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Konferencja lozańska zakończona. 
Ocena praktycznych skutków po- 

rozumienia, które po tylu dramatycz- 

nych perypetjach zawarte zostało w 

Lozannie, jest bardzo trudna. Wyma- 

gałaby ona specjalnego  przestudjo- 

wania kilku aktów podpisanych wczo- 

raj w Lozannie, których treść znana 

jest tylko z telegraficznych skrótów. 

Dominującym pozostaje jednak fakt 

całkowitego niemal zwolnienia Nie- 

miec z zapłacenia odszkodowań wo- 

jennych., które na mocy t. zw. planu 

Younga z r. 1929 wynosiły olbrzymią 

sumę przeszło 115 miljardów marek 

niemieckich, płatnych w ciągu 59 lat. 

Cóż wobec tej sumy znaczą owe 3 

miljardy, które Niemcy zgodnie z po- 

rozumieniem lozańskiem mają zapła- 

cić poczynając od r. 1935-g0? Pierw- 

sze trzy lata pozostają dla nich wolne 

od wszelkich spłat, które nastąpią 

później przez wykup bonów rządu 

niemieckiego, wręczonych Bankowi 

Wypłat Międzynarodowych w Bazy: 

lei. 
Gdyby nie opór Francji konferen- 

cja zakończyłaby się znacznie wcze- 

śniej całkowitem. skreśleniem odszko- 

dowań niemieckich, na co zgóry go” 

dziła się Anglja. Mac Donald przez 

cały czas był nie kontrahentem wo- 

bec von Papena, a tylko pośrednikiem 

pomiędzy nim a Herriotem. 

W rezultacie tego układu wszyscy 

„są podobno zadowoleni. Należy więc 

przypuszczać, że dłużnicy Ameryki 

mają na nią jakiś sposób, który zwol- 

ni ich zarazem od zobowiązań wojen- 

nych wobec niej. Wskazuje na to 

jeden z aktów podpisanych jednocze- 

Śnie w Lozannie, zawierający zobo- 

wiązanie Anglji, Francji I Włoch do 

solidarnego potraktowania 

ich wobec Ameryki. Wygląda na to, 

że dłużnicy tej ostatniej pójdą šla- 

dem swego niemieckiego dłużnika i 

żądać będą skreślenia swoich zobo- 

wiązań. Jak wiadomo Ameryka upor- 

czywie odmawia swej zgody na takie 

długów 

załatwienie, twierdząc, że pomiędzy 

reparacjami niemieckiemi a długami 

sojuszników niema żadnego  bezpo- 

średniego związku. Cóż jednak pocz- 

nie. skoro dłużnicy uprą się tak jak 

uparły się Niemcy? Zasadniczo spra- 

wa zdaje się być przesądzoną, chodzi 

jedynie o wynalezienie odpowiednich 

formułek. 

Ameryka stawiała jako warunek 

zgody na skreślenie swoich wierzy- 

telności u państw b. Ententy ograni- 

czenie zbrojeń europejskich. Hoover 

złożył niedawno w Genewie w tym 

celu bombastyczną propozycję, 

jednak konkretnego z niej nie wyszło. 

Powędruje sprawa 

długów amerykańskich na nową kon- 

ferencję światową i ekonomiczną, 

która ma się odbyć w Londynie i 

nie 

więc zapewne 

zająć gospodarczą 

świata, dotkniętego kry 

„rekonstrukcją 

  

sem, a mo- 
  

  że jeszcze w większym stopniu chao-   

  

tyczną z nim walką. 

Program tej przyszłej konferencji 

nie jest jeszcze dokładnie znany. 

Mają go opracować dwie powołane 

Lozannie komisje, 

państw 

w tym celu w 

złożone z delegatów  6rciu 

„zaproszonych. 

Czwartą część umów lozańskich 

stanowią sprawy Europy Centralnej 

i Wschodniej, które będą powierzone 

innej znów komisji celem opracowa- 

nia środków „sanacji gospodarezej“ 

tej części Europy. Powołanie tej ko- 

  

misji nastąpiło naskutek memoran- 

dum polskiego, 

lipca r. b. przewodniczącemu konfe- 

złożonego w dn. 1 

rencji (streszczenie tego memorandum 

podaliśmy w Nr. 148 „Kurj. Wil.* 

z dn. 2 b. m.). 

Anarchja polityczna i gospodar- 

cza. ciążąca nad światem, odbiła się 

również na przebiegu konferencji lo- 

zańskiej. Wielki -zjazd premjerów i 

ministrów był zupełnie źle przygoto- 

  

wany. Ogromna ilość delegatów bez- 

czynnie oczekiwała na rezultaty tar" 

gów 6-ciu osób w hotelach lozańskich 

i genewskich. Szefowie delegacyj mu- 

sieli odbywać przymusowe przejażdź- 

ki pomiędzy Lozanną a Genewą, 

gdzie w toku rozmów reparacyjnych 

szachowały ich amerykańskie bomby 

rozbrojeniowe. Nastroje i oczekiwania 

zmieniały się z dnia na dzień, opty- 

mizm ustępował miejsca pesymizmo- 

wi — i tak w kółko. : 

Konferencja zakończyła się pod- 

pisaniem szeregu umów i mowami 

głównych partnerów, usiłujących — 

jak przystoi — zaprezentować osiąg- 

nięte rezuliaty jako punkt zwrotny 

w dotąd niepocieszającym rozwoju 

stosunków międzynarodowych. Wąt- 

pliwem jest, czy takie wrażenie od- 

nieśli wszyscy ci, którzy mogli się 

przyglądać przebiegowi konferencji. 

Że Niemcy osiągnęły dla siebie wiele 

--temu nikt nie zaprzeczy. Ale czy 

tc sukcesy zachęcą ich do szczerej 

współpracy z innymi dla wspólnej 

paneuropejskiej sprawy — to wielkie 

pytanie. rz. 

Przebieg wczorajszego plenarnego 
posiedzenia. 

LOZANNA. 9.VII. (Pat.) Zwołane 
wczoraj na 9 wieczór posiedzenie 
plenarne konferencji lozańskiej zosta 
ło opóźnione. Rozpoczęło się ono do- 
piero o godz. 10 min. 20 wieczorem. 

Mac Donald oświadczył na wsię 

pie. że podpisane będą dwa doku- 
menty: układ z Niemcami oraz prze 
pisy przejściowe, dotyczące Niemiec. 
Dokumenty te będą podpisane w so 
botę rano przez mocarstwa zaprasza- 

jące. Pewien termin będzie udzielony 
państwom zapraszającym ze względu 
na to, że teksty zostały zredagowane 

w osłatniej chwili i delegacje tych 
państw nie miały czasu ich przestu- 
djować. 

Następnie Mac Donald kolejno 
poddał pod głosowanie poszczególne 
teksty: 1) układ z Niemcami. 2) prze- 
pisy przejściowe, dotyczące Niemiec, 
3) rezolucję w sprawie odszkodowań 
niemieckich, 4) rezolucję w sprawie 
Eurpy Środkowej i Wschodniej. 
5) rezolucję o przyszłej konferencji 
gospodarczej. Wszystkie te teksty zo 
stały przyjęte bez dyskusji. 

  

Składanie deklaracji końcowej. 
LOZANNA 9.VII. (Pat.) Składanie 

deklaracji końcowej na plenarnem 

posiedzeniu konferencji rozpoczął 

Herriot, który wyraził radość delega 

cji francuskiej z udania się konferen 

cji. Następnie przemawiał Chamber- 
lain, który podkreślił, że świadomość, 

iż los miljonów ludzi zależy od wyni 
ków konferencji, dopomogła do prze 
zwyciężenia trudności, 

Następnie kanclerz Rzeszy v. Pa- 

pen oświadczył, że układ lozański 

ma ogromną doniosłość dla Niemiec. 

Stanowi on definitywne załatwienie 

sprawy odszkodowań i stawia kres 

  

spłatom politycznym. Niemcy nie już 
nie będą płacić z tytułu odszkodowań, 
przyczynią się natomiast przez spła 
cenie pewnej sumy do rekonstrukcji 
gospodarczej świata. Warunkiem re- 
konstrukcji gospodarczej jest stałość 
polityczna, która wymaga, aby 
wszystkie państwa miały równe pra 
wa i równe obowiązki. Spodziewam 
się — zakończył mówca — że prace 
konferencji lozańskiej otworzyły no- 
wą erę. 

Po Papenie przemawiali delegaci 
Italji i Belgji. Posiedzenie zakończyło 
się o północy. 

Treść rezolucji w sprawie Europy Środkowej 
i Wschodniej. 

NA, 9. VII. (Pat). Rezolucja w 
ropy Środkowej i Wschodniej sta 

nowiąea den z dokumentów konferencji, 

przewiduje stworzenie komisji, która będzie 

miała za zadanie przedłożyć komisji stu- 

djów europejskich Ligi Narodów propozycje, 

zmierzające do zapewnienia uzdrowienia 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 

przypominając w szezególności; 1) środki, 

którehy pozwoliły na przezwyciężenie trud 

ności transferowych i umożliwiły zniesienie 

Ghecnych ograniczeń walutowych, 2) środki, 

któreby przyczyniły się de wzmożenia han- 

   
      

  

  

    

ćlu pomiędzy temi państwami, jak również 
między niemi a trzeciemi państwami oraz 
przezwyciężenia trudności, powstałych w 

  

krajach rolniez. Juropy Środkow, i Wscho 
driej naskutek zniżki cen zbóż, z tem, że 
prawa państw trzecich zostają zastrzeżon 

W, komisji tej mają być reprezentowane 
państwa następujące: Austrja, Bułgarja, Bel- 
gja, Czechosłowacja, Franeja, Italja, Wiel- 
ka Brytania. Niemey, Polska, Rumunja. Gre- 
cja, Jugosławja, Węgry i Szwajearja. Każde 
z tych państw deleguje dwóch reprezentan- 
tów. 

Przebieg końcowego posiedzenia. 
Ceremonja podpisywania układu Iozańskiego. 

LOZANNA. 9.VII. (Pat.) Końcowe 

posiedzenie konferencji lozańskiej 

rozpoczęło się o godz. 10 rano. Na 

początku posiedzenia sir John Simon, 

imieniem Angiji, Germain Martin 

imieniem Franeji, Mostoni imieniem 

ltalji złożyłi dekłaracje, w których 

oświadczają, że moratorjum, prokla- 

mowane deklaracją z 16 czerwea b. r. 

na czas konferencji lozańskiej, a któ- 

re zostało wczoraj przedłużone w sto 

sunku do Niemiec, przedłużone jest 

także w stosunku do długów wojen 

nych, należnych tym państwom aż 

do czasu wejścia w życie układu 10- 

    

  

   

    

zańskiego, lub też do notyfikowania 

niemożności ratyfikacji. Następnie 

rozpoczęło podpisywanie układu 

  

z Niemeami, Pośrodku sali umiesx- 

czono specjalny stół, do którego kolej- 

no podchodzili delegaci. Pierwszy 

podpis położył przewodniczący kon 

ferencji Mae Donald. W imieniu Pol- 
ski układ podpisał minister Zaleski. 

Układ lozański podpisany został 
przez następujące państwa:  Belgja, 
Francja, Japonja, Połska, Anglja, 

Niemcy, Włochy oraz 4 dominia an- 

gielskie. Pozostaje on otwarty do dal 
szych podpisów uczestników konie- 

rencji. Dokument, który został podpi 

sany, nosi pieczęć miasta Lozanny. 

Jest to ta sama pieczęć, która była u- 

żyta w r. 1525, po podpisaniu przymie 

rza między Bernem i Fryburgiem a 

Lozanną. ; 
Po zakończeniu ceremonji podpi 

sywania układu lozańskiego Mac Do- 

  

nald stwierdził, że konferencja iozań 

ska powołała dwie komisje: jedną, 

która zajmie się reparaejami wschod 

niemi i będzie pracowała pod prze 

wodnietwem Theunisa (Belgja) — i 

drugą komisję, która pod przewod- 
nietwem Georgea Bonnet zajmie się 
sprawami Europy środkowej i wseho 

dniej. 
Zamykając konfereneję lozańską, 

Mac Donałd w przemówieniu oświad 
czył, że konferencja lozańska stanowi 
nową kartę w dziejach pokojowych 

Europy. Doświadczenia poczynione 
przez Świat od roku 1919 wskazywały, 
że dokonywanie wielkich płatności 
przez jedne państwa na rzecz dru- 
gich przy równoczesnem zahamowa 
niu handlu Światowego, wyrządziło 
wszystkim państwom wielkie szkody. 
Konieczność transferu  olbrzymieh 
sum była przyczyną wielkich cier- 
pień, jakie dotknęły życie gospodarcze 
Świata. Jest rzeczą słuszną, kończył 
Mae Donald, ażeby Niemcy brały 
udział w odbudowie gospodarczej 
świata. 

LOZANNA. 9.VII. (Pat) W kon- 
kluzji Mac Donald oświadczył, że 
konsekwencją traktatu lozańskiego 
winny być dalsze porozumienia mię- 
dzynarodowe o charakterze uniwer- 

salnym. Słowa le są aluzją do przy- 
szłych rokowań ze Stanami Zjedno- 
czonemi na temat anulowania dłu- 
gów wojennych. 

Herriot w imieniu wszystkich de 
legacyj wyraził podziękowanie Mac 
Donaldowi, generalnemu sekretarzowi 
konferencji Hankey'owi i całemu per 
sonelowi, poczem silne uderzenie 
młotka  prezydjalnego zwiastowało 
zamknięcie konferencji. 

(Ciąg dalszy depesz na stronie 4-ej). 

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Kto nie wierzy w to, że Polska w wielu 
dziedzinach jest jeszcze terenem eksploa 
cji dla zagranicznego kapitału, niech wie, że 
w hutnictwie polskiem kapitał zagraniczny 
stanowi 83,3 proc. ogółu kapitału; w górni- 
ctwie naftowem — 50.4 proc. ogółu kapita 
łu: w gazowniach i elektrowr 
proc.; w przemyśle chemicznym 53,1 proc; 
w górnictwie węglowem 50,4 proc.; w prze- 

myśle papierniczym 38 proc.; w przedsię- 
biorstwach komunikacyjnych i telefonicznych 
28 proc.; w przemyśle drzewnym 21 proc. 
Jak się przyjrzeć kapitałom własnym przed- 
siębiorstw krajowych to można dowiedzieć 
sie, že najsilniej panuje nad temi przedsię- 
biorstwami kapitał francuski (25,6 proc.), na 
stępnie idą Stany Zjednoczone (20,9 proc.), 
potem Niemcy (18.8 proc.), Belgja (12,3 proce) 
Wielka Brytanja (5,2 proc.), Austrja (46 
ргос.), Szwajcarja (4,0 proc.). Pomyślcie pa- 
nowie nad temi cyframi, a potem powiedźcie 
czy nie dobrze zrobili ci rąwolucjoniści w 
Chili? 

  

  
  

  

   

    

   

    

   

    

  

     Piwosze trzym e! Zanosi się na ui- 
worzenie ogólnopolskiego kartelu przemysłu 
piwowarskiego. 

Centralny Związek Przemysłu Piwowar- 

skiego i Słodowego opracował projekt roz- 

porządzenia Prezydenta o uregulowaniu sto- 

sunków w przemyśle piwowarskim. Chodzi o 
stworzenie pod przymusem państwowym kar 

telu, kontyngentującego sprzedaż piwa i re- 
gulującego stosunki kredytowe z odbiorcami. 
Przymus państwowy potrzebny jest dlatego, 

że małe browary bronią się jak mogą przed 

kartelem. 
Asy browarnictwa w rodzaju Haberbu- 

scha i Okocima ostatniemi czasy atakowały 

dotkliwie drobiazg browarniczy, chcąc go 

zmusić do podwyższenia ceny. Modny stał 
się wyścig hektolitrowy polegający na udzie- 
laniu przez duże browary restauratorom da- 
lekoposuniętych kredytów. Asom można to 

było robić, bo miały wysokie i dogodne za- 

graniczne kredyty w bankach wiedeńskich 

i Amstelbanku. 

