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W momencie, gdy, po fiasko kon- 

ferencji rozbrojeniowej, przewodniczą 

cy Henderson. jak to podajemy na in- 

nem miejscu, wyrusza w pielgrzymkę 

do stolic celem zlepienia pozorów uży 

teczności 

gdy z konferencji ekonomicznej po po- 

wodzi słów przedstawiciele państw 

wybierają się do rodzinnych pieleszy 

z tem, z czem przyjechali; w momen 

cie. słowem, gdy na zapowiedź jakie- 

gokolwiek porozumienia międzynaro 

dowego machano ręką — spadł nie 

ma] nieoczekiwanie doniosły fakt: 

podpisanie konwencji regjonalnej 8 

państw, dotyczącej definicji napast- 

nika. 

Oddajemy głos w ocenie tego wy- 

darzenia prasie zagranicznej: 

konterencji; w momencie, 

SZWAJCARJA. 

„JOURNAL DES NATIONS*, komentując 

konwencję o definicji napastnika, podpisaną 
w Londynie, stw.erdza, że jest to moment 

pierwszorzędnej wagi, stanowiący wielki 
krok naprzód w dziele organizacji pokoju w 
Europie Wschodniej i Bl.skiego Wschodu. 

Polityka, zajnaugurowana przez Polskę — 

pisze dziennik — której pierwszym etapem 

był polsko - sow'ecki pakt o nieagresji znajdu 

je w ten sposób swe uwieńczenie. Nowa kon 

wencja, pou którą figuruje podpis Rumunji 

obok podpisu $ow 

ne inielegralności terytorjaluej wszystkch sy- 

natarjuszy kładzie kres utprężeniu, które wy 

nikłe z nieuznania przez Sowiety ancksji Be 

saruliji. Pomimo, że ZSRR. mie uależy do 

Ligi pakt ten jest typowym paktem regjo- 

nainym, przewidzianym w statucie Lagi. Pod 

kreśla on przedewszystkiem naczelne zasady 

tów, przez zagwarantowa 

  

statutu Ligi: poszanowanie „niepodległości i 

terytorjalnej państw i pre- 

cyzuje pojęcie agresji, co usiłowano bezsku 

tecznie dokonać w roku 1924 į na konieren 

integralności 

€ji rozbwojeniowej w roku 1933. 

Jest to pierwszy konkretny rezultat kon- 

ferencji rozbrojenicwej, a zarazem ważny 

krok maprzód w dziedzinie prawa międzyna 

rodowego. Postęp polega tu na zastąpienia 

pojęć nieokreśionych pojęciem aprecyzowa- 

nem. 

FRANCJA. 

„L'OEUVRE“ pisze o udziale Turcji w 

Pakcie i podkreśla ołbrzymią rozciągłość te 
rytorjalną obszaru od morza Czarnego do 

Bałtyckiego, na który rozciąga się nowy оК- 
ład, stanowiący ważny krok na drodze do 

pacyfikacji Europy. Jeżeli się weźmie pod 

ę możliwość podpisania konwencji tego 

rodzaju pomiędzy Mał atentą a Związkiem 

Sowieckim, a także — jak krążą pogłoski — 

pomiędzy Związkiem Sowieckim a Włocha 

    

  

mi, oceni się dopiero w sposób właściwy o! 
Lrzymio znaczenie rokowań, prowadzonych 

    

ostatnio w Londynie dla sprawy konsolidacji 
pokoju 

„LE POPULAIRE“ 

uowego ukladu dlų Związku Sowieckiego, a 

tukże dla całej Europy. Dziennik zaznacza, 

že układ przyczyni się niewątpliwie do po- 

lepszenia stosunków pomiędzy Związkiem 

Sowieckim a Rumunją. Układ еп — pod- 

kreśla „LE POPULAIRE* przynosi pra 

ktyczne zastosowanie tez, wysuniętych przez 

Polskę na konierencji rozbrojeniowej. 

podkreśla znaczenie 

     

RUMUNIA. 

Prasa rumuńska przyjmuje z dużem za 
dowoleniem wiadomość o podpisaniu w Lon 
dynie układu w sprawie określenie napast- 
mika. Dzienniki sądzą, że fakt ten otworzy 
drogę do rokowań rumuńsko - sowieckich 
© pakt © nieagresji na podstawie tezy ru- 

uńskiej w sprawie Resarabji. 

Dziennik „ADEVERUL* 

układ ten Rumunja zawdzięcza przedewszy 
stkiem Pełsee, która dała w 

podkreśla, że 

  

: sposób na 

Wy dowód swej tojalności sojuszniczej i 

     

  

swych sympatyj woł 

„CURENTUL* 

sprawie określenia napastnika umożliwi za- 

warcie bloku 10 państw, złożonego z Polski 

Rosji, Fremeji, Turcji, państw Małej Ententy 

i państw bałtyckieh, który stanie się podsta 

wą pokoju w Europie Wschodniej i będzie 

stanowić przeciwwagę wobec bloku Niemey 

— Włochy — Anglja — Węgry i Bułgarja. 

c Rumunji. 

dzi, że porozumienie w   

NIEMCY. 

Większość pr: porannej ogranicza się 

tylko do ogłoszenia samych 
Parafowaniu w Londynie paktu wschodyyło- 

€uropejskiego oraz zapowiedzi rychłego za 

Warcja piiktu o nieagresji między ZSRR. a 

Państwami Małej Emtenty, 

W ocenie paktu wschodniego prasa nie- 
Mieckų zachowuje dzisiaj rezerwę, ogłasza 

  

wiadomości o 

  

  

jąc tylko obszerne doniesienia o jego treści 

o głosach prasy zagranicznej. Hugenbergow 

ski „LOCAL ANZEIGER* w dłuższym ko- 

mentarzu, umieszczonym na naczelnem miej- 

scu, podkreśla, że znaczenie paktu leży nie 

tyle w zawartych w nim definicjach, ile w 

jego zasięgu regjonalnym oraz w fakcie, że 

wogóle doszedł do skutku. 

ANGLJA. 

Pisma londyńskie podają teksl konwen 

cji, zawartej wczoraj, zamieszczając rów- 

nież oświadczenia iLitwinowa i 

Becka na tan temat. 

„NEWS CHRONICLE określa konwen 

cję, jako tr'umf polityki pokcjowej i zdro 
wego rozsz 

ministra 

   

  

Prasa polska nie ma powodu do 

wypisywania mniej umiarkowanych 

superlatywów pod adresem porozumie 

nia. Wszak jest to dzieło polskiej po- 
lityki zagranicznej. To medjacja min. 
Raczyńskiego doprowadziła do poło- 
żenia pod dokumentem obok sieb'e 
podpisów przedstawicieli Rumunjį i 
Zw. Sowietów. 

Akt dokonany nietyłko stał się pod 
stawą daleko idących możliwości. Już 
jest rodzicem wydarzenia dużej wagi 
gatunkowej: drugiej, jednobrzmiącej 
otwartej konwencji narazie 5 państw: 
ZSSR.. Czechosłowacji. Rumunji, Ju- 
gosław Turcji. W tym stanie rzeczy 
niedużo już dzieli od zrealizowania 
koncepcji łańcucha nowych paktów 

o nieagresji, które sygnalizuje nastę: 
pująca wiadomość: 

PARYŻ, (Pat). Korespondent +„E- 
cho de Paris“ donosi п Londynu, že 
w czasie najbliższym mają być pod- 
pisane pskty o nieagresji między Ro- 
sją a państwami Małej Ententy i ana- 
logiczne do (tego paktu umowy mię- 
dzy Tureją a jej sąsiadami: Grecją, 
Bułgarją, Rumunia i Jugosławją. 

Podpisanie konwencji regjonalnej 

w sprawie definicji napastnika jest po 

zytywnym krokiem w dziele pacyfika 

cji międzynarodowej. 

   

  

POZYTYWNY KROK 
P. min. Beck 
e konwencli. 

Natychmiast po otrzymaniu wia- 

domości o podpisaniu w  Lodynie 

konwencji państw wschodnich, Ajen- 

cja „Iskra“ zwróciła się do ministra 

spraw zagranicznych p. Józefa Bec- 

ka, z prośbą o wyrażenie swej opinji 

na temat tej konwencji. 

  

P. minister Beck oświadczył co 

następuje: 

„Konwencję o definicji napastni- 
ka, pod którą złożyli dziś swój pod- 

pis przedstawiciele: Polski, Afgunista 

nu, Estonji, Łotwy, Persji, Rumunji, 

Turcji ; ZSRR uważam za ważny akt 

polityczny 0 znaczeniu wybitnie 

twórczem. 

W systemie wschodnich paktów 

regjonalnych jest onh syntezą pbsz- 

czególnych wysiłków w kierunku sktt 

tecznego organizowania pokojowege 

współżycia. Geograficzny zasięg tej 

komweneji najłepiej charakteryzuje 

jej właściwe znaczenie polityczne. 

Dla polityki zagranicznej Polski 

konweneja o definicji napastnika 

jest logiczną kensckwencją szeregu 

instrumentów politycznych, na kió- 

rych podstawie kształtują się Zoraz 

pomyślniej stosunki polsko-sowieckie 

Mam tu na myśli protokół podpisany 

w Moskwie w r. 1929, przyśpiesza 

cy wprowadzenie w życie pakta Kel- 

loga, pakt o nieagresji i umowę kon- 

cyljacyjną. 
Ze względu na sojusz, łączący nas 

z Rumunją, jak również w piaszczyź- 

nie stosunków polsko - sowieckich, 

podpis Rosji Sowieckiej i Rumunji 

na jednym akcie politycznym wspól- 

nie z podpisem Polski jest dis na4 

przyczyną Szczególnego zadowole- 

nia“, 2 

    

    
  

Marszałek Piłsudski w Wilnie. 
Pan Marszałek Józef Piłsudski 

przybył we wtorek dnia 4-go b. m. © 
godzinie 18-ej z Pikiliszek do Wilna 

Dziś przybywa do 
Dowiadujemy się, że dziś pocią- 

giem rannym ma przybyć do Wilna 
p. minister spraw zagraniczn. Beck. 

P. Minister odbędzie dłuższą kon- 

i zamieszkał w pałacu reprezenitacyj 
nym, ' 

Wilna p. min. Beck 
ferencję z p. Marszałkiem Piłsudskim 
i złoży Mu relację ze spraw swego re- 
sortu. 

Druga konwencja: 5 państw 
jednobrzmiąca z poprzednią jest dostępna dla wszystkich 

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera 
donosi, że w dniu 4 bm. podpisana 
została w Londynie vrzez przedstawi- 
cieli ZSRR, Czechęsłowacji. Rumunji 
Jugosławji i Turcji konwencja, okre- 
ślająea pojęcie napastnika. 

Konwencja ta posiifja to Samo 
brzmienie, jak konwencja podpisana 
wczoraj pizez przedstawicieli 8-miu 

   

  

państw. Rumunja podpisała więc 
konwencję, określającą pojęcie napa 
stnika, po raz drugi, tym razem jako 
członek Małej Entetnty. Tureja przy- 
łączyła się do nowej konwencji, która 
w przeciwieństwie do podpisanej 
wczoraj i ograniczającej się tylko do 
państw sąsiadujących z ZSRR. jest do 
stępna dla wszystkich. 

Litwinow © porozumieniu. 
LONDYN, (Pati. W. deklaracji, 

dotyczącej podpisania w dniu wczo- 
rajszym konwencji o nieagresji, Lit- 
winow wyjaśnił: że ponieważ przy” 
jęcie teksłu, zaproponowanego w ko- 
misji ogólnej konferencji rozbrojenio 
wej, stało się nader problematycznem 
postanowiono włączyć definicję niea- 
gresji do konwencji między ograni- 
czoną liczbą państw, tak, ażeby inne 

mogły się do niej przyłączyć 
za naszym przykładem. Po- 

  

  

  

   

myślałem naprzód o naszych sąsia- 
dach. 

Litwinow dodaje, że konwencja 
oraz inne układy, jakie mogą być pod 
pisane, nie eliminują z porządku 
dziennego konwencji rozbrojeniowej 
propozycji sowieckiej, dotyczącej 0- 
gólnego przyjęcia definicji napastni- 
ka. Podpisana wczoraj konwencja — 
zaznaczył Litwinow — ustaliła pokój 
między narodami. liczacemi zgórą 
200 miljonów mieszkańców. 

  

  

Pielgrzymka 
NEWA, (Pat). Przewodniczący 

koniercneji Hozbrojeniowej Henkier" 
sen opuścił dziś Genewę dła: rozpo” 
częcia rokowań, które (umierza pro- 
wadzić w różnych stolicach celem 
doprowadzenia do uzgodnienia sprze 
cznych problemów rozbrojeniowych. 
Henderson udaje sie przedewszyst- 
kiem do Paryża, gdzie spodziewa się 
odbyć w ciągu tygodnia naradę z pre 
mjerem francuskim Daładier. z Pa- 
ryża Henderson uda się najpiawdo- 
podobniej do Londynu. Co się tyczy 
dalszych projektów podróży Hender- 
sona, to tutejszy „Jeurmal des Nati- 
ens* przewiduje, że przewodniczący 

GE   

  

PO DEKLARACJI ROOSEVELTA. 
Miecz Damoklesa nad konferencją ekonomiczną. Odraczać — 

nie odraczać. Roosevelt wystosuje nowe orędzie? 
LONDYN, (Pat). Ogłoszono dziś 

następujący komunikat: 

Prezydjum konferencji zebrało 
się o godzinie 18 pod przewodnict 
wem Mac Donalda. Po omówicniu о- 
becnego stanu prae konferencji po- 
stadowiomo prowadzić dałszą dysku- 
sję w tej sprawie na następnem po 
siedzeniu, które odbędzie się 6 lipca 
o godzinie 10, 

Wniosek о odłożeniu posiedzenia 
prezydjum o 24 godziny wyszedł od 
delegacji amerykańskiej, która prag- 
nęła nawiązać kentakt z Waszyngio - 
nem i według obiegających pogłosek 
zamieszała złożyć deklarację, wyjaś 
niającą jej stanowisko. Myśl ta zako” 
munikowaińa została Mac Donaldowi 
przez Hulla w ezasie dalszej rozmo- 
wy. Co się tyczy przyszłości konieren 
cji, sytuacja pozostaje niezmieniona 
i jeśli tylko nie zajdą jakieś mowe wy 
padki, prezydjum wystąpi z propozy- 
cją, którą pierwotnie zamierzano © 
głosić w dniu dzisiejszym, przewidu- 
jącą odroczenie obrad konferencji ja- 
ko eałości: przy nieprzerywaniu prac 
prezydjum i niektórych podkomisyj. 

  

Podobno delegacja amerykańska 
usiłowała w dniu dzisiejszym nawią- 
zać kontakt z Rooseveltem dła pod- 
kreślenia rozpaczliwej sytuaeji kon- 
terenceji, lecz przeszkodziły temu nie- 
pomyślne warunki meteorołogiczite. 
W kołach amerykańskich spodziewa- 
ją się, że do czwartku rano nastąpi 
pewne uspokojenie j do4adne słowa 

Roosevelta zostaną zapomniane. 

  

Występując z wnioskiem o odio- 
żenie posiedzenia (prezydjum, delegat 
amerykański Hull pragnął zyskać ua 
czasię i przeprowadzić madady z wa” 
żniejszemi delegacjami. Choeiaż z 
Waszyngtonu nie jest spodziewane 
żadne sensacyjne oświadczenie, jest 
prawdopodobne — jak mówią w ko- 
łach delegacji amerykańskiej — że 
Roosevelt przyśle orędzie do konie- 

  

reneji, utrzymane w tonie przyjaź- 
niejszem dziś wieczorem lab jutro ra- 
no, gdyż pragnie, aby konfereneja 6- 
mawiała dalej zagądnienie podniesie- 
nia cer w innych państwach poza Sta 
nami Zjednoczonemi, Wielka Bryt. 
wypowiada się też w tym sensie: do- 

i państwa skandynawskie 

  

Poe posiedzeniu prezydjam Mae 

Doxald wydawał się bardzo zmęczo- 
K! zniechęcony. 

