdzie Giełgud, „Dowódca Od- 
dzielnego Korpusu Wojska Polskiego, 
wydaje odezwę „do mieszkańców Lit- 
wy i Żmudzi*. Dalszy marsz na Ma- 
rjampol i przebycie dnia 6 czerwca 
pod Giełgudyszkami Niemna odsuwa- 
ły na przyszłość plan zdobycia Wilna 
raptownem natarciem. Rosjanie jednak 
czuwali, rozumiejąc ważność strate- 
giczną i moralną dla powstania, zdo- 
bycie tego miasta. I gdy w pierwszych 
dniach czerwca są gotowi opuścić Wil 
no po zniszczeniu zapasów wojennych, 
później z każdym dniem coraz bardziej 
się umacniają. Dnia 4 czerwca przy- 
bywa im na pomoc z dwoma tysiącami 
generał Sulima, dn. 12 z siedmiu tysią- 
cami... pobity pod Rajgrodem Sacken, 
dnia 14 gen. Otroszczenko z dwoma 
tysiącami, dn. 16 z sześciu tysiącami 
Kuruta. Ta koncentracja, jak oblicza 
prof. Tokarz, zdołała skupić w Wilnie 
22.644 bagnetów i szabel, oraz 72 dzia 
ła. Prócz tego na odsiecz zbliżały się 
oddziały czołowe armji rezerwowej 
gen. Dołstoja. Sytuacja stawała się bez 
nadziejna. 

A w tym czasie Giełgud, organizu- 
jąc w Kiejdanach rząd powstańczy 
litewski, szykował się do utopijnego 
oparcia o Bałtyk. Dn. 8 czerwca zja- 
wił się osobiście u niego, Chłapowski, 
przekonywując o konieczności zdoby- 
cia Wilna. Dokonał tyle, że przekonał 
otoczenie Giełguda. Sytuacja przedsta- 
wiała się o tyle dobrze, że można by- 
ła zgromadzić około 21 tysiąca wojsk 
powstańczych, a w Wilnie jeszcze nie 
nastąpiło większe zgrupowanie nie- 
przyjaciela (prof. Tokarz). Chłapow- 
ski pewny więc, że Giełgud ruszy za 
nim, wraca do swego oddziału w Cza- 
biszkach, dnia 9 czerwca buduje dla 
jego wojsk most na rz. Świętej, a dn.. 
13 podsunął się aż do Waki (2 mile 
od Wilna). Tymczasem Giełgud nie 
przybywał, a zamiast grupować swe 
siły, oddzielnie wysłał po drugiej stro- 
nie Wilji Dembińskiego. Alarmuje 
więc go ciągle Chłapowski przez łącz- 
ników, wieści jednak, jakie mu stam- 
tąd przywożono, były smutne — woj- 
sko szemrze na dowództwo, brak zde- 
cydowania. Dnia 17 czerwca Rosjanie 
atakują Chłapowskiego, chcąc odrzu- 
cić od mostu na Wace, lecz zostają 
odpędzeni. W dniustym po drugiej stro 
nie Wilji od przedmieścia  Śnipiszek 
ponosi klęskę ze swym oddziałem Dem 
biński i w decydującym dniu rozprawy 
o Wilno, nie będzie mógł brać udziału. 

Naresżcie dnia 18 czerwca o godz. 
2-ej po południu przybył do Rykont, 
gdzie miał kwaterę Chłapowski, Gieł- 
gud. Sytuacja była już beznadziejna. 
Siły polskie nie wystarczały do zdoby- 
cia miasta, umocnionego i bronionego 
przez znacznie silniejsze oddziały rQ- 
syjskie. Giełgud, mimo ostrzeżeń Chła 

emigr. 3 kl. rzeczywiście jest niemożli- 
wa dla człowieka o pewnych wy- 
maganiach kulturalnych, gdyż tu wszy 
stko jest obliczone na 'taniego emigran 
ta, głównie słowiańskiego lub włoskie- 
go, więc nocuje się na salach ogólnych, 
jedzenie jest bardzo prymitywne tę. sa- 
me, ałbo i gorsze co dla majtków i pa- 
laczy i wejście na wyższy pokład jest 
wzbronione. 

Na linjach wzdłuż wybrzeża Afry- 
ki trzecia klasa jest zupełnie inna. 
Wszędzie tu ma się kajuty przeważnie 
czterosobowe ze sprężynowemi łóżka- 
mi, obsłużone przez specjalną do tego 
służbę. Obiad się je w sali jadalnej 
przy stołach nakrytych obrusami z ser- 
wetami. Sniadanie i obiad podaje się 
w ilości 6 — 7 potraw z winem, wszy- 
stko jest podane przez służbę. Część 
tej sali jadalnej jest zajęta przez bar 
czynny cały dzień i przez stoliki przy 
których można pisać, grać w karty etc. 

Pierwsza klasa ma luksusową kuch- 
nie, kabiny jedno i dwuosobowe, salo- 
ny, gabinety etc. 

Druga klasa ma kuchnię wspólną z 
pierwszą klasą, kabiny 2 i 4 łóżkowe, 
zaś sałonów luksusowych nie posiada, 

"gdyż ma tylko salę jadalną, palarnię i 
i salę do gry w szachy, karty etc. z 
barem i pokład swój specjalny. 

Pozatem są na niektórych statkach 
i inne jeszcze klasy. Naprzykład Florida 
miała I klasę, II klasę, II klasę ekono- 
miczną, III klasą w kajutach, III klasę 
na salach ogólnych, pod pokładem z je- 
dzeniem i pod pokładem bez jedzenia. 
Więc faktycznie 7 klas. 
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Że zjazdu kołejowców — abstynentów 
WARSZAWIA. PAT. — W trzecim dniu międzynarodowego kongresu kolejow 

ców — abstynentów odbyło się przed południem plenarne posiedzenie w sali Stowarzy 
szenia Techników. Na posiedzeniu tem wygłosili odczyty dr, Czesław Wroczyński, na- 
czeliik wydziału zdrowia magistratu m. Warszawy, pod tyt. 
pracowników kożejowych*, p. Johan Frey, k 

„Alkoholizm, a zdrowie 
erownik biura czwajcarskich kolei związko 

  

wych z Lucerny, pod tyt..: „Alkoho a wypadki kolejowe" p. Beauchamps, prezes fran- 
cuskiego związku kolejowców — abstynentów, odczyt pod tyt.: „Źródła alkoholizmu i 
i ochrona przed nim*. Pozatem wygłosili odczyty dr. Bekes, radca sanitarny austrjackich 
kolei związkowych i inż.Bolle, Po tych edczytach nastąpiło zamknięcie kongrehu.. W go 
Gzinach popołudniowych wydano na cześć 
17 min. 25goście odjechali do Poznania. 

gości w hotelu saskim przyjęcie, a o godz. 

Ujęcie groźnego bandyty 
BRZEŚĆ NAD BUGIEM. PAT, — W dniu 17 b.m. na skutek zarządzonego pości 

gu, ujęty został Bazyli] Pugacz, słynny z napadu, dokonanego na Ś. p. kpt, Łopatkę 
i sierżanta Rojkę, Bandyta odstawiony pod 

przyznał się do popełnienia zbrodni. Z zeznań jego wynika, że inicjatorem 

silną eskortą do Brześcia, z całym cynizmem 

i głównym 
sprawcą napadu, był Zysek Stanisław, ujęty podczas obławy w dniu 7 b.m, Przebieg na- 

padu byt następujący: Bandyci wskoczyli w biegu do pociągu, nieopodal stacji Hołyń, 

na linji Kowel—Sarny. Pierwszy, do przedziału zajętego przez kpt, Łopatkę, wtargnął 

Zysek i wystrzałem z rewol+weru pozbawił życia sierżanta Rojkę. Na skutek strzałów: 
kpt. Łopatka obudził się, Zysek i trzeci bandyta Dunaj dali do niego 8 strzałów. Pugacz 
zeznał, że pomiędzy rannym już kapitanem Łopatką, a bandytami, wywiązała się walka 
na śmierć i życie. Po dokonaniu krwawego napadu, bandyci wyrzttcili ciała zabitych i po 

zrabowaniu pieniędzy, wyskoczyli z pociągu, Chcąc zatrzeć ślady zbrodni, Pugacz i je 
go dwaj kamraci, doszli do miejsca, gdzie leżały zwłoki oficera i zasypali je, używając 
przytem mielonego tytoniu, aby uniemożliwić poszukłwania psom policyjnym. 

Katastrofa lotnicza 
- POZNAŃ, PAT. — W dniu 20 b. m. przed południem, wydarzyła się na totnisku 

w Ławicy katastrofa lotnicza. Mianowicie, podczas lotu ćwiczebnego, zderzyły się dwa 
samoloty i oba zaczęty spadać. Kapral pilot Napierała wyskoczył z samołotu, przy wy' 
skakiwaniu jednak zaplątał się w linkach aparatu tak, że aparat pociągnął go za sobą 
w dół. Kapral Napierała zginął na miejscu pod szczątkami samolotu. Porucznik pilot 
Zanoziński piłotujący drugi aparat, próbował doprowadzić go do równowagi, co jednak 
się nie udało, Wobec tego wyskoczył, posługując się spadochronem. Odłegłość od zie- 
mi była jednak już zamała, tak, że spadochron nie otworzył się i porucznik upadł na 
ziemię, ciężko się raniąc. W stanie groźnym przewieziono go do szpitala. Oba aparaty, 
zniszczone są doszczętnie. 

Wybuch granatu we Lwowie 
LWÓW. PAT. — W dniu 20 b. m, w godzinach popołudniowych, przy napra-j 

"wach toru kolejowego na dworcu we Lwowie, jeden z robotników, Antoni Basza, natia 
fił podczas kopania iopatą na granat, który usiłował wydobyć z ziemi, Granat eksplodo- 

wał, rozszarpując Baszę, który poniósł śmierć na miejscu. 

  

  

Wydawnictwo 

co ty 
pierwszorzędną powieść 

Warunki   

ZA 2 ZŁOTE 85 GR. 
„Moja Bibljoteka" 

w Warszawie, ul. Szczygla 7 

daje w prenumeracie miesięcznej 

najprzedniejszych autorów Świata, 

Za tak niską cenę po wpłaceniu” na konto P. K. O. Nr. 26,175 

lub przekazem pocztowym, otrzymać można 

I tomy powieści mieglęcznie 
tworząc tym minimalnym wydatkiem własną „Moją Bibljotekę“. 

prenumeraty wraz z przesyłką pocztową: miesięcznie 

zł. 2 gr. 85, kwartalnie zł. 8.—, rocznie zł. 30.—. 

  

  
  

  

  

powskiego, nie chciał się cofać z pod 
Wilna. Duch w armji był taki, że naka- 
zanie odwrotu było prawie dlań nie- 
możliwe — walka musiała się zacząć. 