   

      

iedenskie klapnęt 
arska grupa kapi 

dała spodziewanych kapitałów. D 
czego udzielać kredytów restat 
ć drobne browary. Stąd gwałtowna ak- 

cja asów w kierunku stworzenia pr 
wego: kartelu. Ale małe pchełki-browa 
nią się jak mogą przed przymusem. 
im uda obronić, zobaczymy... 

  

   

    

  

  

   
Czy się 

  

Sytuacja górnictwa belgijskiego pogarsza 

się w dalszym ciągu. Nigdy jeszcze cyfry za 

pasów węglowych na składach nie były tak 

wielkie, bo lic 900.000 tonn. Wi cią- 

gu maja 1.800 górników utraciło pracę. Od- 

czuli to dotkliwie Polacy, którzy stanowią 

największy procent obcych górników Bel- 

gji. Na pociechę mają jednak kapitaliści be 

gijscy nadzieję upłasowania na rynku pa- 

ryskim nowej pożyczki belgijskiej w sumie 

1 miljarda złotych. 
Niełatwo to poszło. Na posiedzenie bel- 

gijskiej Rady Ministrow obecni byli przed- 

stawiciele banków francuskich, którzy żądali 

szeregu gwarancyj na wypadek dewaluacji 

franka belgijs 

   

  

  

      
  

    

          
  
  

  

   

  

Stany Zjednoczone wymieniły 25 milio- 

nów buszli pszeni na 1.50.000 work 

kawy brazylijskiej o y zysk w 

sumie dw 1 milja 

Pomię: Niemcami a też do 

szedł do skutku układ w sprawie wymiany 

kawy brazylijskiej na 350.000 tonn wegla 

niemiec 
Równi wymieniaj: 

Niemcy i Egipt. Konsor: 

muje 20.000 beł bawełny egipsk ej od r 

du egipskiego. który wzamian za to nabywa 

większe transporty niemieckich środków che 

micznych. Tak więc powoli państwa upa- 

dabniają się do olbrzymich monopolistycz 

nych trustów wymieniających pomiędzy so- 

bą towary w drodze naturalnej a więc bez 

pieniądza. 

   
   

  

się pomiędzy sobą 

um niemieckie przej 
  

       
       

  

Magistrat m. Budapesztu biedzi się co 

robić ze swemi 500 tysięcami bezrobot- 

nych. Chce on zorganizować bezrobotnych w 

armje pracy i zatrudnić je przy robotach pu 

blicznych. Niezależnie od trosk bezrobocia 

w Budap zykują się do wojny, narazie 

do wojny celnej z Aust która ma wybu- 

chnąć (nie Austrja a wojna) w dniu 15 lip- 
iż mają tyle 

a się bez mąki wę 

gierskiej, jak będzie potrzeba lo znajdą 

potrzebne ilości żyta w Niem ch i Jugo- 

sławji, a bydło nierogate i mięso przybędą 

z Polski i Rumu 

    

       

    

    

      

   Tajemnicza m x 
naftowa w Pa wypracowała 
niczenia produkcji rumuńskiej na 10 

Rumuni nie zgodzili się na ten plan ale 

jakoś z potentatów finanso ych tem się nie 

przejmuje. Natomiast musz: ę ci potentaci 

przejmować tem, na co się Zanosi w M - 

ksyku. R meksyk znieść wiel- 

ką własno:  zagłębiach naftowych odpo- 

wiednio skonstruowanym systemem opodat- 

kowania. 

narodowa konferencja 
Ł       

    

    
       
   

      

   
   

W? Londynie koń 

między dłużnikami niemieckimi 

narodowem konsorcjum wier 

dynie nie poszło Niemcom t: ‹ 

Lozannie, Nie domagali się oni zmnie 

samej substancji na! lecz upie ‹ 

tylko pr obniżeniu stopy procentowej 

prolongowaniu terminu spłat. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

    

   

  

Marszałek Piłsudski w Pikiliszkach. 
Marszałek . Piłsudski 

na odpoczynek do Pikiliszek. 

Przyjazd p. 
Jak się dowiadujemy, p. premjer 

Prystor zamierza spędzić swój paru- 
tygodniowy urlop wypoczynkowy w 
swej osadzie Borki w gm. mickuń- 

przyjechał 
Bawi 

  

tam również przybyła przed kilku 
dniami p. Marszałkowa z córkami. 

premiera. 
skiej. Przyjazd p. premjera do Wilna 
spodziewany jest w dniu dzisiejszyra 

rano. 

  

Ofenzywa tybetańska na Chiny. 
MOSKWA. 9.VII. (Pat.) Na grani- 

cy chińsko-tybetańskiej wojska tybe- 
tańskie przeszły na wszystkich odein- 
kach do ofenzywy. W krwawej bit 
wie, która miała miejsce wpobliżu 
Czuanbian, padło z obu stron 400 

kadzi. Przedstawiciel Dalaj-Lamy wy” 
jechał demonstracyjnie z Nankinu do 
Pekinu, co równoznaczne jest z zer- 
waniem stosunków oficjalnych  po- 
między Tybetem a centralnym rzą 
dem chińskim. 

  

KUCHENKA 
SPIRATUSOW 

P 
BEZPIECZNA 
OSZCZĘDNA 

Rutele bez, szuruu ri оава 
SWĘCU, PIŁ Kofi 

QRYGINALNA TYLKO 
Z TYM ZNAKIEM 

     

    

     

  

Przedstawicielstwo na wojew. 
centralne i północno-wschodnie     
KRZYSZTOF BRUN i Syn, Sp. Akc. 

w WARS ZAWIE 

BIOBUGTZNEK KOWEEZBERDCA WONZCANCOCDCONESKOORACAORC 

оааа DVD WER GE 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Wilnie 

ul. Śniadeckich 8 
przyjmuje wkłady płatne natychmiast, jak również terminowe 

oprocentowane w stosunku 6'/»"/» rocznie, oraz na książeczki 

oszczędnościowe 

Wkłady oszczędnościowe Banku 

oprocentowane w stosunku 69/ę rocznie. 

Gospodarstwa Krajowego 

GWARANTOWANE SĄ PRZEZ PAŃSTWO. 

  

ZAKOPANE - BRISTOL 
NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
idealne warunki wypoczynkowe. —  Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

OSTRZEŻENIE! 

JECO 
MAG. A. BUK 

JECOROLU Mag. A. Bukowski 

na etykiecie „A. 

Polecany przez WPP. Lekarzy zamiast tranu 

przy ogółnem osłabieniu, złej przemianie materji, po- 

większeniu gruczołów, niedokrwistości. 

Posiada skuteczność stwierdzoną badaniami Kliniki 

Uniw. Warsz., Zakładów Farm. Uniw. Wil., Szpitali i t. p. 

Przy nabywaniu unikać należy namiastek i syropów o nieba- 

danem działaniu, żądać oryginalnego, krajowego preparatu 
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ego z czerwonym podpisem 

BUKOWSKI *.



  

  

BEZ OBSLONEK. 
Treściwa historja walki z bezrobociem w woj. wileńskiem za czas 

od I-VII 1931 do LLVI 1982 r. 

I. W Iabiryncie cyfr. 

Faktycznie rzecz biorąc zakres 
działalności Wojewódzkiego Komite- 
tu do Spraw Bezrobocia rozwinął się 
z chwiłą zmontowania aparatu biu- 
rowego. Dyrekcję biura głównego 
objął z polecenia prezesa Komitetu 
p. Wojewody Beczkowicza jeden z 
wybitniejszych urzędników wojewódz 
twa p. radca Benedykt Dzenajewicz, 
pozatem zmontował sobie biuro w ,„Pol 
skim Czerwonym Krzyżu” p. prezes 
Ludwik Uniechowski, jako przewod- 
niczący „z natury rzeczy” największej 
sekcji: pomocy doraźnej. Rozbudowa 
tego szczególnie posiłkowego biura 
przysłoniła w dużej mierze cel główny 
akcji t. j. zatrudnienie bezrobotnych, 
w którym to zakresie niestety inicja- 
tywa społeczna nie znalazła poła do 
popisu. Zastępował ją dalej szablon 
biurokratycznego załatwiania podań 
© pracę przez P. U. P. P. względnie, 
jak zawsze w minimalnej mierze przez 
Wydział Opieki Społecznej Magistratu 
— przy decydującym głosie w każ- 
dym poszczególnym wypadku repre- 
zenianta odnośnego resortu nadrzęd- 
nego w Urz. Woj. Lecz to jeszcze nie 
było bynajmniej zaporą, a poprostu 
koniecznością. Zapora główna tkwiła 
w słabej propagandzie i niemożności, 
tak raptownego „przelamania“ psy- 
chozy przemysłowców i różnych przed 
siębiorców prowadzących warsztaty 
pracy. którzy w Komitecie chcieli wi- 
dzieć odskocznię dla poprawienia 
swych interesów, dążąc do ustabilizo- 
wania na poziomie norm funduszu 
bezrobocia wynagrodzenią za pracę 
wszystkich pracowników i robotni- 
ków, kierowanych do nich. 

Suma sumarum świadczenia w na- 
turze oraz pod postącią pracy wyra- 
żają się za okres niespełna sześciu mie 
sięcy (od 20 grudnia 1931 r. do 31 ma 
ja 1932 r.) w kwocie globalnej 
532.282,66 zł. dla 16,801 zarejstr: 
wanych i zakwalifikowanych przez 
organa Komitetu do pomocy bezroboł 
nych, w tem przypada na pomoc w 
naturze 348,996.20 zł. (11.318 osób). 
oraz na pomoc w postaci pracy 
188,236,46 zł. (5,483 osób). 

A teraz chwilka zastanowienia i 
przeprowadźmy sobie takie proste, 
przystępne dla ucznia szkoły pow- 
szechnej działanie arytmetyczne dzie 
lenie, by ustalić średnią pomocy. przy 
padającej dla jednego bezrobotnego. 
1 tak, okaże się że z dzielenia global- 
nej sumy 532,232,66 zł. na 16.801 wy- 
padnie, iż przeciętnie obdarzony po- 
mocą, czy pracą bezrobotny otrzymał 
za cały okres świadczenia w wysokoś. 
ci niespełna 31,68 groszy. Na tych, co 
pomoc otrzymali w naturze (obiady, 
deputaty, opał, różne części odzieży) 
przypada przeciętnie 30,5 zł., dla tych 
co pracowali 33,4 zł. Gdybyśmy chcie 
li być jeszcze więcej drobiazgowi, to 
musielibyśmy ponad wszelką wątpli 
wość stwierdzić, iż przeciętne świad- 
czenie miesięczne dla bezrobotnego 
nie przekracza 6 złotych miesięcznie. 

Z tych względów nie będę absor- 
bował czytelnika streszczeniem, mimo 
wszystko  wytężonych _ wysiłków 
niektórych organów Komitetu na 

_ problematyczną w ogólnych wyni- 
kach pomoc, a odrazu przejdę do u- 
stalenia pozycyj dochodowych Komi 
tetu. 

  

   

   

  

   

A. DOCHODY ZWYCZAJNE. 

1) Dotaeje samorządów (Brasław, 
Mołodeczno, Wilejka, m. Wilno — 
zł. 6.638,75); 

2) Dotacje K. K. O. (Brasław, Mo 
łodeczno, Święciany, m. Wilno — zł. 
1800); 

3) Świadczenia przemysłu, handłu, 

rzemiósł (Brasław, Mołodeczno, Osz 
miana, Wil Trok., m. Wilno — zł. 
16,745,98); 

4) Świadczenia robotników i prze” 
mysłu (Mołodeczno, Wilno— Troki, m. 
Wiłno) — zł, 3,912,53; 

5) Świadczenia urzędników i pra- 
ceowników (Brasław — 4,286,87 zł., 
Głębokie — 1,768.18 zł., Mołodeczno—- 
845,64 zI., Oszmiana — 1,149,10 zł., 

Postawy — 1,362,26 zł., Święciany — 
4,666,40 zł., Wilejka — 2,145,55 zł. 
Wil.-Trok. — 2,518,05 zł, i m. Wilno 
— 98,191,76 zł. łącznie 116,933,81 zł.: 

7) Świadczenia rolników  (Moło- 
(Brasław, Mołodeczno, Postawy, Wi- 
lejka, m, Wilno) — 3,981.69 zł.; 

7) Świadecznia rolników (Moło- 
deczno, Oszmiana, Wil. Trok. m. Wil 

no) — 682,39 zi; 

8) Świadczenia właścicieli nieru- 
chomości (Wil.-Trok., m. Wilno) — 
5,863,70 zł.; 

9) Dodatek do biletów na imprezy 
(Głębokie, Mołodeczno, Oszmiana, Po 
stawy, Wilejka, m. Wilno) — 6,373,11 
zk; 

10) Dopłaty do taks od uboju bydła 
(Święciany, Wilejka, m. Wilno) — 
18,245,67 zł.; : 

1i) Doptata do cen elektrycznošei 
(Głębokie, Oszmiana, Święciany, m. 
Wilno) — 1,973,22 zł.; i 

12) Opodatkowanie gry w  klu- 
bach (Postawy) — 37 zł. (tylko!?); 

13) Sprzedaż znaczków i bonów 
(we wszystkich powiatach i w Wilnie! 
— 35,065,64 zł.; 

14) Sprzedaż żetonów (wszystkie 
powiaty i m. Wilno, z wyjątkiem Mo- 
łodeczna) — 5120 zł.; 

15) Dopłaty do paszportów zagra- 
nieznych (Mołodeczno) — 32 zł. (tyl- 
ko? a czyż z Wilna nikt nie wyjeż- 
dżał?) 

16) Pomoe instytueyj wojskowych 
— 8,952,65 zł.; 

17) Procenty — 370,67 zł.; 
Łącznie dochody zwyczajne za 0- 

kres od 1 XI. 1931 r. do 31 V. 1932 r. 
dały 232,738,81 zł. 

  

B. DOCHODY NADZWYCZAJNE. 

1) Komitet Powodziowy 28,864,36; 
2) Zbiórki i imprezy (na całym 

terenie) — 54,347,76 zł.; 
3) Świadezenia w naturze za po- 

datki: Głębokie — 2864,50 zł.; Moło- 
deczno — 829 zł.; Oszmiana 220 zł.; 
Postawy 648,55 zł.; Święciany — 
6,408,44 zł.; Wilno-Troki -—— 1109,87 
zł.; — łącznie na sumę 10,880,36 zł.; 

4) Dochody w naturze (zboża, zie- 
mniaki, drzewo) wyniosły po przera 
chowaniu na gotówkę po odliczeniu 
kosztów transportu z ośrodków po- 
wiatowych do Wilna 78,523,01 zł.; 

5) Produkcja warsztatów własnych 
(krawieckie iszewckie) 27,284,19 zł.; 

6) Naczelny Komitet — w gotówec 
181,000 zł., w naturze (26,601,5 kg cu 
kru i 505 tonn węgla) — 43,612,76 zł.. 
co łącznie stanowi 224,612,76 zł., czyli 
około 40 proc. wszystkich dochodów 
zarówno zwyczajnych jak i nadzwy- 
czajnych. Jeśli dodamy do tego wszy- 
stkiego, niezrozumiałą dła łaika po- 
zycję „Komisja likwidacyjna* 
4739,61 zł., to cały przychód wyraża 
się cyfrą 638,126,50 zł. 

Komitet likwidując się przekazał 
komisji głównej—28.473,41 gr. i w na- 
turze 5,806,79 zł. 

Z tego wszystkiego wynika, że t. 
zw. koszty ogólne i wydatki admini- 
stracyjne pochłonęły przeciętnie bio- 
rąc 50,000 zł. co nie jest tak źle, bo- 
wiem stanowi około 12 proc. global 
nej sumy zamknięcia rachunkowego. 

Tu w imię bezstronności wyjaśnić 
trzeba, iż lwią część tych wydatków 
pochłonęły koszty przewozu produk 

  

KSU ROERE (R W LE NS R I 

Trzy sensacyjne procesy 
w Warszawie.. 

Piąty dzień procesu 
Tasiemki. 
„Rodzaj pracy*. 

Janiak przyzna- 
oborńców konsternacja. O- 
swój krok bez porozumienia 

. Ten nagły zakręt w rozpra- 
jest zresztą pozbawiony momentów 

nych n. p: / 
oświadcza: Przyznaję się do 

winy, ałe to nie była banda tviko nasz ro- 
dzaj pracy. 