LONDYN, (Pat). We wtorek rano 
odbyła się narada, w której wzięli u- 
dział Mac Donald, Colijn, Bonnet i Hy 
mans. Zebrani uznali, że w związku 
z notą Roosevelta konfereneja g0s- 
podarcza znalazła się w położeniu 
brz wyjśefa i obecnie zostaje jedynie, 
omówić warupki, na jąkich przystą 
pi sie do odroczeuia konferencji. 

  

  

  

Nowy ambasador R. P. w Turcji. 

  

Nowy ambasador R. P. w Turcji złożył 

  

pnzed kilku driami Ksty uwierzyteln 

prezydentowi republiki tureckiej. 

Na zdjęcu naszem widzimy p. ambasa 

dora Potockiego w towarzystwie  urzędni- 

ków ambasady i lureckiego M. S. Z. przecho 

dzącego przed frontem kampanji honorowej 

przed pałacem prezydenta republiki, 

Kolej wschodnio-chińska 
za cenę 210 mili. rubli złotem. 

TOKJO, (Pat). Ambasada skwiec- 

ka w Tekjo ogłosiła memorjał, wed' 

ług którego rząd sowiecki gotów jest 

sprzedać swe prawa do kolei wsdhed 

nio-chiūskieį państwu Mandżuko za 

210 miljonów rubli złotem. 

Hendersona. 
konferencji uda się z Londynu do 
Berlina, następnie ewentualnie do 
Pragi, gdzie odwiedziłby sprawozdaw 
cę generalnego konferencj; Benesza. 
Dziennik uważa za niewyłączone, że 
Hendersen uda się także do Warsza- 
wy. Wreszeie przewidywana jest wi 
zyta w Rzymie. 
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Powrót 

gen. Burhardt-Bukackiego 
GENEWA, (Pat). Dziś wvjechał 

do Warszawy delegat polski na kon- 

ferencję rozbrojeniową gen. Burhardt 
Bukacki. 

Dyr. Libicki objął stanowisko. 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 3 b. m. 
Dyrektor Polskiej Agencji Telegrafi- 
cznej Roman Starzyński przekazał 
wszystkie agendy nowomianowane- 
mu Dyrektorowi Polskiej Agencji Te* 
legraficznej p. Konradowi Libickie- 
mu. 

Powrót gen. Góreckiego 

do Warszawy. 

BUKAREST, (Pat). Gen. Górecki 
odbył we wtorek dłuższą rozmowę z 
premejrem Vaidą Voivod, poczem 
zwiedził redakcję dziennika „Univer- 
sul*. Po południu gen. Górecki w to* 
warzystwie posła R. P. Areiszewskie- 
go udał się do Sinai, wieczorem zaś 
odjechał do Warszawy. 

Bilans Banku Polskiego. 

WMARSZAWIA. (Pat). Bilans Banku Pol- 
skiego za ostatnią dekadę czerwca wykazu 
je wzroet zapasu złota o 130 tysięcy zł. do 
172,6 jonów zł. oraz zwiększenie zapażu 

   de sumy 80,4 mj, zł. Portfel wessłów 
większył się o 25,1 mili. do 634,2 milj., w 

stan pożyczek. zabezpieczonych zastawami 6 
5.2 mólj. do sumy 107.8 milj. zł. Stan zdys 

mych biletów skąrhowych wzrósł © 
й wynosi obecnie 35,8 mžij. Zapas 

polskich moset srebrnych i biłonu powięk: 
szył się o 1,4 miljona i wynosi 49,9 milj. zł. 
Pozycja „lane a “ zmnejszyła się © 
10.7 miij. do 1 zł. Natomiast p 

powiększyła się o 4,6 
zł. Natychmiast płatne zo 

nia zmn ejszyły śię -o 8,6 milj. da 
5 ij. zł. Obieg biletów bankowych w 

wydiku omówienych zmian zwiększył się © 
31,9 mijonów do sumy 1.103,8 milj. Zl. 

  

     

    

      

   

  

   
się i wynosi 44,78, procent, przekrączając ner 
mę statutową o bezmała 15 procent. Stopa 

dyskontowa 6, zastawowa 7 procent. 

  

  

skarga niemiecka do Trybunału Haskiego. 
RYGA, (Pat). Do Trybunału haskie 

go wpłynęła skarga niemiecka w spra 
wie stosowania reformy rolnej w Po- 
znańskiem i na Pomorzu. Jednoczes- 
nie Niemcy domagają się zarządzeń, 

mających na celu utrzymanie w Poz- 
nańskiem i na Pomorzu obecnego sta 
nu rzeczy. Posiedzenie publiczne w 
tej sprawie odbędzie się 11 bm. 

_ Petycja do Ligi Narodów 
Zw. Polaków z niemieckiego Śląska. 

GENEWA, (Pat). Związek Polaków 
z niemieckiego Górnego Śląska zawia 
domił sekretarjat generalny Ligi Na* 
rodów o petycji, którą wniósł na pod 
stawie art. 149 konwencji górnośląs- 
kiej do przewodniczącego komisji 
mieszanej w Katowicach p. Calonde- 
ra. Petycja ta dotyczy spisu ludności 
w Niemczech i powołuje się na tajęy 
okólnik niemieckich władz admini- 
stracyjnych, które poleciły władzom 
lokalnym wydanie urzędnikom spi- 
sowym zakazu wpisywania wszyst- 

kich osób, które nie mówią polskim: 
językiem literackim  (Hochpolnisch) 
— jako osoby, których językiem ma- 
cierzystym jest język polski. Funkcjo 
narjusze spisowi winni w tym wypad 
ku wpisać jako język macierzysty 
„polsko - górnośląski* (Oberschlesi- 
ech polnisch). 

Związek Polaków uważa powyższe 
zarządzenia władz niemieckich za 
sprzeczne z postanowieniami konwen 
cji genewskiej, 

Niebawem zniknie opozycja. 
Rozwiązanie niemieckiej partji ludowej. 

BERLIN, (Pat). Przewodniczący 
niemieckiej partji ludowej zarządził 
rozwiązanie stronnictwa wraz ze 
'wszystkiemi organizacjami mu pod 
ległemi. Obecnie toczą się rokowania 
z miarodajnemi kołami narodowo- 
socjalistycznemi w sprawie łosu man 
datów, posiadanych przez członków 
partji ludowej. 

Ogłoszenie rozwiązania partji cen 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 
SOLANKOWE 

    

   

KĄPIELE 
  

  

KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

„Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 

Inhalatorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. — Zabiegi specjalne 

Słynny zakład leczniczego stosowania słofica, powietrza i ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza sglanka do picia. 
Ordynują profesorowie U. S$. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŻDZIERNIKA. 

tpowej nastąpić ma w środę. Pomię- 
dzy kierownictwem partji centrowej 
a przywódcami ruchu narodowo-s0- 
cjalistycznego toczą się jeszcze roko- 
wania w sprawie umowy, przewida- 
jącej możność kontynuowania dzia- 
łalności politycznej przez sprzyjają: 
cych ruchowi narodowo-socjalistycz- 
nemu przywódców partji centrowej. 

      
      
     

   

      

 



Damian Ruszczyc pod Wiedniem 1688 r. 
(Z okazji 250-ej rocznicy odsieczy wiedeńskiej. 

Przeglądając z myślą o tej roczn:cy stare 
zapomniane i rzadkie dziś druki, nalknęlį“ my 
się na tak piękny opis tak: niezwyiklych czv- 
mów wojennycn jednego z ówczesnych przed 
stawicieli naszej ziemi, że podajmy je ca. 
im exlenso. Jesieśmy przekonani, że k 
te żywo zamieresują naszych с: 
Równocze: redakcja „Kurjet 
kuje przedruk ten, drogiemu  wszystkiia 
wilnianom mistrzowi Ferdynandowi 
czycow., którego. zdrowie, : jak A 
«ię znów onegdaj, ma się stale ku lepszemu 
i kóly, w głoczeniu W WJEŃCE Po eli je. 

    
   

    

   

  

żywsze "dla" spraw aaszejo 

miasta i wspomnienia te 
umiją nu dni ozdrowien'a spEdzane obec- 
nie w jednym z staropolskich dworków anto 
kolskich, 

у że rodzina Rusz- 
pochodząca z okolic Brześcia Li- 

о, wedle dokumentów ogłoszonych 
w l. 1890—1894 w opracowaniu B. Gorczaka 
w dziele p. t. Sapiehowie“, juž od XVI w. 
bierze udział w sprawach ziem ańskich i pu- 
fblicznych naszej ziemi. 

iPrzedruk niniejszy czerpiemy z cza- 
sopisma „Pszczółka iKrakowska* z .nu- 
meru z dnia 19 listopada 1821 r. Ze wzgledu 
na wymowny oisty styl wsiępu, poda- 
nego przez ,.Pszczółl podajemy i z niego 
urywek, — mając na uwadze myśli tam wy- 
rażone, nie tracące na wartoś zwłaszcza 
i dziś, przy roz iętywaniu 250 rocznicy 
odsieczy wiedeńskiej. p 

Tyle mamy opisów. dyarjuszów, 
tej pamiętnej wyprawy w dziejach 
marodu poskiego, iż zdaje się że już 
nic do wspomnienia nie pozostało, 
coby mogło nam odkryć jakowe rzad 
kie szczegóły o wiekopomnym Królu 
i wodzu Sarmatów, jego osobistych 
przymiotach domowych i politycz- 
nych stosunkach, z któremi człowiek 
na teatrze wielkiego Świata, w całej 
obszerności dopiero widzieć się daje. 
Przecież wielka jest liczba takich, 
co dotąd wcale nieznane, czekają je- 
dynie śledztwa miłośników narodowo 
ści: są to skarby krajowe u wszyst- 
kich oświeconych narodów w posza- 
nowaniu będące. 

Dłuchem tej prawdy przejęci, jes- 
teśmy aż nadto pewni; iż nie możemy 
godniej odpowiedzieć chlubnemu w 
nas zaufaniu Rodaków, jak odkry- 
waniem podobnych źródeł starożyt- 
ności ojczystej. — Czytając opisy te- 
go rodzaju, zdaje się jakobyśmy cof- 
nięci o jeden wiek, naocznemi byli 
świadkami zdarzeń; a przynajmniej 
mówili z temi, którzy je doskoaal sj 
w pamięci swej zachować mogli. — 
Następujący dyarjusz wielkiej wyp- 
rawy wiedeńskiej, przez naocznego 

    

    

       
      

      

  

   

   
   

świadka, wolnomyślnego Sarmatę u- 
łożony, w calkowitem rękopismie 
nam przesłany od znakomitej osoby, 
nigdzie jeszcze nie ogłoszony. dru- 
kiem, zawiera w sobie-tyle osobli- 
wości, że go dosłownie umieścić god- 
ną uznalismy być rzeczą. Szanując 
starożytność, nie poważamy się na- 
wet pisowni jej naruszać; niektóre 
ząwikłania owoczesnego stylu, rzecz 
sama z siebie wyjaśnia. Już w 
roku 1819 w tomie I Pszczółki Kra- 
kowskiej znajdował się bardzo krót- 
ki wyimek z tego pisma, które dziś 
w całej obszerności wydane, dovełni 
życzeń wielu kochających pamiątki 
narodowe. 

„DYARYUSZ* 

„Widenskiey okazyi przez nayia- 
snieyszego Króla Imci Polskiego Jana 
II-go. Z wielkopomną sławą narodu 
naszego expedyowaney, teraz przez 
PES 

W.Y.M.C. Pana Mikolaia na Dyakow- | 
cach Dyakowskiego, podsiolego La- 
tyczowskiego, na ten czas w pokoiu 
u tego Króla służącego ; pod Wied- 
niem osobą swoją będącego, ile przy 
młodey na ten ezas applikacyi: co 
rozum uważyć, oko widzieć, ucho sły- 
szeć a pamięć poiąć mogła wypisany, 
ex archivo ex IMC Lubomirskich na 
Wisniczu.“ 

„Po uraczeniu Niemców i rozda- 
niu koni, ruszył się Król od stołu, 
i wszyscy goście, gdzie zaraz pyta 
się Król generalissimum i elektorów: 
„Musicie WC. Panowie mieć języka 
nieprzyiacielskiego od  podiazdów 
swoich, ponieważ tu tylko dziesięc 
mil do Wiednia? Aż elektorowie vd- 
powiadają: jakże my mamy posyłać 
podiazdy, chyba na to żebyśmy ieżeii 
niewszystko, to przynaymniey z po- 
łowę woyska stracili. Król się aa to 
odzy iakim to może być sposo- 
bem? — odpowiada generalissiimus: 
posłaliśmy iednego generała» z trze- 
ma tysiącami dragonii na podiazd a 
niewrócił się tylko kapral z kilku żoł- 
nierzy salwuiąe się ucieczką, drudzy 
wszyscy zginęli, potkawszy się tylko 
z pięciuset Turkow, do których i na- 
szym wystrzelić nie przyszło”, W tym 
punkcie obróciwszy się Król spoy- 
rzał po Połakach, uważając kto mu 
tu jest przytomny, i obaczywszy nie- 
iakiego Damianja Ruszczyca letk'ej 
chorągwie rotmistrza, zawołał go do 
siebie, i mówi te słowa: „Panie Rusz- 
czyc, weś Wasze sobie sto koni dob- 
rych z przednieyszey straży, bo po- 
iedziesz na podiazd*. A po tym vbró- 
ciwszy się Król do wielk. hetmana 
mówi: Każ mu WOPan dać ordynans 
i surowie przykazać, żeby się o js:y- 
ka starał, albo ieżeli nie dostanie, 
niechże raz w ciele swoim przywozi 
i niechay się wraca we 24 godzinach, 
bo tylko tu dziesięć mil do Widnia. 
to na dobrych koniach może powró- 
cić, bo bu rzecz odwłoki niecierpi. 
I znowu Król do Ruszczyca mówi: 
przyiedziesz tu wprzód przed namiot 
z temi ludźmi, żebym ich widział. 
Jak tedy zebrał ludzi Ruszezyc, pr 
iechał z niemi przed namiot Królew- 
ski w którym ieszcze byli elektorv- 
wie, ci zobaczywszy Ruszczyca z te- 
mi ludźmi przed namiotem, poczęli 
mówić: na zgubę ten Król tych ludzi 
posyła pod tak wielkie woysko; inny 
mówił: nasz podiazd we trzy tysiące 
poszedł i zginął... żal się Boże tych 
ludzi, — a najbardziej tego Kommen- 
danta, — to iest Ruszczyca, był bo- 
wiem człowiek choży i ładny: i dla- 
tego go żałowali. Aż tu mało co się 
nad 24 godzin przeciągnęło, daią 
znać do obozu jż podiazd powraca 7 
ięzykiem. — Zaraz się rozgłosiło i 
doszło do niemieckiego woyska, z 
którego elektorowie j generałowi» 
przyjechali na dziwowisko, widzieć 
Turków, których 13 iak baranów 
przyprowadził Ruszczyc niestraciw- 
szy swoiego żadnego człowieka. Dzi- 
wna rzecz to była Niemcom, poni 
waż im się nietrafiało i razu 10ciu 
-razem wziąść; koło których chodzili, 

—założywszy ręce dziwuiąc się co to 
za Polacy!“ 

        

   

      

   

  

  

   

        

   

  

KALENDARZYK WYCIECZEK MORSKICH į 
Piqtek—21 lipca —Do 

Sobota—22 lipca —Do Anglji i Holandji 
Sobota—29 lipca —Do Francji 
Piqte k— 4 sierp. — Wokół Wielkiej Brytanii 
W tor ek—15 sierp. —D 6 
Poniedziałek —21 sierp.—Do Anglii 

CENY BILETÓW OD 100 ZŁOTYCH. 
PASZPORTY ZAGRANICZNE ZBĘDNE. 
NF. + S?RZEDAŹ Buerów, LINJA ŚGDYNIA*AMERYKA 

W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 116 TEL. 547-47 
W GDYNI. UL. WASZYNGTONA, WE LWOWIE, UL. NA BŁONIE 2 

7 W KRAKOWIE, UL. LUBICZ 3. w RZESZOWIE. UL. GROTIGERA 1004 

Kopenhagi 

is Belgji 

Sztokholmu 
i Belgji 
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КОВЕ В: 

Lila Wizyty dostojników gdańskich w Warszawie 
Głosy prasy gdańskiej. 

