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Pakt o nieagresji SSSR Histor 
„Gazeta Warszawska“ zamieszcza- 

jąc nasze sprostowanie, że nigdy u nas 

żadnych artykułów rozważających mo- 

żliwość wymiany Litwy  Kowieńskiej 

na Pomorze nie było, dodaje od siebie 

tytuł: „Krzywe sprostowanie'* i powta- 

rza swoje kłamstwo: „a jednak takie 

artykuły były, pióra zdaje się p. Stud- 

nickiego''.—Proszę zauważyć, że „Ga- 

zeta Warszawska* ani nie przytacza 

takiego artykułu, ani nie cytuje cho- 

<iażby daty, a wskazując autora, wska- 

zuje go tylko w przybliżeniu. Z tego 

przykładu chociażby widać, jak dalece 

nieuczciwym organem jest „Gazeta 

Warszawska. 
Rozumiemy dobrze, że powtarzając 

nieustannie naszą formułę: „chcemy, 

aby pomiędzy Warszawą a Berlinem, 

panowały stosunki nie inne, jak pomię- 

<dzy Paryżem a Berlinem* — postępu- 

jemy okropnie z punktu widzenia dzien- 

nikarskiego. Sądzę, że obrzydliśmy 

«czytelnikowi powtarzaniem tego sa- 

mego w kółko. A jednak powtarzanie 

tej formuły uważamy sobie za obywa- 

telski obowiązek, męczenie naszych 

czytelników ciągłem przytaczaniem ie- 

go frazesu uważamy za celowe, a to z 
dwóch względów: 1) widzimy coraz 

częściej, że formuła ta zaczyna kiełko- 

wać w mentalności społeczeństwa połl-- 

skiego. Od czasu do czasu pojawia się 

jakiś artykuł, czy broszura (jak ostat- 

nio wśród obozu opozycyjnej lewicy), 

która stoi na gruncie naszej formuły. 

Jest to bądźcobądź przebijanie muru 

skostniałej frazeologji, w której żyje- 

my. 2) Formuła ta jest, — jakeśmy już 

„pisali, —tak jasna i tak przekonywująca, 

że jawne przeciwdziałanie jej jest pra- 

wie niemożliwe. Nikt nam jeszcze w 

Polsce nie odpisał: „owszem, niech 

„sobie Francja godzi się z Niemcaini 

„Sama, nic to nas nie powinno obcho- 

„„dzić, my będziemy nadal nasz stosu- 

„sunek do Niemiec pogarszać, wzglę- 

„dnie będziemy uważać za rzecz natu- 

„„rałną i nie budzącą sprzeciwów, ani 

„konieczności przeciwdziałania, że 

„Niemcy godząc się z Francją, docho- 

„dząc z nią do porozumienia, cały swój 

„zapał rewanżowy zwracają w naszą 

„„stronę“. — Takiego frazesu w Polsce 

nikt nie wymówi, a przecież tylko ta- 

śie zdanie przedstawiałoby konsekwen- 

tne i logiczne twierdzenie, iż nasza for 

amuła jest niesłuszna. 

Walka z formułą „niech stosunki 

jpolsko - niemieckie będą takie same, 

jak francusko - niemieckie" — odby- 

wa się w sposób inny. Ataku frontowe 

go nikt nie przypuszcza. Naszej propa- 
gandzie przeciwstawia się inne spo- 
soby 1) Przemilczanie, 2) Metodę wy- 
śmiewania się, wzruszania ramionami, 
patetycznego hałasowania w czem, 

zresztą nie przez złą _ wiarę, 

łecz przez niedojrzałość _ umysło- 

wą specjalnie odznacza się jakiś pa- 

jac pisujący w „Głosie Narodu', 
3) Metodę  wyolbrzymiania — па 
szych intencji do wymiarów karykatu- 
ralnych, podsuwania nam koncepcji, 
kiórych nigdy nie mieliśmy (sojusz 
qolsko-niemiecko-włoski przeciw Fran- 

cji) insynuowania nam zamiarów o 

charakterze przestępczym (wymiana 
Pomorza). Zwłaszcza ta trzecia meto- 

da nasuwa nam myśl, że istnieje prze- 

<cież sprężyna, której specjalnie na 

tem zależy, aby w Polsce nie pojawił 
się swego rodzaju polski briandyzm w 
stosunku do Niemiec innemi stowy, aby 
Niemcom hitlerowcom, rewariżystom i 
innym nicby nie stało na przeszkodzie 

do jednostronnego skierowywania ca- 
łej swej ekspansji odrodzeniowej wy- 
łącznie przeciwko nam. 

Do rzędu zwalczania naszej for- 

muły, za pomocą  wyolbrzymia- 

nia paktu o nieagresji z Sowietami, 

SUgerowanie nam myśli, że mówiąc o 
francusko — niemiecko - polskiem poro- 

  

zumieniu, mamy na myśli organizowa- 

nie interwencji w Rosji sowieckiej. W 

ten sposób przeciwstawia się tenden- 

cję naszego pisma tendencjom polskie- 

go Ministerstwa Spraw Zagranicznycn, 

kióre, jak wiadomo, dąży do podpisa- 
nia paktu o nieagresji z Sowietami i 

jedynie z powodu trudności wysuwa- 

nych przez Sowiety niedochodzącego 

do skutku. 

Istotnie wobec Sowietów precyzo- 

waliśmy nieraz fasze skrajne stanowi- 

sko. Wołaliśmy „banzaj”, kiedy japoń- 

sko - sowieckie stosunki były naprę- 

żone. Wskazywaliśmy na  koniecz- 

czność międzynarodowej walki z bal- 

szewizmem. Tego wszystkiego się nie 

zarzekamy i nie wypieramy, z tem jed- 

nak zastrzeżeniem, że wszystkie te my- 

śli były wypowiadane z punktu widze- 

nia europejskiego, z punktu widzenia 

obrony naszej cywilizacji. Mozpa':u- 

jąc koncepcje sojuszu francusko- 

niemiecko-polskiego, z punktu widze- 

nia o wiele węższego, bo tylko pań- 

stowowej polskiej racji stanu musimy 

zaprzeczyć, aby ten sojusz warto było 

dopiero wtedy tworzyć, jeśli ma się w 

zanadrzu myśl 0 interwencji. Nawet 

jest dziwne, że w Polsce, której mini- 

strem spraw zagr. jest p. August Zale- 

ski, gdy się mówi o jakimś sojuszu, 

porozumieniu przychodzi do głowy za- 

raz wyraz wojna, zamiast wyrazu po- 

kój. Przecież p. August Zaleski tak 

często nam klaruje, że wysiłek polity- 

ki polskiej zwraca się ku zapewnieniu 

pokoju. Raz jeszcze przypomnę, że nie 

jestem pacyfistą z zasady, natomiast 

jestem pacyfistą z musu, jako Europej- 

czyk i jako Polak. Porozumienie fran- 

cusko - niemiecko - polskie jest to 

wewnętrzny pokój w Europie. jest to 

rzecz cenna sama w sobie bez dodat- 

ku możliwości polityki interwencyjnej 

w Rosji. 

Słyszałem z pewnych ust oświad- 

czenie, że nawet oferty pokojowe, po- 

chodzące ze strony niemieckiej wysto- 

sowane do Polski są szkodliwe dla pań 

stwa polskiego, bo kompromitują nas 

wobec Francji. Jakkolwiek te oświad- 

czenia usłyszałem od osoby znacznie 

miarodajniejszej od siebie co do na- 

szej polityki zagranicznej, to jednak u- 

ważam je za tak rozpaczliwie naiwne, 

że nawet nie będę z niem polemizował. 

Co do mnie to uważam normalizację 

stosunków na naszych granicach, po- 

kojowość stosunków na naszych mie- 

dzach nie za osłabienie, lecz za wzma- 

cnianie pozycji Polski. 

Tutaj więc mieści się punkt podej- 

ścia do paktu o nieagresji z Sowietami. 

Każdy pakt jest realny o ile odpowia- 

da pewnym politycznym rzeczywisto- 

ściom. Pakt o nieagresji z Sowietami 

będzie tylko stwierdzeniem następują- 

cego stanu faktycznego. 

SSSR. nie zagraża chwilowo nam. ' 

SSSR dąży do wywołania światowego 

pożaru przez rewolucjonizowanie Azji. 

Stąd SSSR przygotowuje zamach па 
posiadłości angielskie w Azji, na posia- 
dłości irancuskie w Azji, na Chiny, 1a 
Japonię. Do chwili zakończenia swego 

programu azjatyckiego (0 ile nie za- 
szłyby jakieś nieprzewidziane wypad- 

ki, np. wojna niemiecko-polska) SSSR 

zostawi Polskę w spokoju. 

Powyższy stan faktyczny daje od- 

powiedź na pytanie dlaczego Sowiety 

mogą obecnie pakt o nieagresji podpi- 
sać z Polską. 

Polskie stanowisko można sprecy- 

zować w sposób następujący: 

Gdyby kiedykolwiek (na co się nie 

zanosi) była organizowana w  Euro- 

pie wojna interwencyjna przeciwko 

SSSR. to Polska — o ileby do takiej 

interwencji przystąpiła — to przystąpi- 
łaby nie pierwsza, lecz ze wszystkich 
państw europejskich ostatnia. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłosżeś, 

POSIEDZENIE PLENARNE 

LOZANNA. PAT. — Końcowe po- 
siedzenie konferencji lozańskiej rożpo- 
częło się o godz. 10 rano. Na początku 
posiedzenia sir John Simon, imieniem 
Anglji, Germain Martin, imieniem Fraa 

"cji, Mostani imieniem Italji złożyli de- 
klaracje, w których oświadczają, że 
moratorjum, proklamowane deklaracją 
z 16 czerwca b. r. na czas konierencji 
lozańskiej, a które zostało wczoraj 
przedłużone w stosunku do Niemiec, 
przedłużone jest także w stosunku do 
długów wojennych, należnych tym pań 
stwom aż do czasu wejścia w życie u- 
kładu lozańskiego, lub też do notyfiko 
wania niemożności ratyfikacji. Następ- 
nie rozpoczęło się podpisywanie ukła- 
du z Niemcami. Po środku sali umie- 
szczono specjalny stół, do którego ko- 
lejno podchodzili delegaci. Pierwszy 
podpis położył przewodniczący konie- 
rencji Mac Donald. W imieniu Polski 
układ podpisał minister Zaleski. 

Układ lozański podpisany został 
przez następ. państwa: Belgja, Fran- 
cja, Japonja, Polska, Anglja, Niemcy, 
Włochy oraz 4 dominja angielskie. Ро- 
zostaje on otwarty do dalszych podpi- 
sów uczestników konferencji. Dokut- 
nient, który został podpisany, nosi pie- 
częć miasta Lozanny. Jest ta sama pię- 
częć, która była użyta w roku 1525, po 
podpisaniu przyniierza między Bernem 
i Fryburgiem a Lozanną. 

Po zakończeniu ceremonji podpisy- 
wania układu lozańskiego Mac Donatd 
stwierdził, że konferencja lozańska po- 
wołała dwie komisje: jedną, która zaj- 
mie się reparacjami wschodniemi i bę- 
dzie pracowała pod przewodnictwem 
Theunisa (Belgia) — 1 drugą komisję, 
która pod przewodnictwem Georgea 
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BRASŁAW — Ksjegamja T-wa „Lot“, ! 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 

Ksjęgeraja DABROWICA (Pokesie) — 
DUKSZTY — Bufet 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KŁECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 

T-wa „Ruch“, MOŁODECZNO — Księgarnia 

  

Bonnet zajmie się sprawami Europy 
środkowej i wschodniej. 

Zamykając konierencję lozańską, 
Mac Donald w przemówieniu oświad- 
czył, że konierencja lozańska stanowi 
nową kartę w dziejach pokojowych Eu 
ropy. Doświadczenia poczynione przez 
świat od roku 1919 wskazywały, że 
dokonywanie wielkich płatności przez 
jedne państwa na rzecz drugich przy 
równoczesnem zahamowaniu handłu 
światowego, wyrządziło wszystkim pań 
stwom wielkie szkody. Koniecznosć 
transieru olbrzymich sum była przy- 
czyną wielkich cierpień, jakie dotknę- 
ły życie gospodarcze świata. jest rze- 
czą słuszną — kończył Mac Donald — 
ażeby Niemcy brały udział w odbudo- 
wie gospodarczej świata. 

SYSTEM ROZRACHUNKÓW 

LOZANNA. PAT. — Głównym do- 
kumentem konferencji jest układ z Niem 
cami. Na wstępie tego układu figuruje 
deklaracja polityczna, której treść poda 
no osobno. 

Dalej układ przewiduje, że Nientcy 
wręczą Bankowi Rozrachunków Między 
narodowych bony rządu niemieckiego 
na ogólną sumę 3 miljardy mk. w zło- 
cie. Bank nie wypuści tych bonów 
przed upływem okresu 3 lat od chwili 
podpisania układu. 

W 15 lat po podpisaniu układu bo 
ny, które nie będą uplasowane przez 
Bank zostaną unieważnione. Po upły- 
wie 3 lat Bank wypuści bony droga e- 
misyj publicznych w miarę możności, 
na sumę, którą uzna za właściwą, pod 
warunkiem, że żadne emisje nie będą 
miały miejsca po kursie niższym, niż 
90. proc. Rzesza będzie miała w każdej 
"chwili prawo odkupowania bonów, któ 
re nie zostały jeszcze emitowane przez 

„Pokój na ziemi ludziem dobrej woli” 
LOZANNA. PAT. — Przemawia- 

18с na plenarnem posiedzeniu konieren 
cji Herirot oświadczył co następuje: 

Zamknęliśmy wrota dla namięton- 
ści. Każda delegacja broniła w sposób 
zdecydowany powierzonej sobie spra- 
wy, prowadziliśmy jednak dyskusję z 
pragnieniem ustalenia współpracy i z 
myślą uzdrowienia okrutnego zła istnie 
jacego na świecie. Proklamowaliśmy 
poszanowanie umów, ażeby dać roz- 
wiązaniem  międzynarodowem tesame 
gwarancje, jakie mają akty w žyciu 
prywatnem. My Francuzi przejęci głę 

boką troską o nasz naród, wysłuchaliś- 
my z żywem wzruszeniem opisu cier- 
pień narodu niemieckiego, z ktoryni 
pragniemy utrzymwać serdeczne  sto- 
sunki. jutro być może dawny duch, 
który wywołał tyle smutku, zagrozi na 
szym pracom. Uczyńmy więc apel, a- 
by go zwałczać do wszstkich umy- 
słów szlachetnych i do wszystkich 
serc lojalnych świata. W zakończeniu 
premjer przypomniał najpiękniejsze 
słowa, jakie kiedykolwiek były wypo- 
wiedziane, a mianowicie: „Na ziemi 
pokój ludziom dobrej woli". 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W PIKIELISZKACH 
Po pobycie w Grodnie p. Marszałek 

Piłsudski przybył samochodem do Pi- 
kieliszek, gdzie, jak wiadomo, bawią od 
tygodnia p. Marszałkowa z córkami. 

Na dziś rano zapowiedziany jest 
przyjazd do Wilna p. premjera Prysto- 
ra. 

„Prometeusz“ na dnie morza 
PARYŻ. PAT. — W dniu 8 bm, u- ły dotychczas pomyślnych rezultatów ciwstawiające się sobie grupy. z 

Siłowano nawiązać komunikację dźwię- Położenie zatopionego statku jest obec- ki niezależne i lewicowe starają 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
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A, Łuszuk, 
Małinowskiego, OSZMIANĄ — K, 

Zwierzyński, 

yczny dzień w Lozannie 
Podpisanie układu reparacyjnego 

Bank Rozrachunkow  Miedzynarodo- 
wych. Bony będą przynosiły 5 proc., 
amortyzacja wynosić będzie 1 proc. 
rocznie. 

Surmny, osiągnięte z emisji bonów, 
będą przekazywane na specjalny ra- 
chunek, którego znaczenie będzie okre 
ślone późniejszym układem. 

