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Ustępstwa bez gwarancyj. 
Konferencja lozańska miała wy- 

znaczony bardzo obszerny program. 
Miała ona stworzyć podwaliny ..go- 
spodarczej odbudowy Europy*. Dziś 
o tym obszernym programie już nie 
mówi się w Lozannie. Całokształt 

spraw gospodarczych i finansowych, 
który miał być załatwiony — zostaje 
przekazany następnej konferencji, 0- 
droczony do jesieni, a może i na czas 
późniejszy. 

Konferencja lozańska ograniczyła 
się właściwie do załatwienia jednej 
sprawy: odszkodowań wojennych nie 
mieckich. Złożyło się na to wiele przy 
czyn — których analiza byłaby baz 
dzo ciekawa, ale z którą lepiej nara- 
zie poczekać do chwili, kiedy formal- 
nie konferencja lozańska się skończy. 
Zatrzymajmy się więc przy tym jedy- 
rym właściwie temacie, który obecnie 
w Lozannie ma być załatwiony. Roz- 
mowy nad kwestją reparacyj niemiec- 
kich weszły w stadjum przetargów do- 
okoła zryczałtowania odszkodowań 
wojennych, które Niemcy miałyby za- 
płacić. 

  

Jadąc do Lozanny delegaci nie- 
mieccy a priori stanęli na stanowisku 
niepłacenia wogóle. To stanowisko za 
jęto zresztą już dawniej. Różnica po- 
łega na tem, że gdy dawniej, za Brue- 
ninga, mówiły Niemcy: „nie możemy 
płacić — to potem, pu obaleniu 
Brueninga dodawały: „nie możemy i 
nie chcemy płacić*. Z tem pojechał 
kanclerz von Papen do Lozanny. Tu 
jednak po szeregu dramatycznych pe- 
rypetyj zostało nieco zmodyfikowane 
stanowisko Niemiec. Weszły — no- 
lens volens — na platformę „,ryczał- 
tu'. Koncepcja jest taka: zobowiążą 
się do pewnej ekreślonej sumy —— 

a cała kwestja reparacyjna zniknie z 
widowni. 

Jaka to ma być suma? 
To właśnie stanowi przedmiot prze 

targów. Rozpiętość: od 2 miljardów 
marek do 7 miljardów. Tyle żądają 
wierzyciele. Niemcy pono godzą się 
na 2 miljardy. Możliwe jest zatem wy 
pośrodkowanie, kompromis. Ale ry- 
czałtowe miljardy wskazują na to, 
że Niemcy mogą płacić! Więc cała ta 
ich krzykliwa propaganda, to stałe za- 
pewnianie, iż są bankrutami, iż nie 
mają z czego płacić, było tylko kome 
dją! 

Ale inne jeszcze tu wysuwa się 
zastrzeżenie: gdyby nawet obecnie 
Niemcy podpisali zobowiązanie, że po 
jakimś czasie .poczną spłacać tėn 
ustalony ryczałt kilkomiljardowy — 
czy takie zobowiązanie zostanie do- 
trzymane? Czy nie pocznie się — za 
rok, dwa — znów ta sama gra jaką 
Niemcy oddawna uprawiają, by wy- 

kręcić się od płacenia? Czy nie stanie 
wtedy przed areopagiem międzynar»- 
dowym, jakąś nową konferencją 
gdzieś w Szwajcarji, następca von Pa- 
pena i nie zdezawuuje podpisu obec- 
nego kanclerza Rzeszy? Czy nie pocz- 
nie się dalsze szantażowanie świata 
krzykami: nic nie mamy! nie nie pła- 
cimy!? 

    

Niemcy systematycznie uprawiają 
metodę wymuszania na Europie u- 
stępstw dla siebie, każde ustępstwo 
traktują jako zadatek na... przyszłe 
ustępstwo. I w ten sposób powstaje 
łańcuch ustępstw, nie kończy się właś 
eiwie nigdy. 

Taki sam łańcuch ustępstw, jaki 
widzimy w kwestjach materjalnych 
zobowiązań niemieckich, w sprawach 
długów wojennych i odszkodowań -— 
widoczny jest również i w drugiej dzie 
dzinie, w zagadnieniach rozbrojenio- 
wych. Zasadnicze nieporozumienie po 
lega w tej dziedzinie na tem, że gdy 
wszyscy, którzy w Genewie rozpra- 
wiają, mają na myśli — rozbrojenie, 
to w najskrytszych intencjach Nie- 

miec tkwi idea — zbrojenia. Niemcy 
chcą „Gleichberechtigung* w prawie 
uzbrojenia się w takim samym stop- 
niu, co państwa zwycięskie. Nazew- 
nątrz jednak udają, że wraz z innymi 
zmierzają do — rozbrojenia. 

  

  

Ostatnią inicjatywę w kierunku 
rozbrojenia dał Hoover. Polega ta 
inicjatywa na tem, aby stany liczebne 
armji wydatnie zredukować. Bezsprze 
cznie idea pełna humanitaryzmu, 
przejęta duchem pacyfizmu — i co 
niemniej w obecnych trudnościach 
kryzysu gospodarczego ważne: wpro- 
wadzająca bardzo poważne oszczęd- 
ności w budżetach państw. Przypuść 
my nawet, że mocarstwa poszłyby na 
tę koncepcję Hoovera, przypuśćmy, że 

poczęłyby rozbrajać się, redukować 
stany liczebne swych armij, ograni- 
czać wydatki na broń i amunicję. Ale 
jakie istrieją gwarancje, że na tę lin- 
ję wstąpiłyby również i Niemey? Kto 
może dać zapewnienie rozbrajającym 
się państwom, że jakiś następca von 
Papena również i w kwestji rozbroje- 
niowej nie zdezawuowałby jego pod- 
pisu, nie zakwestjonowałby zobowią- 
zań i nie wszeząłby kampanji wprost 
przeciwnej do tej linji, na którą we- 
szły inne państwa? 

Po dotychczasowych doświadcze- 
niach z Niemcami chyba nikt takiej 
gwarancji dać nie może. 

Mamy w Europie szereg państw, 
które dotrzymują zobowiązań i jedno, 
które pod pozorem niezadowolenia 
swych obywateli kwestjonuje każde 
zobowiązanie. Francja, Anglja, 
Włochy, Polska i t. d. szerzą u swych 
obywateli nastrój zadowolenia, opty- 
mizmu, ilekroć udaje się sprowadzić 
do wspólnego mianownika jakąś roz- 
bieżność poglądów, usunać jakąś trud 
ność, dojść do porozumienia. Wręcz 
przeciwnie postępują Niemcy: one w 
takim wypadku szerzą psychozę nie- 
zadowolenia, by mieć okazję do krzy- 
ku: mało! chcemy więcej! — i prze- 
kreślenia zawartych już zobowiązań! 

I dlatego, jak długo Niemcy nie 
zmienią swej metody, tak długo nie 
może być mowy o powrocie do nor- 
malnych warunków. 

  

  

    

    

$. P. | 
RUDOLF BRZEZ 

w wieku lat 16, uczeń Vl.ej klasy gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, 
utonął dnia 29 czerwca 1932 r. w jeziorze w majątku Polesie, o czem po- 
wiadamia krewnych, pp. profesorów tegoż gimnazjum, oraz Jego kolegów— 

pogrążona w smutku 
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Dr. Krzemiański 
Charakt wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

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

  

Zmiana sytuacji w Lozannie. 
Pełne porozumienie między wierzycielemi 

LOZANNA, 2. 7. (Pat). Premjer 
Herriot powrócił do Lozanny. Nie- 
bawem po przybyciu 0 godz. 9 rano 
premjer Herriot uał się do Mac Do- 
nalda. Przedmiotem rozmowy obu 
mężów stanu jest przedewszystkiem 
wysokość sumy globalnej, którą ma- 
ja zapłacić Niemcy. Cyfra ta ma b, 
wstawiona do projektu, opracowane- 
go wczoraj przez komitet reparacyj 
ny. 

Co do samego systemu zapłacenia 
sumy globalnej w obligacjach rządu 
niemieckiego i jego szczegółów, nastą 
piło wczoraj, jak wiadomo, porozu 
mienie między pięcioma wierzyciela- 
mi Niemiec. Od wysokości sumy i te- 
go, czy będzie ona wystarczająca do 
opłacenia długu wobec Ameryki, za- 
ieżeć będzie utrzymanie lub skreśle 

  

   

nie klauzuli, zabezpieczającej wierzy 
cieli na wypadek trwania sprzeciwu 
Stanów Zjenoczonych w sprawie skre 
Ślenia długu. Przypuszezają tu, że de 
finitywna propozja wierzycieli zosta 
nie dziś zakomunikołana Niemcom. 

LOZANNA, 2. 7. (Pat). — W dniu 
dziesiejszym rozmowy reparacyjne nie 
wyszły jeszcze z fazy konferencji mię 
dzy wierzycielami Niemiec, ale przy- 
najmniej przyniosły końcową jej fazę. 
Jutro rozpoczyna się oficjalna dysku- 
sja z Niemcami. W ciągu dnia dzisiej- 
szego odbyła się dalsza konferencja 
francusko-angielska, w której ze stro- 
ny Francji wzięli udział Herriot. Ger- 
main Martin i Bonnet, ze strony angiel 
skiej — Mac Donald, Neville Cham- 

berlain i Runciman. Na tej konferen- 
cji nastąpiło porozumienie co do tek- 

  

Konferencja rozbrojeniowa. 
Konferencja powinna powziąć decyzie. 

Żądanie 7-miu państw. 
GENEWA, 2. 7. (Pat). — Hiszpan 

ja, Polska, Holandja, Szwajcarja i pań 
stwa skandynawskie są zdania, iż 
konferencja  rozbrojeniowa powinna 
by szybko wypowiedzieć się co do 
tych projektów, co do których możli- 

we jest osiągnięcie porozumienia. a 
mianowicie redukcji zbrojeń — паро- 
wietrznych, kontroli wydatków budże 
towych oraz kontroli fabrykacji broni. 
Anglja zdaje się odnosić, przychynie 
do tych koncepcyj. 

Postulaty rozbrojeniowe 
grupy ośmiu państw. 

GENEWA, 2. 7 .(Pat). — Delegacja 
złożona z przedstawicieli  Norwegji, 
Szwecji, Hiszpanji, Belgji, Danji, Ho- 

landji i Czechosłowacji, przedstawiła 
przewodniczącemu konferencji roz- 
brojeniowej Hendersonowi projekt, za 

Krwawe zamieszki chłopskie 
w wojew. Iwowskiem. 

Agitatorzy komunistyczni roz rzucali ulotki o wprowadzeniu 
pańszczyzny. 

WARSZAWA, 2. 7. (Pat). Nastroje 
burzliwe wśród włościan powiatu li- 
skiego pednieconych przez uwijają 
cych się wśród nieh agitatorów komu 
nistycznych, przybrały wczoraj na si- 
le. Grupy włościan, otumanione przez 
koiportowane ulotki o  wprowadze- 
niu pańszczyzny, mającem nastąpić 
jakoby już w dniu 1 lipca, uzbrojone 
w pałki, koły, widły i motyki, dopuś- 
ciły się gwałtów na osobach 2 dzier- 
żaweów miejscowych majątków ziem 
skich. Dzierżawcy ci zostali ciężko 
pobici przez stanatyzowany tłum, któ- 
ry gromadzić się zaczął na drogach 
gmin Łogodzewa, Teleśnicy i Senna. 

Wobec wyczerpania wszelkich 
środków perswazji i wszelkich prób 
uspokojenia wzburzonych ciemnych 
umysłów władze policyjne w obecneś 
ci oddziałów asystencyjnych, wobec 
agresywnej postawy włościan, przy- 
stąpiły w dniu wczorajszym w godzi- 

  

   

nach popołudniowych do energiczne- 
go rozpraszania tłamu i aresztowania 
agitatorów. Ponieważ na terenie gm. 
Teleśnicy tłum, złożony z kilkuset о- 
sób, stawił czynny opór policji, przy- 
czem w stornę jej padły strzały, w 
wyniku których 2 policjantów zosta- 
ło ranionych, policja po wyczerpaniu 
wszelkich środków zmuszona była 
użyć broni, poczem tłum rozpędziła 
całkowicie. Przy likwidowaniu zajś- 
ścia 5 osób zostało zabitych, a 8 osób 
odniosło rany. 

W godzinach wieczornych likwida 
cja zamieszek została w zupełności na 
terenie powiatu liskiego zakończona. 
We wszystkich gminach zapanował 
spokój. Tłum rozszedł się do domów. 
Władze przeprowadzają obecnie are- 
sztowania podburzających włościan 
agitatorów komunistycznych, którzy 
poniosą całkowitą odpowiedzialność 
za zajścia przez nich wywołane. 

Dokumenty germanizowania Litwinów 
w Prusach 

WIEDEŃ, 2. 7. (Pat), Litwini z 
Prus Wschodnich przedłożyli kongre- 
sowi mniejszości narodowych memor 
jał, przedstawiający gwałtowne germa 
nizowanie Litwinów w Prusach 
Wschodnich. Litwini nie posiadają 
tam ani jednej szkoły. Dzieciom li- 
tewskim nie wolno nawet uczęszczać 
do freblówek litewskich. Nabożeństwa 

Wizyta duńska w 
GDYNIA, 2. 7. (Pat). — Przedstawiciele 

portu Kopenhaskiego p. p. Berendsen, Laub, 
Thielsen, Iensen i Hugel-Mayer po zwiedze- 
niu portu i wszystkich urządzeń portowych, 
oraz chłodni, łuszczarni ryżu, olejarni i u- 
rządzeń do ładowania węgla, po śniadaniu 
wydanem przez konsula duńskiego Byczkow- 
skiego udali się do Jastrzębiej Góry, a dziś 
odjechali na „Pulaskim“ do Kopenhagi. — 

Wschodnich. 

odbywają się w języku niemieckim. 
W gminach czysto litewskich osadze- 
ni są duchowni, nie znający języka В- 
tewskiego. Rząd niemiecki łoży zna- 
czne sumy na kolonizację niemiecką. 
Od czasu zajść w Kłajpedzie narażeni 
są Litwini w Prusach Wschodnich na 
prześladowania, a nawet na pogromy 
ze strony Niemców. 

porcie gdyńskim. 
Przed odjazdem dyrektor ceł p. Berend- 

sen, który jest międzynarodowym autoryte- 
tem w sprawach portowych, odbył dłuższą 
konfeerncję z naczelnikiem wydziału Urzę- 
du Morskiego Giejsztorem na temat strefy 
wolnościowej w Gdyni. Port gdyński i jego 
urządzenia wywarły na gościach  gdyń- 
skich duże wrażenie. 

lecający / osiągnięcie porozumienia w 
szeregu zasadniczych kwestyj jeszcze 
przed przerwaniem prać konferencji 
na okres letni. 

GENEWA, 2, 7. (Pat). W dniu 2 
b m. reprezentacja 8 mniejszych 
państw, mianowicie Belgji, Czechosło 
wacji, Danji, Hiszpanji, Holandji, Nor 
wegji, Szwecji i Szwajcarji udała się 
do przewodniczącego konferencji roz- 
brojeniowej Hendersona i przedsta- 
wiła mu postulaty grupy państw co 
do najbliższych prac konferencji roz- 
brojeniowej. Jak wiadomo państwa 
te w ostatnich czasach konferowały 
celem ustalenia wspólnych tez. 

Wyniki tych narad zostały dziś za 
komunikowane ofiejalnie przewodni- 
czącemu konferencji. Wymienione 
państwa są zdania, że konferencja roz 
brojeniowa przed swojemi wakacja- 
mi może załatwić pewną ilość punk- 
tów i osiągnąć w ten sposób konkret- 
ne rezultaty, w szczególności w dzie- 
dzinie budżetów wojskowych, kontro- 
li ogólnej oraz zbrojeń powietrznych. 
W tej ostatniej dziedzinie, którą gru- 
pa 8 państw specjalnie się zaintereso- 
wała, proponuje ona: 

1) zakaz bombardowania powietrz- 
nego, 2) zniesienie wielkich samolo- 
tów bombardujących, 3) zakaz wysz- 
kelenia w zakresie bombardowania 
powietrznego, 4) zniesienie wielkich 
sterowców, 5) zarządzenia celem za- 
pobieżenia przekształcaniu samolo- 
tów cywilnych na wojskowe. 