GDAŃSK. (Pat). Cała prasa gdańska po 
daje o pełnym tekście przemówienia miu'- 
stra skarbu Zawadzkiego oraz prezydnta Se 
natu gdańskiego Rauschninga, wygłoszone 
na wczorajszych bankietach, zamieszez: 
również fotografje z pobytu przedstawi 
Senatu w Warszawie. 

  

    

  

wizytą warszawską 
Danziger Vorposten“, organ narodowy« 
jalistow, po stwierdzeniu, że osiągnęła © 
swój cel pod każdym względem, zaznacza, 
wizyta Senatu gdańskiego, która nastąpiła 
krótko po objęciu władzy, została w pols- 
kich kolach rządowych przyjęta z uznaniem. 

Naród polski — pisze dziennik hitlerowski 
— many jest ze swej kurtuazji, gościnności 
i uprzejmości. Krzeba przy — pisze da 
tej organ T - BE ) 

W związku z 

  

    

    

   
    

każdym względem nie do przešcign'ęcia. Co 
prawda, był to tylko wsięp do zrealizowa- 
nia faktycznego porozumienia, które będzie 
trudne do osiągnięcia. Niezliczohe: kwestjo 
śporne, które będą omawiańe, mają dla. ży 
wotności wolnego miasta decydujące znacze 
mie. W sprawach tych nie dyskutowano w 
Warszawie w sposób dokładny należy sių 
jednak spodziewać, że rokowania będą pie 
bawem podjęte. 

    

„Danziger Neueste Nachrichten 
wizyta warszawska spowodowała 
ni obopólmej dobrej wóli do usu 
porozumień, które zaczęły się 

stosunkach między Polską a Gd 
mo zaznacza dalej, prezydent Rauschn. 
mówił na konferencji prasowej beż przygo 
towania, dlatego też przemówienie to odzna- 
czało się uczuciem serdeczności i szcze 
Wizyta warszawska pozostawiła — ja 
dalej dzienn'k — po sobie nadzwyczaj El 
boki ślad, otwierając nową epokę w stosun 
kach polsko - gdańskich. równo w Pols.:e 
jak i w Gdańsku ludność ma u 
madzieję, że ostre nas oje, M 7 
sunkach „polsko - gdar В 
рищс miejsca szczerej woli do rozstrzygu'ę 

* piszą; Ze 

  

   

        

   

  

       

    

Przed wylazdem па ОММОр lub letnisko ОЧЬ чеа 

Dziennik wyraża cia rozmaitych trudności, 
* rozmowy, prowadzone przypuszczen 

  

tzorem, wywarły, zarówno po stronie pole 
kej jak i gdańskiej wrażenie bardzo dv 
ае › 

Przedstawiciele w. m. Gdańska 
w Warszawie, 

    

Na zdjęciu widz my 

па dworcu Głównym w Warszawie 

Senatu dr. 

Greisera (2) 

naszem powiła 

   gdańskich prezydenta Raus 

mimga (1) i wiceprezydenta dr. 

przez Komisarza Generalnego R. P. dr. 

póe (3) i p. ministra dr. Zarzyckiego (4) 

50% 

> Ц- 

przez niebyw. zniżkę gen w firmie W. NOWICKI, Tiino, Wielka 30 
Wytworna konfekcja. galanterja trykotaże. art. kąpiel., tenisowe, plażowe i t.d. 

Własna wytwórnia obuwia 
poleca: sandałki, opanki, plecionki, prunelki, atłaski, obuwie tenisowe bre- 

zentowe, plażowe, letnie dziurkowane, plecione, eleganc. spacerowe i t. d. 

į Sprawdzanie naszych niskich cen nie obowiązuje kupno. į 

  

Gigantyczny iot przez ocean. 

Przed kilku dniami eskadra łotnicza wło 

ska pod dowództwem generała Baibo wyru- 

szyła z Ortebello do 

przez Atlantyk do Chicago. 

gigantycznego lotu 

  

Fskadra ta przeleciała już pierwszą trasę 

  

  

i połeciała dalej. 

Na zdjęciu naszem w*dzimy mapę pieżw 

szej trasy lotu, mapę trasy całego lotu oruz 

podobiznę gen. Balbo. 

  

Prez. Rauschning o wizycie. 

GDAŃSK, (Pati. W dniu 4 b. m. 
po konferencji prasowej w G 
prezydent Senatu dr. i 

"eh. pr stawicieli 
y zagranicznej, podkreślając: że 

cel podróży warszawskiej został osią 

gnięty w całej rozciągłości. Nie cho- 
dziło przytem o właściwe rozpoczę: 
cie zamierzonych rokowań, lecz o 
stworzenie atmosfery, usuwającej 
stan nieporozumień. Dalej p. Raus- 
chning zaznaczył, że nietylko władze 
polskie, lecz także i publiczność wiła 
ła uprzejmie gości gdańskich. W da: 
szym ciągu swych wywodów p. Ra 
uschning oświadczył, że zarówno woj 
sko, jak i policja polska, zrobiły na 
przedstawicielach Senatu dodatnie 
wrażenie. Wkońcu stwierdził on raz 
jeszcze: że wizyta przeds cieli Se- 
natu, która stworzyła możliwość 
wszczęcie bezpośrednich rokowań. 
spełniła oczekiwania i nadzieje władz 
gdańskich. Rozpoczęcia rokowań spo 

dziewać się należy w najbliższym cza 
sie. 

     

    

    

  

  

    

  

   

  

Wypuszczenie na welność 
skazanych w Gdańsku 

Polaków. 
a obrazę nau- 

i miesięcy w 
zienia red. Cieszyńsk/, pracownik Rady Por 
Maze oraz robotnik Elmanowski otr 

pismo sądu gdańskiego „zawiada 
że na podstawie amnestji, wydanej 

, kary pów. az koszty 
we z06 umorzone. Równi S 
karne, wdrożone przez sąd gd i 
ko e 7 ze 
zwią 
chu wady 

wstrzymane. 

Litwinow będzie Kkanferował 
z Doifussem. 

LONDYN, (Pat). Agen ja Reutera 
donosi, że w kołach politycznych Lon 
dynu budzą wielkie. zainteresowanie 
ewentualne narady dyplomatyczne, 

jakie w czasie kuracji, odbywanej w 
Wiedniu, przeprowadzi Litwinow / 
kanclerzem Dolfussem. Narady te mo 
gą mieć bardzo doniosłe znaczenf: ze 
względu na naprężone stosunki kan- 

elerza Austrji X Hitlerem. 

65 miijonów ludności 
w Niemczech. 

BERLIN. (Pat), Ogłoszony dziś wynik 
spisu łudnóści w Niemczech z dnia 16 cz 
ca rb. wyikazuje, że na obszarze Rzeszy 
mieckiej zamieszkuj 63,3 miljona m 
ców. Stanowi to o 2,7 miljona więcej, niż 
rolku. 2 i pół miljona mniej, niż 

    

   

    

   
    

  

   

    

        
   

  

  

   

        

   
      

  

     

    

   

przed Gęstość zaludńienia w Niem 
czech w ciągu ostat: lat podwyższyła się 
z 133 do 139 mieszkańców na jeden kilometr 
swadratowy. Stosunek liczby kobiet do licz 
by mężczyzn uległ dalszemu zmniejszeniu z 
1073 na 1060 kobiet na tysiąc mężczyzn. 

Kronika telegraficzna. 
W. Tokio dokonano zamachu na przed 

stawiciela handlowego ZSRR w Japonji Koi 
setowa. Sprawcę zamachu aresztowano. Jest 
mim przewodniczący organizacji reakcyjnej 
Kakumeiso. 

— W miejscowości Potrete, (Węgry) wsku 
tek st bomby, wybuchł wielki pożar 
Spalilo się 25 domów mieszkalnych oraz licz 

  
    

        

    

  

    

   

   
ne zabudowania. W ogniu znalazło śmierć + 
strażnikó jedna kobiea. 13 osób jest cięż 
ko raany 

— Policja japońska, stwierdziwszy, = 
isow.eccy uprawiają na wyspach Ku 
ich szpiegostwo, aresztowała 30-1u oby 

steli sowieckich. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat), Londyn 30,15—30.15 

— 30,30 — Ś000: Nowy York kabel 6,73 -- 
69; Paryż 35,09 — 35,18 — 35,00; 

171,75; Rer- 
6,77 — 6, 
Szwajcarja 172,18 — 172,61 
lin w obrotach |pryw. 211,50. 

Dolar w obr. pryw.: 6,68 w żądaniu. 

Rubel złoty 4,87. 

  

  

   

Nr. 175 (2716) 

Szympans przed sądem. 
Sąd w Jowuaimville rozpatrywał w t 

dniach sprawę szympansa „Piero“, oskarża 
nego przez towar wo tóhnowe o zerwan:e 
umowy, z drug'ej zaś strony wła el mał 
py domaga się wypłacenia należnych ma 
1800 franków. z 

Wtród licznie zebranej publiczności, 
pełniającej salę sądową, „Piero* cieszył 
ogólną symipatją, zwłaszcza wielce przychvi 
nie usposobił dlań wszystkich pewien iu- 
cydent, który wydarzył się jeszcze przed roz 
poczęciem rozprawy sądowej. 
charakterze oskarżonego czuł 
nieswojo, ok ał wielkie podnieceni 

a R na A z CE a 
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Adwokat, y w obrone małpy, 
w ikrol przemowie starał 
się dowieść sądowi, iż „klijent* jego we jest 
winien zerwania umowy, gdyż był zmuszony 
do teko kroku przez mewypełnienie ze stro 
my reżysera wariuuków kontraktu. Według 

kontraktu szampans obowiązany był w cza 
s, nakręcenia filmu wleźć na palmę kokoso 
wą. Jak się okazało podczas seansów, ko- 

kos zastąpiono zwykłą palmą. Zaraz po pier 
wszych próbach „Piero“ odmów:t ps K 
stwa, gdyż sęki, pozostałe po o: 
łęziach, dotkliwie poraniły mu łapy. Odtąd 
wszelkie wysiłki reżysera w celu skłonienia 
szympansa do wdrapana się na wierzchołek 
zaimprowizowanej palmy kokosowej spełzty 
na niczem. 

Sąd po krótkiej naradzie zdecydow. 

roczyć sprawę na dni: kilka i postanowi; od 
być na miejscu, t. j, w atelier filmowem wiz 

ję, która zadecyduje kto winien: „Piero — 
czy reżyser. m. k. 

występu 
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Inż, M. UCIECHO WSKI 
Wilno, ul. Szopena 1, 

teiefon 8-20 

obją! przedstawlcielstwo 

na rejon wileński 

powszechnie znanych 

LAMP RADJOWYCH 
światowej marki 

„TRIOTRON“ 

Znaczki z podobizną 
króla Jana il. 

(Pati. Jak słychać, poczta за 
nierza wydać z okazji zjazdu ka 

tolików niemieckich serję nowych znaczków 
ipocztowych. Na jednym z tych znaczków 
zamieszczona będze podobizna oswobodzicie 
la Wiednia króla Jana Sobieskiego. 

Proces o sterylizację 
mężczyzn. 

Uniewinnienie oskarżonych. 
WIEDEŃ. (Pat), W toczącym się w Gracu 

procesie o steryłizaeję mężczyzn zapadł dzi 
wyrok, uwalniający głównego oskarżonego 

Pistra Ramusa i współoskarżonych od winy 
i kary. 
EB" 

        

   

   

  

    EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

     
        

    

  

ZEP WOW OWU DOO OPO POPÓW sv 

Lnergitzne i inteligentne 
osoby! 

į Zapewniony byt 23.7900 =: 
iesięcznie 

Informacyj udziela: T-wo Bankowe 
w Grodnie przy ul. Hoovera 9.     

  

PUSZCZA RGDNICKA. 
Zamknięta ze wschodu linją kole- 

jową Wilno—Łida, z zachodu Wilno 
— Grodno, z południa dopływem Me- 
reczanki — Solczą a z północy sięga- 
jąca kompleksu mniejszych jezior: 
Lukna, Korwie, Medowis, Ligojnie—— 
rozciąga się wspaniała, dawna królew 
ska, Puszcza Rudnicka. Spory to 
szmat ziemi, bo około 36.000 ha obej- 
mujący, stanowi w Polsce i na Wileń 
szczyźnie nietylko rzadki ale ; histo- 
ryczny zakątek. Dziś, jak j cały nasz 
cegjon — odczuwa brak „przewie- 
wu — zapomniano o niej i rzadko 
zaglądają tu wycieczkowicze. Taki 
jest nasz los. A przecież niebrak jej 
niczego, posiada wszystkie piękności 
pejzażu puszcz oglądanych gdziein- 
dziej niemałą za kartami wstępu. Wy- 
starczy przespacerować się od Rud- 
ni! 
reczanki wijącej się ślicznemi ser- 
pentynami, wystarczy zapuścić się 
wgłąb odwiecznej, okrytej mrokami 
i tajemniczą ciszą — puszczy, wystar 
czy (zwłaszcza myśliwcom)  posłu- 
chać bełbotania cietrzewi, klangoru 
żórawi, czy zobaczyć jak strzała po” 
mykającą sarnę, by zostać oczarowa”* 
nym jej swoistem pięknem. 

  

                         

Serce puszczy — Rudniki, rozpo” 
starte na równiutkiej polanie u prze- 
jazdu przez Mereczankę. Widocznis 
to położenie ich wielce zaważyło on- 
giś, kiedy po. nawiązaniu kontaktu 
Wilno—Grodno, a potem Kraków po- 
tężni kunigasowie litewscy obierali 
sobie miejsce na postój dla swych 
pocztów, dla dworu myśliwskiego i 
odpoczynku tymczasowego po ło: 
wach. Później za Jagiellonów przez 

Rudniki biegł ważny trakt królewski 
z Wilna. Tędy nie jeden raz przejeż- 
dżali do Wilna na odpoczynek, tędy 
dudniła ziemia pod kopytami kró- 
lewskich kurjerów, tędy szły pańskie 
orszaki, kupieckie karawany i wo- 
góle cała cywilizacja Zachodu: z Pol: 
ski do stolicy Litwy dawnej. 

W kościołku rudnickim Zygmunt 
August ponoć całą noc strawił na mo 
dłach przy trumnie ukochanej Ba:- 
bary. A jeszcze później puszcza w 
czasie najazdów moskiewskich i 
szwedzkich była siedzibą opryszków, 
którzy w niedostępnych bagnach, na 
twardych kępach, czuli się jak w do: 
mu. Niepokoili stąd długi czas trakt 
królewski, dopóki nie zginęli od kuli 
lub stryczka jak ten, który postrzelił 
Imć Pana Dankersa, malarza nad- 
wornego Zygmunta III Wazy. Dla 
ków puszczańskich zawisł w sławnym 
postrachu schwytany przez osaczni 
grodzie królewskim Olkienikach na 
rynku. 

Nadeszły burzliwe czasy pod ko- 
niec Rzplitej. Puszczą władali królew 
scy leśnicy zrośnięci z nią, znający 
ją nawylot, a zawsze jak Kurpik z 
Myszynieckiej — wierni Bogu i Oj- 
czyźnie. Napoleońskie szyki *otarły 
się o jej krawędzie w pochodzie na 
Moskwę. Pozostały po nich głuche 
wieści i gościńce zwane „francuskie- 
mi“ lub „napoleońskiemi*. W po 
wrotnej drodze dużo maruderów po- 
zostało po wioskach położonych na 
skrajach puszczy, o czem autor ni- 
niejszego dowiedział się z ust starych 
autochtonów. 