W razie gdyby Rzesza emitowała 
pożyczkę zagranicą, zaofiaruje ona zu- 
żytkować 1/3 sumy osiągniętej na od- 
kupienie bonów. Bank Rozrachunkow 
Międzynarodowych będzie mógł w 
pewnych okolicznościach obniżyć kurs 
emisji z 90 proc., na skutek decyzji, 
powziętej większością 2/3. Rada admi 
nistracyjna Banku Rozrachunków Mię- 
dzynarodowych zasięgać będzie opinii 
prezydenta Banku Rzeszy. Decyzja bę- 
dzie powzita większością. Niemcy do- 
magaly się zasady jednomyślności, co 
zapewniłoby prezydentowi Banku Rze- 
szy składanie swego veta, lecz żądanie 
to zostało odrzucone. 

Po wejściu w życie układ lozański 
zastąpi układ haski z 1930 r. oraz u- 
kład, podpisany w Hadze w lipcu 1931 
r. Układ nie zmieni w niczem praw po- 
siadaczy pożyczki zagranicznej Nie- 
miec z 1924 r. i pożyczki międzynaro- 
dowej 5 i pół proc. rządu niemieckiego. 
Gdy tylko układ będzie ratyfikowany 
przez rządy niemiecki, belgijski, tran- 
cuski, angielski, itałski oraz japoński, 
wejdzie on w życie między państwami, 
które go ratyfikowały. 

Przepisy przejściowe, dotyczące 
Niemiec, a stanowiące odrębny doku- 
ment konierencji, przewidują przedłu- 
żenie w stosunku do płatności Niemiec 
moratorjum, proklamowanego deklara- 
cją z 16 czerwca 1932 r. Przedłużenie 
to skończy się z chwilą wejścia w ży- 
cie układu lozańskiego, lub też z chwi- 
lą zanotytfikowania Niemcom przez je- 
den z pięciu rządów, iż zdecydował nie 
ratyfikować układu. 

REZOLUCJA W SPRAWIE EUROPY 
ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

LOZANNA. PAT. — Rezolucja w sprawie 
Europy Środkowej i Wschodniej, stanowią- 
ca jeden z dokumentów konierencji, przewi- 
duje stworzenie komisji, która będzie miała 
za zadanie przedłożyć komisji sutdjów euro- 
pejskich Ligi Narodów propozycje, zmierza- 
jące do zapewnienia uzdrowienia krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej, przypomi- 
nając w szczególności: 

1 środki, któreby pozwoliły na przezwy- 
cęiżenie trudności transferowych i umożliwi- 
ły zniesienie obecnych ograniczeń  waluto- 
wych, 

2) środki, któreby przyczyniły się do 
wzmożenia handlu pomiędzy temi państwa- 

wstałych w krajach rolniczych Europy Środ 
kowej i Wschodniej na skutek zniżki cen 
zbóż, z tem, że prawa państw trzecich zosta 
ją zastrzeżone. 

Wkomisji tej mają być reprezentowane 
państwa następujące: Austrja, Bułgarja, Bel- 

ja, Czechosłowacja, Francja, tlalja, Wielka 
ytanja, Niemcy, Polska, Rumunja, Grecja, 

Jugosławja, Węgry i Szwajcarja. Każde z 
tych państw deleguje dwóch reprezentantów. 

OCENA KONFERENCJI 
W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. — Głosy prasy niemiec- 
kiej zawierające ocenę wyników konferencji 
lozańskiej dzielą się na 2 dość wyraźne prze- 

dzienni- 
przede- 

kową z „Prometeuszem”, wszystkie jed- nie dokładnie ustalone. Znane są rodzaj wszystkiem podkreślić dodatnie strony  o- 
nak wysiłki okazały w tym kierunku @а- 
remne. 

Specjaln; yrrząd, zaliinstalowany na 
pokładzie 2 iai r 
się na kontrtorpedoweu „Burza'* nie da- 

PABEZPORCZESZRZYTEWZOZKA ZZS TZASCZUERTTŻI 

Jest to zupełnie oczywiste, bo ze 

wszystkich państw europejskich taka 

kombinacja byłaby dla nas najbardziej 

ryzykowną. 

Dlatego też uważamy podpisanie 

paktu o nieagresji z Sowietami za 

rzecz słuszną. Nie wiążemy tylko z nira 

tych przesadnych nadzići, które wiąże 

Demokracja Narodowa. Im się zdaje, 

że pakt o nieagresji z Sowietami bę- 

dzie nas zabezpieczał od agresji ze 

strony Niemiec. Jest to oczywiście non- 

sensem, bo kompletną iluzją jest nietyl- 

ko nadzieja, że Pomorza polskiege bę- 

dą bronić „czerwoni kozacy*, lecz ta- 

kiem samem złudzeniem jest przeko- 
nanie, że w razie (co nie daj Boże) 
konfliktu polsko-niemieckiego — SSSR 
pozostanie neutralny i nie rzuci się na 
nasze ziemie wschodnie. Cat. 

2 termu, jak również kieruek i 
prądu. Kompetentne czynniki zbada- 

ły wszystkie możliwości uratowania „Pro 

kim optymizmem wobec trudności, jakie 

ozycii pozosiaje jedynie, wydobycie 1a Ё svaje ynie cie na 
powierzchnię całej zatopionej łodzi. Na 
miejscu katastrofy przeprowadzone były 
w: ciągu dnia wezorajszego prace przy- 
gotowawcze, materjał jednak okazał się 
miedostateczny, 

W dniu 9 bm. o wschodzie słońca: ro- 
mergją. 

  

WARSZAWSKI AL CAPONE 
SKAZANY NĄ TRZY LATA 

WIĘZIENIA 
WARSZAWA. PAT. — W dniu dzi 

siejszym 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), Kar- 
piński na 6 lat więzienia, Sztejnwort 

na 5 lat więzienia, Janiak na 4 lata wię 
izenia, Jakubczyk, Kantor, Dusznicki, 
Osmiański, Laskowski i Bocheński po 
2 łata więzienia, Cieśliński na 4 lata 
więzienia, Lipszyc, Perelman i Szmi- 
giel zostali uniewinnieni. 

siągniętego porozumienia, prasa nacjonalisty 
czna daje wyraz swemu niezadowoleniu, 
który przybiera gwałtowny ton rozgorycze- 

Ailette“ i drugi, znajdujący meteusza”, ostrzegają jednak przed szyb nia. Do tych głosów niezadowolenia prasy 
prawicowej RE się również Germania, 
która oświadcza, iż nie podziela przekonywa 
nia, że nastąpiło w Lozannie ostaeczne znie- 
sienie wszelkich reparacyj. Największą apro- 
batę stanowiska swego w Lozannie i osiąg- 
niętych tam wynikow znajduje delegacja nie 
miecka „Berliner Tageblatt“. Z punktu widze 
nia polityki zagranicznej otwarta została dro 
ga do odbudowy gospodarczej Niemiec. Ba- 
czyć należy — pisze dziennik, aby wynik nie 
iz. zachwiany od strony polityki wewnę- 

znej. $ 

REWIZJA DŁUGÓW WOBEC 
AMERYKI 

WASZYNGTON. PAT. — Z kół depar- 
tamentu stanu oświadczają, iż Stany Zjed- 
noczone powitają z zadowoleniem wszelkie 
nowe propozycje, jakie będą w możności u- 
czynić ich dłużnicy w zakresie spłaty długów 
wojennych. 

W deperatamencie stanu wyrażają zadowo 
lenie z powodu osiągnięcia przez konieren- 
cję lozańską kompromisu w sprawie odszko- 
dowań. Rząd amerykański jest obecnie go- 
tów wypełnić obietnicę ponwnej rewizji spra 
wy długów. Departament stanu jest zatera, 
aby kraje europejskie przedkładały swe pro- 
pozycje indywidualne, gdyż polityka Stanów 
Zjednoczonych zawsze skłaniała się do roz- 
patrywania odrębnie propozycyj swych 15 
dłużników. 

WICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiege, | 
NOWOGRÓDEK — Kłosk Bi, Michalskiego, ! 
N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, i 

PINSK — a Polska — Št, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjegarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewja —Biuro Gazetowe, ul, 3 Majs 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
WARSZAWĄ — Tow, Księgaraj Koi, „Ruch“, 

(i 
. 
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do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zm dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr, 
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TELEGRAMY 
POŻYCZKA POLSKA ZWYŻKUJE 
LONDYN. PAT. — Wobec podpisa- 

nia umowy lozańskiej, wszystkie pożycz- 
ki państw. centralnej Europy zwyżkowa- 
ły dziś na giełdzie londyńskiej. T proc. 
polska pożyczka stabilizacyjna podnio- 
sła się o półtora punkta i była w poszu- 
kiwamiu po kursie 77 z tendencją mocną. 
W ciągu ubiegłych 14 dni pożyczka pol- 
ska wzrosła ma giełdzie londyńskiej o 
31 procent, 

BóJjKI W NIEMCZECH 
MONAOHJUM. PAT. — W miejsco- 

wości Burgenfeld doszło do krwawego 
starcia pomiędzy nacjonalistami, komu- 
nistami i socjalistami. Zajście zostało 
Sp ame przez nacjonalistów, któ- 
rzy w odpowiedzi na bezczelne prowoka- 
cje zostali zaatakowani przez członków 
republikańskiego Reichsbanneru oraz 
członków partji komunistycznej, 

Po krótkiej chwili liczba walczących 
wzrosła do 400 osób. Miejscowa policja 
była: wobec swej szczupłej liczby zupel- 
mie bezsilna. Na placu walki, zakończo- 
nei ucieczką macjonalistów, pozostało 
kilkymestu cieżko rannych. 

KRÓLEWIEC, PAT. — Na ulicach 
Królewca doszło do poważnych starć 
między komunistami i hitlerowcami. Ki 
ka osób została bardzo ciężko rannych. 

Policja była zmuszcma zrobić użytek z 
bTONI. 

WALKI NA GRANICY 
CHIŃSKO - TYBETAŃSKIEJ 

„MOSKWA, PAT. Na granicy 
chińsko - tybetańskiej wojska tybetan- 
skie przeszły na wszystkich odcinkach 
do ofenzywy. W krwawej bitwie, która 
miała miejce w póbliżu Czuanbian, pa- 
dło z obu stron po 400 ludzi. Przedstawi- 
ciel Dalaj - Lamy wyjechał demonstra- 
cyjnie z Nankinu do Pekinu, co równo- 
Pakas L S een m» о- 
icjalnych między tem a cetnalnym 
rządem chińskim. 

KRWAWA KAMPANJA WYBORCZA 
W RUMUNII 

BUKARESZT. PAT. — Kampanj: 
przedwyborcza w. Rumunji weszła > 
swój okres kulminacyjny, okupiony ofia 
rami w ludziach. Poza krwawym wypad- 
kiem w: Buzau, którego ofiarą padł były 
senator liberalny Jonescu Bradenau, о- 
raz członek stronnictwa chłopskiego Bo- 
iang Fasta, w Mołdawii doszło ma wie- 
cu partji liberalnej do utarczki między 
uczestnikami wiecu a zwolennikami 
strommiietwa narodowo - chłopskiego. W 
wytaiku tej utarezki poniósi śmierć czło- 
nek stronnictwa liberalnego Tataru, 

POŻAR FABRYKI WŁÓKIENNICZEJ 
„ PUKARESZT. PAT. — W Bukaresz- 

cie spaliła się jedna z większych fabryk 

  

włókienniezych, należąca do rumuńskie- 
go przemysłu bawełnianego. Mimo ener- 
gicznej akcji ratowniczej, w której 3 
strażaków: poniosło ciężkie pokaleczenia, 
fabryki nie udało się uratować, Straty 
wymoszą 60 miljonów lei. W fabryce pra. 
cowało kilkumastu robotników i majst- 
rów z Polski, którzy wskutek pożaru u- | 
tracą swe zajęcia. 

KOSZTA UTRZYMANIA 
W CZERWCU 

WARSZAWA. PAT. — Główny U- 
pań rząd Statystyczny donosi, że Komisja do 

badania zmian kosztów utrzymania 
Warszawie na posiedzeniu 8 lipca br. 
staliła, że koszty utrzymania rodziny 
pracowniczej, złożonej z 4 osób, w mie- 
siącu czerwcu 1932 r. w porównaniu z 
majem obniżyły się o 2,5 procent. 

CHINY NAWIĄZUJĄ STOSUNKI 
Z SOWIETAMI 

TOKJO. PAT. — Rząd chiński wystąpił z 
propozycją nawiązania stosunków SŁ 
tycznych z Sowietami w celu przeprowadze- 
nia rokowań o pakt o nieagresji. 
= Karachan, informując o tem ambasadora 
japońskiego w Moskwie, oświadczył, że So- 
wiety są gotowe powrócić do normalnych 
stosunków z Chinami nawet bez względu na 
ten pakt. W sierach urzędowych Tokjo krok 
ten uważany jest za manewr ze strony Chin 
w celu wywarcia presji na Japonję w kwe- 
stji Mandžurji. 

w 
u- 

Światowa konferencja 
gospodarcza 

LOZANNA. PAT. — Ostatnim doku- 
mentem konferencji lozańskiej jest rezo- 
Tucja w sprawie przyszłej światowej kon 
ferencji gospodarczej i! monetarnej. Re- 
zolucja wspomina o zadaniach gospodar- 
z h, które a ryskiai konferen- 
cja: tka i stwierdza, że mastępu- 
jace kwestje winny być zbadane w dzie- 

> = sowej: 
ityka pienniężna i kredytowa, 

2) trudności w obrocie dewiz, 3) poziom 
7) ruch : uab, STS uda 

dziedzinie gospodarczej — - 
tyka si 2) a o kazy 
przywozu i wywozu, kontyngenty i inne 
utrudnieniła: w handlu i 3) porozumienia 
producentów. Rezolucja wskazuje dalej 
na konieczność uzdrowienia systemów 
monetarnych manodowych i stabilizacji 

wi ei SO Dia 
tych rezolucja: wzywa Ligę Na- 

rodów do zwołamia: konferencji monetar- 
nej i gospodamezej. 

Rezolucja pozostawia Lidze swobodę 
co do daty i miejsca konferencji, decy- 
dując, iż koniferencja! może się odbyć po- 
za Genewą. — Pozatem stworzona zo- 
stamiie komisja. przygotłowawcza, do któ- 
rej Francja, Wielka Brytanja, Niemcy, 
Włochy, Japonia ii Belgja maja delego- 
wać po 2 przedstawicieli.



  
M“ dudki wybrał 

w klatce. 

zimę przechować ku 

tworach coś z tych j 

  

SILVA RERUM 
Istnieje w Krakowie Tow. 

ny Piękności Krakowa, istnieje Tow. 
Miłośników Krakową,... Pomimo to do- 
konywają się barbarzyństwa w rodza- 
ju budowania nowoczesnego gmachu 
firmy „Feniks* na Rynku Krakowskim, 

F W ostatnich czasach rozpoczęto 
wójńę z wystawami sklepowymi, urzą- 
dzanemi kosztem zniszczonych styto- 
wych opraw okiennych. 

Czas (152) pisze o tem: 
Już trzeci rok trwa masowe usuwanie pu- 

deł wystawowych. Zaczęto naprzód od Ryn- 
ku. Z wyjątkiem” może trzech czy czterech do 
mów oczyszczono już Rynek zupełnie. Obec- 
nie oczyszcza sią ulicę Florjańską. Akcja ta 
od ubiegłego roku po dzień dzisiejs 
ła ośmnaście domów. Niestety w niewielu 
mach po zdjęciu futryn ukazały się napowrót 
dawne wspaniałe portale i stylowe oprawy 0- 
kienne z kamienia. Większość ich zniszczo- 
ло bezpowrotnie przy zakładaniu tych Wy- 

staw. 

