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CIERNISTA DROGA DEKLARACJI 
MONETARNEJ 

LONDYN PAT. — Rokowania w spra 
wie deklaracji monetarnej nie są jeszcze 
zakończone. Jakkolwiek znaleziono wre- 
szcie prezydenta Roosevelta i nawiąza- 
no z nim kontakt, to jednak do tej pory 
Londyn nie otrzymał od niego odpowie- 
dzi, czy zgadza się on na położenie pod 
pisu Ameryki pod taką deklarację. 

Według nieoficjalnych wiadomości 
odpowiedź Roosevelta miała dzisiaj istot 
nie nadejść, ale zawierać miała ona pe- 
wne zastrzeżenia, co czyni koniecznem 
nowe zastanowienie się nad sprawą de- 
klaracji. Wskutek tego nie należy oczeki 
wać, aby sprawa deklaracji mogła być 
załatwiona w końcu tygodnia. 

Prawdopodobnie wymagać ona bę - 
dzie nowego posiedzenia celem zbadania 
dezyderatów, wyrażonych przez prezy- 
denta Roosevelta. Posiedzenie to odbyło 
by się dopiero w poniedziałek, ponieważ 
zaś we wtorek 4 lipca przypada święto 
narodowe Ameryki, przeto powszechnie 
przewidują, że oficjalne jej ogłoszenie 
nastąpiłoby dopiero we środę 5 lipca. 

W związku z tem przewidywane jest, 
że Mac Donald zwoła specjalne posie - 
dzenie plenarne konierencji, aby wygło- 
sić na niem deklarację w sposób uroczy- 
sty i dać konierencji w ten sposób no- 
wego bodźca. 

KONIECZNOŚĆ UTRZYMANIA 
PARYTETU ZŁOTEGO 

LONDYN PAT. — Wczoraj o godzi 
mie 22, zgodnie z zapowiedzią rządu, ze- 
brali się ponownie na Downing Street 
delegaci krajów o złotej walucie. Wkrót- 

_ ce potem przybyli przedstawiciele Ame- 
ryki prof. Moley i premjer Wielkiej Bry 
tanji Mac Donald. , 

Rezolucja, przedstawiona przez wspo 
mniane kraje, głosi: Jest rzeczą koniecz- 
ną utrzymać parytet złoty we wszystkich 
krajach, opierających się jeszcze na pod 
stawie złotowej. Wszystkie kraje, które 

« odstąpiły od parytetu przystąpią doń w 
miarę możności. Poziom stabilizacji i wy 
bór momentu tej stabilizacji mają być 
pozostawione do uznania każdego kraju. 
Kraje, posiadające parytet złota w chwili 
obecnej, są silnie zdecydowane bronić za 
wszelką cenę swego stanowiska. Kraje 0 
walucie zdewaloryzowanej aprobują sta- 
nowiska zajęte przez kraje o złotej walu- 

cie. 
Reuter dowiaduje się, że prezydent 

Stanów Zjednoczonych Roosevelt nalega 
na konieczność zmiany paragrafu układu, 
dotyczącego stabilizacji. Zmiany te mają 
byc przedmiotem dyskusji. Ponieważ nie 
można było uzyskać odpowiedzi prezy- 
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LONDYN PAT. — Rokowania, jakie 
odponiedziałku toczyły się pomiędzy Lit 

winowem, a Simonem w sprawie uregu- 

lowania stosunków angielsko - sowiec- 

kich, zostały dziś pomyślnie zakończo- 

ne. 
Na skutek porozumienia, jakie zawar 

to, uwięzieni w Moskwie dwaj inżyniero 

wie angielscy: Mac Donald i Thornton 

BEWSCZAZYCA WY ZY KOWOZEOK 

  

  

denta Roosevelta na przedłożoną przez 
zainteresowane kraje rezolucję dyskusję 
odłożono do jutra. 

SYABILIZACJA MONETARNA  POD- 
STAWĄ UZDROWIENIA STOSUNKÓW 

GOSPODARCZYCH 

LONDYN PAT. Na posiedzeniu 
podkomisji polityki handlowej przedsta - 
wiciele Niemiec, Polski i Francji, opra- 
cowujący tekst uchwały w sprawie de- 
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mobilizacji kontyngentów i caloksztal- 
tu polityki handlowej osiągnęli porozu- 
mienie. Opracowany tekst w poniedzia- 
łek zostanie po dokonaniu ostatecznej re 
dakcji, przedstawiony komisji gospodat- 
czej. Tekst wnosi do pierwotnego projek 
tu poprawki, idące przeważnie po linji 
żądań francuskich. W tekście zaznaczono 
że podstawą wszelkich kroków, mają - 
cych na celu uzdrowienie stosunków go- 
spodarczych jest stabilizacja monetarna. 

Kwestja Besarabii na drodze do uregulowania 
PARYŻ PAT. — Agencja Havasa do 

nosi, że w Londynie na marginesie kon- 
ierencji ekonomicznej odbywa się żywa 
wymiana poglądów między Sowietami, 
Małą Ententą, Turcją i Polską. Tematem 
tych pouinych narad jest przyjęcie wspól 
nej definicji napastnika, zgodnie z pro- 
pozycją Politisa, złożoną w komitecie 
specjalnym konferencji rozbrojeniowej i 
co do której Francja wypowiedziała już 
swą zgodę. Prawdopodobnie dokument 
zawierać będzie aneks, dotyczący zobo- 

Uspokojenie 

wiązania się sygnatarjuszy do wzajemnej 
nieagresji. W opracowaniu tej konwencji 
wzięli żywy udział Litwinow i Titule- 
scu. 

W Londynie koła polityczne przypu- 
szczają, że w konsekwencji tego porozu- 
mienia zagadnienie Besarabji uznane bę- 
dzie za dostatecznie uregułowane. Per- 
traktacje te właściwie uważać można za 
tak daleko posunięte, że podpisanie te- 
go porozumienia będzie mogło nastąpić 
już w czasie bieżącego week-endu. 

na giełdach 
DOLAR W WARSZAWIE 6,95 

WARSZAWA PAT. — Na giełdach 
europejskich nastąpiło widoczne uspoko- 
jenie w obrotach dewizowych: w stosun 
ku do notowań wczorajszych kursy do- 
lara, iunta szterlinga i guldena holender 
skiego podlegały tylko nieznacznym wa- 
haniom. Dewizę nowojorską, która nieco 
zwyżkowała, notowano w Zurychu 4.08, 
(4.0775 w dniu wczorajszym), w Pary- 
żu 20,1225 (20,02). 

Dewiza londyńska również nieznacz- 
nie poprawiła swój kurs, osiągając w Zu 
rychu 17.56, (17,52), a w Paryżu 86,20, 
(86.01). Dewiza amsterdamska zniżko - 
wała minimalnie w Zurychu z 208,00 na 
207,90, w Paryżu z 10,205 na 10,20. 

  

Na giełdzie nowojorskiej wahania by 
ły również nieznaczne. Naogół dała się 
zauważyć niewielka zwyżka dewiz euro- 
pejskich, a mianowicie notowanie Pary- 
ża podskoczyło z 5,00 na 5.0125, Szwaj- 
carji z 24.35 na 24.55, Amsterdamu z 
50,95 na 51,20. Stosunek funta szterlin- 
ga do dołara wyrażał się na giełdzie lon 
dyńskiej cyirą 4.3175, a w Nowym Уог- 
ku 4.33125 dolara za 1 funt. Giełda war- 
szawska, jak zwykle w soboty, w okre- 
sie letnim była nieczynna. 

Byznk Polski płacił za dolara o 10 gro 
szy więcej, niż w dniu wczorajszym, t. j. 
6,95. 

  

  

Wizyta prezydenta Rauschninoa w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Prezydent Se 

natu gdańskiego, dr. Rauschning przybę 

dzie do Warszawy w poniedziałek 3 bm. 

w towarzystwie wiceprezydenta Senatu 

dr. Greisera. 

Po powitaniu goście gdańscy udadzą 

się z dworca do hotelu Europejskiego, 

przed którym wystawiona będzie warta 

honorowa. 

mają być dziś wypuszczeni na wolność 

i wyjechać mają zagranicę. W związku 

z tem dziś rano odbyło się posiedzenie 

rady królewskiej, w której uczestniczyli 

minister spraw zagranicznych Simon i 

minister dominjów Thomas. 

Na posiedzeniu tem, któremu przewo 

dniczył król jerzy, uchylono proklamację 

królewską z dn. 18 kwietnia, która pro- 

  

- żydzi organizują bojkot gospodarczy Niemiec 
PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI WSZECHŚWIATOWEJ 

— cznej wysokości. 

LONDYN PAT. 
dian* podaje kilka nowych szczegółów 
o projektowanej w Londynie wszechświa 
towej konierencji żydowskiej w celu zot 
ganizowania bojkotu gospodarczego Nie 
miec. Konierencja odbywać się będzie 

pod przewodnictwem lorda Melchetta.— 
W konierencji ma wziąć udział wielu 

delegatów żydowskich z 40 krajów, mię 

— „Manchester Guar' dzy innemi z Francji, Belgji, Holandji, 
Włoch,* Hiszpanji, Czechosłowacji, Au- 
strji, Polski, Stanów Zjednoczonych itd. 

Przedmiotem konterencji będzie opra 
cowanie planu zorganizowania bojkotu 
towarów, pochodzących z Niemiec oraz 
zbadanie dokładne nowych możliwości 
źródeł zakupu towarów, mogących zastą 
pić towary niemieckie. 

  

Włoska eskadra samolotów 
wystartowała do lotu transatiantyckiego 

BERLIN PAT. — Włoska eskadra sa 
miolotów, która dziś wystartowała do lo 

tu. transatlantyckiego z portu lotniczego 
„. Obertello, w drodze do Amsterdamu prze 
" leciała nad granicą szwajcarsko - nie- 
miecką, kierując się na północ, wzdłuż 
brzegów Renu. Samoloty lecą na niezna- 

PAT. — Donoszą z Amster- no SSE 

damu, że włoska eskadra lotnicza z gen. 
Balbo na czele przybyła o godzinie 13 
min. 20 do Amsterdamu, lądując w por- 
cie lotniczym  Schellingwude. Zebrane 
tłumy zgotowały lotnikom owacyjne przy 
jęcie. Przy lądowaniu jeden z wodnopła- 
towców uległ katastrofie. 3 członków za 
łogi odniosło ciężkie rany, 4-ty zginął, 
prawdopodobnie utonął. 

W południe przewidziana jest aud- 

jencja gości gdańskich u p. Prezydenta 

Rzeczypospolitej. Po audjencji u p. Pre: 

zydenta Rzeczypospolitej goście gdańscy 

złóżą wizytę p. ministrowi skarbu, zastę 

pującemu nieobecnego p. premjera,, oraz 

złożą wizytę u p. ministra spraw zagra- 

nicznych. 

Inglja odwołała embargo na towary sowieckie 
Mac Donald i Thornton wypuszczeni na wolność 

klamowała zakaz towarów sowieckich. 

Ogłoszenie nowej proklamacji o zniesie- 

niu zakazu nastąpi po otrzymaniu wia- 

domości o przekroczeniu granicy sowiec- 

kiej przez Thorntona i Mac Donalda. 

MOSKWA PAT. — W sobotę wie- 

czorem korespondentom zagranicznym w 

Moskwie doręczono komunikat, donoszą- 

cy, że w związku ze zniesieniem w dniu 

dzisiejszym przez Anglję embargo na to- 

wary sowieckie komisarjat ludowy han- 

dlu zagranicznego zniósł zarządzenia re- 

torsyjne ze strony ZSRR. . 
W dniu 1 lipca na posiedzeniu wie- 

czornem prezydjum Centralnego Komite- 

tu Wykonawczego ZSRR w drodze amne 

stji zamieniło skazanym przez Sąd Naj- 

wyższy inżynierom Mac Donaldowi i 
Thorntonowi karę więzienia na wysłanie 

z granic Związku Sowieckiego. Obaj Aa 

glicy około godziny 22, według czasu mo 

skiewskiego zostali uwolnieni z więzie- 

nia po złożeniu zobowiązania, że wyjadą 

zagranicę. 2 
3 bm. na propozycję rządu brytyjskie 

go będą wznowione rokowania angiel- 

sko - sowieckie © nowy traktat handlo- 

wy, zerwany w marcu rb. 

ODRZ OAZA ROTOR RISE 

Witman pokonał Tłoczyńskiego 
ŁÓDŹ PAT. — W dniu 1 lipca w zawodach 

tenisowych w Łodzi w meczu pokazowym Wit 

man pokonał Tłoczyńskiego w stosunku 10:8, 
6:2, W pierwszym secie Tłoczyński prowadził 
3:1. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE —- ul. Szeptyckiego — A 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — ul. 5uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Rach*. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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„ Laszuk.. 

GLĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Ksieg. W. Wlodzimierowa. 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz z 
PIŃSK —. Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY -— M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja % 

WOLOŽYN — 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte y. 

Liberman, Kiosk wy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Koł. „Ruch*. 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Quo usque fandem? TELEGRAMY 
Gazety z dn. 24 czerwca doniosły w 

depeszach, że projekt wniesiony do Mini 
sterstwa Spraw Wewnętrznych przez 
związek lokatorów obniżenia ustawowe- 
go komornego o 10 — 20 proc., spot- 
kał się z przychylną opinją i został prze 
słany do Ministerstwa Skarbu do zaopi- 
njowania z tem, by interesy Skarbu nie 
doznały przytem uszczerbku. 

Nie po raz pierwszy bolszewizujący 
Zw. Lokatorów domaga się ustawowej 
zniżki komornego, choć dotąd ich postu 
laty nie zostały przychylnie potraktowa- 
ne, jako mie będące na czasie. 

Ustawa o zwolnieniu od opłat komor- 
iego bezrobotnych, dopełniona rozporzą 
dzeniem P. Prezydenta o nieeksmitowa- 
niq w letnich miesiącach, dały naturalny 
pęd do niepłacenia wogóle i domagania 
się jeszcze zniżki ustawowej tego komor 
nego. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że 
rząd nie uczyni żadnych dalszych kro- 
ków na tej drodze, zdając sobie jasno 
sprawę, z niekonstytucyjności obcinania 
praw, gwarantowanych obywatelom Rze 
czypospolitej, oraz z tego, że to, co mo- 
gło mieć miejsce w nadzwyczajnym cza 
sie wojennym, musi ustać nareszcie, — 
gdyż te wyjątkowe zarządzenia niszczą 
bogactwo narodowe i demoralizują ma 
sy w wysokim stopniu: 

Że naogół sumienie mas jest dość 
mgławicowe, i że powojenna demorali- 
zącja zatarła znacznie pojęcie o uczci- 
wości, — o tem wiemy z doświadczenia 
aż nazbyt dobrze. Hasło: brać co się i 
jak da, wciąż domagać się więcej, a sa- 
memu nie dawać nic, — to jest zasadą, a 
wykonanie odbywa się powszechnie i 
nietajnie przez krzyk t. zw. zorganizo- 
wanych mas. 

-.» Jeżeli, wszelkie warstwy zarabiające 
zgodnie wystawiały żądania powiększa” 
nia nieustannego płac i wszelkich świad 
czeń, motywując drożeniem życia, przy 
czem same uważały, że pracy dają zaw- 
sze zbyt dużo, to przy potanieniu życia 
za nic nie chcą rezygnować z przyznawa 
nych nadwyżek, jako iż są to „zdoby - 
cze“ i jako takie nie podlegają uszczup 
leniu. 

Gdy smutna rzeczywistość wykazała 
całą wadliwość rozpędu izb ustawodaw- 
czych i rządów w szaiowaniu pieniędzy 
zarówno skarbowych, jak i prywatnych 
dzisiejszy rząd stanął na właściwem sta- 
nowisku, przeprowadzając redukcję wy- 
datków osobowych. 

Otóż warstwy lokatorskie uznały za 
stosowne odbić swoje straty zarobkowe 
na komornem, uważając, że w tem mmiej- 
scu opór będzie najsłabszy, gdyż włas- 
ność nieruchoma jest kozłem ofiarnym 
wszelkich poczynan dobroczynnych. 

Rozpatrzmy jednak, czego chcą ci li- 
czni demagodzy, którzy nie widzą daiej 
swej doraźnej korzyści, bez względu na 
dalsze następstwa. 

Ustawa orzekła, że komorne miało 
dojść do 100 proc. przedwojennego, li- 
cząc złotego w złocie, co było zupełnie 
słuszne. Niestety, nasz złoty b. prędko u- 
stalił się na zdewaluowanym kursie 57 
proc. uprzedniej wartości, a zatem i о- 
trzymywane komorne spadło do tej Sa- 
mej wysokości. 

Właściciele domów stracili zatem 43 
proc. brutto dochodu, przyczeii średnio 
stracili jeszcze od 25 do 50 proc. rocz- 
nej tentity, jednorazowo, gdyż ustawa po 
zwala najemcy nie płacić przez ? termi- 
ny płatnosci, t. j. od 2 miesięcy do 2 
kwartałów albo i roku, o ile lokator pła 
cił miesięcznie, kwartalnie lub. półrocz- 
nie. Przy zriianie lokatora ta strata znów 
zachodzi, zaś lokator wynosząc się wy- 
eksmitowany z reguły nie płaci a ponie-- 
waż jego ruchomość z reguły też tormal 
nie do niego nie należy, przeto straty są 
stałe i że tak powiemy „ustawowe*. 

Gdy po dwu terminach płatności i 
„upomnieniu* obowiązkowem lokatora, 
bez czego sędzia sprawy rozpatrywać 
nie będzie, (jakgdyby lokator nie wie- 
dział, że ma obowiązek płacenia!), spra 
wa po 2 — 4 miesiącach wejdzie na wo 
kandę, lokator się nie zjawia, wyrok za 
pada. zaocznie, 

Następuje w terminach  przewidzia- 
nych odwołanie, potem wyczekiwać na- 
leży za kilka miesięcy nowego rozpa- 
trzenia. Tu lokator prosi o powołanie 
świadków, sprawa znów się odkłada cza 
sem po parę razy i lokator już dodatko 
wy rok zajmuje mieszkanie i nie płaci. 