Osobną kartę zapisali w puszczy 

powstańcy 1831 r. a potem 1863 
Zwłaszcza to ostatnie krwawo upa- 
miętniło się w dziejach cichych walk, 

podjazdów, wypadów, szarpania, 
pochodów i innych działań wodzów 
powstańczych. 

Przyszła Wolna ; Odrodzona — 
w głębiach puszczy znów załkały po- 
jedyńczo karabiny, zaterkotał od cza. 
su do czasu karabin maszynowy lui 
gromkie „„hurra* wstrząsnęło ciszą—- 
to doniedawna bracia — dziś wro: 
gowie Polak i Litwin krwawili się 
o jej skraj zachodni, którędy biegnie 
tor Wilno—Grodno—Warszawa. 

Dziś, w r. 1938, ucichły .już daw- 
no echa dawnych lat. O puszczy za- 
pomniano tak, jak o fascykule perga- 
minów. 

Rudniki leżą od najbliższej stacji 
Jaszuny o 10 klm., trakt królewski 
stracił swe znaczenie. Pierwszeństwo 
wydarł mu niemiecki trakt drewnia- 
ny Wilno—Grodno, a potem szosa 
zbudowana przez rząd polski wpraw- 
dzie przez puszczę, ale nie na dawnej 
magistrali. Dziś bagna-rojsty poroś- 
nięte karłowatą sośniną drzemią spo 
kojnie. A jest ich tu sporo. Nałęcze 
bodajże największe. Przez środek 
zachodu na wschód prowadzi, za cza- 
sów rosyjskich przeprowadzona, gro 
bla 3 klm. długości z bierwion sosna 
wych. Dziś mocno już nadwyrężona. 
Z południa na północ Nałęcze prze- 
rzyna kanał od Mereczanki, do jeż. 
Popiś i rzeki Waki. Jest to dzieło 
p. Kureca. Dalej również wielkie są 
rojsty, Szoki, Kanarkiele, Jurgiszki, 
Rakiety i dużo pomniejszych. Do 
stęp do nich nawet zimą niezawsze 
możliwy. Ręka polskiego leśnika po- 
rżnęła przez nie prościutkie jak strze- 
lit wizerki. Po środku puszczy zbu- 

   

dowano reprezentacyjny pałacyk my- 
śliwski dla P. Prezydenta. Nos. on 
nazwę „Sendków* i dla nas ma on zna 
czenie nietylko jako miejsce połowań 
reprezentacyjnych, ale jako miejsce 
jednej ze sławniejszych bitew w 
1863 r. 

* * * 

W samym środku Puszczy Rud- 
nickiej tu, gdzie sączyć się zaczyna 
sirumyk  Spigujec do Mereczanki, 
dróżka leśna, przebiega po twardym 
grzbiecie między rojstem Szoki a je- 
go odnogą. Rzeczułek takich jest du. 
żo, rojstów też nie brak, ale miejsce 
to dla wodza partyzantki w powiecie 
trockim p. Sendka miało specjalne 
strategiczne znaczenie. Za ową groblą 
w Rudnikach stały wojska: moskiew- 
skie. Płan był jasny: wyciągnąć ich 
na groblę, nie pozwolić się przez nią 

przeprawić, ale w trakcie przecho- 
dzenia zaatakować z przodu i z tyłu. 
Grobla stałaby się polem śmiercj w 
razie udanej. Nikt przecie przez bag- 
na nie ujdzie. P. Sendek gromadzi 
więc wszystkie oddziały krążące po 
puszczy i okoliey w sile 600 strzel- 
ców, 50 kawalerzystów i przeszło 
100 kosynierów. Rosjanie posiadają 
8 roty Lejb-Gwardji Pawłowskiego 
pułku i stu dońców, Siły mniej wię- 
cej równe liczebnie, a jakościowo 
przewaga po stronie Rosji. W rękach 
Sendka spoczywa komdida partyj 
Lubicza, Łaby, Wysłoucha. Zaczyna 

się rozgrywika. W dzień Zielonych 
Świątek, kiedy ludzie $pieszą do Ru 
dnik do kościoła Sendek rozpuszcza 
wiadomość o zbliżających się pow- 
stańcach. Rzeczywiście w parę go- 
dzin później wychyla się z puszczy 
„partja“ Rosjanie zaalarmowani 

wyruszają Pn z Rudnik i prą pac- 

    

tyzantów na groblę. Nieliczny oddzia 
łek strzelców przeciąga ich za groblę. 
Tu w gęstym lesie czeka niespodzian 
ka: paręset strzelb wygarnęło z ukry 

  cia na kolumnę. Zawiązała się walka. 
Rosjanie (próbowalj się rozwinąć: 
niemożliwe. Tymczasem kosynierzy 
i część strzelców obeszła z lewego 
skrzydła bagno i od tyły uderzyła w 
odwodową rotę gwardyjską. Spędz 
ła ją kosami z grobli i wparła do I 
niczówki. Nie było innego wyjścia 
jak zginąć lub poddać się. Gwardja 
wybrała pierwsze. Cała 8 rota z do- 
wódeą por. Arbuzowem legła, reszta, 
mocno poszarpana, przedarla się 
przez groblę i Ścigana cofnęła się na 
Rudniki. Na krwawem pobojówisku 

spoczęły w mogile zwłoki tych, któ- 

rzy: „pali za wieru, caria i otieczest- 

wo“. 

W kilka godzin w puszczy nie by- 
ło i śladu po zwycięskim Sendeku. 
Rosjanie rannych nawet nie znaleźli 
—fpuszcza, noc i wierny leśnik ich 
skryli. Nie pomogły surowe rozkazy 

Murawjewa — chłopi swoich prze” 
chowywali, leczyli ; opatrywali, a 
zmarłych grzebali pokryjomu w pusz 
czy. Fu takich wyratowano, ilu po- 
chowano, gdzie i kto — trudnoby się 
dziś dopytać u mieszkańców Macel, 
Mamowa czy Kiernowa. Nikt ich nie 
rejestrował, nikt się nie dopytywał 

słuch zaginął W wiadomych 
jedynie miejscach braciom swoim 
Polacy niedawno postawili krzyże 
i uporządkowali jako tako mogiły 
Q swoich Rosjanie bowiem pamiętali 
iw 1910 r. z wielką paradą„na miej- 
scu opisywanej bitwy wystawili obe- 
lisk. 

  

    

* * * 

Upłynęło 70 lat od tych krwa- 

wych zapasów w puszczy. 
stoi ciemna, poważna i tajemnicza. 
W jej wnętrzu leśnik zagospodarzył 
się nadobre. Zaprowadzono kultucy 
leśne, zapewniono drzewostanowi fa- 
chową opiekę, mieszkaniec puszczy 
łoś rozmnożył się do kikudziesięciu 

Puszcsa 

sztuk, czarny bocian gnieździ się 
znów na niebotycznej sośnie, tokują 

głuszcze i cietrzewie, a zimą pomy- 
kają stadka wilków. Bogactwa mit- 
terjalne puszczy otrzymały opiekę. 
Corocznie po Mereczance, Solczy i 
Wisińczy można spławiać strzeliste 
sosny, maszty z urodzenia, byleby 
miał je kto kupować. Leśnicy odszu- 
kali pierwsi nieznane mogiły, nie- 
znanych bohaterów obu powstań. 
Niektóremi się zaopiekowali, inne 
czekają innej ręk; — ręki tych, dla 
których krew przelewali, dla których 
kowali lepszą przyszłość. Szkoła 
weszła wgłąb puszczy. Krążące wśród 
ludu wieści o powstaniu, wzmianki 
o mogiłach i 70 rocznica powstania 
styczniowego wpłyneły na to, że nau 
czycielstwo gm. rudnickiej zaintere” 
sowało  historją puszczy miejscowe 
społeczeństwo j w dniu ii czerwca 
oddało cześć prochom dziadów. Nie- 
sposób byłoby wszystkie mogiły ucz- 
cić — wybrano więc jedną w Dębo- 

wym Kącie, gdzie spoczywają we 
wspónym grobie nieznani bohatero- 
wie. 

Ktokolwiekby w swej podróży za- 
haczył o Puszczę Rudnicką — niech 
wspomni ile to pamiątek, ile czasu 
przeszłości, ile piękna — mieści się 
w zapomnianych zakątkach Wileńsz” 
czyzny. 

  

Lipko. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Przypadek, czy zemsta kochanka? 

Spłonęła cała wieś. 

Wieś Krupniki w pow. wiłejskiin 
nawiedził straszny pożar» pastwą któ 
rego padło 17 domów mieszkalnych, 
16 chlewów, 8 spiehrzy i inwentarz 
Żywy. Straty wynpbsą koło 40.000 zł. 

Pożar powstał na dachu próżnego 
<hlewu Anastazji Gołub. 

Gołubowa miała kochanka, Jana 
Kożucha, z którym ezęsto bywały nie 
porozumienia. Onegdai po takiej 
sprzeczce, Kożuch wyszedł w zsżocy Z 
mieszkania Golubowcj i szukał sobie 

Straty 40.000 złotych. 

noclegu w pobliskim ahlewie. 
Chlew był zamknięty. Kożuch 

wpadł na pomysł — wlazł na «©: 
odsunął słomę i przez dach dostał się 
do wnętrza. Nie dług jednak cłeszył 
się odpoczynkiem. Wypłoszył go о- 
gień. 

Kożuch ledwie uszedł z życiem. 
Policja prowadzi dochodzeriie, że- 

by ustalić, czy nie miał tu miejsca — 
akt zemsty obrażoniego kochanka. 

(e) 

Tragedja zakochanych. 
20-letni Bołesław Falewicz zako- 

chai się w 35-letniej Katarzynie Jer- 
makowiczównie. Panma była wzaje: 
mną — powstał projekt połączenia 
się na zawsze. 

Falewicz zakomunikował rodzinie 
Rodzina jednak uznała ten związek za 
mezaljans i odmówiła zezwolenia. 
Żeby uniezależnić się, Bolesław wstą- 
pił na służbę do innej wsę. 

Wczasie nieobecniości Bolesława 
zdołano pozyskać rodzinę panny dia 
swoich koncepcyj. Zaczęto dobić w 
rzuty Katarzynie, że uwodzi smarka- 
cza. Zakochana paru, nie widząc i:: 

Śmutny 
Wezeraj znowu otrzymaliśmy szereg wia 

«łom o wypadkach utonięcia: 
We wsi Rudy ki gm, orańskiej w czasie 

kąpieli natrafił na głębię © utenął czterna 
stołeini Franciszek Jurgieiewiez, 

Na Wiilji koło N emcnczyna wydobyto 
zwłoki ułana 23 p. uł, który utonął, jak do 
nosdiśmy wczcraj w Zemianie. 

Onegdaj podczas przejażdżki łodzią na 
jezicrze koło wsi Ujście, gm. boh'ńskiej -— 

w której znajdowało się 
Utenęia 10-letnia Marja 

Ławrynowiezówua. Zwłok topieliey nie od 
nałeziono. 

W jeziorze oksłe wsi Turkońce, pow, wi 

      

    

nego wyjścia, powzięła desperacką 
decyzję. 

W zaśc. Surejginie pow. wilejskie - 
go za stodołą gospodarza Aleszki, u 
kiórego pracował, zmaleziono zwłoki 
Botesława Falewidza, Odebrał życie, 
strzelai»c do siebic w okolicę serca. 

Wezoraj zaś w swej Rodzinnej wsi 
Zabebieńce, w stodole powiesiła się 
Kałlarzynp Jermakowiczówna. Do 
biuzki przyczepieny był skrawek pa- 
pieru, na którym widnóał niewpraw- 
ną ręką załobiony niapis: „idę za Boi- 
kei“, (e) 

rejestr. 
leńsko — trockiego, podczas kąpiel: utonał 
przebywający tam na urłopie mieszkan'ec 
Warszawy Kazimierz Słowacki. 

W powiecie wilejskim, pomiędzy wsią 
Krzywcznaki a myasteczktem Nowy Pohost 
znaleziono na brzegu Wilji wyrzucone przez 
fale zwłcki mężczyzny. — Ze znałezionych 
dokumentów usiałono, iż jest to Czesław 
Janica, stały mieszkaniec Łodzi. 

W miejscowość: Turczyszki utonęło w cza 
sie kąpieli w sadzawee dwóch eh.opcow w 
wieku 11 i 138 lat. 

Z różnych krańców Wadeńszezyzny syg- 
nalizują ponadto o dalszych wypadkach uto 

nięcia. (e) 

  

   

      

Burza gradowa, 
Wezoraj nad Wilnem i powiatem wiłeń- 

sko - troekim przeszła burza gradewa, która 
w szeregu miejscowościach poczyniła znacz- 
ne szkody w. zasiewach. 

  

Obrazki wiejskie. 
Štereoskopy. 

Niema bodajże dnia na wsi, ażeby nie 

zjawił się ktoś z jakimś „wynalazkiem*. — 

Ostatnio rozpowszechniły się stereoskopy. 

„Jakieś indywidua łażą po chatach ze stereos 

topem i pliką obrazków. (Oozywiście także 
© koszykiem ua jaja i woreczkiem na inne 

produkty), Przejrzyjmy te obrazkf. Zbiera- 

mima z całego świata najrozmaitszych wido 
ków, postaci ludzkich, wycinków z progra- 
mów kinowych. — Włszystko to gdzieś z cza 
sów daleko przedwojennych. Niema tu, oczy 

wiiście żadnego związku. Widz patrzy ma 
dworzec w Rydze”, za chwilę znów widzi 
artystkę z jakiejś opery, to znów „plażę nad 
morzem 

  

  

  

Nadpisy we wszystkich językach świata. 

A co powiedzieć o takim fakcie: pokazując 

krakowskie wesele, informuje się ludność, 
że to — wesele... Kościuszki! 

Mówiąc krótko, ze stereoskopami mamy 

©0$ podobnego co z k*nem. W dodatku za- 

chadzą tu kolizje z przepisami higjeniczne 

mi. — Panowie ci, w dobie panującej na wsi 

jagicy i innych chorób — choroby roznoszą 
po całym kraju. Nie moją jest 

kontrolowanie, czy ci panowie mają na te 

„imprezy* zezwolenia od władz administra- 
cyjnych, czuję się tylko w obowiązku zwró 

dić uwagę na to, że włóczęgostwo na wsi 

przybrało obecnie charakter jakiejś plagi. 

Nie chodzi mi naturałnie o to, by ci węd- 

rowcy trafiali za kraty, lecz by sposób teh 

zarobkowania nie przynosił szkody innym. 

  

TZECZĄ — 

         

J. Hopko. 

Druja. 
WYSTAWA SZKOLN PIEŚNI. 

Pod koniec roku szkolnego 7-klasow 

  

szkoła powszechna w Drui urządziła sta 

nie przygowowaną wystawę pracy szkol 

Wystawę zwredziło blosko dwa tysiące 

  

  

osób poza młodzieżą szkolną. 
Przy 1 na wystawę, po oglądnie- 

dka szkolnego, zaraz w pierw ej 

1cał się w oczy dział przyrodni 

geograficzny — prace dzieci z nauczycielem 

p. Janem Jodywiczem na czele. Tu też moż 

8 wypracow а. piśmienne * 

o i rachunków. Następna sa 

zakresu fizyki — dawały obraz 

zamiłowania do przedmiotu nauczyc jela p. 

Witolda Miškiew jak również pilnośc” 
dzieci. Wprost nie do uwierzenia było, iż 
wszystkie te prace wykonane były bez odpo 
wednich prz rarsztatów. — Tree- 

<ia sala robią ie wrażenie w 

Której urządzeniu dużo poświęciła pracy p. 