W ostatnich dniach właśnie odsłonił sie 
przecież wspaniały, barokowy portal (Florjań 
ska 1. 19), zupełnie nienaruszony. W innych 
domach po zdjęciu tynku ukazały się potężne 
mury gotyckie z 14-go wieku, budowane z 
cegły tego samego formatu, co świątynia Ma- 
rjacka. Przykład tego mamy właśnie w ma- 
tym typowym trzypiętrowym domu niieszczań 
skim, o dwóch oknach frontu (nr. 10), gdzie 
również na pierwszem piętrze odkiyto sta- 
ry piękny strop, z belek profilowanych ukł 
dany. Niestety z dawnego, gotyckiego porta- 
iu ani śladu nie pozostało, który—sądząc po 
wielkim gotyckim portalu sąsiedniego domu 
(nr. 8) — musiał być równie wspaniały. 

Oto wiadomości i smutne i radosnie. 
Smutne, gdyż zanadto wyraźnie mówią 
© naszem barbarzyństwie, radosne, bo 
świadczą o walce z wandalizmem i do- 
brych wynikach tej walki. 

Czemuż w Wilnie niema Towarzy- 
stwa Ochrony Piękności Wilna, cze- 
mu nieczynne jest Towarzystwo Miłoś 
ników Wilna?.. 

Tyle przecież jest u nas do zrobie-- 
nia!... 

Dziennik Pomorski (154) zastana- 
wia się nad tem, do jakich szkół nale- 
ży skierowywać dzieci. 

Cały szereg niezależnych wzajemnie przy- 
czyn spowodował kwestję tak zwanej „nad 
produkcji inteligencji" w Polsce. Nie wdaj 
się w glębsze dociekanie tych przyczyn widzi 
my jasno, że pod wpływem gospodarczego 
kryzysu kwestja ta zaostrzyła się bardzo w 
ostatnich czasach i w szczegółności żywo do- 
tyczy młodzieży w wieku szkolnym, stojącej 
pized problemem wyboru zawodu, młodziezy 
z maturalnemi świadectwami lub z kilkuklaso- 
wem wykształceniem średniem, dla której j 
dzisiaj sprawa ta wymaga szybkiej decyzj 

Przed tą młodzieżą odkrywają się w Pol- 
sce zgoła inne perspektywy, niż bezrobocie 
z akademickim dyplomem w kieszeni, jeśli ro- 
dzice i młodzież sama rzuca okiem na sytua- 
cję w Polsce w zakresie podaży i zapotrze- 
bowania na kwalifikowaną pracę w dziedzi- 
nie technicznej, rzemieślniczej, handlowej, rol 

niczej, przemysłowej słowem w zakresie nau- 
ki i wiedzy, której udziela, zgodnie z ogólnie 
przyjętą terminologją Szkolnictwo Zawodo- 
we. 

Nie ulega wątpliwości, iż posiada- 
nie wykształcenia zawodowego daje į 
lepsze szanse w walce o byt. 

Szkolnictwo zawodowe w Polsce 
wciąż się rozrasta: 

Liczba szkół zawodowych, objętych przez 
ministerstwo oświaty w r. 1917, wynosiła 70. 
W 1924 r. liczba szkół państwowych ZAWU- 
dowych dosięgła 331, prywatnych 353, a w r. 
1931 zgodnie z ostatnio wydanym oficjałnym 
spisem szkół zawodowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, jednych i drugich mamy obecnie 
TI. 

Ale i ta ilość szkół naogół jest nie- 
dostateczna. 'Lector. 
— — 

Dr. Krzemizńsk! 
Chor.by w:wnętrzue spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 3 
Kwiatowa 7, tal. 14 25. 
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y się na įagodobra- 

nie, a zimą będą siedzieć jak ptaszki 

Czy myślisz, Mamusiu, aby na 

ich radości w prze- 

agódek ? 

Dwa proce 

„SLOWO“ 

Uiica Piusa XI w Warszawie * WIRZE sTOLICY Pogrzeb 
ĖS. p. 

įJėzefa Weyssenhoffa 
WARSZAWA. PAT, — W dniu dzi- 

siejszym o godzinie 11 przed południem 

ойу łsię pogrzeb znakomitego pisarza, 
śp. Józefa Weyssenioffa. Po nabożeń- 
stwie żałobnem w kościele św. Krzyża, 
nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cme 

tarz Powązkowski. W koladukcie pogrze- 

bowym wzięli udział poza najbliższą ro- 

dziną zmarłego minister WR. i OP, Ję- 

drzejewicz, prezydent miasta Warszawy 

  

Słomiński, przedstawiciele literatury. 
sztuki, świata artystycznego, delegacja 
stow. Dowborczyków, korporacji Poio- 

  

nia i w. i. Nad trumną wygloszonu -ze- 
reg przemówień, 

* 

WARSZAWA. PAT. — Prezes Źw. 
Wydawców Dzienników i Czasopism 
przesłał ma ręce syna zmarłego pisarze 
Józefa Weysisenhoffa: prof. Jana Weys- 
senhoffa następujący telegrara: * 

W: imieniu rady i zarządu głównegu 
Polskiego Związku Wydawców Dzienni- 
ków i Czasopism przesyłamy wyrazy 
szczerego współczucia w bólu z powodu 
straty, jaka dotknęła Palnła Profesora i 
Jego rodzinę, Strata ta (okiryta jedno- 
cześnie obą cały Świat prasy, litera- 
tury, oraz sztuki polskiej. 

WARSZAWA. PAT. Z powodu 
zgonu śp. Józefa Weyssenhoffa, p. mar- 
szalek Senatu Wł. Raczkiewicz wysto- 
sował ma ręce sylaa zmarłego, prof. Jana 
Weyszemhoffa depeszę treści następu- 
jącej: 

Łącząc się w głębokiej żałobie z po- 
wbodu zgdam znakomitego pisarza, piew- 
cy ziemi polskiej, który wielkość talen- 
tu polskiego zmaczył wzmiesieniem tre- 
ści i słowa ma e „Wyżyny, na które tylko 
genjusz wzna a może, składam na rę- 
ce Pama Profas a wyrazy mego giębo- 
kiego wspólczucia w tej miepowetow 'amej 
stracie, Marszałek Senatu (—; WI. 
Raczkiewicz 

  

  

   
      

          

Rada miejska m. Warszawy w do- 
wód czci i uznania dla Ojca św. Piu- 
sa XI postanowiła przemianować ul. 
Piękną na ul. Piusa XI. 

W związku z tą uchwałą nuncjusz 
apostolski, ks. arcybiskup Marmaggi 

  

na ulicę Piusa XI. Będzie to znakomi- 
tem utrwaleniem w pamięci potomna- 
ści wielkiego Przyjaciela i Ojca 
wskrzeszonej Polski, jakim jest Įego 
Świątobliwość Ojciec św. Pius Xi. 

Poczytywałem sobie za obowiązek 

3 

Ojciec Św. Pius XI przemawia do mikrofonu 
Radjostacji Watykańskiej z swego gabinetu. 

wystosował do prezydenta stolicy, inż. 
Słomińskiego pismo następującej tre- 
ści: 

„Wielmożny Panie! 
Otrzymałem cenne pismo Zarządu 

Miasta Stołecznego Warszawy z 1 lip- 
ce b. r. Nr. 6566 z powiadomieniem o 
powzięciu przez Radę Miejska na po- 
siedzeniu w dniu 27 czerwca r. b. t- 
chwały, na zasadzie której przemiano- 
wana została w dowód czci i wdzięcz- 
ności dla panującego obecnie Papi ża 
Piusa XI dotychczasowa ulica Piękna 

SET EE EEST SSRS SESI 

sy doraźne w Warszawie ..: 
Sobieraj i Schmidt skazani na bezterminowe ciężkie więzienie — ^ 

Proces zabójcy Ś. p. Dembińskiego. 
Proces terrorystów 
W gmachu Sądu Okręgowego przy u- 

licy Miodowej odbywa się sąd doraźny 
dla osądzenia sprawy dwóch terorystów 
Sobieraja i Schmidta, oskarżonych o za- 
mordowanmiie b. prezesa Związków chrześ 
ijańskich kupców mięsnych, śp. Get- 

tera. 
Pod silną eskortą w: prowadzają oskar 

żonych, Sobieraj ubrany jes; w szary 
tur, sportową koszulę, modny, bar- 

wny motylek, w bocznej kiesezni biała 
chusteczka, na prawej ręce skórzany 
mamikiet, typowy dla marynarzy i rzeź- 
ników. Blondyn Schmiidt dorównuje mu 
wzrostem, 

AKT OSKARŻENIA, 
Prokurator Sądu Okręgowego w War 

szawie oskarża Stefana Sobieraja, lat 
29, omaz Jana Schmidta, lat 30, że dnia 
24 czerwca, zmówiwszy Się co do doko- 
mania zabójstwa Eugenju:s4 Gettera i 
zaopatrzywiszy się w nabite i gotowe do 
strzału rewolwery, wspólnie udali się 
pod lokał Związku kupców chrześcijań 
przemysłu mięsnego w gmachu rzeżni 
miejskiej przy ul. Namiestnikowskiej 2. 
gdzie. iak o tem wiedzieli znajdował się 
Getter. Wspólnie oczekiwali na jego wyj 
ście, poczem, gdy Getter już wyszedł, $o 
bieraj strezlił doń pięciokrotnie z re- 
wolweru. W następstwie tvch pięciu ran 
Getter zmarł. Schmidt stał wtym czasie 
obok Sobieraja, w celu. oddania strzału 
rówmiież do Getiera, gdyby strzały So- 
bieraja były hezekuteczze. 

Opis zbrodni według aktu oskarżenia 
przedstawia sie następująco: 

Na jesieni 1931 roku komisariat rzą- 
du. wszczął akcję, mającą ma celu obni- 
żenie cen mięsa. Kupcy przystali na to 
pod warunkiem. iż będą obniżone płace 
robotników rzeźni, które wynoszą prze- 
ciętnie około 500-—300 -zł. dla jednego 
robotnika. dochodziły w poszczególnych 
wymadkach do 3.000 zł, miesięcznie. Ro- 
botnicy zorganizowani w Związku robot- 
ników przemysłu mięsnego, mie zgcdzili 
się na: obniżenie płac. wobec czego kup- 
cy wymówili im pracę. Wówczus rozpo- 
częły się pertraktacje między kupcami a 
robotnikemi, trwające vez rezultatu do 
kwietnia br. w miedzy: czasie kupcy po- 
częli przyjmować do pracy robotników 
niezrzeszonych, vłacąc im mnieisze wy- 
nagrodzenie. Robotniicy zrzeszeni, na któ 
rych czele wyst-*owat często Stefani So- 
bierai, zaczęli stosować wizględem kup- 
ców ii niezmzeszonych robotników terov, 
nolegańanv na niedopuszczani'u mrzemo: 
do robót miezrzeszonych robotników i że- 
daniu wzamian zapłaty. wreszcie na ia 
gróżkach, S) ierowamych do kupców, 
mawet biciu ich. 

Dnia 2 kwietnia ma jedaego z kum- 
ców pod nazwą .„Przemysł mięsny, któ- 
gowej na ul Koszykowej napadła gro- 
mada robotników. i dotkliwie go pobiła. 
W drugiej połowie kwiietmiia br. powsta- 
la z iniciatywy Gettera spółdzielnia kuv- 
ców pod mazwa „Prezmysł mięsny". któ- 
ra. m. in. miała ma celu uniezależnienie 
kupców od robotników zrzeszonych i wy 
darcie im faktycznego monopolu ma wy- 
komvwanie nrace w rzeźni. Od tego cza- 
su stosunki. bardziej sie zaostrzyty. Get- 
tenowi poczęto grozić śmiercią, a 'w dniu 
21 czerwca 1932 r. prezes Związku Lemm 
= o amonim, grożący mu śmier- 

TW dniu krytycznym kolo sodziny 3 
mo południu Sobieraj ze Schmidtem przy 
bvli do mzeźmi miejskiej (| udali się pod 
lokal Związku kupców chinześcijam. cho- 
nież ich zajecia mie wzvwałv tam. bo So- 
bierai miał w tym czasie urlom, a 
Sehmidt pracował w zumełmiie inmei cze- 
ści rezźnii Oba mieli rece w kieszeniach, 
rozmawiali z o kręcili się kolo loka- 
lu, Zw. kun robiac 'wważenie. że ocze- 
knia ne 
Tok»lu Zw. kunców wyszedł Eugenins7 
Gotter i zwrócił sie dn Sobienata, ze sło- 

    

   

      

        

   

  

wami: „JWem ste miedłuen ta skończy” 

Na ta Sobieraj: „Nie jest to rok 1905 
lub 19257, 

Getlor nomtėmmi raz ieszcze wvno- 
wisdziane mer eFohio slowa. a w tym 

momericie Sobieraj wyci asnąl z kieszeni 

    

Sowyć: W pewnvm momencie z . 

rewiolwer i z odleełości kilku kroków 
strzelił pięciokrotnie do Gettera, trafia- 
jac go w klatkę piersiową, lędźwie i ie- 
we ramię, poczem razem ze Schmidtem 
wybiegł w kierunku bramy. Jednak jesz- 
cze nia podwórzu rzeźni zostali obaj za- 
trzymami przez nadbiegłych na odgłos 
strzałów pięciu policjantów. 

ZEZN ANIA. ŚWIADKÓW. 
Po odczytaniu aktu oskarżenia skła- 

dali wyjaśnienia oskarżeni. Naogół WY- 
padły one blado. Do winy nie przyznali 
Się, twierdząc, że działali w obronie ko- 
miecznej. Getter miał im zastąpić droge 
i zwobić ruch, jakby wyimował rewol- 
wer — to miało zadecydować o strzałach ' 
Dlaczego Sobieraj aż 5 razy strzelał — 
mie umie wytłómaczyć, 

Wdowa. po zabitym potwierdziła w 
zupełności fakty podane w akcie oskar- 
ženia i dorzucila kilka, z których wyni- 
ka, że istniało niebezpieczeństwo życia 
dla śp. Gettera, który otrzymywał od 
dłuższego czasu anonimy, telefony z po- 

gróżkami i domiesieniia, osób mu życzli- 
wych, że hbamdy bojówkarzy czyhają na 
jego życie. 

Zatargi i niechęć do śp. Gettera po- 
wstały na tie usunięcia robotników - te- 
rorystów z rzeźni, 

Św. Pi etraszko, woźny, opowiada, że 
gdy już Getter leż raumy i podszedł do 
miego dyrektor ni Szoenbom, umiera 
jący odezwał clię 

— Panie dyrektorze, umieram za pań 
skie porządki! 

Kulminacyjnym jednak punktem roz- 
key wczorajszej stają się zeznania 
asp. Mazanka. zastępcy kierownika 15 
Komisarjatu PP,, który charakteryzuje 
stosur panujące Ww rzeźni: 

-— Na teren rzeźmi zwróciliśmy spe- 
cjalną uwagę, "wobec licznych skarg. Ob- 
stawiliśmy rzeźnię wzmocnioną służbą. 
Pe'trolowało tam 24 policjantów pod wa- 
dzą struktora. Zatargi powstały na tle 

i rządu o obmiżenie csn 
miesa. Robotnicy nie zgodzili: sie na ob- 
miżkę płac. a kupcy utyskiwioli, že są te- 
roryzowami, że muszą płacić to, co im 
każą robofinicy zwiiązkowi. Powistało ma- 
sę spraw. o teror. W 'jeddnvm wypadku 16 
osób zostało skazanych przez sąd grodz- 
Ki po 3 miesiące więzienia. 

Robotinicy w rzeźni. według świadka 
Szyjkowskiego (skarbnilka zw. kupców), 
zarabiali b, dobrze. Zarobki ich docho- 
dziły do 70 zł. dziiemnie, mie wszystko je- 
dnak otrzymywali, gdyż inkasenci związ 
kowi a> im 10 proce. Ludzie związ- 
kowii, odsunięci przez Gettera od pracv. 
stwarzali nad wyraz niebezpieczna sytu- 
ację, urządzając awantury, stosujac te- 
ror, wysyłali emomimy z mogróżkam:. 