Wymienione państwa pragną by 
punkty, które proponują, sformuło- 
wane były w projekcie konwencji, 
który został oddany do komitetu re- 
dakcyjnego. 

Podminowana atmosfera. 
BERLIN, 2. 7. (Pat), — Ped hasłem wai- 

ki z faszyznem republikańska organizacja 
„Żelaznego Frontu" rozpoczyna jutro na te- 
renie całej Rzeszy kammpanję wyborczą urzą 
dzając około 1,000 zgromadzeń manifestacyj 
i pochodów w różnych częściach kraju. О- 
bok partji soejal-demokratycznej w demon- 
stracjach tych weźmie udział Reichsbanner. 

Z wielkiem napięciem oczekuje się jutrzej 
szych manifestacyj hitlerowskich w Tad 
jum i Dessau. Wielkie zaniepokojenie bud, 
zwłaszcza sytuacja w Monachjum, gdzie w 
tym samym czasie odbędzie się marsz 42 
tysięcy umundurowanych szturmowców i 
olbrzymia manifestacja Żelaznego Frontu. 
Zachodzi obawa, że dojdzie przy tem do star 
cia. 

Tajemnicze pożary. 
BERLIN, 2. 7. (Pat), — W. ostatnich dn. 

w szeregu szkół berlińskich wybuchły poża- 
ry. We wszystkich wypadkach ogień pow- 
stał w analogicznych zupełnie warunkach, 
zwykle w jednej z klas, w okolicznościach 
dość tajemniczych. Nie ustalono, ani piky- 
czyny pożaru, ani też nie zdołano wykryć 
podpalaczy w żadnym wypadku. W) szkołach 
wydane zostały specjalne zarządzenia celem 
zwiększenia ostrożności, Pomimo to wczoraj 
w jednej ze szkół berlińskich wybuchł po- 
Żar mowy, który zdołano stłumić w zarodku. 

„każdej 

Niemiec. 
stu protokółu, który zostanie przedło- 
żony Niemcom. 

Co do sumy, ustałona została na 
przeszło 4 miljardy mk., suma ta je- 
dnak nie obejmuje serwisu pożyczek 
Dawesa i Younga. Zapłaty za marki 
uiemieekie w Belgji oraz raty odszko 
dowaweze zawieszone przez morator 
jum Hoovera, kwestja związku mię- 
dzy długami wojennemi a odszkodo- 
waniami również pedczas tej konfe- 
rencji nie została uzgodniona. Spra- 
„wa ta jest bardzo delikatna, gdyż cho- 
dzi © uniknięcie wrażenia presji na 
Stany Zjednoczone. Z tego tež powo- 
du Stany Zjednoczone nie będą wy- 
mienione. 

Formuła, na której jak się zdaje, 
zatrzymano się ma stwierdzić, że ca- 
ły system wchodzi w życie po zreali- 
zewaniu uniwersalnego . załatwienia 
zagadnienia długów wojennych. Wie 
czorem odbyło się zebranie 5 wierzy 
eieli celėm skompletowania porozu- 
mienia. Pozatem Herriot, odbył kon- 
fereneję z Grandim. Jak się zdaje, 
ze strony włoskiej suma 4 miljardów 
uważana jest za zbyt wysoką. Ogólnie 
jednak można stwierdzić, że dzień dzi 
siejszy przyniósł pełne porozumienie 
między wierzycielami Niemiet. 

Rząd Rzeszy zjeżdża 
na naradę do Freiburga. 
LOZANNA, 2. 7. (Pat). — Wed- 

ług krążących dziś pogłosek, kanclerz 
von Papen i inni członkowie delegacji 
niemieckiej udają się jutro rano do 
miasta Freiburg w Niemczech, poło- 
žonego o 80 klg. od granicy szwajcar- 
skiej, dokąd przybędą z Berlina pozo- 
stali członkowie gabinetu Rzeszy. We 
Freiburgu miałaby się odbyć doniosła 
narada gabinetu Rzeszy celem zdecy- 
dowania, czy Niemcy przyjmą propo- 
zycje wierzycieli. 

„Cienie" mężów stanu 
w Lozannie. 

Obecni na konferencji w Lozannie prem- 
jerzy i ministrowie różnych państw m 
swoje nieodstępne „cieni Odbywają on: 
wycięczki, spacery, zbierają się na tarasach 

kawiarni, tak swobodnie i bez przymusu, 
jakgdyby byli zwykłymi, przeciętnymi tury- 
stami, którzy zawitali do Szwajcarji dla spę- 
dzenia wakacyj na łonie przyrody. 

Swobodę tę i spokój, z jakim oddają sie 
zajęciom połitycznym, zawdzięczają jedna 
dyplomaci i politycy opiece, jaką roztacza 
ją nad każdym ich krokiem towarzyszące im 
nieodstępne „cienie*. 

Służba bezpieczeństwa została na czas 
a konferencji lozańskiej zorganizowa- 

na tak troskliwie i przemyślnie przez po- 
licję szwajcarską w porozumieniu z detek- 
tywami, wydelegowanymi przez rządy państw 
biorących udział w konferencji, iż każdy 
obcy przybysz jest po kiłku godzinach poby- 
tu w Lozannie jak najdokładniej zarejestro- 
wany w centrali policyjnej. 

jznakomitsi detektywi europejscy są w 
Lozannie tak samo popularni i znani, jak osa 
bistości polityczne, które osłaniają i ochra- 
niają swoim „cieniem*. 

Każdy z obznajmionych ze składem kon- 
ferencji wie, iż tęgi i krępy jegomość, który 
nie odstępuje ani na krok Mac Donalda, to 
inspektor Renshaw ze Scotland Yardu; każ- 

dy z wtajemniczonych wie, że jegomość z 
siwą bródką o żywych, biegających oczach, 
to Monsieur Sisteron, inspektor Surete Ge- 
nerale, który „opiekuje się* pp. Tardieu czy 
Herriot. Minister spraw zagranicznych Italji, 
signore Grandi, ma dwa takie „cienie“, 
dwóch olbrzymich, herkulesowej budowy о- 
piekunów, którzy z niespokojnym i badaw- 

.. $zym »wyrazeni twarzy towarzyszą mu w 

ycieczce. 
W. ciągu kilkutygodniowego pobytu w Lo- 

zannie poznali się wszyscy: dyplomaci, sekre 
tarze, dziennikarze, detektywi. Wkzyscy zna- 

"ją wszystkich z widzenia. Dyskretnym uśmie- 
chem witają detektywi znanych im z w.- 
dzenia dziennikarzy, którzy uganiają się za 

plomatami i premjerami, aby wyłowić ja- 
kąś informację, jakieś słówko, zdańko dla 
swego pisma. Ale oczy ich i twarz nabiera- 
ją natychmiast niespokojnego wyrazu, gdy, 
spostrzegą jak. nieznajomą figurę, kogoś, 
kogo ich pamięć i obserwacja nie zarejestro 
wały w szeregu spotykanych i oglądanych 
codzień. 

A trzeba przyznać, iż „cienie'* mają cięż- 
kie życie 'w uroczej Lozannie, rozrzuconej 
na wzgórzach. Muszą od wczesnego ranka do 
późnego wieczora npędzać się i ganiać za 
swoimi protegowanymi. Dobrego zdrowia i 
trzymałości nielada wymaga służba „cienia“ 
na tak odpowiedzialnem stanowisku. Or. 

   

     

      

   
   

   

  

   
   

   

  

Nagły zgon ex-króla 
Portugalji. 

LONDYN, 2. 7. (Pat). — Nagła i dla ni- 
kogo niecezekiwana Śmierć 43-letniego eks- 
króla Portugaljj Manuela w posiadłości 
Twiekenham pod Lendynem sprawiła w Lon 
dynie wielkie wrażenie. Eks-król Manueł był 
w lendyńskim świecie sportowym osobisto- 
ścią niezwykle popularną. 

Przedwczoraj eks-król Manueł wraz z 
eks-królem Alfonsem hiszpańskim obecni 
byli na zawodach tenisowych w Wimbłedon 
Również dziś oczekiwano jego przybycia na 
finał w Wimbłedon ałboewiem Manueł był 
zapalonym tenisistą. Pe południu zawiado- 
mione zarząd rozgrywek, że eks-król Manueł 
zaniemógł i nie przybędzie, prosząc © zakó- 
mikowanie tej wiadomości krółowi i kró- 
lewej, których gościem w loży miał być Ma 
nuel. Gdy ckoło 5 po południu do Wiimble- 
don podano  tełegraficznie wiadomość © 
śmierci, para królewska natychmiast opuści- 
Ja Wimbledon, 

Znów awantury 
antyżydowskie w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 2. 7. (Pat). — Na uniwersytecie 

wiedeńskim przyszło dziś do awantur, urzą- 
dzonych przez studentów narodowo-soejali- 
stycznych, na znak protestu przeciw nowemu 
regulaminowi egzaminacyjnemu na wydziale 
medycznym — Narodowi socjaliści wtargnęli 
do sal wykładowych, wołając: „Precz z Ży- 
dami“, przyczem poturbowali słuchaczów — 
Żydów. Kilku studentów Żydów zostało rzu 
conych na gablotki wskutek czego Szyby w 
gabletkach zastały rozbite, — Następnie przy puścili narodowi socjaliści szturm do kan- 
eelarji dziekanatu. Z trudem udało się napa- 
stników usunąć. $ 

Stan Banku Rzeszy 
niemieckiej. 

BERLIN, 2. 7. (Pat). — Sprawo- 
zdanie Banku Rzeszy na ultimo czer- 
wiec wykazuje zwyżkę środków pok- 
rycia o 0.5 miljonów wobec równocze 
snego zwiększenia banknotów o 267.3 
miljony. Stopa pokrycia spadła z 29,9 
proc. na 24,1 proc. Portfel wekslowy 
wzrósł o 230,8 miljonów, lombardowy 
o 156, 8 milnojów mk. A 

Ii 

Niepokojący stam lasów 
w Polsce. 

Ceny drzewa w Polsce katastrofalnie spad ły, zarówno na kłody tartaczne, jak na drew no tarte. Jeżeli ceny 1928 r. wziąć za 100, te 
w r. 1932 ceny te obniżyły się o 55—60 proc. 
Dla rolnictwa naszego jest to stan tem gor- 
szy, że w latach klęski nieurodzaju lub nis- kich cen na ziemiopłody i produkty hodow- 
lane, ratowało się ono dochodem z lasów. 
Dzisiaj i ta deska ratunku usuwa się ro!ni- 
kom z pod nóg, eksport maleje w sposób niewiarogodny, gdy bowiem w r. 1927 wywo- 
żono przeciętnie miesięcznie surowca tar- 
tacznego 121 tys. tonn przy dobrej cenie, 
to w r. 1931 tyłko 13.3 tys., a pierwszy kwar- 
tał r. b. daje cyfry jeszcze niższe, przyczem cena nie wynosiła nawet połowy ceny z lat 
pomyślnych. 

Stan ten nie dawałby jeszcze powodu de 
alarmu, gdyby nie pewne okoliczności, któ- 
re każą się niepokoić o stan naszych * drze- 
wosianów wogóle. Jeżeli w okresie złej kon. 
junktury właściciele lasów sprzedają -mniej 
drzewa, to możnaby się pocieszać, że bo- 
gactwa leśne, stanowiące 5,7 proc. majątku 
narodowego, pozostają nietknięte i można 
będzie wyczekiwać lepszych czasów. Chodzi 
jednak o to, że lasy nasze giną. 

  

W r. 1920 na.37.712 tys. ha powierzchni, 
sy stanowiły 24.1 proc., grunty orne --- 

proc., łą pastwiska 16.9 proc. i inne 
użytki (właściwie przeważnie nieużytki) — 
10.4 proc. Tymczasem w r. 1929 lasy stano- 
wiły już tylko 21.7 proc. powierzchni, przy- 
czem o 0.4 proc. podniósł się obszar grun- 
tów ornych, o 0.8 proc. łąk i pastwisk. a 
o 1.7 proc. obszar innych użytków. W ciągu 
zatem paru lat wycięto około miljona hek- 
tarów lasów. 

      
  

Jak zagranicą w ko cenią lasy, niech 
wystarczy parę przykładów. Wi Czechosła 
wacji w ciągu 5 lat ostatnich obszar lasów 
zmniejszył się tylko o 1,1 pro. z 33,2 na 33,1 
proc, w Niemczech powiększył się o 0,2 proc. 
(z 27.0 do 27.2 proc.), we Francji również. 
się powiększył o 0,2 proc. (z 19.0 do 19.2 
proc.), w Szewecji zaś, gdzie lasy stanowią 
bodaj najgłówniejszą część jej bogactwa na- 
rodowego obszar lasów znajduje się od dłuż 
szego czasu na tym samym poziomie, wy- 
nosząc 59.9 proc. ogólnej przestrzeni kraju. 
Włochy tylko przedstawiają pewne podobień 
stwo do naszych stosunków, gdyż wprawdzie 
zmniejszyła się tam przestrzeń leśna o 2 proc 
(z 18 na 16 proc.), ale o tyleż wzrosła prze 
strzeń gruntów ornych, nastąpiła zatem 
dynie zmiana formy użytkowania ziemi, 
wówczas gdy u nas zmniejszenie przestrzeni 
leśnej o.42:4 proc. idzie w parze ze zwiększe- 

  

  

  

  

    

„niem; 1.7 proc innego sposobu użytkowania 
zięmi, t. j. krótko mówiąc grunta leśne za- 
mięniły się w nieużytki. 

  

Przy sposobności zauważmy, że według 
dzielnic lasy stanowią w woj. centralnych 
19.3 proc. ogólnej przestrzeni, we wschodnich 
— 23.6 proc, w zachodnich — 22.2 proc., 
i w południowych — 24.9 proc. Najwięcej 
wycięto lasów w dzielnicy wschodniej, gdzie 
już po wielkiej wojnie lasy stanowiły przesz- 
ło trzecią część ogólnej powierzchni, obec- 
nie — mniej niż czwartą. Nie mniej usiln'a 
wycinano lasy i na terenie b. Kongersówki, 
gdzie w r. 1909 stanowiły one 30.1 proc. 
przestrzeni (6.684 tys. morgów na 22.236 
tys.), gdy obecnie tylko 19.3 proc. 

     

1 Zagranicą również lasy są wycinane, lecz 
niezwłocznie przestrzenie wycięte są zpo- 
wrotem zalesiane U nas przestrzenie poleś- 
ne z biegiem czasu stają się wydmami ° 
szczystemi, czego mamy dowody nawet wpa- 
bliżu Warszawy, nie mówiąc o lekkich grun- 
tach Łomżyńskiego, Radomskiego lub dziel- 
nie wschodnich. Zz. K. 
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Nowe dekrety w obronie rolnika. 
Mimo poprawy cen płodów rol- 

nych sytuacja finansowa rolnictwa 
jest nadal trudna ze względu na duże 
cbdłużenie każdego gospodarstwa. 
Spłacanie długów tych może odbywać 
się tylko powoli i stopniowo, gdyż ścią 
gnięcie choćby większej części tych 
długów, doprowadzić może gospodar- 
stwo rolnika do ruiny. Utrzymanie go- 
spodarstwa rolnika leży nietylko w 
jego interesie, lecz również w intere- 
sie jego wierzycieli. Doprowadzenie w 
obecnych czasach do licytacji gospo- 
carstwa rolnego względnie do egzeku 
cji większych należności wobec nis- 
kich cen zarówno ziemi, jak inwenta- 
rza nie przyniesie zwrotu nawet jed- 
nej trzeciej długów wierzycielom, po- 
zbawiając ich ostatecznie nadziei od- 
zyskania kiedykolwiek swych należ- 
ności. 