Rosjanie zajęli stanowiska na gó 
rach Ponarskich (8 wiorst na zachód 
od Wilna). Dowództwo nad nimi objął 
Sacken przy pomocy gen. inż. Tenne- 
ra. Z polskiej strony dowodził oficjal- 
nie Giełgud, który dzielnie stał w og- 
niu, ale nie panował nad sytuacją 
(prof. Tokarz). Właściwie jednak nie 
kierował całością akcji nikt. Walka, z 
początku nie zapowiadająca wyraźnie, 
po czyjej stronie zostanie zwycięstwo, 
po pewnym czasie wyraźnie przechyli- 
ła szalę na stronę rosyjską. Przewaga 
liczebna żołnierza, artylerja, lepsze sta- 
nowisko i umocnione odpowiednio, zła 
mały odwagę i waleczność żołnierza 

Dla przykładu przytoczę ceny na 
Floridzie z Marsylji do Dakaru —- 7 
dni drogi: 1 kłasa około 3400 franków; 
2 kl. 2600 fr. — 2 ekonomiczna 
1400 fr.; III klasa około 750 fr. Między 
drugą klasą i drugą ekonomiczną klasą 
różnica w cenie 1200 fr., więc pra- 
wie połowa. Między temi samemi kla- 
sami i na tym samym statku różnica—- 
na całej linji, bo od Marsylji do Buenos 
Aires, wynosi około 700 franków, więc 
mniej. Podobne dziwolagi powstają ze 
względów konkurencyjnych. W rzeczy 
wistości różnica w jedzeniu i wygo- 
dach minimalna. Stąd ludzie, którzy 
często jeżdżą, zwykle mogą urządzić 
się tanio i wygodnie. Co się tyczy pu- 
bliczności to różnica jest również nie- 
duża, gdyż jeżdżą przeważnie tylko u- 
rzędnicy. Więc zależnie od tego, jaką 
klasę komu udało się wytargować, je- 
dzie taki urzędnik w pierwszej, ałbo 
drugiej. W trzeciej klasie jada ludzie 
przeważnie podróżujący na własny 
koszt. 

Co się tyczy kupna biletu to rady 
udzielone mi również były bardzo sprze 
czne. W konsulacie w Marsylji o moż- 
ności targowania się nikt nic nie wie 
dział. „Na statkach przecie, jak na ko- 
lejach, kupuje się bilet i koniec. Nie 
słyszałem żeby można było targować 
się'* — oświadczył mi jeden z urzędni- 
ków konsulatu. Znowuż przed wyjaz- 
dem z Warszawy opowiadał mi mój 
znajomy, że w Marsylji przy kupnie bi 
letu, gdy wymieniono mu cenę kata- 
logową do Rio de Janeiro — trzysta 
dolarów to on dawał sto i w końcu ku 
pił bilet pierwszej klasy za sto sześć- 

  

2 
polskiego. Giełgud nakazał odwrót, 
osłaniał go .Chłapowski, zadając je- 
szcze podczas odwrotu wrogowi bole- 
sne ciosy. 

Długi czerwcowy dzień miał: się 
ku wieczorowi. Bitwa ponarska się 
kończyła. Na pobojowisku i wziętych 
do niewoli zostało do 2000 naszych 
żołnierzy. Reszta, strudzona  śmiertel- 
nie, wkroczyła na drogę, która wiodła 
hen, daleko... Oddział Giełguda, pełen 
nadziei na zwycięskie zakończenie woj 
ny wyzwoleńczej na Litwie, otwierał 
w księdze losów nową kartę przezna- 
czenia, które niosło w przyszłości do- 
wódcy śmierć z ręki braterskiej, a woj- 
sku hańbę złożenia broni Prusakowi i 
długie lata tułaczki na obczyźnie. 

Stefan Rosiak 

dziesiąt dolarów. Oczywiście tu du- 
żą rolę odegrywa sezon. Gdy mało jest 
pasażerów to łatwiej jest utargować 
coskolwiek. Mnie się udało utargować 
zaledwo 16 proc. Po kupnie biletu wy- 
szedłem z biura z przeświadczenietn, 
że nieumiejętnie wziąłem się do tego, 
że można było utargować więcej. | 

Później dowiedziałem się, że jesz- 
cze inaczej urządzają Się podróżnicy. 
O ile okręt niezbyt jest przepełniony — 
kupuje się najtańszy bilet, jaki jest. 
Chodzi o to, żeby być wciagniętym na 
listę pasażerów i wejść na statek. W 
kilka godzin po wyjściu statku z portu, 
gdy wszystko jako tako się uporządku- 
je, idzie się do maitre d'hótel'a pierw- 
szej klasy i z nim już dobija się tar- 
gu. W ten sposób przejazd pierwszą 
klasą kosztuje często czwartą część 
tego co się płaci za bilet w kasie. 

20-go lutego już o godzinie 3 po po 
łudniu byliśmy z panem Prószyńskim 
ra pokładzie Floridy. O godzinie czwar 
tej zaczęto ściągać mostki i odwiązy- 
wać liny wiążące nas z Europą. Za- 
trzymywał samochód, który ktoś brał 
ze sobą i który z trudem umieszczono 
pod pokładem dopiero koło godziny 
piątej. Gdy wszystko już było gotowe 
mały holownik pieniąc wodę zaczął 
powoli odciągać olbrzyma morskiego 
od brzegu. „„Mały ale bardzo stara się** 
powiedziałem, co wywołało wybuch 
śmiechu u pana Prószyńskiego. „Wie 
pan, to iest tak gospodarskie powie- 
dzenie i tak jednocześnie kresowe wy- 
rażenie, że na tym tle to szalenie za- 
bawnie wyglada”. Wszyscy podróżni 
wyłlegli na pokład. 

ECHA KRAJOWE 
  

GŁĘBOKIE 
— Uroczyste rozdanie matury. W powia 

towem mieście Głębokiem, wojew. Wileń- 
skiego, odbyła się w dniu wczorajszym uro- 
czystość wręczenia świadectw _ dojrzałości 
pierwszym maturzystom tut, gimnazjum w 
obecności przedstawicieli _ władz _ powia- 
towych, samorządowych i licznie zgromadzo 
nego społeczeństwa miejscowego. 

Pierwsza matura była owocem mozolnej 
pracy grona nauczycielskiego w nowoorga- 
nizującem się prywatnem gimnazjum koe- 
dukacyjnem humanistycznem im. Unji Lubel 
skiej w Głebokiem. W tak poważny sukces 
nie wierzyło tutejsze społeczeństwo, przy- 
zwyczajone do krytyki wszystkiego? co mieś- 
ciło się w ramach gimnazjum, a w dodatku 
tę niewiarę wiewano w dusze abiturjentów, 
którzy zasiad,ali po raz pierwszy w rb. szk. 
a terenie Głębokiego do egzaminu dojrza- 
ości. 

Poważny zwrot w umysłach  społeczeń- 
stwa tut, wprowadził dzień 22 kwietnia br., 
w którym p. dyr. Kozicki przywiózł z Kura- 
torjum pismo, miarujące nauczycieli klasy 
8-ej i dyr. Kozickiego członkami Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia 
zwyczajnego egzaminu maturalnego pod prze 
wodnictwem p. naczełnika wydziału szk. 
średnich, p. Głuchowskiego Władysława. 

Egzamin pisemny odbył się w dniu 11— 
13 maja pod przewodnictwem dyr, państw. 
gimnazjum H. Sienkiewicza z Wilejki, p. Sta 
siuna, i dat wynik pomyślny. Egzamin ustny 
odbył się dnia 1 czerwca pod przewodni- 
ctwem p. naczelnika Głuchowskiego. Wszy- 
scy abiturjenci i abiturjentk: złożyli egzamin 
dojrzałości, 

Pierwszą maturę w naszem gimnazjum o- 
trzymali: Drozdówna Zofja, Cejtelówna Szy 
fra, Gińko Jan, Ginko Włodzimierz, Orech- 
wo Arkadiusz, Rapportówna Eta, Rappor- 
tówna Roza, 

— Kawalerska jazda. Kilka dni temu 
mieliśmy ładne ale przykre widowisko: samo 
chód którego właściciełem jest niejaki p. 
Popławski, był pędzony przez niego z szyb- 
kością 60 —- 70 klm. na godzinę — nie 
zważając na nasze wąskie ulice. Przejechaw- 
Szy szczęśliwie miasteczko, p. Popławski 
pojechał dalej w kierunku Berezwecza, gdzie 
potrafił — na równej doskonale wybrukowa 
nej drodze wpaść do rowu; samochód roz- 
bił się, przewrócił się do góry kołami - na- 
krywając, na szczęście, nieszkodliwie, jadą 
cych. Właściciel samochodu ma trochę po- 
turbowane żebra, jeden pasażer trochę roz- 
ciął twarz, szofer poszarpał skórę na twarzy 
4-ty pasażer wyleciał z samochodu jak pił- 
ka i tylko skarżył się, że uderzył się. 

Należy zaznaczyć, że p. Popławski, 0 
ile wiadomo nam, słabo jeszcze prowadzi 
samochód i nawet na kierowanie  samo- 
chodem prawa nie ma. Stale jezdził, co pra- 
wda na tym samochodzie szofer, ale w 
tym wypadku zechciało się właściciełowi sa 
mochodu zabawić się w „kawalerską” jazdę, 
która przecież mogła mieć wprost fataine 
następstwa. Więcej rozwagi nigdy nie za- 
szkodzi! 

Głos na pustyni, 

WILEJKA 
— Przedstawienie szkolne. Samorząd 

kl. 6-ej szkoły powszechnej w Wilejce ode 
grał w dniu 14. 6. 1931 r. wieczorem pod kie 
runkiem naucz, p. Paszkowskiego w świet 
licy Strzeleckiej obrazek sceniczny w 3 od- 
słonach p.t. „Polska już wolna” oraz sztucz 
kę fantastyczną w 3-ch odsłonach pt. „W 
szponach czarownicy”, — Obie sztuczki т 
wierające bogatą treść, wypadły na scenie 
dos: efektownie. Dochód z przedstawienia 
prze7nacza się na wycieczkę. dziatwy szkol- 
nej do Wilna. = 

SIWCE gm. Krzywicze 
— Z życia Związku Strzeleckiego. Wieś 

Siwce jest jedyna na terenie pow. wilejskie- 
go w której istnieją aż dwa oddziały Związ- 
ku Strzeleckiego: męski i żeński, liczące po 
30 członków. W oddziałach tych dzielnie pra- 
cuje w charakterze referentk: wychowania 
obywatelskiego kierowniczka  tamt. szkoły 
powszechnej p. Stefanja Wlazłówna. Oddział 
żeński Z.S. dzięki niej właśnie został powo- 
łany do życia. W niedzielę dnia 7 bm. ze- 
spół amatorski obydwu oddziałów Z.S. u- 
rządził starannie przygotowane przedstawie- 
nie. Odegrano dwie l-aktowe sztuki p.t. 
„Brzytwa swatem* i „Makolagwa'. Licznie 
zebrana miejscowa publiczność była z tej ro- 
zrywki mocho zadowolona. Po przedstawie- 
niu odbyła się zabawa taneczna. Zysk prze 
znaczono na kulturalne potrzeby Strzetca. 

i Valde. 

SLONIM. 
—. Rozwój życia sportowego. Ostatnio 

odbyło się w Slonimie posiedzenie nowo- 
wyl onionego Zarządu Ligi Morskiej i Kolon 
jalnej, na którem omówiono szereg donio- 
słych spraw, Wśród nich na. specjalne pod- 
kreślenie zasługuje utworzenie sekcji pły- 
waćkiej i wioślarsko - turystycznej przy Li- 

Jacyś _ przygodni grajkowie 
wygrywali różne skoczne melodyjki, 
niektóre osoby przyniosły zwinięte ser 
pentiny, dały jeden koniec odjeżdżają- 
cym i rozwijały w miarę oddalania się 

statku. Jedna młoda i przystojna pani 
słała odjeżdżającemu panu kilka takich 
serpentin, jedną białą i kilka kolo- 
rowych. Kolorowe okazały się krótkie 
i prędzej się rozwinęły. Został tylko 
biały pasek papieru. Temu paskowi 
pani nie dała skończyć: urwała go i 
koniec rzuciła do morza. Dużo wyrazu 
było w tej scenie, bardzo wzruszona 
zdawała się być ta pani. Nikt na to nie 
patrzył, wszyscy zajęci byli sobą. 