Po wyroku o eksmisji następuje ape- 
lacja do Sądu Okręgowego, no i jeszcze 
procedura, przy umiejętnych arkanach o- 
brończych trwa rok lub więcej. 

Wreszcie lokator dostaje wyrok eks- 
"misyjny, najczęściej z terminem 1 — 2- 
miesięcznym dla wyszukania sobie inne- 
go mieszkania. 

Właściciel stracił _ opłatę za lokal 
przez mniej więcej dwa lata, poniósł ko 
szty sadowe i_ obrończe i_ odebrał zni- 

szczone kompletnie mieszkanie, co jest 
jeszcze zemstą lokatora za eksmisję. 

Trzeba lokal remontować, co pochła- 
nia częstokroć więcej, niż roczną opłatę 
za mieszkanie. 

A czy nowy lokator będzie lepszy? 
Jaka na to gwarancja, gdy ustawa z pro 
cedurą sądową pozostają te same? 

Nic dziwnego, że 80 proc. domów w 
Polsce daje deficyt i te pozostałe 20 
proc. w wyjątkowych tylko wypadkach 
przynoszą albo zero albo znikomy pro- 
cent od włożonego w nie kapitału. 

Temniemniej powstała legenda o du- 
żej rentowności domów i stąd dedukcja 
że można na nie nakładać podatki us- 

que ad finem. 
Większość domów była i jest obcią 

żonych pożyczką przedwojenną, w wy- 

sokości do 60 proc. wartości. Ponieważ 
dziś domy przedstawiają maksymalnie 
30 proc. uprzedniej wartości, a przecięt- 
nie domy jeszcze rentujące taksują się 
20 proc., gdy deficytowe właściwie ma- 
ją wartość negatywną t. j. ujemną, wi- 
dzimy, że tytularni właściciele są w rze- 
czy samej wywłaszczeni, zaś w domach 
nieobdłużonych posiadają zaledwie 30 do 
20 proc. ich uprzedniej wartości, t. j. że 
stracili od 70 do 80 proc. swego mająt- 
ku. To ma być— wedle pewnego powie- 
dzenia — ta jedyna branża w Polsce, któ 
rą można jeszcze obciążać nowemi podat 
kami. 

Przyjrzyjmy się dochodowości na- 
szych domów: brutto dochód równy 57 
proc. przedwojennego, wedle projektu lo 
katorów zmniejszony ma być o 10 do 20 
proc. tj. ma wynosić od 52 do 47 proc. 
dochodu przedwojennego. 

Podatki wynoszą obecnie 
proc. dochodu brutto, administracja 3,5 
proc., dozór 4 proc., remont 10 proc., a- 
sekuracja 2 proc., utrzymanie domu 2 
proc., woda i kanały 2,8 proc., czyli ra 
zem 52,8 proc. brutto, o iłeby wpłynęło 
całe komorne. Straty fa komornem wy- 
noszą średnio 20 proc., zaś próżnostanie 
10 proc., co z uprzedniemi wynosi 82,8 
proc. od ustawowego komornego. Pozo- 
stawałoby więc na korzyść właściciela 
całkiem nieobdłużonego domu okrągło 
18 proc. od dochodu brutto. 

Że zaś dochód ten stanowiłby tylko 
10 proc. od dochodu przedwojennego 
brutto, więc odpowiadałby nie 40 proc. 
dochodu brutto przedwojennego, ale za- 
ledwie %4 części tego dochodu, t. j. tej 
ocenie domów, jaka obecnie faktycznie 
egzystuje. 

Przy netto 40 proc. od dochodu brut 
to rachowano, że dom przynosi 8 proc. 
dochodu i to było kryterjum przy kup- 
nie domu. 

Obecny dochód stanowiłby więc tyl- 
ko 2 proc. od wartości rzeczywistej, t. |. 
kosztów własnych domu. 

Budowanie domu w czasach obec- 
nych jest znacznie droższe od przedwo- 
jennego, natomiast ceny mieszkań się ob 
niżają, więc nawet wyjęcie z pod ochio- 
ny lokatorów nowych domów nie może 
zachęcić de lokowania kapitałów w bu- 
downictwie Jokalowem. 

Zresztą prócz Warszawy i _ Łodzi, 
wszędzic daje się obserwować nadmiar 
mieszkań, szczególnie większych, zas 
przebudowa większych na mniejsze jest 
zbyt kosztowna i wobec ogólnej tenden 
cji do niepłacenia przedstawia zbyt wiel 
kie ryzyko. 

Że domy się walą — cóż w tem dzi- 
wnego, gdy właściciel jest pozbawiony 
dochodu, obarczony podatkami, a w co 
datku kažą mu „faire bonne mine a mau- 
vais jeu', t. j. malować i upiększać fron 
ty, schody. przeprowadzać kanalizację i 
wodociągi, by móc pokazać, że u nas 
wszystko jest „reprezentacyjnie* wspa- 
niałe, podczas gdy kamienicznikową licy- 
tują meble za podatki i nie ma on na 
życie. 

Jeżeli taki stan jest własności nieru- 
chomej niezadłużonej, to co mówić No 
tych właścicielach, „honoris causa*, któ- 

rzy mają długi bankowe lub prywatne 
hipoteczne? 

Wszak widzieliśmy już właścicielkę 
domu, którą ustawa chroni od pobierania 
komornego, której odmówiono łyżki stra- 
wy, gdyż nie jest bezrobotną a „posie- 
dzicielką*, a gdy lokatorom wypłacają 
zasiłki, jej zabrali meble za podatki. 

Ładnieby się ubrał ten, co poszedłby 
za radą lokowania oszczędności w 
„tanich“ domach, chyba, że przewiduje 
się, po ogólnej zmianie właścicieli, zmia- 
na ustawodawstwa i gruby na tem za- 
robek. W iakim wypadku rada warta u- 
słuchania sprytnego spekulanta. 

Dziś zachwala się budownictwo dre- 
wniane przyznano na nie kredyty ulgo- inte 
we i rzeczywiście widzimy stosunkowo 
duży ruch w tym kierunku. 

Czy jednak pociągnięcie takie jest ce 
lowe? Naszeim zdaniem — nie. O ile tam 

eczywist brak įest mieszkai 

około 30 . 

PRZEDSTAWICIELE FLOTY SZWEDZ- 
KIEJ W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. Minister spraw 
zajgtrajniicznych Józef Beck  iwyjdał wczoraj 
wieczorem obiad miła cześć przybyłych do 

A prizejdstawicieli floty szwedz- 
kiej. 

Podczas obiadu p. minister wygltos'ł 
pirzemówiienie »w»'kttóndm powiltiał w imie- 
miu mządu polskiego - reprezentantiów 
marynarki szwedzkiiej, Tmieniem gości — 
szwedzkich odpowiedział poseł szwedzki 
w: Warszawiie Hieninings dziękując w go- 
rącydh słowach za prizyjęcie, 
przedstawicielom marynarki szwedzkiej. 

'Po obiedzie odbył się walut, iw którym 
wzięli udział  przedstawiiciele władz су- 
wiinych ii (wojskowych oraz (dyplomacji. 
Wiatocy goście szwedey wyjechali do Gdy- 

mi. 

PRZYMUSOWA STERYLIZACJA 
CHORYCH PSYCHICZNIE 

FRANKFURT. PAT. Tutejsza kato- 
lidka „Rhein — Mainische Volkszeiliung" 
dlomosi, že miinlistiemswo spraw  wiewnę- 
tranych w Turynieji postanowiło doma- 
gać się od rządu Rzeszy przeprowaldze- 
nia usliatwowego przymusu  sterlizacyj- 
mego dll: umysłłowio niedorozwikniiętych i ieina Góraj . 

PODRÓŻNICY OMIJAJĄ NIEMCY. 

PARYŻ. IPAT, Od pesnego czisu po- 
ciągi _miiędzymarodowe idące ze Środko- 
wiej Europy przez Rzeszę Niemiecką do 
Paryża przychodzą niemal zupeźziie puste. 
Dawniej pociągi te przewoziły  dziekni 
po 200 osób. . Dzisiaj wszyscy ok 
omijają Niemcy i kierują się przez Wło- 
chy i Szwajcarję. z 

UJĘCIE PIRATÓW ||| 

DATREN. PAT. Na moszu Chińskiem 
amesziiowajało 3-ch Niemców,  oskarżonyjcth 
0 wymordowanie załogi statku chińskiego 
„Szenigainiaije“, składającej Się z 3-ch Ros- 
jam i 7 Chińczyków. 

Piraci wrzucili ciała pomordowanych 
do morza @ wymuszyfi mia. opajnłowałwyjm. 
przez siebie statku nw kienuntkiu Amenyki 
z zamiarem sprzedania tam statku i ła- 
dumku. IPo drodze statek uległ katastro- 
fie i bamidycii wpadli w ręce wiłaldz, kitóre 
poszukują jeszcze dwóch ich (wspólłni- 
ków: Niiemca i! Szwajcara, 

WYŚCIGI KŁUSAKÓW 

HAMBURG. PAT. W pierwszym dniu 
wyścigów kłusackiich ma iiomze w Form- 
Sen zwycięzca drugiego biegu wi któ- 
rym brało udział 28 konil osiągnął to- 
w ilotallzaltonze wypłatę 886 za 10, a za 
przybyłego m: dzugiem m iejscu konia ma 
zwiariego „Igo Sym* płacono nv: totaliza- 
|. framcuskiim famitastyczną kwotę 1.200 
za 10. ‚ 

NOWY REKORD W SZTAFECIE 

HELSINIGFORS. PAT. Fiński zespół 
wi składzie Słuimpola, TDolidomenp, Larva i 
Nurmiego ustanowił mowy rekord w 
sztafecie 4X1500 metrów. mające czas — 
16:06,1. Dawny rekord įvymosi! 16, 11,4i 
® а, 7 аЁ. 

Wylnik  Finnów jest rekordem 
towym. 

ИЛЕНЕНЕТЫ ПОБНСЕОСХОИНЩАеУНРОЕЫ УНС ZOOPSDYWCZ 

jak w Warszawie, to. takie budownictwo 
domów przeważnie na osobiste mieszka- 
nie może mieć rację. 

Natomiast we wszystkich innych wy 
padkach, a więc w całej prawie Polsce, 
gdzie masa mieszkań stoi pustkami, jest 
to akcja szkodliwa, gdyż prowadzi do je 
szcze większej podaży i  obezcenieia 
własności ni :ruchomej. 

Wszelka akcja, prowadząca do nisz- 
czenia bogactwa narodowego, we wszel- 
kich jego przejawach, jest więcej niż 
szkodliwa, a musi się hezpośrednio od- 
b na wpływaca podatkowych, a więc 
na budżecie. Chyba każdy państwowe 
myślący człowiek zdaie sobie sprawę ze 
skutków złego stanu Skarbu na prestiż i 
potęgę Państwa. : 

Wszelkie zakłócanie normalnych sto- 
sunków ekonomicznych przez ingerencję 
i reglamentację, daje wyniki ujemne i 
nie powinno egzystować w państwie nie 
socjalistycznem w zasadzie. 

Dotąd głos wszystkich właścicieli nie 
ruchomości w Połsce woła o zmianę sto- 
sunków w dziedzinie prawodawstwa mie 
szkaniowego i jeżeli to prawodawstwo 
zmienia się, ale na gorsze, także o taką 
zmianę kołaczą ci, co reprezentują zna- 
czną armję podatników. 

Najwierniejszy pies, gdy go wciąż go 
spodarz maltretuje, ucieknie. 4 

Własność nieruchoma państwowo - 
] ma prawo zapytać: Usque tan- 

BA dże ją bić będą? Jak Kartagi- 
| ustawa o ochronie lokatorów 

zniszczona. Sprawiedliwość i 
wymagają. Czas 

zieć: Dosyć tego! Jesteśmy 
,że Zw. Lokatorów lansuje iał 

głoski i rząd raz jeszcze zdemen 

Świia- 

  
St. Wańkowicz. || 

zgotowiane 
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SILVA RERUM 
WESOŁOŚĆ KARYGODNA, — SMU- 

TEK NIE W PORĘ. 
Kurjer Poranny (179) zwraca uwa- 

gę na pewne nieznośne zjawiska w na- 
szem życiu zbiorowem. Nie umiemy od- 
powiednio kierować swemi uczuciami, — 
nie umiemy często nawet zachować pew- 
nych form zwykłej przyzwoitości. Ote 
naprzykład, pogrzeby. Nie mówiąc już o 
skostniałej, tradycyjnej formie pochodu 
żałobnego, z karawaną, z włeńcami, z ka- 
rawaniarzami i t.p. — jakże zachowują 
się nieraz bardzo długie szeregi „współ- 
czujących''?.. 

Przyjrzyjcie się kiedy takiemu pochodowi 
żałobnemu. й 

Rozmowa wre, dowcipki się sypią, śmiechy 
wybuchają, papierosy się palą. I ten cały ana- 
chroniarski kondukt, wśród którego mała garst- 
ka ludzi czasem, istotnie złamanych, a czasem 
obojętnych, trzymająca się mniej więcej ior'm, 
przylepiona jest do trumny — jakże bardzo 
podobny jest do wysepki w morzu  przechod- 
niów źle wychowanych, balansujących po bo- 
kach gapiów i komedjantów, nie mogących się 
powstrzymać nawet na godzinę od wulgarnej 
gadatliwości. 

Tak. Jesteśmy niekonsekwentni. Sta- 
ramy się o zachowanie tradycyj, uważa- 
my za swój obowiązek zademonstrowa- 
nie współczucia rodzinie zmarłego, a je- 
dnocześnie nie umiemy, lub nie chcemy 
zachować choć pozorów powagi. 

Nasz stosunek do zmartych wogole 
jest okropny. Czcimy ich wobec trumny, 
nie opuszczonej w ziemię, — wspomina- 
my w Dzień Zaduszny, — i tylko. Jak 
wyglądają nasze cmentarze?... Co za о- 
kropne zaniedbanie zaznacza się na Ros- 
sie lub cmentarzu Bernardyńskim?.. Dla- 
czego przy ogromnych kosztach pogrze- 
bu, nikt nie chce zorganizować opieki 
nad mogiłami? Albo klepsydry żałobne, 
naklejane na dole słupów  ogtoszenio- 
wych, aby łatwiej mogłyby być niszczo- 
ne przez przechodniów i biegające psy?. 

Dlaczego kuit zmarłych nie znajduje 
u nas odpowiednich form w  rzeczacii 
nawet drobnych?.. 

Zachowując się zbyt wesoło podczas 

pogrzebów, robimy grobowe miny wów- 

czas, gdy należy się radować i šmiač!.. 

My czynimy wssystko zawsze na odwrót. 

Kiedy wypada przywdziac smutek, choćby u- 

dany, na twarzy — śmiejemy się, gadamy, rę- 

kami machamy, plotkujemy głośno — a kiedy 

wypadałoby objawić wesołość, objawić wew- 
m 

24 
etrzne, niepohamowane wyczucie radosnej 

chwil, — np. zbiorowego, narodowego święta 
— rzywdziewamy maskę ponurą i świętuje- 
m$ na ‚ па kwaśno, na głucho. 
0 Nawet olicjaine programy  obwieszczają: 
Minutę ciszy z okazji dajmy na to Święta Mo- 
rza. Ki djabeł z tą Minutą Miiczenia?! W ten 
s czci się poległych, czci się groby, czci 

_się katastrofy, ale nie błękitne, roześmiane Świę 
to Morza, gdzie wszystko powinno być pro- 
mienne, gdzie wystrzał armatni, dający znak, 
iż święto się rozpoczęło, powinien być powita- 
ny srebrzystą kaskadą Śmiechu, oklaskami, wi- 
watami, tańcem, sypaniem kwiatów. 

I to jest racja. Właściwie minuta mil- 
czenia podług pierwotnego projektu Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej miała wyglądać 
nieco inaczej. Najpierw miał trwać do 
kwadransa gwizd syren i gwizdków po- 

licyjnych. W ten sposób należało uczcić.. 
pamięć poległych w obronie granic za- 
chodnich. Później zaś następowała minu 
ta milczenia, jako wyraz entuzjazmu. W 
zmienionej koncepcji minuta milczenia 

całkiem się zniekształciła. Ale mniejszo o 

to. 
Jesteśmy niezności i 

ni, — taki jest wynik obecnych 
żań. 

niekonsekweni- 
rozwa- 

Lector. 

  

Radjo poznańskie przestaje być 
samodzielńe 

POZNAŃ. PAT, Wiidniiu 30 b. m. odbyło 
się walne zebranie udziałowiców Radija. 

Poznańskiego. Z zestawienia przedstawiio- 

nego przez komisję rewizyjną wynika, że 

Radjo Poznańskie 'w ostatnim moku ob- 
rachunkowym dało 230 tysięcy zł. zy- 
sków brutto. . Zebranie przyjęło ofertę 

Polskiego Radja co ido nabycia Radj: 

Poznańskiego. Według tej oferty samo- 
rządy które sąudziałowicami Radja otrzy- 
mają 100 proc. włożonych udziałów. -— 
Pozutem Polskie . Redjo przejmuje cały 
personel Radja Poznańskiego. 

Wobec przyjęcia oferty Radjo 'Paz- 
nańskie z dniem 1 paździerńikai wiehodzi 
w stan likwidacji a rozgłośnię poznańską 
obejmuje w. tym duiu Radjo Polskie, 
iktóre mainstaluje w Poznaniu nową 12 
ka, radijostację. . 