2 Do pracv ich jednak przyjąć mie można 
bylo — odyż krsdli, mie chcieli praco- 
wać i zachowywali się mad wyraz pro- 
wokacvyjnie. 

WYROK. 
WARSZAWA. PAT. — Sąd doraźny ogio 

siś dziś o godz. 12 wyrok w sprawie oskar- 
żonych Sobieraja i Szmita, zabójców Šš. p. 
Gettera. Obaj oskarżeni zostali skazani na 
bezterminowe ciężkie więzienie. 

Prores Kujawskiega 
Wczoraj rozpoczął się w Warszawie 

mowy proces w trybie doraźnym. Na la- 
wie oskarżonych zasiadł 29-letni Tade- 
usz Kujawski, zabójca: nacezlnika Dem- 
bińskiego w magistracie. Jest to wysoki. 
kościsty mężczyzna o szezupłej twarzy. 
Ubrany w earnitur bronzowy. Oczy głę- 
'boko osadzone. Ciemny blondyn. gładko 
uczesany. Wzrok spuszezony wdół. Przy 
ustach trzymia stale chusteczkę w ręku. 

Przed godzimą 10 wchodzi sad doraź- | 
ny, Stanowia so sędziowie Krasowski, 
Pobowski i o „ Na fotelu os 
ciela: zasiadni vrokuwator Ra" 

Obrona stłósiła 18 świadków Pa 
dowych. 

AKT OSKARŻENIA. 
W dniu 27 czerwca około godz. 1 min. 

30 po południu do biura magistratu m, 
st. Warszawy przyszedł zwolniony dys- 
cyplinarnie, b. etatowy pomoanik refe- 
renta sekcji I wydziału finansowego po- 

  

   

      

   

    

            

    
   

    

  

   

datkowego, Tadeusz Kujawski i zgłosił 
się do stojącego na korytarzu w pobliżu 
gabinetu kierownika, woźnego, mówiąc 
mu, że chce wiidziieć się z kierownikiem 
Hemrykiem  Dembińskim, Dembiński 
przyjął Kujawskiego. Po chwili wożny 
na odgłos dzwonika wszedł do gabinetu 
i Dembiński polecił mu wezwać do sie- 

sa. Rydza. Rydz zastał siedzą- 
kiem Demt ińskiego, u któ- 

gabinecie znajdował się tylko 
stojący po drugiej stronie 

zapytał urzędnika, 

    

   
     

  

rego w 
Kujawski, 
biurka. Dembiński 
czy ma u siebie akta adprawy Kujaw- 
skiego ze slużby. Rydz odpowiedział, że 
wogóle takiej sprawy nie widział, Wów- 
czas Dembiński polecił mu sprawdzić u 
innej urzędmiezki. Wychodząc Rydz sły- 
szał, jak Dembiński mówił do Kujaw- 
skiego: 

— Niech pan zaczeka, a raczej poco 
pan będzie czekał. Decyzji prawdopodob 
mie niema i będzie pan powiadomiony. 

Przy zamykaniu drzwi od gabinetu 
Rydz słyszał, że Kujawski mówił coś w 
odpow iedzi, ale zdania: rozróżnić nie mo 
żna było. Zaledwie Rydz zrobił kilkanaś- 
cie kroków po korytarzu, usłyszał huk 
kilku strzałów, jak mu się wydało: 
dwóch i następnie jeszcze dwóch, oraz 
krzyk wioźmęgo, że strezlają do kierow- 
mika. Zaalarmowani funkcjonarjusze ma 
gistratu spostrzegli, że przed gabinetem 
stał Kujawski, z rewiolwerem w ręku, nie 
dopuszczając nikogo do siebie oraz do 
gabinetu, skąd dochodziły jęki. Kujaw- 
ski! spokojnie ośw Iczył przybyłym: 

Proszę zaw policję, bo strze- 
lalem do Dembińskiego. 

Pierwszy z policjantów przybył -na 
miejsce zbrodni dyżurmy w bramie Ko- 
misarjatu Rządu. posterumkowy Łuczyń- 
ski, do którego Kujajwskii wyciągnął re- 
kę z rewolwerem, mówiąc: 

— Proszę, 
Po rozbrojeniu Kujawskiego, powie- 

dział om: 
— Tak, ja strzelałem do kierownik” 

proszę mnie aresztować. 
OSOBA ZRIBÓJCY. 

Zabójca, urodzony w' 1902 roku. +“ 
czył gimnazjum w Kutnie, następnie bv! 
studentem umiwersytetu warszawskiego 
na wydziale prawa, oraz na humanisty- 
ce. W magistracie pracował od marca 
1927 jako pracownik dniówikowy. Po ro- 
ku został mianowamy pomocnikiem re- 
ferenta. W ostatnich latach Kujawski 
cierpiał na przewlekłą chorobę dróg od- 
dechowych. wskutek czego korzystał z 
częstych urlopów i przebywał.w sana- 
torjum oram w szpitalu. Ze względu na 
czeste zatamgi z mersonelem i niewłaść: 
we Zachowanlie sie. był przenoszony do 
różnych sekcyj. W sierpniu 1931 roku 
dvrektor Jamikowiski otrzymał ranort 
Dembińskiego z wnioskiem o zwolnienie 
Kuiawskieso 7 powodu maeannego zecho 

  

    

  

  

włamia się, Kujawski zwolniony został ze " 
służbv m: magistracie z dniiem 1 maja 
hez odszkodowamila. 'w drodze postępowa- 
nia dyscyplinarnego, Choć Kuiewski pro 
sił o mrzwmamiie odszkodowanie. to ins- 
nakłtior Kalitowiicz mie zgodził sie na: to. 
Mówił o tem mieboszczyk Dembiński żo- 
nie swej. że ze względu na stam zdrowia 
Kuiatwekieso, starał się wviedmać dla 

eo rozma, zapomoge. 
Na miestalc przed. wynedkiemm urzed 

niezka Iżvcka słvszałla w biurze rozmo- 
że Kniawski zamierza udać sie do 

sabinetu Demhińskieco. bv załatwić z 
nim osobiste poraichuiki. T z teso wzglę 
dn Demhińskiemu miaże emoziń : 

wo. rpmieważ Kujawski posia- 
malma, P. Tžvekia uatvchmialst u- 

: 2- Dembh*ńskieieo. który według 
iei słów ocz się zak: i 
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-7a7, chwi- 
lalka, w jesto gabi dodając, iż 

że Kurfawiski: ma mieso poluie, ale 
nie mia mie to wwiścia. ponieważ ' 

aloe urzedować w asyś 
as tei rozmowy otworzyl 

   

  

    

  

sie 
t w. (których TE 2 Kujawski. 

lecz matvchmiast sie cofnea/ 
: Przestuchany Tadeusz Kujawski do 
umyślnego zabójstwa Śp, Dembińskiego 

mlie przyznał się i zezniał, że miał do mie- 
go żal za szykanowanie go na służbie o- 

podać niezwłocznie do wiadomości Oj- 
ca św. treść powyższej wzniosłej u- 
chwały, stanowiącej tak piękny dowód 
szłachetnych tradycyj religijnych i о- 
bywatełskich Stolicy pęlskiej. Miło mi 
więc jest być wyrazicielem myśli jego 
świątobliwości Ojca św., składając 
wielce Szanowiemu Panu, oraz całe- 
mu Zarządowi Miasta Stołecznego War 
szawy wyrazy głębokiego szacunku i 
prawdziwej wdzięczności. 

Szczerze oddany w Chrystusie 
(— ) + Franciszek Marmaggi 

Arcybiskup Adrjanopolski 
Nuncjusz Apostolski. 

KATASTROFA POCIĄGU NA LINJI 
ANKARU — STAMBUŁ 

4 ARA. PAT. — Pod Eskich 
wyiko. się pociag mMieszalny Ankara— 
Stambuł, przyczem 10 osóbz ostało za 
tych, a z. odmiosło rany. 

. PAT. — Przy katastrofie 
sie pociągu między Eski- 
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chehiir a. Ankarą Wywi "6cila. 51е lokomo- z: 
tywia i 13 wagonów, które uległy eal- l 

czeniu. 19 osób odniosło 
o ramianych,    

kowitemu zni: 
śmierć, a 17 jes 

   
   

    

MOTOCYKLEM W SUWALSZCZYŹNIE 

Wystarczy odjechać 100 klm. od War- 
szawy, by już i drogi były dobre i okolice 
dość ładne. A im dalej tem lepiej; 

W miasteczkach się pytają: — jak tam 
w Warszawie? — Kiepsko! — Ojej, ale chy 
ba nie tak jak u nas, bo tu... 

Gdy nasze dwa motocykle stanęły gdzieś 
na rynku, na zalanym słońcem, beznadz.ej- 
nie pustym rynku — nim zagasi ly moto 
ry, już otaczał nas cały cech aurator( 

    

    

   

    

— do mnie pro: państwa, zimna lemor 
da! — u mnie stko na lodzie! — 
gdzie, jak u mnie, piwo jak z pod bieguna! 

furyści ze stolicy, miljonerzy  amery-    

  

/; te parę butelek co wypijemy, to ca- 
brót dzienny handelku. 

W Rumunji jest gorzej niż w Polsce, a 
jednak wszyscy tam weseli: chłopek su 
niuński śmieje , szczerzy zęby —- polscy 
kmiotkowie nigdy nie słynęli z humoru; te- 
raz wyglądają na karawaniarzy. 

— Panie, daleko do Grajewa? 
— Uuu... 
"Fylko żydów się pytać. Zawsze wiedzą, 

zawsze chętnie tłumaczą. Tubylec 2 2 
dziów, zaindagowany, którędy jechać do Au- 
gustowa, drapie się w głowę i wreszcie 
Ja tam nie wiem, co to za miasto... Mie 
tu łatek od urodzenia, ale że targ ma 
Guniądzu o 10 klm., więc dalej nie w ychyjit 
nosa. 

Żydkowie zadają chronicznie dwa pyta— 
nia: — Uj, uj, ładna maszyna! Dużo *eż 
una kosztuje? 

A następnie: 
stwo jadą? Е 

— Tak sobie, zobaczyć, zwiedzić... Nie 
wierzą wcale. Z Warszawy, gdzie są tram- 
waje, wielkie sklepy, i ruch, przyjeci 
do Augustowa, gdzie jest jedna ulica i pięć 
straganów. Co za bujda! 

Słynny kanał augustowski rozczarov 
— śluza nie ma więcej jak 3 

try szerokoś Różnica poziomu między je- 
ziorem, a kanałem jakie półtora metra, da- 
reimnie czekamy, by statek chciał 
gramolić i by przeprowadzono oper 
śluzą — zdarza się to raz w roku аЮ0 1`г 

  

   

  

    

  

— a w jakim interesie pań- 

  

        
  

  

    
      

  

     

  

dziej, Niemen stracony, Niemcy bojkotu 
drzewa jest moc — niema go tylko k 
sprzedawać. 

„Kilo sielawek augustowskich kosztuje w 
Florydy ak 

   
    

lub opa = 
poco, ża d 

jakby 
     

    

   

  

   

  

   
    

  

     im lekarstwem: zimi 
V at chłodzi. 

— Bida tylko, że 
ły litr, ot by prochło 

w 

iema na ca- 
Karol. 

WA ONTT TSKKK 

Pelska wyprawa polarna 
Na czele polskiej wyprawy polarnej 

jak już donosiliśmy stoi prof. Lugeon, 
lecz zorganizuje on jedynie i zai uje 
stącje badawcze ekspedycji, poczem po- 

wróci do kraju. 
Na wyspie Niedźwiedziej pozostanie 

do września, a może i listopada r, 1933 
tnzech młodych naukowców, którzy SiO- 
sując się do wskazówek dyr. prof. lu- 
geon'a prowadzić będą obserwacje i 
badania elektro - MASKE! ycznę i mete- 
onologiczne. 

Dla zwolenników sporfu pewnego ro- 
dzaju sensacją będzie wiadomość że jed- 
nym z członków ekspedycji, specjalistą 
rsdjotechnikiem jest znany i popułar- 

ny przed kilku laty warsza i - lekko- 

atlsta inż, Czesław Centkiewicz. W la- 

tach 1925 — 26 był on jednym z najlep- 
zych długodystansowców i zwycięzcą 

jednego biegu. W międzyczasie ukoń- 
czył politechnikę we Francji i jako zdol- 

ny fachowiec inżynie: elektryk specja- 

lista od radja — ma powierzoną sobie 

poważną część prac ekspedycji. Liczy 

      

       
  

dziś 28 lat i jest wi ten sposób najstar- 

szym członkiem wyprawy, 
Drugim członkiem wyprawy jest Wła 

dysław Łysakowski, lat 27, ze Lwowa. 

Pracował on uprzednio u prof. Arctow- 

skiego jest specjalistą w dziale magne- 

tyzmu ziemskiego i meteorologji. Ostat- 

  

waz złożenie mieumotywowanego wnio- 
sku o izwiolnienie go z magistratu. Przy- 

jęty został przez (Dembińskiego w gabi- 
mecie *--0, przyczem kierownik mia za- 
chowywać się kar miego wyzywająco, 
szyderczo, zapytując go: 
a Pam o co? — oraz Nie się 

pamu tu nie należy, jeżeli się mależy, to 
twarzobicie, 

Po wyjściu urzędnika Rvdza, Kujaw- 
5К& :.ару‘шл Dembińskiego, czy može 0- 
trzymač zašwiadezenie O przepracowa- 
mym czasie w! magistnacie i o uposaże- 
niu dla wytoczeniia sprawiy w sądzie pra- 
cy, Dembiński wówiczas szyderczo się ro- 
ześmiał i ł: 

— To próżne, bo pami tam mic mie u- 
zyska. A teraz my pana zmiesiiemy z po- 

ierzehmi ziemi. 
Po tych słowach Kujawiski siegnal do 

kieszeni po rewolwer i stiszelił odrucho- 
wo raz i drugi, nie celując specjalnie w 
embińskiego. 

WYROK. 

WARSZAWA. PAT. — Sąd doraźny w 
sprawie Kujawskiego, oskarżonego o zabój- 

stwo ś. p. Dembińskiego, wydai w dniu 9 

bm. wyrok, skazujący Kujawskiego na > 
terminowe ciężkie więzienie. 

    

ODDZIAŁ      Ban Gospodarstwa Krajowego 
UL. ŚNIADECKICH 8. 

Przyjmuje wkłady płatne natychmiast, jak również—terminowe opro- 

centowanie w stosunku 612 proc. | 
oszczędn. oprocent.w stos. 6 proc. rocznie, 

wkłady oszczędnościowe w Banku Gospodarstwa Krajowego 

| ii ii i ii są przez Państwo. 

  nio zajmował się zagadnieniami meteo- 

rologji lotniczej. 
kspedycji dopełnia Stan. - Sied 

ki. lat 22, syn profesora uniwers 

krakowskiego, zaanego biologa 

Siedleckiego, student fizyki svecjalizu- 

jący się w meteorołogji. 

Z chwilą gdy opuści ich prof. Luge- 
on, trzej członkowie ekspedycji pozo- 
staną na długie miesiące w samotności, 

Przebywa tylko aąno.etaoishrdlemfwy; 

Przebywa tam siale tylko dwuch nor- 

weskich radjotechników, obsługujących 

stację radjową dla celów meteorologicz- 

nych. Pozatem w lecie zawijają na wy- 
spe od czasu do czasu rybacy norwescy. 

W zimie odciętą ona jest od świata i 
przez szereg miesięcy tonie w. mrokach 

nocy polarnej. Przetrwanie jej wymaga 

silnych nerwów i prawdziwej pogody 

ducha. 