Po pewnym czasie mały holownik 
odciągnął Floridę od brzegu i ustawił 
w kierunku wyjścia z portu. Wówczas 
Florida zaczęła lekko drgać. To śrubę 
puszczono w ruch. Po chwili zauważy- 
Jem, że inne statki zaczęły się przesu- 
wać iakoś, bo własnego ruchu trudno 
było widzieć. Płynęliśmy równiutko i 
już byliśmy przy wyjściu z portu, gdy 
ukazał się naszym oczom nieduży sta- 
tek na morzu. Widać było jak to przód 
to tył zapadał w wodę. Twarze podróż 
nych spoważniały. Zadzwoniono na 0- 
biad. Podróżni leniwie zbierali się. Wi- 
dać było, że wszyscy myślą o jednem. 

„Jak pan znosi kołysanie" — za- 
pyta mój przygodny sąsiad przy sto- 
'e. Byłe to najważniejsze zagadnienie 
danej chwili; na które to pytanie nie- 
bawem można już było dać odpowiedź 
dość pewną. ` 

A. Brochocki. 
P. S. Wobec zarzutów, z któremi się 

spstkałem po ukazaniu się w druku. 

  

dze. Sekcja pływacka w najbliższych dniach 
uruchomi kurs nauki pływania ze szczegół 
nem uwzględnieniem młodzieży, Zarząd Ligi u 
zyskał już zgodę magistratu na urządzenie 
na terenie miejskim pływalni. Sekcja pływac 
ka otwiera także kąpielisko z plażą, która 
ma się mieścić na cyplu między starożeczem 
a kanałem, koło tartaku Fajna. k 

Sekcja wioslarsko - turystyczna zamó- 
wiła iuż 5 kajaków, które są na wykończe- 
niu i w miarę posiadanych funduszy zamie- 
rza budować łodzie typu sportowego i uru 
chomi jeszcze w bieżącym sezonie kurs wio 
ślarstwa. 

Pozatem omówiono sprawę urządzenia 
obchodu nocy Świętojańskiej, który odbę- 
dzie się w. dniu 28 czerwca rb. 

Zebranie organizacyjne komitetu obcho 
dowego zapowiedziano na 15-go ię 

žacego miesiaca. Jak widzimy Z wyžsZeg R У J s 
nowy Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
pod prezesura p. inż. Kazimierza Michalskie- 
go przy wiydatnej pomocy p. płk. M. Turkow 
skiego. d-cy 79 pp. rozpoczyna nową oży- 
wioną działalność nietylko na terenie Ligi, 
lecz i w życiu samego miasta. Fakt zamie- 
rzonego otwarcia kursu pływackiego wypeł- 
ni dotkliwą tukę w wychowaniu fizycznem 
zaś społeczeństwo słonimskie z ulgą powita 
wiadomość utworzenia oddawna upragnio- 
nej plaży i kąpieli w, obrębie miasta, Ironią 
losu było, że Słonim, leżący nad rz. Szcza- 
rą nie miał właściwie gdzie się kąpać i je- 
go mieszkańcy musieli robić odległe wyciecz 
ki w okolice zamiejskie celem wyszukania 
ustronnego miejsca dla kąpieli bez gwaran- 
cji bezpieczeństwa. 

Również dziwnem się wydaje, że Sło- 
nim, posiadajacy piękny kanał rz. Szczary 
nie uprawiał prawie tak popularnego i zdro- 
wego sportu wiosłarskiego. Inicjatywa Za- . 
rządu Ligi i tu chce zapełnić dotkliwy ten 
brak, otwierając sekcję wioslarską, gdzie w 
pierwszym rzędzie młodzież, uprawiając wio- 
slarstwo może pokusić się o pokazanie barw 
miastą Słonima na tak licznych w naszem 
Państwie zawodach wioslarskich. 

— Na bulwarach i nadal niema ławek. 
Mieszkańcy Słonima z pragnieniem odpoczyn 
ku udający się na piękne Bulwary ks, Ogiń 
skiego w Słonimie, niestety, nie moga ni- 
gdzie siąść, a to z braku ławek. Kwestję ta 
poruszaliśmy już na szpaltach naszego 
dziennika, lecz jak dotąd bez rezuitatu. 

Qjcowie miasta najwidoczniej nie maja 
czasu na zajmowanie się tego rodzaju rze- 
czami. Chyba że obowiazkiem miasta jest 
dbać o wygodę jego mieszkańców. 

PIETRAGI POSTAWSKIE 
— Postęp godny uwagi. W dniu 12 czeń 

wca 1931 r, staraniem drużynowego Stowa- 
rzyszenia Rezerwistów i b. wojskowych w 
Pietragach P. Szturycza Jana kier. 3-kl. szko 
ły powszechnej, odbyło się przedstawienie 
dzieci szkolnych, pod kierownictwem P.M. 
Kwiecińskiej, nauczycielki tejże szkoły p.t. 
„Nieszczęsny Rym*. Odegrana sztuczka Wwyt 
padła nadzwyczaj dobrze. Podziwiająco»- 
wprost grające dzieci rezerwistów w 
głuchym zakątku jak Pietragi, w rolach 
swych operowały doskonale 
skim, co w głębi serc utkwiło słuchaczom: — 
postęp wychowania w duchu polskim dzieci. 
Zawdzieczając pracy p. J. Szturycza, a W 
szczególności P, M. Kwiecińskiej, którzy głe- 
boko rozumiejąc doniosłość organizacji, Z 
własnych nakładów urządzili bezpłatne przed * 
stawienie, specjalnie w celu zbliżenia rezer- 
wistów i dania im bodźca do dalszej pracy 
nad rozwojem organizacji. Na przedstawie- 
mre aruzyfia pietrAcka Zadprosta  sąSledzką 
drużynę z Czortów, która przymaszerowała, 
ochoczo ze śpiewem, . pod kierownictwem 
swego drużynowego p. Juljana Dubowskiego 
sołtysa gromady. Na przedstawienie przyby 
przedstawiciel Koła postawskiego, reż. wi- 
ceprezes ]an Sokół, oraz członek Federacyi 
p. Bolesław Bielawski z Postaw i Aieksan- 
der Samosiuk drogomistrz sejmiku postaw= 
skiego. Przybyłe: drużyny na przedstawienie 
zostały powitane po wojskowemu przez YVi- 
ceprezesa p, J. Sokoła. Po _ przedstawieniu 
odegrali rezerwiści Hymn  Narodow* fa 
instrumentach muzycznych, używanych na 
wsi, który wypadł bardzo poprawnie. Po 
przedstawieniu, p. j. Sokół komend. poster. 
P.P, mw Postawach i wiceprezes Stowarzysze 
nia Rez. i b. wojskowych w dłuższem swo- 
jem przemówieniu dziękował za udział w 
urządzeniu przedstawienia i zachęcał do dał- 
szej owocnej pracy dla dobra państwa * 9r- 
ganizacyj, przyczem nadmienił, że Stowa- 
rzyszenie Rezerw. ma na celu przedewszyst 
kiem wychowanie swych członków na do- 
brych obywateli Ojczyzny i samokształcenie 

się. ; 
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Na przedstawieniu było obecnych zgorą | 
250 osób z Pietrag i okolicznych wsi. W, Н, 

Przy otyłości, artretyźmie ; chorobie cu- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Józefa* wzmacnia czynności żołądka, i 7 
szek oraz ułatwia trawienie. A 
    

    

moich pierwszych korespondencyj pod 
tytułem „Najlepiej iechać do Afryki" 
i o Medjolanie — śpieszę wyjaśnić, że 
faktyczne konjunktury postaram się oś 
wietlić w dalszych feljetonach- Teraz 
zaś chciałem tylko uwypuklić nastro- 
je, które panowały i panują w Polsce. 
Mnóstwo osób wybiera się do Angoli, 
która w opowiadaniu wyjątkowo różo- 
wo wygląda. Co się tyczy zdania, któ- 
re wymknęło mi się, że w Medjolanie 
nic ciekawego niema do oglądania, to 
miałem na myśli życie Medjolanu. Dzi 
siaj Medjolan jest miastem prowincjo- : 
nalnem niemal, pomimo swej wielkoś- 

"ci. Dzisiaj Medjolan przoduje w świe- | 
cie bodaj, że tylko w śpiewie. Nie mia- 
łem na myśli sławnej katedry, cmenta- 
rza i muzeów z arcydziełami sztuki. Za 
nieznajomość tych rzeczy w szkole śre 

‘ 
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dniej otrzymuje się stopień niędostate- | 
czny, rodzice mają nieprzyjemności 
ita. Te zabytki oglądałem dawniej i 

teraz nie miałem czasu, żeby drugi raz 
odświeżyć swoje wrażenia. Pisać o. 
nich nie chciałem, jako o rzeczach któ- 
re wszyscy znają o ile nie byli w Me- 
djolanie to z obrazków i opisów. W. > 
bec tego przepraszam za słowo „nic“ 
Medjolan i tych, którzy zachwycali się 
Meljolanem. | ) 

Na przyszłość jednak będę w dal- 
szym ciągu zajmował się swoją po- 
dróżą i swemi spostrzeżeniami z życia, 
starając się opuszczać wszystko to co | 
jest wydrukowane wielkiemi czcionka 
mi w pierwsżym lepszym przewodniku: 
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Karjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Wznowienie obsługi pożyczki miasta Wilna z 1912 roku 

W jednym z ostatnich zeszytów „Pol 

ski Gospodarczej znajdujemy szczegó 
łowe informacje dotyczące tak zwa- 
nej angielskiej pożyczki m.Wilna, Po- 
niżej przytaczamy je w całości. 

Sprawa niewykonywania przez m. 
Wilno od szeregu lat obsługi drugiej о- 
bligacyjnej pożyczki m. Wilna z 1912 
r. było od dłuższego już czasu poważ- 
na przeszkodą w zacieśnieniu stosun- 
Rów finansowych Polski z rynkiem an 
gielskim, rzucając cień nie tylko na kre 
dyt polskich samorządów, lecz również 
budząc zastrzeżenia co do powolności 
załatwiania spraw spornych w naszym 
kraju. Naskutek tego drobne w isto- 
cie zagadnienia obsługi niewielkiej po- 
żyCzki samorządowej zaczynało urastać 
do rozmiarów rzeczy dokuczliwej, w 
dodatku umiejętnie wykorzystywanej 
przez czynniki nam niechętne, nie wy- 
łączając np. propagandy litewskiej, 
wysuwającej do niczego w dzisiejszej 
sytuacji nie obowiązujący Litwinów ar 
gument, że m. Wilno jako stolica Lit- 
wy z pewnością w całej pełni wywią- 
zalobv się ze swych zobowiązań (w 
istocie rzeczy spornych) w stosunku 
do zagranicy. 

Przed podaniem zasadniczych wa- 
runków wznowienia obsługi pożyczki, 
ustałonych w Londynie w dniach 11— 
15 maja rb., należy przypomnieć ogól- 
ne dane w tej sprawie. 