  

Kronprinz o sobie 
W kolejnym rozdziale opublikowa- 

nych obecnie pamiętników  Kronprinz 
Wilhelm opowiada niektóre ciekawe 
szczegóły ze swego Życia. On wierzy w 
jasnowidzenie, a było tak: W roku 1916 
armja niemiecka zwyciężała. Kronprinz 
stał na czele korpusów, które walczyły 
pod Verdun. Pewnego dnia, aresztowano 
w pasie przytrontowym jakąś Francuz- 
kę, która oświadczyła, że jest wróżką. 
Zawołano ją do Głównej Kwatery. Po- 
śród wszystkich jednako ubranych ofi- 
cerów, rozpoznała natychmiast Kronprin 
za i chciała wróżyć: — „Niech się tyl- 

ko wszyscy oddalą z tego pokoju”. --- 
Żądaniu wróżki stało się zadość. Wów- 

czas ujęła Kronprinza za rękę i patrzac 
uważnie na biegnące linje, zaczęła mćó- 
wić: Dynastja wasza upadnie: brat Ce- 
sarskiej Wysokości zginie. śmiercią tragi 
czną... Zapytałem — pisze Kronprinz -- 

czy zginie na wojnie? — Nie odrzekia—- 
wróżka.” — Istotnie brat mój Joachim 
zginął w tragicznych okolicznościach. — 
Dalej przepowiedziała mi, że będę zmu- 
szony emigrow ć lat prze 
będę na obczyźnie. Wówczas zdawało 
mi się, że przez wróżkę przemawia jej 

  

ać z kraju i „pie: 

     

ZACIĄGNIĘCIE WARTY V! KO, 

STA PRZEZ PLUTON SZKOŁ 

  

    

  

Dnia 28 ub.m. o godz. 13 odbyło się z okazji 

Święta Morza zaciągnięcie warty plutonu Szko 

ły Morskiej przed Komendą Miasta w Warsza 

wie. Zdjęcie przedstawia moment zmiany warty 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

ООО 
GRODNO. W odległości zaledwie 

kilkunastu metrów od odkrytego w roku 
ub. średniowiecznego „teremu* książęce- 
go na Zamku Starym w Grodnie, w czer 
wcu r.b. natrafiono na dolną partję mu- 
2 budynku, wzniesionego z cienkiej ce- 

giy. 
Od zewnątrz w murze są osadzone 

rzędy kamieni gładzonych, nawet polero- 
wanych, między rzędami cegły z relje- 
iowemi znakami, jednakże  odmiennemi, 
anizeli zostały odnalezione w „teremie'*. 

Žewnatrz Ściany były ozdobne tafel- 
kami o różnobarwnej polewie, przyczem 
w krążkach od środku krzyża (typu ko- 
łoskiego) są otworki do osadzania ma- 
łych krążków (o średnicy 45 mm.) z po- 
lewą odmiennej barwy. 

Dekoracja zewnętrzna murów była o 
wiele bogatsza, aniżeli w świątyni z XI 
XII wieku na Kotožy pod Grodnem. Užy- 
te były różnorodne typy taielek, gdziein- 
dziej dotychczas nieznane, chociaż wiele 
typów jest znanych z prac wykopalisko- 
wych (w świątyniach  X—XIII ww. w 
Kijowie, Białogrodzie i Haliczu). 

W gruzach okazały się inne, aniżeli 
są w „teremie*, cegły formowane o róż- 
norodnych profiłach. 

Ponieważ zaprawa wapienna różni 
się od użytej do budowy „teremu* ksią- 
żęcego (bez węgla i miału ceglanego, 
jako też słomy) przytem bardzo licha, 
w fugach większych, aniżeli grubość ce- 
gły (około 30 mm.) przeto nowoodkryte 
imury są wcześniejszego, aniżeli „terem', 
pochodzenia. Przypuszczalnie mógł pow- 
stać w XI wieku. 

Koniigurację można będzie ustalić po 
odkryciu większej partji murów, odsłonię 
tych dotychczas zaledwie u jednego na- 
rożnika (około % całości). 

Nad odkrytemi murami zwisają mury, 
pochodzące z czasów przebudowy zamku 
та Jana Ill na umieszczenie sejmów Rze- 
czypospolijte, kiedy to znaczna część śre 
dniowiecznych murów została uszkodzo- 
na, lub rozebrana. 

    

      

SŁOWO 

WARSZAJWIA.. PAT. W. sobotę w: go- 

dzinich popołudniowych zmarł po ope- 

raiej” szczęki wybitmy, awtyska - malarz — 

<dekoraltor prof, 'Wiineenky Drabik, 

Ś. p. Drabik urodził się w 1881 słoku 

w Kalilcwieaidh. Naljpilertw stłudjowiał „m 

Wijedniu, w. szkole sztuk zdobniczych, a 

następnie wi Krakowskiej (Alkademji! Sztuk 

Pięknych, gdzie był uczniem Fałat: i 

Wyśpiańskiego. Specjallizująć się w dziłe- 
dziniie dekoracji: teaitralniej, ś. p. Drabik — 

pracow! początkowa iwi ltealtiraich  Imedw- 

skich, 12 mastępnie rw Deajirze (Wielkim w 

iWiarszawile /W moku 1912  maangażowamy, 

został przez dyr. Szyfmama ma stanowi- 
skie głównego dekoratlom= "Teatru Pol- 

skilego w/Warszawiie. Niatlema Ist:mowisku 

ATOL CHRONI 
KAŻDEGO 

OD PLAGI letniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

        

      

ТИ ga Lankų Królewskim W Gra 
Mury nieznanej świątyni z XI wieku 

To, co już zostało odkryte, jest jak- 
by narożną wieżyczką, czy też absydą 
nieznanej świątyni, w rzucie okrągłą. 

Całość była kryta ołowiem (jak i „te- 
rem''), którego stopione kawałki znajdu- 
ja się wewnątrz i zewnątrz murów. 

Wśród gruzów znaleziono kości ludz- 
kie ze śladami noszonych przedmiotów 
bronzowych, ajako też liczne resztki 
przepalonych i stopionych przedmiotów 
srebrnych, bronzowych i miedzianych. 

Kości przypuszczalnie pozostały po 
bohaterskich obrońcach grodu grodzień- 
skiego z 1241 roku, kiedy gród ten został 
zdobyty i spalony przez Tatarów Bate- 
go, jak również być może z czasów walk 
z Rusią Halicką i Krzyżakami. 

Sądząc z wyłomów w posadzce, praw 

    

« Zgon prof. Wincentego Drabika 
zdołał rozwinąć całą skalę swego bujnego 

tallenittu,  wiprowiadzając zupełnie mowe ©- 

lemeaty dekorteyjno - artystyczne. W 

1920 jprzemosi się do Teatrów Miejskich w 

Wanszawiie, pracując jądnak 3 @а inych 

teatrów. Od trzech lat ś.p. Driabik był 

priofesorem _ sztuki dekoracyjnej mw: Alks- 

demi: Sztuk  Piięknych w Warszawiie. 

W sobotę mieczorem mastąpiło wypro- 

wadzenie zwłok z kliniikii do ikościoła Ka- Thy 

wiola. Boromeusza nia Powązkach. 

Konrad Libicki dyrektorem 

  

PZACZE 
'WARSZAWIA. PAT, (W piątek d 

30 czerwiea Pani (Prezes Rady Mi 

  

stnów Janusz Jędnrzejewiiez podpisał no- 
minację idotychidzasowego miniigtra. pełno- 
miocnejgo Rzeczypospolitej Polskiej jw: Te- uni 

e p. Konrada Libickiego ma stamo- 
Dyrekitora Polskiej «Agencji ' Te- 
znej. (W! dłiłu dzisiejszym p. Dy- 

ibiieki przyjbylł do Centrali PAT 
konferemidję z kierownikami po- 

szezególmiyjch  dzilałówł 
iPuzejęcie funkcyj od dotychlczasowego 
Iktora p. Romana Starzyńskiego na- 

pi mw poniedziałek, dhiila 3 b. m. 
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Zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo Polski 
BYDGOSZCZ PAT. — W sobotę rozpoczę- 

ły się w Bydgoszczy organizowane przez Po- 
morski Związek Lekkoatletyczny zawody lekkc 
atletyczne o mistrzostwo Polski. Mistrzostwa, 
mimo braku niekórych wybitnych zawodników 
wywołały duże zainteresowanie. 

W biegu na 1500 metrów zwyciężył Ku- 
charski z Jagiellonji (Białystok) w 4 min. 5.6 
sek. Drugie miejsce zajął Strzałkowski z Jagiel 
lonji. 

W rzucie dyskiem zwyciężył niespodziewa- 
nie Tilgner (poznański Sokół) 42 m. 58 cm.;— 

drugie miejsce zajął Heljasz z Warty poznań- 
skiej — 41 m. 92 cm. 

W skoku o tyczce pierwszy był Kluk z Le- 

e 

dopodobnie były czynione poszukiwania 
skarbów już przed wielu wiekami. 

Obok odkrytych murów są Ślady dre- 
wnianych zabudowań, być może w 1241 
roku spalonych, ze spałonem zbożem i 
rozmaitemi przedmiotami codziennego u- 
żytku. _ 

Nawet okazały się zabytki wcześniej 
szego pochodzenia, jak ułamki toporków 
kamiennych. 

Prace wykopaliskowe są prowadzo- 
ne pod kierownictwem dyr. ). Jodkow- 
skiego z zapomogi od wojewody  biało- 
stockiego, p. M. Zyndram Kościałkow- 
skiego, i częściowo ze składek korpusu 
oiicerskiego garnizonu Grodno, przez 
Dyrekję Muzeum Państwowego w Grod- 
nie. 

  

  

na obronę Państwa 

Wczoraj przyjął Pan Prezydent R. P. delegację województwa łódzkiego, w której imieniu po- 

seł Fichna wręczył Panu Prezydentowi czek 
iundusz ten zebrany drogą groszowych składek wręcza 

morską Pań-stwa. Na zdjęciu naszem pos. Fichna wręcza troski społeczeństwa o obronę 

BGK na 265.000 złotych, oświadczając, że 
Panu Prezydentowi jako dowód 

Panu Prezydentow? R. P. czek. 

  

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

iii Targi Północne i Wystawa Lniarska G QOilnie 
26, VIii. 1935 10. ix. 
DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo ilniarstwo. 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo-transportowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — 
W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERKARDYŃSKI, TEL. 11-06 
Biuro czynna dla interesantów codziennie 

Dea AZ 

  

wrogi stosunek do nas, jako nieprzyja- 
ciół Francji. Niestety jednak, wszystkie 
jej przepowiednie sprawdziły się dosłow 
nie. Dziś jestem głęboko przekonany, że 
reszta przepowiedni spełni się również, 
przeto mówić o nich nie chcę. 

Kronprinz widocznie nie zbyt entuzja 
stycznie wspomina Swoje dzieciństwo. 
Na dworze panowała Surowa etykieta, 
która mroziła przejawy normalnego ludz 
kiego życia: Rodzice tak byli zajęci, że 
nie widzieliśmy ich prawie nigdy. |eżeli 
które z nas wołano do gabinetu ojca, Ib 
pokoju matki, wiedzieliśmy napewno, że 
dostaniemy burę. Tylko poto wolno nam 
było oglądać oblicza rodziców. Pozatem 
całe wychowanie spoczywało w obcych 
rękach. Pomiędzy mną i ojcem istniała 
nieprzekraczalna barjera etykiety. 

Natomiast konstytucja pruska nie na 
władala na Kronprinza żadnych obowiąz- 
ków urzędowych. Mógł zatem robić, co 
mu się podoba. Oczywiście moralnym о- 
bowiązkiem jego było zapoznanie apara- 
tu państwowego. Studjowałem w róż- 
nych ministerstwach i wnikatem, w taj- 
niki rządzenia. jednocześnie wszystkich 
nas, dzieci cesarza, uczono rzemiosła. 

  

_ Każdy wybierał co mu najbardziej do gu 
stu przypadało. jeden z moich braci u- 
prawiał ciesiołkę, inny introligatorstwo. 
Ja zaś osobiście przepadatem za sztuką 
kowalstwa, jakkolwiek znałem jeszcze 
dwa rzemiosła. | 

Na tem tle wspomina następujący wy 
padek podczas swego wygnania w Ho- 
iandji: Znałem się na kowalstwie dosko- 
nale, poświęcając mu wolne chwile. Gdy 
pobliski kowal był nieobecny, zajmowa 
łem jego miejsce i wykonywałem różne 
roboty. Razu pewnego zatrzymał się 
przed kuźnią, przejeżdżający tamtędy bo 
gaty włościanin, właściciel folwarku. 
Przypatrywał się przez czas dłuższy, jak 
się uwijałem wokół kopyt końskich, wr= 
szcie powiedział: 
— Widzę, młody człowieku, że znasz 

się na tej pracy i umiesz wokół koni 
chodzić. Mogę ci zapewnić doskonałą 00 
sadę.— Naturalnie odmówiłem. Włościa 
nin nalegał w dalszym ciągu, czyniąc mi 
coraz bardziej ponętne propozycje i za- 
pewniając o katjerze, do której dojść mo 
gę. Zdecydowałem na odczepne wyjawić 
kim jestem. Chłop nie posiadał się z o- 
burzenia: 

— Ach, to takt... więc mimo, że je- 
steś dobrym kowalem, lubisz zaglą lać 
do kieliszka. Nawet jesteś zupełnie pija- 
nym! Nie, dziękuję za takiego pracowni- 

    

z wyjątkiem świąt od 11 do 13 i ed17 do 19. 

ka. W ten sposób utraciłem posadę tyl- 
ko dlatego, że powiedziałem prawdę. 

Ogromny nacisk w wychowaniu ksi1- 
żąt kładziono na sztuki i literaturę. Tra 
dycją pod tym względem były osobiste 
wspomnienia i opowiadania babki Augu 
sty, która znała doskonale Goethego. Oj- 
ciec Wilhelm II, gdyby nie był cesarzem, 
niewątpliwie zostałby archeologiem. Ksią 
żę jerzy Pruski był dramaturgiem. Sam 
Kronprinz grał Świetnie na skrzypcach i 
"rysował. Ten ostatni talent odziedziczył, 
jego zdaniem, po babce królowej angiel- 
skiej Wiktorji. 

O królowej Wiktorji i  Bismarcku 
mówi Kronprinz z największem uwielbie- 
niem. Tych dwoje ludzi zrobiło na nim 
największe wrażenie: 

— W ostatnich latach jak również 
podczas! wielkiej wojny — mówi — nie 
było w Europie ani jednego człowieka, 
któregobym mógł porównać- z Bismarc 
ckiem. Nie dorównał mu żaden mąż sta- 
nu, żaden wódz. W tej chwili jest jeden, 
który idzie wielkiemi krokami. —— Beni- 
to Mussolini. Ma jednak tę wadę, że lu- 
bi zgadywać zbyt pośpiesznie niewyda- 
ny jeszcze werdykt historji. Większość 
dzisiejszych historyków niedocenia zna- 
czenia indywidualności. Ja osobiście wie 
rzę w wielkie indywidualności, wierzę w 
genjusz. Takim genjuszem był Bismarck. 

gii warszawskiej — 3 m. 73 cm., drugi Schnei 
der z Pogoni katowickiej — 3.73. 

W biegu na 10 tysięcy metrów triumfował 
Fiałka — 32 min. 50 sek., drugi był Robiński 
z Warty min. 43 sek 

W trójskoku Lackhaus z Jagiellonii biało- 
stockiej potwierdził swą doskonałą formę sko- 
kiem na 14 m. 25 cm., ustanawiając nowy ге- 
kord Polski. P. konkursem Lackhaus osiąg- 
nął cze lepszy wynik — 14 m. 61 cm. 

` sce zajął Sikorski z Polonji war- 
szawskiej 13 m. 69 cm. 

W rzucie młotem pierwszy był Więckow- 
ski z Sokoła bydgoskiego, osiągając wynik 39 

cm. W ten sposób Więckowski ustalił 
rekord Polski. 

/ biegu na 400 metrów przez płotki w fi- 
nale zwyciężył Maszewski z Polonji warszaw- 

ciej — 57,7 sek. Drugie miejsce zajął Sobik 
z klubu Stadjon z Krółewskiej Huty — 58 sek. 

W finale na 100 metrów pierwszy był Si- 
korski, z warszawskiej Polonji. Czą 
sek. Drugie miejsce zajął Trojar i. 

W finale na 400 metrów zwyciężył Biniakow 
ski z poznańskiej Warty — 51,80 sek. Drugi 
był Lesicki. 

    

    

  

  

      

    

  

   
   

Doroczny zjazd Rady Naukowej 
kasy im. Mianowskiego 

Dnia 28 czerwca r.b. odbyło się doroczne 
posiedzenie Rady Naukowej Kasy im. Mianow 
skiego pod przewodnictwem prezesa Rady, 
prof. dr. Wojciecha Świętosławskiego. 

Obecni byli delegaci uniwersytetów, Poli- 
technik, oraz Towarzystw Naukowych z całej 
Polski. 

Po uczczeniu pamięci zmarłych członków 
Komitetu, prof. dr. jana Zaleskiego, b. członka 
Komitetu ś.p. prof. A.A. Kryńskiego, Rada wy- 
słuchała sprawozdania prezesa Komitetu Kasy 
z działalności za r. 1932. 

Działalność Instytucji mogła być utrzyma- 
na na poziomie niezbyt rażąco odbijającym od 
poziomu lat ubiegłych. W r. 1932 Kasa wydała 
zł. 173.000 na wydawnictwa, w tem na 18 ksią- 

żek własnych, 12 wydawnictw ogłoszono z za- 
siłkiem Kasy, 3 dzieła wykonano przy pomocy 
wydawniczej Kasy — w jej Drukarni. 