Z tego też względu konieczne jest 
przyjście z pomocą rolnikom drogą 
uregulowania stosunków między ni- 
mi a wierzycielami. Państwo wkro- 
czyło już dawno na drogę ogranicze- 
nia spłat przez rolników obdłużonych 
zarówno rat pożyczek, zaciągniętych 
w państwowych instytucjach, jak i 
spłat zaległych podatków. Ministerst 
we skarbu udzieliło rolnikom daleko 
idących ulg podatkowych. Oprocento 
wanie  ługoterminowych pożyczek 
zostało zmniejszone do połowy, ter- 
miny płatności rat rozłożone zostały 
na dłuższe lata. 

Pozostali jednak wierzyciele pry- 
watni, którzy przez bezwzględne ścią 
ganie należności doprowadzają rolni- 
ka do ruiny. Rząd więc opracował pro 
jekt ustawy o zapobieganiu upadłości 
w rolnictwie. Przewiduje on odracza- 

* mie wypłat i stwarza nieznane dotych 
czas w rolnictwie instytucje: postępo- 
wania ugodowego oraz nadzoru sądo- 
wego. Nowe te przepisy prawne pow- 
strzymają likwidację gospodarstw rol 
nych. Rolnik na podstawie tych prze- 
pisów będzie mógł wystąpić do sądu 
© odroczenie wypłat i rozciągnięcie 
nad nim nadzoru sądowego, unikając 
iem samem licytacji sądowej swego 
gospodarstwa za długi. Rozłożenie 
płatności długów na raty pozwoli rol- 
nikowi na wybrnięcie z obecnych tru- 
dności. Ustawa ta ma wejść w życie 
na jesieni. 

Wobec tego, że dotychczasowe 
przepisy zezwalały na egzekucję pło- 
<ów będących na pniu, niejednemu 
rolnikowi mogła grozić sprzedaż pło- 
dów z licytacji przed ich zebraniem. 
Aby nie dopuścić do tego i pozwolić 
rolnikowi osiągnąć dochód z tegorocz 
nych zbiorów, rząd opracował rozpo- 
iządzenie, które ogłosił Pan Prezy- 
dent jako dekret, obowiązujący z mo 
cą ustawy. Dekret ten uchylił przepi- 
sy o egzekucji płodów na pniu. Dek- 
ret ten uchylił egzekucje dokonywane 
przez instytucje państwowe. bądź sa- 
morządowe, jak i przez sądy na żąda- 
nie wierzycieli prywatnych. Jedno- 
cześnie dekret postanowił, że o ile 
przed wejściem w życie jego przepi- 
sów dokonano zajęcia płodów na 
pniu, to zajęcie takie traci moc praw- 
ną. Rolnik więc, któremu władze są- 
dowe, bądz egzekucyjne dokonały za 
jęcia płodów na pniu, powinien zło- 
żyć do odpowiedniej władzy, a więc 
do sądu, względnie do tej instytucji, 
która zajęcia dokonała, podanie o 
zdjęcie tego zajęcia. Odpowiednie roz- 

Jakże miło uciec do wspomnień! 
Fakty i zdarzenia odbiegają od nas, 
mikną we mgle oddalenia... Są jak 
słupy telegrafu, które obserwujemy z 
okna wagonu. Z początku widzimy: 
każdy oddzielnie, dla siebie, stanowi 
wyłączne wrażenie wzroku, później 
— gdy się oddalamy — raptownie bie 
gnie słup do sąsiada, łączą się, tworzą 
jeden szereg... 

Czyż zdarzenie dnia dzisiaj i jesz- 
cze jutro nie ma dla nas ciężaru ga- 
tunkowego, przeżycia naszej duszy, 
nerwów, mięśni i umysłu — od począ 
tku do końca zamkniętego?! Tydzień, 
miesiąc to przecież zakończony i pod 
pisany w nas bilans faktów, ukształto 
wań „doświadczeń. Przebyty rok — ©- 
popeja żołnierskiej duszy z począt- 
kiem i finałem. 

A po latach w godzinę wspom- 
nień? Niema zdarzeń dnia, zamknię- 
tych tygodni i epopei roku! W na- 
szej wyobraźni odbiegają od nas jak 
słupy telegrafu, łączą się, tworzą 
zwarty i logiczny szereg. 

Z logicznego uszeregowanego łań- 
cucha zdarzeń, historji pułku, usiłu- 
jemy wyrwać strzępy, dni lipca, który 
jest świętem pułku. Niechże te luźne, 
wyrwane z pamięci wsjbmnienia da- 
dzą nam, piątakom i naszym sympa- 
tykom chwilę radosnego wzruszenia 
i przemówią do nas dawnym żołniers- 
kim rytmem. 

Rok 1914! Dni ostatnie lipca! Pier- 
wsze błyskawice! Mamy mleko pod 
nosem ale cóż za wspaniały zasób en- 
tuzjazmu! Mądrości i przenikliwości, 
zaczerpniętej całą młodzieńczą duszą 
z Komendanta, której sami być może 
nie jesteśmy świadomi. 

  

  

Idziemy drogą najwłaściwszą 

Jeszcze nas niema jako 5-go puł- 

porządzenie wykonawcze wydane zo- 
słanie w dniach najbłiższych. 

Jednocześnie ogłoszone zostało i 
weszło w życie rozporządzenie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, ustana- 
wiające ulgi przy spłacie należności 
byłych rosyjskich państwowych ban- 
ków ziemskich włościańskiego i szla- 
checkiego. Dekret ten zezwala na roz 
łożenie rat na dłuższy okres czasu, 
niż było to dotychczas ustalone. Rol- 
nik, który zaciągnął w swoim czasie 
w jednym ze wspomnianych banków 
pożyczkę długoterminową, powinien 
zwrócić się do Państwowego Banku 
Rolnego z podaniem o rozłożenie rat 
spłaty tej pożyczki na dłuższy okres 
czasu. Jednocześnie rozporządzenie 
Pana Prezydenta obniżyło wysokość 
kar za zwłokę od zaległych należnoś- 
ci z tytułu tych pożyczek do wysoko- 
ści 1 proc. miesięcznie. Rolnicy jed- 
nak mogą wystąpić z podaniem do 
Banku Rolnego o umorzenie w całoś- 
ci lub w części tych kar za zwłokę. 

  

Oba dekrety weszły już w życie i 
otwierają przed rolnikami możliwoś- 
ci powolnego spłacania długów. 

Z T-wa Przyjaciół Nauk. 
Zafząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 

Wilnie składa wyrazy szczerej wdzięczności 
wszystkim, którzy przez łaskawe wygłosze 
przemówień lub nadesłanie pism z życzeni 
mi wzięli czynny ud w obchodzie 25-le 
Towarzystwa, w dniu 28 maja 1932 r., a mia 
nowicie: 

JWiPanu Zygmuntowi Beczkowiczowi Wo- 
jewodzie Wileńskiemu, JEKs. Romualdowi 
Jałbrzykowskiemu Arcyp.-Metr. Wileńskiemu 
Polskiej Akademji Umiejętności i jej dełe- 
gatowi prof. dr. Marjanowi Zdziechowskie- 
mu, Ich Magnificencjom Rektorom Uniwersy 
tetów: Jagiellońskiego, Jana Kazimierza, Ste 
fana Batorego i Katolickiego Lubełskiego, 
Bibijotece Jagielłońskiej, i jej dyrektorowi 
dr. Edwardowi Kuntzemu, Bibljotece Naro- 
dowej i jej dyrektorowi p. St. Dembemu, Ku 
ratorowi Okręgu Szkolnego Wileńskiego p. 
Kazimierzowi  Szelągowskiemu, Gremjum 
Profesorów Włydziału Sztuki Uniwersytetu 
Stefana Batorego, Kasie imienia Mianowskie 
go i jej delegatowi prof. dr. Witoldowi Sta- 
niew wi, Towarzystwu Naukowemu War 
szawskiemu, i jego delegatowi prof. dr. Wł. 
Dziewulskiemu, Litewskiemu Tow. Nauk. w 
Wilnie i jego delegat. ks. Szambełanowi dr. 
Antoniemu Wiskontowi, Towarzystwu Nauk. 
we Lwowie, Polskiemu Tow. Historycznemi , 

i jego Oddziałowi Łódzkiemu, Towarzystwu 
imienia Kopernika oraz Towarzystwu Ana 
tomiczno—Żoologicziemu i ich  delegatowi 
prof. dr. St. Hillerowi, Poznańskiemu Tow. 
Przyjaciół Nauk, Tow. Przyjaciół Nauk w 
Lublinie, Przemyskiemu Towarzystwu Przy- 
jaciół Nauk, Tow. Naukowemu Płockiemu, 
Wiileńskiemu Tow. Lekarskiemu i jego dele- 
gatowi prof. dr. Kornelowi Michejdzie Wi- 
leńskiemu Tow. Sztuki i Łiteratury, Związ- 
kowi Bibljotekarzy Polskich i jego delegaio- 
wi dyrektorowi Adamowi Łysakowskiemu, 
To "stwu Mitošnikow Reformacji Polskiej 
im. Jana Łaskiego i jego delegatowi dyr. 
Włacławowi Gizbert-Studnickiemu, Panu Ste 
fanowi Kirtiklisowi Wbjewodzie Pomorskie 
mu, Kierowniczce Archiwum Państwowego w 

Grodnie, dyr. nie Gizbert-Studnickiej, 
członkom honorowym i korespondentom To- 
warzystwa: Wł. Abrahamowi i Przemysła- 
wowi Dąbkowskiemu ze Lwowa, Luberowi 
Niederlemu z Pragi, Adorjanowi Diveky'emu 
z Warszawy, Jerzemu Hoppenowi z Wiilna 
oraz członkom T-wa: dr. Marji Połaczków 
nie, ks. kapelanowi Edmundowi Nowakowi, 
ks. W? Tołoczce, p. Marji Kotwiczowej, p. 
Henrykowi Ciecierskiemu. 

        

      

  

   

  

  

  

   

      

    

Również serdecznie dziękuje Zarząd wszy 
stkim innym tak licznym członkom i przyja 
ciołom Towarzystwa którzy raczyli przybyć 
na obchód wyżej wymieniony. 

Zarząd T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 

  

  

Popierajeie Przemysł Krafowy 

ku, ale jesteśmy jako żołnierze Ko- 
mendanta. Jutro, pojutrze pracą na 
polu walki zaczynamy tworzyć shwa- 
łę pułku! 

* * * 

Rok 1915. Jeszcze nie szemrzą po 
nas, żołnierzach polskich Wielkiej 
Wojny rodzinne lasy i bory... Żyjemy! 
Może jest ciężko ale trwamy. Czy je- 
steśmy dobrymi żołnierzami? Komen- 
dant jest z nas dumny! 

Dowodzi pułkiem ,Zuchowatych“ 
Berbecki, a bataljony prowadzą Sław 
Zwierzyński i Piskor. Opuszczamy ra 
domskie piachy i wchodzimy w żyz- 
ną Lubelszczyznę. 

Czy pamiętacie płonące wioski i 
miasteczka? Stany dusz naszych? 

Hurra — naprzód! jeszcze kroków dwieście, 
niech się w piersiach nie zagubi dech, 
za zerwaną słomę z polskich strzech, 
za dom każdy zapalony w mieście, 

„za niedolę nieuprawnych pól! 
Idą chmury wybuchowych kul, 
dookoła wieś za wsią się pali — 
A przed nami... okopy Moskali. 

(š. p. ppor. 5 p. p. Leg. P. Długosz) 

  

  

Jakiež zmęczenie nas ogarnia na 
biwaku w lesie pod Urzędowem. Ile 
kilometrów za nami, ale nogi mocne, 
wytrwa ją! 

Atak pod Urzędowem, w piekiel- 
nym ogniu rosyjskich berdanek, ale 
to przecież nie majowe Konary i nie 
grudniowy Łowczówek ? 

Czy tak? Ciężar gatunkowy prze- 
życia jako wrażenie osobiste nie mie- 
ści się w zdarzeniu, lecz w natężeniu 
odczuciu tego zdarzenia. Dla porucz- 
nika Rybarskiego był Urzędów szczy- 
tem ofiary, gdyż zabrał Mu życie... 

Lublin przed nami, a może obok 

nas. Na ulicach grodu Unji Litwy z 
Polską ułani Beliny. Czy odczuwacie 
dzisiaj wrażenia z pod Jastkowa? 
Który z nas nie chciał bodaj na parę 

KL RS E.R WoISDOEGN SLK. I 

Marszałkowa Piłsudska w Wilnie. 
W sobotę dnia 2 b. m. o godzinie 

18 min. 20 pociągiem warszawskim 
przybyła do Wilna pani marszałkowa 
Piłsudska wraz z obiema córkami. 
Równocześnie przybył p. minister 
poczt i telegrafów Boerner. Na dwor- 
cu powitali przybyłych p. wojewoda 
Beczkowicz, p. Adam Piłsudski, puł- 

kownicy Kruk-Szuster i Wenda, dy- 
rektorowie kolei, Poczt i Telegrafów 
i inne osobistości. Pani Marszałkowa 
udaje się do Pikiliszek. Pan minister 
Boerner zabawi w Wilnie dzień ju- 
trzejszy i w czasie pobytu swego prze 
prowadzi lustrację kilku podwład- 
nych sobie urzędów. 

  

  

Kandydat demokratów na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. 

NOWY YORK, 2. 7. (Pat), Wybra- 
ny ubiegłej nocy w Chicago kandyda- 
tem partji demokratycznej na stano- 
wisko prezydenta Stanów Zjednoczo 
nych FRANKLIN ROOSEVELT nale- 
ży do tej samej rodziny, co były pre- 
zydent Teodor Roosevelt, pochodzącej 
z Hołandji. 

Franklin Roosevelt, urodzony w 
roku 1882, ukończył uniwersytet Har 
warda i Cołumbia. Po krótkiej prakty 
ce adwokackiej rozpoczął karjerę po- 
lityczną, jako poseł legislatury nowo- 

jorskiej. W roku 1912 został wicemi- 
nistrem marynarki w gabinecie Wil- 
sona. W roku 1920 jest kandydatem 
demokratów na wiceprezydenta Sta- 
nów Zjednoczonych. W roku 1921 
rażony paraliżem dziecięcym ciężko i 
długo chorował. W latach 1920 i 1924 
popierał Smitha w wyborach na pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych. W 
roku 1928 wybrany został gubernato- 
rem stanu nowojorskiego, a w roku 
1930 ponownie. Ma czterech synów i 
córkę, 

Sprawa Mandżurii na Zgromadzeniu 
Ligi Narodów. 

GENEWA, 2. 7. (Pat). — Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Ligi Narodów rozpatrywało 
wczoraj sprawę przedłużenia 6-miesięcznego 
terminu, w którym według postanowień 
paktu Zgromadzenie ma wydać decyzję co 
do przedłużonego tu konfliktu w sprawie 
japońsko—chińskiej. Termin ten upływa 19 
sierpnia, jednak do tego czasu nie nadejdzie 
do Genewy raport komisji Lyttona, przedsta 
wiony przez Hymansa. Przyjęta przez Zgro- 
madzenie rezołueja nie przewiduje nowego 
terminu. Przewiduje ona natomiast, że komi- 
tet 19 będzie w możności rozpocząć badanie 

raportu komisji przed 1 lispopada. Przyję- 
cie rezolucji poprzedziłe dłuższe przemó- 
wienie delegata Chin Yena, który ostro kry- 
tykoówał politykę przedstwicieli Japonji w 
Mandżurji Przy tej okazji przedstawiciele 
Szwecji, Czechosłowacji, Meksyku i Hiszpan- 
ji podkreślili, że decyzja o przedłużenie ter- 
minu nie może stanowić precedensu na przy 
szłość i musi mieć charakter zupełnie wyjat- 
kowy. 

Przedstawiciel Japonji Nagaoka w dys- 
kusji głosu nie zabierał. 