Nasi badacze pozostawieni będą sami 

sobie Wprawdzie rząd norweski oddał 

do ich dyspozycji domki, zwykle będące 

schroniskiem letniem dla rybaków, ale 
trzeba będzie włożyć wiele pracy w to, 
by doprowadzić je do używalności na 

czas zimy polarnej. Pozałtem nasi mio- 
dzi badacze będą musieli sami pełnić 

wszystkie prace gospodarcze. Każdy z 

nich po kolei będzie kucharzem, nara- 

żając się na kpiny kolegów, gdy jego- 
zdolności kulinarne zawiodą. 2 

Ekspedycja zabiera ze sobą prócz 
wielu pak z przyrządami naukowemi — 
szereg skrzyń z produktami spożywcze- 
mi, wśród których mleko skondensowz- 
ne, suszone owoce, cukier i tłuszcze sta- 

nowią największą część zapasów 
Zasadnicza praca ekspedycji odby- 

wać się będzie na miejscu, na stacji ba- 

dawczej, organizowane jednak będą i wy 

cieczki naukowe, zresztą wobec niewiel- 
kich rozmiarów wyspy — dosyć skromne 

Naogół życie naszych badaczy będzie 
raczej monotonne. Poza raujem, v ile bę- 

dzie mależycie funkcjonowało i polowa- 
niami nie czekają ich żadne rozrywki. 

Emocji dostarczać im będzie praca i 
swoiste piękno polarnej przyrody, uko- 
nonowame fantasmagorją zorzy polarnej, 

A energji do wytrwania dodawać im 

będzie przekonanie, iż pracą swą dopisu- 

ją wysiełk naukowy Polski do ogólno- 
ludzkiego dorobku w walce o demasko- 
wanie niezbadanych sił i zjawisk przyru- 

dy. 

  

  

   

    

   

  

w WELNIE 

rocznie, oraz na książeczki
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BEEREK ZER SCE 

Wscnód słońca g. 3.48 

Zachóć słońca g. 20.22 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 

Ciśnienie średnie: 761. . 

Temperatura średnia: + 

"Temperatura najwyższa 

Temperatura najniższa: - 

Opad: 0,7. 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: słaby spadek. 

Uwagi: po południu przelotny deszcz, -.d- 

legia burza. 

    

MIEJSKA 

WYPOCZYNEK SOBOTNI W 
MAGISTRACIE. Pisaliśmy o wprowa- 
dzeniu w magistnacie sobót wypoczyn- 
kowych, W związku z tem wczoraj po 
maz pierwszy zwolniono od zajęć kilku- 
dziesięciu pracowników. Od mastępnej 
soboty urlopy wypoczynkowe zostaną 
rozszerzone, tak, że klorzystć z nich bę- 
dzie dwie trzecie personelu. 
—SZACUNEK LOKALI MIEJSKICH 

W najbliższych dniach na zlecenie pre- 
zydenta miasta Maleszewskiego powsta- 
nie specjalna komisja szacunkowa, która 
zajmie się przeszacowalniem mieszkań u- 
rzędowych, zajmowanych przez - 
mików miejskich. Chodzi o okrešlenie 
stawek komornego na te lokale i stwier- 
dzenie, czy mie są one zbyt Bo o czem 
krążyły uporczywe wersje. Dotyczyć to 
e szczególnie większych mieszkań, 

zajmowanych przez wyższych urzędni- 
k 
A SKARBOWA 
— UMARZANIE KAR PODATKO- 

'WYOCH. Na podstawie zarządzenia Min: 
sterstwa Skarbu, prezes Wileńskiej [zl 
Skarbowej otrzymał upoważnienie do u- 
morzenia kar_za zwłokę, przypadających 
od zaległości w mastępujących podai- 
kach państwowych wraz z dodatkami 
piaństwowemi; i samorządowemi: grun- 
towym, od nieruchomości, dochodowym, 
przemysłowym, Oo od kapita- 
łów i rent, od spadków i darowizn, oraz 
od lokali, 

Płatnik, który pragmie uzyskać zu- 
pelne zwolnienie od płacenia, winien 
wnieść należycie uzasadnione podanie, 
gdzie musi wykazać, że uiszczenie kar 
za zwłokę mogłoby poderwać jego egzy- 
stencję gospodarczą. 

PRZEMYSŁOWA 
— 0 ulgi paszportowe dla kupców. — 

Zrzeszenia kupieckie za pośrednictwem Izby 
Przemysłowo - Handlowej zwróciły się do 
władz z memorjałem, wskazującym na ko- 
nieczność przywrócenia poprzedniego syste- 
mu udzielania paszportów ulgowych dla ce- 
lów handlowych. Zainteresowani twierdzą, 
że nowy system wprowadza duże utrudnie- 
nia, a jednocześnie nie daje wzamian więk- 
szej gwarancji, jeśli chodzi o ustalenie po- 
trzeby wyjazdu. 

  

KOLEJOWA 

— Ulgi kolejowe dla pielgrzymek do Czę 
stochowy. — Z uwagi na przypadającą w 
r. b. rocznicę sprowadzenia cudownego obra 

zu Matki Boskiej do Częstochowy, władze 
kolejowe przyznały znaczne ulgi uczęstnikom 

   
     

  

05 PLAGI letniej, 
ięDiąc radykalnie: muchy, komary, hły. pluskwy i wszelkie robactwo. 
viedał w skladach apt. i artekach. 

    

pielgrzymek do Częstochowy. Uigi te doty- 

czą okresu od 10 sierpnia do 3ł grudnia b.r. 

Grupy składające się conajmniej z 15 о- 

sób płacą 1/3 ceny biletu, przyczem na 30 ; 

  

   

  

płacących jedna osoba przewieziona będzie 

bezpłatnie.  Gruppy składają: ię conaj- 

mniej z 50 osób korzystać będą z 50 procent 

zniżki. Przy przejazdach pociągami specjal- 

nemi grupy złożone conajmniej z 250 osób, 

korzystają z 50 proc. zniżki w drodze po- 

  

* wrotnej. 

— ZNIŻKA OBROTÓW KOLEJO- 
WYCH. Według ostatnich danych, prze- 
wóz kolejowy uległ ost io dalszemu 
zmniejsezniu. W porówna z majem na 
ładunek kolejowy zmniejszył się mniej 
więcej blisko o 20 procent. 

RÓŻNE 

— ZAMKNIĘCIE WYSTAWY MO- 
NIUSZKOWSKIEJ w ogrodzie Bernar- 
dyńskim nastąpi dziś o g. 8 wieczór. —- 
Pierwsza w Wilnie wystawa ku czci wiel 
(kiego twórcy pieśni polskiej zgnomadzi- 
ła niespodziewanie liczny i imteresujący 
materjał, związany z życiem i twórczoś- 
cią Stanisława Moniuszki. Wystawa Mo- 
niuszkowska trwała blisko miesiąc i rze 
telnie pnzysłużyła się kulturalnemu Wil- 
mu. Kto jęszcze nie zdążył być na Wy- 
stawie, niech pośpieszy: dziś ostatni 
dzień. 
, 7- POGOTOWIE RADJOWE Rozelo- 
śni Wileńskiej jest czynne i naprawia 
bezpłatnie aparaty kmyształowe na te- 
renie Wilna. Zgłoszenia pisemne lub te- 
iefoniczne pod Nr. 12—14, 

— PRZYCHODNIA  MIEJSKIEG( 
ZAKŁADU BADAWCZO - LECZNI 
CZEGO dla chorych na nowotwory, przy 
ul. Połockiej Nr. 6, czynna jest w mie- 
siącach letnich: lipeu,siemnin i wrześ- 
miu codziennie od godz. 9 do 10 rano. 
— Zachorowania zakażne. — W ub. tygo 

dniu na terenie Wileńszczyzny zanotowano 
następujące choroby zakaźne: tyfus brzusz- 
ny 4, plamisty 2, czerwonka 1, płonica 22, 
błonica 8, odra 19, róża 3, krzusiec I, gru- 
glica 14 (3 zgony), jaglica 295 inne 6. 

Epidemję tyfusu plamistego we  wszyst- 
kich powiaatch województwa wileńskiego 
została zlikwidowana. Zaledwie 2 wypadki 
zasłabnięcia na tę chorobę zanotowano w 
pow. dzieśnieńskim. 

ZATARG PRACOWNIKÓW Z 
GMINĄ ŻYDOWSKĄ. IW. piątek odbyło 
się posiedzenie zarządu związku praco- 
wników żydowskich (hamdl. - * 
ma którem omawiano podpisana. onesdaj 
umowę likwidującą. strajk pracowników 
w biurach gminy. 

Zebranie miało przebieg niezmiernie 
burzliwy i okazało się, że większość za- 
rządu jest przeciwna warunkom ugody. 

Zwiiąze stoi niewzruszenie na sta- 
mowisku, że gmina: nie miała ie mx. 
prawa dysponowiania posiadanemi eta- 
tami bez zgody związku i że podpisana 
przez prezesa zarządu Żeleźniakowa n- 
mowa jest sprzeczna z interesami pra- 
cowników. Ponadto niezadowolenie wy- 
wiołuje załatwienie sprawy zaliczenia 2- 
kresu strajku do urlopów. | $ 

W "-» dyskusji Żeleźniakow po- 
dał się do dymisji, zaś zebranie nostano- 
wijło miezatwierdzać zawartej "rzez nie- 
go ugody. я 

W ten sposób trwający od kilku ty- 
godmi zatarg w gminie, ponownie zao- 
strzył 817 

— UPRAGNIONA ULEWA. Po 2- 
tygodniowych upałach nad niektórem 
powiatami Wileńszczyzny przeciągnęła 
wczoraj burza, połączona z uderzeniami 
piorunów i ulewą. Słaby deszcz spadł 
jedymie w Wilmie. 

— Z IZBY RZEMIEŚLNICZEJ, — 
Zgodnie z uchwiałą Plenarnego Zebrania 
zby 'w dniu 28 czerwca 1932 r., mowo- 
obramy dyrektor Izby p. Kazimierz Mi 
marczyk objął z dniem 9 lipca 1932 r, u- 
rzędowanie, 

    

   
   

    

    

Przy otyłości, pobudza naturalna woda 
gorzka „Franciszka-lózefa* przemianę mate- 
ri w organizmie i wpływa na wysmukłość 
kształtów. Żądać w aptekach i drog. 

TEATR I MUZYKA 
— „OD KANAPY... DO FOTELA" 

W LUTNI. Dziś w niedzielę 10 lipca o g. 
8,15 szampańska komedja pt: „Od ka- 
napy... do fitela*,. Wesołość i beztroska 
dominują w tem widowisku, mie więc dzi 
wnego, że publiczność bawi się tnie. 

— „AWANTURA W RAJU 3% cs 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś w niedzie- 
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PODCZAS POŚCIG 

WILNO. — W ciągu bezmała 60 
godzin sprawcy zabójstwa posterunko- 
wego Andrzejewskiego z РагаЦапо- 
wa, zostali wytropieni i ujęci. Wpraw- 
dzie aresztowano tylko jednego, bo- 
wiem drugi zginął podczas utarczki z 
obława, niemniej jednak należy stwier- 
dzić, że energicznie prowadzony po- 
šcig dał dobre rezultaty. 

Pisaliśmy już, że pierścień obla- 
wy policyjnej, kierowany przez odnoś- 
ne władze bezpieczeństwa, mimo nie- 
dogodnych warunków terenowych 9- 
toczył szeroko lasy dołhinowskie, w 
których bandyci ukryli się. Z uwagi na 
to, że niedaleka granica do Sowietów, 
niogła nasunąć ściganym myśl przedo- 
stania się przez kordon do akcji przy- 
łączył się KOP, wspomagając  dziel- 
nie policję w terenie oraz wzmacnia- 
jąc czujność na granicy. 

Kilkudziesięciu _ funkcjonarjuszów 
policji i kopistów, prawie przez 3 do- 

ЕЕ НОНЕр рт ЗОВа TT 

  

1е 10 lipca o g, 4-tej pp. nieodwołalnie 
po raz ostatni świetna farsa Arnolda i 
Bacha „Awantura w raju". Moc przeza- 
bawnych syiuacyj wywołuje wśród wi- 
izów Ś ny humor i daje gwarancję 

onałej zabawy. Ceny miejsc popo- 

   

  

SSKIM niezadługo już 
tej farsy „К 

  

       

     

    - „OHATA ZA WSIĄ" W PA 
SKIEGO. Dziś w niedz: 

się mel i bai 
66 од 

  

CO GRAJĄ W KINACH 
HEL]OS — Spóźniony romans. 
CASYNO — Żabójstwo w hotelu. 
PAN — Wyrok morza. 
HOLLYWOOD — „Całuję twoją 
STYLOWY — „Serce na ulicy”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZNACZNA KRADZIEŻ MIESZ- 

KANIOWA. — Margolis Majrym 4 jató 
ba Jasińskiego 15) zameldował policji, 
że wczoraj o godz. ii w czasie nie- 
obecności domowników nieznani spraw 
cy za pomiocą dobranego klucza iub 
wytrycha dostali się do jego mieszka- 
tia, 5Кома skradli garderobę męską, 
damską oraz różną bieliznę łącznej war 
tości 5.000 zi. 

— ZDERZYŁY SIĘ DWA AUTO- 
BUSY. — Przy zbiegu ulic Piłsudskie- 
go i Kijowskiej wpadły na siebie zdą- 
żające w przeciwnych kierunkach dwa 
autobusy „Arbonu'”. 

    

dloń 

Na szczęście wypadków z pasażera d 
mi nie było. Jeden autobus uległ uszko 
dzeniu. 

— ULOTNIŁO SIĘ 2 TYSIĄCE ZŁO- 
TYCH. — Kagan Hackiel (Raduńska 34) za- 
mełdował, że w tymże dniu z niezamknięte- 
go skiepu mięsnego z szułiady stolika zosta- 
io mu skradzione 2,000 zi. gotówki. 

— UUTONĄŁ W GLINIANCE. Wczo 
raj w dzień w: głębokiej gliniance przy 
ul. Strycharskiej 24 utonął. St. Kozłow:- 
ski (Kampacka 8), woźny komendy Poli 

ji w Wilnie. Wypadek wprawdzie za!:- 
„ nim zorganizowiano pomoce, 

już nie Žv. 
twwił żonę i dwoje dzieci 
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Dięcie morderców postermnkowego Mndrzejowskiego 
U JEDEN ZE ZBÓJÓW ZOSTAŁ ZABITY, 

     

TU że będzie posądzony 

8,30 mieodwołalnie po raz 

, widząc, że wykręty na nic Się nie zda 
   

    

ВОМОО 

DRUGI PODDAŁ SIĘ. 
by ścigając bez wytchnienia uciekaja- 
cych zbrodniarzy, miało zadanie niela- 
da, jeśli zważyć ciężki teren, po przez 
kióry trzeba było posuwać się bez 
przerwy, tak w dzień jak i w nocy. 

Tyraljera pościgowa działając z 0- 
kreślonych miejsc, zwężała stopniowo 
i wreszcie oddział policji natknął się 
wczoraj nad ranem w pobliżu Dokszyc 
na uciekających w kierunku granicy 
sow. dwóch osobników, którzy w od- 
powiedzi na wezwanie, by się zatrzy- 
mali, odpowiedzieli strzałami. W cza- 
sie utarczki jeden z osaczonych  tra- 
fiony celnym strzałem w głowę padł 
zabity, co widząc towarzysz jego 
zrezygnował z dalszego oporu i pod- 
dai się. 

Aresztowanym okazai się Konstaii- 
ty Kwieciński, mieszkaniec wsi Krypu- 
le gm. parafjanowskiej, zabitym zaś — 
brat jego Stanisław. 

Obaj znani byli w okolicy jako nie- 
bezpieczni włamywacze i przemytnicy, 
utrzymujący nawet kontakt z wywro- 
towcamii. 

Kwiecińskiego okutego w kajdany 
przewieziono natychmiast do Parafja- 
nowa, gdzie poddano wstępnemu ba- 
daniu. 

Narazie nie przyznawał się do wi- 

  

2 ny, twierdząc, że mordu dokonał brat 
Stanisław w czasie gdy on był we wsi.. 