Rozpoczęto druk 8 wydawnictw własnych 
6 wydawnictw obcych. 
Ponadto Kasa udzieliła około zł. 8.300 na 

prace badawcze, na przygotowanie do druku 
wyników badań, na zapomogi osobiste i po- 
moc dla towarzystw naukowych, wypłacono 
600 zł. na nagrody , około 17.479,99 na sty- 
pendja, zł. 5.225 — na pożyczki. 

W r. 1932 Kasa otrzymała fundusz stypen- 
djalny im. ś.p. Andrzeja Ujejskiego i ś.p. Ta- 
deusza Żukiewicza nadto zapis Ś.p. Z.j. Chle- 
bowskiej i dar rodziny Ś.p. prof. dr. K. Janic- 
kiego. 

Rada przyjęła jednomyślnie sprawozdanie 
Komitetu składając mu podziękowanie za pra- 
cę i na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalono 
absolutorjum. xozważano plany dalszego roz- 
woju działalności instytucji, oraz organizacji 
nauk w Polsce. 

Wybrano na członków Komitetu p.p. J. 
Ujejskiego, j. Jakubowskiego i C. Białobrze- 
skiego — ponownie, oraz p. u. Szperla. 

   

Konkurs na plakat Elida 
Znana w całej Polsce fabryka mydeł 

toaletowych i wyrobów peritumeryjnych 

Elida ogłosiła za pośrednictwem Instytu- 

tu Propagandy Sztuki konkurs na afisz, 

reklamujący mydło lub Shampoo Eli- 

da. Wymiary afiszu  70X100 cm. 

lub 90x120 cm. Treść rysunku i ilość 

kolorów dowolna. Ostateczny termin nad 

syłania prac 15 sierpnia r.b. Na nagrody 

przeznaczono zł. 3.000, — z czego na I 

nagrodę zł. 1,200, — na II nagrodę zł. 

800 —, na III i IV nagrodę po zł. 500. 

— W skład jury wchodzą p.p. prot. W. 

Skoczylas, prot Z. Kamiński, dr M. Treter 

Arch. J. Gelbart i Zygmunt Lityński. 

Szczegółowe warunki otrzymać można za 

pośrednictwem Instytutu _ Propagandy 

Sztuki, Warszawa, Królewska 13, lub w 

firmie Elida, Warszawa, Nowy Zjazd 1. 

W sferach malarskich konkurs ten wywo- 

łał żywe zainteresowanie. 

Po raz pierwszy spotkałem się z Bis- 
marckiem, jak miałem kilka lat, ale pa- 
miętam ten moment doskonale. Biegałem 
po wielkim pałacu i w tajemnicy przed 
starszemi zaglądałem do rozmaitych ką- 
tów. Nagle otworzyły się przedemną! 

drzwi i stanął... Żelazny Kanclerz, Stra 

sznie się stropiłem i chciałem uciec, a- 

le ten zatrzymał mię, posadził w swoim 
gabinecie, utugo rozmawiał i ośmielił 
do tego stopnia, że pozwoliłem sobie na 
przewracanie papierów na jego biurku. 
— Pamiętaj, — rzekł do mnie Bismarck 
— iżbyś w życiu był równie szczerym, 
jak jesteś w tej chwili. Będzie ci łatwiej 

i przyjemniej żyć. Po raz drugi spotka 
łem się w dzieciństwie z  Bismarckiem 

podczas uroczystości we Friedrichsruhe. 

Ogromnie się cieszyłem, gdy posadzono 
mię za wspólny ze starszymi stół. Nagle 
podszedł ku mnie olbrzymi pies Bismar- 

cka, położył głowę na kolanach i nie 
dał jej sobie stamtąd usunąć. Próbował 
kilkakrotnie delikatnie zepchnąć ją z ko- 
lan, wtedy warczał chrapliwie, a mnie 
przebiegały ciarki po skórze, Bladłem 
rzerwieniłem się naprzemian, wstydz 
się jednocześnie swego strachu. Zauwa- 
żył wreszcie moje zachowanie Bismarck. 
zapytał o powód i śmiejąc się szczerze 
odwołał psa. 

Kronprinz miał pięć lat, kiedy zapo- 

    
      

     
           

    
           

E 67 NOKEKSIĄZ 
ZYGMUNT FALKOWSKI „Cyprjan 

Ni Wyd. Geb. i Wolifa — Warszawa, | 
933, | 

Życie i twórczość Cyprjana Norwida do- 
piero dziś, w 50-tą rocznicę śmierci, zaczyna 
natrafiać na właściwy rezonans zainteresowań. 
Życie fascynujące, dziwne, pełne zagadek 1 
tułaczki. Twórczość genjalna, jedyna w swoim 
rodzaju, nietylko w naszem piśmiennictwie. 
Każdy nawet z podrzędnych pisarzy tego okr 
su, francuskich, niemieckich i t.d. doczekał s 
w swojej ojczyźnie licznych monografij, vie 
romancće, u nas natomiast, gdybyśmy chcieli 
czerpać wiedzę o Norwidzie nietylko z 
dzieł znaleźlibyśmy jedynie szereg  przyczyn- 
ków, rozrzuconych po czasopismach. Pozatem 
prawie nic. Tę pustkę wypełnia obecnie k 
ka wileńskiego literata Z. Fałkowskiego , 
prjan Norwid', która ukazała się nakładem 
bethnera i Wolifa. Już sama szata zewnętrzna 
książki pociąga i intryguje: na kredowej okład 
ce niezwykle piękny, tragiczny portret Norwi- 
da w ji, tytuł książki wydrukowany różem 
weneckim na pergaminowej obwolucie, w tek- 
Ście szereg norwidowskich rysunków. Tekst 
jest interesujący, pouczający, czystą, piękna pol 
szczyzną pisany 

Najnowszą książkę Z. Falkowskiego omó- 
wimy w najbliższym czasie. 

H. WEINTALÓWNA Tablica Ilorazow 
teligencji. Książnica — Atlas T. N. S. W. V 
szawa, Nowy Świat 59, Wwów, Czarnie 
12, 1933. 

Tablica llorazow Inteligencji stanowi po- 
Żyteczne uzupełnienie skali Bineta-Termana 
i może być zaiecona tym, którzy się temi tek- 
stami posługują. 

J. DEWEY: „Moje pedagogiczne cre 
„Szkoła a społeczeństwo". S. A. Ksiažni 
Atlas. Biblj. Przekł. Dzieł Ped. T. 

„Pedagogiczne wyznanie wiary 
które się ukazuje po raz pierwszy w połsi 
przekładzie, ogłoszone zostało przez 
w r. 1897. 

W r. 1929 z okazji obchodu 70 rocznicy u- 
rodzin znakomitego filozofa i pedagoga 
dało je na nowo „Progressive Education A 
ciaton* w Waszyngtonie, uważając słusznie, że 
broszura ta doskonale streszcza założenie calej 
twórczości pedagogicznej jubilata. 

W  polskiem wydaniu stanowi „credo“ 
wstęp do wznowionego przekładu „Szkoły 1 
społeczeństwo*, gdzie autor przedstawia wyni- 
ki doświadczeń zebranych na gruncie Elementar 
nej Szkoły przy Uniwersytecie w Chicago, w 
której zastosował praktycznie swoje zasady. 

JOHN MAC CUNN: „Kształcenie chara- 
kteru“. (Biblį. Przekł. Dzieł. Ped. T. VI). Książ 
nica — Atlas, Lwów — Warszawa, 1933. 

Autor w czterech częściach swojej ksią 
rozpatruje najważniejsze kwestje wychowania 
moralnego. Zaczyna od omówienia  dziedzicz- 
nych dyspozycyj wychowania, a więc jego ten- 
peramentu, instynktów, pożądań i zdolnoś 
aby następnie przejść do zagadnień takich, jak: 
ekonomja sił ludzkich, stosunek rozwoju do po- 
wściągu i działanie na podstawie przyzwycza- 
jenia. Wszystkie te sprawy oświetla nietyle z 

5) Kl. . 
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punktu widzenia psychologicznego, co raczej 
etycznego. ь 

To samo stanowisko zajmuje autor i w 4 
drugiej części książki. Tematem są tu wpływy 
wychowawcze. Do nich zalicza: — otoczenie 
przyrodnicze i Sspołeczńe wychowanka, oraz 
takie środki wychowawcze, jak: — kara, przy 
kład i przepis. Moralności opartej na goto- 
wych wzorach i przepisach autor przeciwsta- 
wia moralność wynikającą z samodzielnych po- 
stanowień. Najważniejszym warunkiem! takiej 
moralności jest zdolność do wydawania 1га!- 
nych sądów moralnych. 

Ostatnia część poświęcona jest zagadnie- 
niom samorozwoju i panowania nad sobą. 

Dzieło przepojone kulturą i pobudzające 
do uiyślenia: — takie otrzymuje się wrażenie 
po przeczytaniu tej pracy. > 

DR. K. SOŚNICKI: Podstawy wychowania 
państwowego. (Bibljoteka  Pedagogiczno-Dy- 
daktyczna. Tom XI). Książnica Atlas, Lwów 
— Warszawa, 933. 

Wśród wielkiej ilości różnego rodzaju wy- 
dawnictw o wychowaniu państwowem uk 
zała się książka, która pragnie ująć cała spr. 
wę jakgdyby z górującego punktu widzenia: 
pragnie ona stanąć ponad niezgodnemi zapatry 
waniami pohtycznemi, ponad różnemi sposoba- 
mi organizowania państw, ich formami i kie- 
runkami rządzenia i ponad ich epoką. Ujęcie 
to opiera się na pojęciu „etosu państwowego”, 
który należy odróżnić od etosu moralnego, Spo- 
łecznego, lub narodowego. Wprowadzenie i 
wyjaśnienie tego pojęcia, oraz odróżnienie g0 
od innych etosów, jest szczytowym punktem 
książki. Wszystko, co potem tu spotykamy, a 
więc rozważania nad stosunkiem wychowania 
państwowego, do moralnego, społecznego, i na 
rodowego, nad jego treścią i metodami, jest 
już rozprowadzeniem zasadniczego odróżnienia 
etosu państwowego od innych rodzajów etosu. 

Z budowli, do której nas autor wprow 
dził, prowadzi wiele korytarzy i wyjść naz 
nątrz do siery praktycznego działania; które 
nich wybrać, zależy od tego, dokąd pragniemy 
się udać. W każdym razie mapa labiryntu, któ- 
ry tworzyło aotąd zagadnienie wychowania pań 
stwowego, jest przed nami wyraźnie naszkico- 
wane. 

Z tego też powodu książka ta staje 
przewodnikiem dla orjentowania się w ca 
zagadnienia, zaznajamia czytelnika z po 
wowemi jego stronami i różnemi możliwo- 
šeiami ich załatwienia. 

      

    

     

  

znał się ze swą babką królową Wiktorją 
Angiełską. Po raz pierwszy pamięta tyle 
tylko, że gdy bawił w Londynie, ucało- 
wała go czule. Musiałem — mówi — wy 
wrzeć na niej dobre wrażenie, skoro ona 
to była, która pierwsza obdarzyła mię 
orderem. 

Następnie jeszcze kilkakrotnie widy- 
wał ją na przyjęciach w Londynie. Mała 

stara pani, przed którą zginali się w ni- 
skim ukłonie wielcy mężowie stanu i da 
my dworskie: — Pamiętam, jak patrzy- 
łem na dwóch Indusów, którzy stali zaw 
sze za jej krzesłem  jadalnem. Królowa 
Anglji i Indyj... Ci dwaj Indusi zostali 
mi w pamięci jako symbol wszechpotęgi 
brytyjskiej. Ojciec, cesarz Wilhelm Il, ró 
wnież cenił królowę. Najmilszym przed 
miotem w jego pokoju była maleńka ak- 
warela, własnoręcznie malowana przez 
królowę. 

Gdyśmy byli na jej pogrzebie, z 

rzył się następujący wypadek: pode 
długiej drogi z Londynu, nagle znarowi- 
ły się konie. Trumna zachwiała na kata- 

  

  

i falku, a wszyscy obecni zamarli w prze- 
rażeniu. Konie nie chciały ruszyć z miej- 

sca. Wyprzęgnięto więc je, a katafalk pu 
ciągnęło trzystu marynarzy. Katafałk kró 
lowej, której śmierć naruszyła spokój i 
równowagę polityczną Europy... až. 

4 

 



Zebranie poselskie 
w pow. Oszmiańskim 
Dzięki muchiliiwości Sekretarjatu Po- 

wiatowego BBWIR w. Oszmiamiie ma (terenie 
tamtejszego powiatu odbylo się wi ostat- 
mich czasyudh cały szereg zebrań przy u- 
dziale p. p. Posłów. 

W mołowie miesiąca: ub. bawił 144 tere- 

nie powiatu p. poseł Józef Polkowski, — 
który, jak siię dowiadujemiy, poza Sołami 

uczestnczył (w zebraniu,  zongemizowanem 
przez Komiltiet wi Smorgoniach. Na zebra- 
mie to przylbyłło ioktodlo 300 osób, wiltera zna- 
ezmą ilość obecnych stanowili przedstawi 
ciele ludności żydowskiej. Poseł (Plolkow- 

skii w przemówielniiu swem poruszył nastę- 
pujące zagadlniieni: Obecny stan kryzy- 
su w Polsce i wielka z nim Rządu i wiz; 
stkich czyniniikówi państwoawo - twórczych ; 
rówinowaig abiudżetowai projekt mowej re- 
formy podałlkiwej, utrzymanie kursu zło- 

mia obecnym poziomie, (wreszcie Stain. 
<ddluženia nolnietftwa, ustawy ochronne a 
sądy rczjemicze. Przemówienie swie  zże- 

Kon p. poseł iPolkoskki omówieniem 
i zemia Zjazdu Gospodar- 

wie orrtajz "posunięć rządu na 

międzynarodowej, 

   

     

  

   
   

   

  

   

| bylkii 

ościi w: stlosumiku do Nii      

  

iu odbyła! się dy: т 

dawał wyczerpują 
pytanmią . zebna- 

  

cem. poseł! 
ce odpormiiędzi ma wóżme 
nych. 

     : na terenie a 
skiego barwi p. poseł 'Wilaidystajw. . Kamiń- 
ski, ówy wi idniłu 25 czemwica r. b. miał 
ciwa: zebrenia wi Bloriuinaich ii Piolanaidh. 
Zebrania, te również były bardzo liczne. Z 
Oszmiany przybył ma mie kierownik: Se- 

      

tretarjatu (Powtledowego p. Jan Kone- 
czny. Wedlug relacyj z miiejsca. głównym 
tematem przemówiień p. p Kamiń- 
skiego, zarówno w .Borunaich jak i wi Pola- 
mach, było: mpraca i troska Rządu w 
zakresie pomocy! „driobnemiu rolnietuu, u- 
stawy ochironnie ii kompetiemeje sądów. roz- 
jemczych w spirziwie zadłużenia, ulgi ase- 

  

   

kuracyljne, obniżenie cen (towarów kar- 
telowych i dążenie do połdniesientku po- 
ziomu z wartości produkcji  woliniczej, 

W. Bormunach przewodniczył na zebra- 
niu prezes miejscowego Komitetu BB 
WR p. Jacenity Jeleniewski, ziaś w Polna- 
nach — Prezes Rady Piowiz/tolwej 'p. Jan 
Lokuciewslki, 

W! wyniku cdbytych  (dyskusyj ma о- 
bydwóch zebraniach uchwalone zostały re- 
zolucje iw sprawie przystępowiania rolni- 
ków. do Kółek Rolniczych ii (dalszej wyttę- 
żonej. wispółpniacy dla dobira własnego ' i 
*raju pod sztandarami BBWR, 

Święte 5 p. p Leg. 
WILNO. W! dniach 4 i 5 lipca 5 p. p. 

Leg. obchodzi! swe doroczne święto puł-. 
kowe. Nia prigram śwlięta złożą się: 

4 LIPCA 

O sodz. 20.30 — zajwody sportowe na 
stadjonie  ośmodka nia [Pić i 

Q godz. 20.30 — apell poległych w 
koszarach l-ej Brygady Liqg 

© godz. 21.30 — espstnzyk na mieście, 

ы 5 LIPCA 

Q godz. 9-tlej mabożeństwo wi kościele 
eutjniizeinowiym. 

O godz, 10-tej — złożenie mwienca nia 
grobie ś. p. Biskupa Bandurskiego w. 
Katedrze. 

O godz. 10, m. 30 — nai placu Łukiskim 
odbędzie się defilada piulku, 

Wraz po defiladzie o godz. 11-ej m. 
30 ns placu ćwiczeń pułku mastągpii! moz- 
daniie odzmatk piułkowych, poczem: io god. 
13-lej odbędzie się obiad žolnierski w 
koszarach  1-ej Brygady Tey, 

O godz, 17-tej wdbędzie się pizedsta- 
włienie tealtmalinie idle: żołmierzy: pulikiu. 

Uroczylsiiość zakoń zalbajwia. Itiaine- 
czna w kasynie oficerkkiem 1-ej Bryga- 
dy Leg. o godz. 21-ej, 

GI! JI. Ža 
PRĄD — Czerwiec. Zeszyt czerwcowy Pią 

du (Lliblin — Uniwersytet) zawiera w Rozpra- 
wach ciekawy artykuł p. M. St. Popławskiego 
p.t. „ramiętnikarstwo rzymskie przed  Ceza- 
sem*. W Dokumentach zamieszczono pismo ś. 
p. ks. Arcybiskupa dr. Leona Wałęgi, ogło- 
szone już po Jego śmierci, omawiające sprawę 
ludową w diecezji tarnowskiej. Dział Sylwetki 
zawiera bardzo ciekawy artykuł p. Czesława 
Długołęckiego p.t. „Przywódcy  narodowo-so- 
cjalistyczni. 

ika Z.P.LK. mieści w sobie Okólnik 
Związku, ogłaszający zwołanie Rady Naczelnej 
w Warszawie na dzień 29 czerwca r.b. i Zjaz- 
du na Bielanach. 