  

Poszukiwanie samolotu Hausnera. 
LONDYN, 2. 7. (Pat). — Ambasada poł- 

ska w Londynie, wystosowała do urzęda 

Spraw zagranieznych Wielkiej Brytanji no- 
tę, w której prosi o zwrócenie się do kom- 
peteninych czynników brytyjskich o wydanie 
polecenia flocie wojennej oraz marynarce 
handlowej wielko—brytyjskiej aby okręty 
brytyjskie, krążące na Atlantyku, o ile napot 
kają aeroplan Hausnera, zechciały przed- 

ZAKOPANE - BRISTOL 

sięwziąć stosowne środki dla wyłowienia 
z wody jednopłatowca. Nota wyraża również 
gotaewość rządu polskiego pokrycia wszelkieh 
kosztów wydostania z morza i transportu 
aparatu. Neta podaje, że Hausner pozostawił 
swój jednopłatowiee 11 czerwca w pozycji 
geograficznej 42, 41, długości na północ i 24 
na zachód, płynący w kierunku południo- 
wym. 

   

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'cłocki w ogrodzie lub na sali, 
CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

Komitet budowy szkoły powszechnej im. Janiny Prystorowej w Mickunach po poświę- 
ceniu szkoły w dniu 29/VI 32 r. 

Siedzą od lewej strony: trzeci zkolei kurator Szelągowski, dalej wiceminister ks. Żon- 
gołłowicz, p. premjerowa Prystorowa, p premjer Prystor, wojewoda Beczkowicz, sta- 
rosta Tramecourt, ks. Nowak, prezes kolei Falkowski, inspektor szkolny p. Starościak. 

NA ŚWIĘTO 5-G0 PUŁKU PIECHOTY 
LEGJONÓW. 

(Miesiąc lipiec w dziejach pułku). 

godzin być wtedy w skórze, a właści- 
wie na szkapie Beliniaka? 

* * * 

Rok 1916. A więc rocznica Święta 
pułkowego. Bój pod Kościuchnówką. 
4. 5 i 6 lipca. 

Komendant jest z nami. W piekiel 
nym ogniu na Reducie, Polskiej Gó- 
rze i Lasku Polskim. Walczymy tam 
ramię w ramię z pułkami Legjonów 
1, 2, 3, 4, 6, i 2 ułanów, artylerją le- 
gjonową. A więc na polu walki zesz- 
liśmy się wszystkie brygady legjono- 
we! Tu — jednaka praca i jednaki o- 
bowiązek żołnierski. 

Z którego bataljonu lub komparji 
wyrwać wspomnienia? A więc obrona 
pierwszej pozycji przez bataljon Sła- 
wa. Na obiad wyśmieniia zupa po- 
midorowa z ryżem, ale jest upał, о- 
gień huraganowy rosyjskiej artylerji 
i gorączka walki. 

Szturm Moskali i przeciwnatarcie. 
Bój na zapolu na kolby, bagnety i ło- 
patki. 

Niema więcej i mniej walecznych. 
Nieprzyjaciel dopisuje walecznością. 
Rozrywamy napoły okalający nas 
pierścień wroga. Jesteśmy w Lasku 
Polskim. 

Wielu kolegów zostaje na połu bez 
powrotnie, Dowódca bataljonu kapi- 
tan Sław-Zwierzyński i porucznicy 
Herbut-Warski i Busse-Guzowski, i 
Nehring i Bończa-Karwacki, i wielu 
podoficerów i żołnierzy. 

Rankiem następnego dnia części 
bataljonu Wyrwy razem z szóstakami 
idą do przeciwnatarcia na Polską Gó- 
rę. A kiedy wieczorem zostaje zarzą- 
dzony odwrót nad Garbach, pozosta- 
wiamy nazawsze dalszych kolegów --—- 
poruczników Konecznego. Styczyńs- 
kiego, Charczewskiego, Sowę-Zaliw- 
skiego, Chmurę, Hajeca, Mocha-Jani- 
ckiego i wielu piątaków. 

"Czy jesteśmy w stanie odtworzyć 
dzisiaj w naszych duszach grozę noc- 
nego odwrotu na Maniewicze i za Sto 
chód? Przecież gdy zwalił się z konia 
martwy major Wyrwa-Furgalski i 
padł na ręce żołnierzy ciężko ranny 

Dowódca ,„,„Zuchowatych** ppułk. Ber- 
becki — zostaliśmy pułkiem o poło- 
wie stanu żołnierskiego i prawie bez 
oficerstwa. Komendant wypowiedział 
ważkie słowa rozkazu. 

„Dziękuję oficerom i żołnierzom 
pułku Berbeckiego... za dzielną pracę 
i braterstwo w tych walkach”. 

Przypominam przemarsz pułku 
przed Komendantem po bitwie Koś- 
ciuchnowskiej. Czy nie prężyliśmy ra- 
mion i nie uśmiechaliśmy się wtedy 
do Komendanta, gdy serdecznie pa- 
trzył w nasze oczy?! 

  

Rok 1917. Zaczniemy garścią wspo 
mnien od połowy lipca. 

Jesteśmy w pociągu w Zegrzu. Na 
peronie kompanja 5-go pułku złożona 
z kolegów małopolan — prezentują 
broń. Pociąg rusza. Mówimv jedni 
przez drugich, w okna, głośno: „do 
widzenia — koledzy!* Czy nie nieza- 
pomniana chwila? 

Powiedzmy, czy jadąc wtedy na 
Kalisz, bez broni i dowódców — mie- 

liśmy w duszach poczucie uwięzio- 
nych niewolników ? Postokroć nie! 

Czy pamiętacie nasze „Manitesty 
do Narodu* pisane ołówkiem | przez 
КаКе, па ławkach wagonu. rzucane 
rodakom na kolejowych prze jazdach? 

Czy szczypiorniacka społeczność 
nie stanowi przykładu sprawnej i mo 

cnej organizacji wyrosłej i działającej 
w najniekorzystniejszych warunkach 

Czy pamiętacie nasz wisielczy hu- 
mor wśród niedostatku, udręk fizy- 
cznych i moralnych? Naszą gazetkę 
„Zuchowaci w klatee?“ 

„Literatów naszych grono, 
Mając smutek Wasz na względzie 
Po namyśle długim pono 
Śle Wam dzisiaj to orędzie: 

„Niechaj fama się rozleci 
I wywoła wielki zamęt, 

że w.baraku numer trzeci 
Jest redakcji apartament 

„Niema kosza — źródło sporów, 

Bah! nie nasza to jest wina, 
Z nadesłanych nam utworów 
Cząstkę przyjmie i... archiwum”.   

Nr. 149 (2391) 

J Używajcie podeszew gumowych 
OKMA. Są one u wiele tańsze 
a przyiem trzecnkioinie uwalsze od 
skóry, elastyczue w uliodzeniu i nie- 

przeniasalne. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Katastrofiści ukraińscy, 

W opinji ukraińskiej spotyka się 
dość często nastawienie na zbliżające 
się katastrofalne rozwiązanie które- 
goś z kompleksów — niemieckiego 

lub bolszewickiego. Korespondent 
warsazwski ,„„Diłaś, Kedryn uważa, że 
Polska stanęła wobec alternatyw: al- 
bo sojusz niemiecko-polski — zyski 
na wschodzie, kosztem ziem zachod- 
nich, ałbo pokój z Sowietami i koncen 
tracja na zachód. Koncepcja druga ma 
być dla Polski dogodniejsza i dlatego 
jest realizowana. 

Odpowiada na to „Gazeta Lwow- 
ska“ 

-„.„dJest rzeczą widoczną, że fakty, które 
ostatecznie musi uznać p. Kedrun, prze Г 
go tezie. Niema ani „roztajnych dróg 
problemów, nagłąco narzucających się na- 
szej dyplomacji, jakoby do ich podjęcia nie- 
przygotowanej. Bo przecież i chyba bez wa- 
hania Polska wybrała pokój, o ile zresztą ist- 
niała chwila, w której w ogólności dokony- 
wała wyboru i walczyła z wątpliwościami. 
Bo przecież stanowisko polskie wobec urosz- 
czeń niemieckich nigdy nie podlegało dy- 
skusji, 

  

    

Czytelnik ukraiński może po wywodach 
aa odniesie wrażenie, ż 

1 się wypadków Polska znalazła 
się w impasie. Ale wystarczy zestawienie fi 
tów, by to wrażenie znikło, a zarazem i fa- 
talna dla ciowych interesów ukraińskich 
wiara w niedaleki kataklizm. Bo rzeczywi- 
stość ukraińska może podźwignąc się tylko 
przez pokój i wiarę w pokój” (podkr. nasze). 

      
       

   

      

     

Bolszewickie metody wychowawcze. 

Interesujące są metody wychowa- 
nia tych, dzieci komunistów które są 
pod opieką państwową. „Kurjer Po- 
ranny“ pisze, że już dla noworodków 
istnieją „Domy wychowania dziecka” 
zakładane zwłaszcza przy fabrykach. 
Wychowują one dzieci. których rodzi 
ce mają się wyrzec na rzecz państwa. 
Jest ich jednak za mało by nadać cha 
rakter wychowaniu. 

„Szkolnictwem państwowem, bo tylko ta- 
kie istnieje w Z. S. R. R. kieruje instytucja p. 
t. Narozraz, pod kierownictwem . Łunaczar- 
skiego”. 

„Szkoła rozpada się na: Powszechną 7-mio 
klasową szkołę Pracy, średnią Szkołę Pracy 
i Wyższą Szkołę. Obok tego istnieje cała ma- 
sa t. zw. rabfaków (uniwersytetów robotni- 
czych), szkół fabrycznych dla dorsłych. kur- 
sów, kombinatów, pryjutów, szkół wiejskich 
+. zw. kołehozkombinatów. 

"W sowieckim systemie nauczania niema 
miejsca na historję, religję, filozofję i nauki 
pokrewne. Dzieci począwszy od IV kl. niż- 
szej Trudszkoły uczy się politekonomji t. j. 

Ale przecież przy tym humorze, 
pośród głodowego tyfusu był i uni- 
wersytet żołnierski i kursy dla matu- 
rzystów, czteroklasistów, analfabe- 
tów, sporty i — myśl gorąca o Ojczy- 
źnie. 

Tą szkołę hartu i charakterów 
wspominamy dobrze, albowiem zawa- 
żyła na losach Sprawy i na nas sa- 
mych. 

  

Rok 1918. Ciężki miesiąc lipca. 
Żołnierze 5 pułku nie stoją w ordyn- 
ku. Z miesiąca tego roku nie mamy 
wspólnych wspomnień. Wspomnienia 
nasze to prace osobiste, jesteśmy 
na różnych krańcach Polski i poza jej 
granicami. W P. O. W., w konspiracji 
na Ukrainie, na froncie włoskim, na 
południu w Syberji. 

Czy w dniach tych, rozrzuceni zda 
la od swojego znaku pułkowego — 
myśliliśmy o pułku? Odpowiedź jest 
jedna! 

  

Rok 1919. Jesteśmy znowu w uko 
chanych szeregach. Mamy za sobą i 
Przemyśl i Lwów i Wilno, oraz lata 
doświadczeń. Pod nosem miast mle- 
ka powyrastały wąsy. Dowodzimy 
bracią żołnierską, która pierwsze kro 
ki na polu walki stawiała już w Wol 

nej Polsce. 

Lipiec 1919 roku jest związany 
krwią serdeczną z  Wileńszczyzną, 
miejscem naszego pokojowego po- 
stoju. 

A więc walki pod Ignalinem i Dau- 
gieliszkami, Starą Wilejką, Kurzeń- 
cem i Miadziołem. Prowadzi nas puł- 
kownik Dąb-Biernacki, ale walczymy 
oddzielnie. bataljonami. 

Ta mała wojna wśród przepięknej 
przyrody Wileńszczyzny, wśród je- 
zior Brasławia i Naroczy, w lasach 
Łyntup i Kobylnika, czy we wspom- 
nieniu nas nie odmładza? Setki jeń- 
ców i sprzętu zdobytego na nieprzyja 
ciełu, pojedyńcze wyczyny bohaterst- 
wa, godne pamięci żołnierskich po- 
koleń. 

zasad marksizmu, oraz historji, która zaczy 
na się od wybuchu rewolucji w Rosji*, 

W klasach wyższych — nauka agi 
tacji. bezbożnietwa i politekonomji. 
Wysoko stoją języki i nauki przyrod- 
niecze. Naogół jednak 

„rebionki Lenina* są przeraźliwie wysz- 
czekane pod względem politycznym, ale za- 
niedbane naukowo”. 

„" Jeżeli bolszewizm oparł swa przyszłość 
na młodem pokoleniu, to, trzeba przyznać, 
zmierza konsekwentnie ku celowi*. 

Jednakże niewątpliwą jest rzeczą, 
że małerjalistyczna „linja* Sowietów 
załamie się. Cóż wtedy? — Cale po- 
kolenie, wychowywane dzisiaj spotka 
kryzys moralny, którego skutków 
przewidzieć niesposób. 

  

Bilans akcji zwalczania bezrobocia. 

Czytamy w „Kurjerze Łódzkim*, 
Szeroko rozbudowana akcja pomocy 
bezrobotnym przy całkowitej nawet 
współpracy rządu była jednak obli- 
czona na ofiarność społeczeństwa. 

Zestawienie rachunkowe w sprawozda- 
niu Naczełnego Komitetu podaje, że ze źró- 
deł publicznych t. j. z funduszu =yecjalnego 
ministerstwa pracy, oraz ze specjalnych opłat 
pocztowych i kolejowych wpłynęło 15 milj. 
311 tysięcy złotych, ze źródeł społecznych 
natomiast, 1 miljon 726 tysięcy zł., a ofiar 
w naturze za 1 miljon 789 tysięcy. Wiemy — 
oczy ie, że dziś wszystkim jest materjal- 

nie ciężko, że mówiąc popularnie, każdy się 

liczy z groszem, ale czyż ta rażąca dyspro- 
porcja cyfr nie ujawnia przykrego dla nas 

faktu żeśmy bardzo obojętnie przeszli obok 
swego obowiązku pomocy bezrobotnym?* 

Obecnie komisja międzyminister- 
jalna obmyśla jeszcze skuteczniejsze 
sposoby akcji na sezon zimowy. Cho- 
dzi o to, ażeby i społeczeństwo zaję- 
ło się żywiej tą palącą przecież kwest- 

ATOLcwa 
OD PLAGI letniej, 

t je radykalnie: muchy, kemary, 
R plus Tora 
Sprzedaż w składach apt. | apėcimak. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wllne, Kałwaryjska 2. 
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„Pułaski odjeżdża 
do Ameryki. 

GDYNIA, 2. 7. (Pat). — W sobotę 
o godz. 16 odpłynął do Stanów Zjed- 
noczonych statek „Pułaski, zabiera- 
jąc 206 pasażerów w tem polską dru- 
żynę olimpijską. 

Jeżeli dumni jesteśmy z tego, że 
garnizonem naszym jest Wilno, Wil- 
no drogie, Wilno Komendanta — te 
czy Komendant dał nam je na garni- 
zon za darmo? Odpowiedźcie Wilnia- 
nie! 

* * * 

Rok 1920. Lipiec 1920 roku to no- 
wa szkoła hartu i charakterów. Tra- 
giczne dni odwrotu z którego 5-ty p. 
tak dumnym być może. 

Cofamy się z Kijowa. 1-go lipca 
jesteśmy na Słuczy. Bój pod Horod- 
nicą, pada ranny dowódca pułku ka- 
pitan Skwarczyński. Ciężki pełen ner 
wowego napięcia bój pod Równem. 
Nieporównane marsze i boje, boje i 
marsze, bez snu i spoczynku. 

W połowie lipca na Styrze. Daw- 
ro znane miejsca z 1916 roku — tak- 
że lipca. Wypad na Susk—Swóz, wy- 
pad na Kołki, bój na odcinku Nawóz- 
Uhły, bój z Budiennym pod Bereste- 
czkiem. 