2 Dopiero po powrocie do lasu dowie- 
Gział się, co zaszło i licząc się z tem, 

o współudział, 
zdecydował się na wspiną ucieczkę. 

W trakcie jednak dalszcyh badań, 
   

dzą Kwieciński przyznał się do udzia- 
ie ju w zabójstwie Andrzejewskiego, pod 
_ trzymując jednak swoje poprzednie ze- 

da- znanie, że nie był inicjatorem mord    

кЕ 

  

WILNO. — Wczoraj 4 pułk 
ułanów obchodzii swe „święte pułko- 
we. 

Rano w kościele garnizonowym Św. 
Ignacego w obecności przedstawicieli 
władz i wojskowości ks. Kościkowski 
cdprawił nabożeństwo. Kaaznie wygło 
sił proboszcz paraiji wojskowej w N.- 
Wilejce ks. Nowak, podnosząc zasługi 
pułku w czasie wojny i przy zdobycia 
i obronie Wilna. Ks. Nowak wspomniał 
również o wielce zasłużonym przy Or- 
ganizacji pułku ziemianinie 5. p. poru- 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Ostatni wysiłek mięśni 
i szczyt zdobyty... 

Jeszcze jedno mocne podciągnięcie się ia 
Jeszcze parę stopni wyrytych w twar 

skale kilofem... i szczyt zdobyty. 
jycięstwo jest wspaniałe i upajające. 

Zwycięstwo warte walki nerwów i mięśni 
z tym niepokonanym prawie olbrzymem-górą. 
O:ganizm turysty pokrzepiony orzežwiające- 
mi cukierkami Amol i kąpielą z rozpuszczo- 
nym w niej w kilku kropiach Amolem zwycię 
ży każdą przeszkodę. 
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AAAAAAAAAAAAAMAAAAAA 

Dr. M. Gierszowicz 
przeprowadził tię na ul. Jakėba Jasiń 

skiego 6, tel. 7—21. 

      

w 

  

Rozrywki eliminacyjne do zawodów 
e mistrzostwo armii : 

Gdbędą się w dniach 
Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzone 

będa pod kierownictwem płk. dypl. Marjana 
Przewłockiego. 

- W rozgrywkach biorą udziai oficerowie 
wszystkich pułków Kaw. Brygady oraz z 3 
Dyw. Art. Konnej. 

1 dzień — dn. 11 bm. Próba ujeżdżania 
kania na placu 4 p. Uł. o godz. 7-ej. 

Kapitujacja Laudy i 

11,12 i 13 lipca r. b. 
ił dzień — dn. 12, o godz. 6-ej na torze 

wyścigowym w Pośpieszce — próba wytrzy- 
małości. 

i IM dzień rozgrywek — d. 13 b. m. rów- 
nież na Pośpieszce — Konkurs hippiczny, © 
godz. 9-ej. 

zwycięstwo Makabi 
na boisku wojskowem na Antokolu 

Z zapowiedizanych ma dzień wczoraj- 
szy na boisku 6 pp. Leg. aż dwóch me- 
czów, doszedł do skutku zaledwie jeden. 

Gracze Laudy poprostu iwioleli oddać 
1 pp. Leg aż 3 punkty walcowerem i dla- 
tego na mecz nie przybyli. 

Rozpoczyna się spotkanie pomiędzy 
Makiabi a 6 pp. Leg. Spotkamiie ważne, 
szczególnie dla Makabi, która w wypad- 
ku przegranej, musiałaby tym razem po 
żegnać się zupelnie z nadzieją uzyskania 
w: tym roku mistrzostwa klasy „A“. 

Wiedzieli o tem doskonale czarni i 
dlatego pierwszy kwadrans gry przecho- 
dzi pod znakiem intensywnego u nich 
startu do piłki i niebywałego podniece- 
mia u graczy. 

Podniecenie to udziela się także liicz- 
nie zasiadającym ławki dla publiczności 
„kibieom* Makabi. 

Ludek Izraela zdradza poważne zde- 
nerwowaniie, 

Punkt kulminacyjny przychodzi atoli 
w momencie, gdy środkowy napastnik 
wojskowych Hajdal. zdobywa dla swych 
barw pierwszego goala, 

'W szeregi Makabi wkrada. się chwi- 
jewa konsternacja, prędko jedniak gracze 
jej dochodzą do równowagi i zaczymają 
nąpienać na bramkę przeciwnika. 

W pewnym momencie sędzia Sudnik 
dyktuje rzut karmy dla wojskowych za 
mastrzeloną rękę. Egzekucję wykonuje 
pewnie Szwarc. 

Wynik ten powiększa na kilka minut 

jeden pumkt. Stosunek bramek 2:1 na 
korzyść Makabi. 

Po przerwie aflak czarnych raz po raz 
podchodzi pod bramkę wojskowych, brak wszystkiem śmiałego startu do piłki, co 
jednak wykończenia posunięć i dlatego 
piłka wędruje przeważnie na aut. 

Zieloni ograniczają się narazie tylko 
do defenzywy. Nieźle szczególnie pracuje 
ich obrona, której energji w dużej mie- 
Tze muszą zawdzięczać, że piłka stosun- 
kowo rzadko gości w ich bramce. 

Na kilkamaście minut przed końcem 
meczu miakabiści powiększają swe zwy- 
dięstwio  pomownie celnym  strzalem 
Szwarca, 

„Ogėlny wymik spotkanila 3:1 na ko- 
rzyść czarnych. 

Jeżeli chodzi o nobieżne określenie gry 
obu zespołów, to mależy przyznać, że 
drużyna Makabi reprezentowała się 
znaczmie lepiej od swych przeciwników. 

6 pp. Leg. poczymiił ostatmilo wyraźne 
mostepy, jednakże graczom jego brakuje 
dotychczes poprawmej techniki a przede- 

Święto 4 pułku ułanów 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 

przed przerwą ten sam gracz jeszcze o DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

  

    
    
   
   

Chłodny 
powiew wiatru, 

który w czasie gorą- 
cego lata sprawia 
przyjemność, powo- 
duje także często 
przeziębienie. Należ 
zażyć  włedy, jai 
zwykle w takich ra- 
zach, tableiki Aspi y. 

Istnieje tyiko jedna 

ASPIRINA! 
Ra     

dopiero gdy Andrzejewski usiłował się 
bronić, dopomógł bratu dobić ranne- 
go 

  

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

+ 474 

      

   

Kwiecińskiego odtransportowaro do 
Lzisny do dyspozycji tamtejszych 
władz. Nie jest wykłuczone, że prze- 3 
wieziony on będzie do Wiina, by odpo е 
Gzieć za swą zbrodnię przed Sądem Projekt nowego r0ž- 
Doražnym. 

= Ž AR 2 - 
W kilka godzin po znalezieniu porzą2zenia Rady Mi 

zwłok Andrzejewskiego, wywiad poi- nistrėw OeMeryturach 
cyjny pracując w okolicznych wsiach I д яг 67 
zdołał ustalić tajemniczą ucieczkę bra ko eja rzy 
ci Kwiecińskich. Z uwagi na reputację ‚ 
3 BG > Е sp W najbliższych dniach Rada Minis- 
jaką się cieszyii wszelkie poszlaki, Skie „ró arimo > bedzie projektem Mi- 
rowano przeciwko nim i nie omylono nisterstwa Komunikacji o funduszu »- 
się. Pomocną była również okoliczna merytalnym dla pracowników kolejo- 
ludność, która gdy się dowiedziała 0 WYCh. 
mordzie, odrazu wskazała na Kwieciń- _ Projekt R obok M przepisów 
skich, jako domniemanych zabójców. a us AE zolejarzy > 

Ści do pracy, posiada to dodatnie zna- 
czenie, że obejmuje wszystkich pracow - 

$. p. Wilhelm Andrzejewski zginał R: EA za ZE 
na posterunku, stojąc na straży całości 0T4Y zostaa zaangażowani ак NE: 
mienia i bezpieczeństwa obywateli nad ie) НЕ 

którymi miał powierzoną pieczę. Wi- Najważniejszemi punktami obecnego 
dząc Kwiecińskich, dźwigających w0- mrojektu rozporządzenia są: 
rek ze zrabowanemi przedmiotami, bez 1) „Podniesienie opłaty emerytalnej z 
zastanowienia się wystąpił przeciwko 5 na S proc. dla pracowników służby 
złodziejom, wiedząc, że znajdując się zwykłej, a do 12 proc. dla pracowników 

w głuszy leśnej sam na sam ze zdecy- eo ai ROC SEO Aka 
dowanymi na wszystko rzezimieszka- tym do > każdy GO do 
mi, narażą swe życie. wany liczy się za półtora roku. Oprócz 

Pogrzeb ś. p. Andrzejewskiego, Z A oplaty ki peace się r 
+ szał н i cze don ową dopłatę skłat za poło- 

który odbył się w Paraijanowie w ub; wę awansu do innego szczebla grupy u- 
czwartek zgromadził tłumy ludności. posażeniowej. 
Przybyli również przedstawiciele władz 2) 'Brojekt odbiera prawo pobierania 
ze starostą powiatowym na czele oraz obok zaopatrzenia emerytalnego z tytu- 
liczni koledzy i przełożeni tragicznie łu slużby kclejowej zaopatrzenia w 
zmarłego. .. iwiego po pracownikach kolej, natu 

i т radowi tó 7 ają sam Bezpošrednio za trumną postępowa- KA Ee kx Paa a ag 
łu żona i dwoje małych dzieci. Ś. p. S ii o ADD ARIE 

   

Andrzejewski liczyż lat 34. ce niesprawiedliwy prawo do zaopatrze- 
nia emerytalnego. Obecnie przewiduje 
się 40 proc. zaopatrzenia emer. dopiero 
po upływi e15 lat nieprzerwanej pracy, 
z tem, że zaopatrzenie wznasta: do 25 lat 
o 2,4 proc. zakażdy rok, od 25 do 35 lat 
o 2,8 proc, za każdy rok, tak, że po prze- 
pracowianiu 35 lat, zaopatrzenie wynosi 
92 proc., podczas gdy dotychczas wyno- 
siło 100 proc. poborów, 

   

    

    

     

     

      

  

  

    

  

    

    

czniku Łisowskim i o tych wszystkich, 
którzy życie oddali dia ojczyzny ku 
chwale kawalerji polskiej. 4) Pra ` в a 

i 4 4 9 Ma cownicy, zwolnieni wskute 

На Poza oddziałami 4p. uł. na nabo niezdolności do wykonywania zawodu 
żeństwie były obecne delegacje innych (do pełnienia obowiązków słoużbowych ), 
pułków garnizonu wileńskiego i delega uzyskują prawo do zaopatrzenia po upły 
cja kolejarzy, którzy łącznie z czwarta wie 5 lat. Dotychczas po BE a 
Ga я Р я nieprz anej pracy zaopatrzen: yno- 
kami zdobywali Wiino. ECA ‚ Silo minimum 50 proc. poborów, obec- 

W poludnie na placu Łukiskim Od- yi» zaś wynosić będzie przy pracy od 
była się defilada pułku w szyku śpie- lat 5 do 10-ciu — 30 proe., za każdy dal- 
szonym przed przedstawicielami władz <zy rog do lat 45-tu as S 
z dowódcą brygady pułk. Przewiockim, 2 Ro 0 oc ZO 
wicewojewodą jankowskim, komendan 5 Beri = KE is A 
tem miasta pułk. Blockim na czele. | ywyya do emerytut: wskutek kary są- 

Delfiladę prowadził obecny dowód- -dowej lub dyscyplinarnej, odzyskuje na- 
ca pułku ppułk. Szwaycer. az Pra R = 

p, i 4 i 4 Р 4 mu Ku OW SE zam Iecownicy CZYN 

ik S 2 й w. od mał ni zaś pozbawieni są możności restytucji 
puikową w koszarach odbył się ODIAd naljytych praw, © ile zostali zasądzeni, 
ułański, w którym wzięli udział liczni lub wydaleni ze służby. 

goście, a między innymi były długolet- — 6) W razie niesczzęśliwych wypad- 
ni dowódca 4-ego pułku płk. Cz. Ko- ków projekt obniża podstawę wymiaru 
zierowski. odszkodowania pracownikom etatowyra 

z 60 do 50 proce. zaopatrzenia. 

7) Projekt przewiduje rewizię wysłu- 
M A FILM w Ś gi emerytalnej pracowmikom kolej. na 

0 EJ TA MIE a J anka 
ZAK: 71е ubezpieczen S] eCZN: na 

PAN: DJABEŁ (W ROLI GŁÓWNEJ ROD podstiawie ozotzzd Pania. o Ton Bass, 
LA ROCQUE). o. Toonas Gelis aa: 

Stare nieme banały, w rodzaju Djabła 75m tym zostanie zaliczcny uprzedni 
z przyprawioną muzyką, bywają talk cu- EB ic: „dia toya 
dackie, że czasami z przyjemnością о- Ра PKP przez odnośna asis ia 
żna na nie popatrzeć: jak to jeszcze kil- zi : owa Sh RE 0 = 
ka lat temu robiono filmy! I pewnie Cl“ + a S ali SS a 
tylko w tym celu dyrekcja Pana poka- WIeSZone zostaną Już zialiczonie okresy 
zał M ści Di Е ubezpieczenia, tak w Kasie emerytalnej zała publiczności Djabła, dorzucając do hak ki jak i w ZUBU Ni 
tego Harolda Lloyda w filmie przedpo- ad: oru p io: se. н 316 

koza. R PSE CE est to eksperyment w stylu tych pa- PO : KAZ "Ha 
ryskich i berlińskich kinematografów 526% НО 
które mad program wyšwietlają filmy z 8 i, wdowy i sieroty płacić 
roku naprzykład 1910, demonstrując Ma- i a Ža Es odbite 
ksa Lindera, albo Prince'a. Różnica po- jak funkcjonarjusze slużby czynnej, 
lega na tem tylko, że tam się komuniku- składkę emerytalną, otrzymując w ten 
je publiczności, iż jest 'to film stary, sposób zaopatrzenie zmniejszone o 8 vr. 
Pau zaś prezntuje Harolda w jego ostat- Po roku zaś zaopatrzenia dotychczasowe 
nim stuprocentowym przeboju, Zresztą zostaną przerachowane według nowego 
tamtejsza publiczność wie, że ; LIM- mozporządzenia. Zaopatrzenia przyznane 
der oddawna nie żyje. Wilniamie zaś, któ ną terenie Wolnego Miasta Gdańska z 
rzy nie mają odwagi tupać porządnie, tytułu, służby pełnionej na tym obszarze, 
gdy antrakt w Panie trwa, miewiedzieć ; wypłacane dotychczas w guidenach 
poco, piętnaście minut, — gotowi wie- gdańskich, przerachowuje się za zasa- 
rzyć dyrekcjom kin na słowo, że każdy dzie projektu mozporządzenia, biorąc 
film jest najnowszym przebojem. а podstawę przerachowania pobory p 

Jest to wlaściwie jedyny zarzut, któ- cowników, zatrudnionych na służbie w 
ry można Mya O Aa Warszawie. 
wi w Panie. tem, że ce zoba- Е ь ‚ 
czyć walkę samolotów, dżentelmena uda- | S R. Ee 

jącego bandytę i dżentelmena jako pra- „7, PET ы 1%{›0 Mowego projektu wdziwego bandytę, taniec kozacki i noc- Wane ak WZT ZOZ TA 
my napad na kabaret, policję ścigającą T97Porzadzenia, 
andytów i sznur skradzionych pereł, Przedsiębiorstwo PKP. przez wpro- 

olbrzymie brauningi, nagany i parabella, wadzenie tego projektu.w życie zyskuje 
słowem — kto się chce zanurzyć w tar w ciągu pierwszych kilku lat około 20 
siemcowej bujdzie amerykańskiej, zakoń miljomów oszczędności rocznie, Zapytani 
czonej rozkosznym pocałunkiem szczęśli o opinję działacze Zwiezku Żaw. Prac. 
wych kochanków — ten niiech idzie na Kolejowych stwierdzają, że powyższy 
Djabta. w. projekt godzi w podstawy ubezpieczenia 
sanaaaAAdŁŁ AAA AA ŁA ŁAŁ A ŁA AA AG AG AGGA ŁA ccA4a Społecznego, przerzucając na. barki pra- 

BY KUPO- cowników cały ciężar składki emerytal- 
mej, przyczem w ciągu najbliższych dzie- 
sięciu lat ze składek emerytalnych pra- 
cowników czynnych utrzymywani będą 
emeryci byłych państw. zaborczych. We- LNU. 