Omawiaiia pożyczka zawarta była 
w 1912 r. na 62 lata w obligacjach 5 
proc. na ogólną sumę 4.244.562 rubli, 
czyl: £ 449.360. Wpływy pożyczki by- 
ły przeznaczone na przeprowadzenie w 
Wilnie instalacji wodociągowej (co zo- 
„stało wykonane), oraz na inne inwesty 
cje miejskie. M. Wilno faktycznie otrzy 
mało tylko części pożyczki, gdyż nie li 
„cząc kosztów emisji tj. kursu emisyj- 
nego i kosztów bankierskich, było ono 
zmuszone do trzymania wpływów z emi 
sji, do cząsu zużycia w bankach peter 
sburskich i naskutek tego, po zajęciu 
miasta przez Niemców jesienią 1915 r., 
utraciło bezpowrotnie kwotę ok. 600 
tys. rubli, tak że zaledwie 77 proc. kwo 

4ty nominalnej długu obligacyjnego 
wpłynęło do kasy miejskiej. Na skutek 
działań wojennych (a następnie infla- 
cii) od jesieni 1915 r. miasto przesta- 

"lo opłacać kupon i raty amortyzacyjne 
- od pożyczki. 

M. Wilno stało stale na stanowi- 
sku, że pożyczka była zobowiązaniem 

„ rublowem, które się zdewaluowało, że 
natomiast wszelkie klauzule walutowe 
w dokumentach, dotyczących zawarcia 
pożyczki, oraz odpowiednie ustępy w 

. prospektach pożyczkowych zamieszczo 
ne zostały przez ówczesnych przedsta-- 
wicieli miasta z widocznem przekrocze- 
niem ich pełnomocnictw. W każdym ra 
zie dobra wiara suskrybentów angiel- 
skich pożyczki wileńskiej z 1912 r. co 
do tego, że subskrybowali oni obliga- 

'cje w walucie angielskiej, nie ulegała 
dla nikogo żadnej wątpliwości. 

'__ Uważając, że pożyczka jest zobo- 
wiązaniem rublowem, m. Wilno poczy- 
niło wstępne kroki celem przeprowa- 
dzenia jej waloryzacji zgodnie z usta- 
wodawstwem polskiem. W 1925 r. prze 
prowadzono za pośrednictwem konsu 
latów polskich rejestrację wierzycieli, 
która objęła jednak zaledwie 1/5 ogó- 
łu obligacyj. Wierzyciele angielscy w 
większości nie rejestrowali się, nie 
chcąc uznawać rublowego charakteru 
pożyczki. M. Wilno ze swej strony za- 
dowoliło się rejestracją, nie przepro- 
wadzając faktycznie waloryzacji i — 

+0 , najważniejszą — nie wznawiając 
„< <zy inaczej obsługi pożyczki. Pro- 
wadzono rokowania z komitetem posia 
daczy obligącyj (nie posiadającym, zre 
sztą, atrybucyj oficjalnych, umożliwia- 

„ Jacych załatwienie sprawy w * imieniu 
wszystkich obligatarjuszy), lecz do re- 

„ Zułtatu definitywnego nigdy nie doszło. 
" W tym stanie rzeczy wobec coraz 

« częstszych interpelacyj w parlamencie 
„ angielskim w tej sprawie Ministerstwo 

zapowiedziało w początku rb., 
że. wznowienie obsługi pożyczki nastą 

- pi dn. 15 maja 1931 r., tj. .w najbliż- 
. szej dacie płatności kuponų. + 

W I polowie maja przedstawiciele 

     ski 18 klm. od stacji kolejowej. 
Położone nad 

i malowniczych jezior. 

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

Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowych 

Ministerstwa Skarbu i m. Wilna omó- 
wili sprawę z miarodajnemi czynnikami 
w Londynie i dn. 13 maja ogłoszono 
zasady wznowienia obsługi pożyczki, 
poczem w dn. 15 maja przystąpiono do 
wypłaty kuponu i zamiany dawnych 
obligacyj na nowe skrypty tymczaso- 
we. 

Załatwienie sprawy wychodzi z na- 
stępujących dwóch założeń: 

1) ponieważ pożyczka jest rubło- 
wa i podlega polskiej ustawie walory- 
zacyjnej posiadacze obligacyj winni 
wykazać, że ich obligacje podpadły w 
dn. 21 maja 1924 r. pod przepisy u- 
stawy waloryzacyjnej; wobec tego, że 
dotąd m. Wilno waloryzacji nie prze- 
prowadziło, sporządza się nową reje- 
strację, poza dokonana w 1925 r; 

2) wobec dobrej wiary nabywców 
са rynku londyńskim i wszelkich pozo 
rów wewnętrznych, że nabywali oni 
obligacje funtowe, m. Wilno ze wzglę- 
dów słuszności płaci ex gratia pełną 
wartość obligacyj. 

Warunki wznowienia obsługi przez 
m. Wilno zostały ustalone jak nastę- 
puje: 

1) wierzycielom wręcza się za stare 
obligacje nowe w funtach szterlingach 
100 za 100; 

obligacje są 59-letnie z planem a- 
mortyzacyjnym do 1990 r., t.j. przesu- 
nietvm o 16 łat, w ciągu których po- 
życzka nie była obsługiwana; 

3) oprocentowanie nominalne po- 
zostaje niezmienione, t.j. 5 proc. rocz- 
nie; 

4) rejestrację posiadaczy obligacyj 
dokonaną przez konsulaty polskie w 
1925 r., uznaję się bez zastrzeżeń; po- 
nadto przeprowadza się w ciągu 3 mie 
sięcy nową rejestrację, żądając wyka- 
zania, że dana obligacja była w dn. 21 
maja 1924 ;. w posiadaniu osoby, ko- 
rzystającej z postanowień polskiej u- 
stawy waloryzacyjnej. Termin przepro- 

Poważna fabryka 
Perfumeryjno - kosmetyczna 
poszukuje przedstawiciela z zabezpie- 
czeniem na inkaso i częściowe delcre- 
dere na rejon Wilno. Oferty wraz z 
podaniem referencji sub: „Przedstawi- 
ciel* prosimy kierować do Centralne- 
go Biura Ogłoszeń L. Metzi i Ska, 

warszawa, Jasna 17. 

MATKI I DZIECI 
odzyskują 

zdrowie i siły w 
Borowinach i Solankach 

Inowrocławia. 

Z SĄDÓW 
NIE MINĘŁA GO ZASŁUŻONA 

KARA. 
W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny 

w Wilnie rozpoznał sprawę Szymona Gaj 
ki, ze wsi Wićki gm. kornickiej. 

Oskarżony on został о zabójstwo w na- 
stępujących okolicznościach. 

W dniu 11 sierpnia ub. roku odbywała 
się zabawa taneczna u Anny Rudzinowej, 
na którą została zaproszona młodzież ze 
wsi Doroszewicze, 

Stawiono się gremjalnie, a między inny- 
mi był też i Piotr Czarnoczki. 

W trakcie zabawy z niewiadomej przy- 
czyny powstała bójka. Czarnocki ze swym 

kolegą Surbą rzucili się do ucieczki. 
Pierwszy miedzą polną, drugi przez pole. 

_ W pewnej chwili Surba usłyszał krzyk 
i zobaczył Czarnockiego, leżącego na ziemi 
a nad nim uzbrojonego w łopatę. Szymona 
Gajkę. : 

Surba pośpieszył koledze z pomocą, ale 
zastał go już martwym. Policja wszczęła 
dochodzenie, jednakże nie udało się wykryć 
zbrodniarza, gdyż Gajko do winy się nie 

  

      

przyznał, twierdził, że podczas zabawy nie 
był we wsi. х 

Urząd Prokuratorski skierował sprawę 
do Sądu. W dniu 30 marca znalazła się ona 
na wokandzie Sądu Okręgowego. 

Gajko i tu do winy Się nie przyznał. 
Zeznania świadków oskarżenia, nie zdo- 

łały przekonać Sądu, który nie mając pew- 
ności, co do winy oskarżonego, zwolnił go 
od winy i kary. * 

„ Prokurator nie dał za wygrane i zaskar- 
żył ten wyrok. W Sądzie Apelacyjnym, wi- 
na Gajki została udowodniona. Został on ska 
zany na 4 lata ciężkiego więzienia. 

Gajkę aresztowano na sali sądowej. 

Szosa — autobusy — taksówki. 

       

   

wadzenia dowodu może być przedłu- 
żony do 6 miesięcy. 

5) obligacje zarejestrowane, zale- 
żnie od dowodu, będą przez m. Wil- 
no przyjmowane do zamiany bądź od- 
rzucane; od obligacyj, przyjętych do 
zamiany, wypłaca się niezwłocznie ku- 
pon, płatny 15 maja 1931 r., i wydaje 
się sporządzony przez British Overseas 
Bank skrypt tymczasowy na nowe obli 
gacje; 

5) amortyzacja nowych obligacyj 
dokonywana będzie przez losowanie, 
bądź w drodze skupu na giełdzie. 

7) w wypadku niewykonania obsłu- 
gi pożyczki przez m. Wilno Skarb Pań 
stwa zobowiązuje się przekazywać do 
Agentów Fiskalnych dodatki do podat 
ków państwowych, inkasowane na 
*zecz miasta przez urzędy skarbowe. 

Przedstawiciele m. Wilna podpisali 
w dn. 11 maja podanie do Komitetu 
Giełdowego w Londynie o skreślenie 
dawnych obligacyj z 1912 r. z ceduły 
giełdowej, a to wobec wiążącego m. 
Wilno nieodwołalnie zobowiązania za- 
łatwienia sprawy na opisanych wyżej 
zasadach. Skreślenie dawnej pożyczki 
z ceduły giełdowej nastąpiło 13 maja. 
Techniczne załatwienie sprawy i fun- 
kcje Agentów Fiskalnych pożyczki zo- 
stały powierzone przez m. Wilno Bri- 
fish Overseas Bankowi. 

Głosy prasy londyńskiej w szeregu 
artykułów w dniu publikacji  warun- 
ków t.j. 13 maja, były niezwykle przy- 
chylne. Jednakżer In. 14 maja pojawił 
się protest komitetu posiadaczy obliga- 
cyj, sprzeciwiający się: 1) przeprowa- 
dzaniu rejestracji jako sprzecznej z za- 
sadą że poszczególne tytuły na oka- 
ziciela nie mogą być traktowane od- 
miennie, 2) anulowaniu zaległych ku- 
Ponów. Stanowisko to nie wyraża jed- 
nak poglądu ani sfer giełdowych, ani 
prawniczych angielskich, a przy konse- 
kwentnem przeprowadzeniu jego w 
praktyce prowadziłoby do zapłacenia 
Przez m. Wilno 100 za 100 za obliga- 
cje, znajdujące się w ZSRR w znacjo- 
nalizowanych bankach, względnie któ- 
re przeszły stamtąd po śmiesznie ni- 
skich cenach w drodze spekulacyjnych 
zakupów na rynek angielski. Tymcza- 
sem m. Wilno poczuwa się jedynie do 
obowiązku moralnego zapłacenia na- 
bywcom w dobrej wierze, posiadają- 
cym obligacje już od szeregu lat. Mia- 
sto czyni to zresztą w dobrze zrozumia 
nym własnym interesie, ze względu na 
swój kredyt na przyszłość, nie może je- 
dnak iść tak daleko, aby uwzględnić 
nierealne uroszczenia i płacić nawet to, 
czego swego czasu nie otrzymało. 
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Pokaz biernej obrony 
przeciwlotnicze| 

Komitet kolejowy ligi przeciwlotniczej 
wpadł na dobrą myśl, urządzenia pokazu ata 
ku samolotowego na stację wileńską. Zaim 
prowizowane widowisko odbyło się ubiegłej 
niedzieji. ©Okoliczna ludność, mieszkająca w 
obrębie przylegającym do dworca, a i z. 
dalszych okolic przybyła tłumnie przyjrzeć 
się jak to będzie wyglądał pokaz wojny ga= 
zowej. Świadczy to, iż ludność naszą żywo 
obchodzą możliwości obrony powietrznej. 
Pokaz się odbył w następującym porządku: 
Z chwilą otrzymania sygnału od specjalnego 
obserwatora, o zbliżającej się eskadrze lot- 
niczej, złożonej z 3 samolotów, oddziały ma- 
jące bronić dworca, przystąpiły do wykona- 
nia zasłony dymowej, któraby uniemożliwi- 
ta lotnikom celne niszczenie objektów i urzą 
dzeń, Gwizdki lokomotyw podając sygnały 
alarmowe wskazywały na zb!iżające się nie- 
bezpieczeństwo. 