  

  

Niniejszem składam tą drogą me serdeczne 
„Bó zapłać”! Wielce Szanownym — Р.Р. Оо- 
centowi U.S.B. D-rowi Med. Ignacemu Abra- 
mowiczowi i Asystentowi D-rowi Med. Sta- 
nisławowi Markiewiczowi, oraz _ Personelowi 
Żeńskiemu Kliniki Ocznej U.S.B. za Ich ży- 
czliwą, troskliwą, ciepłą, pieczołowitą i za- 
razem bezinteresowną opiekę nade mną 

SŁOWO 

samobójstwe aresztowanego 

WEBEFWO WCWI TT 

NIEDZIELA 

Dzie 2 Wschód słońca g. 2,48 

AU OAS Za:h64 słońca g. 7,56 
Leona II P. g 

| RKZRASROLCOWZSZO 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNE] USB W WILNIE. 

Z DNIA. 1 LIPCA 
Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia 

1emperatura najw 

Temperatura najn 
Opad: 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: iekki wzrost. 

Uwagi: rano pogodnie, potem chmurno. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-« 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda naogół słoneczna i ciepła o za- 

  

   

  

chmurzeniu umiarkowanem. Słabe wiatry z kie 

iunków zachodnich. 

URZĘDOWA 
— Starosta Grodzki Wileński podaje do 0- | 

gólnej wiadomości, że z dniem ) lipca br. usta- 

lił następujące ceny na chieb: 
Chleb pytlowy biały 50 proc. żytni 38 gr. 

za 1 kg. w detalu, chleb sitkowy żytni 32 gr. 
gi. 

   
za 1 kg. w detalu, chleb razowy žytni 28 
za 1 kg. w detalu. 

Winni żądania lub pobierania cen wyż- 
szych od powyżej ustalonych będą karani w 
drodze administracyjnej, w myśl art. 4 I 5 roz- 
porządzenia Prezydenta R. P. z dnia 31 wrześ- 
nia 1926 r. o zabezpieczeniu i podaży przed- 
miotów powszedniego użytku (D. U. R. P. Nr. 
91 poz. 527) aresztem do 6 tygodni lub grzyw- 
ną do 3.000 złotych. 

MIEJSKA. 
—RADA MIEJSKA. Nia dzień 6 lip- 

Ica zwołano posiedzenię, Rady Miejskiej 
Ne ponządikiu dziennym sprajwa djet ам— 
mikom za udział w posiedzeniach oraz u- 
wagi Umzędu  Wiojewódzkiegto poczynione 

do nowego budżetu mżastia. 
Bedd'e io 'oistaltinie  posiedzefniie 

    

pred 

— PODATEK LOKALOWIY. Padatiek 
jokalowy za 2 kwzrftiał miależało wpłacić 
ało 1 lipca. Ci miedlokionialii tego w 
terminie przepisanym, mogą miścić ma- 
leżiności (bez nawiażamiia się ma zbędne ko- 
Szitia wi terminie mejbliższych 2 tygodni. 

— TRASA LINJI Nu. 3. — Starostwo 
Gujodzkie podaje do wiadomości, że z dn. 
3. 7. mw, b. офа aultłobusowia Ni. 3 skiie- 

   

wewi.nma będzie w śródmieściu przez ut. 
Liudwisarską, Wileńską, Trocką na ul. 

Niiemiecką. : 
WOJSKOWA 

— DODATKOWIA KOMISJA  POBO- 
ROWA. Na idizeń 12 lipca  wpyznaczone 
zoisteto posiedzenie dodaltikowej Komisji 
Pobonowiej. Na  postiedzenie — КВо wiimini 
są stawić się wszyscy pobonowi: objęci 'te- 
gdrocznym spisem. którzy z jakichikol- 
lek powodów przed Kiomisję Pobomową 
mie stawiilli si 

  

   Komisja unzędowiać będzie od godz. 
8-ej uaino iw lokalu przy ul. Bazyljań- 
skiej? . 

SKARBOWA 
— REWIZJA STAWEK IKOMORNIA- 
NYCH, [W] związku z odebraniem mila- 
su prawa swymiawu pośdi:fiku ioikialiowiego 
wladze  sikarbowme  zaimienzają  dokionač 
©bliezeń  kcmounego w poszczególnych 
kwiatntaliadh miasta. Chodzi o stwierdzenie 
czy wiystawdame kwity nie są  fikcyjnie 
niższe w! celu oibjniżemiia stawek  родайко- 
iwyich. 

POCZTOWA 

— TAJEMNICA. WKŁADÓW! PKO. 
Wobec zaszłych wypadków uje tdlenia 

przed urzędnikami skarbowymi kont о- 
sób, iktóre składały wzeznanią Ю dodhodzie, 
dyw. - (Poczt, zakazał podleglym  mnzedom 
udzielania: tego modzeiju informacyj. 

Zgodniie z obowiiązującemi przepisami: 
iwłkłady w PKO! zabezpieczone są itajem-. 
milcą i osobom frzecim ujawmiane być 
mliie mogą. 

— CZY NASTĄPI REDUKOJA MĘ- 
ŻATEK NA (POCZCIE? W uwiązku z po- 
głoskami, o zamienzonej redukcji męża- 
tek na poczcie, ddwiadujemy; się że wersje 
te mile znajdują połwiilerdzejnia. 

Należy wilięc je (tratkitiować cecnajmniej 
j.lko przedwiczesne. 

— SPISY ABONENTÓW. TELEFONI- 
CZNCYH.  Dynwekeja poczt  zamządziła 
przedłożenie przez urzędy; spisów  abb- 
mentów. telefoniczniych ni ieelu wydkiniia o- 
gólnych spisów, lktóre ukażą się w sity- 
ezniilu. 

Za umeiszczanie numerów i nazwisk w 
spisie, aboneniei mwieuliszczają żadnych о- 

płatt. я 
SZKOLNA 

— Egzaminy państwowe na nauczycieli — 
Komisja egzaminów państwowych w Wilnie 
na nauczycieli szkół średnich podaje do wiado 
mości, że egzaminy państwowe na nauczycieli 
Szkół średnich (nowego typu) w okresie eg- 
zaminacyjnym jesiennym rb. rozpoczną się dn. 
3 października rb. Kandydaci dopuszczeni do 
egzaminu w myśl par. 12 rozp. Min. WR i OP 
z dnia 9 października 1924 r. Dz. Urz. nr 18 
poz. 185, którzy pragną przystąpić doń w tym 

  

  

podczas całej kuracji nadzwyczaj groźnego i 
przewiekłego zapalenia mego oka. 

Gorąco wdzięczny inż.-technolog 

Zygmunt Wąsowski. 

Klinika chorób nosa, gerda, 
krtani I uszu U. S. B. 

z dniem 10 go lipca r. b. przerywa 
przyjęcie chorych ambulatoryjnych 

i stacjonowanych. 

TAKSI POTWORY AZER 

Samoloty 
iomanikacyjne 

kursują | 

  

LODZIEŃNIE 
(także w niedziele 

__d święta!)   
okresie, winni zgłosić się pisemnie do Komisji 
Egzaminacyjnej w terminie do 16 września r. 
b., składając jednocześnie opłatę 75 zł. 

Rozkład i terminy egzaminów podane bę 
dą do wiadomości interesowanych drogą ogło 
szenia w lokalu Komisji Egzaminacyjnej (Uni- 
wersytet, ul. Uniwersytecka 3 II p.). 

— PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKO 
ŁA POWSZECHNA „PROMIEŃ” wraz z Przed- 

szkolem (Wiwulskiego 4) powiadamia, że kan- 

celarja czynna będzie w okresie wakacyjnym 
we wtorki i piątki w godz. 1! — 13. 

Tamże zapisy do filji na Zwierzyńcu. 

TOWARZYS4A 
— Zaślubiny. — Wczoraj w dniu 1 lipca, 

w parafjalnym kościele św. Rafała, ks. Paweł 
Bekiesz pobłogosławił związek małżeński po- 
między p. Tadeuszem Bobrowskim, synem Ta 
deusza i Marji z Brynków Bobrowskich, z p. 

Heleną Obiezierską, córką Michała i Marji z 
Żongołłowiczów Obiezierskich. 

RÓŻNE 
— GOŚCIE Z LITWY. Wezoraj roz- 

peczął obrady: 'Symod Kościloła Ewan- 
gielioko - Reformowanego „Jednoty  Li- 

kiej”. 

Obhajdy  popnzedzilo. nałbożeństwio, ро- 

czem mastąpiło otwatncie Symodu w: gma- 
chu Konsystiorzu przy ul.  Zarwialnej. 
Obrady  pottinwiaiją. dwa dni. 

W zjeździe biorą mdzieł przybyli 
superiinitendenii gen. prof. Ja- 
prezes koelgjum dr Miikulejnas, 

irister pnef, / Sezas il p. IP. Wiarjalko- 

& 
    

  

   
— NAGRODY DLA WYSTAWCÓW 

NA III TARGACH PÓŁNOCNYCH. Do- 
wiładujemy się. ż ma skutek sitarań Dyre- 
keji II Tamgów Północnych i Wystawy 
Lmieuskiej Ministerstwo Spraw  Wioj. 
wiych przyznało 2.060 zlotych ma i      
   

  

towych w dziale  hiodowilniamym teg'cmoicz- 
mych Temgów. Jiejdnocześnie mzdeszło z 

erstiwia! Sprałw Wojskowych do  Dy- 
nekeji  Tarjgów Północnych  zawiadomie- 
mie o wyznaczeniu ma dzień 9 i 10 ywnze- 
ścia r. b. wia ej kicimtisji remqrltowej 
na zakup komi ma III Tamgiich (Pólnoc- 
pł оКц z tem neteży podkreślić 

КОВ zamówiło ma pierwszych jak 
i drugich Tangach Półmocnych był bardzo 
obesłany. Także iw r. b. ze względu ma 
jejci aiemiojnit,  dzilał ten zapowiada 

   

    
   

  

    

  

— Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i 
Przemysłowej w Wilnie, niniejszem podaje do 
wiadomości członkom i sympatykom, iż w 
dniu 2-go lipca r.b. w lokalu Resursy Rzemieśl 
niczej (ul. Bakszta Nr. 2) odbędzie się uroczy- 
sty Obchód „Święta Morza” dla młodzieży rze- 
mieślniczej. 

Wstęp wolny. Początek o odz. 17.-tej. 

  

"TABA ВЛЕ 

     
      
ener. Przedst. L. Favre, Warszawa, ul. 

Rymarska 16. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

— DLACZEGO W KINEMAMOGRA- 
FACH NIE WYDAJĄ RESZTY, Dia ne- 
klamy, jedeni z klinematogratów, (Helios) 
ogłasza ceny wejściai id 54 groszy. 
Tymczasem mamy do zaniotowenia wy- 

padkii, że kupującym bilety odmiatwiia się 
wydania reszty, uzekomo z pdwodu braku 
drobnego  biliomu. 

‚ Jedno z dwojga: albo ikinemaktograf 
zgóry  zalopettinzy, silę wi bilon, albo' też 
nie ogłasza cen, 
tnzymuje. Ч 

— Pocztówki Międzybłockiego. Ukazały się 
w sprzedaży pocztówki barwne z widokami 
Druskienik podług akwarel wykonanych przez 
art. malarza A. Międzybłockiego na zamówie- 
nie Komisji Zdrojowej w. Druskienikach. Są to 
motywy z parku i okolic, przedstawiające pię 
kno nadniemeńskiego uzdrowiska. 

— Koledzy - rzemieślnicy miasta Wilna!— 
Ze Związku Cechów otrzymaliśmy następującą 
odezwę: Tłumy katolików w tym roku udają 
się w pielgrzymkach do miejść świętych, do 
Rzymu, do Częstochowy, Ostrej Bramy, do na 
szej pod Wilnem Kalwarji.. 

Udajmy się. gremjalnie do Kaiwarji! 
Tam na'dróżkach Pańskich — przygotuj- 

my serca nasze do uzdrowienia, którego wszy 
$су tak czekamy. 

Rozpocznijmy poprawę od samych siebie. 
Wszyscy więc do Kalwarii! 
W niedzielę 2 lipca! 
Idźmy z wielką pielgrzymką rzemieślniczą, 

ze sztandarami i muzyką, ze śpiewem, jak naj 
liczniej, z rodzinami, czeladzią, pracownikami, 
i przyjaciółmi, świecąc innym przykładem swo 
ja pobożnością. 

Zbierzemy się na mszy św. w kościele Swię 
tego Ducha o godz. 7-ej rano! 

Pielgrzymkę prowadzi ks. dyr. A. Mościcki. 
— Podziekowanie. — Wileński Wojewódz- 

ki Komitet Obchodu „Święta Morza” wyraża 
tą drogą jak najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim władzom, urzędom, organizacjom 
społecznym, stowarzyszeniom akademickim о- 
raz wogóle wszystkim tym, którzy wzięli czyn 
ny udział w obchodzie „Święta Morza”. 

— OSOBISTE, W! dniu 2 b. m. prezes 
Izby, Skeubowej' E. Raltyńskii wyjechał 

  

      

służbowo do Wanszawy. Zastępstwo na wa 
czas  nmliieobeeności iobjął B. Bielunas, — 
matezelnik wydziału V Izby. 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. W 
tygodniu od 18 do 24 czerwca r. b. zamo- 
tiowanio ma terenie (Wiileńszczyzny 6 wjpy- 
padków duru brzusznego, 11 dłuttu plami- 
stego, 12 — płoniley, 7 — błonicy, 3 — ró- 
žy — 19 — gruźlicy, otwartej (4 zakończo- 
me śmilercią), 111 — jaglicy i 3 wypadki 
infoy ch dhomób zakaźnych. 

TEATR I MUZYKA. 
— Popołudniówka w teatrze Letnim. 

Dziś w niedzielę 2 lipca o godz. 4-ej po poł. 
dańa będzie po cenach propagandowych (od 
20 gr.) arcyzabawna, tryskająca humorem i 
werwą komedja St. Kiedrzyńskiego „Piorun z 
jaznego nieba”. Reżyserja dyr. Szpakiewicza, 
dekoracje W. Makojnika. 

— Dziś premjera w Bernardynce. — Dziś 
w niedzielę 2 lipca o godz. 8,15 w. premjera 
znakomitej węgierskiej komedji Stefana Zago- 
na pt. „Bez posagu ożenić się nie mogę". Ko- 
medja ta specjalnie nadaje się na sezon letni 
z powodu swej niefrasobliwej lekkości i zna- 
komitemu dowcipowi. 

Reżyseruje tę nowość Z. Tomaszewski, pra 
wdziwe cacko dekoracyjne stworzył Makojnik. 
a świetne role spoczywają w niezawodnych rę 
kach: Braunówny, ' Paszkowskiej, Bieleckiego, 
Grolickiego, Neubelta, Martyki, * Pośpiełowskie* 
go, Pawłowskiego i Skolimowskiego. 
— „Tani poniedziałek". (3 lipca) — będzie 

propagandowem przedstawieniem (ceny od 20 
gr.) świetnej komedji Kiedrzyńskiego „Piorun 
z jasnego nieba”. 
ł śm żt ąŁma — 1a3c 

CQ GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Dzielny wiojalk Szwejk 
HELIOS — Flip i Flap przybyli do 

Wiilna: i mobią kanjerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Pod kopułą cynikiu. 
ŚWIATOWID — Czar jej oczu. 
LUX — Afrykia mówi: 

js 

я №Ё“ЁПЁЁ№ na, swoim Szwejku... Powieść... (tłumaczona na 

WILNO. — W areszcie gminnym w Gród- 
ku zawodowy złodziej Klimowicz Wincenty w 
obawie przed karą za usiłowanie kradzieży u- 

siłował popełnić samobójstwo przez powiesze- 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Złodziej stali. — Dwie liny z drutu sta- 
lowego, wartości 700 zł. wynieśli nieznani spra 
wcy z niezamieszkanego domu przy ul. Tarta- 
ki 28, dostawszy się do domu po oderwaniu 
desek od okna. 
cOdcosęp 

— Okradziony w piwiarni. — W herbacia- 
rni przy ul. Szklanej 5 skradziono w nocy Ro- 
manieckiemu Korstantemu (Wileńska 5) z kie 
szeni marynarki 50 zł. w gotówce. Pieniądze 
znalazły się u Jankowskiej Janiny (Olimpja 
10), którą aresztowano.. 

— Podrzutki. — W posesji domu nr 29 
przy ul. Senatorskiej znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 9 miesięcy. 

Również w podwórzu domu nr 7 przy ul. 
Tartaki znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 6 miesięcy. Przy podrzutku była 
kartka z napisem: „Dziecko ochrzczone, na i- 
mię Danusia'. Obu podrzutków ulokowano w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Qfiara kąpieli. — W rzece Wilji, w po- 
bliżu mostu strategicznego na Zwierzyńcu pod 
czas kąpieli utonął. 18-letni uczeń Bostronow- 
ski Waldemar - Hubert (Krzywa 43). Zwłok 
narazie nie wydobyto. 

— Wpadł pod konia. — Chonowicz Mejer 
(Piękna 8) zatrzymywał na ulicy konia, nale- 
żącego do Załkinda Chaima (Zakątek 3), w 
trakcie czego przewrócił się pod konia i do- 
znał złamania prawej ręki. Pogotowie odwioz- 
ło Chonowicza do jego mieszkania w stanie 
niebudzącym obaw. 