YVYYYYYYYSrYtvvvyvvvwyvtvvvyvtvevyvyvevvv* dług Opinji zainteresowanych, projekt 
a nie jest. niczem innem, jak a CA ai SR2 io Koledos 

w rwpadku, gdy chodzi o zwycięstwo, R płace pracowników kolejo 

jest rzeczą nieodzowną. = ы A 
Najlepszym na boisku z pośród woj- 

skowych był wspomniany powyżej środ- 
kowy napastnik Hajdul. pa X 

Z makabistów zaś wyróżmiłi się: 
Szwane, oraz obaj skrzydłowi. Wyróżnili 
się także, lecz brakiem sportowej kultu- 
ry i brutalnością w grze, środkowy po- 
mocniik Birnbach. Najwyższy czas, by 
gracza tego Makabi zastąpiła kimś in- 
mym, kto lepiej potrafi reprezentować po 

——— 

ŻYIWIARKI 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do nich 

Worki Iniane 

  

  

wagę swego klubu, niż to czyni były jej 

a t idź Sudnik, któ. 
Poleca 

dziował zawodom p. Sudnik, któ- 

rego, orjentacja ma boisku * rozstrzys- | Centrala Spółdzielni | 
nięcia pozwalają przypuszczać, że jest to Roiniczo- Handlowych ; 
bodaj najsłabszy sędzia w Polsce, 

Publiczmości na zawodach sporo. 
zas. 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. i



  

Świat — Nr. 28 robi wrażenie, jakby ca- 
ła redakcja rozjechała się już na lato po ca- 
łym świecie. Otwiera go zajmujący artykuł 
z Bukaresztu p.t. „Rumunja zmienia rządy”, 
dalej mamy korespondencję o wystawie Szo- 
penowskiej w Paryżu; relację, jak jada, mie- 
szka i ubiera się Moskwa; przygody war- 
szawianki w śniegach Atlasu — wszystko 
bogato ilustrowane. Amatorzy zagadek mają 
do rozwiązania świetnie pomyślany konkurs: 
„Dziewczęta piszą pamiętniki*. Zwykłe dzia 
iy: „Tydzień polityczno-społeczny, „Co czy- 
tać', nowelka, teatr, kino, i t.d. uzupełniają 
ten numer. 

Radjo wiieńskie 
Z dnia 10 iipca 1932 roku. 

10.00. Transm. uroczystego nabożeństwa. 
11.58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. met. 12,15: 
Koncert. 13,00: Dlaczego utworzono sądy 
pracy — odcz. wygł. J. Bloch. 13.10: Koa- 
cert. 14,00: „„Odczuwanie piękna przyrody”, 
odczyt wygł. Z. Jaworski. 14.15: Koncert. 
14.30: „Znaczenie raka dla jeziorowej go- 
spodarki, odczyt. 14,50: Koncert. 15,05: „Pra 
ce żniwne i pożniwne*, odczyt. 15,25: Kon- 
cert. 15,40: Aud. dla dzieci. 15,55: Obrazek 
dla dzieci najmł. „Nieproszony gość* p-g 
Rogoszówny. 16,05: Audycja popularna: 
Pieśni i Piosenki w wyk. p. Dal. 16,30: 
Transm. 17,30: „Casanova“, odcz. 17,50: 
D. C. transm. 18,30: Muz. tan. 18,55: 
meczu piłkarskiego (Polska—Szwecja). 19,25 
„Biedy w wychowaniu dzieci“, odcz. Ostrow 
skiego. 19,40: Progr. na poniedziałek. 19,45 
Skrzynka techn. 20,00: Koncert. 20,45: 
Kwadr. lit. 21,05: Koncert. 21,50: Kom. sport. 
z prowincji. 21,56: Wil. kom. sport. 21,58: 
Kom. 22,10: Muz. tan. 22,40: Kom. 22,50: 
Muz. tan. 

TYYTYYTTYYYYYTYYYYYYTYYYYYYTYSYYYYTYTYTYTM 

nowość sensacyjna!!! sau 

Ww przeriągu 48 godzin stajesz 
sią niepałącym za pomocą naszego 
wiecznego inhalatora „SANTA“ w formie 
„papierosa. Skutek zapewniony. 

===! 

(prawnie zastrzeżony) 

„SANTA* chrcni od wszelkich chorób, 
przedłuża życie, daje gwarancję spędze- 
nia dłagich zadowolonych lat, daje za- 
dowolenie moralne i fizyczne, krzepi 
nadwątlone zdrowie. 
SANTA jest wykonany estętycznie i słu- 
ż;ć może dużo lat 
Dla zaprowadzenia, oddajemy 1000 szt 
po cenie reklamowej 2 zł. za sztukę. 
Wysyłamy za pobraniem pocztowem 
wraz z broszurą i sposobem użycia. 

Dom Wysyłk. „,LUPKA©, skrz poczt. 
556 oddz. 120. 

  

      

  

osiągnięto 

DUN 

ЭЕ 

86,33'; 
wszystkich samochodowych rekordów światowych 

na oponach 

©pony „DUNLOP*” są gwarancją bezpieczeństwa. 
Generalce Przedstawicielstwo: Wilnc, Gdańska 6. 

Komitet Organizacyjny Giełdy Zbožowo- 
ToWarowej i Lniarskiej w Wiłnie ogłasza konkurs z 

LOP | 

Służąca 
dobremi  Świade- 

na Stanowisko kierownika biura Giełdy. Wymagane ctwami posznkuje po: 
kwalifikacje; wykształcenie conajmniej 
praktyczna i teoretyczna znajomość 
Kandydaci, posiadający wykształcenie, handlowe mają 
pierwszeństwo, Płaća zasadnicza 350 

sady do wszystkiego, 
Umie gotować  Por- 

rolnego. towa 6—6. 
średnie i dokładna 
handlu 

  

  

  

sezonia remon- 

tów domowych 

  

zł. miesięcznie. 

Podania wraz z życiorysem oraz odpisami Świadecti odświeżania miesz- 
należy składać do dn. 1 sierpnia r. 
Organizacyjnego Giełdy Zbożowo Towarowej i Lniar- 
skiej w Wilnie (Trocka 3, Izba Przemysłowo Handlowa). 

b. do Komitetu kan tanio wszelką pra- 
cę z tem związaną wy- 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 

Zgłoszenia nieuwzględnione pozostaną bez od-9“*80 1- 
powiedzi. 

      

    

OSTRZE 
nałowartościowe piwo w 
„Patent* 

  

Kousumentów 

"PIWA ŻYWIECKIEGO! 
Arcyksiążęcy Browar 

  

MO 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich spiekach i 

*xładach apiecznych zusnega 

środka o4 odcisków 

Ргом. А. РАКА. ' 
ii d I UM 

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAALAAAAAAAAAAA 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
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położone w miejscowości 

publiczności 

brzeg 

  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się | 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 

dogodnym dla kąpieli 

iem. 

    

    

B. FARDJOHN 

YYYYYY 
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Tajemnica Keithpoa! - Square 
— Ojca Reginalda? 
— Tak, muszę biec zaraz do biura. 
— Dicku, zostać z nami... 
— Nie, ciociu muszę pójść z wu- 

jem. 
Śpieszył opuścić ten dom. 

— Narazie nie mów o tem Betty, 
— rozkazywał śpiesząc się gorączko- 
wo inspektor Rob. — Gdyby się jed- 
nak dowiedzieli, powiedz, że my z 
Dickiem jesteśmy już tam. Chodźmy 
Dicku! 

Zbiegł ze schodów i szybko szedł 
po Bichop street. 

— Brzydka historja, Dicku! 
— Okropna! 
— Ciekawa rzecz, czy ten Boyde 

zostawił testament. 
— Wągiię: > 

— Jeżeli testamentu niema, to ca- 
ły majątek przejdzie na Reginalda. — 
Obawiam się jednak, że stary zdążył 
pozbawić go wszelkich praw dziedzi- 
czenią! 

— Dlaczego wuj tak myśli? 
— A ty, co myślisz. 

EEYZ ZOO CERT ZZOZ RZECE ŚOW EAZA AGR TIE SANDISK PPT аЯНаг г 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

— Nie wiem, ale 
parę dni to się wyjaśni. 

— Wogóle moc rzeczy musi się 
wyjaśnić! Trzeba teraz za wszelką ce- 
nę odszukać tego Abla Deatha! 

W  komisarjacie wyjaśniono, 
dwóch policjantów wysłano już 
informacje na miejsce zbrodni. 

— jeśli to wszystko prawda, do- 

twierdzę, że za 

że 
po 

staniemy porządną łaźnię. Te przeklę- . 
te gazety zawsze muszą wścibić nosa, 
tam, gdie nikt nie prosi. Bo też one 
mają więcej swobody, a my jesteśmy 
związani prawami. Czy wyobrażasz 
sobie, coby było, gdybyśmy wysłali 
policjanta na potajemną rewizję w do- 
mu? ‚ 

Na pana miejscu wysłałbym kilku 
ludzi na Keithpool-są. — radził Dick 
przodownikowi policji. — „Plac Umar- 
łych'* jest duży, ale dwóch ludzi nie 
wystarczy, aby rozproszyć tłumy ga- 
piów. = 

— Ja sam tam zaraz będę — do- 
dat Robson. 

— Zaraz wyślę ludzi, — odpowie- 
dział dyżurny komisarz. 

ZA K A O A, e 

Pewne Firmy w Wilnie roziewają swoje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU u wz RA 
w ŻYWCU i wprowadzają tem w- błąd Sz. 

k Tau 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsytikaiami i 
prosimy uwsżać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

na erygłnainą etykietę | korek z tirmą 

= Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-52 

Bin go 2. 

  

ejcarz prosi o ue 
dzielenie jakiejkol- 

k pracy, najchętniej 
= we własnym fachu. — 

Pieślak Jan, Malinowa 7 ŻENIEI 

  

O w L 

  

Ceny zniżouc ad 36 i 40 gr. 

„DZIEWCZĘ z BARU" (Miłostki Wiedeńskie) 
Konflikt 2ch pięknych kobiet. Muzyka Franc. Lebara, W rolach główn. Lina Clarese, Jane Marese 

i Reland Tostajn. Dodatki dźwiękowe Na 1-szy s. ceny znižone. Sesnse 4, 6, B i 10.15. 

Dźwięko we 
ino 

„HELIOS" 

Piękna melodyjna operetka, Ceny 

0d30 
i 40 
groszy. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWGOD 

Mickiewicza   

Dziś słynna gwiazda 
całego Świata Marletta Dydrych w prze- 

boju dź»iękowym pod tytułem 

ekranu, ulubienica 

tałuję twoią dłoń Madame 
Ceny: balkon 30 gr., parter 60 gr. na wszystkie seanse. 
  

DZWIĘKOWE KINO 

G/INe 
Wielka 47. Tel. 15-41, 

с 
О KROK OD HANBY najwieksze 

Ceny od 25 gr., parter dz. 60_gr. Dziś! Wielki lilm czeski w jęz, czeskim dla wszystk, zroznmiały 
Potężny dramat erotyczno obyczajowy w 10 akt. W rol. gł 

siły artystyczne Czech S. Svobodowa, Zdenka 
Listowa, Józet Roweński i Werner Feutterer. Piętno nieślubnego pochodzenia. W szponach handlarzy 

żywym towarem. Nad program: dodatki dzwiękowe „Foxa*. 
Na scenie występ fenomenslnego jasno-widza-telepsty WŁADZIA ZWIRLICZA w programie odga- 

dywanie myślie, trafne odpowiedzi na pytania. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Ceny zniżone od 30 

Bożyszcze 

przeboju śpiewna 

Tobiet ulubieniec całego Świata 
turniczym arcywesołym 1C0 proc, “ 

- ćźwiękowym „DJABEL 

Fa Dziś Rod 
kocha, tańczy, 
Napięcie! Sensacja! Nad prcgram: Najnowszy 

dźwiękowy oraz 3 skt. arcywesoła komedja dźwiękowa p. t. „Harołdek wśród piratek'* z dawno niewidzianym 
ulubieńcem Harold Lloyd orsz Bebe Danieis. Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w duie świąt. o godz. 2. 

jako „złoty młodzie- 
niec" w wielkim awan- 
Kabarety! Dancingi! 

tygodnik 

la Rocque 
uwodzi i czaruje, 

  

Dziś! Najpiękniejszy Dźwiękowiec. Polskie Arcy- 

  

S dzieło! w/g powieści St. Kiedrzyńskiego p. t. $ E R € E B A U E 5 € 7 

: = Sensacyjny dramat w 12 akt. ilustrujący szpiegowstwo bolszewików w Poisce. 
„STYLOWY W rol. gł Nora Ney, Zbyszko Sawan, K. Junosza-Stępowski. 

Wielka 36 Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja Fiejszera. 

Kino-Testr Dziś! Niezwykła atrakcja. Najwspanialsre = 2 Cudowne dzieło 

„ŠWIATOWID“ tsjeimnicze arcydzieło dramatyczne w га 2 AJCEJ g w Operze” kinematograiji 
„ 

Mickiewicza 9.   pełnie nowem dźwiękowem wydanin 
W rolach gł.: największy m'atrz maski Lon Chaney, urocza Mary Pbilbin i Norman Kerry. 

światowej. 

  

używane bateiki zewce pozostający 
«$ bez pracy prosi o 
udzielenie  jakiejkol- 
wiek posady. Kozyrski 
Leou. Trakt Batorego, 
28 

zelkie roboty 
druciarskie wyko: 

nuje tanio i s.lidnie 
Wygsnowski Michał 
Bukowa 12. 

    

jeśla prosi o ndzie- 
w Żywcu = c lenie jakiejkolwiek 

pracy. Zarakowski Sta- 
uisław Trakt Batore- 

p FABRYKA as: MEBLI| 
W. WILENKIN | $- 

Spółka z ogr. odp. 

Wiine, ul. Tatarska 20, 
dom własny, Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialuie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
Szafy, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone, 

  

    

LAbAAkkA. 

  

AAAAAAAAMAAA AAA AAA AA 

tad Foroianów, Pana, Fstarmón | 
K. Dąbrowska 

` (F-ma istnieje od r, 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 

WYYYYYYYYYYYYYYYYYTYVYY 

    

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

U RODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. 

    

    

ZP 
    

  

Niebywale tanio 

ROWERY 
Ё 6 

sk „Uniwersal 
Wilno, Wielka 21, tel. 12-83 

Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelkie reperacje wykonuje się 

we własnych warsztatach. 

    

   
      

Na Keithpool-sq. pełno już było 
ludzi. U wylotu „Placu Umarłych' do- 
gonili inspektora i Dicka czterej poli- 
cjanci z Aplby na czele. 

— Kto ma klucz od drzwi? 
— Ja, sir. 
— Dajcie mi. Kto, prócz mnie zuał 

dobrze Samuela Boyde'a? Wy, Aplby? 
— Poznam go nocą, w ciemności!.. 
— I ty Dicku? Musiałeś go dobrze 

znać./Ale, ale Fily, czy drzwi były zam 
knięte, kiedy Simmons wszedł do do- 
mu? 

— Nie pytałem sir, ale on tu idzie. 
Policjant Simmons podszedł do roz 

mawiających. Inspektor Robson powtó 
rzył pytanie. 

— Dzwi nie były zamknięte ani na 
klucz, ani na zasuwkę. 