Szteinworf: 
dzie, nic powie 
tuacji i t. d. 

   

  

   

  

  

  

   

   mogę więcej, Wysoki Są- 
ć, bo jestem w trudnej sy 

Dwa oddałone wnioski. 

Przed przemówieniem prokuratora wpły- 
wają jeszcze dwa wnioski. Jeden ze strony 
powództwa cywilnego o dołączenie do akt 
sprawy broszury R. Minkiewicza p. t. „O 
siemce, dyktatorze Kercelaka i jego bandzi 
drugi ze strony obrońcy iemki również v 
dołączenie do aki numerów „Walki* w któ- 
rych Tasiemka zrzeka się mandatu do Rady 
Miejskiej. Oba wnioski iako preteksty do roz 
grywek politycznych zostają oddalone. 

   
         

Tasiemka i jego „zbytnia tolerancja*. 

Zabiera głos prokurator. Oskarżenie dąży 

do przeforsowania twierdzenia, że działalność 
bandy podpada pod defin rozboju, Ta- 
siemka sam częściowo przyznał do winy. 
Pozwalał swym przyjaciołom hulać na Ker- 
celaku. 

Straganiarze i przekupnie nie poddawali 
się bandzie i zlikwidowaliby ją szybko, gdy- 
by za bandą nie stał Tasiemka. I tu streszcza 
się odpowiedziałność morałna oskarżonego 
Siemiątkowskiego. 

Ciekawe, że stosunek Siemiątkowskiego 
do podwładnych, jeszcze przed ujawnieniem 
ich zbrodniczej działalności był określony 

władze partyjne jako „zbytnia toleran- 

    

   

  

  

     
  

   

Rola innych oskarżonych przedstawia się 
indywidualnie. 

Czy czyny te mogą podpadać pod art. 5 
(Zabór przemocą pieniędzy i innych rzec 
ruchomych). O dobrowolnem uiszczaniu pie- 
niędzy, ze strony kupców mowy być nie mo 
że. Nie mogli przecież ci żydkowie z Kerce- 

odnosić się z sentymentem do partji, 
pod której płaszczykiem Siemiątkowski usi- 
łował rozwinąć swoją zbrodniczą działalność. 

19 
     

      
  

  

Szantażowanie złodziei, 
Jednak prokurator nie zamyka oczu i aa 

względy któreby przemawiały za złagodze- 
niem kary dla poszczególnych członków Ban- 
dy. Nie wszyscy dopuszczali się występków 
równie świadomie i w sposób równie gwał- 
towny. Trzeba pamię że przekupnie z Ker 
celaka nie są niewiniątkami. Żyją przeci 
tam głównie z rzeczy kradzionych. Banda 
bardziej szantażowała tych, którzy mieli | 
kieś winy. bo wiedziała, że nie poske 
policji. 

Wymiar kary względem oskarżonego 
miątkowskiego—,,Tasiemki* powinien wziąć 

pod uwagę, jako okoliczności obciążające, 
jego wysokie stanowisko, wpływy. któremi 
mógł zapobiec temu, co się działo. 

Okolicznością łagodzącą jest jego prze: 
Szłość i to, że nie zawsze czerpz yści 
materjalne, a czasami nie wiedział nawet o 
tem, eo się działo. 

tów, utrzymanie warsztatów, składów 
i t. d. W biurach zatrudniani byli jako 
siły płatne ja kstwierdza sprawozda- 
nie tylko bezrobotni, 

Wszystkie te cyfry potwierdzają. 

    

       

    

    

  

    

    

słuszność zajęte przez nas we 

wczorajszym  artykułe stanowiska, 
względem wyników pracy Wojew. 
Komitetu do Spraw Bezrobocia. 

Podkreślam jeszcze raz pouczają 
ce dla społeczeństwa na przyszłość 
znaczenie omówionego „sprawozda- 
nia” i znikomą owocność inicjatywy 
społecznej na naszych ziemiach. 

Łudźmy się więc nadzieją, że kie- 
dyś będzie lepiej. Życzymy tego z ca- 
iego serca pionierom pracy obywatel- 
skiej, którzy jak to wykazało kierow- 
nictwo Komitetu do Spraw Bezrobo- 
cia przez opublikowanie swego spra- 
wozdania nieboją się nagiej smutnej 
prawdy. Bezrobocie i nędza wśród sze 
rokich mas ludności trwa nadal. 

Analizując różnicę odpowiedzialności po- 
szczególnych oskarżonych, prok. Kawczak 
Ściśle rozgranicza rolę Tasiemki. Ustała. iż 
odpowiedzialność jego była tu nie materjal- 
na, lecz tylko morałna. 

   

Bursztyn i jego historja. 
Po prokuratorze zabierają głos oskarż; 

ciele prywatni adwokaci Lewin i Litauer. 
Starają się oni przeprowadzić paralelę pomię- 
dzy działalnością Tasiemki, a AI Capone. 
Wywołują cienie Amzla i którzy 
zmarli pod wpływem pobicia, wołają o kup- 
cu Bursztynie, który znajduje się w szpitalu 
dla chorych umysłowo. Recenzent pozwoli 
sobie niewinnie zauważy że Bursztyn był 

   

  

       

     

  

przyśpieszyła tylko 
ich katastrof ale jej nie spowodowała. 
Również przedstawianie straganiarzy z placu 
Kercelego, tego społeczeństwa paserów i oszu 
stów, inną ludność jest conajmniej 

i vysilkiem. Banda Tasiemki nie 
była bandą dokonującą sadystycznych roz- 
bojów na „równej drodze*, byla naturalną 
i zrozumiałą naroślą nad zakazaną dzielnicą 
Warszawy. 

Niepołrzebnie adwokat Siemiątkowskiego 
Gutman powołuje się na farysow. 
szłość i zasługi dawne podsądnego. W 
dokładnie wykazać, że działalność 

kowskiego nie była znęcaniem się nad spo- 
kojnem i niewinnem społeczeństwem, b 
poprostu serją świństw słosowanych pr: 
jednego złodzieja do innych złodziei, rzezi- 
mieszków i paserów. Ost. 

Morderca Henryka 
Dembińskiego przed 
sądem doraźnym. 

Gmach Warszawskiego Sądu Okręgowego. 
Na dolnej sali Nr. 3 drzwi zamknięte. Przed 
drzwiami stoi policjant z bagnetem. Proces 
„idzie*. 

Za stołem sędziowskim zasiedli prezes 
Krasowski, sędziowie Rykaczewski i Popow- 
ski. Oskarża wiceprokurator Rutkiewi ` 
krzesłach obrońców: adw. Stanisław Ś 
cieki i apl. Kanarek. 

Oskarżony Tadeusz Kujawski morderca 
ś. p. Henryka Dembińskiego, swego biurowe- 
go zwierzchnika, student, zredukowany urzęd 

nik. Szczuply, wymizerowany. Stan zdrowia 
oskarżonego uniemożliwił odbycie procesu po- 
przedniego dnia. 

Akt oskarżenia: 
morderstwo umyślne 
nacz. 

$ 

  

  

   
   

  

    

          

   
    

   

  

zarzuca  Kujawskiemu 
dokonane na osobie 

H. Dembińskiego przy pomocy trzech 
łów rewolwerowych. 

Obrona idzie po linji udowodnienia, że 
zabójstwo zostało dokonane w stanie podra: 
nienia, bez premedytacji naskutek wynik 
ostrej kłótni, sprowokowanej przez Demb. 
skiego. Stan nerwów, zachowanie i dawne 

wybryki oskarżonego stanowią drugą linję 
obrony. Ważkie słowo w tej mierze wydadzą 
zawezwani psychjatrzy-eksperci. 

    

   
     

   

Tło tragicznej sprawy jest powszechnie 
znane: Zredukowany desperat wpada w nie- 

iść do zwierzchnika i chwyła za rewol- 
Zredukawny ma słabe zdrowie. Opinja 

lekarska była głównym motywem wydalenia 
go ze służby. Otrzymawszy kwalifikację —- 
policzkuje lekarza, w następstwie czego traci 

  

   

  
    

narnie i zostaje na bruku bez odszkodowania. 
Podajemy szczegóły: W' dniu 27 czerwca 

o godz. I min. 30 w biurze magistratu m. st. 
Warszawy do gabinetu kierownika Dembiń- 
skiego wszedł zwolniony dyscyplinarnie b. 
etatowy pomocnik referenta Tadeusz Kujaw- 
ski. W gabinecie znajdowały się tylko te 
dwie osoby. W czasie ich rozmowy był we- 
zwany przez Dembińskiego urzędnik Rydz, 

ego raporiu wynikało, że sprawa Ku- 
jawskie prawdopodobn. nie jest jeszcze za- 
łatwiona definitywnie. Rydz wychodząc z ga- 
binetu słyszał fragment rozmowy Kujawskie- 
go z Dembińskim.' Dembiński doradzał Ku- 
jawskiemu opuszczenie gabinetu. Dalsza wy- 
miana zdań nie doszła już do uszu Rydza- 
Stłumiły ją zamykające się po jego wyjściu 
drzwi od gabinetu. Nie uszedł jeszcze kilku- 
nastu kroków kiedy rozległy się strzały, po- 
czem nastąpił alarm. | 

Z gabinetu wyszedł Kujawski z rewolwe- 
rem w ręku, oświadczył, że strzelał i zażądał 
wezwania policji. 

Jako pierwszy z policjantów przybył na 
miejsce zbrodni posterunkowy Łuczyń 
któremu oddał broń. Kujaw 

aresztowanie i powtórzył oświadczenie, że 
strzelał do kierownika. 

Dembińskiego pogotowie rałunkowe za- 

Dr. M. Girszowicz 
przeprowadził się na 

ul. Jakóba Jasińskiego 6, tel. 7-2] 

      

   

   

  

  

  

    
    

. dowania w drodze postępowar 

„załatw 

    

brało w stanie ciężkim do szpitą 
gdzie zmarł. Przed Śmiercią 
czyć, że postrzelił go Kujawski. 

Zabójca ma lat 30, był sludeniem uni- 
wersytelu warszawskiego i krakowskiego. 
W magistracie pracował od marca 1927 r. 
Z powodu słabego zdrowia (zadatki gruźlicy) 
korzystał z częstych urlopów, przebywał w 
sanatorjum lub italu. Miał częste argi 
z personelem i *ierzchnikami, Zwołniony 
został ze służby z dniem 1 maja bez odszko- 

a dyscyplinar- 

a św. Rocha, 
łążył oświad-     

  

    

   
      

  

     
  

      
  

    

  

       

  

    

    

    
   

  

nego. 

Kwestje niejasne: 

19 Zw ł się nieboszczyk Dembiński 
żonie swej, ze względu 
Kujawskiego, starał się w ć dła niego 
roczną zapomogę tymez. na miesiąc 
przed wypadkiem urzędniczka seka sły- 
szała w biurze rozmowę. że Kuj 
rza udać się do gabinetu Dembi 

zamie- 
iego, by 

z nim osobiste porachunki. Dem- 
biński, według jej słów, przeraził się ią wia- 
domością. 

      

29 Przesłuchany Tadeusz Kujawski zeznał. 
że czuł žal do ś. p. Dembińskiego za sz. 
nowanie na służbie oraz złożenie nieumotv- 
wowanego wniosku o zwolnienie go z magi- 
stratu. Przyjęty został przez Dembińskiego 
w gabinecie jego, przyczem kierownik miał 
zachowywać się wobec niego wyzywająco, 
miały p: słowa następujące: 

— Pan tu poco? — oraz 
lu nie nałeży, jeżeli się nale 
bicie, — albo: 

— To próżne, bo pan tam nic nie uzyska, 
A teraz my pana zniesiemy z powierzchni 
giemi. 

Tymczasem według słów 
krytycznym Kujawski У 
pelnie spokojnie, a po ściu do gabinetu 
Dembińskiego obaj musieli rozmawiać rów- 
nież spokojnie. gdyż podniesione głosy do- 
szłyby do niego przez drzwi. 

Właśnie ustalenie ostateczne tych faktów, 
łącznie opinją psychjatrów będzie miało 
dla sprawy decydujące znaczenie Ost. 

Zabójcy Gettera przed 
sądem doraźnym. 

Ц. 

Pisaliśmy wczoraj na tem iniejscu, žė 

znania świadków są mętne i sprzeczne, yst 
kie jednak stwierdzają terror panujący w rze- 
źni warszawskiej. Następują dalsze zeznania, 
w nich ciągłe mowa o wymuszaniu i terrorze. 
Grupy robotników tworzyły zorganizowane 
terrorystyczne bandy i wymuszały od siebie 
pieniądze. 

Dyrektor naczelny rzeźni miejskiej Szen- 
born, j. również Lempke i Biechoński, stwier 
dzili, że wszystkie zajścia i awantury miały 

    

      

  

  Nic się panu 
to twarzo- 

    

   

woźnego, w dniu 
chowywał się zu-         
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Używajcie podeszew gumawyci BH 
OKMA. Są one o wiele latsze 
a przytem trzechkrotnie trwalsze Gd 
skóry, elastyczne w chodzeniu 1 ałę- 

nrzemakalne, 

   

  

   
   

    

   

CHRONI 
KAŻDEGO 

OD PLAGI letniej, 
tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy I wszelkie rebactwe. 
Sprzedaż w składach apt. | upówkach. 

Przedst. H. Wojtkiewieu, 
Wlline, Kakwaryjska 2. 

  

b 
podłoże ekonomiczne. Stan wzburzenia w rze 

ikter gwałlowny szczególnie 
a się aktualną sprawa ob- 

płacy i kiedy 100 robotników zorgani- 
zowanych zostało zastąpionych przez robot- 
ników niezorganizowanych. 

  

   
    

    

   

  

zernborn i Biechoń- 
znaczali jednak, iż płace robotników w 

/ b. wygórowane. 
ni np. Sobieraj 

pobierali po 3.000 zł. е 
Pozaiem zeznania' innych świadków wj 

ają, že Szmidt i Sobieraj nie byli now cju- 
szami w stosowaniu czynów ałtownych. 
Charakterystyczne dla podło. socjalnego 
zbrodni są rzekome ostatnie słowa Gettera, 
które miał według zeznań enborna „wy- 
szepla: „Umieram, ale pamiętajcie dokoń- 
czyć tych łobuzów*. 

Sam Getter również nie miał przeszłości 
jasnej. Według zeznań Wadowskiego jako 
żandarm „Wehrmachtu* prześladował legjo- 
nistów. a nawet w r. 1917-zabil jednego na 
ulicy Złotej, 

V 

   rzežni 

    
     

      

     

      

   

  

nem dla spawy jest ustalenie charak- 
ki zamordowanego Gettera, gdyż z tego 

wyniknie kto bardziej był terrorystą, czy 
oskarżeni. czy zamordowany, słowem, czy za- 
szedł mord ły, czy też obrona konieczna. 
Otóż z zeznań niektórych świadków dowia- 
dujemy się, że Getter ,, legjonistów i 
były nań wydawane wyroki śmierci w PDW. 
i Pogotowiu wojennem za. znęcanie się. Inni 
nawet mówią, że Getier miał skłonności sa- 
dystyczne. 

  

     

    

  

  

    

    

  

Alibi Szmidta. 
Niezmiernie ważne dla sprawy były re- 

welacyjne zeznania św. Wiśniaka, Zachała i 
Wyganowskiego, którzy zgodnie stwierdzili, 
iż w chwili dokonywania zabójstwa Szmidt 
znajdował się poza obrębem i i jadł 
lody i że dopiero na odgłos strzałów pobiegł 
w stronę r i. Ws y ci świadkowie utrzy 
mują, й zmidt aresztowany został nie na 
terenie rzeźni ale na ulicy. 

Zeznania te stanowią alibi dła oskarżone- 
go Szmidta. 

Sprawa zaciekawia ogół. Konfrontacje nie 
wyjaśniły dotąd spornych punktów, tyłe wie- 

. my na niekorzyść oskarżonych, że materjał 
dowodowy nie nasunął żadnych wątpliwości 
co do poczytalności oskarżonych. Ost. 