Lidja Muchówna — przedstawiała misterne 
robótki ręczne i rysunki, wreszcie czwarta 

Sala przedsta do nauki o 
Polsce Współczesnej i historji, których to 
przedmiotów naucza p. Józef Milenkiew cz 
kierownik szkoły. 

Trzeba oddać sprawiedlewość nauc 
St wa nie szezędziło pracy w urządzaaiu 

wystawy. 

Drugiem 

   

            

   

    

   

    

języka polski 
da to prace 

  

      
       

  

    

   

darzeniem była tu podniosła 
a Pieśni, którą zas 
p. star     
   

  

    
onu KOP. z małżonką jako honorową ipreze 
ską Komitetu Święta: Pieśni, oraz korpus ofi 

      

cerów i przedsie 

nych, władz miejscowych i wiele wiele set 
ludności 

Uroczystość zagaił kier. szkoły p. Milem 

  

kiewicz witają gości, poczem p Lidja Muchó 
wna wygłosiła reefrat o znaczeniu pieś 
Nastąpiły popisy chórów szkolnych ze 
<in pod batutą p. Pańki, z Mior pod 
p. M. Wierkowiczowej, z Drui pod b; 
p. Dziadowiczównej i chór gimn. z Drui pod 
patutą p. Toczki. Ponadto odbyły się piękne 

    

  

   

   
ła się również młoda orkies 

tów Zw. Strzeleckiego z Drui cd: 
Brawszy wiązankę pieśni legjonowych, wal 
<zyk j serenadę. 

Uroczystość 

   

wypadła świelnie. Za-in. 

Święciany. 
ZABÓJSTWO PODCZAS KŁÓTNI. 

Podezas kłótni na tle wyrządzonej szko- 
dy w polu mieszkaniec wsi Troszczany, gm. 
Żukojnie Wiołujewicz Jan, uderzył kołkiem 
šrewnisnym pe giow'e Wołujewieza Włady 
siuwa, który po upływie kilku godzin zmarł 
Trupa zabezpieczono do, decyzji władz. Wo 
łujewiez jan oddał się sum w ręce polieji. 

Z pogranicza. 
DEMONSTRACJA ZW. WYZWOLENIA 

WILNA. 

Z pegranicza donoszą, iż w Jewju Zwią 
zęk Wyzwolenia Wilna urządził wielką de- 

monstrację antypolską, W demonstraeji wzie 
ło udział zgórą 12 tys. os6b z Kowna į in- 
nych miast. Olbrzymia procesja ruszyła na 
ementarz poległych w walkach о Wilno, 
gdzie złożono kilkadziesiąt wieńców, poczem 
nad mogiłami wygłoszeno prezmówjenia. Naj 
agresywniej przemawiali prof. Biržyszka : 
burmisirz m. Kowna Graurokas, 

Po przemėwieniach uezestnicy uchwał l: 
szereg rezolucyj, a następnie ruszył pochód 
i transpareniami antypoiskiemi do miastccz 

a, 

  

Z LITWY NA WAKACJE. 

w rejonje Łoździej na, teren polski do 
stało się trzech uczniów z Kalwarji, którzy 
posindsjąc w Polsce znajemych postanowili 
spędzić tu lato. 

  

  

„Wszystko ze Inu" 
Rozmowa z gen. Żeligowskim 
z okazji lil Targów i Wystawy 

Iniarskiej. 
4-go b. m. p. Generał Broni w 51а - 

nie spoczynku Lucjan Żeligows 
przyjął w majątku swoim Andrzejo- 
wie, sgtfa W-łu Prasowego (Targów 
Północnych red. B. W. Święcickiego, 
któremu udzielił dłuższej rozmowy 
prasowej z okazji bieżącej kampanji 
III Targów Północnych i Wystawy 
Lniarskiej, mających się odbyć w Wił 
nie w czasie od 26 sierpnia do 10 
września rb. 

   

Z rozmowy tej, mającej stanowić 
wstęp do opracowanej przez red. 
Święciekiego ankiety-reportażu p. L. 
„Wszystko ze Inu“, zamieszczamy 
dzięki uprzejmości jej autora, treści: 
wy wyciąg. 

Osnowę rozmowy z p. Generałem 
stanowi sprawa lniarska, której L. 
Naczelny Wódz Wojsk Litwy Srod- 
kowej i Oswobodziciel Wilenszczy7- 
ny jest głównym w Polsce promoto- 
rem. 

Zaraz na wsiępie p. Generał Żeli- 
gowski podkreślił, iż do sprawy tej 
podchodzi ze stanow,aa państwow- 
ca i że w rozwoju Iniarstwa widzi pod 
niesienie dobrobytu  najszerszych 
warstw ludności, a wślad zatem ca- 

łego kraju. Lniarstwo daje nam w 
swej perspektywie rozwojowej ideal 
samowystarczalności gospodarczej 

kraju, a to przecież winno być głów 
nem dążeniem wszystkich państwowo 

myślących obywate' Polski. 

  

Samowystarczalność — zdaniem 
p. Generała — ws'j.gniemy wówczas, 
gdy zerwiemy ze zgubnym w swych 
skutkach dla Polski liberalizmem go- 
spodarczym i wytężymy wszystkie 
siły na wydobycie naturalzych sił po- 
tenejalnych z naszego drobnego rol 
nietwa. P. Generał uważa, iż główna 

inicjatywa pracy na wsi i kierowni- 
ctwo akcji Iniarskiej winny spocząć 
w ręku czołowych czynników rolni- 
czych i powołanych do tego instytu- 
cyj, które jak dotad. ponoszą główną 
moralną odpowiedzialność za biedę 
i zaufanie gospodarcze wsi naszej. 

Przed wszystkiemi czynnikami go- 
spodarczemi kraju, a więc i pośred- 
nio przed organizowanemi III Targa- 
mi Północnemi i Wystawą Lniarską 
p. Generał stawia trzy podstawowe 
zadania: 

1. Wywołanie w szerokiej skali 
produkeji Inu: 

2. Zerganizowarie tkactwa domo- 
wego (bowiem zdaniem p. Generała 
miljon par rąk kobiecych w chatach 
wiejskich na ziemiach pėlnocno 
wschodnich oczekuje na korzyści ze 
swej strony); 

3. Wynalezienie rynków 
dla Inu i wyrobów Iniarskieh. 

Jak dotąd, na temat Iniarstwa 
dość dużo się mówi, zaś czynnie po- 
piera je właściwie tylko rząd za poś- 
rednictwem wojska i w drobnej mie- 
rze niektóre organizacje i instytucje 
rolniczo-gospodarcze. 

zbytu 

Clou tych niezmiernie cickswych 
wywodów p Generała Żeligowskiego 
daje się streścić następującem zda- 
niem: Trzeba raz wreszcie zerwać « 
tem ciągłem ogłądaniem się na rządy 
i jego urzędników oraz na to upoka* 
rzając wyciąganie ręki do skarbu Pań 

ę stwa. W społeczeństwie musi naro- 
dzić się i utrwalić samopoczucie siły 
i imiejatywy obywatelskiej. gdyż bez 
tego nigdy nie wyjdziemy z impasu 
gospodarczego. 

с 

МОВ КОВЕ 

Polonja amerykańska 
zalnteresówana kudową w Wilnie fabryki przetworów 

grzybów. 

Przed paru tygodniamj bawił w 
Wilnie delegat z Warszawy w spra- 
wie poczynienia przygotowań do uru 
chomienia przy pomocy kapitału Po- 
lonji amerykańskiej kiłku fabryk 
przetworów grzybów na Wilenszezy- 

  

źnie. Jak się dowiadujemy w najbliž- 
szym czasie ma przybyć do Wilna 
delegacja z Ameryki, która ma na 
miejscu zbadać waruqąki ewenti('lne- 
go uruchomiępia fabryk i poczyn ć 
odpowiednie przygotowania. 

  

Magistrat sam zamierza objąć. 
komunikację miejska. 

W łonie magistratu poważnie jest 
brana pod uwagę koncepcja prowa- 
dzenia komunikacji miejskiej we wła 
snym zakresie. W związku z tem w 
najbliższych dniach ma się odbyć po- 
siedzenie magistratu, na którem spra 
wa ta zostanie wszechstronnie omó- 
wiona. Magistrat ma już kilka pro- 

pozycyj od firm autobusowych, które 
proponują wozy na bardzo dogod- 
nych warunkach. 

Podług opinji kompetentnych kół 
powyższe rozwiązanie sprawy komu- 
nikacji autobusowej byłoby dla mia- 
sta najdogodniejszem wyjściem z sy- 
tuacji. 

  

Obchód Święta 5 p. p. Leg. 
W dniu wczorajszym  rozpoc 

się uroczysty obchód święta „Zucha- 
watych* — 5 p. p. Leg. 

Po zawodach sportowych na Pió- 
romoncie, o godz. 20.30 na placu w 
koszarach l-ej Brygady przed pom- 

    

nikiem odbył się tradycyjny agel 
„piątaków* poległych w czasie waik 
od 1914 roku do końca wojny. Wobec 
zgromadzonego całego pułku j korpu- 
su oficerskiego z płk. Pełczyńskim na 
czele nastąpiło odczytywanie w od 
działach listy poległych oficerów i 
żołnierzy pułku. Po każdem nazwis: 
ku głos z szeregów odpowiadal: „zgi- 
nął na polu chwały” 

O godz. 21.30 odbył się na ulicaca 
miasta capstrzyk. 

program obchodu święta jest 

  

    Ё 9 Nabożeństwo 
garnizonowy; godzina 10 Złożenie 

na grobie $p. Biskupa Bandurskiego 
10.30 Def'lada: pułku -— 

lt © RR odznak pułko- 
godzina 1300 

- Koszary I Br Leg.; 
r dla żołnierzy; godzina 21 

+ — Olicerskie Kasyno I-szej 

godzina 
    Kościół 

wieńca 

  

— Katedrai. godz. 
Plac a 

      

   

      

Brygady Leg. 

Wyjazd z Wilna delegatów 
litewskich. 

Wczoraj bawiący w Wilnie na ob- 
radach Synodu kościoła ewagelicko- 
reformowanego delegaci litewscy Mi- 
kulenas i Variaconis opuścili Wilno, 

udając się do Kowna. Minister Iczas 
eszcze w mie- 

ście. Wyjadą oni dzisiaj. 

Wycieczka do Druskienik. 

'W najbliższą niedzielę 9 b. m. Dv- 
rekeja P.-K. P. w Wilnie organizuje 
drugą zkolei wycieczkę do Druskie- 
nik. 

Przejazd w obie strony w klasie 
II łącznie z przejazdem autobusem 
ze stącj; do uzdrowiska i z powrotem 
kosztuje zł. 8 gr. 50. Zapisy przyj- 
muje biuro „Orbis* Jagiellońska 1. 

Odjazd z Wilna o godz. 6 rano — 
powrót o g. 11.380 wieczór. 

Redukcie personalne 
w „Tommaku”. 

Dowiadujemy się, że w najbliższych dn 
opuszcza stanowisko sekretarza i kierownika 
biura w Towarzystwie Miejskich i Między- 
miastowych Komunikacyj p. Michał Massał 
ski, który funkcje te sprawował od począł 
ku istnienia w Wiłmie Arbonu. P. Massa!ski 
zdobył sobie ogólne uznanie u przełożonych 
dzięki wybinym kwalifikacjom fachowym 
i sympatję wszystkich współpracowników. 

Z powodu przeprowadzanych obecnie w 
„Tommaku“  redukcyj  oszczędnościowycih 

etat sekretarza ma być skasowany. 

      

  

  

   

  

KURJER SPORTOWY 
Olimpijczycy startulą w Trekach. 

Regaty trockie odbędą się jednak 
niestety tylko w konkurencji krajo- 
wej. Wysiłki organizacyjne speł 
na niczem, bo dokładano przecież 

wszelkich starań by Łotysze przyje- 
chalis ale dotychczas nie mamy od 
nich żadnej absolutnie wiadomości. 
Wysłano szereg listów, przeprowa- 
dzono kilka rozmów telefonicznych 
z Rygi. Jeździli nawet na Łotwę spe- 
cjalni delegaci, ale nie z tego wszyst- 
kiego nie wynikło. 

  

Estonja to przynajmniej w grzecz 
nej formie odpisała, że z tych i tych 
względów przyjechać nie może, a Ło- 
twa nie raczyła nawet ani słówka 
odpowiedzieć, tak jakby sport tam 
wogóle nie istniał. 

Słowem z zagranicą jest źle i dru- 
gi już raz Łotwa zrobiła nam wielki 
zawód. 

Regaty nie powinne jednak na tem 
nic stracić i chyba one nie stracą nic, 
bo udział swój zapewniło szereg osad 
zamiejscowych j tak W'FW przysyła 
nam swoją doskonałą najlepszą w Poi 
sce osadę czwórki wyścigowej. Wy- 
starczy tylko wymienić nazwiska 
tych wioślarzy by już odrazu zorjen- 
tować się o ich wartości sportowej. 
Osada ta składa się z: Urbana, Ślą- 
zaka, Barana i Kobylińskiego. Wszys 
cy oni byli rok temu w Ameryce na 
olimpjadzie, reprezentując barwy 
Polski. : 

Najciekawszym więc biegiem bę- 
dzie właśnie wyścig czwórek wyś 
gowych o mistrzostwo Wilna. W bie- 
gu tym prócz olimpijczyków startują 
4 osady, a mianowicie Grodno, WKS 

    

Pogoń, PKS i AZS, ciekawi więc je- 
steśmy, która z tych osad zostanie 
„moralnym mistrzem Wilna zajmu- 
jąc drugie miejsce za faktycznym mi- 
strzem, za osadą olimpijczyków. 
Osada ta będzie niewątpliwie fawo- 
rytem regat. 

Mistrzostwa pływackie Warszawy 

  

    

    

W niedzielę zakończone zostały dwudniv 

we zawody pływackie o mistrzostwo Warsza 

wy. 

Na zdjęciu naszem widzimy wspaniały 

skok wieżowy Remiszewskiego z A. Z. S. | 

KOMUNIKAT OŚRODKA Wi F. 

Okręgowy Ośrodek WF. w Wilnie podaje 
do wiadomości za'nteresowanych, że dnia 6 
lipca rb, o godz. 14—16 na przystani Klubu 
iPołicyjnego odbędzie się próba na POS. — 
pływanei 100 mtr. 

Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek WF. ul. 
Ludwiwarska 4 w dniu 5 lipca rb, od godz. 
9—12 i w dniu 6 lipca godzinę przed rozpo 
częciem próby na przystani Kl, Sportowego 
Policyjnego. 

ZWYCIĘSKIE WYSTĘPY OGNISKA 
W PIŃSKU. 

Piłkarze Ogniska rozegrali dwa towarzy 
skie mecze w Pińsku. 

W. pierwszym dniu wilnianie wygrali z 
pińską Makabi 5:2, Bardzo dobrze grała lin 
ja ataku, Godlewski strzelił 3 bramki a pozo 
stałe Japczys i Wasilewski. 

W drug'm dniu Ognisko walczyło z pił 
karzami klubu „Kotwica'. Marynarze pińszy 
mecz przegrali 3:1. Znów doskonale grał Go 
dlewski Józef, który strzelił trzy bramki. 

Prócz meczów piłkarskich odbyły się rów 
mież mecze gier sportowych. Wystrczy 
wiedzi wilnianie w piłce ikoszykowej 

56:4 (1). 

    

  

    
   

  

List do Redakcji. 
ik Panie Redaktorze! 

W. kn z art. p. t. „Druk*, który u- 
kazał 175 „Słowa* dnia 30 czerw 
ca 1 my uprzejmie o umieszczenie 
co п stępuje: 

aprawdą jest, że Legjon Młodych wy'ła 
wej organizacji p. mg. Stefana Jędry 

, Ratomiast prawdą jest, że kui. 
Jędrychowski wystąpił z Legjonu Młodycn 
na wiasne żądanie dnia grudnia 1932 roku. 