Zasłona dymowa na pewien okres czasu 
schowała dworzec od oka lotników, albo- 
wiem tylko biernie można się było bronić, 
nie mając samolotów, ani artylerji przeciw- 
lotniczej. Po przelocie nad urządzeniami sta- 
cyjnemi nieprzyjacielskich lotników, sanita- 
rjusze przystąpili do sprzątania rannych, 
których odniesionń do przygotowanego 
schronu wewnątrz dworca. 

Teren, na którym padli ranni otoczono 
chorągiewkami na znak niebezpieczeństwa ga 
zowego. Wzniecory przez wroga pożar w 
budynku przyległym do dwiorca, natychmiast 
zlokalizowała, przybyła w ciągu 6 minut ko- 
leiowa straż ogniowa.. Gdy eskadra odlecia- 
ła, drużyny, zaopatrzone w specjalny apa- 
rat do niszczenia gazu, przystąpiły do oczy- 
szczania terenu, W tym ce!u należało prze- 
dewszystkiem okreslić rodzaj gazu, aby za- 
stosować odpowiedni odczynnik niszczący. 
Po ustaleniu rodzaju gazu, teren oczyszczo- 
no, a na znak, iż niebezpieczeństwo gazo- 
we minęło, zdjęto kolorowe  chorągiewski. 
Objaśnień i wskazówek zebranej tłumnie pu- 
bliczności udziełał przewodniczący kolejowe- 
go komitetu ligi przeciwłotniczej inż. Bud- 
kiewicz. 

Podkreślić należy znaczenie tego rodza- 
ju pokazów, ponieważ z jednej strony, szko 
lą one specjalistów w dziedzinie obrony- 
przeciwgazowej, z drugiej zaś uczą ludność 
cywilną sposobów, jakiemi się trzeba bronić 
w wypadku rzeczywistego  niebezpieczeń- 
stwa. To też tego rodzaju ćwiczenia i po- 
kazy są bardzo ważne i należy je możliwie 
często w rozmaitych odmianach powtarzać, 
Władzom wojskowym należy się wdzięcz- 
ność, za pomoc w organizacji pokazu, 

Odlewnia „Metalowiec" 
J. PRZYGODSKIEGO 

Wilno, ul. Rydza-Smigłego 30. 
wykonuje odlewy żeliwne I 

mosiężne. 
Artykuły piecowe okucie budowlane. 
Prędko i akuratnie. Ceny konkurencyjne, 

  

  

  

Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 
inne aero 0 sprze- 

Q:%2 daje się w Składach Aptecz- 
czna nych i Aptekach.   

  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI | 

Wilno, ul. Beliny .16, m. 5, tel. 15—43. 
(obok mostu kolejowego) 

Konto czek. w P. K. O. 82008 
Godz przyjęcia: odd 9 —216—7p.p.   

  

Konferencja graniczna palsko-litewska 
LITWINI ZNÓW ROBIĄ 

Na odcinku granicznym Kalety - 

TRUDNOŚCI ROLNIKOM 

Druskieniki odbyła się konierencja graniczna „przedstawicieli władz polskich i litewskich. 
Konieczność porozumienia się wywołana została stanowiskiem litew- skich władz granicznych, które, mimo 

przepuszczać przez granicę, 
sto osób dziennie, 
nego rolnikom przy robotach rolnych, 
zarazy. 

istniejącego porozumienia, nie chciały 
na mocy t. zw. przepustek rolnych, więcej, niż 

a ponadto nie przepuszczały żywego inwentarza, niezbęd- 
tłomacząc się obawą przeniesienia 

W wyniku konferencji przedstawiciele strony litewskiej obiecali załat- 
wić tę sprawę pomyślnie dla zainteresowanych. 
  Wielki 4-masztowy 

CYRK 
Staniewskich 

ul. Mickiewicza 55.   
    

    

    Bohdany Jankowski 
Zapisy dzieci przyjmuj 

Lekarka-Polka uciek 
W pobliżu Dołhinowa przekrocz 

kierowniczka obozu letniego dla dziec 
kiewiczowa. 

P. Markiewiczowa nie mogąc zn 
na terenie Z.S.S.R. zdecydowała sie na śmiały czyn 
udała się w podróż przez granicę. 

Ostatnie dni pobytu. 

2 PRZEDSTAWIENIA 
o godz. 4 po poł. i 8.20  wiecz. 

Wielki nowy reklamowy program _20_ atrakcyj! 

Dnia 1-go września b. r. otwiera się 
Koedukacyjna przygotowawcza szkoła 

do (I, Il i III oddział.) 
GIMNAZJUM 

Dziś w niedzielę 21 czerwca r.b. 

    

Machcewiczowej 
e się codziennie 2—5. 

ła z Białorusi S0w. 
yła granicę z Rosji sowieckiej lekarka, 
i w pobliżu Borysowa dr. Janina Mar- 

    

  

ieść dłużej okropnych warunków życia 
i z narażeniem życia 

Krwawe zakończenie bójki rzeźników 
DWÓCH ODNIOSŁO CIĘŻKIE RANY 

W miasteczku Chocieńczyce 
scowymi rzeźnikami. W' ubiegły 
wojujący rzeźnicy: Abram Berman i Mejer 
inni Tergew i Kuniecki zostali lżej ranni. 

p. Wiłejskiego istnieje oddawna spór między - miej. 
piątek doszło do walnej bitwy, w trakcie której dwaj 

Lewin odnieśli b. ciężkie obrażenia, dwaj 

Policja zmuszona była interwencjować energicznie i niemałego trzeba było wysiłku 
'aby rozbroić walczące, na noże i siekiery, strony. 

Bermana i Lewina odesłano do szpitala, 

Wyeksmitowana ro 

  
S. į P. 

JAN SASINOWICZ 
ziemianin ziemi Wileńskiej po długich 

Antonopolu dn. 16 czerwca 1931 roku w wieku lat 67. 
Pogrzeb odbył się tam że na cmentarzu rodzinnym dn. 18 czerwca. . ` 

NIEDZIELA 

Dziś 21 W. s. g. 2 m. 43 

Alojzego 
jutro 

Paulina 

Z. s. g. 7 m. 56 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

QROLOGJI U. S. B. W WILNIE 
Z dnia 20 czerwca 1931 r. 

Ciśnienie średnie w m.m, 763 

Temperatura średnia --21 

Temperatura najwyższa --24 

Temperatura najniższa --8 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowy 

Tendencja — wzrost potem spadek 

Uwagi: pogodnie 

— Jutro przyjeżdża p Wojewoda Beczko 
wicz. Dowiadujemy się, że w poniedziałek 
przybywa do Wilna p Wojewoda Zygmunt 
Beczkowicz. 

  

— Prezes Okręgowej Izby Kontroli Pań- 
stwa w Wilnie p. Jan Pietraszewski po pa- 
rudniowej bytności w Warszawie w: spra- 
wach służbowych powraca w dniu dzisiej- 
szym do Wilna. 

URZĘDOWA 
— Podatek wyrównawczy. Ministerjum 

spraw wiewnętrznvch zwróciło się do urzę- 
du wojewodzkiego leceniem wydania za 
rządzenia w sprawie poboru podatku wy 
równawczego za r. 1930 — 31. 

Podatek ten o ile nie był faktycznie u- 
iszczony w r. ub., może być pobrany w rb. 
(1931 — 32) w dwóch ratach półrocznych, 
łacznie z ratami tego podatku za r, 1931— 
32, ałbo na prośbę płatnika w czterech ra 
tach kwartalnych. 

Pozatem gminy moga stosować dalsze ul 
2i w spłacaniu podatku wyrównawczego 
za r. 1930 — 31, czyniąc to w interesie rol 
nictwa, a więc i we własnym dobrze zrozu 
mianym interesie, a to w związku z niepo- 
myślną sytuacją gospodarczą, przeżywaną 
przez właścicieli posiadłości rolnych. 

— Nowy okólnik Ministerstwa Skarbu 
reguluje interpretacje przepisów. Pisano już 
niejednokrotnie, że niektóre posunięcia 
władz skarbowych dają się bołeśnie odczuć 
sferom kupieckim. 

Chodzi mianowicie o wymierzanie podat 
ku i związane z tem ustalanie faktycznego 
obrotu. 

Nieraz zachodziły fakty, iż władze skar- 
bowe ustalały doclody płatnika na sumy 
znacznie wyższe od rzeczywistych. Brały bo 
wiem pod uwagę te należności wekslowe, 
czy inne, których odbiór był wysoce wąt- 
pliwy, i które raczej były stratą, niż zy- 
skiem podatnika, 

To też przedsiębiorstwa w wiykazach ma 
jących służyć za podstawę do wymierzenia 
podatku — sumy wątp!iwe oraz te, o któ- 
rych wiedzieli, iż wogóle nie wpłyną, skreś 
lały z ogólnego dochodu, — urzędy zaś skar 
bowe wstawialv z powrotem te sumy do 
wykazu dochodu netto. 

Skutek był taki, iż kupiec lub przemy- 
słowiec tracił podwójnie. 

Niedość bowiem, że za towar nie otrzy- 
mywał należności, musiał od sum straco- 
nych płacić podatek. 

Nie pomagały żadne rekursy ani rekla- 
macje, skarb pobierał od dochódu i strat 
równolegle. 

Dopiero orzeczenie Najwyższego Trybu- 
nału Admistracyjnego spowodowało, iż Mini 
sterstwo Skarbu wydało okólnik, likwidują 
cy niezgodne traktowanie przepisów. 

Wymieniony okólnik posiada ogromne 
znaczenie, ustala bowiem zasadę, iż w wy- 
mierzaniu podatków brane mogą być w ra 
chubę tylko dochody faktyczne, natomiast 
winny być uznawane jako straty, należności 
wątpliwe, — pod warunkiem przedłożenia 
dowodów, iż dług jest nieściągalny. 

W ten sposób Ministerstwo Skarbu kła- 
dzie kres dowo!ności w interpretowaniu prze 
pisów. ‚ 

— Zatwierdzenie konfiskaty. Sąd Okręgo 
wy w Wilnie zatwierdził areszt nałożony 
przez Wileńskie Starostwo Grodzkie na nr. 
108 czasopisma  „Wilner Tog““ za artykuł 
„Walka o szkołę żydowską”, nr. 101 „O- 
went Kurjer" za artykuł „Nowy kurs wileń 
skiego kuratorjum szkolnego”, 

MIEJSKA 
— P. Czyż powrócił. Wczoraj powrócił 

do Wilna orzebywający od dłuższego czasu 
w Warszawie p. wiceprezydent Witold 
Czyż. * 

Jak podawaliśmy — p. wiceprezydent 
czynił starania o uzyskanie kredytu na za - 
trudnienie bezrobotnych. 

Akcja Ta udała się o tyle, że Wilno uzy- 
skało przyrzeczenie pożyczki 150000 na 
rozbudowę elektrowni. 

Roboty „te pozwolą / miastu zatrudnić 
pewną ilość bezrobotnych. я 

— Likwidacja robót wodociągowo -, ka 
nalizacyjnych. W związku z brakiem pie- 
niędzy na kontynuowanie robót wodociągo 
wo-kanalizacyjnych, magistrat zamierza w 
dniu 1 lipca przerwanie tych prac. 