    
    
   

  

Wyroki: 
W sprawie Tasiemki i towarzyszy. 

WARSZAWA. 9.VII. (Pat.) W dnia 
dzisiejszym o godz. 12.30 Warszawski 
Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w spra- 
wie Tasiemki i towarzyszy, Skazani 
zostali: Tasiemka na 3 lata więzienia 
(zamieniającego dom poprawy), 
Karpiński na 6 lat więzienia, Sztejn- 

W sprawie zabójcy 
WARSZAWA, 9. VII (Pat.) Sąd 

doraźny w Sprawie Kujawskiego, 0- 
skarżonego 0 zabójstwo Ś. p. Dembiń- 

wort na 5 lat więzienia, Janiak na 4 
lata więzienia, Jakóbczyk, Kantor, 
Dusznicki, Osmański, Laskowski i 
Bocheński po 2 lata więzienia, Cieś- 
liński na 4 lata więzienia, Lipszyce, 
Perelman i Szmigiel zostali uniewin- 
nieni. 

ś. p. Dembińskiego. 
skiego, wydał w dniu 9 b. m. wyrok, 
skazujący Kujawskiego na beztermi- 
nowe ciężkie więzienie. 

W sprawie zabójców Ś. p. Gettera. 
WARSZAWA. 9. VII. (Pat.) Sąd 

doraźny ogłosił dziś o godz. 12 wyrok 
w Sprawie oskarżonych Sobieraja i 

   

Szmita, zabójców $. p. Gettera. Obaj 
oskarżeni zostali skazani na bezter- 
minowe ciężkie więzienie, 

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Pewny sposób”, 

(Facecja wiejska), 

Justyna Bałuła — nazywali „Ćwie- 
kiem. Nie z tej przyczyny coby w 
głowie „ćwieka* miał ale z tej — co 
był zawdy prosty jak ćwiek. Ci, by- 
wało, do kościoła idzi, ci czółno przez 

_ jeziora jedzi — nie porucha sie, ani 
_ pochili sie na strona — tyko, wypro- 
stowawszy grzbiet i głowa, suni sie, 
prosty jak stłup, i nogomi ledwo prze 
biera. Znała jego cała okolica i lubi- 
ła haniebnie — bo i człowiek był do- 

_ bry i gospodarz okurainy,—tyko cha- 
rakter „ćwiekowaty* miał i nijakiej 
gawędy z ludźmi prowadzić nie lubił. 
Ci znajomego, bywało spotka, ci inte- 
res jaki do kogo ma,—nigdy nie od- 

"wita sie okuratnie, nigdy słowa nie- 
przegada, — tyko zamamroczy cości 

_ sobie pod nosem — a ty, człowieku 
zgaduj czego on od ciebie chce?! 
| ___ W kramie, naprzykład jeśli tabaki 
_ kupić chciał — to i zawszystkim gło- 
_ su nie dawał, tyko poszedszy za cełba 
nek — paczka bakunu *) do kieszeni 

_ schował, para groszy żydu na stoł rzu 
cał i wyprostowawszy sie jak pałka, 
wychodził z kramy. 

Na wiusna, bywało, — jeśli „Ćwie 
ku* zboża nie stawało, — jechał do 
sąsiada żyta kupować ale nigdy do 

_ stancji nie zachodził, tyko, zabrazgaw 

  

8 *) Rodzaj tytoniu, machorka. 

szy do okna, sąsiada palcem z chaty 
wywoływał, prowadził do swirna i 
tam: poczynała sie taka gawęda: 

„Pięć!* mówił Ćwiek i palcem po- 
kazywał na zasiek gdzie leżało co po- 
trzeba. To było znakim — co Justyn 
pięć pudów kupić chce. Ale sąsiad 
był ciekawy: po czemu on zapłaci? 
I pytał sie: „a wielež dasz“? W ta po- 
ra „Ćwiek*, miejsc odpowiedzi, wysta 
wywał jeden palec i drugim przez pó 
łowa szmorgał, co miało znaczyć że 
więcej jak pół złotego Justyn, żeby 
umar, nie zapłaci. 

Sąsiad za ta cena towaru dać nie 
chciał i sprzeczka haniebna prowadził 
ale w ta pora „Ćwiek* z obydwuch 
palców składał figa i sam do ważenia 
żyta przybierał sie... Nie było zdarze- 
ni żeb Justyn interesu prędko nie zro: 
bił, bo sąsiady figów nadto nie lubili, 
odczepnego sypali jemu żyta, i czym- 
prędzej uciekałi do chaty a Justyn, 
siedząc na wozie, miał wielka facecja 
— co kupił towar prędko i niedrogo... 

Skąpy i milczący był Justyn Balul, 
gospodarz na jednosielu, na: półwło- 
czy ziemi co gospodarka i bydła pie- 
kna miał — i tyko w chacie u jego 
nie było ładu, bo „Ćwiek* nigdy žon- 
ki w oczy nie widział i, znakim tego, 
domowa obejścia: była u jego kiepska 

i zapuszczona. Widzieli sąsiady co u 
Justyna szmat dobra biez babskiej rę- 
ki głumi sie i nie raz, zebrawszy sie, 
swatać jemu probowali, — ale Justyn 
ob żadnej babie i słuchać nie chciał, 
tyko złuł sie i figi sąsiadom pokazy- 
wał. Dziewczęta i wdowy z całej oko 
licy — lękali sie nawet myśleć o 
„Čwieku“, bo „Čwiek“ zawdy milczał 

jak ściana a, wiadomo, co kużda baba 
i minuty biez gawędy nie wytrzyma. 
Znakiem tego, w całej babskiej para- 
fji taka postanowlenia wyszła, co na 
Justyna niema co nawet rachować i 
żadna za jego zamąż nie pójdzi, bo 
choć on i dobry i bogaty, ale przy im 
żyćcia nijakiego nie będzi, Bo na 
taka męka — żeby trzeba było języ- 
kiem przestać bełtać — ani jedna ba- 
ba nie odważy sie... 

Ale byli w parafji i takie — co za- 
wszystkim druga pomyszłenia mieli. 
Rozumieli oni, dlatego co kużdego 
dziada rozkołychać możno. Tyko trze 
ba tak kołychać coby on nie poczuł 
co kołyszo. A późniejszo poro — jak 
już rozhojda sie dziaduk okuratnie, 
jak przywykni, jak polubi swoja ba- 
bulka możno z im i dzień i noc 
gadać i jak ciasta jego miętosić i do 
piekła zaprowadzić — trzeba tyko ba- 
bo być i babska chitrość i upor mieć!.. 

  

Justyn nie miał żadnej chitrości 
i nie czuł zawszystkim, co w okolicy 
jedna kobietka na jego czatuji. Nie 
zgadywał nawet co ziemia tej babulki 
okurat z jego ziemio graniczy sie — 
a sama ona, choć i wdowa, ale jeszcze 
młoda, zdrowa i czyrwona. Żeby 
„Čwiek“ byt kapeczka chitrzejszy, byt 

  

by zrazu odgad co Satunia 
szyniowa nie nadarmo w kościele zaw 
dy obok klęczy, żyta żąć przychodzi, 
grzyby w jego gaju zbiera i żałosne 
pieśni śpiewa. Już rok blizko jak 

  

_wdowienstwa jej dokuczać poczeło— 
i od tej pory, — Satuńka zawdy figu- 
ra swoja w oka „Ćwieku* wbiwa— 
ale „Ćwiek* — durny i w ta strona 
nie patrzy tyko abo ryba na jeziorze 
łapi abo kole gospodarki graboli sie... 
Kręciła Satunia głowo na różne strony 
i często wieczorami medytowała: co 
tu robić? Już dwie laty —jak męża 
drzewa w lesie zabiła. Prawda po- 
wiedziawszy, cudza była sosenka co 
jo mąż w lesie spuszczał ale, dlatego 
szkoda było człowieka. Później — zo 
słała sie sama. I szed' tak dzień za 
dniem, pora za poro o ona, młoda 
wdowa. siedziała cały czas w chacie 
z najętym parobczakiem i świata Bo- 
żego nie widziała. Nie miała dzieci, 
niemiała męża i opiekuna — biła sie 
biedna Satuńka w żyćciu—jak ta ry- 
ba biji sie na lodzie i nijakiego chodu 
naleźć nie mogła... Choćbyż i ta zie- 
mia? Ot, żeb, naprzykład, Ćwiek był z 
jo ożeniwszy sie, — byłby drugi inte- 
res! Byliby ziemia swoja razem złą- 
czywszy i gospodarka pod jeden dach 
przeniosszy i — żyliby jak bogaczy: 
dobrze i wasolo! Ale cóż kiedy 
„Ćwiek* był naczysto zdziczawszy i 
w ta strona nie patrzał — a ona, Sa- 
tuńka głowa była straciwszy i nie wie 
działa już co i począć? Wyszłaby za 
Justyna ochotnie i strachu nijakiego 
przed im by nie miała, bo że „ÓĆwiek* 
zawdy milczy — to głupstwa! Zdjeła 

    

) Saturnina. 

Satuńka jak nałeży sie prachtyka na 
swoim pierwszym mężu i dobrze wie- 
działa co jak poezni, bywała, łaskotki 
różne puszczać, to nietyko „Ćwiek 
ale i sam — zły duch poczni chichotać 
i gwałtu krzyczeć i tak zatańczy jak 
ona zechce. Cały interes tyko w tym, 
żeb tego „Ćwieka* przymanić i jaka- 
kolwiek zaczepka mieć a, późniejszo 
poro, — potrafi Satuńka do plebanii 
jego zaprowadzić i na zapowiedzi 
dać! Taka medytacja rozprowadzała 
Kawszyniowa i z tej przyczyny wiel- 
ka zakręcenia u jej w głowie robiła sie 
— ale okurat na jesieni przytrafiła 
sie taka zdarzenia co cały małżenski 
interes poszed tak co i sama Satuńka 
nie spodziewała sie. 

Jakości na święty Michał przyjecha 
li do Satuńki swaty. Wszedszy do 
stancji i zapytawszy sie niby to šmie- 

ci jest ciałuszka do przeda- 
— rozsiedli sie swaty prz 

stole, wyciągnęli butelka wódki z ki 
szenia — zdaleka i nawkoło dawaj 
ceremonja swoja robić. Tłusty i zaję- 
kliwy Franuk, starszy swat, poczoł 
mowa niewidana mówić i haniebnie 
chwalił Józiuka z Powoszoki, tłuma- 
cząc Satuńce co takich Józików — 
więcej na Świecie niema i drugi taki 
Józiuk już nigdy w tej parafji nie na- 
rodzi sie. Długo stękał i zająkał sie 
Franuk długo tłumaczył o piekności 
Józiuka. 

Satuńka słuchała tej mowy, pod- 
parszy ręcomi broda, a tymczasem 
drugi swat nie tyko kiwał głowo na 
znak co Franuk prawda mówi — ale 
i butelki z rąk nie wypuszczał... I wy” 

     

***) Autentyczne, ludowy obyczaj. 

szło tak: co kiedy Franuk skonczył 
swoja mowa — skończyła sie okurat 
i butelka. Obaczywszy taka nieszczęś 
cia, Franuk zająknoł sie naczysta & 
słowa powiedzieć nie mog tyko chwy- 
cił kij z kąta i chciał już łupić sąsiada 
ale Satuńka ich uspokoiła i taka odpo 
wiedź swatom dała: co ich swatow- 
stwa przyjmuji i za Józiuczka zamąż 
pójdzi! Prosi tyko, żeb szlub odłożyć 
do Trzech Królow, bo teraz kartofla 
kopać trzeba a późniejszo poro ad- 
went i Boże Narodzenie — nadejdzi! 
Swaty posłyszawszy taka nowina aż 
pogodzili sie z radości a pośle, odwi- 
tawszy sie z Satuńko i pokłóciwszy 
sie ze sobo, — wyszli ze stancji na 
dziedzińczyk, siedli do kałamaszki i 
pojechali do domu. Satuńka, przepuś 
ciwszy swatow, powóciła do chaty, 
popatrzała jeszcze na ich przez okna i 
poczeła tak piszczeć i chichotać co aż 
pokociła sie ze śmiechu na ława... 

Musi miała do tego przyczyna! 

Niechaj sobie chto mówi jak chce 
ale teraz poczeła Satuńka okuratnie 
„Čwieku“ oczy mozolić! I kole chaty 
chodziła i pieśni w gaiku śpiewała i, 
spotkawszy Justyna na drodze, oczy 
"do jego wytrzeszczała — ale „„Ćwiek'* 
był jak ćwiek — i tych facecjów jak- 
by nie wiedział. Aż raz dlategoż paru- 
chał sie i „Ćwiek*. Jednego dnia oba- 
czyła Satuńka co Justyn nad jezioro 
sieci reperuji. Poleciała do jego i po 
czeła namawiać, coby w przyszła nie- 

dzielą obowiązkowie na nabożenstwa 
do kościoła poszed, bo ksiądz jakiści 
wielki sekret ma i zbiera sie parafia- 
nom okurat w ta niedziela powiedzieć. 
Justyn głowo kręcił i nie bardzo wia
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Nieudana ucieczka do Rosji Sowieckiej 
morderców Ś.p. Andrzejewskiego. 

„Podczas pościgu jeden ze zbirów zabity, 
drugiego czeka sąd doraźny. 

Jak już donosiliśmy władze bezpieczeńst- 

wa pubłieznego na wieść o ohydnem mor- 

derstwie dokonanem na cesobie Ś. p. poste- 

runkowego Wilhelma Andrzejewskiego z Po- 

sterunku P. P. w Parafjanowie, zarządziły 

pod csobistem kierownictwem komendanta 

Wojewódzkiego P. P. pościg ze sprawcami 

mordu. 

ymi bandytami 

lasach i niedaleko 

granicy sowieckiej. 

e pościgiem przedewszystkiem  pe- 

lecity wzmocnić czujność straży granicznych, 

gdyż w droćze poufnych informacyj zdołano 

ustalić, kierunku 

y zamierzając dcsiać się na ieren 50- 

       

    

  
ała się w wsiach 

nych cd władze 

  

   

  iż merdercy uciekają w 

  

wiecki. 

Pc 56 godzinnym pošcigu grupa poliejan 

tów w dniu wczorajszym natknęła się w re- 

jenic Dokszyc na dwóch osobników, którzy 

na wezwanie policji odpowiedzieli ogniem 

rewciwerowym. 

Między bandytami a policjantami wywia- 

zała się ostra strzelanina w wyniku której 

jeden z bandytów ugodzony kułą w głowę 

i piersi. padł trupem, towarzysza jego — 

schwytano. 

Sprawcami mordu okazali się dwaj bracia 

Stanisław i Konstanty Kwiecińscy mieszkań- 

cy wsi Krypcie, gm. parałjanowskiej, znani 

w okolicy złodzieje i włamywacze. Trudnili 

się oni nietylko kradzieżami, lecz przepro- 

wadzali za czerwony kordon uciekinierów, 

utrzymywali kontakt z wywrotewcami i t. p. 

Zabitym w pościgu został Stanisiaw Kwie 

ciński. Aresztowany brat jego Konstanty przy 

wieziony został do Paratjanowa i osadzony 

narazie w areszcie policyjnym. 

W. czasie pierwszego przesłuchiwania — 

usiłewał en ebare: całkowitą odpowiedział 

nością za mord swego zabitego brata, póź- 

niej jednak przyznał się do współudziału w 

morderstwie i wyraził skruchę. 

Stanie on przed sadem doraźnym. (e) 

   

  

  

  

Miejski| ©: 
Kino - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku     

Film osnuty na tle zna- 
nej operetki Dskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świąta 

Lułlsy Vernon, Villi Foitsch i in. 

OSTATNI WALC 

            
CENY BARDZO NISKIE. 

Lida. 
Ziszezone marzenia. 

(Uruchomienie kąpieliska i plaży w Lidzie). 

  

Odwiecznem marzeniem społeczeństwa li- 
dzkiego było mieć kąpielisko i pla w swo- 
im własnym grodzie. Marzenia te wres 

iściły się. Ileż to dzięki temu brakowi 
a rok rocznie ginęło ludzi w falac 

rzek Niemna, Dzitwy i in. szukając w dni 
upalne kąpieli. Nawet część łata bieżącego 
daje nam dowód. 