Inspetkor Robson odciągnął Dicka 
na bok. 

— Dziwna  historja, morderca 
wszedł od ogrodu, a wyszedł drzwia- 
mi na ulicę. Zapewne wślizgnął się, 
zamordował Boyde'a, zabrał jego 
klucz, otworzył drzwi, potem wrócił 
do sypialni, odłożył klucz na miejsce i 
wymknął się z domu: To wszystko vo- 
bi wrażenie, że morderca był niezbyt 
zręczny i niedoświadczony! 

Dick milczał. Pamiętał przecie, że 

myc => 5 

OBWIESZCZENIE 
lil Urząd Skarbówy w Wilnie, na zasadzie 

art. 33 Instrukcji o Ściąganiu podatków i о- 
płat skarbowych z dnia 17 maja 1926 roku 
(Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) podaje do wia- 
domości ogólnej, że w dniu 12 lipca 1932 ro- 
ku przy ul. Szeptyckiego 16 w Wilnie, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji fortepianu marki 
„Beker“, należącego do Gustawa Antosiewi- 
cza, oszacowanego na 1,000 złotych, na po- 
krycie zaległości podatkowych. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
(—) Bronakowski. 

(M i A M i 

OGŁOSZENIE 
Na zasadzie art. 49 Rozporządzenia Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23.X11 1927 
roku o zapobieganiu upadłości Sędzia - Ko- 
misarz Zarządu _ „Nowo-Wilejskiej fabryki 
masy drzewnej i papieru, Sp. Akc.*, zawia- 
damia, że ogólne zgromadzenie wierzycieli 
powyższego Zarządu odbędzie się w dniu 28 
lipca 1932 roku, o godzinie 17-ej, w gmachu 
Sądu Okręgowego w Wilnie, ul. Mickiewicza 
Nr. 36, sala Nr. 4. 

„_ W myśl art. 54 powołanego Rozporządze- 
ria wierzyciele nieobecni mogą złożyć swe 
głosy na piśmie. Podpis wierzyciela winien 
być poświadczony urzędowo. 

Sędzia-Komisarz. 

 PROEREZEAINE ZE Z ZZO Z WPTSCYCIERCRE YE: РОНач CZACIE CT SPLOT KITOZOSZESYAECZ CA Z aCAZOZWRZEZBZOKZSZA, 

OBWIESZCZENIE 
lil Urząd Skarbowy w Wilnie na zasadzie 

art. 33 Instrukcji o ściąganiu podatków i o- 
płat skarbowych z dnia 17 maja 1926 r. (Dz. 
Urz. Min. Skarbu Nr. 15) podaje do wiado- 
mości ogólnej, że w dniu 11 lipca 1932 roku 
o godzinie 10 rano na miejscu w cegielni 
przy ul. Mysiej 23 m. 1, w Wilnie, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji 10.000 sztuk cegieł, 
należących do Szymona Purto na pokrycie 
zaległości podatkowych w sumie 375 zło- 
tych. Licytacja odbędzie się w drugim termi- 
nie. 

    

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
(—) Bronakowski. 

| 

Leśna stacja ШОТМОСК ее | kiimatyczna. 
Sezon całoroczny 

Wskazania: wszelkie tadja chorób płuc- 
nych, czdrowiny, wyczerpanie, niedo 
krwistość, zołzy, krzywica, chcroby serca 
Liczne ssnatorja, komłortowe pensjonaty. 

Kasyno. Zakład przyrodoleczniczy. 
Ceny nmiarkowane 

  

УР 

Maison de famille 
avec lecons de francais 

14, place Carnot-Aix-Les-bains 
au centre de la vilie 

a proximitė de Vėtablissement thermal 

et des casinos en face les sources 
m 

k tuisine bourgeoise 
Ė — confort moderne 
Ё ouvert de mai a octobre telephone: 7-74 

® AkakAkAŁ 

  

żona Deatha nie wspomniała przy in- 
spektorze o wizycie dziennej Reginal- 
da u ojca i o drugim kluczu, który on 
miał. Mówiła o tem tylko z Dickiem w 
swoim domu. 

Naturalnie, że przed policją nie da 
się nic ukryć, ale Dickowi chodziło o 
to, aby jaknajdłużej osłaniać Reginal- 
da przed podejrzeniami. 

-— Dużo razy byłeś tutaj, Dicku, -— 
rzekł insp. Robson, otwierając drzwi 
wejściowe, — pokaż nam, jak się idzie 
do gabinetu. UE 

Oczy jego otworzyły się szeroko, 
a twarz zamieniła się w znak zapyta- 
nia, gdy inspektor Robson znalazł się 
nagle wśród tej dziwnej rupieciarni, 
jaką był gabinet Boyde'a. Policjanci 
spoglądali również ze zdumieniem -dno 
koła na niezwykłe zbiory. Dick znów 
machinalnie przeliczył butelki wina. 

„Siedemdziesiąt dwie, — mruczał 
do siebie, —mógłbym przysiądz, że po 
przednim razem było siedemdziesiąt 
trzy!.. 

— Gdzie jest sypialnia? — zapy- 
tał półgłosem inspetkor. 

Dick otworzył drzwi. 
do łóżka. £ 

— Samuel Boyde.. Czy poznajecie 
go, Aplby? 

Zbliżyli się 

PO 

Drukarnia „Słowa = Zamkowa 2. 

    

= 
Akiai BR | 

NS ITA ACS DABAR TIRIAE Ss 

FYTYYYYYYYYYYYYYYYVY 
DOKTOR 

chor. skórne, wene- umeblowany pokój, Dą 
ryczne, narządów mo- browskiego 12 m. 3. 
czowych, od 9—do 1 Rene: 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
kavi 4 

ZELDOWICZOWA (jj omierska 5-2. 
KOBIECE, WENE- —-— 

RYCZNE NARZĄDÓW Pokój 
MOCZOWYCH 

od 12—2i 
ui, Młexlawicze 24, z  obiadami, 

tel 277, 23 m. 24. 

Dr. Wolfson 
weneryczne, moczopł. 
skórne, ul.Wileńska 7, 
tel. 10 67, 0d 9—1 i 4--8 wy” Pohul. 

  

Urzędniczka 

„Stowa“ dla L. K. 

Dr.Ginsberg * 
Choroby skórne, we 
neryczne i moczopłcio. 

      

  

Lokal 
3 ń = do wynajęcia na sklep 

PIECA K biuro przy ul. Wileń- 
«... Skiej Nr 23. O warun- 

kach dowiedzieć się w 
Dobro- 

8—1 1 4—8. Tel. 

Dr. Med. 
biurze T-wa 

bujący pracy, zgadza: 

TYWYWYVYYYYYYYYVYYTYT runki wynagrodzenia- 
-— poszukuje zajęcia, Cze- 

Zeldowicz Bo wynajęcia Potarunas Wiktor Wo- 
„docigowa 14. 

: 6 

Do wynajęcia 
8 1 4 poxojowe miesze ganiami szuka zajęcia prosi o posadę dozor- 

wygodami, 

słoneczny umeblowany 
edi 4—5 z wygodami, może być 

Portowa 

ZERA 

poszak. 1 — 2 pok. z 
wžywsl. kuch w okol. 

zgłosz. do 

ч = 

—- PTOWINCJĘ. 

  “2 dobry robot- 
nik, bardzo potrze- Kucharka 

czyli służąca do wszyst- 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszukuje po- 
sady, zgadza się na 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tater- 

3 zeladnik szewcki, 542 16—7 
dobry tachowiec, 

zćktomuemi wyma Właścicieli kamienic 
  

od zaraz, solidny, nie cy były nauczyciel (z 
pije. Żórawia 6 V 5 rodziną, żcnaty) —Skraj 
Aleksandrowicz Kazi nia nędza Chętnie, sn- 

mierz, miennie i gorliwie speł 
ni swe EE 

owal znający swój W redakcji lub Zarze- 
tach — poszukuje cze 15:12. —0 

pracy najchętniej do ————————— 

  

  

majątku, spokojuy, pra» Gtolarz. = Sumieny, 
cowity, Nowogródzka *» pracowity prosi o 
10. Marciniak Konstan- udzielenie  jakiejkol- 
ty. wiek pracy, Może wy- 

= ее JECHAĆ na prowincję.— 
Szewc poszukuje рга- Czywilis Michał. Po- 

cy przy warsztacie narska 45. 
czy też samodzielnie, mana 
Może wyjechać na Polecana 

Sokola 16. przez Tow. ow. Win- 
Hurczyn Stanisław,  centego rodzina, skła- 
——————— dająca SIĘ Z matki su- 
f ralk Znający chotnicy, ojca bezrc- 

dobrze swój „lach-botnego i trojga wąt 
precowity.  Przyjmie łych i głodnych dzieci 
posadę — za skroinue prosi o pomoc w odzie- 
wynagrodzenie. Tum ży lub groszach. Ofia- 

  

Em. Cholem czynności, zauł. Dob- mej Ernest. Pańska 7 ry dla rodziny B., — 
Urolog roczynuny 1, 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- | 

  

we wtor- 
ki i środy od 5 do 7. gazęfer 

  przyjmuje Administras 
z dobremi cja „Sł wa". 

świadectwami, trze-   

  

wych przyjm, 12 — 77 —--1— źwy, uczciwy, poszu-q"'okarz, gruntownie 
i 5—7. Jagiellońska 8 „ paaakaańAkAAŁAA A”, KUJE rscy. Naga: ohežnany že i 

1.10-63. nia skromne. Wasilew- zawodem, zdolny ta- 
2 3 POSZUKUJĄ ski Antoni — Ostro-chowiec. — peszukuje 

RAAAAABAAAAASAASAAS AS PRACY bramska 25. pracy. Kovowski Jan, 
-——————i Bystrzycka 11. 

Kupno MAU onom, zdolny, — — AAAASAAAAAAAMAAA AAS IS Ke 
® auczycielka gimnaz- E 

EA N jum języków nie- sie, Bakszta 14, Jana- 
„ mieckiego i trancuskie- szkiawicz Witold. 

go przyjmie lekoje V =————ųdzimierz. 
średniej pry- 

Wiadomości 
Petersbur- Dąbrowskiego 12 m. 3, 

Okazja 
Pianino 
krzyżowe 
skie spiesznie do sprze- od 17 do 20-te). 
dania. Wielka 54 m. 4. - 
——— Moda nauczy- 

cielka 

szkole 
i fortepian, watnej, 

wyjedzie na lato za b.książki, posiada Świa każde warunki. 
skromnem wynagrodze- dectwa ze szkół i prak wia 9 m. 1. 

*kuje posady rolnej w 

  

pracowity poleca gntroligator poszuku- 
je pracy. Wielka 28 

m. 6. Zabaczyk Wło- 

łody inteligentny qe=m=mmemnemee 

M -Fowal, dobry robot- człowiek,  poszu K pima 

maj. pisarza, pro. mienny, — w ciężkich 
ać lab Brak warunkach znajdujący 

tykantarolnego,rów-się, szuka pracy od 
mież może prowadzić zarsz. Zgadza a 

Žyžniew- 
niem do šziecka odtyk odbytych, UI, Nie- Ski Jan. 
7—10 lat. Świadectwo Świeska 22-16 m, 7. 
b. dobre, Wielka 27—3, 

* od 11—1 godz. 

Pianina NSE 
zupełnie nowe (wielo- 
Jetnia gwarancja) zł fikacjami i 
1.200. Kijowska 4. H poszukuje posady, mo- świecki 1—6). 
Abelow. że również 

stwowego 

pisma pod „I P*. 

kuchni. 
7 a—7. 

ПСЕЙО 

  

— Naturalnie, sir. 
— A ty Dicku? ` 
— Nie mam żadnych wątpliwości. 

— Trzeba zakomunikować o tem 
władzom sądowym. Zobaczcie, Aplby, 
kto tam stuka i nie wpuszczajcie niko- 

о 
® Policjant wyszedł. 

— Sprawa jest jasna. Dicku, ale 
tymczasem zochowajmy to przy sobie. 
Żabić Samuela Boyde, mógł tyłko je- 
den człowiek — Abel Death! Taraz 
jest jasne, dlaczego on zniknął. Ale nie 
mów o tem nikomu... O co chodzi Apl- 
by? — zapytał powracającego poli- 
cjanta. 

— To pani Death z córeczką, sir. 
One chcą tu wejść koniecznie.. 

— Nie, nie wpuszczać tu nikogo! 
Widzieliśmy już wszystko, co mieliśiny 
do obejrzenia i wychodźmy. W necy 
będziecie dyżurować w skwerze, Apl- 

by, przyślę wara pomocnika. 
— Rozkaz Sir. 
Kiedy wyszli z domu, Sylwia wvr- 

wała rękę z dłoni matki i podbiegł: do 
Dicka. Z sercem, ściśniętem litości: pa 

   

  

trzał na bladą, wychudzoną twarzyc:- 
ka. Я 

° — Teraz nie obawiaj się niczego 

  

szkoły gotowuje 
średniej z kwali- 

praktyką,czny (prawa 

przyjąć 
wychowawstwo lub se- 
kretarjat. Dyplom Pań- 

Iastytutu kuje kondycji 
robót ręcznych w War- 
szawie, Oleity do Ad- 
ministracji niniejszego Adres: Gródek k-Mo- 

zielna ochmistrzyni, 
zdrowa, pracowita, - 

skromie wynagrodze- ność wymowa, litera- possdy służącej z do- 
nie Dobrze zna się uaturs) po powrocie zbremgotowaniem mam 

Nowoświecka Paryża udziela dyplo- dobre świadectwa. Mi- 

    

  

  

tudent Politechniki Qtołarz, dobry facho- 
Warszawskiej przy- "= wiec ze Świade- 

na wydz,ctwami przyjmie pracę 
mechaniczny i elektry na skromnych warun 

Nowo- kach. — Narnniec Kle 
mens — Zanlek Lidz 
ki 13. 

enica 8-ej klasy = 
Sa 2 ES z dobremi 

na rok J% rekomendacjami, 

na wieś. Gruntowna zje kong Oda 8. 
ść „Kopcinc arja, znajomość matematyki Qrodnik RROnÓNOĆ 

wany, z praktyką. 
„ Legjonowa 43. Chle- 

kon. bowski Antoni. 

Poszukuję 

  

    

łodeczna |. Z. 

  

po. 
wersacji (specjal- 

mowana nauczycielka ckiewicza 29—9. 
W. Stełzńska 23 m. 9. 

> POZEDRZERT EROS CEE 

mamo: Dick jest z nami! — krzyknęia 
tuumiująco. 

— Czy to prawda, sir, prawda? -— 
rzuciła się ku niemu pani Death z twa 
rzą zmienioną ze wzruszenia. 

— Niestety, tak. 
— Ale gdzie jest mój mąż? 

Pan wie, co oni mówią? Że to on za- 
bił Boyde'a! To kłamstwo! Kłamstwo! 
O Boże mój! Czyż niema sprawiedli - 
wości na świecie? 

— Nie trzeba krzyczeć i denerwo- 
wać się — wmieszał się łagodnie in- 
spektor Robson, — współczuję pani 
szczerze, ale nic tu pani nie pomoże... 

— Gdzie ja mam iść?! Boyde był 
jedynym człowiekiem, który mógł po- 
wiedzieć, gdzie się znajduje mój mąż! 
A oni mówią, że jego już niema! Kto 
go zamordował? Boże, jacyż okrutni 
są ludzie! Jacy źli! Czy mało cierpia- 
łam, żeby teraz słuchać takich rzeczy!.. 

— Nie trzeba, mamo... — uspaka- 
jała cichym i poważnym głosem mała 
Sylwia, gładząc jej rękę. 

Ale Dick widział, że dziewczynka 
była również wzburzona i niespokoj- 
na do ostatnich granic. Zajęty Sylwią, 
drgnął nagle, gdy uczuł czyjąś rękę па 

    

    

swem ramieniu: był to doktór Ven- 
sin. (D. c. n.) 
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