— ZGINĄŁ SZTANDAR. — Rachmel Jo- 
chel doniósł policji o kradzieży sztandaru Zw. 
skautów żydowskich, wartości 25 zł, 

—TOPIELEC. W! Zakmecie koło rwiie- 
ży. mtodociągowiej wydobyłio zwłoki  ja- 
kiegoś mężczyzniy. Ма ło być rybak, któ- 
ty przed panu (dniami iwypadł z łodzii i 
utonął, 

— POLICJANT WYPADŁ Z DOROŻ- 
KI. Wizoraj w dzień ma placu Kiatedtral- 
mym wypadł z domożki poliejant który 
odniósł obrażenia  gllowy.  IPoszwialnikojwe- 
niego  odwiezilomo: do 3 kiomiisarjattu, 

— WYKROCZENIA. |AIDMINTSTRA- 
CYJNE. W miesiącu biegłym policja 
sporządziła, 1626  pacdiickółów. za: różnie wy- 
kiroczeniia admt'nistinacyjne. W! dej liczbie 
za opilstwoa . i zekłócenie spokoju  pu- 
blicznego 283, mikstosowanie się do prze- 
pisów: o ruedhu 103, mieldłumikiowiyich — 37, 
sanitanntyjdh 169 į t. d, 

i Ociężałość, zawroty głowy, złe samopoczu- 
<ie są wynikiem zaparcia stolca: jedyny nieza- 
wodny lek Morszyńska woda gorzka. Gen. 
Rep.r dr. K. Wenda, Warszawa, Krak. Przed- 
mieście 45. 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„SZWEJK* — „CASINO* 

Jarosław  Haszek musiał dobrze zarobić 

Jicho wie ile języków), teatr, kino — to chy- 
ba daje niezłe dochody. 

Ale niech mu tam będzie na zdrowie. 
Szwejk stał się symbolem. Coś w rodzaju 

ofermy bataljonowej, ale ze swoją logiką na 
dnie. 

Przygody dzielnego wojaka szwejka dzielą 
się na kilka Części. — Szwejk w wojsku, 
Szwejk na froncie, Szwejk w cywilu. 

W „Casinie“ oglądamy pierwszą część, aż 
do chwili wyjazdu na front. Szereg przygód, 
mógłby się mnożyć w nieskończoność, jak ga- 
wędy przy piwku. 

Sasza Raszilow jako Szwejk ma wszelkie 
dane na rozśmieszenie widowni. Jaracz na sce- 

nie był jednak lepszy. 

W dodatkach oglądamy ciekawy fotomon- 
taż p.t. „Symfonja morza”. Bardzo dobre zdję- 
cia są zestawione w muzyczną jakby całość. 

Melodją główną jest wymowa fal morskich raz 

spokojnych, raz wzburzonych. Montaż zastoso- 
wano przesuwany. Film zrobiony w paryskiej 

filji „Paramountu“. В 

Tygodnik P.A.T.-a i 

pełniają reszty programu. 

  

filmik rysunkowy do- 

Tad. C. 

U kobiet w ciąży i młodych matek stoso- 
wanie naturalnej wody gorzkiej „Franciszka- 

Józefa* wzmacnia prawidłowość funkcji żołąd- 

ka i kiszek. Zalecana przez lekarzy. 

= AP.KOWALSKI '* 
ZAŁ <5 

  

     

NIEDZIBLA, dmia 2 №рса. 

10.00 — Czas, 
11.35 — Odkzyt misyjny 

11.57 — Czas 
12.10 — iIKiom. meteor. 
12.15 — jPloralnek muzyczny 
14.00 — Pogedanka. 
14.15 — Kom. meteor. 
14.20 — Płyty 

14,45 — |Pogaciamka konkursowa. 
15.15. — Audycja specjalna. 
16.00 — Program dla miłoidzieży 
16.30 — Recital špiewaczy. 
17,00 — Odazyt. 
18.00 — Plłyty 
18.35 — Program wa: poniedzi: łek 
18.40 — Riozmait. 
18,45 — Pogadalnka, 
19.00 — Siuchowisko. 
19.40 — Skrzynka poczt. 
20,00 — Koncert. 
2 — Muz; taneczn. 

— Wisd sport. 
— Kom. meteor. 

45 — Miuz. tan. 

  

     

   

  

Biiary 
Simon Perelman na dožywianie dzieci szko- 

ły powszechnej Nr. 33 zł. 10. 

nie się i poderżnięcie gardła. W stanie cięż- 
kim skierowano go do szpitala w Mołodecz- 

nie. ю 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

10 RATUSZ, CZY „DOM W KTÓRYM 
STRASZY ?!*, 

Wygląd naszego zabytlkcwego,  maje- 
statycznego Ratuszu przy ulicy. Wielkiej, 
jest: więcej niż opłalkany. Miuny jego 'brud- 
ne i obszarpzźne ode spodu; tynk w paru- 
miejseach odtłuczony, że aż widać cegły, 
ściany pooblepiane  afiszami zarówno 
nowemi: jak i zrudziałemi od stąmości; —- 
kzereg wiytuczonych szyb na piętrze i 

jako uzupełnienie smętnej człości garnir 
ze sklepików: żydowskich ma: parterze... 
Zasługuje tu ma specjalne podkreślenie 
fakit, że właśnie (te dwie ściany Ratuszu, 
które wychodzą na „Kościół św. Kazimie- 

rza a 'więc tai jego część która: przede- 
wszystkiem wpada wr oko przyjezdnym, — 
prezentuje się zkurat! najfatalniej!... 

Rozumiemy, że talkie projekty, jak u- 
rządzenie w iokalu Ratuszu Muzeum 
Miejskiego, lub sali posiedzeń Rady Miej. 
skiej - trudne są do zrealizowania, wozu- 
miemy, że nawet ma usunięcie sklepików 
wiypadmie zaczekać, jednak takie ,,in- 
westycje* jak mkstawienie kiluku szyb, — 

zatynikowanie miejsc cbtłuczonych,  umor- 

mowanie sprawy wyklejania ogloszeń w 
tym: miejscu oraz odświeżenie dolnej części 
murów: chybaż nie należą do rzeczy niemo- 
żliwych nawet w! dobie kryzysu ?!.... 

2. JAK DŁUGO BĘDZIE LEŻAŁ TEN 
KLINKIER?! 

Wowezas, gdy resztki klinkieru, рого- 
stale po robotach zeszłorocznych na ulicy 
Wielkiej mogłyby; niezadługo / obchodzić 
pienwszą rocznicę ode dmia' iehu ułożenia 

na Slowerku przed Pocztą, namyślono się 
nareszcie zužytikowač je na ułożenie gład- 
kiej jeźdni wokół wspomnianego trawni- 
kr. 

Pomysł niewątpliwie 
tylko że taki spóźniony. 

Przy tej sposobności chcielibyśmy o 
inmej jeszcze pantji klimkieru, złożonej 
przy b. Ratuszu. Miejm ynadzieję że i ta 
cegielki nie zostaną zapomniane i pójdą 
„w much” w trakeie zapowiadanych na li- 
piee robót. 

3. GNOJÓWKA NA SKOPÓWCE. 

№а skutek wadliwego  rozplanowania 
poziomów, chodniku i jeźdni oraz utwomze- 
nia się kolein tuż przy zalbytikowłej bra- 
mie u wyllotu Skopówiki na ul. Zamikową, 
po każdym deszczu powstają w tym miej- 
seu błotniste kałuże przez całą szerokość 
jeźdmi, wysychające dopiero po kilku 
dniach. Nie mająca ujścia woda wsiąka 
iw stare mnuny, miszcząc je i myt'wiarza 
wilgoć a przejeżdżające powozy wychla- 
pują zawanitość ns: chodnik. Tak się rzeczy 
mają, już odl lat panu chociaž dia) usumię- 
«ia. złego wystrezyłóby, przebrukować kil-. 
kia. metrów: jeźdni!... „Przechodzień* 

Eugenia Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

dobry, szkoda 

  

    

Książka ia wyszła jnź z drakarui LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich, 

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cana zł. 350 gr.   
  

  

Warszawianka — 
Długo czekaliśmy ns przyjazd  ligow- 

ców, a kiedy przyjechali mogliśmy skon- 
statowač, że ambiinie grająca drużyna 
wdleńska A klasy jest miewiiele słabszą 
Tak przynajmniej bylo wezorsj. 

Przyjechała ligowa Warszawianka (bez 
Zwłierza i Pliszka). Przeciwnikiem jej 
miał być team klubów żydowskich lecz 
ponieważ nu jlepsi: ufaicze ŻAKSu są nie- 
obecni w Wiilnie do boju ruszyła dnuży- 

na Makalbi. Obałsiano się  iwyisokocyfro- 
fej porażki, a Itymiezasem Miakabii poka- 
zała, że jalk i w: latach ubiegłych iw spot- 

  

Kkamiiaich z mocnemi idriużym: mit potrafi po- 
kazać „dwii pazur” 

Gra  prowajdzona. wżyjwem tempie 
do przerwy wykazała raczej przewagę Ma- 
kalbi, ii gdlyby: mile popełnilonio błędu roz- 
bijając doskonale zgraną parę braci An- 
ttolkiolcójw oraz gdyby pomoc zagrała о- 
fenzywniiej (pomoce Makabi byłu: raczej 
abnoną) mecz bylby  wyjgtrany. 

Po przerwie Warszawianka jest zna- 
ezmie mocniiejszą i powinna: była  madro- 
bić kilka bramek, Obydwia «talki zaprzie- 
paszczają po kilka dogodnych  sytuacyj, 

rekord w tym wypadku pobił Mineberg — 
(M). Я 

W dijužymie . gošei! Ina wyróżnienie za- 
slugują obydwaj sknzydławi, zwiłaszcza 
Kormgold, którego zagmeniia były wprost 
zachiwyjcające "oraz Makowski, grający na 
cenitrze pomocy. ё 

Pozostali ожасле mają dobry start — 
(o ile cheą iść do pilki) i sioping. 
Wielkiego zgranie mie wiidać co można 
tłumaczyć zmacznem  przesunięciami w 
skladzie, 

W Malkalbi, jak stę już nzekło, błędem 
było mozsłtawiienie  Amltokolców,  kllórzy 
nadawali wprawdzie tempu atakowi, ale 
miezgrarciemi z łącznikami samż nie mogli 
niie znobić, zwłaszcza: że pomoe absolutnie 
mie wspomagała «tak piłkami, Zarówno 
Jałowieem jak i Minsberng mieli! niezłe po- 
suiniięcia mie wiązały się ome jednak ze 
sobą ii iniie dajwały realinego wymiku. — 
Zajdel, grający: bez treningu, wypadł bla 
do W! pomocy, Szweme grał baz tempa. — 
Nadel b. ofilaamy. Obydwiaj obrońcy do- 
bnzy. — Bramkanz — Pzwyiski — nie pono- 

  

     

    

sat 
— ZEBRANIE ORGANIZACYJNE — 

ZARZĄDU PTK SŁONIM. W dhiu 27 b. 
m. pod przeniodintietwem p. mjr. Ottona 
Zielińskiego odbyło się zebranie origani- 
zaicyjmie nowiowiybranegio zemządu słonim- 

skiego oddziału (PTK. 
Funkcje pomiędzy poszczególnymi czion- 

kami zarządu zostały podzielone miastępują- 
Ido: Pmezes mjr. Ottom' Zieliński,  Vice- 
prezeskia prof, K. Chrucks, sekretaiz — 

  

W. Klimkiewicz. przew. Sekcji  Zabyt- 
ków i Siwojszczyzny pnof. Jam  Tyrka 
perzewodn. Sekcji Fotograficznej arch. 
Hilary Braun. 

Członkowie zarządu: M. fPioirewski, 
H. Głębska, dyr. E. Kostro, idyr. M. Tel- 

ner. > 
Ponaldto па zebrainiu tiem iomėdiono 

szereg Spraw? natumy ogólno - orgamnize 
cyjnej. oraz udhwalonio wyasygniowanie 
300 zł. na wyidamiie przewiochiika po Sto- 
nimie i powiecie 

Zarząd wysłuchał nówwiież  spr:wozda- 
mia! z pnzebiiegtu prace organizacyjnych 
stycieczki mad Polskie Mionze do Śwarze- 
wa. 

Zarząd ten, prawie w miezmienicnym 

składzie: był i w roku ubiegłym, wyłka- 
zując zs czas Swiej działallności dość 
piokaźme wyczyny, sądzić przeto mależy, 

że i'w roku bieżącym prace krajcznław- 

cze na terenie słonimszczyzny będą — 

przedmiiotem dalszego zadniłeresowienia, a 
dziiałaliniość w tej dziedzinie mie wst: nie. 

— WYCIECZKA NA „ŚWIĘTO MO- 
RZA“ ZIE SLONIMA.  Sitiosowinie do u 
chwały Kiomitetu „Święta Morza*. 
Tem mie mniej jednak ilość uczestni- 
ków byla bardzo małe, gdyż zaledwie 6 
osób. 

Objaw: ten! należy wytłumaczyć tema, 
że przejazd ze Słoniima do Gdyni popu- 

      

larnym pociągiem z Wołkowyska był 
mader uciążliwy, gdyż wycieczkowiczon: 
(trzeba było czekać w Wołkowysku od 
godz. 5.30 dlo 14 m. 25. Tak długi ok- 
res oczekiwzmia na: pociąg w Wołkosy- 
sku Centralnym nie podziałał pociąga- 
jąco i wiieliu chętnych z podróży zrezygne- 
wiało. 

Smiiem stwierdzić, że objatw ten: nie le- 
żal i mile leży; w: ilofttenesaich zarówno . Ko- 
lei, jak į P. 
szą odpowiedzi: liność przed społeczeństw 
pomoszą onganiziatorzy: pociągu popu! 
mego z Wiołkowyskia, nileskomunikowans 20 
z pociągami jra linji Stołpce — Barano- 
wlieze — Słonim — Wołkowysk. Płoniewi: ż 
pnzy tej linji Kkolejąwiej położona jest 
wiiększość powiatów: wojew.  młowogródz- 
ikiego, mależy przyjść ido wyraźnego wnio- 
sku. że organizatorzy zapoznali udzia! 
ludności! uowłagródczyzny, m „Święcie Mo- 
za“. 

Smutne to ale prawdziwe i tem bole- 
sne, że @@у w roku ubiegiłym maiaifesto- 
waliśmy swe uczucia mad polskim Bał- 
tykkiem, dziś, milmo gorącej chęci uczy- 
mić tego nie mogliśmy. 

    

   
m 

— WIELKI POŻAR WE WSI SZYD- 
ŁOWICE. We wsi Szydłowiice gm. tejże 
pow. słonimskiego wybuchł pożar który 
zmiszczył 5. stodół i 5 chlewów omez  na- 
nzędzia, rolnicze i inne sprzęty gospodar- 
eze ogólnej wzntości około 10.000 zi. 
ma szkodę: Górskiego Awitoniego, Haraszko 
„Justyna, Górskieg o Szymiona, Biedko An- 
my, Biedko Łukasza, Szucno Mikołaja. 

Pożar powstał w: stodole Górskiego An- 
itoniego z powodu miieostnożnego  obeho- 
dzenia się z ogmiam, Na miejsce pożaru 
wyjechała stiraż pożarna ze Słonima. 

—o00— 

GLS AA 

Makabi 3:2 (2:2) 
si wiimiy za puszczone bramki, 
obrcni] wiele ostrych strzałów. 

"_ Przebieg meczu byt następujący. Da 
20-tej miijniuty ema żywa bez wymiku 
bramkowego. Makabi mi: więcej z ery. 
Mineberg marnuje _„murojszną” spiuację. 
Serję bramek rozpoczyna lewiosknzydłowy 
ostrym strzałem. pod pcprzeczkę. Wkrót- 
ce Kongolė podzje korner Frost tzpie 
pillkę i cddaje mieobstawionemu iKietztowi 
Strzał il druga bramka. Po dwódh  miinu- 
llach Jaławcen posyła ostrego szczura ku 
wielkiej radości publiczności. Gol honoro- 
wy: to już eo św spoikaniu z ligomiesmi. 

AŃ:k Makabi traci silly zmuszony do 
gmania w: samotności, mimo to giwarza 
pozycję. 

Jedną a mariniuje  Zaijidel, drugą 
wykorzystuje Mindberg przy; Am- ZA tg przy pomocy 

a pozaltem 

  

[Pio przerwie Warszawianka” pizewiaż:: 
jednak Ityliko jedem rdz udaje się istrze- 
liė bramkę. Robi! to Ketz + po: ikioltlnemze 
Komgolda. 

Sędziował p, Wohiman. 
"Dziś. o godz, 5-tej m: boisku 6 p. p. Leg. 
(Amitioikol) grają:  [Warsząjwtianika w pei- 
nym składzie contra reprezentacja Wilna 

WSZECHBIAŁORUSKI WIOŚLARSKI 
ZJAZD GWIAŹDZISTY 

W liipeu odbędzie się wszechbiałoruski 
wioślerski zjazd gwiaździsty z udziałem 
500 zawodników, 

; Trasa prowadzi wzdluż głównych rzek 
iBałorusi semiedkiiej — zachodnią Dźwiną, 
Berezyną, Dnieprem, Prypecią i Świisło- 
CZ 

Zjazd kończy się w Kijowie, czas trwa- 
mia — 35 dnii, tresa 2500 ikilm. 
Ai M 
CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŻLICY UMIERA DWĄ RAZY WIĘCEJ OS6B, Niż bird Sabra I EE NYC OBOWIĄZKIEM JEST WAL 
BICZEM LUDZKOŚCI. 
PRZECIWGRUŹLICZE”! 
WE SANATORJUM 
KUPUJCIE NAŁEPKI 

POPIERAJCIE B 

PRZECIWGRUŹLICZE.. ' 

POPIERAJCIE „DNI 
UDO 

NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
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Obwieszczenie 

      

  

DCZENIACH NA RZECZ FUNDUSZ PRACY 
vie Ustaw z dnia 16 marca 

Nr. 22 poz. ) oraz rozporządzenia Pri a 
o świadczeniach na rzecz Funduszu Prac 
w Wilnie podaje do wiadomości publiczn 

1. Obowiązkowi uiszczania opłat na zu Pracy za poś 
Chorych podlegają: a) od 1 kwietni r. wszystkie osoby, pobi 
służbowe, bądź stałe wynagrodzenie za najemną pracę, a w Szczeg 
obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby, b) osoby pobierające 
ty, lub zaopatrzenia z przedsiębiorstw lub monopoli państwowych, ze zwi 
nalnych, instytucyj i związków o charakterze publiczno-prawnym, oraz instytucyj pry 
watnych, jeżeli emerytura, renta bądź zaopatrzenie wynosi więcej, niż 59 zł. miesięcz- 
nie, c) osoby, zastępujące bezpośrednio właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych, czionków rad, zarządów, komisyj szacunkowych i t.p. zwolnione od 
obowiązku ubezpieczenia w*Kasie Chorych na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 19-V 
1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby, d) pracownicy umysłowi, 
zatrudnieni w gogospodarstwach rolnych, c) pracownicy umysłowi i robotnicy zatrud- 
nieni w gospodarstwach leśnych, f) służba domowa, zatrudniona na obszarach gmin 
miejskich i wiejskich, z wyjątkiem służby domowej, zatrudnionej w gospodarstwach 
rolnych. 