Wdzięczność na jaką sobie zasłużyła Ko- 
menda miejscowego Garnizonu i Komenda 
pow. PW. i WF. dzięki którym wspomniane 
kąpielisko i plaża w Lidzie powstała, będzie 
u społeczeństwa lidzkiego wieczną. ” 

W; niedzielę dnia 10 b. m. o godz. 15 na- 
stąpi przy udziale Władz Państwowych, woj- 
ska morządv, Organizacji Społecznych i 
Spoieczeństwa. poświęcenie, otwarcie i od. 
danie do użytku publicznego w. wspomnia- 
nego kąpieliska i plaży na rzece Lidzieje 
Poświęcenie dokonają ks. Pijarzy jako go 
podarze terenu, który łaskawie pod to ką- 
pielisko i plażę oddali. 

Wymienione kąpielisko, 
stało kosztem wielkiego 
niędzy bo wyżej 10 tysi 
wia się wspaniale. Basen pływacki ma 50 
metrów długości zaś plaża powyżej 100 
mtr. na której wysypano ponad 40 mtr. sze- 
ściennych żwiru. Przy plaży wznosi się stylo 
wy budynek mieszczący szatnie ogólne oraz 
kabiny seperatki (oddzielnie dla kobiet i 
mężczyzn) małą salę bufetową i na wierz- 

"chu taras dla orkiestry. Całe kąpielisko oto- 
czone jest specjalnem ogrodzeniem. Obecnie 
jeszcze dokonywuje się pogłębienie i oczysz 
czanie basenu pływackiego, przy pomocy (od 
początku) wojska. 
Głównę zasługę w powstaniu tego kąpieliska 
przypisać należy bezinteresowności Komen- 

-danta Garnizonu p. pułk. inż. Śliwińskiego. 
Pow. Kom. PW. i WIF. por. Barona oraz 
wykonującego techniczną pracę D-cy Pluto- 
nu Pionierów, niestrudzonego kpt. Grzy 
cza oraz stałej pomocy wojska. . 
© przyłożenie ręki do tego wspaniałego d 
ła ze strony społeczeństwa, Samorządu Miej 

skiego a nawet i niekyórych Organizacji Spo- 
łecznych z terenu m. Lidy to jest ono tak 
minimalne że nie warto nawet o tem wspo- 
minać. Ogólny nadzór nad plażą i kąpiets- 
kiem spoczywa w ręku Komendy Garnizonu 

* Miejskiego Kom. WF. i PW., stałe dyżury 
"zaś (dzień i noc) pełnią członkowie Z, Strze. 
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"ra dawał — ale, namyśliwszy sie ka- 
peczka, uśmiechnął sie i do kościoła 

przyjść doklarował. Satuńka, tymcza- 
sem. odwitała sie pieknie i pomalusin 
ku poszła do swojej wioski ale, we- 
'szedszy do gaiku i obejrzawszy sie co 
nicht jo nie widzi, poczeła aż skakać 
*z radości co „„Ówieka* do kościoła na- 
"mówić potrafiła, 

Przyszedszy do chaty wzieła sie do 
roboty, Justyn w swojej jednosieli ży- 
Ла młócił — i tak szed czas u ich oby- 
"dwuch — poki nie przyszła i niedzie- 
а.. 

Tego dnia już od rania stał Justya 
"w kościele, przy stłupie pod organami. 
Kapeczka później weszła z zakrystji 
i Satuńka. Zejrzawszy Justyna prze- 

-cisnęła się przez narod i staneła oku- 
rat przed im. 

W kościele był ścisk niewidany. Ca 
ły narod kułał sie to w jedna strona to 
w druga, cisnoł sie wprzod i w tył, 
grubym głosem stękali dziady, pisz 
czeli cienienko baby — tyko jeden 
„Ówiek* stał jak kamień, oparszy sie 
o stłup, i nawet nie poruchał sie. Zało 
Satuńka latała z narodem kole jego. 
Cisnęła jemu pierści i boki, wpierała 
Sie łokciami i na nogi następywała — 
ale „Čwiek“ nie tyko Satuńki nie od- 
Pychał ale nawet uśmiechał sie ka- 
peczka i oczy przymrużał. Czuł go- 
Tącość jej ciała i zapach jej włosów. 
Febra jakaści potajemna zatrzęsła Ju 
Stynem aż ukląk i poczoł głośno od 
„Mawiač pacierzy — ale, musi, nie na- 

0żne miał pomyszlenia bo ciągim na 
Satuńka patrzał i żegnał sie często. 
x Nareszcie skonczyła sie i nabożen- 
„Wa. Proboszcz weszed na ambona i 
Boczoł zapowiedzi czytać. Justyn ta- 
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NOWOOTWARTA 

WYTWÓRNIA WĘDLIR 
Rodziewicza Antoniego 

w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wiieńskiej 4, 

poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod względem smaku i dobroci towsry. 
Na składzie: salamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha wędzona i polędwica 

oraz słonina stara i świeża jak również sadla i t, d 

  

CENY BARDZO NISKIE. 
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leckiego. Kąpielisko i pl są dostępne dla 
publiczności przez wszystkie dni tygodnia od 
godz. 5 rano do zmierzchu, za minimalną 
opłatą, która nawet dła wojskowych, urzęd- 
ników państw. samorządowych, członków 
org. społ. i ich rodzin na podstawie legity- 
macyj siużbowych jest obniżona do 50 proc. 
młodzież szkolna i członkowie org, PW. pła- 
cą 15 gr. W! poniedziałki, wtorki i środy 
od godz. 14 do zmierzchu z kąpieliska i pla 
ży korzysta wyłącznie wojsko, zaś od rana 
do godz. 14 tylko mężczyzni, czwartek wy- 
dzielony jest wyłącznie dła kobiet (wielka 
szkoda dla mężczyzn), pozostałe dni tygodnia 
(piątki, soboty i niedziele) bez ograniczenia 
(o to. rozumiem). 

Wi poniedziałki, wtorki i środy w godzi- 
nach od 10 do 12 będą się odbywać bezpłatne 
kursy nauki pływania dla członków męskich 
org. PW., zaś w czwartki dla członkiń żeń- 
skich org. PW. Przewidziane są również kur- 
sy nauki pływania dla niestowarzyszonych 
w organizacjach PW. za odpowiednią opłatą. 
Kursy powyższe kierowane będą przez tacho 
wych instruktorów. 

Nad prawidłowem funkcjonowaniem ką- 
pieliska i plaży czuwa Komisja w składzie 
Pow: Kom. PW. D. Plutonu Pionierów 
oraz przedstawiciel Miejskiego Komitetu PW. 
i WF. 

  

     

       
  

    

   

        

    

Niedzielna uroczystość przewiduje: akt 
poświęcenia okolicznościowe przemówienie, 
zawody pływackie na 50 mtr. dla pań i 100 
mtr. dla panów oraz wieczorem imprezy roz 
rywkowe. 

    

Pijąc kwas w Lidzie Maksa Lewina, 
Człowiek dopiero żyć zaczyna, 

Jest pewnym, że Mu nie zaszkodzi, 
A tylko orzeźwi każdego, ochłodzi. 

Wytwórnia kwasu przy kinie „Nierwana* 
Czynna codziennie od samego rana. 

I swych miłych gości nawet o północy 
Napoi każdego z całej swojej mocy. 

Kosztuje kufel kwasu bardzo smacznego 
Tylko 10 groszy, dla gościa każdego 

Lida, uł. Suwalska 58-em 

Z poważaniem M. Lewin 

na ten kwas prosi. 

    

      

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

kiej głupstwy nie lubił słuchać i chciał 
już wychodzić z kościoła — ale oku- 
rat — w ta pora proboszcz wyczytał 
zapowiedź Satuńki i — w „Ćwieka* 
jakby piorun wderzył. Oczy jemu 
mliko zaszli, krew stuknęła do głowy, 
poczerwieniał cały, chwycił tyko za 
pod pacha Satuńka i z kościoła wy- 
prowadził. Gorączka trzęsła im całym 
latali jemu ręcy i nogi, skądści poja- 
wiła sie do gawędy ochota, trzymał 
Satuńka za ręcy i taka mowa mówił: 
„Ci ty sfiksowała za Józiuka iść? Ci 
ty ślepa i głucha? Ci nie wiesz — co 
twoj Józiuk — żulik i paszkudztwa? 
Pomyśli ty, Satunieczka, co ty robisz? 
Ciż tobie życcia nie miła? Ci kawale 
row tobie niema? Ot, ja sam — chciał 
dawno do ciebie swatow posłać ale 
czasu nie miał — za to teraz kłaniam 
sie tobie i prosza — coby ty była mojo 
babulko i gospodynio*! Aż zasapał 
sie Justyn póki mowa swoja skonczył 
— a Satuńka oczy swoje w doł spuś 
ciła, zatrzęsła rękomi Justyna i wy- 
szeptała: „„Niechaj już i tak będzi*! 
„Ówiek z radości aż w ręka jo poca- 
łował' a Satuńka gęba od jego odwró- 
ciła, zaśmiała sie sekretnie i poczeła 
nos do fartuszka wycierać... 

Za dwa tygodni w Dubinskim 
kościele był sziub Justyna Balula z 
Saturnino Kawszyniowo. Była wiel- 
ka wesela, szmat gości i drużbanłów, 
a panna młoda siedząc za stołem, dłu 
go i sekretnie tłumaczyła drużkom, co 
jeśli chtóra z ich zamąż iść przybiera 
sie to niechaj u jej zapyta sie — jak 
ten interes robić trzeba! 

is 
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Ofiara kąpieli. 
Wiezoraj podczas kąpieli w detach gli- 

nianych przy ul. Strycharskiej utonzł woźny 
Komendy Polieji w Wilnie S, Kozłowski (u    

     Ъ& 

  | ==" ] Dziś: Siedmiu Br. Męcz. 
| Niedziela | Jutro: Pelagii. 

L sios Wschód słońca — g. 2 m. 57 
Lipiac й 

Zachėd 1 — 1 msi 

Spostrzezenia Zakladu Metsorologii U.5.8. 

w Wilnie z dnia 9/VH — 1932 roku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 761 

  

Temperatūra šrednia ||] 230 С. 
„ najwyższa -- 29 C. 

Е najniższa Ą- 15° С. 

Opad: 0,7 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: słaby spadek. 

Uwagi: po południu przelotny deszcz, od- 
legła burza. 

DSOBISTA 
— Z lzby Rzemieślniczej, Zgodnie z uch- 

wałą Plenarnego Zebrania Izby w dniu 28 
- nowool y Dyrektor Izby 

yk objął z dniem 9-90 
anie. 

  

          

lipca 1932 r. urzędów 

MIEJSKA. 
— Przychodnia Miejskiego Zakładu Ba- 

dawezc—Leczniezego dla chorych nowel 
wory, przy ulicy Połockiej Nr. 6, e 
w mies ch letnich; lipcu, sierpniu i wrze- 
śniu codziennie od godz. 9 do 10 rano 

> Soboty wypoczynkowe w Magistr: 
i Się rozpoczęły, Przed kilku dniami do- 
nosiliśmy, o wprowadzeniu w Magistracie 
Wileńskim sobót w: poczynkowych. W zw 
ku z tem w dniu w jszym po raz pierw- 
szy zwolnionych zostało od zajęć kilkudzie- 
sięciu pracowników.. Od najb) soboty 
urlopy wypoczynkowe zostaną erzone, 
korzystać z nich będzie dwie trzecie porso- 
nelu. 

: 
— Racionalne 

W! najbliż 
denta d-r 

  

    

   

   

    

    

    

    
    

zarządzenie prezydenta 
ych dniach z polecenia prezy- 
Maleszewskiego zostanie powoła- 

Komisja Szacunkowa. Zad 
będzie przeszacowanie m 

ch zajmowanych przez ro 
tego rodzaju dygnitarzy miejskich. Prze 
cowanie ło ma.na celu z riekszenie sta- wek komornego, gdyż dotychczas dygnitarze 

ci byli uprzywilejowani i m. wysokich upu- ażeń i luksusowych mieszkań płacili śr 

    

    

   

  

      

        

sażeń 
sznie małe sumy. 

Zarządzenie pre 
jest ogromnie na 
upzywilejo 
ków, oczyw 

      

enta  Małeszewskiego 
: sie gdyż kładzie kres 
iu pewnej kategorji pracowni. 

ście kosztem miasta.     
; 7 KOLEL 

— Zmniejszenie się przewozu kolejowego. Podług danych Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- wej przewóz kolejowy uległ ostatnio dalsze 
mu zmniejszeniu. W porównaniu z majem 
naładunek kolejowy zmni ył się mniej więcej o blisko 20 procent. | : 

SPRAWY ZYDOWSKIE. 
— Nowy konflikt w gminie żydowskiej Trwający od szeregu tygodni strajk w gmi- 

nie żydows iej został zlikwidowany na kon- 
ferencji w starostwie grodzkiem, o czem 
przed kilku dniami donosiliśmy. Obecni 
dnak wynikł nowy konflikt. Okazało się. 
umowę likwidującą zatarg ze strony Zw. 
ku pracowników handlowych podpi 
cała „delega „a jedynie prezes Związku p. 
Zeleźnikow. W) ziwązku z tym odbyło się w dniu wczorajszym bardzo burzliwe ze- 
branie członków Związku, na którem stano- wisko prezesa nie zostało podzielone przez 
zebranych, wobec czego p. Zeleźnikow usta- 
pił ze stanowiska prezesa, podając się dz 
dymisji. 

W zku z tem zatarg między pracu- 
wnikami gminą żydowską nie został do- 
tychczas zlikwidowany i nadał jest otwarty. 

        

   

  

    
       

      

WYSTAWY... 
— Zamknięcie Wystawy Moniuszkowskiej w ogrodzie po-Bernardyńskim nastąpi dziś 

o godz. 8-ej wiecz. Pierwsza w Wilnie Wy- 
sława ku czci wielkiego twórcy pieśniej pol 
skiej zgromadziła niespodziewanie liczny i 
interesujący materjał, związany z życiem i 
twórczością Stanisława Moniuszki. Wystawa 
Moniuszkowska trwała blisko miesiąc i rze- telnie przysłużyła sie kulturalnemu Wilnu. 
Kto jeszcze nie zdążył być na Wystawie 
niech pośpieszy. Dziś ostatni dzień, | 

RÓŻNE. 
ж° Podziękowanie. Zarząd Centralny Zrze 

szenia Młodzieży Rzemieślniczej i Przemys- 
łowej woj. wileńskiego, — składa tą drogą 
gorące podziękowanie Dyrekcji Teatrów 
Miejskich w Wiilnie, za udzielenie zbiorowym 
wycieczkom Zrzeszenia -dalekoidących zni- 
żek teatralnych, — dając tem samem dostęp 
do tak ważnej placówki kulturalno-ošwiato- 
wej i wychowawczej niezamożnej młodzieży 
zrzeszonej w szeregach naszej Organizacji. 

— Umarzanie kar za zwłokę. Na pod- 
stawie okólnika Ministerstwa Skarbu prezes 
Wileńskiej Izby Skarbowej otrzymał upowa- 
žnienie do umarzania kar za zwłokę przy- 
padających od zaległości w następujących 
podatkach państwowycr wraz z dodatkami 
państwowemi i samorządowemi: gruntowym, 
od nieruchomości, dochodowym, przemysło- 
wym, majątkowym, od kapitałów i rent, od 
spadków i darowizn, oraz od lokali. 

Płatnik który pragnie uzyskać zupełne 
zwolnienie od zapłacenia kar winien 
wnieść indywidualne należycie uzasadnione 
podanie, gdzie musi wykazać, że uiszczenie 
kar za zwłokę mogłoby poderwać jego egzy- 
stencję gospodarczą. S 

— Ulgi dla wycieczek do Łotwy. Łotew- 
ski Konsulat w Wilnie komunikuje, że wy- 
cieczki udające się z Polski do Łotwy, za- 
opatrzone w odpowiednie zaświadczen* 
selstwa lub konsułatu łotewskiego, k 
ją na kolejach łotewskich z ulg od 2. 
proc 

Bliższych informacyj udziela Konsulat -— 
Łotewski w Wilnie, ulica Piuskowa 3 m. 2. 