Ileż wysiłków ponad ludzkie nor- 
my dał z siebie żołnierz 5-go pułku. 
Odwrót z Ukrainy to jedno pasmo 
walk zwycięskich, w których pułk się 
nie bronił, lecz wypadał i nacierał. 

Czyż dzisiaj — w godzinę wspom- 
nień nie zdają nam się miłemi chwile, 
które przeżywane przez człowieka na- 
leżą do kategorji niezwykłych? Jakże 
są teraz miłe, bliskie, piękne i łatwe. 
Przecież wiemy co po każdem z nich 
nastąpi, jak logicznie zwiąże się z na- 
stępnem zdarzeniem i tak dalej, dałej 
— w kolejny łańcuch historji pułku... 

Ro Wo w 

Oto wyrwanych z przeżyć i pamię- 
ci parę fragmentów z dziejów pułku. 
Zazwyczaj są ciężkie. Chwile ciężkie 
kształtują charaktery. Te  chwile 

kształtowały nas i dlatego wspomi- 

namy je mile. Wspominamy je rów- 
nież z dumą, gdyż dawaliśmy wtedy 

ze siebie potężne porcje własnego wy- 

siłku. 
Oto łipiec w dziejach pułku! Jakże 

miło uciec do takich wspomnień... 

K. Bąbiński mjr. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wstrząsający wypadek w gminie 

tomaszewskiej. 
Zemsta i samobójstwo zniewolonej dziewczyny. 

Przed paru dniami wieś Slinki, gm. 
tomaszewskiej stała się widownią na- 
stępującego sensacyjnego wydarzenia. 

W nocy z 30 czerwca na 1 lipea 2 
parobcy, niejacy Izydor Kiwlie i Mar- 
jan Tumnićki wtargnęli przemocą do 
wnętrza domu, w którym mieszkały 
siostry Barbara i Jadwiga Linkiewi- 
czówny. 

Napastnicy obezwładniwszy dziew 
«zyny zniewolili je. 

Po tym ohydnym czynie zwyrod- 
nialcy zamierzali zbiec, lecz wskutek 
wszczętego alarmu przez swe ofiary 
zestali zatrzymani przez stróżów noc- 
mych. 

W momencie gdy zatrzymani znaj 
dowali się w mieszkaniu sołtysa, znie 
wolona Jadwiga Linkiewiczówna obla 
ła jednemu z nich (Izydorowi Kiwli- 
cowi) twarz jakimś źrącym płynem, 
wypalająe oczy. 

Po dokonaniu tej zemsty dziewezy 
na wybiegła na ulicę, gdzie rzuciła się 
do głębokiej studni ponosząc w jej 
gtębi śmierć, 

Nie trzeba dodawać, że wydarze- 
nie to wstrząsnęło opinją całej okoli- 
cy. 

Zaiste straszne rzeczy dzieją się 
na naszej wsi. (e). 

Aresztowanie handlarza żywym 
towarem 

na pograniczu pruskiem. 
Naskutek listów gończych wpobliżu Fi- 

Wipowa ujęty został niejaki Acki Marjusz, 
który zamierzał do Prus Wschodaich prze- 
prowadzić 19-letnią maturzystkę Annę Tań- 
'kównę. Aresztowany w wyniku dochodzenia 
przyznał się, iż chciał Tańkównę w Prusach 

poślubić, jednak ta kategorycznie stwierdzi- 
la, iž Aeki miał ją przeprowadzić do Litwy, 
gdzie posiada wuja i ciotkę. W jednym z 
zajazdów АсК! ® nocy usiłował przemoca 
posiąść Tańkównę, która napastnika spolicz 

kowała. Wówczas Aceki zagroził dziewczynie, 
iż wyda ją w ręce władz jako szpiega litew- 
„skiego. Mimo tych gróźb dziewczyna po- 

wiadomiła władze, które zatrzymały Aeckie- 
go. Jak się okazało zatrzymany Acki nie 

jest bynajmniej tym za kogo podaje się, 
lecz nazywa się Chaim Kimkiel i zajmuje 
się nielegalnym wywozem do Prus Wschod- 
nich nieletnich inteligentnych dziewcząt oraz 
dorosłych wieśniaczek. „Żywy towar* Kim- 
kiel sprzedaje do domów publicznych, lub 
eksportuje do Argentyny i Ameryki. Kimkiel 
jest cd dwóch lat poszukiwany przez wła- 
dze i tropicny listami gończemi ukrywał 
się pod fałszywemi nazwiskami i w dalszym 
ciągu uprawiał swój nieeny proceder, zanim 

nie został zdemaskowany. 

  

Agenci litewscy w roli uciekinierów 
politycznych. 

Wiezoraj w nocy granicę polsko-litewska 
"koto Łoździej przekroczyło dwóch esobni- 
ków w poszarpanych mundurach litewskich 
strażników więziennych, którzy podali się 
za zbiegów z więzienia ołickiego. Przybyli 
«oświadczyli, iż przed trzema dniami karei- 
ką więzienną byli przewożeni z Olity do 
Koszedar. 

W) drodze złamało się koło karetki, wo- 
bec czego strażnicy przyst: i do reperacji 
uszkodzonego wozu. 6 więźniów znajduja- 

  

cych się w karetce wyważyło drzwi i wydo- 
stało się na wolność. 4 strażników i woźni- 
eę zdołali oni niespodziewanie rozbroić i w 
ich przebraniu zbiee. Ponieważ oświadcze- 
nia zbiegów były dość niejasne poddano ich 
ściślejszym badaniom podczas których oka- 
zało się, iż nie są to żadni uciekinierzy po- 
lityeczni, lecz poprostu emisarjusze litewscy, 
którzy w tem sposób zamierzali zmylić czuj- 
ność władz połskich i prewad antypań- 
stwową działalność na pograniczu. 

    

  

Mieiski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

z VARIETE 
W rol. gł: EMIL JANNINS, Lya de Putti i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów. 
  

Z działalności BBWR. 
Wiee p. posła Bronisława Wedziagol- 

skiego w Turgielach. 
WI dniu 29 czerwca 1932 r. odbył się więc 

poselski B. B. W. R. w Turgielach. 
Na wiec przybyli wiceprezes Rady Wojew. 

BBWIR. p. poseł Bronisław Więdziagolski *2 
ramienia 5 starjatu Powiatowego Kierow 
nik biura Sekretarjatu p. Andrzej Gawda. 

Przed wiecem p. Gawdą odbył posiedze- 
nie z prezydjum Komitetu Gminnego BBWR. 
«w Turgielach celem omówienia spraw orga 
nizacyjnych BBWIR. na terenie gminy tur, 
gielskiej. 

Na wiec przybyło około 150 gospodarz) - 
rolników z okolicznych wio 

Wiiec zagaił prezes miejscowego Komitetu 
Gminnego BBWR. Hołub Izydor. Na prze: 
wodniczącego. powołano jednogłośnie p. Ale- 
ksiuka miejscowego działacza na niwie spo- 
-łecznej i samorządowej. Po wyborze prze- 
wodniczącego zebrał głos p. poseł Wędzi::- 
golski i poruszył sprawę Ust. Sam. i bardzo 
obszernie omówił sytuację gospodarczą, Pań 
stwa na tle wszechświatowego kryzysu gos- 

  

   

podarczego. P. Poseł Wędziagolski zakoń 
czył swoje przemówienie okrzykiem: Pierw- 
szy Marszałek Polski Józef Piłsudski niech 
żyje ! 

Po przemówieniu p. posła Wędziagolskic- 
go cały szereg osób zwracało się z zapyta- 
niami w r ych sprawach, na które p. poseł 
dawał wyczerpujące wyjaśnienia i* odpowie- 
dzi. Przed zakończeniem wiecu przewodni- 
czący oświadczył, że. wpłynęła do niego z 
pośród zebranych rezolucja z prośbą o pod- 
danie jej pod głosowanie. Wj wyniku głoso- 
wania zebrani jednogłośnie uchwalili rezo 
lucję treści następującej: 

Zebrani na wiecu poselskim p. posła Wę- 
dziagolskiego w dniu 29 czerwca 1932 r. 
w Turgielach uchwalają, wyrazić uznanie i 

solidaryzowanie się z poczynaniami Rządu. 

Zebrani domagają się by posłowie BBWR. 
interwenjowali u miarodajnych czynników, 
ażeby przystosowano ceny produktów prze- 
mysłowych do cen produktów rolnych i że- 
by wełnę zagraniczną zastąpiono Inem i weł- 
ną krajową. 

Jednocześnie wyrażają uznanie i podzię- 
kowanie Posłom i Senatorom BBWR. za ich 
pracę dla dobra Państwa. 

    

WEDERZZN GKS OKAZ GOO GO AOOSCOAOE ARE 

Katastrofa budowlana przy ul. Koziej. 
W dniu wczorajszym 5 komisar- 

„jat policji zaałarmowany został o ka- 
1astrofie budowlanej, która miała miej 
sce przy ul. Koziej nr. 16, 

We wspomnianym domu zajmuje 
mieszkanie rodzina Łuńskich. Wczo- 
raj wieczorem, kiedy p. Łuński znaj- 
„dował się z członkami swej rodziny w 
pokoju sypialnym rozległ się nagle 
gwałtowny trzask i sufit mieszkania 
zawalił się grzebiąc pód sobą właś- 

„ciciela mieszkania Łuńskiego oraz in- 
nych członków rodziny. 

Najwięcej ucierpiał Łuński, któ 
rego wydobyto z ruin dopiero po dłuż 
szych wysiłkach ciężko pokaleczone 

„40 ze słabemi oznakami życia. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło Łuńskiego w stanie bardzo 
ciężkim do szpitala żydowskiego. 

Przyczyny nagłego zawalenia się 
sufitu narazie nie ustalone. 

Policja prowadzi dochodzenie. O 
wypadku powiadomiony również zo- 
stanie dział budowlany magistratu m. 
Wilna, który również przeprowadzi 
ze swej strony dochodzenie celem wy- 
jaśnienia tej katastrofy budowlanej. 

Reszta obecnych w mieszkaniu od 
niosła stosunkowo lżejsze rany wobec 
czego po opatrzeniu ich przez lekarza 
pogotowia ratunkowego pozostawieni 
zostali w zdemolowanem mieszkaniu. 

Tragiczna Śmierć braciszka 
Zakładu Księży Misjonarzy. 

Braciszek Jan Gut utonął podczas kąpieli w stawie. 
Wczoraj w godzinach wieczorowych bra- 

«ciszkowie Zakładu Księży Misjonarzy, miesz 
szczącego się przy ulicy Subocz Nr. 18 — 
"wstrząsnięci zestali tragiczną śmiercią 27-1е1 
niego braciszka Jana Guta, który o godz. 7 
wieczorem utonął podczas kąpieli na oczach 
«dwóch obeenych podczas wypadku bracisz- 
"ków. 

Szczegóły tego tragicznego wypadku prze- 
PH się następująco: 

Na podwórku zakładu znajduje się duży 
-staw prawie że jezioro w którym kiedyś bra 
«tiszkowie prowadzili wzorową gospodarkę 
rybną. Pedczas upalnych dni braciszkowie 
kąpią się w stawie. Wezoraj wieczorem ka- 

; pało się właśnie w stawie trzech braciszków 
a między nimi i tragicznie zmarły Jan Gut. 

Nitk z kapiących się nie umiał pływać, a 
wobec „tego że staw jest bardzo głęboki ka- 
pano się w ten sposób, że dwóch braciszków 

- siedziało w łódce, zaś trzeci uczył się pływać 
trzymając się za brzeg łodzi. 

W) pewnej chwili, kiedy łódź znajdowała 

się w pośrodku stawu kapiący się w wyżej 
opisany sposób braciszek Jan Gut, krzyknął 
nagle, że raptowny kurez ściągnął mu ręce 
i nogi i zanim siedzący w łodzi braciszkowie 
zdołali przyjść z pomocą Ś. p. Jan Gut wy- 
puścił bórt łodzi i jak kamień poszedł na 
dne. Wobec tego ,że nikt z obecnych pod- 
czas wypadku braciszków nie umiał pływać 
akcję ratunkową zainiejonowano dopiero po 
upływie kilku minut, kiedy to na wszczęty 
przez świadków tragicznego wypadku alarm, 
nadbiegli braciszkowie umiejący pływać, 
którzy momentalnie zaczęli szukać topielca. 

Wysiłki ich nie zostały uwieńczone po- 
wodzeniem. Po upływie 20 minut wydobyto 
ze stawu topielca, lecz bez oznak życia. 

Zawezwany na miejsce wypadku lekarz 
pogotowia ratunkowego mógł już jedynie 
stwierdzić fakt zgonu. 

O tragicznym wypadku powiadomiono po 
lieję. Zwłoki š. p. tragicznie zmarłego bra- 
ciszka Jana Guta zabezpieczone na miejscu 
do decyzji władz prokuratorskich. (e). 

Udaremnione fałszerstwo w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Skrupulatnošč urzędniczki uniemożliwiła fałszerzowi 
pobranie pieniędzy z cudzego konta. 

W, dniu 21 b. m. w tut. Oddziale BGK. 
+miał miejsce następujący wypadek: 

Do wydziału wkładek oszczędności zgło- 
sił się nieznany osobnik w mundurze kapra- 
ła W. P. i zażądał wypłaty łącznej sumy zł. 

"700 — z książeczek władkowych Nr. Nr. 

1571 i 1760, zastrzeżonych do dyspozycji kpt. 
Stanisława  Łukawieckiego. Oprócz książe: 
czek osobnik ów złożył upoważnienie podpisa 
ne rzekomo przez kpt. Łukawieckiego, jed- 
nakowoż likwidująca wkładki urzędniczka p. 
Zetja Haasteinówna zwróciła uwagę na pew 

  
  

KU B ER WITENSKT 

Konferencja w sprawie Targów Półn. 
i Wystawy 

W dniu wczorajszym w Urzędzie 
Wojewódzkim pod przewodnictwem 
p. wojewody Beczkowicza odbyła się 
konferencja z szeregu przedstawicie- 
lami miasta, organizacyj rolniczych, 
samorządowo-powiatowych, bankowo 
Ści i delegatem Komitetu Opieki nad 
Wsią Wileńską. Tematem obrad była 
b. aktualna sprawa urządzenia w Wil 
nie I Targów i Wystawy Lniarskiej. 

Lniarskiej. 
W wyniku konferencji postanowione 
opracować projekt urządzenia targów 
oraz ustalić dokładny ich termin ot- 
warcia. Targi prawdopodobnie odbę- 
dą się na wiosnę roku przyszłego. Ró- 
wnież istnieje projekt urządzenia tar 
gów lniarskich łącznie z ogólną Wy- 
stawą i Targami Północnemi, które 
jak wiadomo mają się odbyć w jesie: 
ni 1933 roku. 

„Co sie odwlecze, to nie uciecze” 
Szybkość autobusów musi być uregulowana. 

Władze wojewódzkie poleciły po- 
licji zwracanie baczniejszej uwagi na 
nadmierną szybkość autobusów „Ar- 
bonu*, zwłaszcza na linji Nr. 3, gdzie 
rozwijana przez szoferów szybkość 
częstokroć zagraża bezpieczeństwu pu 

blicznemu. W: wypadkach stwierdze- 
nia nadmiernej szybkości sporządza 
ne będą na miejscu protokóły, a szo- 
ferzy pociągani do odpowiedzialności 
karnej. 