2. Od uiszczenia opłat na rzecz Funduszu Pracy za pośrednictwem Kasy Cho- 
rych są zwołnieni: a) rolnicy zatrudnieni w gospodarstwach rolnych; b) ósoby zatrud- 
nione w przedsiębiorstwach rzemieślniczych (w rozumieniu art. 142 rozp. Prez. R.P. z 
dnia 7-VI 1927 r. o prawie przemystowem (Dz.U.R.P. Nr. 53 poz. 468) posiadających 
karty rzemieślnicze i wykupujących świadectwa przemysłowe VIII kategorji przemysł., 
c) osoby nie pobierające stałego wynagrodzenia, t.j. niestale zatrudnieni w rozumieniu 
art. 7 Ustawy z dnia 19-V 1920 r. (Dz. U.R:P. Nr. 44 poz. 272), d) osoby -niepobiera+ 
jące żadnego wynagrodzenia, e) kontraktowi funkcjonarjusze państwowi, f) bezrobotni, 
ubezpieczeni przez Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. 

3. Obowiązkowi uiszczenia opłat na rzecz Funduszu Pracy podlegają również 
pracodawcy, zatrudniający pracowników wymienionych w punkcie 1 z wyjątkiem: 
a) pracodawców rolnych w odniesieniu do zatrudnionych przez nich robotników rol- 
nych, b) Związków Komunalnych, które uiszczają opłatę przypadającą na pracodawcę 
tylko z tych przedsiębiorstw, których obroty nie wchodzą w skład ich budżetów zwy- 
czajnych, c) organizacyj wyznaniowych i społecznych, utrzymujących instytucje Opie- 
ki Społecznej, lub prowadzących akję pomocy bezrobotnym. 

4. Podstawę wymiaru opłaty na Fundusz Pracy przypadającej od pracownika 
(emeryta) stanowi suma bez uwzględnienia jakichkolwiek potrąceń każdorazowo przy- 
padającego do wypłaty uposażenia służbowego, stałego wynagrodzenia za najemną pra- 
cę, emerytury, renty, łub zaopatrzenia. Do podstawy wymiaru należy wliczyć świad- 
czenia w naturze, oraz świadczenia osób trzecich. Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
nie bierze się pod uwagę kwot mniejszych od 1 zł. Opłata przypadająca od pracownika 
lub emeryta wynosi I proc. podstawy wymiaru. Opłatę potrąca wypłacający zarobek 
lub emeryturę przy każdorazowej wypłacie. 

5. Opłata przypadająca od pracodawcy wynosi 1 proc. ogólnej sumy zarobków, 
uposażeń i wynagrodzeń у gotówce i w naturze, oraz świadczeń osób trzecich. Płat- 
nik obowiązany jest do końca miesiąca następującego po każdej wypłacie kwoty po: 
trącone na rzecz Funduszu Pracy pracownikom lub emerytom, oraz kwotę przypada- 
jącą z tego tytułu od pracodawcy, t.j. razem 2 proc. wpłacić do Kasy Chorych bezpo- 
śrędnio lub na jej rachunekczekowy w P.K.O. Nr. 81.050. Płatnik obowiązany jest 
przy wpłacie do Kasy Chorych składać deklarację, zawierającą dokładne obliczenie 
opłat, oraz szczegółowe dane (odpisy list płacy), stwierdzające ile, z jakiego tytułu 
i za jaki okres czasu opłaty są uiszczane. Formularz deklaracji nabyć można w Admi- 
nistracji Kasy Chorych w Wilnie, ul. Zawalna 6. 

6. Rozporządzeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 7-VI r.b. zostały ustalone 
następujące opłaty ryczałtowe na Fundusz Pracy, dla tych pracowników, zarobek któ- 
rych nie przekracza przeciętnie 150 zł. miesięcznie. 

r. O Funduszu Pracy        
     

   
    

  

  

    

        

   

    
  

  

  

  

      

Zarobek miesięczny Opłata pracownika | Opłata pracodawcy * 

RAZEM 
ponad do w złotych 

| 25,— 0,15 0,15 | 0,30 
25,— 37,50 0,25 0,25 0,50 
37,50 50,— 0,35 0,35 0,70 

50,— 62,50 0,45 0;45 0,90 

62,50 75,— 0,60 0,60 1,20 
75,— 100,— 0,75 0,75 1,50 

100,— 125,— 1,00 1,00 2,00 
125,— 150,— i1,25 | 1,25 2,50 

L Powyższe niema zastosowania w odniesieniu do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw 
lub Monopoli Państwowych, do Związków Komunalnych i tych Instytucyj prywatnych, 
które zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16-lil 1928 r. 
(Dz. U.R.P. Nr. 35 z dnia 23-1Il 1928 r. poz. 323 i 324) prowadzą księgi płacy. 

7. Tytułem kar za zwłokę pobierają Kasy Chorych na rzecz Funduszu Pracy od 
płatników zalegających z uiszczeniem opłat 1 proc. miesięcznie. 

8. Winni wykroczenia przeciwko przepisom Ustawy z dnia 16 marca 1933 roku 
o Funduszu Pracy (Dz. U.R.P. Nr. 22 poz. 163) lub wydanych na jej podstawie roz- 
porządzeń wykonawczych, karani będą grzywną do 2.000 zł. , o ile dany czyn nie ulega 
karze surowszej według innych przepisów. Do orzekania powyższych kar powołane są 
powiatowe władze administracji ogónej. 1 

9. Płatnicy niewpłacający na rzecz Funduszu Pracy kwot, potrąconych przy 
wypłacie osobom, otrzymującym od nich uposażenie za najemną pracę, emeryturę, ren- 

te, mk zaopatrzenie, podlegają karze aresztu do 3-ch miesięcy, lub grzywnie do 3.000 
złotych. 

Wilno, dnia 1 lipca 1933 r. 

KASA CHORYCH W WILNIE 
DYREKTOR: |. Gradowski 

E. Kątkowski KOMISARZ ZARZĄDZAJĄCY:   

- 0 świadczeniach na rzecz Fuńduszu Pracy | 
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WANDA DOBACZEWSKA 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Dyrmo, od szachów, zapytał niewia- 

domo kogo. 
— Ciekawość! ot, te panowie ze Stra 

ży, z zarządu, pan Wołłowicz i drugie.. 
jaki u ich interes jest? Bo to fatyga, praw 
da powiedzieć, subjekcja. Strażą zajmo- 
wać się. 

Partner Dyrmy zamarł w zdumieniu 
z laufrem w palcach. Usta otworzył i 
wpatrzył się w Michasia Kunickiego, cze 
kał jego odpowiedzi. 

Oddziałowy targnął się gniewnie, po- 
czerwieniał z żalu. 

— Ach, pan Dyrmo! Nu, jakżeż moż- 
na? Nu, jakiż interes? Chtóre dobre i 
mądre, interesu nie szukając, fatyga 50- 
bie przyczyniają. 
+. Strażak grający w szachy wysłuchał 
z uznaniem, odetchnął z ulgą i postawił 
laufra, dając szach królowej. Dyrmo nie 
replikował, zajęty grą. Michaś, także za- 
interesowany, począł półgłosem udzielać 
jakichś rad. Mroczało. Gospodyni chaty 
weszła z hałasem, popychając stołki 3 
zapałiła dwie lampki naftowe na prżeciw 
ległych ścianach. Szybki okienne zanie- 
bieszczyły się mętnie gasnącym kolorem 
dnia. Przy kręgielni debatowano o Koro- 
lonku. 

— W dyby zakuć czorta 

możno i tak, i 

ko, co twoja kura zniesie i 
— No, a czyjeż? 

mu, wydadzo ile im spodoba się. 
— Nie daj ty Boże! 

tak? Dyk żeż mówili: dzielić będo. 

'— Anie breszesz ty. Wincuk? 

zum u mnie jest, to 
nas lepiej, 

— Сой 1 mówić... 

niespodziewanie įakis sceptyk. 
—- Podatki? Gdzież ich niema! 

wszystkiem darmo. 

poganege, pracowicie 

Nąco z rozumu ludzi wyprowadza? w 
gorzka bieda pędzi? Wszystko dur czy- 
sty, co tam u ich, za hranico ludziom bie- 
dnym obiecują. Mówiła żeż panna Kazia, 
jak tam po prawdzie żyje sia. 

cę oglądać się. Polsza silna. r > r 

  

ZN MEKCINOWESOC AMO A 

    

56) 

— Žebyž jedna panna Kazia... toby 
tak pomyśleć. Ale w 

Poszumieniu był przyszedłszy jeden ta- 
ki, co od ich uciek... kowala z Poszumie- 
nia szwagier... To tam powiada: kużda 
krowa odbioro, parsiuka nie ostawio... Jaj 

te nie twoje. 

— Niczyje. Kołchozie. | ziemia także 
samo. Co zbierzesz — nie twoje. Do ma- 
gazynu syp! A tobie potem, jak biedne- 

I czamuż heto 

— Nie już! podzielo tobie. Durny! 

— Czamuż mnie brechać? Swój ro- 
i mówię: dlatego u 

Wiadomo — le- 
piej. Podawaj ,kulka, mnie teraz grać. 

— A podatki, a? a to, że jak za dar- 
mo żyta oddawać trzeba, — zaoponował 

jak za darmo żyto oddajesz, a tam i ze 

— To to ja sobie myślę, Wincuk, — 
zawyrokował strażak suchy i czarniawy, 

  

Ad, 

Rzepe šcierniskową. 
obsypniki, Kosy, sierpy 

poleca 

Zygmunt Nagradzki 
Wilno, Zawaina 11-a 
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OBOWIĄZKIEM 
z udziałem słynnej na cały świat platynowej 
rywali Grety Ga bo: Marl'ny Oie trich JEAN 

    

każdej współczesnej kobiety jest obejrzenie pikautnego superfilmu 

„KONA Z BRUGIEJ RĘKE 
—— Jutro premiera w kinie » 

biondynki 
CHARLOW 

  

Селу сгивопё: 
Na 1 seans 

Balkon 25 gr 
Parier 54 gr. 

Wiacz. od 40 gr 

ė4 

89 8 

215 ostat-t dzieńl 

| PODWÓJNY PROGRAM! Polski film egzotyczny 
W rolach gł. Brodzisz, Bodo, Nora Ney, Marja Bogda, Conti. 

Fiip i Fiap robią karierę 
Najnowsza i najdowcipniejsza kreacja królów šmietchu i humoru.   

„GŁOS PUSTYNI" 

  

NA POPŁAWACH 
PARCELE DO SPRZEDANIA 

Tanio. Ziemia ogrodowa przy ul Subocz, — 
Saska Kępa, Popłasskiej i ic. — Iuformacje: 

Subocz 28 god: 10—2 i 5—8 

PRS MEBLI 
W. KILENKIA | $-ta 

Spółka z ogr. odp. 

Wilins, ul. Taterska 20, | 
dom włesny, Istnieje od 1543. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka uiklowane i 
angielskie, kredensy, stely, 
szały, binrka, krzesła dębowe 

1t.p. Ceny znacznie zniżone. 

  

  

      
NAJUGORCZYWSZE 

' BÓLE GŁOWY 
USUWA 

„KOWALSKIN 
2 

A    
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

ОНО 
  

  

Ostatnie dni! Wielkie arcydzieło literatury czeskiej według słynnej powieści Jarosława Haszka! 

" „Dzielny wojak Szwejk” 
w wykonaniu genjalnego artysty, czeskiego Janningsa SASZA 'RASZILOW. 

Dodatek PAT-a i 
2) Symtonja Morza oraz nadprogram: 

komedja rysunkowa. — Następny program: MOJA ŻONA AWANTURNICA 
  

  

  PAN“ 
BEARE COKOMZODRWNCEG 

PENSJONAT Lekarze > 
IO EEA żę 

  

  
  

  

  

wieč - Frydrychowej. 
Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 

Gda dziennie. Doskonała ką- 
rych. piel, auto, dojazd z Ba- 

od 9 do 1 i od 5 do 8 ranowicz lub Nowo- 
wieczorem. Ul. Mickie- gródka autobusem. Ce- 

DOKTOR 

Zeidowlcz 

  

  

ы wicza 24. ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
ji «leżności od pokoju. — 

1 p «. Poczta Walówka koło 
1: DOKTOR Nowagrėodka  Andrzej- 

TV ZELDOWICZOWA *owo- 
kobiece, weneryczne — 1 _— Lu, 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich spiekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Ргом, А. РАКА. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewi- 

ru wm Wililnie, zamieszkały w Wiijnie — 
przy ul. M. Pohiulance 13/2 mła zasadzie 
art. 604 $ 1 KPC obwieszcza; % w dniu 
5 Ipeca 1933 r. o godz, 10-tej mamo w 
Wilmie przy ul. Wielkiej Nir. 44, 'adlbę- 
dzie się spredaż «« drugim iiemminie z 
ligytacji publicznej, mająjtlku auchamego 
sikłładająjcego się z maszyn stolamskich, — 
oszacowamych ma sumę 7.000 zł. па za- 
spokojenie  pnetensji  Chnześcijańskiego 
Banku ma Antokolu w Wiilnie w sumie 
1.000 zł. z proc. hl kosztami. 

Komomnik Sądowy W. Leśnicwski 
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LETNISKO 
Ka OW OCZOM Wiłla w folw. na brze- 

  

od 12 — 2 1 od 4—6 A ŻĘ 
ul. Mickiewicza 24 — Bu lEziora w. powiecie 

tel. 277. brasławskim 12 km. od 
ASS st. Pohost.— Miejsco- 
_______ wość urocza, sucha, 

las sosnowy, plaża, 

Dr Ginsbera 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, odd 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

łódź, rybołówstwo, po 
lowanie, radjo. Cichy 
zdrowy wypoczynek z 
utrzymaniem 100 zł. 
miesięcznie. Informacje 
Wilno, Mostowa 3a m. 
28. 

AAAAAAAAAAMAAS AAA 
R LE NISK 

Letniska РЕ NE JON A T 
pokoje do wynajęcia.— 

Tanie ietnisko Rzeka, las, majątek Ło- 
1 i2 pok. do wynajęcia. Sza, właścicielka Dob- 
Blizko Wilna, miejsco rzyńska. Stacja Szumsk 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domn 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą i kuchnią. 
Dowiedzieć się pros:ę 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2. 

  

Potrzebne jest na let 
nisko 3—4 pokoje we 
dworze. Ołerty z ozna: 
czeniem ceny w Adm. 
„Słowa* dla W, St. 

  

Sezon kuracyjno - kąpielowy od 29 
Niezastąpione wyniki 

wi, otyłości, bezdzietności. 

najmniej zamożnym. umożliwiają leczenie 
lejowe Wilno — Riga — Kemeri II ki. 

To samo za 1 miesiąc od zł. 200 —   

Światowej sławy kąpiele borowinowe 
siarczanco-jodowe : 

Кетем () о1 16-10 
w reumatyzmie, amtretyžmie, neuralgji, zwłaszcza — 

įsehias i chorobach: kobiecych, senca, stawów, i skómych; znakomity wyniki w eho- 
robach żołądka, wątnoby, kamieniach żółciowych, nerek, nenwiawtych, jak również 
przy bronchitis, astmie, zwapnieniu naczyńkniwionośnych, podwyższonem ciśnieniu kr 

Snodki lecznicze: kąpiele i okłady siarczano - borowimowe, kąpiele jelitowe | 
kwas węglowy, tlen i inne nowoczesne środki, inhalacje, pijalnia wód. 

Piękny pank i wspaniała plaża; 2 razy dziennie koncerty symfoniczne, te- 
atr, wieczory taneczne, niemiecka bibljoteka i czytelnia. wszelkie sporty. Wispaniale 
urządzone pensjonaty i wille, tanie osobne pokoje (od zł. 0,85 dziennie) które nawet 

zł. 

Zupełma kuracja (wyżywienie, mieszkanie, taksa kuracyjna, środki lecznicze 
i opieka lekarska (za 2 tygodnie: od zł. 125 wzwyż. 

Wszyscy lekarze, dentyści, i dziennikamze za maturalne środki lecznicze i 

maja do 14 października 

w Kemeri. — Bezpośrednie połączenie ko- 
31.42, III kl. 22.60. — 

Wzwiyż.   
  

cuk takim tonem, jakby ta siła jego wy- 
łączną była zasługą. Jak już państwo sil- 
ne długo, źle nie będzie. Komendant mó- 
wił.. Buch! dwadzieścia jeden! Ja wy- 
grał! 