— Starania o zmianę systemu wydawania 
paszpertów zagranicznych. Związki kupiec- 
kie za pośrednictwem Izby Przemysłowa- 
Handlowej wystąpiły do władz z memorja- 
łem, uzasadniającym konieczność przywcó- 
cenia dotychczasowego systemu wydawania 
paszportów ulgowych dla celów handlowych 
Stanowisko swe kupiectwo uzasadnia tem, 
że nowy system wprowadza wielkie utrud- 
nienia dla petentów, nie dając wzamian wię- 
kszej gwarancji co do kontroli potrzeby wy- 
jazdów zagranicę w celach handlowych. 

Dowiadujemy się, iż w memiorjale tym 
władze przemysłowo-handlowe wystąpiły o 
obniżenie opłat od paszportów handlowych 
do poprzedniej wysokości. 

— Ulgi kolejowe dla pielgrzymów do Czę 
stechowy. W! związku z przypadającą w r. b. 
rocznicą sprowadzenia cudownego obrazu 
Matki Boskiej do Częstochowy. ministerstwo 

      

  

  

  

  

Karpacka Nr. 8). 
Zwłoki pc krótkich poszukiwaniach wy- 

doby to (e)   

  

   
komunik: 
duże ułgi u 

ak się dowiadujemy, przyznało 
estnikom pielg 

stochowy. i te przyznane 
res od 10 sierpnia do 31 grudnia r 

Ministerstwo przyznało grupom 
cym się eonajmniej z 15 osób — 
trzecią zniżki, przyczem na 30 płacz 

osoba p 
sklad: 

    

   

    

    

    

  

   
   

    

dna 
Grupy 
kor: 

    

50 procentowej . 
„przej ach pociągami specjałnemi 
ożone conajmnie 0 osób, ko- 
z 50 procentowej zniżki w drodze 

powrotnej, 
te otrzymać można na podstawie za- 
nia, które wydawać będzie pielgrzy- 

mom klasztor jasnogórski. 

— Epidemja tyfusu plamistego została 
zlikwidowana. Wydział Zdrowia Urzędu Wo- 
jewódzkiego w ub. tygodniu na terenie Wi- 

/ zanotował następujące 'choroby 
tyfus brzuszny 4, plamisty 2, czer- 
płonica 22, błonica 8, odra 19, ró- 
asiec 1, gruźlica 14 (3 zgony), jag- 

95 inne 6. 
Epidemja tyfusu plamistego we wszyst- 

kich pow. ch województwa wileńskie: 
została zlikwidowana. Zaledwie 2 wypadki 
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zasłabnięcia na tę chorobę zanotowano w 
pow. dziśnieńskim. 

— Po upałach — burze. Po 10-dniowych 
niezwykłych - upałach w dniu wcżor 
nad niektóremi powiatami Wileń Z. 

owo nad miastem Wflnem przeciągnę 
połączona z uderzeniami piorunów 

wielką ulewą. Słaby deszcz spadł jedynie w 
Wilnie. > 

Od uderzeń piorunów zapaliło się kiłk 
budynków, p m w pow. wileńsko-tro 
kim. oszmiańskim i brasławskim od ude- 
rzeń pioranów zabitych zostało 3 włościan. 

TEATR | MUZYKA 
— „Chata za wsią* w Parku Zeligowskie- 

go. Dziś, w niedzielę dnia 10 lipca o godz. 
8 m. 30 nieodwołalnie po raz ostatni ukaże 
się melodyjne į barwne wi 
ta za V według pov 
Ponieważ „Ch 

na nie z 

       

    
   

  

    

   

   

     

     

    

    
   

   

powtórzo- 

rów cheąc 
J » widow 

szym masom publiczności da- 
i ią* pod kopuła 

  

      

nacznie 
miejsce przed estradz 
ciowy 40 gr., ułgowy 30 gr. Nikt nie powi- 
nien opuścić oka rozkoszowani 
zyką, tańcem i pełnemi sentymentu < 

jutro, w poniedzių 
8 m. 15 wiecz w Teatrze Letnim „Polacy w 
„Ameryce* po cenach zniżonych. : 

  

  

   

     
  

  

— „Od kanapy.. do fotela“ w „Lutni“. 
Dziś w niedzielę 10 lipca o godz. 8.15 wiecz. 
szampańska komedja p .t. „Od kanapy... do 
fotela", : 

Jutro, w poniedziałek 11 b m. o godz. 
8.15 wiecz. „Nieuchwytny* po cenach pro- 
pagandowych od 20 gr. do 2 zł. 

— „Awantura w raju* w Bernardynee. 
Dziś, w niedzielę 10 lipca o godz. 4 po poł. 
nieodwołalnie po raz ostatni świetna farsa 
Arnolda i Bacha „Awantura w raju*, 

Ceny miejsc popołudniowe, 
DE Teate w Bernardynce — niezadługo 

już wystąpi z premjerą wesołej farsy „Flo- 
rette i Patapon** w szłuce tej po raz pierw- 
s ukaże się urocza artystka Teatrów War- 
szawskich p. Mia Grelichowska. 

WIDOWISKA PONIEDZIAŁKOWE. 
— „Polacy w Ameryce* w Bernardynce.. 

W: poniedziałek 11 lipca o godz. 8.15 wiecz. 
po raz 22-gi wesoły wodewil Dar ielewskiego 
„Polacy w Ameryce* obrazujący życie i przy 
gody naszych rodaków zagranicą. Udział ba. 
letu i orkiestry. 

— „Nienchwytny* w Lutni. W. poniedzia- 
łek 11 lipca o godz. ł.15 wiecz. ostatni ra 

sensacyjna sztuka Wallace'a „Nieuchwytny 
Frapująca treść z życia detektywów angiel- 
skich trzyma widza przez cały czas w na- 
pięciu. Ceny miejsc propagandowe od 20 gr. 
do 2 zł. 

Jutro we wtorek 12 b. m. o godz. 8.15 
wiecz. „Od kanapy... do fotela*, 

— Park im. Zeligowskiego. Opera na 
wolnem powietrzu. We wtorek 12 i we środę 
13 lipca r. b. opera komiczna z prologiem 
„Cyrulik Sewilski*, Muzyka Rossiniego, sło- 
wa Sterbiniego. Udział biorą siły miejscowe 
i zamiejscowe. Reżyserja prof, Adam Ludwig 
Kapelmistrz dyr. Rafał Rubinsztejn. 

2$UGUSE niew 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 10 lipca 1932 r. 

10.00 Transmisja uroczystego nabożeństwa. 
11.58: Syganł czasu. 12.10; Kom. met. 12.15; 
Koncert. 13.00: „Dlaczego utworzono sądy 
pracy* odczyt wygł. J. Bloch. 13.10: Kon- 
cert. 14.00: „Odczuwanie piękna przyrody* 
odczyt wygł. Z. Jaworski. 14.15: Koncert. 
14.30: „Znaczenie raka dla jeziornego gospo- 
darstwa* odczyt wygł. Kulmatycki. 14.50: 
Koncert. 15.05: „Prace žniwne i požniwne“ 
odczyt wygł. inż. Krzyżewski. 15.25: Kon- 
cert. 15.40: Audycja dla dzieci. 15.55: Obra- 
zek dla dzieci najmłodszych „Nieproszony 
gość podług Rogoszówny. 16.05: Audycja 
popularna (pieśnie i piosenki), 16.30: Tran- 
śmisja. 17.30: „Casanowa* odczyt wygł. A. 
Czartkowska. 17.50: D. c. transmisji. 18.30: 
Muzyka taneczna. 18.55: Transmisja meczu 
piłkarskiego (Polska—Szwecja). 19.25: „Błę- 
dy w wychowaniu dzieci* odczyt Ostrow 

  

  

  

   

S-
 

   

skiego. 19.40: Program na poniedziałek. 19.45 
Skrzynka techniczna. 20.00: Koncert. 20. 
Kwadrans litewski. 21.05: Koncert. 21.50: 
Komunikat sportowy z prowicji. 21.56: Wil. 
komunikat sportowy. 21.58: Komunikaty. 
22.10: Muzyka taneczna. 22.40: Komunikaty. 
22.50: Muzyka taneczna. 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 11 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15 Muzyka popularna, 15,35: Program 
dzienny. 15,40: Opow. dla dzieci. 16.10; Mu- 
zyka z płyt. 16,40; Pog. franc. 17,00; Kon- 
cert. 18,00; „Czem była Sahara dawniej a 
czem jest obecnie* odez. wygł. J. Fudakow- 
ski. 18,20; Muz. tan. 19,15; Opow. o Litwie 
z przed stu laty. 19,30; Program na wtorek. 
19,35; Prasowy dziennik radjowy. 19,45; Wil. 
kom. sportowy.. 20.00; „Carmen“ op. w 4 
aktach. 22,40; Kom. 22,50; Muz. tan. 

POGOTOWIE RADJOWE. 

Przypominamy, że Pogotowie Radjowe 
Rozgłośni Wiileńskiej jest czynne i napra- 
wia bezpłatnie aparaty kryształkowe na te- 
renie Wilna. Zgłoszenia pisemne lub telefo- 
niczne pod Nr. 12-14. 

  
ałe dvudki wybrały się na. jagodobra- 

nie, a zimą będą siedzieć jak ptaszki 

w klatce. Czy myślisz, Mamusiu, aby na 

zimę przechować ku ich radości w prze- 

tworach coś z tych jagódek ? 

  

  

Ekscesy listopadowe 
przed sądem odwoławczym. 

Wydział odwoławczy sądu okręgowego 
pod przewodnictwem p. sędziego O. Okulicz- 

Raczkiewicza i przy udziale pp. sędzió 
maszki i Wajnsztejna w pośród wielu 
nych spraw rozpoznawał dwie sprawy wyni- 
kłe na ile ulicznych ekscesów rozgrywają- 
cych się w Wilnie w listopadzie ub. roku. 

     

  

     
nieszczenie w gazecie „Tog* opisu 

za niezgodnych z prawdą redaktor tego pi- 
sma. Pinchus Brunsztejn skazany został przez 
sąd grodzki na grzywnę w kwocie 200 zł. z 
zamianą na areszt. 

Na skutek wniesionej apelacji sprawa prze 
szła do sądu okręgowego. 

Po rozpatrzeniu całokształtu, sąd uznał wy 
rok pierwszej instancji za słuszny i w całej 
rozciągłości zatwierdził go. 

    

W maju b. r. sąd grodzki sądził sprawę 
sludenta Bolesława Nowika, liczącego lat 23, 
oskarżonego o to, że w dniu 13 listopada ne 
dując się w tłumie studentów, powracających 
z pogrzebu ś. p. Wacławskiego w czasie gdy 
policja u wyłotu ul. Arsenałlskiej rozpraszała 
zbiegowisko, stawiał czynny opór interwenju 
-„jącemu policjantowi, szarpiąc go za ubranie 
oraz karabin, a oprócz tego znieważył komen 
danta Policji m. Wilna, podkom. Izydorczy- 
ka, pełniącego służbę przy likwidowaniu roz 
ruchów przez obrzucenie go słowami: „Ży- 
dowski parobek* i bolszewik. 

    

Sąd grodzki z pierwszego zarzułu podsą- 
dnego uniewinnił, natomiast za drugą c 
oskarżenia skazał go na osadzenie w więzie- 
niu przez 2 miesiące. 

Obrońca skazanego mec. Jasiński zaskar- 
żył wyrok do wyższej instancji i sprawę ię 
rozpoznawał sąd okręgowy. 

Sprawę referował p. sędzia Weinstein. 
Podprokurator p. Rabczewski wnosił o za- 
twierdzenie wyroku. 

Natomiast mec. Engiel występujący w za 
stępstwie mec. Jasińskiego wskazując na sze 
reg okoliczności, które wywołały wśród bio- 
rących udział w zajściu zdenerwowanie i pod 
niecenie twierdził, że obelżywe słowa pa- 
dły nie z ust osk. Nowika, prosił więc o cał: 
kowite jego uniewinnienie. 

   

   

Sąd po naradzie wyrok pierwszej instancji 
uchylił i osk. Nowika skazał na 100 zł. grzyw- 
ny. Ka-er. 

Niezastąpiony towarzysz 

wycieczek = orzeźwiający 

Prace sądu na prowincji. 

Do Głębokiego wyjechała sesja sądu ok. 
ręgowego jednoosobowego który do dnia 13 
b. m. rozpatrzy w trybie uproszczonym 43 
sprawy karne, /synikłe na terenie pow. dziś- 
nieńskiego. 

Sąd sprawować będzie p. sędzia A. Or- 
licki, sekretarzować zaś kierownik kancelar- 
Л działu karnego p. L. Wilkaniec, K. 

Ze Zw. Strzeleckiego. 
Ukonstytuowanie się nowego 

zarządu podokręgu. 

WI dniu 7 lipca b. r. w lokału Komendy 
Podokręgu Z. S. odbyło się organizacyjne 
zebranie nowowybranego Zarządu Podokrę- 
gu Związku Strzeleckiego, na którem Zarząd 
Podokręgu ukonstytuował się następująco: 

Ob. dr. Dobaczewski Eugenjusz — prezes, 
ob. Biernacki Marjan — wiceprezes i skarb- 
nik, ob. Trzaska—Pokrzewiński — sekretarz, 
ob. prof. Staniewicz Witold — przewodniczą 
cy sekcji P. R., ob. prof. Hiller Stanisław — 
przewodniczący sekcji W. O., ob. Pełczyńska 
Wanda — przewodnicząca sekcji propagan- 
dy i prasy, ob, inż. Peczke Edward — prze 
wodniczący sekcji pomocy. 

Ob. ob. ks. Nowak Edmund — członek 
Zarządu, Maluszkiewicz Mieczysław — czło- 
nek Zarządu. Stubieda Edward — członek 
Zarządu, Bajer Stefan — członek Zarządu, 
Rytel Włacław — zastępca skarbnika, B'eliń 
ski Kazimierz — zastępca przewodn. sekcji 
prop. i prasy, Wendorff Antoni zastępca sek 
retarza. 

U ludzi cierpiących na żołądek, kiszki i 

przemianę materji, stosowanie naturalnej 

wody gorzkiej „Franeiszka-Józefa* pobudza 

prawidłowość funkcji narządów trawienia i 

kieruje odżywcze dła organizmu soki do 

krwioobiegu. Ządać w aptekach i drogerjach. 

  

   

NK 

Nos i upał. 
jest Wilno. miasto pod chmura- 

żadne inne miasto na świecie 
y u siebie tego, co u nas się 

y, razem z ich smrodami i 
hamulcami wyrzuciłoby za 

siódmą górę! A podwórka nasze? Panowie 
rani! pójdźcie na wileńs podwórka (nie 
róbcie małych sierotami dziatek — włóżcie 

Dziwne    

   

  

  

  

maski gazowej a powąchajcie co się tam 
dzieje! 

Ale chyba szkoda słów na apelowanie do      „czynna marodajnych Bo i Arbon 
przyrzeka... pożyczkę aniczną i któżby 
z ojców miasta był tak bezduszny, by gnębić 
w dzisie h czasach przezacnych obywa- 
teli każąc kanalizować ustępy... 

Zaśpiewajmy więc sobie ku osłodzie ra- 
zem z Dziadukiem p. Sylwanowicza: 

„Cierp duszo moja 
au będziesz zbawiona. 
u jak nie wycierpisz 
będziesz potępiona*. 

  

   

  

   

    

Na ulicy Zarzecze 7 mieszka pewien 
„bunłowszczyk*. Złamał żelazną solidarność 

cicieli i administratorów domów i 
zamienił cuchnece doniedawna šmietnisko 
na uroczy kwietnik. Nazwisko jego p. Sie- 
miradzki Konstanty. 

Pod sąd go — opinji mieszkańców tego 
domu i ulicy! Lokator. 

    

  

  
  

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w Szkole dla Do- 
rosłych Zw. Naucz. Polskiego 

w Wilnie. 
Dnia 3 lipca b. r. w lókalu szkoły powsze 

chnej Nr. 16, nastąpiło uroczyste zakończe- 
nie roku szkolnego. 