Nieprawdopodobna wiadomość. 
W związku z kursującemi po mie- 

ście pogłoskami, że Arbon zamierza 
wycofać z Wilna 4 wozy i uruchomić 
je w Łodzi, Magistrat wszczął kroki w 
kierunku stwierdzenia w jakim stop- 
niu pogłoski te odpowiadają prawdzie 
W razie potwierdzenia tej wiadomoś- 
ci Magistrat zamierza wyciągnąć z po 
stępowania Arbonu dalekoidące kon- 
sekwencje, 

Sądząc z dotychczasowego postę- 
powania Arbonu wiadomość ta nie 
jest pozbawiona prawdy. Dla Wilna 
oznacza ona jednak dalsze zmniejsze 
nie się częstotliwości ruchu. która i 

bez tego jest bardzo daleka nietylko 
od ideału, ale i od przyrzeczeń przed- 
stawicieli Arbonu, usankcjowanych u 
mową. Umowy jednak Arbon nie do- 
trzymuje nic więc nie będzie dziwnego 
jeżeli jeszcze raz ją zignoruje. Od tego 
jednak jest Magistrat by baczniej śle- 

- dził za machinacjami Towarz. eksplo- 
atującego komunikację miejską i pod 
jego adresem należy wyrazić życzenie, 
by na przyszłoś    ść w kierunku tym wię 
cej wykazał inicjatywy i troski o wy- 
godę ludności z której przecie niemi- 
łosiernie zdziera podatki. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.$.B. 
w Wilnie z dnia 2/Vil — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Dziś: Heljodora. 

Jutro: Józefa Kalasantego. 

    

Temperatura średnia + 2% C. 

5 najwyższa —- 260 C. 
najniższa -- 11 C. 

Opad: — 

Wiatr: południowo:wschodni. 

Tendeno AL оана 
Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 
Od t lipca p. Ludwik Szwykowski, Dy- 

rektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Od- 
dział w Wiilnie rozpoczął 6-tygodniowy ur- 
lop wypoczynkowy. Zastępstwo objął w. 
dyr. Antoni Barbaro. -- 

  

URZĘDOWA, 
— Слебеюме zmiany w organizacji we- 

wnętrznej Urzędu Wojewódzkiego. Rozpo- 
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospoliiej z dn 
21. X. 1932 r. zostało zlikwidowane Minister- 
stwo Robót Publicznyca. Agendy lego Mini- 
sterstwa z dniem 1. VII, r. b. przeszły do Ком 
petencji Ministrów Spraw Wewnętrznych, 
Skarbu, Rolnictwa i Keform Kolnyc ch orsz Ko 

Robot 

Publicznych w Urzęd /ojewcaz. prze- 
mianowana została na Wydział Robót Pabii- 
cznych, którego kompetencje będą narazie i- 
dentyczne z kompetencjami dotychczasowej 
Dyrekcji Robót Publicznych. Na czele tego 
wydziału stanął dotychczasowy dyrektor Ro- 
bót Publicznych p. inż. Zubelewicz. 

Dalsza realizacja powyższych zmian ог- 
ganizacyjnych nastąpi dopiero po nadejściu 
szczegółowszych zarządzeń wykonawczych. 

Prócz zmian organizacyjnych w Dyrekcji 
Robót Publicznych późniejsze rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej (z dnia 21. VI. 
1932 r.) wprowadza również zmiany dotyczą- 
ce agend Zdrowia Publicznego, które z pod 
kompotencji Ministra Spraw Wewnętrznych 
przeszły z dniem 1. VII. r. b. do zakresu dzia 
łania Ministra Pracy i Opieki Społecznej. Po- 
wyższe zarządzenie faktycznie nie powoduje 
zmian kompetencyjnych w zakresie zdrowia 
publicznego ani w Urzędzie Wojewódzkim ani 
w Starostwach. 

Skutkiem powyższego zarządzenia sprawy 
Wydziału Zdrowia Publicznego załatwiane bę 
dą przez ten sam Wydział Zdrowia Pubł, w 
imieniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej, 
nie zaś jak było dotychczas w imieniu Mini- 
stra Spraw Wewnętrznych. 

     

MIEJSKA. 
— Urlop wiceprezydenta miasta. Z dn. 

4 lipca wice-prezydent Czyż rozpoczął dwu 
tygodniowy urlop wypoczynkowy. 

-— Zracjonalizowanie gospodarki 

skiej. Nowy prezydent miasta dr. Maleszew- 
ski konsekwentnie i energicznie zdąża do pod 

niesienia stopnia racjonalności gospodarki 

miejskiej oraz uzdrowienia jej pod względem 

finansowym. Jako jeden z bardzo wažkich 

postulatów tej polityki jest opracowywany o: 

becnie projekt skomasowania pewn. działów 

pracy. W związku z tem w niedługim już cza 

sie w Magistracie ma nastąpić scalenie niek- 

tórych wydziałów i sekcyj. Realizacja tego 

projektu pociągnie za sobą daleko idące osz- 

czędności. Z drugiej jednak strony samorząd 

ną (zresztą b. nieznaczną) rozbieżność pod- 
pisu ze złożonym w Banku wzorem; o po- 
wyższem zameldowala Szefowi Wydziału, 
który wypłatę zatrzymał rzekomo ze wzglę- 
dów tormalnych, żądając od klijenta pokw:- 
towania kpt. Łukawieckiego na każdą ksią- 
żeczkę z osobna. 

Kapral nazajutrz się nie zjawił, natomiast 
parę dni później zgłosił się do Banku kpt. 
Łukawiecki z podziękowaniem za niewypłace 
nie pieniędzy, okazało się bowiem, że upo: 
ważnienie było istotnie fałszywe, a książecz- 
ki skradzione; kip. Łukawiecki szczególnie 
podkreślił swoją wdzięczność i uznanie dła 
wydziału wkładek oszczędności BGK. ponie- 
waż w innym wileńskim banku — temuż 
kapralowi na podstawie podobnie sfałszowa: 
nego upoważnienia wypłacono z jego rachun 
ku sumę zł. 550. 

Wślad za tem dowiadujemy się, iż fał- 
Szerz w obawie kary zdołał zbiee w kierun- 
ku graniey sowieckiej. 

Druga wersja stwierdza, jakoby ten za- 
miar miał kapral — fałszerz przypłaeić ży- 
ciem w czasie przekraczania granicy. 

miej- 

stanie przed koniecznością dokonania dal- 

szych redukcyj personalnych o czem zresztą 

wspominaliśmy już parokrotnie na łamach 

naszego pisma. 

— Unieruchomienie oddziałów chirurgiez- 
nego i poł za-ginekołogicznego. Z dn. 
1b. m. na p g 6 tygodni unieruchomio- 

ny został od ny w szpitalu Św. 
Jakóba. ; cia oddziału chorzy 
przyjmowani będą w szpitalu żydowskim. 

Również z tym samym dniem unierucho 
miono oddział położniczo-ginekołogiczny w 
szpiłalu żydowskim. Chorzy kierowani będą 
do szpitała św. kóba. 

Unieruchomienie obu oddziałów nastąpiło 
ze względu na konieczność przeprowadzenia 
generalnego remontu. 

— Recrganizacja warunków pracy w rzeź 
ni miejskiej jest niezbędr Jaskutek sta 
poczynionych przez rzeźników odbyła się 
onegdaj konferencja przedstawicieli władz 
wojewódzkich, mi h i administracyj: 
nych oraz przy udziale zainteresowanych 0- 
sób poświęcona sp e reorganizacji uboju 
bydła na rzeźni miejskiej, oraz zmniejszeniu 
opłat za te czynne 

Wiadomem jest, że rzeźnicy oddawna już 
wnoszą o zorganizowanie na rzeźni odpowie- 
dnich chłodni, oraz o rewizję obowiązują: 
cych dotychczas stawek za ubój i oględziny 
lekarskie. 

Sprawa ta w dalszym ciągu będzie oma- 
wiana na terenie Magistratu i jest nadzieja, 
że załatwi się ją pozytywnie. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy Magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym U. S. B. w terminie jesien- 
nym 1932-33 roku akademickiego. odbywać 
się będą od 8 października 1932 r. Do egza- 
minów zgłaszać się należy pisemnie w cza- 
sie od 15 do 20 września 1932 r. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Godziny urzędowania pedczas  feryj 

letnich w Bratniej Pomocy Polskiej Młodzie 
ży Akademickiej USB. Zarząd Stowarzysze- 
nia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akad. 
USB. podaje do wiadomości, iż w czasie fe- 
ryj wakacyjnych Sekretarjat Stowarzyszenia 
urzęduje trzy razy tygodniowo: poniedział- 
ki, środy i piątki od godz. 1—3 p. p. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Absolwenci Szkoły Handlowej Stow. 

Kupców i Przem. Chrześc. W) bieżącym ro- 
ku szkolnym ukończyli Szkołę Handlową 
Dokształcającą Stow. Kupców i Przemysł. 
Chrześć. niżej wymienieni absolwenci: Haw 
ryłkowicz Ryszard, Jędrychowski Jan, Ku- 
łakowski Ankoni, Lutkiewiczówna Janina, 
Mickaniec Bolesław,  Noniewicz Zdzisław, 
Reguła Edward, Staniul Jan Strakszys Win- 
centy, Wingrys Henryk, Wbłk Zdzisław i 
Żebrowska Alicja. Po uroczystem rozdaniu 
świadectw odbyła się wspólna fotografja. 
W! sobotę zaś, dn. 25 czerwca r. b. przy 
koleżeńskiej herbatce absolwenci w miłym 
i serdecznym nastroju pożegnali Szkołę. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Z życia Żydowskiego Klubu Myśli Pań 
stwowej. W| ubiegłą środę odbyło się zgro- 
madzenie Koła Wileńskiego Żydowskiego 
Klubu Myśli Państwowej. W programowym 
refracie przedstawił dr. A. Hirschberg roz- 
wój organizacji, powstałej w roku 1929 i 
kształtowanie się idei, reprezentowanej przez 
Klub. 

W, obecnym momencie wypływa coraz bar 
dziej aktualne zagadnienie, czy organizacja 
ma pozostać Klubem, czy też przybrać cha- 
rakter i formę organizacji politycznej o szer 
szym zakresie działaniś. 

W| dyskusji nad referatem i sprawami o 
ganizacyjnemi zabierali głos pp. Kantań. 
Sygałow, Fruchter, Krum, dr. Lichtman, dr. 
Genzel oraz prelegeni. 

W” jesieni ma odbyć się zjazd delegatów 
Kół Klubu w województwach  wileńskiem, 
nowogródzkiem, białostockiem i poleskiem. 

RÓŻNE. 
— Wystawa Moniuszkowska, Dziś w nie 

dzielę 3-go lipca ostatni dzień Wystawy Mo 
niuszkowskiej w ogrodzie po-Bernardyńskim 
— Kto jeszcze nie zdążył zwiedzić tej wysta- 
wy i poznać pamiątek związanych z życiem 
i twórczością wielkiego kompozytora niech 
pośpieszy to uczynić. 

Wystawa otwarta od godz. 11-ej rano do 
8-ej wieczór. 

OD WYDAWNICTWA. 
Do numeru „Kurjera Wileńskiego” 

który wyjdzie w najbliższą środę dnia 
6 b. m. dołączony zostanie, jako doda- 
tek bezpłatny dla naszych prenumera- 
torów pierwszy numer czasopisma 
„ Włóczęga”, organu wileńskiego „Klu- 
bu Włóczęgów”. 

       

        

    

    

        

  

         

  

   

    

  

  

Quegdajszy wyrok sądu 
doraźnego. 

W piątek dnia 1 b. m. Sąd Doraźny w 
Wilnie, po rozpoznaniu sprawy Piotra Ignac 
kiego, liczącego lat 24 i Jana Baczkarowa iat 
32, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz pań- 
stwa ościennego, uznał obu podsądnych za 
winnych dokonania inkryminowanych im 
przestępstw i jak to podaliśmy w zamiesz- 
czonem we wczorajszym numerze naszegu 
pisma sprawozdaniu (które jednakże uległo 
konfiskacie), zostali skazani: Ignacki — na 
karę śmierci przez powieszenie, zaś Baczka- 
row — na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Włobec tego, że P. Prezydent nie skorzy 
stał z prawa łaski, w stosunku do skazanego 
Ignackiego wyrok został wykonany. 

Egzekucja przy asystencji przedstawicieli 
władz odbyła się w podziemiach więzienia 
na Łukiszkach o godz. 9 rano. 

Ignacki przed straceniem przyjął z rąk 
duchownego prawosławnego ostatni I 
religijną oraz pożegnał się ze swą siostrą. 

Ka-er. 

   

    

Od Redakcji. 

Wydrukowana część wczorajsze- 
go nakładu ,„„Kurjera Wileńskiego* n- 
legła wczesnym rankiem naskutek za- 
rządzenia Prokuratury przy Sądzie 
Okręgowym konfiskacie, za sprawoz- 
danie z powyższego procesu. Czy kon- 
fiskata była słuszną zadecyduje oczy- 
wiście Sąd. 

Ze swej strony przepraszamy czy- 
telników za wynikłą z tego powodu 
opóźnioną ekspedycję drugiego nakła- 
du „„Kurjera Wileńskiego*. 

Pozdrowienia 
z nad „Zmarzłego Stawu". 
Wezoraj otrzymaliśmy taki miły list: 

„Włycieczka Koła Krajoznawczego Gimn. 

Welera w Wilnie pod przewodnictwem prof. 

Edm. Rodziewicza — siedząc wśród śniegów 

nad Zmarzłym Stawem w Tatrach na wyso- 

kości przeszło 1800 mtr. p. p. m. prosi o prze 

słanie zapomocą Pańskiego poczytnego pis- 

ma pozdrowienia wszystkim znajomym i ca- 

łemu Wilnu*. 

Ze swej strony, a że będziemy 

  

sądzimy,   
i wielu naszych czy-     wyrazicielami 7 

telników, życzymy 

łych wrażeń 

w spostrzeżenia wędrówkach, 

powrotu do Wilna. 

OSTRZEŻENIE. 

Wielkie powodzenie, jakiem cieszy się 

SUGUS 
spowodowało konkurencyjne fabryki do 
wydania gaj szeregu bezwartościowych 
podróbek. 

Jedynie SUGUS 

wyrabiany jest na podstawie oryginalnej 
patentowanej receptury angielskiej. 

suGus 

najlepszy podczas lata i HED 

Pudełko 20 grosz 

Wojewoda Baczkowicz 
w obozie kadetów w Trokach. 

W sobotę dnia 2 b. m. p. wojewo- 
da Beczkowicz odwiedził Korpus Ka- 
detów Lwowskich w Trokach, witany 
przez dowódcę Korpusu płk. Florka. 
Pan wojewoda udał się na teren ćwi- 
czeń 1-ej najmłodszej kompanji oraz 
5-ej kompanii, obejmującej najstar- 
szych kadetów i przyglądał się ćwi- 
czeniom tej kompanji. Następnie zwie 
dził p. Wojewoda teren całego obozu 
kadetów. 

W czasie dzisiejszego pobóa p. 
Wojewody w Trokach płk. Florek 
przed frontem kadetów wręczył p. wo 
jewodzie Beczkowiczowi odznakę 1 
korpusu kadetów Lwowskich. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr pod kopułą gwiazd. Dziś w nie 

dzjelę 3 lipca o godz 8,15 po raz drugi i zara 
zem ostatni odbędzie się widowisko „Chaty 
za wsią* na wolnem powietrzu na miejscu 
dawnej muszli. 

Wejście tylko 30 gr. "Miejsca siedzące od 
50 gr. do 2 zł. Zniżki nie Jutro w po- 
niedziałek 4 bm. o godz. 8.15 Boch w A- 
meryce* po cenach zniżonych. 

— „Od kanapy... do fotela* w Lutni. 
Dziś w niedzielę 3 lipca o godz. 8.15 prem- 
jera szampańskiej komedji Coolus'a i Rivo- 

członkom wycieczki mi- 

ich, lecz bogatych    
szczęśliwego 

  

  

    

   
irea p. t. „Od kanapy... do fotel Udział 
biorą: pp. Wyrwicz-Wichrowski, Jaśkiewicz, 
Skolimowski, Dobrowolski, Ciecierski Wasi- 
lewski, Szpakiewiczowa, Marecka, Lubowska, 
Pawłowska i inni. Reżyser W. Raduls 

Jutro w poniedziałek 4 bm. o godz. 8.15 
„Nieuchwytny* po cenach propagandowych 
od 20 gr. do 2 zł. 