Wczoraj p. wiceprezydent Czyż przyjął 
dełegację robotników ' interwenjującą w 
sprawie nieprzerywania tych robót. 
„W poniedziałek odbędzie się w tej spra- 

wie specjalna konferencja z udziałem p. p. 
wiceprezydenta Czyża i dyrektora robót wo 
dociągowo-kanalizacyjnych. inż Jensza. 

i ciężkich cierpieniach zmarł w: folw. 

  

   

  

Brat, siostra, bratowa. й 

KRONIKA 
— Kredyty na rozbiidowe. W. związku 

że staraniami delegacji Komitetu Odbudow! 
m. Wilną w Warszawie o uzyskanie kredy , 
tów budowlanych, bawił w Wilnie dyr 
tor departamentu budowlanego Banku Gós | 
podarstwa Krajowego p. Garbuszewski, - 
który odbył szereg konferencyj z przedsta- 
wicielami Kom. Odbudowy oraz ź p. pr 
dentem Folejewskini. : 

W najbliższych dniach wyjeżdża do W 
szawiy ponownie, delegacja Komitetu dla 
ostatecznego załatwienia kwestji przyzna- 
nia kredytu. * 

Sprawa ta została już wogólnych zary 
sach uzgodniona. : 

— Wolno pić w niedzielę, z wyjątkiem 
godzin, w czasie których odbywają się na- 
bożleństwa, Weszła w życie nowa ustawa ał 
koholowa, której rozporządzenie wykonaw= 
cze otrzymały wszystkie miejscowe władze 
administracyjne i policja. 

Nowe rozporządzenie zmienia przedewszy. 
stxiem sprawę zakazu sprzedaży i konsum- 
cji alkoholu w święta i niedziele w ten spo-' . 
sób, że zakaz obejmuje tyśko czas w nie- 
dziele i święta od godz. 6 rano do 2 po.poł. * 

W wypadkach dłuższych nabożeństw lub 
ze względów na bezpieczeństwo publiczne, 
władze miejscowe mogą ten czas przedłu- 
żyć. ‚ 

      

    

Obostrzone zostały znacznie kary za. 
sprzedaż napojów. alkoholowych młodocia- 
nym, oraz za sprzedaż pod zastaw: różnych 
rzeczy lub plonów wytwórczości rolniczej. 

W wypadku sprzedaży. lub konsurtcji ał- 
koholu w godzinach niedozwolonych wyso 
kie kary ponosi zarówno sprzedawca, jak i 
konsument. Zwiększona też została -odleg- 
łość, jaka musi być utrzymana od lokalu 
ze sprzedażą alkoholu od najbliższej szkoły, 
kościoła lub. sądu, 

Za wykroczenia przeciwko nowym prze- 
pisom grozi wysoka kara aresztu lub grzyw 
ny, a przy powtarzającem się wykroczeniu * 
odebranie koncesji. ` 5 

2 

AKADEMICKA 
— Zarząd Koła Medyków USB zwołuje 

na poniedziałek dnia 22 bm. na godz. 18 do 
lokalu koła ui. Wielka 24 zebranie w spra- 
wie rocznej obowiązkowej praktyki lekar- 
skiej, na które zaprasza kol. kol. absolwen- 
tów i lekarzy, byłych członków Koła, 

SZKOLNA 
— W da, 15 b. m. w Państwowej Śred- . 

niej Szkole Przemysłowo-Handlowej im. E. 
Dmochowskiej odbyło się 'uroczyste wręcze- 
nie świadectw z ukończenia Szkoły: : 

Świadectwa otrzymały: na dziale przemy i 
słowym: ya 

1) Adamowiczówna Antonina, 2) Aramo- 
czowna Marja, 3) Bartoszewiczowna Janina ' 
(z odznaczeniem uspotecznienia), 4) Dziako 
wiczówna Józefa, 5) Garłówna Apołonja, 
6)  Gimżewska Marja, 7) Grygalonówna 
Janina, 8) Hołubówna Janina, 9) Hołubów- 
na Artonina, 10) Jacewiczówna Władysława | 
(z odznaczeniem uspołecznienia), 11) Jacy 
nówna Zofja, 12) Jurecka Wiktorja, 13) 
Jurkowiancówna Eleonora, 14) Karpowiczów | 
na Helena, 15) Kaszyńska Zofja, 16) Klu- 
kówna Leokadja, 17) Kołyszkówna Włady- 
sława. 18) Kossowiczówna Stanisława, 19) 
Lelisówna Marja, 20) Łotarewiczówna Ma- 
rja, 21) Mikutelówna Marja, 22) Mieszkuń 
cówna Janina, 23) Newelska Halina, 24) 
Niedekówna Apolonja, 25) Paszkiewi + 
czówna Regina, 26)  Perednianka Monika, 
27) Pietrulewiczówna Franciszka, 28) Pile- 
+ka Ludwika, 29) Roślewska Helena (z od- 
znaczeniem ogólnem), 30) Saulewiczówna р 
Genowefa, 31) Sawicka Wanda, 32) Skow 
rońska Marja, 33) Suchankówna Irena, 34) 
Szałowska Eugenja, 35) Szwedowiczówna, | 
Jadwiga, 36) Wiszniewska Felicja, 37) Wa 
siłewska Tekla, 38) Zakrzewska Jadwiga, 
39) Zawadzka Helena, 40) Żabianka Krysty 
na. о” » 

Świadectwa otrzymały: na działe handto- | 
wym: 4 f 

1) Bartoszewiczówna Czesława, 2) Bob- 
rowiczówna Halina, 3) Brandszterówna Fry 
deryka, 4) Bubolcówna Wanda, 5) Cegłow | 
ska Irena, -6) Dąbrowska Zofja, 7) Dorosz 
kiewiczówna Walerja, 8) Fiedorowiczówna | 
Ludwika, 9)  Fitipowiczówna Helena, , 10) 
Grygielewiczówna  Klotylda, 11) Jachowi- 
czówna Jadwiga, 12). lakubowska Felicja, 
13) Kaczanowska Weronika, 14). Kojrówna 
Władysława, 15) Kozłowska Jadwiga, 16) * 
Krupkówna Haliną (z. odznaczeniem ogól 
nem), 17) Kuczyńska: Stanisława, 18) Lau- 
dańska Zuzanna, 19) Leonowiczówna. Irena, 
20) Malinowska Bronisława, 21) Macutkie- « 
wiczówna Marja, 22) Nelle Halina, 23) Or . 
szewska Weronika, 24) Piotrowska Helena 
(z odznaczeniem  uspołecznienia), 25) Ro- 
mańczykówna Ligja (z odznaczeniem z 
przedmiotów zawodowych), 26)' Romanow- - 
ską Leontyna, 27) Skarżyńska Ludwika, 28) | 
Stąpkiewiczówna Wanda, 29) Święcicka 
Irena, 30) Szeskinówna Dorota, 31) Trafi- _ 
mowiczówna Stanisława, 32) Trybocka Zo- 
ija, 33) Waszkielisówna Genowefa , (z od- 
znaczeniem ogólnem). RTS 3 

— Abiturjentki Liceum im, Filomatów. | 
W Liceum im. Filomatów odbył się akt po 
żegnania szkoły przez dwie maturałne klasy, . 
Kl. VI Liceum  Ogólnokształcącego i ki. Il 
liceum Handlowego KAD 

Serdeczne troski, przestrogi doświadczeń 
szych, słowa przywiązania i 'radość życia 
brzmiały w zmiennej kolei w pożegnałnych * 
przemówieniach, hasło zaś sumiennej i inten - 
sywnej pracy na połu gospodarczem, . skie 
rowane do abiturjentek Liceum Handłowego, | 
nadawało zasadniczy ton urocz; Loo 

Liceum Ogólnokształcące u oŚózyły:- Ч 
1) Brzeska Wanda, 2) Bujdenisówna Wil | 

helmina, 3) Gorzałkówna Ludwika, 4) Haw 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4:ej.) | 

    

  

dzina bezrobotnego 
obozuje na ulicy | 

: Od trzech dni, przechodzący ulicą Wiwulskiego z zainteresowaniem obserwują 
niecodzienne zjawisko. Oto przed domenmi Nr. 22, naprzeciw kościoła Serca Jezusowegoi rozłożyła się obozem rodzina, składająca się z rodziców, oraz sześciorga małych dzieci. 
Zgromadzony tam został biedny dobytek biedaków, tam też gotują sobie jedzenie. 

jek się dowiadujemy, jest to rodzina bezrobotnego robotnika wyeksmitowanego przed trzema dniami przez komornika z domu p. Trojana, 733 Pozostający bez pracy robotnik nie mógł znaleźć schroniska @а swojej czerddy 
i chcąc nie chcąc, zmuszony był rozłożyć obóz. | : 

Nikt się nimnie zajął. Magistrat, do którego podobno udawał się o pomoc, nić 
przydzielił mu miejsca, bodaj gdzieś w barakach. Policja nie rozporządza lokalami. Sło- 
wem nikt. Jakoby miejscowy proboszcz poczynił już starania i wkrótce dzieci będą jużi 

  

Kąpiele solankowe (NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 
'WARTOŚCI) kwasowęgiowe, borowinowe, Hydropatja, Ele- 
ktroterapja, Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny, 

Pierwszorzędny Zakład stosowania słońca, po- 
wietrza i ruchu. 

- Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 
‚ Plaża ma wyspie niemeńskiej, | : 
ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i TANIO! 

Sezon trwa od 15 maja do 30 września. 

     Wyjazdy zagranicę—bez paszportów i wiz! 
LETNIE PODRÓŻE MORSKIE | 

у Transatlantyckiemi okrętami i 
„Polonia, — „Pułaski, — „Kościuszko, — 

na tjordy Norwegji—od 18-go lipca do 2-go sierpnia b.r. Bilety od 500 zł. 
do Kopenhagi — od 25-go lipca do 29-go lipca b.r. Bilety od 175 złotych; . 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki — od 29-go lipca do 26-go sierpnia 

„b. r. Bilety od 1975 zł, do Sztokholmu, Rygi, Visby — od 3 sierpnia do 
9-go sierpnia b.r. Bilety od 225 zł., do Londynu, Rotterdamu i Kopen- 

. hragl—od 6-go sierpnia do 17-go Sierpnia b. r. Bilety od 375 zł. 
Bliższe inłormacje i sprzedaż biletów w biurach Linji Gdynia - Ameryka, 
w Warszawie, Marszałkowska 116, tel. 547—46, oraz w binrach Wagona-Lits- 

Cook, Orbis, Francopol i Ligi Morskiej i Kolonialnej. - 
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ь 1-szy dzień meczu tenisowego 
AZS WARSZAWA — AZS WILNO 4:0 

Goście ze stolicy nie są żadną ex- 
tra klasą, a jednak uporali się gładko 
z naszymi reprezentantami. Przede- 
wszystkiem są spokojni, opanowani, 
nie psują byle piłki, nie dają całych 
seryj doubleautów. Nasze asy grały 
dezsprzecznie poniżej swego zwykłe- 
go poziomu — gdy im nie wyszła jed- 
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Zeszłoroczny zwycięzca  puharu 
„Stowa“ p. R. Jankowski. 

na, dwie piłki — ogarniał ich szał, ro- 
bili rakietą jak cepem i — Warsza- 
wiak miał seta w kieszeni. 

Pierwsza para, to gracze, stojący 
na drugiem miejscu w klasyfikacji klu- 
bowej Hincz (Warszawa) i Achmato- 
wicz (Wilno). Po mało urozmaiconej 
grze, zwycięża pewnie Hincz 6:2, 7:5; 
Achmatowicz dał około 30 doublean- 
tów i wogóle łomotał jak armata 1:0 
dla AZS Warszawa. 