Uroczystošč ta odbyła ) 
Inspektora Oświaty Pozasz p. Stubie 
dy Edwarda, referenta oświatowego garnizo 
nu m. Wilna p. M-ra W. P. gozłowskiego 
Adama, oficera oświatowego pr. 3 p. p. Leg. 
p. Kralczyńskiego Łukasza, Delegata Okrę- 
gu Zw. Naucz. Polskiego p. Radziwanowskić- 
go Leona. wiceprezesa Ogniska Zw. N. P. 
Krawca i wielu innych gości. 

Uroczystość otworzył p. Koss 
kierownik szkoły. który w serdeczi 
wach powitał gości i złożył życzenia absol- 
wentom kończącym szkołę. 

Następnie przemawiali p, Stubiedo Ed- 
ward, który pódniósł ogromie znaczenie szko” 
ły dla dorosłych pod wzgłędeni państwowym 
i społeczenym i p. Krawiec, który w imie- 
niu Zarządu Ogniska złożył podziękowanie 
p. M-rowi Kozłowskiemu Adamowi za oka- 
zaną pomoc finansową szkole, kierownikowi 
szkoły p. Marjanowi Kossarskiemu za trudy 
i pracę, jaką włożył w szkol: i wszystkim 
prelegentom. 

W. imieniu słuchaczy przemawiał Piotro- 
wiez Stanisław, dziękując za serdeczny sto- 
sunek i pracę jaką darzyli kierownik szkoły 
i personel nauczycielski w ciągu całorocznej 
nauki. 

Po przemówieniu p. Stubiedo Edward roz 
dał 44 absolwentom świadectwa z ukończenia 
7 klas szkoły powszechnej. 

y nadmienić, że prelegeniam. w szko 
: p. Bochenko Zygmunt p. Dąbkowski 

Stanisław, Gałązowski Jan, Sadowski Jan, 
Szkarłat Władysław i Wójcik Wiadysław. 

Do szkoły tej uczęszczało 299 słuch: 
z których w b. r. ukończyło 168. 

SPORT 
PIERWSZY DZIEŃ MECZU TENISOWEGO 

ANGLJA—NIEMCY. 

BERLIN. (Pat). W piątek rozpoczął się 
w Berlinie ółfinałow ymecz tenisowy o pu 
har Davisa Niemcy—Anglja. Pierwsze spot- 
kanie pomiędzy Prenn'em a pierwszą rakietą 
Anglji Austin'em zakończyło się olbrzymią 
sensacją w postaci zwycięstwa Niemca nad 
wicemistrzem Świata 6:0, 8:10, 6:2 i 6:3. 

W) drugiem spotkaniu Perry pokonał Cra- 
mma w 3-setowej rozgrywce. Po pierwszym 
dniu wynik brzmi 1:1. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

Wi dniu 8 b. m. Margolis Majrym (Jakó- 
ba-Jasińskiego 15) zameldował, że w tymże 
dniu między godz. 11 a 12 w czasie nieobec- 
ności domowników nieznani sprawcy za po- 
mocą dobranego klucza lub wytrycha dosta- 
li się do jego mieszkania, skąd skradli gar- 
derobę męską, damską oraz różną bieliznę 
łącznej wartości 8.000 zł. х 

W; dniu 8 b. m. Kagan Hackiel (Raduńska 
Nr. 34) zameldował, że w tymże dniu z nie- 

zamkniętego skł. mięsnego z szuflady sto- 
lika zostało mu skradzione 2.000 zł. gotówki 
Podejrzenia brak, 

  

się w »becności       

   

     

      

  

  

  

   

  

   

  

   

    

   

 



Układ z Niemcami — głównym 
dokumentem porozumienia 

lozańskiego. 
LOZANNA, 9, VII. (Pat). Głównym doku- 

mentem konferencji jest układ z Niemcami. 
Na wstępie tego układu figuruje deklaracja 
pelityczna, której treść podano osobno. Da- 
lej układ przewiduje, że Niemcy wręczą 
Bankcwi Rezrachunków Międzynarodowych 
beny rządu niemieckiego na ogólną sumę 3 
miljardów mk. w złocie. Bank nie wypuści 
tych bonów przed upływem okresu 3 lat od 
chwili podpisania układu. 

W; 15 lat po podpisaniu układu bony, któ 
re nie będą uplasowane przez Bank zostaną 
unieważnione. Po upływie 3 lat Bank wypu 
ści bony drogą emi: publicznych w miarę 
możności, na sumę, którą uzna za właściwą, 
pod warunkiem, że żadne emisje nie będa 
mia.y miejsca po kursie niższym, niż 90 
prec. Rzesza będzie miała w każdej chwili 
prawe odkupowania bonów, które nie zos- 
tały jeszcze emitewane przez Bank Rozra- 
chunków Międzynarodowych. Bony będą 
przynosiły 5 proc., amortyzacja wynosić bę- 
dzie 1 proc. rocznie. 

Sumy osiągnięte z emisji bonów, będą 
przekazywane na specjalny rachunek, które- 
go znaczenie będzie określone późniejszym 
układemł W| razie gdyby Rzesza emitowała 
pożyczkę zagranicą, zaofiaruje ona zużytko- 
wać jedną trzecią sumy osiągniętej na od- 
kupienie bonów. Bank Rozrachunków Mię- 
dzynarodowych będzie mógł w pewnych oko- 

      

liezneściach obni 
na skutek decy: 
Rada adminis 
Międzynarod. 
zydenta Banku 
zięta większości 

ć kurs emisji z 90 ргое., 
j większością */: 

u Rozrachunków 
ych zasięgać będzie opinji pre 

z . Decyzja będzie pow- 
iemcy domagały się za- 

co zaewniłoby prezy- 
dentowi Banku Rzeszy składanie swego veta, 
lecz żądanie to zostało odrzucone. 

  

  

   

  

    

  

   

      

Po wejściu w życie układ lezański zas 
pi układ kaski z 1936 reku oraz układ, pod- 

pisany w Hadze w lipcu 1931 r. Układ nie 
zmieni w niczem praw posiadaczy pożyczki 
zagranieznej Niemiec z 1924 r. i pożyczki 
międzynarodowej 5 i pół proc. rządu nie- 
mieckiego. Gdy tylko układ będzie ratyfiko- 
wany przez rządy niemiecki, belgijsi 
cuski, angielski, italski oraz japGńs 

  

   

  

   

  

„ wej- 
dzie en w życie między państwami, które so 
ratyfikowały. 

Przepisy przejściowe. dotyczące Niemiec, 
a stanowiące odrębny dokument koniereneji. 
przewidują przedłużenie w stosunku do płat 
neści Niemiec moratorjum, proklamowanego 
deklaracją z 16 czerwea 1932 r. Przedłuże- 
nie te skończy się z chwilą wejścia w życie 
układu lezańskiego, lub też z chwilą zano- 
tyfikowania Niemeom przez jeden z pięciu 
rządów, iż zdecydował nie ratyfikować uk- 
ładu. ‚ 

Skutki dla Polski. 
LOZANNA. 9.VII. (Pat.) Zainiere- 

sowanie Polski w kwestji odszkodo- 
wań jest z punktu widzenia finanso- 
wego bardzo ograniczone, albowiem 
na podstawie planu Younga przypada 
Polsce jedynie 37 rat rocznych -po 
5000 tysięcy mk. ; 

Natomiast w znacznie wiekszym 
stopniu byla Polska zainteresowana 
w sprawie długów wojennych. W tej 
to sprawie deklaracje, złożone w dniu 
dzisiejszym przez reprezentantów 
Wielkiej Brytanji, Francji i Włoch 
proklamują przedłużenie moratorjumm 
dla długów wojennych, przewidziane” 
go przez deklarację z 16 czerwca 

Z za kulis 
WIEDEŃ, 9. VII. (Pat-. „Neue Freie Pre- 

sse* dowiaduje się z berlińskich kół urzę- 
dowych, że delegacja niemiecka została na- 
mówioną do postawienia żądań politycz- 
nych w Lozannie przez członków delegacji 
angielskiej. Anglicy rzekomo oświadczyli 
delegacji niemieckiej, iż odnieśli wrażenie, 

że delegacja franeuska byłaby skłonna do 
uwzględnienia żądań politycznych. Delegacja 

1932 r. na czas trwania konferencji 
lozańskiej, — aż do wejścia w życie 
ukłądu lozańskiego, względnie do za- 
notyfikowania decyzji o nieratyfiko- 
waniu układu. To nowe moratorjum 
zawiesza, o ile chodzi o Polskę, spłaty 
rat rocznych w wysokości około 60 
miljonów zł. rocznie. 

Należy przytem nadmienić, że 
wejście w życie układu lozańskiego 
uzależnione jest, na podstawie gentle- 
man agreement, porniędzy głównymi 
wierzycielami Niemiec, od dojścia do 

skutku uniwersalnego układu, regu- 
lującego na nowych podstawach kwe- 
stję wszystkich długów wojennych. 

konferencji. 
franeuska — pisze dziennik — przyjęła po- 
RY te żądania niemieckie jako nada- 

e się do dyskusji. lecz członkowie dele- 
ae! angielskiej przyrzekli delegacji niemiec 
kiej więcej, niż mogli dotrzymać, gdyż po 
pcwrocie z Paryża premjer franeuski oświad 
czył, że żądania polityczne nie mogą być 
uwzględnione. 

  

Nowa fala zaburzeń politycznych. 
BERLIN, 9. VII. (Pat). Napływ wiadomo- 

śei o nowych zaburzeniach połitycznych z 
różnych okolie Niemiec jest znowu niezwy- 
kle obfity. Do starć i bójek dochodziło w 
«ciągu ostatniej doby w Berlinie, Nassau, w 

Erunsbutter, Schmiederberg, pod Frankfur- 
tem, w Króleweu. Wiele osób zostało ran- 
nych. W! Kamienicy podezas strzelaniny prze- 
szło 20 csób odniosło ciężkie rany, jedna zaś 
została zabita. 

  

Zostało otwarte Krawieckie Pogotowie „WILNIANKA'—-Portowa 10, tel. 19-12 
PRZYJMUJE reperacje, odświeżanie, czyszczenie, prasowanie, pranie chemiczne 
wszelkiej garderoby. Na miejscu poczekalnia. Na telefoniczne wezwania wysy- 

łamy gońca, który zabiera i odwozi garderobę. 

RU SRO SIWA RO" TW I OESBONSS Kł 

Prace nad wydobyciem „Prometeusza” 
z głębin morskich. 

PARYZ, 9. VII. (Pat), W? dnia 8 b. m. 
usiłowano nawiązać komunikację dźwięko- 

z „Prometeuszem*, wsz ie j kW, 

siłki w tym kierunku okazały się 
Specjalny przyrząd zainsialowany na pokła- 
dzie „Ailette* i drugi, znajduj, się na 
konirtorpedowcu „Burza“ nie da detych- 
czas pomyślnych rezultatów. 

Położenie zatopienego statku jest obec- 
nie dokładnie ustalone. Znane są rod 
warunki terenu, jak również kierunek i 
prądu. Kompetentne czynniki zbadały w: 
stkie możliwości uratowania „Promete 
ostrzegają jednak przed szybkim eptymi 

                  

   

          

mem wobec trudności, jakie należy pokonać. 
Ze środków ratowniczych pozostaje jedy- 

nie wydobycie na powierzchnię ealej zato- 
pienej łodzi. Na miejscu katastrofy przepro- 
wadzone kyły w ciągu dnia wezorajszego 
praee przygetoewawcze, materjał jednak oka- 
zał się niedostateczny. 

( dniu 9 b. m. o wschodzie słońca robo- 
ty podjęte zostały ze wzmoż: 

PARYZ, $. VII. (Pat). Dotye 

cja ratowania ło 
usz* nie dała pozy 
nisterstwie marynarki wejennej aji sce- 
pitycyzm co do wynikėw teį akeji, 

    
     

   

    

    
aa i 

Pogrzeb Ś. p. Józefa 
Weyssenhoffa. 

ABS) AWA. 9.VII. (Pat.) W dniu 
ym o godz. 11 przed połud- 

niem odbył się pogrzeb znakomitego 
pisarza Ś. p. Józefa  Weyssenhoffa 
Po nabożeństwie żałobnem w kościele 
Św. Krzyża nastąpiło wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz Powązkowski. 
W knodukcie pogrzebowym wzięli 
udział poza najbliższą rodziną zmar 
łego minister W. R. i O. P. Jedrzeje 
wicz, prezydent miasta Warszawy 
Słomiński, przedstawiciele literatury, 
sztuki, świata artystycznego, delega 
cja stow. Dowborczyków, korporacji 
Polonia i w. in. Nad trumną wygło 
szono szereg przemówień. - 

  

     
  

    

      

Kongres Eucharystyczny 
w Radomiu do prezesa 
ministrów p. Prysżora. 

Prezes Rady Ministrów, Aleksan- 
der Prystor. otrzymał depeszę treści 
następującej: 

— Zebrani w Radomiu uczestnicy 
Kongresu Eucharystycznego, idąc za 
nakazem powinności obywatelskiej i 
obowiązku państwowego. kierują swą 
myśl w stronę rządu Na; aśniejszej 

Rzeczypospolitej i ślą zapewnienia mi 
łości Ojczyzny, wierności prawom obo 
wiązującym i karnej służby dla uko- 
chanej Polski. (—) Włodzimierz Jasiń 
ski, biskup sandomierski. (Iskra). 

Pogłoski © rozmowach 
polsko-ukraińskich. 
„Hajnt* z dnia 8 lipca zamieszcza 

korespondencję ze Lwowa p. t. „No- 
wy zwrot w stosunkach polsko-ukra- 
ińskich. Korespondent twierdzi: iż ro- 
kowania prowadzone ostatnio (?) w 
Warszawie wbrew zaprzeczeniom ze 
strony ukraińskiej różnią się znacznie 
od rozmów dotąd prowadzonych. —- 
Ze strony polskiej zastosowano miano- 
wicie taktykę, jaką posługiwał się wo 
bec Ukraińców gen. Sikorski, wów- 
czas, gdy był premjerem. Uważał on, 
że jeżeli chce się porozumienia z Uk- 
raińcami, to należy pertraktować z na 
czelnem  ukraińskiem  stronnictwem 

   

  

politycznem. Rządy pomajowe popeł- 
niały dotąd błąd taktyczny rozmawia- 
jąc z każdym tylko nie z oficjalnymi 
przedstawicielami klubu ukraińskiego: 

3 ez długie lata prowadzono 
owy z ukrai 

ycznymi i społecznymi, 
m klubem sejmowym jako takim 

Iwowski hr. Dunin—Borkowski 
nie na własn: 

  

     

      

   

  

   

   

    
    

   

  

  

  

    B. wojew 
z pewno 
swe roko 
ińskiemi. To samo ynił również 

h konferencjach obecny 
m wszystkim konferencjom, a głów 
i WokOweniom z ukr aińskim bisk 

рет С hom 
rzyło się 

  

      
   

   

  

   
  

tne AE dła „ugody. -= 
a było jednak to, że przy 

tkich tych konferencjach polityczn > 
nyślnie unikano zetknięcia się z uk 

n klubom sejmowym. co wywoływało 
nione podejrzenia wśród ludności ukra 

    

   

   

  

     

I. 
Dziennik stwierdza, że tym razem 

pertraktuje w Warszawie przedstawi- 
ciel ukraińskiego klubu sejmowego i 
prezes UNDO dr. Dymitr Lewieki.: a 
to właśnie stanowi zmianę taktyki kół 
rządowych wobec Ukraińców. UNDO 
nigdy nie stawiało żadnych przeszkód 
w rozmowach z Rządem. przeciwnie 
uskarżało się zawsze na ignorowanie 
ukraińskiej reprezentacji parlamenar 
nej. Pozatem rokowania zostały usan 
kcjonowane na ostatnim kongresie UN 
DO. Uchwalona na tym kongresie re- 
zolucja. w myśl której „dążąc do rea- 
lizacji najwyższych praw narodu, UN- 
DO uważa za swój obowiązek w obec 
nej przymusowej sytuacji Ukraińców 
pod panowaniem polskiem, bronić in 
teresów narodowo—politycznych kul 
turalnych i gospodarczych ', jest tak 
elastyczna, że otwiera wrota dla wszel 
kich rokowań. Interpretacja tej rezo- 
lucji zależna jest od taktyki a kongres 
UNDO powierzył ukraińskiemu klu- 
bowi sejmowemu opracowanie takty- 
ki partyjnej i przedłożenie uchwał 
specjalnemu zjazdowi UNDO. Roko- 
wania dr. Lewickiego z Rządem dają 
możność zorjentowania się w wyglą- 
dzie tej taktyki. 