Łączymy wyrazy szacunku 

   
   

   

  

   

    

  

wjz Komeadant Okręgu Wil. L. M. 
Henryk Karos 

Inspektor Okręgu. Wil. L. M 
D-r Wanda Piłsudska 

Z Legjonu Młodych. 
KURS KANDYDACKI L, M. 

Komenda Okręgu Wileńskiego L. M. po 
daje dowiadomości wszyskich kandydatów 
IL. MŁ, ‚гу jeszcze nie ukończyli kursa 

„iż z dniem 15 fipca rozpocz 
cony kurs kandydacki, na który 

i pod sanke ą skreślenia z li- 
y nowozapisani kandydaci pozo- 
czas od 15 do 25 lipca (czas trwa 

  

   
   

    

  

  
   

    

nia kursui. 

GODZINY NRZĘDOWANIA SEKRETARJA- 
TU L. Mk. 

Sekr: it Wileń Okręgu L. MŁ 
komunikuje, iż godz, jego urzędowania są 
wyznaczone od 17 do 19 codziennie oprócz 

miedz'ėl i świąt W tych godz. sekretarjat 
udziela informacyj oraz przyjmuje zapisy no 
wych członków (kandydatów). Wszyscy wiec 
którzy głoszą swe zapisy przed dniem 15 

lipca będą mogli odbyć skrócony kurs kandy 
dacki. 

     ego 

   

ZGŁASZAJCIE PQKOJE DO WYNAJĘCIA. 

Sekretarjat L. MŁ. Okręgu Wileńskieg" 

wl. Królewska 5—22 podaje do wiadomości 
osób zainteresowanych, iż w związku z po 
wołaniem do życia referatu 'nformacyjnego 
przy sekretarjacie L. Mł, przyjmuje się zgło 
szenia pokoi do wynajęcia wraz z podaniem 
warunków. Zaznacza się przytem, że pośred 
wietwo jest zorganizowane jedynie celem 
przyjścia z pomocą przybywającym z prowin 
cji kolegom a więc bez żadnych opłat za po 
średnictwo. 

  

    

  

  

KOMUNIKAT KOMENDY OKRĘGU. 

W) związku z wyjazdem z Wilna Komen 
danta Okr, leg. St. Macha zastępuje go szef 
organizacji i zastępca Komendanta Okr. leg. 
H. Karaś, 

  

  

UDZIAŁ LEGJONU MŁODYCH W LOTERJI 
DLA BEZROBOTNYCH I W ŚWIĘCIE 

MORZA. 

Legjon Młodych brał bardzo żywy udział 
w rozsprzedaży bletów łoteryjnych dla bez 
robotnych oraz w zorganizowanem 29 Świę 
«ie Morza: Owocem udziału Legjonu w zbior 
ce ma fundusz Ligi M. i K, było przysporze- 
nie jej około 50 proc. ogólnej sumy zebranej 
w tym dniu. 

Zwolnienie tranzakcyj 
eksportowych rakami 

od podatku przemysłowego 
od obrotu. 

Na skutek starań Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wilnie Ministerstwo Skarbu w 
porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa 1 
Reform Rolnych oraz Mim. Przemysłu ; Hand 

lu rozesłało do wszystkich Izb Skarbowych 
okólnik (L. D. V. 28755(4) 33 z dnia 23 czer 
wca r. b.) zwalniający, na podsiawie art, 
94 ustęp 3 p. 1 ustawy o państw, podatku 
przem. (Dz. URP. Nr. 17 z r. 1932 poz. 110) 
od podatku (przemysłowego od obrotu traa 
zakcje eksportowe rakami, uskuteczniane w 
olkresei począw od 1 stycznia 1933 r. 

— Ulga niniejsza stosowana będzie tylko 
w odniesieniu od tych eksporterów, którzy 
prowadzą prawidłowe księgi handlowe i bę 
dą mogli udowodnić fakt eksportu deklarac 
ja wywozową względnie iqnemi wiarygodne 
mi dowodami, jak np. zaświadczeniem urzę 
dów celmych, listami przewozowemi į 1. p. 

Kura o trzech nogach 
powędrowała z rzeźni 

do ogrodu zoologicznego. 

Wiczoraj dostarczono do rzeźni 
rytualnej kurę o trzech nogach. Kie- 
rownictwo rzeźni odmówiło uśmier- 
cenia kury, wobec czego za zgodą 
właścicieli dziwny ten twór natury o- 
desłano do miejskiego ogrodu zoolo- 
gicznego. 

    

Pościg za 
W uzupełnieniu podanej wczoraj wiado- 

mości © peścigu za przestępcami nad brze- 
giem Wilji i postrzeleniu jednego z nich do 
wiadujemy się następujących daiszych szeze- 
gółów: 

dak już donosiliśmy swego czasu polłieja 
aresztowała w Zakrecie, w ezasie kąppeli, -- 
ćwóch młodocianych przestępców Adama 
Ciunosa oraz W. Wliitowskiego. — W wyni- 
ku dochedzenia ustalono, iż  wspólnik'em 
ich w wyprawach złodziejskich był oddawna 
poszukiwany przez policję zawodowy zło: 
dziej Ь zabójca Józef Rudg ūski. 

Rudziński był nieuchwytny. Już kilka ra 
zy pelieja byla na jego tropie, stale potraf.ał 

wywinąć sę. 
W, początkach kwetna r. b, poleja do- 

wiedziała się o kryjówce poszukiwanego, —- 
Urządzono obławę, lecz znowu udało mu 
się zbiec. Wkrótee po tej uq'eezee Rudziński 

  

mordercą. 
znowu dał „znaki życiaś: — W dniu 19-go 
kwietnia rb. zamordował pchnięciem noża 
swego b. kolegę Wincentego Kodzjsa, które 
ge podejrzewał © denuncjację. 

Od tego czasu Rudzński zaginął bez śla 
du. Przypuszczano, żż zbiegł do Litwy. — 
Tymczasem w poniedziałek policja otrzyma 
ła iniormacje, iż Rudziński przebywa w Wil 
nie. 

W związku z tą wiadomością patrol wy 

wiadowczy udał się na poszukiwania. 
W chwił: kiedy patrol policyjny znalazł 

się u wyłotu Wodociągowej niedaleko tarta 
ku Szapiry, wytrawne oko jednego z wywia 
dowców zauważyło nad samym brzegiem 
Wiilji gromadkę zajętą grą w karty. 

Dalszy przebieg wypadków czytelnicy 
znają z wczorajszej relacj. Niestety ranny 
i ujęty są innymi — Rudziński znowu 

zbiegł. (e). 

2 

Wyrodek. 
Rodzina jego jest znana z patrjarchai- 

mych zasad i szanowana w żydowskiem spo 
łeczeństwie Wilna. Średnio zamożna ini-- 
ligencja, dbająca chorobliwie o op'nję sło 

jąca zdala (jak daleko) od „nizin* t, j. od 
tych, którzy mewają zatargi z kodeksem 
karnym. 

A jednak Sanniel Zajdelson, jak kukułczy 
podrzutek, wyiamał sę z ramek tradycji 
wychowamia i pouczeń mądrego rabina. 
Nie szukał przyjaciół w  drobnom eszczań- 
sk ch salonach przyjaciół swego ojca i krew 
nych matki. Wolał ukcę i spelunki złodziej 
sk/'e, które dają odrębną emocję. 

Skradl i dostał 1 rok więzienia.  Odsie- 
i karę i powrócił do domu rodziców za 

sle pa- 

  

  

      

     

   

  

cz 
prawiony dobrze w twardym rzemi, 
sożytowania. 

    

Zaczął teroryzować rodziców. Domagał 
się, jak haraczu, peniędzy, jedzenfa i ubra- 

nia, Nie chciał pracować: 
Pewnego dnia pobił znowu ojca, dziesią- 

ty czy piętnasty raz ż rzędu. Staruszek cho 
rował ciężko na serce. Ostatk'em sił spraso 
wanego organizmu i mocą wiedzy medyc:- 
nej drogo opłakanych lekarzy trzymał się 
przy życiu. Syn bił nielitościwie — mocno 
pięścią w serce. Staruszek po tym fakcie 
ciężko zan'emógł i zmari. 

Upłynęło wiele miesięc 
zować matkę, Powracał północy z L 

i, z mieszkań swych przyjaciół i przyja 
ciółek, żądał kolacji i schorowaną matkę spę 

dzał brutalnie z łóżka, by mu podawała. 

Pewnego dnia, gdy matka, która się $0 
jak wcielenia złego, odmówiła haraczu 

i zaczęła dawać pouczenia, — pochwycił ża 
nóż j rzucił s'ę na nią. Dobrze, że w pobliżu 
stał włedy rabin Arluk. Zdążył uderzyć „a 

uzbrojcnej ręce szaleńca i odebrał mu nóż. 

= Pójdę na 2 lata, a matkę zarżnę — od 
al się przy każdej okazj. 
eroryzowana, przerażona wizją Śmier 

ci z rąk syna pani Z., po wielu bezsennych 
mocach poprosiłą policję o opiekę. — Sa 
muela Z. aresztowano i jsadzono w wię: 
niu, gdzie przesiedział do rozprawy cądowej, 

Samuel Z. jest chłopcem (ma 23 lata) — 
inteligentnym i spostrzegawczym zasiadł naa 

ławie oskarżonych bez obrońcy. Do wi iny 
mie przyznał się i prosił o uniewinnieni 
giął się jednak pod ciężarem oskarżenia. 

Brat rabin, dziewczyna bliska znajoma 

(a może dama serca?) i kilku innych świad 
ków wystawiło. mu straszną opinię. - 

Matka zaś ze łzami w oczach prosiła, by 
go zabrano od niej — byle gdzie — byle da 
lej... 

‚ — Zawsze mi groził zabiciem. Wzbudza 
we mnie przerażenie. Przez niego zmarł «j- 
ciec. Godził we mnie nożem. Na widok jego 
drżę cała. Gdy przychodził do domu — przy 
nosił ze sobą piekło... 

Sąd skazał Samuela Z. na 3 miesiące w ое 
ziemia. 

  

  

Samuel zaczął    

  

ter! 

        

   

    

   

      

Odprowadzono go do więzienia. Oskar 

żenie prywatne z ramienia matki popierał 
mec. Dejer. WIŁOÓD. 

Či i AE 

NOWA WYPOŻYCZALNIA Е 
KSIĄŽEK | 

Jagiellońska 16, m. 9 

E Kompletna beletrystyka do os- 
E tatnich nowości w języku pol- 

skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

    

E Czynna od godz. |!-ej do 18-ej. 

Warunki przystępne.      

  

Nos dla tabakiery. 
Jedna z czytelniczek opowiedz*ała nam 

następujący epizodzik z dziedziny wycży- 
mów Pana B'urokracego. 

Wiczoraj musiała wysłać przez pocztę pa 
czkę, Udała się do najbliższego urzędu pocz 
itowego przy ul. Kalwaryjskiej. Urzędnik 
obejrzał paczkę z obu stron, zwraca i po 
w'ada: 

— Nie mogę przyjąć. Paczka za mała. 
Jeżeli przykleję nalepkę z tej strony — zak 
dei się adres, przykleję na odwrocie — załe 
pi sę pieczęć lakowa. Nie niagę. Proszę 
zapakować do większego pudełka, 

Bajeczne: rozmiar paczki mus. być dosta 
sowywamy do wielkości nalepki! 

Nasza infQrmatorka prosi mie zapomnieć 
zaznacz: że tegoż dnia tę samą paczkę — 
przyjęto bez zastrzeżeń w innym urzędzie 
pocztowym. A więc nie instytucja a wyko- 
nawcy... 

  

  

  

—000— 

Na co wolno polować w lipcu. 
Na podstawie obowiąęzujących  przepi- 

sów łowieckich w miesiącu lipcu wolno pole 
wać ma następującą zwierzynę i ptactwy, 
podlegające czasom ochronnym: 

Sarny — Kozły, batałjony (od 11 lipca), 
dzikie kaczory (od 16 lipca), dzikie kaczki 
(samice i młode) oraz inne ptactwo wodne 
i błotne (od 16 lipca), oraz dziki. 

RABJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 5-go ia 1933 r. 

Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dziennik 
por,; Muzyka; Chwilka gosp. domowego; 
11,57: Czas; 12,05: Muzyka; 12,25: Przegląd 

prasy; 12,33: Kom. met; 12,35: Muzyka, 
dzienny; 14,55: Słynni śpiewacy na płytach 
15,25: Giełda rolmicza; 15,36: Utwory Rim- 
skij — Korsakowa; 16,00: Koncert z Ciecho 
cinka; 17,00: Pogadanka aktualna; 17,15: 
Koncert z płyt; 18,15: „Czy turystyka może 
być sportem?*; 18,35: Recital skrzypcowy; 
19,20: Przegląd litewski; 19,35: Program na 
czwartek; 19,40: Godzina życzeń; 20,50: Dziem 
mik wiecz; 21,00: Rozmaitości; 21,10: Kon- 
cert kameralny; 22,00: Sprawa Pomnika Mic 

ikiewcza w Wiilnie; 22,15: Muzyka taneczna; 
22,25: Wiadomości sportowe; 22,35: Komuni 
katy; 22,40: Muzyka taneczna 

    

  

CZWARTEK, dnia 6 lipca 1933 r. 

7,00: Czas. 7,05: Gimnastyka. 7,20: Muzy 
ka. 7,25: Dziennik por. 7,30: Muzyką, 
7,52: Chwilka gospodarstwa domowego. —- 
11,57: Czas, 12,05: Muzyka lekka, 12,25: Prze 
gląd prasy. 12,35: Kom. meteor, 12,40: Mu- 
zyka. 12,55: Dziennik połud, 14.50: Program 
dzieni 14,55: Muzyka chóralna. 15,25: Gieł 
da rolnicza. 15,35: Utwory Cezarego Franka. 
16,00: Nocna warta. 16,15: Audycja dla dzie 
ci ze Lwowa. 16,30: Koncert popularny. 
17,00: „Mały dom własny* — pog. 17,1 
Dalszy ciąg koncertu. 18,15: Chrońmy zabyt 
ki przeszłości — odczyt p. Bera. 18,35: Muzy 
Ika taneczna (płyty), 19,05: Program na pią 
tek, 19,10: Rozmaitości. 19,20: „Skrzynka 

(pocztowa Nr. 251. Listy radjosłuchaczów о- 
mówi W. Hulewicz dyr. programowy. 19.40: 
„Sienkiewicz we „Frascati“ felj. wygł. Koś 

    

ciański, 20,00: Koncert. 20,50: Dziennik — 

'wiecz. 21,00: „Co nas boli*? — Przechadzki 
Mika po mieście. 21,10: D. c. koncertu, — 
22,00: Muzyka tan. 22, 25: Kom, 22,40: Muzy: 
(ka taneczna. 
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Ten:p. dnia + 13 

Temp. wyższa + 18 

"Temp. niższa + 7 

Wiatr q zach. 

Wzrost następnie opad 

Przelelne opady, grad. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 5 lipea według PIM. 

Zachmurzenie zmienne z większemi roż 
pogodzeniami w ciągu dnia. Nieco cieplej. Sła 
be lub umiarkowane wiatry północno - za 
chodnie. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś, dnia 5-go lipca, w nocy dy- 

żurują następujące aptek 
Miejska (Wileńska 23), Chomicze- 

wskiego (W. Pohulanka), Chroście- 
kiego (Ostrobramska),  Filemonowi- 
cza (Wielka), Paka (An'pkolska 54. 
Siekierżyńskiego (Zarzecze 20), So- 
kołowskiego (Nowy Świat), Szantyra 
(Legjonowa),  Zasławskiego (Nowo- 
gródzka) i Zajączkowskiego (Zwie- 
rzyniecj. 