Double Grabowiecki — Jankowski, 
przegrał z Hinczem — Rządem 6:3; 

  

P. Achmatowicz uległ w spotkaniu 
z p. Hinczem. 

3:6; 1:6; W pierwszym secie Wilnianie 
grają starannie, natomiast Rząd dużo 
psuje; w drugim secie Rząd podciąga 
się, Hincz ładnie drajfuje, Jankowski 
pataiaszy. Trzeci set, to formalność — 
Grabowiecki zamienia się w katapultę 
i posyła parę piłek na Górę Zamkową, 
Iżejsze woleye grzęzną w Wilence. 

  

P. Hohendlingerówna wbrew ogól- 
nym przewidywaniom zeszła z kortu 
pokonana przez p.  Drojecką. 

Mecenas: Pałęcki pokazał w grze 
z profesorem Weyssenhoifem prawdzi- 
wą klasę. Profesor, mimo dobrej gry, 
był bezradny wobec plasingu i drajfów 
Pałęckiego. Ile razy poszedł do siatki 
precyzyjny lot, kończył smutnie tę wy- 
cieczkę. Wynik 6:3; 6:2 dla błogo 
uśmiechniętego mecenasa. 

Najzażartszy był mecz Drojecka — 
Hohendlingerówna. Obie panie zacięcie 
walczyły o każdą piłkę. Drojecka czę- 
stowała swą poważną partnerkę. lek- 
kiemi balonikami na bakhend i nie wy- 
kończała żadnej piłki, czekając cierpli- 
wie, aż tamta spudłuje. Handicap w 
postaci wagi. wyzyskała znakomicie — 
hycała lekko po placu. Ostatecznie Ho- 
nendlingerówna po heroicznej i ambit- 

  

P.P. Grabowiecka (z lewej) i Dow- 
borowa, dziś zmierzą. swe siły z 
przeciwniczkami _ warszawskiemi. 

nej do końca walce, uległa 3:6; 6:4; 
1:6; choć atakowała cały czas — prze- 
grała. Umiejętność cykania, jest w te- 
nisie niezbędna. W meczu towarzyskim 
Zbyszewski pokonał Achmatowicza 6:0 
6:2; I tak po pierwszym dniu A.Z.S. 
Warszawa, prowadzi 4:0 i ma wszelkie 
szanse na zdobycie puharu przechod- 
niego firmy Dunlop. 

Dziś rozgrywki zaczynają się o 10 
rane i trwają do l-ej, potem od 4-ej 
do zmierzchu. Organizacja wzorowa. 
Kierownictwu A.Z.S. Wilno, należą się 
gorące słowa pochwały za doprowa- 
dzenie do skutku tak interesującego 
meczu. Tylko częstemi spotkaniami z 
graczami innych ośrodków, może się 
podnieść nasza klasa. 

Zatem dziś nie drzemać, ale — na 
korty w parku im. Żeligowskiego. 

  

ryłkiewiczówna Stefanja, 5) Kozłowska Alina 
‚ 6) Kulicka Irena, 7) Kunigielówna Jadwiga, 

8) Landsberżanka Anatolja, 9) Lisowska He 
зепа, 10) Łukaszykówna Ludmiła, 11) Ма 
renholcówna Janina, 12) Mickiewczówna Zo- 
fia, 13) Sakowiczówna Helena, 14) Sarnacka 
Marja, 15) Strzałkówna Anna, 16) Woron 
kówna Stanisława, 17) Woronowiczówna 
Alina. 4 

Liceum Handlowe ukończyły: 

1) Buszkówna Irena, 2) Chruścielówna 
Irena, 3) Jaruszewiczówna Jadwiga, 4) Jaś- 

„ kiewiczowna Irena, 5) Kamińska Otylja, 6) 
Kiewszynisówna  Eugenja, 7) Kisielówna 
Jadwiga, 8) Oświecimska Wanda, 9) Salmo 
nowiczówna Marja — Janina, 10) Sielicka 
Janina, 11) Tuzówna Eugenja, 

— Liceum Handlowe i Liceum  Ogólno- 
kształcące im. Filomatów w Wilnie (z pra- 
wam: szkół państwowych) przyjmują zapi- 
sy codziennie od godz. 10 — 2-ej (ul. Żeli- 
gowskiego 1 m. 2) 

Egzamina wstępne w Liceum ogólno 
kształcącem do klas od wstępnej do VI-ej 
włącznie odbędą się w dniach od 24 — 26 
czerwca 1931 r. 

Dla życzących od kl, IV-ej nauka łaciny 
według programu gimnazjalnego i od kl. 
V-ej nauka pisania na maszynach. 

Kandydatki do Liceum Handiowego win 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 6 
klas szkoły średniej. 

Zapisy na kurs wakacyjny. Dyrekcja 
Kursów Gimnazjalnych im. ]. Kochanowskie 
go podaje do wiadomości, że przyjmuje zapi 
sy w zakresie IV — VIII kl, gimn. na kurs 
poranny (roczny) i popołudniowy (półrocz 
ny) oraz zapisy na specjalny kurs 
wakacyjny (od 1/VII —- 15/AX), do egzami 
nów jesiennych codzień od 11. — 13 i od 
17,30 do 21. w :okalu przy ul. Ofiarneį 2. 
Wymagana metryka urodz i świadectwo mo 
ralności w razie dłuższej przerwy w nauce, 
ewent. ostatnie świadectwo szkolne i 2 foto- 
grafje W razie braku świadectw -— egza- 
min wstępny Blankiety na miejscu, 

Dyrekcja. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— W poniedziałek 22 czerwca rb. odbę- 

dzie się o godzinie 7.30 wiecz. przy ul, Kró 
lewskiej 9 Wane zebranie członków. Mę- 
skiego T-wa Św. Wincentego a Paulo w 
Wilnie. Na porządku dziennym sprawa zmia- 
ny statutu T-wa. 

— Il Kongres Zw, Nauczycielstwa  Pol- 
skiego w Wilnie. Jak się dowiadujemy, pra- 
ce przygotowawcze do II Kongresu Pedago 
gicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
jaki odbędzie się wkrótce w Wilnie, są już 
ukończone. W: 

W czasie pięciodniowych obrad, których 
zadaniem jest omówienie spraw szkolnictwa 
ogólnokształcącego z punktu widzenia  ce- 
lów i zadań zasadniczych, jego tradycyj hi 
storycznych w Polsce — oraz pod wzglę- 
dem ustrojowym, dydaktycznym i wycho- 
wawczym, będzie wygłoszony szereg refe- 
ratów. 

Pozatem program 
dziesięciu 

wypełnią obrady 
komisyj i wycieczki, po Wilnie i 

okolicy. 

RÓŻNE 
— Fala upałów powraca, groźba gwał- 

townych burz. Fala upałów powróciła do Pol 
ski. Masy nagrzanego powietrza napływają 
z południa do Polski podwyższając tempe- 
raturę powietrza. 

W dniu wczorajszym temperatura powie- 
trza wynosiła w Warszawie 32 stopnie do- 
chodząc do 30 st. w cieniu. 

W Wilnie temperatura doszła do 24 st. 
Polska jest znowu najcieplejszym krajem 

Europy. We Francji temperatura wahała 
się między 12 — 18 54; м Ang!ji jest je- 
szcze Chtodniej. Na Bałkanach i w Jugosła- 
wii utrzymuje się temperatura około 20 st. 

Miłośnicy słońca i ciepła nie będą się 
cieszyć długo tą pogodą. W Niemczechi na 
zachodzie Polski ujawniła się wielka skłon 
ność do burz. Silne nawałnice szalały dziś 
rano na polsko-niemieckiem pograniczu. Fa 
la burz nadejdzie do Polski może jeszcze w 
ciągu dnia dzisiejszego, najdalej w nocy. 

Spodziewać się należy burz bardzo gwał 
townych; możliwy jest grad. Po przejściu 
burz, nastąpi silne ochłodzenie, 

— Podziękowanie. W ostatnich dniach 
maja r. b. został zakończony Cykl Wykła- 

5 SŁ U. W ы 

dów dła Matek i Wychowawczyń, zorgani- 
zowany przez Tow. Wychowania Przedszkoł 
nego przy współudziale Kursów Pielęgnowa 
nia i Wychowania Dzieci. 

Wykłady cieszyły się dużą frekwencją, 
Uczęszezało około 200 osób; matki, wy 

chowawczynie, higjenistki, oraz kilkadzie- 
siąt absolwentek ze szkół zawodowych m. 
Wilna i z Nowo-Wilejki. 

Ogromne powodzenie wykładów należy 
przypisać zarówno tematom, jak i doboro- 
wi wykładających. 

Tow, Wych, Przedsz, łacznie z Zarządem 
Kursów Pielęgn. i Wychowania Dzieci go- 
rąco dziękuje ].Mg. Rektorowi USB. za u- 
dzielenie sali oraz W. P.P. Doc. Abramowi- 
czowi, prof. Jasińskiemu, dr, Iszorze, dr., Mi 
chejdzinie, dr. Mancewiczowi, doc. dr. Bagiń 
skiemu, prof. Muszyńskiemu, W 
Radziwiłłowiczowej, prof. Siengalewicz 
dr. Tymińskiemu za bezinteresowne wygło 
szenie wykładów. 

Całkowity dochód został przeznaczony 
na pomoce naukowe dla przedszkola w 
Wilnie Tow. Opieki nad Dziećmi „Giazdko“ 
im. Św. Teresy" oraz dla przedszkoli wiej 
skich w pow. Wileńsko - Trockim, 

— Wystawa obrazów, We wtorek, dnia 
23 czerwca, o godz. 4 p. p. nastąpi otwar 
cie wystawy obrazów art. malarza Witolda 
Kajruksztisa oraz 4 jego b. uczniów. (prze 
giąd retrospektywny), w lokalu parterowym 
domu p, T. Szwanebacha, przy ul. Jakóba 
Jasińskiego 6. Wystawa będzie czynna do 
3 lipca, codziennie od godz. 10 do 6 p. p. 
Wstęp bezpłatny. 

Strajk robotników, 
przy budowie kolei. 

   

zatrudnionych 
Znaczna grupa robot- 

ników, zatrudnionych przy robotach ziem 
nych kolei Druja — Woropajewo ogłosiła 
strajk, który ma tło ekonomiczne. 

Przebieg strajku spokojny. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Tajemnicze zatrucie żołnierzy. Kilku- 

dziesięciu żołnierzy 85 p. p. strzelców wileń 
skich zachorowało na chorobę, której nara 
zie nie ustaliły badania lekarskie. Dochodze 
nie prowadzi żandarmerja. 

— Nieudana ucieczka zagrani 
ce. Onegdaj o północy na granicy rosyj 
skiej w rejonie gminy  dokszyckiej patrol 
KOP zauważył. trzech osobników, usiłują 
cych przedostać się na teren Rosji sowiec 
kiej, Do uciekających oddano kilka  strza 
łów, które dosięgły jednego z nieznajomych. 
Dwaj inni zbiegli. Zabitym okazał się Judiel 
Kuźniec, pow. pińskiego. Dochodzenia w 
toku. 

— Zamach na policjanta. W czasie do- 
prowadzania do aresztu centralnego  Bejna 
rowicza Józeta (Majowa 4) za wywołanie 
awantury i w czasie dokonywania u niego 
rewizji wymieniony * Be:narowicz usiłował 
uderzyć nożem w plecy pvsterunkowego Ba 
riasika, lecz czyn ten został udaremniony 
przez obecnego przy zajściu drugiego poste 
runkowego Wolodžki. 