Przyp. red. — Wiadomość powyż 
szą notujemy na odpowiedzialność 
źródła. Wydaje się nam ona mało 
prawdopodobną, gdyż rządy pomajo- 
we nie zwykły zawierać „ugody z 
taką czy inną grupą obywateli państ- 
wa. 

        

Odnalezienie lotników 
amerykańskich, 

  

y Bennet Griffin i Jim- 
my Mattern, któr przed kilku dniami wy 
lecieli z Harbour ce w Nowej Fundls 
dji do lotu naokoło świata, przybyli w środę 
po południu do Berlina. Tego samego dnia 

o godz. 8-ej wieczorem lotnicy amerykańscy 
odlecieli w dalszą drogę do Moskwy, poczem 
zaginął po nich wszelki ślad. Obecnie nade- 
szły z Moskwy wiadomości, że lotników tych 
odnaleziono pod kiem, gdzie musieli 
przymusowo lądować. Aparat został strzas- 

kany. Lotnicy i naogół cało. 

Nowy dekret o lichwie 

pieniężnej na wsi. 

Upały nie przeszkodziły Radzie Mi 
nistrów odbyć w dniu 8 b. m. posie- 
dzenia pod przewodnictwem premjera 
Prystora. Rozpatrzono i uchwalono 
szereg doniosłych projektów  rozpo- 
rządzeń Prezydenta z moeą ustawy. 
W szczególności ważną jest dla szero- 
kich szerz rolników projektowana no- 
wela o lichwie pieniężnej na wsi. 

Lolnicy amerykańs 

  

     

    

  

   

  

  

   

  

Dotychczas wieś polska była nie- 
wyczerpanem Eldorado dla lichwiar- 

skiego kapitału. żerującego na maso 
wym głodzie gotówkowym wsi pols- 

„kiej. 
Gęsta pajęczyna lichwiarstwa omo- 

tała w szczególności drobne i karłowa 
te warsztaty rolne. Mimo to sądy pol- 
skie prawie że zupełnie nie znają pro- 
cesów o lichwę. 

Powodem tego są trudności proce- 
duralne, polegające na tem, iż dłużnik 
nie ma możności w ramach obowiązu 
jacej procedury cywilnej, udowodnić 
pobieranie nadmiernych procentów — 
przez wierzyciela. Pożyczki lichwiar- 
skie zaciągane są bez świadków. a wy 
sokie procenty kryją się w sumie ka- 

Er. 155 (2397 

pitałowej figurującej w akcie, bądź 
też w formie kary wadjalnej. 

Tak więc rygorystyczne zresztą, 
antylichwiarskie przepisy prawne by 
ły zupełnie bezskuteczne wobec inte- 
ligencji i przemyślności wioskowych 
lichwiarzy. 

Projekt noweli do Rozporządzenia 
Prezydenta o lichwie pieniężnej z ro- 
ku 1924, który obecnie jest przedmio 
tem prac ustawodawczych. zmienia 
zasady na których opiera się proces 

ilny. w sprawach o lichwę, aby w 
ten sposób umożliwić dłużnikowi ob- 
ronę przed wy iem liehwiarza. 
W sprawach z umów  lichwiarskich 
(t. zn. w których korzyści majątkowe 
z sum kredytowanych przekraczają 
15 proc. rocznie) projekt dozwala są- 
dowi, wbrew zasadzie rozprawy kon- 
tradyktoryjnej, na dopuszczenie dowo 
dów nawet niepowołanych przez stro 
ny, a więc Z URZĘDU. Sąd może, w 
myśl noweli orzekać według swobodne 
go przekonania polegaj. cego na ocenie 

  

      

  

     

    
  

  

wszystkich okoliczności, nie będąc 
związany ustawowemi zasadami do- 
wodowemi. Projekt dozwala sądowi 
na wzięcie pod uwagę ustalonego przy: 
rzeczenia. które dłużnik dał przed, 

przy lub po sporządzeniu dokomen- 
tu, chociażby nie były one zgodne z 
dokumentami. Nowela wprowadza 
przesłuchanie według wyboru sądu, 
jednej ze stron pod przysięgą, które 
to zeznanie sąd oceni według swego 
przekonania. Dowód ten znajdujący 
się w Kodeksie Postępowania Cywil- 
uego mającym obowiązywać na całym 
obszarze Rzplitej od 1 stycznia 1938 
r. nie jest znany procedurze obowią 

zującej w b. zab. rosyjskim. W koń- 
cu nowela znosi sankcje karne za nad 
mierne pobieranie odsetek przez osoby 

prywatne. 
Tak więc wieś nasza będzie mia- 

ła teraz bardziej skuteczne środki wal 
ki z lichwiarzami na drodze sądowej. 
Oczywiście, jednak żadna ustawa nie 
potrafi znieść całkowicie zjawiska 

i ', będącej konsekwencją obecne 
su gospodarczego i dynamiki 

rozwojowej ustroju kapitalistycznego. 
GZ 

   

Święto 4-go pułku Ułanów 
Zaniemeńskich. 

4 p. ułanów Zaniemeńskich obchodził 
wczoraj swoje święto pułkowe. Nabożeństwo 

ciele garnizonowym odprawił kapełan 
garnizonu, poczem podniosłe kazanie wygło- 

sił proboszcz parafji wojskowej Nowo- W: 
ks. Nowak, kreśląc W pięknych słowach 

zi e pułku i wspominając o zasługach dla 
Pali ś. p. podpor. rez. Leona Lisowskiego. 

Po nabożeństwie w godzinach południo- 
wych Czwartacy w szyku pieszym defilowa?; 
na placu Łukiskim przed dow. Samodzielnej 
Brygady Kawalerji pułk. Przewłockim, wi- 
cewojewodą Jankowskim i innymi w 
mi wojskowymi i przedstawicielami władz 
cywilnych. 

Wiieczorem odbyło się przyjęcie w kasy- 
nie pułku. 

Święto dzielnych Czwartaków odbywało 
śle w ramach pułku. 

  

    

  

   

CENY znacznie zniżone od 30 i 40 gr. 
  

(Miłostki Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

DZIŚ! Piękna melodyjna operetka 
Konflikt dwóch pięknych kobiet! 

Muzyka franc. Lehara. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Dziewczę z baru 
W rol. głównych: Lina Clarese, Jane Marese i Roland Toutajn. 

Seanse o godz. 5, 7, 

CENY | 
od 

30:40. | 
wiedenskie) 

  9i 10'15, w dnie świąt. o g. 3'30 
  

  

DZIŚi Słynna gwia- 
zda ekranu, ulubie- 
nica całego świata 

Na tle najpopularniejszej piosenki. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Marlena Dietrich 
CENY: Balko: 

w przeboju śpiewno-dźwiękowym 

Całuję twoją dłoń, madamel 
n 80 gr., parter 60 gr. na wszystkie seanse. 

  

CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. 
Dźwiękowe Kino DZIŚ! Wielki film czeski w jęz. czesk 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

W szponach handl. żywym 

Władzia ZWI 
Piętno nieślubn. pochodzenia. 
NA SCENIE: Występ fenome- 
nalnego jasnowidza - telepaty 

0 KROK OD HAŃB 
Czech $. Svobodowa, Zdenka Listowa, Józef Rowenski i Warner Feutterer. 

Potężny dramat erot.-obyczaj. 
W rol. gł. największe siły artyst. 

towarem. Nad program: Dodatki dźwiękowe Foxa 

R LI c Z A W programie: Odgadywanie myśli, 
trafne odpowiedzi na pytania it.p. 

  

CENY zniż. DZE 

01305. Rod la Rocque 
Dfwięk. teatr świetlny 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

jako „złoty 

arcywes 100% 

Bożyszcze kobiet, ulubieniec całego świata 
młodzieniec" w wielkim 
przeboju śpiew.-dżwięk. DJABEŁ 

Nad program: Najnowszy tygod. dźwięk. oraz 3-akt. arcywes. kom. dźwięk. p t. „Maroldek wśród piratek* 
z dawnoniewidz. ulubieńcem Harcidem Lloyd oraz Bebe Daniels. Początek o godz. 2, 4, 6, 8i 10'15 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ml. Wielka 36. 

Dziś! Najpiękniejsze dźwiękowe polskie arcy- 
dzieło w-g powieści St. Kiedrzyńskiego p. t. 

szewików w Polsce. W rolach głównych: Nora Ney, 
Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja Fl 

SERCE NA ULICY Sensacyjny dramat w 12 akt. 
ilustrujący szpiegostwo bol- 

Zbyszko Sawan, Kazimierz Junosza-Stępowski. 
ejszera. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10'15. 

zasadnicza 350 zł. miesięcznie. 

Izba Przemysłowo: Handlowa). 

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM" 

  

  

DZIŚI 
dzieło dramatyczne 

Dźwięk. Kimo-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9.   Niezwykła atrakcja! 

W rolach głównych: 
najwięk. mistrz maski 

Największe tajemnicze arcy- 
w zupełnie nowem dźwiękow. wydaniu UPIÓR W OPERZ 
Lon Chaney, = Mary Philbin i Norman Kerry 

Cudowne dzieło 
kinemat. światow. 

  

  

86.33, 
wszystkich samochodowych 

osiągnięto na 

  

OSTRZEŻENIE! 
pk Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje malo- 
$ wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 

ŻĘ CEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Śz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

9) ARCYKSIĄŻĘ 
a 

m 

6678 

  

DUNLOP 
Opony „DUNLOP“ są gwarancją bezpieczeństwa. 

Generalne przedstawicielstwo: WILNO, GDAŃSKA 6 

rekordów światowych 

oponach 

nej 

RA| 
ma Choroby przemiany materji, krzywicę, 

skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, począt- 
ki zwapnienia żył, artretyzm. 

Kasy Oszczędności 
z %% i kosztami. 

522/V1 

ZDROJOWISKO 
BLA DZIECI 

wwmzumuwzymmy | DOROSŁYCH 
KA 

  

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 
macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
Janka 13, na zasadzie art. 1030 U. P, C. 
12-go lipca 1932 r. od godz. I0-ej rano w Wilnie przy 
ul. Malto-Jerozolimskiej 60—36, 
gim terminie sprzedaž z licytacji publicznej, majątku 
ruchomego, 

składającego się z domu drewnianego, oszącowanego 
na sumę 500 zł., 

obwieszcza, iż 

odbędzie się w dru- 

należącego do Piotra Zakrzewskiego, 

na zaspokojenie pretensji Komunal- 
m. Wilna w sumie 270 zł. 

Komorvik Sądowy W. Leśniewski. 
  

  
Obwieszczenie. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru |-go, 
пр ое ва 
sadzie art. 
1932 r. od godz. IO-ej rano w Wilnie przy ul. Legjono- 
wej 29a, odbędzie się sprzedaż z przetargu publiczne- 
go ruchomości, 
wicza, składających się z dwóch domów mieszkalnych, 
drewnianych i trzech budynków drewnianych gospo- 
narczych, krytych dachówką, wzniesionych na ddział- 
ce dzierżawnej. podlegających sprzedaży na rozbiór- 
kę, oszacowanych na sumę 1300 zł. 

523/V1 

na za: 
1630 U. P. C. 18 lipca ogłasza, że w dn. 

należących do Wincentego Gulbino- 

Komornik Wł. Matuchniak. 

  

ост Llewiego Stow. Pomory Sai 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10 — 3 pp. į 

+
 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Oplata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
vsielkio zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżone. 

KRSEKPAKEZE 

CZEPKI KĄPIELOWE 
w największym wyborze 

po najniższych cenach poleca 

SKŁAD APTECZNY 
ARX" (dawn. „I. B. SE6ALL') 

s MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 
Najnowsze i najmodniejsze wzory 

I
 

          

  

|
 

natiraine'wody, sól. 
comprimes 

* pastylki Vichy-Etat 
V zn ris 
SUCHY - ETAT 

(i aię jarzwanToŚcIOwYCR 
szrocznych     

  

Komitet Organizacyjny Giełdy Zbożowe- 
Towarowej i Lniarskiej w Wilnie 

ogłasza konkurs na stanowisko kierownika biura Giełdy. 
magane kwalifikacje: wykształcenie conajmniej średnie i dokładna 
praktyczna i teoretyczna znajomość handlu rolnego. 
posiadający wykształcenie handlowe mają pierwszeństwo. 

Wy- 

Kandydaci, 
Placa 

Podania wraz z życiorysem oraz odpisami świadectw należy 
składać do dnia |-go sierpnia r. b. do Komitetu Organizacyjnego 
Giełdy Zbożowo-Towarowej i Lniarskiej w Wilnie (ul. Trocka 3, 

Zgłoszenia nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi. 

        
    

    Od roku 1 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 
Me | 

istalejo 

  

Vykintė, Mocne, 

NIEDROGO, 

i togofnych waronkah 
| NA RATY. 

MADESZŁY MOWOŚCI. 

Kupię 
wannę emaljowaną w do- 

brym stanie. Oferty z po- 

daniem ceny składać w 

Redakcji dla J. P. 

  

LETNISKO 
blisko Wiłna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
IAE slloneta 9 003 

Do „wynajęcia 

2 mieszkania 
7-miopokojowe 

ze wszystkiemi wygodami 

Mickiewicza 28 
Dowiedzieć się tamże, 

m 6, tel. 3 85 

Do wynajęcia 
mieszkania 3 i 4 pokoje 
z wygodami przy ul. Ja- 
kóba Jasińskiego 18. Do- 
wiedzieć się na miejscu 

oraz Trocka 4, m. | 

Do wynajęcia 
odremontowane 2-pokoj. 
mieszkanie z kuchnią ze 
wszystkiemi wygodami — 
ul. M. Pohulanka 10 róg 

Teatralnej Il 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
4.pokojowe za zwrotem 
330 zł. kosztów za insta- 
lację elektr. i okienice. 

Garbarska 5, m. 18. 

  

  

  

  

Do wynajęcia 
słoneczne mieszkanie 

3-pokojowe z wygodami 
Garo poko) > Euobnią 
i stajnia Tartaki 19 
róg Ciasnej, telefon 3-52 

3 pokoje 
z wygodami z używal- 

nością kuchni 

DO WYNAJĘCIA 
Pańska 4, m. 7 

Francuskiego, 
konwersacji 

(specjalność wymowa, li- 
teratura) po powrocie z 
Paryża udziela dyplomo- 

wana nauczycielka. 
W. Stefańska 23 m. 9. 

    

Dr. Zeldawięz 
Choroby skórne, wenen. 
narządów moczowych 

od g. 9—| i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg I2—2 i 4-—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10.67 
od godz. 9—1 i 4—8 

M Kenigskerg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godr. 9—12 1 4—-8, 

Akuszerka 

Maję aknortWa 
pezyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

  

  

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Kostjumy 
kąpielowe. Składnica. 

sportowa. Wileńska 10. 

Salon damsko-męski 
i. Bergera, Rudnicka 18, 

    

Strzyżenie i ondul. | zł. 
* męskie 70 gr. 

Golenie 40 

Manicure — - 70 gr. 
  

Grupa studentów 
przygotowuje do egzami- 
nów ze wszystkich przed- 
miotów w zakresie gim- 
nazjalnym i szkoły tech- 
nicznej oraz do wstępnych 
egzaminów konkursowych 

na politechnikę 

Mickiewicza 19—31. 

Uczeń 8 kl. gimn. 
udziela korepetycyj w za- 
kresie 7-u klas gimnazjum 
z polskiego, matematyki, 

francuskiego i łaciny, 
Dowiedzieć się: Antokol- 

  

  ska 8-a, m. 2, od 3—4 pp.   Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.“ 

pod „Młoda panna* 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngla) 

    

Mydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