   

MIEJSKA 
— Majątek magistratu oszacowa - 

no na 83 miljony zł. Władzć woje. 
wódzkie poleciły magistratowi prze - 
prowadzenie w jak najszybszym e 
sie ogólnego przeszacowania warto- 
ści majątku miejskiego. Prace te zo- 
stały już rozpoczęte. Podług dotych- 
czasowego szacunku majątek m. Wit- 
na obliczony jest na sumę 83 miljo 
nów złotych. 

— Dr. Minkiewicz przechodzi na 
emeryturę. Długoletni lekarz naczel- 
ny m. Wilna dr. Minkiewicz wobec 
wysłużenia emerytury w najbliższym 
czasie przechodzi w stan spoczynku. 
Sprawa przyznania emerytury d-wi 
Minkiewiczowi będzie poruszona au 
czwartkowem posiedzeniu Rady Miej 
skiej. 

Dr. Minkiewicz ceniony był wyso 
ko dla wybitnych kwalifikacyj zawo- 
dowych. Jemu w pierwszym rzędzie 
zawdzięczać należy uporządkowani: 
stanu sanitarnego na terenie Wilna. 

— „Tommak* zamierza urucho- 
mić komunikację autobusową między 
Pośpieszką i Wołokumpją (plażą). 
Dowiadujemy się, że Towarzystwo 
Miejskich i Międzymiastowych Komu 
nikacyj czyni w magistracie starania 
9 zezwolenie na uruchomienie komu- 
Rikacjj autobusowej na szlaku Poś- 

-pieszka—-Kolonja Magistracka—Wo- 
łokumpja (plażaj, Na trasie tej „Tom- 
mak“, ze względu ha zły stan drogi, 
<ammierza puścić wozy inne. niż kur- 
sują w mieście. Prawdopodobnie uru 
chomionych zostanie kilka „Chevro- 
letėw“. ak 

* W sprawie tej dyrektor „„Tomnma- 
ka* p. Jankowski odbył onegdaj na- 
radę z naczelnikiem wydziału drogo- 
wego magistratu inż. Wątorskim. 

Z UNIWERSYTETU 

— Godziny otwarc'a Bibljoteki Uniwer- 
£yteckiej w Wilnie. Dyrekcja Bibljoteki ko 
munikuje, iż w kresie wakacyj letnich оф 
1 do 29 1 рса i od 16 sienp: do 2 wrzešnia 

r 

ZYGMUNT NAGRGDZKI. 

  

  

     
  

  

Wyprawa Wileńska r. 1919 
we wspomnieniach cywila, 

(Kartki z pamiętnikaj. 
Do Turgiel zajętych przez ułanów jeszcze z wie: 

czora, wjeżdżamy o godzinie 10 rano. Przez całą dłu- 
gość ulicy głównej, prowadzącej do kościoła, widzę 
sceny tak bardzo znane z obrazków Kossaka. Tu ułani 
czyszczą konie i przekomarzają się z dziewczętami 
a raczej bronią się przeciw atakowi dzewcząt, które, 
zająwszy mocne stanowsko za płotem ; o płot oparte. 
poddają w wątpliwość odwagę i waleczność ułanów. 
Tam ułan pod sporym wąsem, bez munduru, w roz- 
chełstanej koszuli, myje konia a dziewczynki roz- 
bawione, roześmiane, pośpiesznie windują dla niego 
ze studni wiadro wody, i t. d. i t. d. 

Kapitan Belina ze sztabem stanął kwaterą w Pa- 
włowie, majątku p. Wagnerowej (o jeden kilometr 

aš t. j. kapitan Sławek ze swoją 
grupą — na plebanji u slarego mojego znajoniego 
od Turgiel), my    

księdza Szepeckiego. 

gielach niema takiej nędzy powojennej z jaką tyło- 
krotnie spotykaliśmy się w czasie naszego marszu, 
to jednak wskutek tego że już od kilkunastu godzin 
są tutaj ułany, szwoleżery, artylerzyści konni, którzy 

_ przybyli z apetytem napewno nie gorszym od naszego 
i już dużo spustoszenia w spiżarniach gospodyń mu | ` 

że znów trzeba będzie za 
moich zapasów. Udaję się na. delikatny wyw 
rozpromienionego księdza Proboszcza. W trakcie tego 
wywiadu postanawiam znacznie przyczynić się do 
tego żeby obiad wypadł co się zowie. ‹ 
Ksiądz Proboszcz wciąga do konferencji gospodynię 
swoją. Projektujemy makarony i oładki. Muszę zwró 
cić uwagę Sz. Czytelników, że pod względem dań 
i sposobu przyrządzenia byliśmy skrępowani 8 
kwietnia r. 1919 to był Wielki Piątek, my zas gości | 
liśmy pod dachem plebanji. Takie rzeczy jak stonina, | 

stanowczo 

Uehwalamy więc makarony z mlekiem i oładki na 
maśle. Nie przeczułem. niestety, jakie to te oładki 

| 
Zaraz wyłazi kwestja obiadu. Wprawdzie w Tur- | 

| 
| 

  sieli zrobić, sądzę, 

boczek, szmalec, łój były 

smoki na masło. 
Jaja, dzięki nośności kur własnych księdza Pro- 

  

    +4 Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka a ogr. odp. 

  

Czytelnie hędą czynne w godz, 9 do 15 -- 
Wypożyczalnia w godz. 12—14. 

W czas'e od 31 lipca: do 15 sierpnia cała 
Bibljoteka będzie zamknięta cełem pr 
wadzen'a wewnętrznych prac porzadko          

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Sekeja Kajakowa Akademickie 
go Związku Morskiego Oddział Wi- 
leński komunikuje, iź w dniu 8 lipca 
rb. urządza spływ kajakowy z jez. 
Naroczy do Legaciszek. 

Wszelkich ;nformacyj udziela i za 
pisy przyjmuje kierownik sekcji, wu 
środę i czwartek w lokalu A.'Z. M. 
ul. Zygmuntowska 16 (Zw. Osadmi- 
ków) od godz. 16 do 19. 

— Okręg Wil. Akademickiego Zw. 
Zbliżenia Międzynathdowego „Liga“ 
podaje do wiadomości, że dyżury 
członków Zarządu odbywają się w o- 
kresie wakacyjnym w poniedziałki. 
środy i soboty od godz. 12 do 13 w 1»- 
kalu Ligi przy ul. Sawicz 15, tel. 
16-01. 

— Zarząd Koła Polsko-Estońskic- 
go zawiadamia, iż we środę dn. 5 lip- 
ca rb. odbędzie się nadzwyczajne ze- 
branie członków Koła w lokału Kon 
wentu Połonja, ul. Królewska 7. Po 
czątek zebrania o godz. 20. Obecność 
obowiązkowa. 

— Koło Polsko-Łotewskie. W' dn. 
6 lipca rb. o godz. 20 w lokalu A. Z. 
Z. M. „Liga* ul. Sawicz 15. odbędzie 
się nadzwyczajne zebranie członków 
i sympatyków Koła. Obecność człon- 
ków obowiązkowa. 

  

SPRAWY SZKOLNE 

— Komisja egzaminów państwowych w 
Wilnie na nauczyc'eli szkół średnich podaje 
do wiadomości, że egzaminy państwowe na 
naitczycieli szkół średnich (nowego typu) w 

e egzaminacyjnym jesennym br. ry: 
ą się dna 3 października br. Kandy- 

daci dopuszczeni do egzamónu, który pragną 
ć doń w tym okresie, ui zgłosić 

mnie do Kom/sj: egzai yjnej w 
inie do 16 wrzešn'a br., skladając jed 

nocześn'e opiatę 75 zł. 
Rozkład i terminy egzaminów będą po 

dane do wiadomości interesowanych drogą 
ogłoszenia w lokalu Komisji egzaminacyjnej 
— Uniwersytet ul. Uniwersytecka 3, II p. 

— Tegoroezni abikurjenc: Paistwowego 
Seminarjum Nauezycielskieg Męskiego m. 
Tomasza Zana w Wine: anowicz Zenon, 
Bajdowicz Kazmierz, Bie Nov Ws'ewa 
łod, Buko Konstan Dowal Stanisław, File 
bowiez Edmund, Jasiński Władysław, J 
wiec Eugenjusz, Jureko Władysław, K 
km Władysław, Kawecki Antoni, Koblansk: 
M chat, Kolendo Jan, Kononow Romuald 
Kotter Józef, Kuncewicz Wine „ Lange 
Mikołaj, Lutow'cz Jan, Nadborny Zelman. 
Masian Jan, Mudryk Szymon, Opowiez T: 
ius, Pawlukiewicz Jan, P'lecki Antoni, 
tasewicz lzydor Romanow: Józef, Ru 
kow Maciej, Smosarski Teofil, Sturlis Pioty, 
Sobolewski Józef, Szantyr Slanisław, Szta- 
rycz Eustachy, Szyman Ignacy, Wasilewski 
Piotr, Wieremiej Eugenjusz, Zahorski W: 
told, Žyglewicz Leon i Stąszkiewicz Józef. 
szechnych. 

'Wyżej wymienieni otrzymali dyplomy 
dojrzatošci, uprawiającę ich do nauczan'a 

w publicznyčhi į prywainych szkolach pūs- 
szechnych. 

>, Absolwenci 4-letniej Szkoły Handia- 
wej Męskiej Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

łowców Chrześcijan w Wilnie (Biskupia 
4) wcięłeni do szkół podchorążych Powiata 
wa Komenda Uzupełnień Wilno—Miasto, pis 
meni z dnia 26 czerwca br. zawiadomiła Dy 
rekcję Szkoły, że absolwenci Szkoły, › 
posiadający prawa do skrócenia służby woj 
skowej, zostaną już w bieżącym rc i 
ni do szkół podchorążych у 

  
  

  

   

    

   

  

   

     

  

    

    

     

    

   

   

      

   

    

    

   

  

    

   

  

której absolwenci mają prawo wstępu 
szkół podchorążych. 2 

— Nowć maturzyści gimnazjum dia do- 
h im. ks, Piotra Skazgi. Wczoraj zakoń 

stały egzamina, maturalne w 

  

     

    

   

  

    

    

K Lk SER 

mazjum dla dorosłych im. ks. Piotra Skargi 
i w związku z tem Świadectwa dojrzałości 
otrzymedi: E. Gitel, L. Ezros, L. Sinuk, M. 
Hirt, R. Gelfeldówna, S. Antman, G. Buszel, 
J. Poleszak, M. Beński, A. Bernsztejn, S. 
Bastocki, G. mer, J. Domaradzki, T Tur 
sewicz, M. Hryszkiewicz, W. Murynówna, W, 
Kordowicz, Ć owa, L. Puzyrski, M. 
Suita, Wi Juszkiewicz, E, Myrostkiewicz, A. 
A. Tamulewiczówna, A, Łobocka, 5. Brycz 
kowski, E: Luft, J. Grus, R. Kłodnicka i S. 
B. Gano. 

Nadto z przydzielonej przez iKuratorjum 
'ОКг. Naukowego grupy eksternistów aegzami 
ma dojrzałości z : B. Pietkiew M. 
Szezerbakew, E. S. czerbakówna, M. Cyryń 
ski, C. Glizerowna, T, Bejnarowicz, M. Ban 

    

    

       
   

cewicz — Dowgalewiczówna i A. Marko 
wicz. 

Dziś o godz. 4 pp. w siedzibie gimnazjum 
odbędzie się uro. 
nych świadectw, 

      sty akt rozdania uzyska 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZI: 
— Izba Rzemieślnicza w W'inie podaje 

do wiadomości, że Zarząd lzby ustanowił ter 
miu ostateczny wpłacam a s-złotowych op- 
łat na rzecz lzby na dzeń 15 Vpca 1933 r. 

Od tych wszystkich, którzy do tego dnia 
nie u szczą na opłaty zostanie ona bez 
zwioczn e 4 iprzez Urzędy Skarbywe 
drogą egzekucj 

  

   

     

  

RÓŻNE. 
— Gruźlica największą plagą Wii- 

na. W tygodniu ub. władze sanitarne 
zanotowały na terenie Wilna 32 wy- 
padki zasłabnięć na choroby zakaźne, 
w tem na: tyfus brzuszny 2, płomicę 
8, błonicę 3, gruźlicę 17 (w tem 6 zgo 
nów), i różę 2. 

*Na marginesie tych danych trzeba 
zaznaczyć, że stan zdrowotny ludnv- 
ści w ostatnich czasach stale ulega po 
prawie. Zasługa tu w pierwszym rzę- 
dzie sanitarnych lekarzy rejonowych, 
pracujących pod bezpośredniem kie- 
rownictwem  naczelneco lekarza m. 
Wilna dr. Minkiewicza. Plagą trudną 
do zwalczenia pozostaje nadal gruž- 
lica: która naskutek og6lnego zubož“. 
nia ludności j pogłębiającej się nędzy 
ma ułatwione warunki grasowania. 

— W Wine zaprotestowano 7600 weksli 
ja na teren'e województwa wileń 

rotestowano 9700 weksli na sumę 
lotych, w tem na teren'e Wilna 

śl na sumę i,100,600 złotych. 
W stosunku dg *siąca |poprzedni :go 

„lość protestowanych weksli nieco spadła co 
tiumaczy s'ę skurczenie się obrotów i 
wzrastającym kryzysem zaufania. 

wy: 

  

   

  

    
    

— Czytelnia Czasopism artystyczno - Li- 
terackieh Rady Wil. Zrzeszeń Art. przy ul. 
Ostrobramskiej 4 (Cela Konrada) czynna 
jest mimo wak j codziennie od godz. 6 do 

telnia zawiera 70 wytwer 
n ze wszystkch dziedzin sztulki 

   

      

  

   
   

Q nowe rynki zbytu. 
Wyjazd delegacji rzemieślników 

wiieńskich do Łotwy. 
W początkach przyszłego tygod- 

nia udaje się do Rygi delegacja no- 
wopowstałego przy wileńskiej Izbie 
Rzemieślniczej biura eksportowgo. 
Delegacja będzie miała na celu zbada 
nie ma miejscu możliwości eksportu 
do Łotwy wyrobów rzemiosła wileń- 
skiego oraz przeprowadzenie pertrak 
tacyj z przedstawicielami importerów 
amerykańskich którzy obecnie bawią 
w Łotwie. Delegaci nasi będą zabie- 
gali o dostawę do Ameryki Północn. 
beczek wileńskich. Jak wiadomo, 
pertraktacje z importerami amery- 
kańskimi w sprawie tej dostawy to- 
czą się już od dłuższego czasu L jak 
przypuszczają czynniki miarodajne, 
wkrótce zostaną sfinalizowane. 

     
Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropj 
lecz samoobroną! 

  

boszcza, tudzież ofiarności przedświątecznej poboż- 
nych parafjan, w dostatecznej jlości są, mleko też się 

tiklisem, 

      

wspaniale. ! 

18-30 j 

wykluczone. 

mych. 

     
  

р.р. Witold Abramewiez, Aleksander 

jakoś znajdzie, zaś mąkę ; masło ja daję! 
Rad byłem że aż z tak wspaniałym obiadeni wy- 

stąpimy. Po tej rannej. historji z porucznikiem Kir 
ciągle jednak wracała myśl: a może istotnie 

W drodze do Wilna 

byłem za skąpy. Teraz się przynajmniej zrehabilituję. 
Zawrzałarpraca. Gdy jedni w,kuchni krzątali się, 

drudzy, ż polecenia księdza proboszcza. z garnkami 
w rękach, pobiegli do okolicznych wiosek i zaścian- 
ków w poszukiwania mleka. Ja również nie siedzia- 
łem bezczynnie. 
miasteczko w poszukiwaniu innych moich tutaj zna- 
jomych w celach bynajmniej nie bezinteresownych. 

i Raz gdy tak przebiegam pr: 
i cą się furę i kogoś głęboko „zakutanego* w burkę, 

towarzyszącego jej. Ten ktoś zdaje mi się kogoś przy- 
pominać... Zabiegam drogę, przyglądam się — profe- 
sor Ferdynad Ruszczyc! Co za przyjemne spotkanie. 
Profesor jedzie do rodziny swojej w Wilnie na Świę- 

I ta. Teraz oczywiście pojedzie razem z nami. Ciągnę 
| go na naszą kwaterę, gdzie znajduje kilku znajo- 

Raz wraz wypadałem z kuchni na 

z rynek widzę posuwa ją- 

  

Praca w kuchni poszła tak sprawnie, że już w pa 

Prysłor i kpi. Walery 

WO Ls TN SR 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardvń 

skim — gra dziś 5 lipca o godz. 8 min, 15 
wiecz porywającą humorem, młodością i 
temperamentem, węgierską komedję „Bez 
posagu ożen się nie mogę*, która wype 

ia stale widownię Teatru Letniego po. br. 
‚ rozbawioną publicznością. 