Suchy trzask walących się kręgielków 
przywołał Kazię do rzeczywistości. Zbli- 
żyła się do grających, a oni popodnosili 
ku niej jasne głowy i roześmieli się wszy 
scy, jak jeden, od ucha do ucha, na znak 
wielkiej przyjaźni. Kazia usiłowała prze- 
łamać wewnętrzną odrętwiałość. 

— O czem wy tu tak opowiadacie? 
Wincuk okrągłąm, eleganckim gestem 

zaprosił ją do stołu. 
— Panieneczka, zagrać z nami! My 

tu rozmawiali, że taki u nas lepiej, jak w 
Bolszewji, a te, co żydziuków słuchają 
się i do „jaczejek* lazą ze wszystkiem 
durne, — patrzył jej pilnie w oczy, cze- 
kając pochwały za swoje prawomyślne 
zdanie. 

Kazia uśmiechnęła się blado. 
— Pewnie, że u nas lepiej. Ale choć- 

by i gorzej było. — Zły człowiek ten, 
co swoją wiarę zaprzedaje i swojej na- 
rodowości wyrzeka się. Wy nie dlatego 
przeciwstawiacie się bolszewickiej agita- 
cji, że tam ciężko żyć i głód... a dlate” 
go, że wy katolicy i Polacy.. 

— Myż wiemi, — przytakiwali chó- 
rem strażacy. Kazia obejrzała się znowu 
za Michasżem. Nie czuła się dziś na si- 
łach do rozpraw i wyjaśnień w sposób 

ćmiący papierosa. — Bied- przystępny zagadnień społecznych... Bo- 
nemu narodu wszędzie kiepsko przycho- laja ją głowa i od płaczu miała jakgdy- 
dzi sia. Wiadomo, dola! Nie zagrodzisz by piasek pod powiekami. Na szczęście 
jej steczki. A ot, w Straży pobędziesz — Michaś był wszędzie. 
w wojsku lżej potem. I co tam za hrani- Przecież on, poniekąd jej uczeń, prze- 

rósł ją teraz o głowę. O ileż lepiej potra- 
— Nieboś! silna! — wykrzyknął Win- fi chłopcom wytłumaczyć... ale właści- 

1 >> INS TY VT INIT NIL VSK a k AKA A OPAK 

Drukarnia 

wie to on jest uczniem komendanta. Tak 
potrafi komendant ludzi wychowywać na 
chwałę Polski. — tylko dla swojej małej 
dziewczynki, zrobił się bezlitośnie zły... 

Michaś, wezwany jej uśmiechem, pod- 
szedł z kolei, z uczuciem, że mdła lamp- 
ka naftowa na šcianie zmieniła się nagle 
w promieniejące słońce. To był pierwszy 
jej uśmiech dla niego od bardzo dawna. 
Radość kipiała mu w słowach, kiedy 
mówił: 

— Ej, bratcy! Niechaj sobie chto chce 
— po sobaczemu bresze! Niechaj sobie 
wypomina, że ciażko żyć — że nadto 
wielka bieda poszła. Po mojemu: gdzie 
teraz letko? I miastowym nie lżej... Da 
Pan Bóg przetrzymami. Nie to honor, 
żeby sytym będąc ojczyźnie służyć, a to 
honor, żeb w doli — niedoli wiernym 
żołnierzem ostać się. Prawda mówi nasza 
Panna Kaziunia. Pies ten, chto wiarę 
ojczyznę zmienia. Nu, dawaj! a zagram! 

Zręcznym rzutem zmiótł połowę krę- 
gielków, rzucił kulkę po raz drugi —. 
zmiótł resztę. Zgodny okrzyk chóralny 
wyraził mu uznanie. 

— Wo by tak korolonkowych  žuli- 
ków, — wykrzyknął zuchowato jakiś krą- 
głolicy strażak. Michaś obejrzał się na 
niego. 

— Chciałby, Leksandry, po głowie im 
dać? 

Krągła twarz skurczyła się w mgnie- 
niu oka w wilczą paszczękę. 

— Jaby zębami rwał! Na co biedny 
naród tumanią. 

— A poszliby my do nich, do lasu? 
a, Michaśka? My, strażki, nie już takiej 
swołoczy by nie doradzili! 

Michaś aż dygotai z wewnętrznej u- 
ciechy. W piątek, w mieście, jako naj- 

    
  

Andrzejkowie nad P E NS JO NA 
ezią Wandy  Kul- Miejscowość piękna 

  

  

LE TN. 1.STRSO 
T 

lasy, rzeka, 
akademikom 
Dowiedzieć 
Zarzecze 16 
3 do 5. 

KRYNICA, pensjonzt 
„Japonka“, ul. Ogrodo- 
wa, piękne położenie, 
kachnia zdrowa, ceny 
przystępne. Т 

T -- 15 ha ornej ziemi bez 
DWÓR WIEJSKI zabudowań w odległo-' 

przyjmie letników z u- ścj niedalej 12 km. od 
Trzymaniem. — Wiad. Wijna. Oferty uprasza 
Tatarska 17 m. 3. od się pod A. $. do Redak 

1—5 p. p. cji „Słowa”. 

Lokale 

DO WYNAJĘCIA 
duży, jasny, uińeblo 
wasy 1 osobnem wej 
Ściem. Elektryczność, 
wanie, telefon. Porto- 
wa 8 m, 3. 

DO WYNAJĘCIA 
pokój lub dwa. Mickie- 
wicza 42 — 3. 

sporty, 
zniżka. -- 
się — ul. 
— 17 od Modne 60 

sandałki 3 

Śliczne 00 
opanki 14 

Obuwie letn. brez 

KUPIĘ 
  

APARAT 
1otograficzny * „Taro - 
Tenax“ Goerza, 9X12, 
oraz książki ogrodni 
(kwiaciarstwo), nie - 
mieckie, francuskie, i 

"rosyjskie tanio sprze- 
dam. Konarskiego 30 
m. 4, godz. 2 — 5. 

  

   

MIESZKANIE Patronat Więzienny 
6 - pokojowe, kapital- w Wilnie zwiaca się 
nie odremontowane z do ludzi dobrej woli z 
pokojem dla służby, ła- gorącą prośbą o stare 
zienką, wszelkiemi wy- ubranie i bieliznę dla 
godami, z ogrodem do b. więżniów i ich ro- 
wynajęcia, -— W. Po- ŚZ!u. Oflzry prosimy 

hulanka 32 m. 2. Cena Sklerowywsčna ul. 3 go 

  

  

а G akos gmach Sądu 
e ži as __ Grodzkiego, parter, po- 

DO WYNAJĘCIA  Kól Nr 1>. e 
> - pokojowe i 3 - po "" A 

Modystka kojowe mieszkania od- 
z wszelkiemi* wykonuje tanio i ele- nowione 

wygodami Witoldo- gaucko wszelkie roboty 
wa 5. dom Z. Ruszczy- kapsintrnicte — Wielka 

: й 3 m. ; ! 
ca. 

MIESZKANIA 
5 - pokojowe, ze wszel 
kiemi wygodami do wy 
najęcia. Ul. Ś-tego Ig- 

ENZYNOICER 
wynalazca ekon. i ta- 
niego pieca poszuku- 
je wspólnika z kapita- 
1ет 2 — 3000 złotych. 

ЗЁЁЁ%&__ R z „RA Bardzo dobry žaobėk 
zapewniony. -— Inior- 

ar "7 macje: Mickiewicza I“ 
WAŻABOAŻĄŁAŁAGAŁAKEG m 10 godz. 10 — 12 

Kupno 3 — 7 wieczór. 

„SPRZEDAŻ. OSZUKUJE 
Sprzedam lub wy- energicznego —  star- 

szego ekonoma z prak- 
tyka i dobremi świade 
ctwami. — Własnoręcz 
nie napisany życiorys. 

wość zdrowotna, las Oraz odpisy świadectw” 
sosnowy, rzeka na micj WySyłać: majątek Ust- 
scu.  Uewiedzieć Się: roń, poczta Jody, Lo- 
poczta Połnkni» W. Bi; - paciński, 
las. е 

dzierżawię dom 1 ‹ - 
grodem około pół he, 
pod Wilnem, przy st. 
kol. Jasznmy. Miejsce- 

7 AKWIZYTORÓW ‹ 
energicznych i _ solid-* 

obeznanych z 
KU'PCĘ 

młocarnię używaną, w nych, 

wierniejszy z oddziałowych posłyszał coś 
nie coś od Songina i dusza w nim rosła 
na samą myśl własnoręcznęgo pognę- 
bienia tych, których uważał za wyrod- 
ków i zaprzedańców. Wiedział, też, a 
raczej domyślał się, że dziisejsza wieczor 
na odprawa ma związek z jakiemiś taje- 
mniczemi planami komendanta. Uwiel- 
bienie dla Żołądzia przepełniało go w tej 

chwili, musiał koniecznie z kimś o nim 

pogadać. 
Nadawała się do tego jedna tylko 

Kazia, więc Michaś rzucił chłopcom je- 
szcze parę rozpalonych entuzjazmem 
słów i odszedł ku oknu. Tam stała Ka- 
zia z czołem przytulonem do mętnej szyb 
ki, z oczami, wbitemi w sad, bielejący od 
kwiatu wiśni. Michaś powiedział roz- 

rzewnionym głosem: ( ‚ 
— Komendant żeb tu był i słyszał, 

i jak Laksandry na Korolonkowych zbiera 
się! Ot, byłby rad! Wrazby poznał, że 
nienadarmo pracuje. Nie raz ja sobie my- 
ślę: więcejby ludzi, jak nasz komendant, 

a świat na dobrą stronę obróci się. 

— Komendant jest podły, — syknę- 
ia przez zęby Kazia. ' 

Michaś Kunicki osłupiał. Stał dobrą 

chwiłę mrugając powiekami... gdy trochę 

ochłonął, pierwszą jego myślą było, czy 

strażacy nie dosłyszeli blužnierstwa, dru- 

gą, mrożącą krew w żyłach, że Kazia 0- 
szalała. Wyjąkał błagalnie: 

— Panna Kaziunia... co 
mówi... 

Kazia trzęsła się, zęby sżczękały jej 
głośno... Już nie mogła wytrzymać... już 
nie mogła.,, Wyrwało jej się to złe, stra- 
szne słowo... wytłumaczyć go za nic nie 
chciała. Porwała się z miejsca, wypadła 
do sieni, stamtąd na podwórze i do sa- 

  

mówi... co 

  

80 + 
307" cierpienia, ВОЛО М, piekoly nóg 
eleganckie, z niepękającej skóry, bardzo wygod- 
ne, higjeniczne pół buty dziurkowane lub za zł. 15, 

pół buty plecione za zł. 15 

  

   

   
   

Niebywała SENSACJA! Humor! Napięcie! Bohaterstwo! Tempo akcji! 
w emocjonującym filmie niebezpieczeństw, emocji tajemnic pt.: 

„TAJEAMNICA SEKWANY. 
_Nad program: 3-aktowa KOMEDJA 1 DODATEK DŹWIĘKOWY. Ceny na 1 seans: balkon 25 gr., parter 54 gr. 

pozbędzie się każ- 10“ 
dy nabywając za 

tylko w polskiej wy-|Damskie 
— twórm obuwia —| wiatrówki 10" 

W. NOWICKI Damskie 50 
Wilno, ul. Wislka 30 pruseiki 5 
Wielki wybėr. Nizkie ceny | Modue pantofle ram. 

mm 

BAR KOLEJOWY Młody, uczciwy 
Ostrobramska 22 | chłopiec 

Szaszłycznia, obiady | (skęfńczone 5 odd. srt. 
kolacje oraz gorące i powsz.) prosi e Jakų“ 
zimne zakąski. Gabine- kolwiek pracę. — Ądrės 
ty na każde zapotrzebo Wjłkomierska M 117. 

  

wanie i muzyka. 

OMEKZOSKWEKÓW | — Taš 
Lekcje Poszukuję 

jskiejksiwiek pracy. — 
Znam _— gsspodarstwe 

e "= wiejskie. Znam dobrze 

Pianistka, kuchnię, mogłabym nię 
dobry pedagcg. Prsg- 
nęłsby udzielać lekcji 
muzyki lab też podjąć 
się ianej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kuzi- 
miera Kałużyńska, 

LEKCY ] matem. 
fizyki — udziela naucz. 
gimn. Ofiarna 2 m. 14 
od godz. 3 do 5. 

zająć domowem gospo 
darstwem albo pilus- 
waniem mieszkania, Wy 
magania najskcomujeį- 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje poważnycit osób. 
Ul. Bskszta 11 m. 3-A 

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje czta- 
wiek uczciwy, pracowi- 
ty, samotny, polecany 
przez osoby zmanę. — 
Werkowska 30 m. I Ka 
zimierz Kirjacki. 

Były podoficer 

Maturzystka 
skromnych wymagań -- 
przyjmie posadę domo- 
wej nauczycielki, lub in 
ną. Chętnie na wyjazd. zawodowy, ochotaik W. 
Oferty do administra“ P., długoletnia prakty- 
cji pod. „Stenia''—., ka biurowa w dziale 

"rachunkowo - kaso' 
praktyka lešut į sz 

  

  

Ay 

POSZUKUJE lowa, posiada dobre 
PRACY Świadectwa i refereucje 

poszakuje jakiejkolwiek 
SWYTYYCYYTYYTYYYW - „pracy — biurowej, let- 
——————— niczego, gajowego — 

— — — — — — _ - ekspedjenta lab iane; 
PRZYY JT MWĘ pracy. — W miejsce 
Ochmistrzynię 

na wieś, zdecydowaną 
na ciężką pracę i ma- 
łe wynagrodzenie. —' 
Antokolska 62 — 
między godz. 3 i 

łab ns wyjazd. Ofertę 
Ma Re: „Słowa* pod 

BUCHALTER - BIŁAN 
SIS TA ZE Lakis 

“" buchalterji hadt., ze- 
Ochmistrzyni mysi. - Roty to 

praktyczna, zna się do- nej przyjmie pracę za 
skonale na kuchni i wy minimalnem wynagr. w 
robie masła, Pracowit». Wilnie lub na prowincji 
pilna. Nieświeska 16—2 Wilno, Garbarska 17 - 
Spersks, -Ё1. ° 

  

  

    

DOŚWIADCZONA 
— wychowawctypi —> 
z dobrym akcentem 208 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Paais- 
da świadectwa, Dąbra- 
wskiego 12 m. 3. 

Młoda, 
inteligentna osoba po- 
szukuje pracy do dzie 
ci lub skromnego go 
spodarstwa. Adres; Po 
łocka 52 m. 4 

Przyjmę pracę 
Eprzy gospodarstwie 
wiejskiem, znam się na 

  

Były urzędnik taksę kuracyjną mie płacą; ich rodziny płacą połowę. aż „| dobrym stanie z wydaj branżą  wydawniczo - hodewli drobiu, mle- pocztowy, pisze па ms- 
Gdy szukacie uzdrowienia, mimo utracenia nadziei i użycia wszystkiego moż-| nością do 350 pudów księgarską poszukuje - czarstwie, kuchni Mam szynie posznksje po 

liwego, mie zapominajcie, że „Kemeri* wam nietylko ulgę w cienpieniiach, ale teżj dziennie. Oferty pisem-' my. Warunki pracy bar poważne referencji e, sady biurowej e ы p jcie, że „ й ! > y z 
prawie zawsze całkowite uleczenie przyniesie, jak to miało miejsce yw miiezliczonychi nie: poczta Ostrowiec, dzo dogodne. Warsza- Wiadomość: Ostrobram- jenia lub innej. Oferty 

wypadkach Bliższe info: je je: k-Wilna. — Skrzynka wa, Poste - Restante: ska 3—u woźnej szko- do Redskcji „Słowa, R з rmacje bezpłatnie : : ; й pał o 
Łotwa, „Kemeri* Zarząd Zdrojowy. a UN oo 05 powa eeineli оо DGA ufa WE 

ra Z CEWEK OE ROC ODER a OZ R AZERZYASACEOWOS 
du, między ule. Wcisnęła się w najdalszy 
kąt, ale Michaś znalazł ją tu, gnany śmier 
telnym niepokojem. Pochylił się nad nią i 
i zapytał łagodnie, ale stanowczo, jak 
nigdy dotąd: 

— Panna Kaziunia, ja muszen wie- 
dzieć, co stało sia? Panna Kaziunia nad- 
"to straszne słowa wymówiła. Trzeba mnie 
teraz koniecznie powiedzieć, skąd taki 
gniew panny Kaziuni na komendanta? 
Czy nie daj Boże, komendant... jakiej 
krzywdy.. nad panną Kaziunią.. dopuścił 
się? 

Kazia spuściła głowę. Jej łagodna, 
zwykłe, uina twarzyczka przybrała wy- 
raz zaciętego uporu. 

— Nic nie stało się. Niech mnie pan 
Michaś nie prześladuje. 

— Ja prześladuję?! Boże Ty mój 
święty! — splótł ręce nad głową, aż pal 
ce chrzęstnęły. — Panna Kaziunia musić 
dzisiaj chora? Proszo do mieszkania 
pójść.. położyć sia... Prezes Arasimowicz 
pobędzie w świetlicy, bo mnie wraz iść 
рога.. do Zalesia, — próbował nieśmia- 
ło pogłaskać ją po włosach, ale rozszała- 
ła dziewczyna, w porywie  histerycznej 
rozpaczy, zatupotała nogami, zamiotała 
się całem ciałem, tłukąc głową o płot 
chróściany, aż do krwi. 

— Wszyscy wy podli! wszyscył 

wszyscy! Nikogo ja nie chcę! Do jeziora 
pójdę! zatracę się! Nie chcę poratowania. 
Oj, Boże! Oj, Boże, Boże! 

Przerażony Michaś chwycił ją za obie 
ręce i usiłował podźwignąć z zaroszonej 

twary; prosił przytem żałosnyn: roztę= 

sknionym głosem: 

D. C. N. 

| Redaktor w/z Witold Tatarzyńskć 
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