— Niesumiennv prezes kasy Stefczyka. 
„ustrąacja Kasy Stefczyka w Oranach, prze 
prowadzona przed kiłku dniam:, ujawniła 
brak 1275 zł. w kasie oraz absolutne zanie 
dbanie księgowości. Książki nie były prowa- 
dzone od pańdziernika r. ub, 

Prezesa kasy, miejscowego urzędnika 
kolejowego, Michała Borusewskiego, aresz- 
towano. 

— Nagły zgon. W klasztorze S.S. 
Benedyktynek (św. Ignacego 1) zmarła nag 
le Szpionek Franciszka wskutek nieustalonej 
narazie przyczyny, 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DN. 21 CZERWCA 
10.15 Tr. nabożeństwa ze Lwowa 
12,05 — 13.10 Koncert poputarny (płyty) 
13.20 — 15.00 Muzyka i pogadanki 
15,00 — 15.20 „Rola pastwiska w żywie 

niu świń* — odczyt wygł. Rudolf Mroszczyk 
16,40—17,10: Aud. dla dzieci z Warsz. 
17.40 — 19.00 Koncert popołudniowy 
19.00 — 19.20 „Co się dzieje w Wilnie?“ 

— pog. wyglosi prof. M. Limanowski. 
20.15 — 22.00 Koncert z Warszawy 
22.00 — 24.00 Feljeton, koncert solisty, 

kom, i muzyka taneczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK DN. 22 CZERWCA 

12.05 — 13.10 Muzyka operowa (płyty) 
16,45 — 16.50 Kom. dla żeglugi z War. 
1650 — 17.10 Lekcja francuskiego z War. 
17.10 —17.35 Utwory Beethovena (płyty) 
17.35 — 18.00 ,Co nam dał naprawdę 

Tutaukhamon* — odcz. z Warszawy wygł. 
prof. B. Richter. 

18.00 — 19.00 Koncert z Warszawy. 
19,00 —- 19.15 Wileński kom. sportowy. 
19.20 — 19.35 „Tylko za gotówkę” — 

felj. z Warszawy wygł. B. Hertz 
19.35 — 19,50 „Wiedeń — Wenecja — 

Rzym” — felį. z podróży — wygł. Witołd 
Hulewicz. 

20.30 — 21.55 Pogadanka o operze 1 о- 
pera ze stud z Warszawy („Flis* — St. 
Moniuszki) 

22.00 — 22.05 Dodatek do pras, dzien. 
radj. z Warszawy. 

2205 — 24.15 Tr, z „Morskiego oka: — 
rewia „Milion złotych” z Warszawy. 

0.15 — 0.25 Kom. z Warszawy, 

  &   

KOĄŃUNIKAT 
Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości naszej P. T, klijentelji, że 

każdy oryginalny worek sody amoniakalnej 

(BIEL IDŁA) 

ZAKŁADÓW SOLVAY W POLSCE 
cechowany jest nadrukiem 

NZ 8” 

pDY SOLVAY „p 
Os, 

SODA KALCYNOWANA 

(AMONIAKA LNA) 

88% 
i zaopatrzony jest w plombę fabryczną. 

Cecha plomba gwarantują produkt pełnowartościowy, na co prosimy 
zwrócić uwagę przy kupnie. 

Zakłady Solvay w Polsce 

Warszawa w czerwcu 1931 r. 

Oddział w Wilnie 
ul. Mickiewicza 15 tel. 3-99. 

UWAGA: Winni rozpowszechniania falsytikat6w jako naszej orygi- 
nalnej sody amoniakalnej (bielidło) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej. 

&   
MWydawca Stanistaw Mackiewicz 

—— EE zał 
Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa + ;   

  KINO Od dnia 20 do 22 czerwca 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 

MIEJSKIE „WOBRONIE KOBIETY ‹ 
SALA MIEJSKA Komedjo-dramat w 8 aktach, W roli głównej Jackie Coogan. 
Ostrobramska 5 Nad program: „MIK I JERRY NA WYWCZASACH" komedja w 2 aktach. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. Następny program: „Córka kapitana" 
  

  

  
Dźwiękowy Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkou 50 gr. Parter 80 gi. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter ed 1 zł. 
KINO-TEATR Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 

„HELIOS“ M z A W rolach gł. L. BARYMORE, WIŁLIAM 
ul. WILEŃSKA 38. TA E NICZY B E HAINES i KAROL DANE (SLIM). 

Tel. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

Dźwiękowe kino Dziś! Arcywesoła komedja z BUSTER KEATON'EM p. t. 
HOLLYWOOD" i © © х LU Я ы = Mickiewicza 27. ROZKOSZE G CNN GB śmiech Humor Dowcip! 

tel. 15-28 Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. _ Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zniżóne.   
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIN© 
WIELKA 47. tel. 15-41 

Džiši Wielki dramat žyciowyt 
Obraz całkowicie mówiony po polsku 

KARKOŁOMNE ZAKRĘTY W rolach głównych rudowłosa gwiazda 
CLARA BOW i RICHARD ARLEN. Nad program: Wszechśwatowy dodatek dźwiękowy, FOXA* 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny znižome. 

Jutro: Przebój dźwiękowy „DY NA MIT". W roli gł. Conrad Nagel. 

PIANINA, FORTEPIANY | POSADY | ; 
; i FISHARMONJE : 

Studentka | 

     

Į xosnErYKaj A Mieszkanie 
o wynajęcia 2 pokoje 

GABINET 

  

   przodpokėj i kuchnia 
w nowym domu, salka 
nad parterem wolne od KRAJOWE i ZAGRANICZNE 

    

  

  

RACJONALNĘJ > (6 

7 W - TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI KE E podatku, gsobny, licz humanistyki paieaję | 

p Ib wiLNOŚ MICMIEWI- Wiwulskiėgo 26 m. 1 szukuje kondycji na ) 

CZA g1 ш. 4. — Właściciela domu. lato. Zgłoszenia w 

K. D Ą B R 0 Ww $ K A Urod kobiecą Pa ; ё‹іт& „Słewa* pod | 

konserwn= anu wała ano- ©. М. 

A od- Wilno, ul. Niemiecka 3, m. BJJ ę ję, doskó" go bokój da 
nali, odświeża, usnwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie. 
Sztuczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 

    meblowany wygodny, Paryżanka 
ewentualnie z utrzy- z uniwersyt. wykształ- 
maniem, centrum, O- ceniem poszukaje miejs 
ferty w „Słowie” pod ca. Dowiedzieč się 

  

        

     

     

   

       
    

       

  

        

         

   OSTRZEŻENIE! 

  

  

  

    

    

łupież. Najnowsze zdo- »Miła gosposia*. ky 4 ъ 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swoje $ bycze ST, racjo- a ałode matżeństka 5 

mał owartościowe piwo w używane butelki Ai poszukuje  miesz- опа ° szyciem 
„Patent“ ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU OWEN 8. kania Wielka czo z B a a ae е° ——— cewentualnie 4 pokoi z posady. la dobre w kk 3 ПТ ЫВ 97 irąkczer- kuchnią i wygodami. Świadectwa Wielka 27-3 owosśf" Konsumentów 05 woność, Oferty do redakcji УЕ 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsytikatami 1 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy) 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykletę i korek z firmą 

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

„Słowa* pod „Umeblo- 
wane mieszkanie". 

[EEG] 
zmarszczki, wągry, bro- 

dawki i kurzajki usuwa 
Gabinet 2 
Kosmetyki e e di6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA Ak 18 m.9. 

Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. P. № 26, 

LOKALE 

2 mieszkania 
3pokojowe do wy- 
dzierżawienia lub od- 
sprzedania od 1 lipca, 
ze wszystkiemi wygo- 
dami, kuchnia gazowa, 

"ožys | 

Otrzymano 
duży wybór czepków 
kąpielowych ® siatek 

8 damskich. Skład aptecz 
Letnisko ny, perfumeryjny i 

blizko Wilna, sucha. kosmetyczny prow. Wł. 
sliczna |. miejscowość NARBUTA Wilno, św. 
Jagiellońska 9—13 lub Jańska 11 tel. 4-72 

w dob- 
red. „Słowa”. — 

Rower rym sta- 
nie—tanio do sprzeda- ( Letnisko 
unia  Wiwulskiego 16 > | 

    
7 klm. od Wilna ko- 
munikacja  autobuso- m. 6. 
wa 3 pokoje i kuch- 
nia, mleko i jarzyny Sprzedaje się 

tanio na ruchu TRAK na miejscu. Wiadomość 
Brzózka 4 (pod Zakre- (Gater) 650 m-m z 20 
tem) lub tel. 456. 

      

NIEZASTĄPIONE SĄ 4 piętro. Mostowa oO ARE |. piłami, wózkami, to 
naturalne wody. Sól. Spółdzielnia. Informa- = czydłem, 24 mtr. pasa, 

comprimes cje u dozorcy. Letniska 60 mtr. teru. gonciar- 
ka z heblem oraz o- 
krągła piła, Dowiedzieć 
się: Biuro ogłoszeń J. 

'pastylki vichy-Etat 
ZE ZNAKIEM 

VICHY - ETAT 
WYSTRZEGAJ: SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH 

PREPARATÓW SZTUCZNYCH 

  

z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich, in- 
formacje: Firma „Inż. + oni 
iol A oo Kali, „Memiedų 

łek S-ka", Wilno, Ad. 
Mickiewicza 23, tel. SARAS. 

umeblowa- Pokój sy ca: 
najęcia Królewska 3—5 

Lokal, 53” 3. 
  

  rikkis) 
5-60. -5 

neczny, wygodny, skła- . i ARA 
dający się z 10 pokoi 

© t į e do wynajęcia na godz. Pensjonat 
g ©szen po połudn. od 2 i pół J. Cywińskiej Benedyk. 

1897 r. Przy ul. Trockiej 7—4, tyńska 2 tel. 1708, Jankiel Lejzerowicz, urodzony dnia 9 sierpnia 1 
w iPrużanie, syn Froima - Lejby i Fejgi, lnspektor zdrowia 
publ. zamieszkały w Szanghaju (Chiny), wniósł prośbę o 

Poleca pokoje, wydaje 
obiady przychodzącym 
i na miasto, Ceny zni- 

O obejrzenie lokalu 
zwracać się do dozor- 
cy. Bliższe informacje 

  

Pianina / fortepiany 

  

  

kW ię rż zmianę nazwiska rodowego „lejzerowicz' na u - Właściclejęt <Zaczeb Ż006 RO WE kei 

> Urządi Wojewódzki w. Brześciu podaje powyższą proś 52 TA KOZĘ raty. Kijowska 4—10 С ROCAJE „yzszą pro .2—1 od 4—6 p.p. 
bę do powszechnej wiadomości z nadmieniem, że w zs ŽAS PR Jastrzębia H. Abelow 
art. 4 ustawy z 24. X 1919 roku (D.U.R.P. Nr, 88 poz, 4 T 
oraz $ 1 rozporz. Min. Spr. Wewn. z 11-X 1928 roku (D. U. R Mieszkanie Góra ARTS 
P, Nr. 93 poz. 828) wolno przeciw uwzględnieniu tej proś gą własność, olbrzy- nad pełnem morzem. Tw 
by zgłosić do Urzędu Wojew, w Brześciu zarzuty, które po mie dwa pokoje roz- Pensjonat _ „Polesie* Podręczniki 
dać należy w terminie OQdni, licząc cd dnia ogłoszenia w Heleny  Proficowej. 
„Monitorze Polskim". Ceny przystępne. Ku- 
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