Jutro, czwartek 6 lipca po raz czwarty 
„Bez posagu ożenić się nić mogę*. 

— „JIM I JILL*, komedja muzyczna, kie 
ra św.ęciia tryumfy na wszystkich scenach 
europejskich, pełna dowcju i melodyjnoś- 
ci, ukaże się wkrótce na scenie Bernardyn- 
ki. Atrakcją „Jima i Jilla* będą gościnne wy 
stępy uzdolnionego, młodego artysty: M'e- 
czysława Węgrzyna (syna znakomitego Józe 
fa Węgrzyna), który rolę Jima kreował w 
Łodzi. — Partnerką ejgo będzie znana pu 
bliczności wileńskiej Halina Kamińska О 
wspaniałe tańce reprezentować będzie para 

tystėw baletu Opery Łotewskiej w Rydze 
zdyta Pfeifer i Zenon Leszczewskis. Apr 

  

         

  

    

tystyczną oprawę dekoracyjną przygotowu 
je Makojnik — reżyserja D-ra Ronard - 
Bujańskiego. 

— Wznowienie widowisk operetkowych. 
Stały Zespół Teatru Muzycznego  „Lutnia“ 
po powrocie z występów w Krynicy. zamie 
rzą w sobotę najbliższą wznowić swą dziu- 
łalność. Będą to widowiska po cenac popu 
larnych (specjalnie zniżonych na okres let- 

    

ni) — a więc dostępne dla każdego widza. 
W sobotę wysiawioną zostanie ciesząca się 
wielkiem powodzeniem operetka Gilberta— 
„Cnotliwa Zuzanna” z B. Halmirską w roli 
tytułowej. 

PARK IM, GEN. ŻEŁIGOWSKIEGO. 

Dzś, we środę 5 lipca o godz. 8 w. od- 
będze się koncert wileńs iej orkiestry sym 
fonicznej pod dyr. R. Rub'nsztejna z udzia 
łem warszawskich artystów teatru „8—30“ 
ulub'enicy publ czności, uroczej Nany Wibń 
skiej, operowej śp'ewaczki (sopran), — Al 
Rudnickiej, Tadeusza Chavau — Zakrzew 
skiego i znakomitego wodewilisty — homo 
rysty Stefana Laskowskiego. Wykonane bę 
dą najnowsze przeboje i humorystyczne pio 
senki, „skecze, tanga brazylijske i grotesko 
we tańce przy akompanjamencie Z. Solomo 
nównej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY 

PRACY. 

Wezcraj na stacji Wilno uległ uszkodze 
niu golenė į prawej ręki robotnik kolejowy 
Józef Duhnowski, który samowoln'e przestt- 
wał naładowany wagon, chcąc sobie przyśpie 
szyć wykonanie pracy, 

  

    

Dubncwskiego odwieziono do szpitala na 
Wilezej Łapie. 

Nr. 175 (2716) 

   

    
   

   

      

  

    

    
   

    

  

WŚRÓD P!SM. 
— Numer łipóowy miesięcznika „MóJ 

DOM“ przynosi nam wiele ciekawych i aktu 
alnych artykułów jak: Interwiew z Walasie 
wiczówną pt. „Lubię gospodarstwo; W 12 
ki sposób samodzielnie zabezpieczyć się w 
zioła lecznice — A. Podgórsk'ej; „Wskazów о 
ki dla fotografów amatorów K, Składanka; 
„Co mosić na plaży i w uzdrowisku”; Rady 
kosmetyczne p. Poznańskiej pt. „Lata w słu 
żbie urody". 

W ramach praktycznych pullover do ką 
pieli słonecznych; sposób wykonania tanich | 
i ładnych sukienek letnich; oraz pelerynka 
weiniana; Menu па 10 dni i przepisy kuchen 
ne. Ё 

  

Jako dodatek dołączona jest tablica kro- 
ju i haftów z objaśnieniem w numerze. 

Na zwrócenie uwagi zasługuje I Wielki 
Konkurs Fotofrafij Amatorskich miesięczni 
ka „Mój Dom" do iktórego z pewnością sta- 
ao wszystk e szytelniczki. 3 

  

Komunikacja Autobusowa 
Wilno— Grodno. 

Odjazd z Wilna: 7.30 r. i 13.30 
s z Grodna: 5.30 r. i 16.00 

UWAGAŁ W soboty nie odchodzą z Grodna 
o 530, a z Wilna o 7.30. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

PAN 
Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wiieńska 38, tel. 9-26 

3 # 

ALU 
"USUWA NAJUPORCZYWSZY. 

BÓL GŁOWY 
MIGRENĘ. NEWRALGJĘ 

BÓLE 
GRYPE; 

BÓLE:ARTR ETYCZNE, 

STAWO 

НОРИ 
TABLETEK 

ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 
2„KOGUTKIEM“ 
  

W dniu 10 lipca r. 
dzie Wychowawczo-Po 
będzie się przetarg ustny na dostawę artykułów spo- 
żywczych: mąki pszennej 500., kawy „Enrylo“ 14kg., 
herbaty 5 kg., kakao „Suchard* 7 kę., słoniny krajo- 
wej solonej 500 kg, cukru kryształ 100 kg., soli bia- 
łej 100 kg, kaszy perłowej (pęczak) 1000 kg., kaszy 
mannej 100 kg, fasoli 
500 kg., makarcnu „Ło 

Oferty należy skła 
ca r, b. do godz. 10 rano. 

Przed zgłoszeniem 
z ofertą złożyć kaucję 

Bliższych informacyj udziela Zakład na miejscu, 
względnie telefonicznie (telefón Nowo-Wilejka 6) co- 
dziennie od godz 8 do 15-ej. й 

  

rę godzin z mis 

   
DZIŚ! 
rzystki! 

Wielki podwójny program! 

2) Przebój czeski 

leszcze dziś! 

Z powodu wielkiego powodzenia 

| NAN PROGRAM: 
WKRÓTCE: 

DZIŚ! 
walka Grety Garbo 
i Marleny Dietrich 
1) Polski film 

egzotyczny 

Jeen Charlo 

PROSZEK. -- 

1) Dzieje i karjera żony afe- 
Wesoła operetka fruncuska reżyserji De Vancorbeila P. t. W rol. gł. przepiękaa Renee Davlllers i Robert Arnoux, jeden 

DZIELNY WOJSK SZWEJK. 

TAJEMNICA SEKWANY 
Dodatek dźwiękowy. CENY: Na I s.: piezrówn. komedja COHN I KELLY 

Nie zwracając na sezon letni arcydzieło pikanterji | 
w wys. pikan- 

tnym filmie 

GŁOS PUSTYNI 

(Potrzeba przeprowadzić meljorację 
10 ha. ziemi w Wilnie. Biura lub inżynie- 

rowie proszeni są o składanie ofert. 
Informacje: Subocz 28, od 10—2 i 5—8 w. 

Moja żone awanturnica 
z czołow. wykon. filmwu „Kongres 'Tańczy” Następny program: Bajeczne widowisko Biały wódz” 

Balkon 25 gr., Parter 54 gr. W TARAPATACH oraz melod. film W małej kawiarence 

Słynna na cały świat platynowa blondynka ry- 

ŻOWA Z DRUGIEJ RĘKI 
Na l-y s. m £r. balkon 25 gr, Lao 54 g “ 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczn. 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

(tny ZDiŻONE: 

  

  PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

+ | tel. 9-21, od 9—1 i 3—7 į W. Ż. P. 29 

Akuszerka 

UNA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWiŃSKI 
Bonifraterska 6 

  

  

W. Z. P. Nr. 69, 

  

  

ZEBOW 
PRZEZIĘBIEN 

WE, KOSTNE 

    
etarg. 
b. o gódz. 10 rano w Zakła- 
prawczym w Wielucianach od- 

  

białej 500 kg., grochu polnego 
m" 50 kg.. esencji oct. 15 kg. 
dać nojpóźniej do dnia 10 lip- 

się do przetargu, należy wraz 
w wysokości !30 zł.   Byrektor Zakładu. 

    

  

   

i waz, zawierających biały jak mleko 
makaron, buchała para na stole. Ale makaronu nie 
wystarczyło i trzeba było dosztukować zacierką. Lec 
że i ta, jak makaron, była bogato bielona mlekiem, - - 
smakowała szal 

Po zupie, d 

  

SŁ wek. 

trwają. Zresztą 

enie. 
la większości biesiadników pierw 
od pięciu dni nastąpiły oładki wyrz 
cane na tałerze: przy ścisłem prze” 
strzeganiu kolejności — wprost z pa- 
telni. Taki sposób podawania miał tę 
dobrą dla biesiadników stronę, że ka- 
żdy z nich po spożyciu swoich mógł 
się przyglądać innym jedzącym i gdy 
po 15 czy 20 minutach dochodziła do 
niego kolejka następnej patelni х о- 
ładkami, miał apetyt restytuowany do 
pełnych stu procent. Ja nie mogłem 
na długo zasiadać do stołu, musiałem 
pilnować porządku, sprawności robo* 
ty, no i tego żeby ciekawi, których 
coraz więcej zbierało się w kuchni i 
przejściach mniej chwytali oładek 2 
talerzów i patelni. Obiad, spożywany 
z wielkiem zadowoleniem, wśród 
gwaru i wesołości zaciągał się. Po 
trzech ;czy czterech godzinach p. Ka- 
pitan, spółuczestnik biesiady, poczył 
się niecierpliwić gdyż czas było sz: 
kować się do końcowego etapu wy* 
prawy j narzekał, że lak marudzę. 
Trudno, wielkie uczty zwykle długo 
wkrótce o końcu obiadu zadecydowało 

  

     

   
    

  

całkowite wyczerpanie się ciasta w dzieżce. : 
Kolumna ma się stormowač w Pawłowie, dokąd 

właśnie natychu niast po skończonym obiedzie kapitan 
Sławek niezwłocznie się udał. Z szarż oficerskich 

pozostają z nami tylko dwaj porucznicy   p. Jędrze- 
jewicz i Kirtiklis oraz napoły wojskowy napoły cywił! 
—p. Al. Prystor. 

Po naładowaniu furmanek 
od wszystkich | 
wy do nadziei, 

b. znacznie lepszych 
poprzednich. dających mocne podsta- 
że tym razem i my, cywile, będziemy 

  

jazdą (taką... na wozach), żegnamy gościnne progi 
płebanji ; jej tak uprzejmego gospodarza i udajemy 

| się w stronę P. awłowa. Po drodze dowiadujemy się, 
że Kolumna wyruszy dopiero o zmierzchu. Nie chcąc 

| przyjść tam za 
nego starego, z 

  

wcześnie, wstępujemy do sympatycz 
daje mi się należącego do znajomych 

prof. Ruszczyca, dworku i tam. w salonikuw na olbrzy- 

ETYYYVYWYYYYYYYYYYYVVYYYVYYYYYYYYYVYYYYYYVYYYVYVYY 

| KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 
którzą ogłaszają się wyłącznie 
w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
BSAA MAMAMA AAA AAA AA AA AA AAA AAA AAA AA AAA AA 

Inctalerie eloktistzne 
dzwonk! sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatėw 
radjowych I telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIGREWICZ 
u, Ofiarna Hr. 9 m. 14, 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

KRYNICA 
Chrześcijański Pensjonat 
D-ra Łazarskiego, trzyty- 
godniowy pobyt z kąpie- 
lami mineralnemi 280 zł. 

urzędnicy 250 zł. 

L a SS p] 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
Przyjrauje bez Pizerwy 
pržepruwadzlia slą 

Zwierzynie<, Tom. Zana 
:a lewo Gedemimowską 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—]12 
(róg Mickiewicza) 

tumcže zabinet koametyez 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, ku 
W. Z. P. 4B. 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego,. 
pozostająca w krytyczn. 
warunkach materjalnych,. 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji. 
ządownictwie, handlu lub 
korepetycyj. Zgłoszenia: 
Kniahinin, pow. Wilejka. 
pod „oczekująca“ M. T. 
Ni 

Maszyna do pisania. 
do sprzedania (zupełnie 
tanio) ul. Biskupia Nr. 4 

biuro b. lombardu 
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B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
maiyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil.” 
pod b. nauczyciel. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompoz. orygin.— własne 

Lwowska 24, m. 10 

Treki sprzedam plac 

nad jeziorem 
ślicznie położony, 300 sąż. 
Dowiedzieć się: Ś.to Jań- 
ska I1—3, od g. 16—18 

    

  

  

  

      
   

{ j z przed wieków, kanapie rozsiadamy się (oczy- 
ie nie cała grupa). Jest jeszcze światło. Korzysta. 

z tego wielki amator fotografowania por. Jeleniewski 
i jeszcze raz, tym razem ostatni przed Wilnem, bie- 
rze nas na aparat. To zdjęcie, a zdaje mi się i dwa 
inne, były reprodukowane ale co się stało z innemi? 
Panie poruczniku, odezwij się nie żałuj towarzyszom 
twoim nieśmiertelności! 

Kolumnę sformowano, jak sądzę, z uwzględnie- | 
niem walki w drodze, gdyż wcale inaczej niż dotych- 
czas to robiono.. Grupa Ekspozytury znalazła się 
w środku. Zajmujemy swoje stanowiska na wozach 
i czekamy. Czekamy długo. Praca nad wykończeniem 
szyku wre w gorączkowem tempie. 

  

Nareszcie skończone. 

Wzdłuż kolumny przejeżdża kpt. Sławek i gło- 
sem jak stal twardym raz poraz zapowiada: 

— Nie rozmawiać głośno, nie palić. Za nieza- 
stosowanie się — kula w łeb. 

Powiąło powagą sytuacji. Tak, to się już zbliża 
krwawy finał naszej, odbytej w chłodzie i głodzie, 

| bez snu i wypoczynku. a pomimo to tak wesołej, tak. 
niezapomnianej „wycieezki”*, Już tylko 5 mil dzieli 
nas od Wilna. Raniutko powinniśmy być tam. 

Za chwiię Kolumna rusza. 

Cisza jak makiem zasiał, słychać tylko chrzęst 
wozów i parskanie koni. Na tych, jak już o tem wie- 
my, ; sam Belina wpłynąć nie może. 

Mamy przykrycie zbrojne nietylko z przodu i z 
tyłu naszego obozu lecz i z obu boków. Prawdopo- 
dobnie ze. względu na skarbiec.   

Z różnych zarządzeń żołnierze wywnioskowali, 
że walka rozpocznie się zaraz po opuszczeniu Pawło - 
wa, ale oto mija godzina, druga i — niec. Nakazana 
cisza powoli ustępuje miejsca <cichemu  gwarowi. 
Ułani: wtrzymujący łączność pomiędzy przodem i ty- 
łem Kolumny i co chwila przebiegający bokiem goś- 
cińca, tak zwaną palisadą, przy każdem potknięciu 
się konia lub zaczepieniu o galęź brzozy, klną już 
całkiem głośno. Starzy żołnierze, chociaż przeważnie 
tak młodzi ludzie, poczynają się już niecierpliwić. 
„Gdzie ci bolszewicy?* — mówą. — „Dojdziemy da 
samego Wilna i ich nie zobaczymy*': 

(Dok. nast.) 

       