— „Polacy w Ameryce* w Bernardynte. 
Dziś w niedzielę 3 lipca o godz. dej poraz 
pierwszy jako popołudniówka, dana będzie 
pełna humoru operetka — wodewil Danie: 
lewskiego p. t. „Polacy w Ameryce". 

—  „Nieuchwytny* w Lutni. Dziś w nie- 
dzilę 3 lipca o godz. 4-ej pp. niesamowita 
sztuka Wallase'a „Nieuchwytny*. 

— Park im. Żeligowskiego. Niedziela 3 
lipca r. b. Koncert Wil. Orkiestry Symfonicz 
nej pod batutą Rafała Rubinsztejna z udzia- 
łem znakomitej śpiewaczki Opery Whrszaw- 
skiej (sopran koloraturowy) Olgi Olginej. Wi 
programie: arje z oper. Rigoletto, Traviata, 
Włrjacje Procha i inne. 

Początek o godz. 8.15 wiecz. 
Ceny: wejście 40 gr., ulg. 30 gr. i krzesła 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 3 lipca 1932 roku. 

10,00: Tr. nabożeństwa. 11,58: Sygnał cza 
su. 12,10: Kom. met. 12,15: Koncert. 12,55: 
„Jak dochodzi do skutku umowa zbiorowa 
pracy* odcz. wygł. J. Wengierow. 13,10: 
Koncert. 14,00: „Klimat górski a organizm 
człowieka odcz. wygł. B. Skarżyński. 14,15: 
Koncert. 14,30: „Co każdy rolnik o uprzęży 
wiedzieć powinien“ — odcz. wygl. S. Skoczy 
las. 14,50: Koncert. 15,05: „Nowoczesna go 
spodyni wiejska* odcz. wygł. M. Karczew- 
ska. 15,25: Koncert. 15,40: Audycja dla dzie- 
ci. 16,05: Audycja popularna. 17,00: Koncert. 
18,00: , Józef Balsamo. Cagliostro wygł. pog 
A. Czartkowski. 18,20: Muzyka lekka. 19,15: 
Archidjecezja Mohylewska odcz. wygł. dr. 
Charkiewicz. 19,25: Skrzynka techniczną. — 
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U dorasłającej młodzieży, stosuje się ca- 
no szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej 
„Franeiszka-Józefa* i przy użyciu takowej, 
jej czyszczące działanie na krew i naprawa 
funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i chłop 
ców, daje zbawienny skutek. Żądać w apte- 
kach i drogerjach. 

2 is 
  

Mówią, że akademicy nie mają szczęścia 

do swej bibljoteki uniwersyteckiej... Tak się 

jakoś składa, że w końcu roku, w okresie 

egzaminów, kiedy bibljoteki i czytelnie mo- 

gą oddać najcenniejsze, doraźne usługi, stu- 

denci nie mogą z niej korzystać. Dwa lata 

temu przeszkodziły jakoby uroczystości ju- 

bileuszowe, w roku ubiegłym — remont, о- 

becnie — zjazd bibljotekarzy. 

Czy nie możnaby tak jakoś pogodzić jed- 

nego z drugiem, by nie tracili na tem przygo 

towujący się do egzaminów? Takie małe 

ustępstwo „trybu urzędowego” na rzecz dob- 

rej woli spotkałoby się niewątpliwie z gorą- 

cem uznaniem ze strony zabieganych w po- 

szukiwaniu potrzebnych źródeł studentów 

składających latem egzaminy. 
a NN OZON 

| AKTAI WO 4 Z RAA оат аао AAS 

19,50: Program na poniedziałek i rozm. -— 
20,00: Koncert. 20,45: Kwadrans literacki. 
21,00: D. C. koncertu. 21,55: Kom. 22,05: 
Muzyka tan. 22,40: Kom. sport. z prowincji. 
22,45: Wiileński kom. sportowy. 22,50: Kom. 
sport. z Łodzi. 22,55: Kom. i muz. tan. z 
Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 4 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał cz: 12,05: Muzyka z płyt 
12,10: Kom. met. Program dzienny. 

    

15,40: Aud. dla dzieci. 16,10: Muzyka z płyt. 
16,40: 
18,00: 

Pogadanka francuska. 17,00: Koncert 
„Abraham Lincoln“ odcz. wygł. Koź- 

18,20: Muz. tan. 19,15: Sprawa Kłaj- 
pedzka odcz. — litewski. 19,30: Program na 

19,45: Prasowy dziennik radj. 19,55: 
kom. sport. 20,00: Mistrzowie dłu- 

felj. wygł. Rogowicz. 20,15: Aud. 
amerykańska. 21.50: Kom. 22,00: Muz tan. 

22,25: Wksołe kuplety i piosenki (płyty). -— 
22,40: Kom. 22,50: Muz. tan. 

, dnia 5 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z PoE 
1240: Kom. met. 15,35: Program dzienny. 
15,40: Muzyka z płyt. 16,40: Koncert pieśni 
polskich. 17,20: Nowe wiersze Zagadłowicza 
przeczyta H. Hohendlingerówna. 17,35: Muz. 
z płyt. 18,00: „Polowanie na kozła* — odcz. 

R. Wa 18,20: Muz. tan. 19,15: 
zląd litew Program na Środę. 
: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: 

zne potwory” — felj. wygł. E. Min 
kiewiczówna. 20,00: Koncert w wyk. chóru 

pod dyr. J. Żeromskiego. 20,30: Kon 
Poeta i morze* felj. wygt. J. Wa- 

21,10: Koncert. 21,50: Kom. 22,00: 
22,40: Muz. tan. 22,50: Audycja 

  

    

    

   

   

  

  

        

   
  

    

   

    

  
   

   śniews 
Muz. tan. 
wesoła. 

NOWIRKI RADJOWE. 
MAG I SZARLATAN. 

Postač maga, szarlaiana i awanturnika 
XVIII wieku hr. Cagliostro czyli Józefa Bal- 
samo, spopularyzowana przez Dumasa, nie 
przestaje do dziś intrygować swoją tajemni 
czością Nowe i ciekawe oświetlenie tej posta 
ci znajdą radjosłuchacze w odczycie niedziel 
nym prof. Adama Czartkowskiego o godz. 
16,45. 

KONCERT WŁODZIMIERZA KACZMARA. 

Tegoż dnia o godz. 20.00 nadany będzie 
koncert popułarny, w którym weźmie udział 
znany bas-baryton Włodzimierz Kaczmar. 

wa on przy akompanjamencie prof. 
L. Ursztejna arję Mussorgskiego z op. „Bo- 
rys Godunow“, pozatem arję Dapertutta z 3 
aktu „Opowiešci Hoffman. Oprócz tego 
usłyszą radjosłuchacze pieśń Galla „Zaczaro 
wana krółewna* w wyk. tegoż śpiewaka. 

Porządek obchodu święta 
5 p. p. Leg. 

Niedziela, dnia 3 lipca 1932 roku. .Go- 
dzina 15.00 — zawody sportowe na Pióro- 
monoie. Godzina 20.00 — capstrzyk orkiest 
ry na mieście. 

Poniedziałek, dnia 4 lipca 1932 r. Go- 
dzina 9.00 — nabożeństwo w kościełe gar- 
nizonowym, ul. św. Ignacego — 4. Godzi- 
na 10.30 — 11.00 defilada na ul. Adama Mie 
kiewicza (na przeciw cukierni Sztralla). Go- 

dzina 11.30 — rozdanie odznak pułkowych 
i wręczenie sztandaru 9-tej drużynie hac- 
cerskiej na boisku sport. 5 p. p. Leg. Go- 

dzina 13.00 — obiad żołnierski. Godzina 
22.00 — raut w kasynie ofic. 

LISTY DO REDAKCJI. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W. poczytnem piśmie Pańskiem z dnia 
24 b. m. ukazał się komunikat obecnego Za- 
rządu Bratniej Pomocy P. Mł A. U. Ś. B, 
zawierający kłamliwe i oszczercze asi 
cje, skierowane pod adresemi nojej osob; 
rozpowszechnianie wydawnictwa poprze Ke 
go Zarządu Bratniej Pomocy, iłustrującego 
działalność tegoż w okresie swego urzędo- 
wania. 

Rozpowszechmiałem to wydawnictwo pry 
watnie, w imieniu swojem, nie powołując się 
na żadne upoważnienie Zarządu Bratniej Po 
mocy. 

Nadmieniam. iż wydawnictwo, które roz- 
powszechniałem, w sposób objektywny przed 
stawiało działalność poprzedniego Zarządu 
Bratniej Pomocy i dlatego może w taką 
wściekłość wprowadziło obecny Zarząd Br. 
Pom., który, nie licząc się ze słowami, mógł 
posunąć się do oskarżenia mnie o domnie- 
mane oszustwo. * 

Przeciwko autorowi oszczerczego komuni- 
katu wystąpię na drogę sądową. 

Z poważaniem 

  

   

  

   

        

Kazimierz Kisiel 
b. członek Bratn. Pomocy 

absolwent U. S. В. w Wiln:e. 
  

Otrzymujemy następujący list z prośbą e 
zamieszczenie. 

My niżej podpisani upoważnieni przez o- 
gół rodziców, posyłających swe dzieci do 
Przedszkola Kolejowego „Dom Dziecka” w r. 
bież. wyrażamy wieloletnim wychowawczy- 
niom w osobach pp.: F. Markówny i J. Gu- 
mińskiej za ich owocną i pełną poświęcenia 
pracę, serdeczne podziękowanie, Żegnamy tę 
sympatyczną instytucję i jej zawsze pogodną, 
dzięki wychowaczyniom, atmosferę w na- 

dziei, że w następnym roku zastaniemy te sa- 
me pracowniczki w tem samem miłem oto- 
czeniu. Nie wątpimy przeto, iż Zarząd .„Ogni- 
ska“, który dotychczas wykazywał wiele zro- 
zumienia i dobrych chęci w stosunku do 
spraw wychowania naszych dzieci i nadal na 
tem stanowisku trwać będzie. 

Następuje kilkanaście podpisów 
rodziców. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WIYPADEK W, ZAKRECIE. 

MajątekZakret stał się w dniu wczoraj- 
szym miejscem tragicznego wypadku. A mia 
nowicie, pasący się na łące majątku koń 
z całej siły kopnął przechodzącego wpobliżu 
21-letniego Noacha Grylichesa. 

Naskutek uderzenia nieszczęśliwiec doz- 
nał złamania szczęki i wstrząsu mózgowego. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe przewiozł> - 

mó 
Ś
J
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go w stanie bardzo poważnym do szpitała — — 
żydowskiego. (e).    
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Krem Cazimi Metamorphosa 
dzięki swym wyb'tnym właściwościom i niedoścignionym zaletom jest 
obecnie najbardziej poszukiwanym i żądanym przez najróżnorodniejsze 

stery konsumentów. 

Dziś! Wspaniały 
film obyczajowy z 
życia złotej młodz 

NA SCENIE N- 

4 RERI ER 

W rol. gł.: prześl. DOROTHY JORDAN 
i słynny amant HARDIE ALBRIGKT. Na śliskiej drodze ix; 2 sasote" aueniekr. 

żądanie publiczn jeszcze WŁADZIA ZWIRLICZ Fenomen XX wieku. Odgadywanie 
a występów jasnowidza myśli, odszukanie zaginionych etc. 

Dziś seanse o godz. 3'30, 5, 7 i 9-8j. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
UWAGA!!! O godz. IO-ej w. 
dziś w kinie „HELIOS* naukowo SZTUKA CZY FENOMEN 2712 

eksperymentalny seans insejngekWoSEi E Ę в ави 
° š na scenie i wśród К wykona nowe, Jasnowidz Wtadzio ZWIRLICZ ол dotychežšt' Glėpieryia6nt> /Z "Aziedzins 

telepatji, sugestji i okultyzmu. W programie: Zmiana tętna pulsu, wykonanie tajnych poleceń, odszukiwanie 
przedmiotów bez ich widzenia, odgadywanie numerów na banknotach. legitymacjach etc., odszukiwanie osób 

zaginionych i t d. Każdy może zapytać o sobie i swoich bliskich! 
Seas poprzedzi krótki odczyt Senjora St. Zwirlicza. Balkon 49 gr. Parter na wszystkie miejsca 1 zł. 

židealn GO Giros ol 22 ie оВОМЕЬ ckmakege deciwcc Obarlie bana „ce; Warnerem Oland zie Sally Kiłers tace 
(eny od 25 gr. Parter dz. GO gr. NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz 4, 6, 8 i 10'15, w niedziele i soboty o godz. 2-ej. 

  %żwisk. Kino-Teatr 

HELI05 
) Wileńska 38, tol. 9-26 

              
        

        

    

Postanowiliśmy umożliwić wszystkim nabywanie oryginalnego 
KREMU CAZIMI METAMORPHOSA i maiąc na względzie obecny 
kryzys wprowadziliśmy do sprzedaży na równi z dotychczasowemi 
słoikami normalnemi 
KREM CAZIMI METAMORPHOSA W MAŁYCH SŁOIKACH 

po odpowiednio niższej cenie. 

Jesteśmy przekonani, że tą inowacją odpowiemy istotnej potrzebie na- 
szych łaskawych* odbiorcow 

Dziś premjera! Rewelacyjny 
film odsłaniający straszne karty 
z życia najwyższego towarzyst- 
wa Stanów Zjednoczonych p. t. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47,tel. 1541 

Z poważaniem 
Tow. „CAZIMIĆ 

Krem Cazimi Metamorphosa 
Jedyny radykalny šrodek przeciw PIEGOM, wągrom, 

Dziś wiełka premjera 

najwspanialszego przebo- 

Potężny dra- Siwięk. Kine-Teatr 5 sezonu! 

  

mat žyciowy 
    žėtiym plamom, czerwonošci i innym wadom cery 

  

pełen napięcia dramatycznego. To filn—w którym aktorzy dają koncert gry. 

YROK MORZA 
W rolach gł nowe sławy ekranu: 

I A N i temat, z którego reżyser i artyści tworzyli film, stojący na najwyższym poziomie artystycznym To film— 

| ašies Wiolka 42. 

Ten film muszą wszyscy obejrzeć 11! 

—) Ceny 

Dziś! Największe 
gwiazdy świata Dźwięk. Kino - Teatr 

Aollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dtwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
„ul. Wielka 36. 

Dziśl 

JEDWABIE 
WEŁNY 
RESZTKI 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 © na. ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

ю ARCYKSIĄ 

т 5Й и > 
simy uwWažač przy 

  

1 

  

PISMO CODZIENNE 

Kurier Wileński 
Niezależny Organ Demokratyczny 

Wilno, Jagieliofska 3. 
Radakcja — tel. 79 

Administrącja — tel. 99 

  

A 

£ pośród 

w dram. w-g świat. 
sławy pow. Ewersa 

Ceny zniżone: na wszystkie seanse 

Po raz pierwszy w Wilniel 
100% dźwięk. zrcydz. w-g zagadn. 

na UBRANIA MĘSKIE 
i na PALTA DAMSKIE 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE! 

„M. GORDON s. a. 
Niemiecka 26 

E ii NA A V A NN nnn 

Pismo nasze dziś czyta każdy obywatel nie- 

tylko na Wileńszczyźnie, ale w całej Polsce i za- 

granicą, więc ogłaszaj się tylko w niem, a kli- 

jentelę napewno zyskasz. 

na wszyst- 
kie seansy 

Balkon 30 gr. 

Pitigrili ego dramat obyczaj. 

KUPONY 

2 | 
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Parter 60 gr. 

p. t. „VATERLOO BRIDGE“ (Krwawy most). 

  

Okazyjnie 
z TARTAKIEM w pełnym ruchu. Szczegół. inform.: 

Płotnik-Smorgoński, Wilno, Kwiatowa 3 

  

  

genialny tragik Walter Huston, piekna Helena Chandler, oraz subtelny Kent Dougias. 
NAD PROGRAM: 2 nader ciekawe KOMEDJE DŹWIĘKOWE. 

od 30 śr., parter od 60 śr. 

Brygida Helm, Iwan Petrowicz i Paweł Wegener 
ALRAUNE (Córka wisielca) 

Początek o godzinie 4-ej, 
w dnie świąteczne o g Ż-ej. 

Wielki ten film wywiera kolosalne wrażenie. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz. 4-ej, w święta o 2-ej 

Potężny 
„w IQ akt. Gorąca miłość do nierządnicy na 

tle wojny światowej. W rol. gł. Mac Clarke i Kent Douglas. Nad program: Rewelacyjne »*rakcje dźwiękowe, 
aktualn. świata w natur. kol. p. t „Czy to nie dziwne” oraz komedja-farsa w 4 akt. p.t. „Brawo detektywi” 

A TTT I IIS ITT 

TANIA SPRZEDAŽ 
WAKACYJNA 

BNRERAKEORE SIS 5 
WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
artykułów spożywczych dla chorych na cukrzycę 

firmy „CUKF „-DIETA" 
po cenach. fabrycznych 

SKŁAD APTECZNY 

46 (dawn. „I. B. SEGALL'"') 
„ARX MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

meza 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

I. S. Mill. 

Bibljoteka Nowości 
Płac Orzeszkowej 3 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Саунна ЭЧ ęcd AMIS 18H WARREŚOeE a 
Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

ładnie oprawioną książkę. 

NŁYN WODNY 
  

do wydzierżawienia 
dobrze urządzony 

    

  

|       M 

KURJER WILENSKI 
Spółka s ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNI i ATROLIGATORNIA 

"ZNICZ: 
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

    

  

    

  

      

      

A 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 

kowych. Biłety wizyto- 
„we, prospekty, zapro- 

szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE       =

=
!
 

typów i oryginałów 
wileńskich. 

Na interesującej wystawie pamią- 
tek Moniuszkowskich jest kilka por- 
tretów najcharakterystyczniejszych 
postaci wileńskich, z któremi się sty- 
kał, przeważnie w samem Wilnie, au- 
tor „Śpiewników domowych“. Niek- 
tóre z tych konterfektów uzupełnione 
są tam okolicznošciowemi  wierszy- 
kami. 

Że Stanisław Moniuszko miał 

szczęście, niekiedy może niecałkiem 
zupełne, obcować bliżej z oryginała- 
imi rozmaitego typu, o tem się przeko 
na czytelnik z niniejszej skromnej 
pracy mojej. A więc ujmując rzecz w 
porządku chronologicznym zastanów- 
my się wpierw nad wizerunkiem ma- 
jora Aloizego (takie podobno imię 
miał, według p. E. Wrockiego, nosić 
p. major) Wilkowskiego, doskonale 
narysowanym jeszcze w r. 1838 przez 
Walentego Wańkowicza, cenionego 
autora kilku wizerunków Mickiewi- 
czowskich. 

Wilkowski był muzykiem, a nawet 
skonstruował, pomyślany przez się 
instrument, zwany arfinetem, z któ- 
rym właśnie jest on na konterfekcie 
przedstawiony. 

Szczególnym trafem, data tego ry- 
sunku zbiegła się z takąż datą wier- 

szyka Stanisława Moniuszki, wytry- 
słego przygodnie z pod pióra jego w 
czasie studjów muzycznych w Berli- 
nie. Dowcipny gładki ten utwór Mo- 
niuszkowski, wydrukowany był w na 

stępnym 1839 r. w 7-m tomiku „Wi- 
zerunków i roztrząsań naukowych*. 

Wiersz St. Moniuszki snadź dogo- 
dził, zawsze satyrycznie usposobione- 
mu redaktorowi Wizerunków wileń- 
skich, lgn. Szydłowskiemu, skoro 
skwapliwie umieścił go w swem wy- 
dawnictwie. Brzmienie wierszyka jest 
takie: 

„Jestże szczęśli r kto w świecie 

Jak my w arlystowskim etanie? 

  

Ty szczypiąc na Arfinecie 

Ja klepiąc na Forte-Pianie? 

Myśl w dobrą chwilę poczęta 

ligdy nie spali z panewki. 

at! niech żyją talenta! 

„ ty, Arfinet i Śpiewki. 

ych wielu: 

    

  

     

    

łem mówią 

Nie mam to ska! 

Wszak łatwo łowimy w pęta 

Matrony i hoże dziewki... 

Wiwat! niech żyją talenta! 

Ja, ty, Arfinet i Spiewki! 

Kto szczęścia szukał w žolnierce, 

się na to. 

= 

Si ИИИ   

        

      
   

  

Polecamy równieź: 

MYDŁO CAZIMI METAMORPHOSA 
które przy stałem użyciu usuwa PIEGI, zmarszczki i inne wady cery, 

nadaje skórze aksamitną gładkość i naturalną świeżość. 

© 

  

  

SOLANKI 

INHALACJE, 

ZOROJOWISKO 
DLA DZIECI 

| DOROSŁYCH 
JODO -BROMOWE, BOROWINA, 

HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

       
    

Joa    

   

  

NIEBYWALE TANIO! 

ROWERY 
„UNIWERSAL“ poleca 

firma 

+ a mad ddw POKOI Už AL , оа 

KOWALSKINA 
USUWA NAJSILMIEJSZE 

Soon 
NL ZA T TEZ        

   
Wilno, Wielka 21, tel. 12-83. 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. 

Reperacje wykonuje się 

  

  

Poszuktję platų 
kūcharki lub niani 
ul. Bazyljańska 4—26 

Aniela Gintyłło. 

  

Klody inteligentny 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 
pisarza prowiantowego 
lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twa ze szkół i praktyk 

odbytych. 
Nieświeska 22/16, m. 7 

Zakład Krawiecki 
A. Kaleczyc 

Tatarska 3, m. 28. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8448 

  

  

we własn. pracowniach 

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się we 

wrześniu w Państwowej 
Szkole Technicznej 

przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2 

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

na politechnikę 

Mickiewicza 19—31. 

(przedaje ię dom 
drewniany z ogrodem 

owocowym 
przy ul. Legjonowej 66 

KUPIĘ 
większą Ilosć; 

używanych 
krzeseł 

w dobrym stanie. 
Zgłoszenia do Adm. 

„Kurjera Wil.“ 

  

    

  

Od roku 18138 istnieja 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych warankach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

Do „wynajęcia 

2 mieszkania 
7-miopokojowe 

ze wszystkiemi wygodami 

Mickiewicza 28 
Dowiedzieć się tamże, 

m 6, tel. 3.85 

Mieszkanie 
4.pokojowe do wynajęcia 
zę wszelkiemi: wygodami 

Sosnowa 9а — 2 

Do wynajęcia 
od |-go sierpnia r. b. 

mieszkanie 3 - pokojowe, 
kuchnia, przedpokój, par- 

ter, weranda, słońce, 
75 złotych miesięcznie. 

Sosnowa 18 

Do wynajęcia 
sklep nadający się na 
fryzjernię, pralnię, farbier- 
nię lub inne oraz lokal 
na biuro, bank, ognisko, 
klub lub inne przy ulicy 

Wileńskiej 20 

        

Do wynajęcia 
mieszkanie 5- pokojowe 
na |-m piętrze z balkonem 
róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej. Dowiedzieč się — 
Cuk. Sztralla u Nosowicza 

  

Mieszkania 
do wynajęcia ze wszelk. 
wygodami i z wodociąg, 
2 mieszk. po 4 pokoje z 
kuchnią, 2 mieszk. 3 po- 
koje z kuchnią, I mieszk. 

2 pokoje z kuchnią, 
Fabryczna 3—10, m. 12, 

Absolwent 
gimnazjum matem.-przyr. 

z dobrym niemieckim 
poszukuje na lato kond. 

Zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego". 

  

  

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngła) 

Wolne posady. 
Poważny 

Instytut Wydawniczy 
zaangażuje 

na stanowiska 
kierowników 

(każda miejscowość 
Polski) osobę inteli 
gentną, ustosunkow. 
Praca lekka, kultu- 
ralna — wynagrodze- 
nie 180 500 zł. mies. 
Pierwszeństwo eme- 
ryci państwowi, woj- 
skowi, zredukowani 
pracownicy umysłowi 
Zgłoszenia: Kraków, 
skrzynka poczt. 299 

  

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener 
narządów moczowych- 

od g. 95—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
od g 12—2 i 4-—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłoiowa 

Wileńska 3 tel. 567, 
od godz. 8—1 1 4—5, 

Dr. Ž. KUDREWICZ 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener. 
Przyjmuje oć 8—10 i 4—6 

Kobiety 3—4 

i Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

  

  

  

  

  

  

Di. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

niedziela 9—1. 
W. Z.P 29, 

LEKARZ-DENTYSTA 

L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno» 
dentystyczne. 

Koronki porcelanowe. 

Akuszerka 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. I6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Głuchota, 
szum, cieknienie uszów— 
uleczalne. Liczne podzię— 
kowania. Żądajcie bez 
płatnej pouczającej bro- 
szury. Osobiście przyjm. 
Z. Zoellner, Katowice, 

ul. Mickiewicza 22. 

do wynajęcis: 
Pokė duży, światły,. 
nadający się na biuro 
Niemiecka 31, m. 13 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed-- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być: 
też pomocą w na” 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę: 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

      

  

  

  

W deb wzięły na lodzie zamki, 

Ten w szkaplerz zaszył swe serce, 

'Ten dworskiej ima się klamki; 

Próżno gdy gra jest zawzięta, 

Sypać na dyski, na newki... 

Wiwat! niech żyją talenta! 

Ja, ty Arfinet i Śpiewki. 

Nam zaś foriuna choć bryka, 

Zawsze wszelakoż wesoło, 

Zawsze nam w głowie muzyka, 

Choć często boso i goło: 

Kolej losów niepojęta, 

Lecz wesołość nie przelewki... 

Wiwat! niech żyją talenta! 

Ja, ty Arfinet i Śpiewki. 

Wiersz naszego „Koguta litew- 
skiego* (takiego pseudonimu, wtrąci- 
my tu nawiasowo, używał nieraz Mo- 
niuszko, tworząc swe ulotne a zgrab- 
ne rymy) był napisany na lat parę 
przed ożenkiem jego autora, zdawa- 
łoby się, że w strofce, gdzie mowa o 
łowieniu w pęta matron i hożych 
dziewek mógł być stosowany i do nie- 
go samego jak Wilkowskiego. Jedna 
kowoż pewnem jest, że Moniuszko 
wiernym był swej, wcześnie pozna- 

"nej i ukochanej Olesi Millerównie, 
którą w r. 1840 poślubił. 

Stąd jasno, że aluzja co do tego u- 
stępu, jak i co do innych swawolnych 
zdań musiała być jedynie stosowaną 
do pana majora. Snadź, wyraźnie pod 
tałusiały już nasz major wtedy jesz- 
cze „dworskiej imał się klamki", gry- 
wając u któregoś z panów Pociejów 
swą Pastorellę, jakowa akurat figu- 
ruje na kantyczkowej książczynie, 

wyrysowanej w póftrecie Wańkowić 
cza. 

Arfinecista nasz był, jak wiemy, 
przez czas pewien ulubionym totum- 
fackim Moniuszki i niemało czasu 
kompozytorowi naszemu w Wilnie za 
bierał, 

Odnośmy egzemplarz Wizerunków 
oprawny w spółczesną ramkę czeczot 
kową, dopasowaliśmy na wystawie 
Moniuszkowskiej do konterfektu, mu- 
zyka-oryginała wileńskiego. 

Ciekawą tę, po Wańkowiczu, by- 
łym uczniu Rustema, pamiątkę otrzy- 
mało Wil. Tow. muzeum Nauki Sztu- 
ki od Wład. Fiorentiniego, jednego z 
najświatlejszych radnych miasta Wil 
na. 

Do piękniejszych jednak niż p. 
major W., typów w galerji oryginałów 
wileńsk. należał ks. kanonik Jan Men 
ne, który w r. 1840 pobłogosławił 
związek małżeński Stanisława Moniu 
szki z Aleksandrą Millerówną. 

Na jednej z plansz, omawianej po 
wyżej wystawy, oglądać można i fo- 
tegramik kanonika M. i staloryt, wy- 
obrażający wnętrze kościoła Pana Je 

zusa na Antokolu (Trynitarskiego) w 
którym odbył się obrzęd zaślubin Sta 
nisławostwa Moniuszków. wreszcie i 
ich konterfekty, 

Ks. Menne był sługą ołtarza już 
od czasów bisk. Kłągiewicza, zaś za- 
wiadywał probóstwami wileńsk. za 
rządów pasterskich Wacława Żyliń- 
skiego i Ad. Stan. Krasińskiego. Poś- 

więcał się też on i pišmiennictwu re- 
ligijnemu, pozyskał sobie miłość pow 
szechną i miano niezwykłego dystrak 
ta — oryginała. 

Wielce przezabawnych wydarzeń, 
wynikłych z jego ustawicznego roz- 
targnienia, tudzież ufności do bl 

nich, możnaby tu przytoczyć; starczy- 
łyby na całą książkę anegdot. 

Oto naprzykład przechodząc raz 
bulwarem około Zielonego mostu, 
gdzie może przed kilkoma dziesiątka- 
mi lat ojciec jego, oficer francuski wi 
dział uwielbionego swego cesarza Na- 
poleona I-go, przyglądającego się mon 
towaniu tego mostu, spalonego przez 
Moskali wydarzył się ks. Menne taki 
oto wypadek. 

Dwóch, jak się narazie zdawać mo 
gło ks. M. trochę „porządniejszych'* 
uliczników, zawzięcie się tłukło łys- 
kając od czasu do czasu białkami o- 
czu w kierunku osoby dostojnego pro 
boszcza, Na zapytanie ks. Menne o co 
im poszło, jeden z chłopców, wska- 
zując swego przeciwnika, oświadczył, 
iż nie mógł ścierpieć tego zarzutu, że 
ksiądz dobrodziej ma jakoby aż 5 
palców u nogi. Gwoli zapobieżeniu 
gorszącej bójce ks. M. spiesznie u- 
siadł na ławeczce bulwarowej i zdjął 
but z prawej nogi, ukazując normal- 
ną ilość palców. Na to drugi, niby 
nieprzekonany, twierdził że dobro- 
dziej posiada akurat te 6 palców u le- 
wej stopy. A gdy i z lewej nogi but 
został zdjęty, chłopcy wnet porwali 
ebuwie i chyżo umknęli, a bieny ks. 

  

Menne zniewolony był odbyć dalszą 
niedaleką co prawda wędrówkę na 
bosaka ku zgorszeniu napotykanych 
po drodze parafjan. ° 

Bardziej jeszcze dziwny casus wy 
Garzył się z ks. M. na własnej jego ple 
banji św. Rafalskiej. Otóż zakradli się 
na jej podwórze złodzieje i załadowaw 
szy tuszę, zabitego przez sługę księ- 
żego, wieprza na nosze, przykryli go» 
całunem. 

Następnie wynieśli ciężar swój os- 
tentacyjnie z plebanji i niespodziewa 
nie natknęli się na powracającego do 
domu proboszcza. Przechodząc naj- 
poważnej koło nic nie podejrzewa ją- 
cego kapłana, przygodni tragarze po- 
prosili pokornie o pobłogosławienie 
rzeczonego nieboszczyka. Oczywiście 
stało się zadość ich życzeniom. 

Gdy zaraz po tem gospodyni z 
lamentem zawiadomiła ks. M. o po- 
pełnionej kradzieży wieprza, staru* 
szek z dobrodusznym uśmiechem po- 
wiedział jej: „Właśnie przed chwilą: 

poblogostawilem go“. 

Przytoczenie kilku innych aneg- 

dot z życia ks. Jana Menne, przeka- 
zanych przez tradycje wileńskie, od- 

kłądam do drugiej części tego arty- 
kułu, uzupełniając go innemi typami 

oryginałów z czasów Moniuszki. 
Diaulos.. 
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