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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 
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Nigdy jeszcze, jak hisiorja swemi 

wiadomościami sięga, nie zdarzyło 

się, by naród jakiś spełnił rzeczy 

wielkie bez przywódców, obdarzo- 

nych potęgą duchową, która przele- 

wała się słowem lub czynem w dusze 

tłumów i wiodła je na nowe tory ży- 

cia. Rzecz dziwna i znamienna, w 

chwilach przełomowych  niebezpie- 

czeństw dla narodów, w epokach za- 

mętów i przewrotów, zjawiały się 

zawsze i wszędzie. jednostki wybitne, 

biorące ster zdarzeń w ręce zwracające 

jakby sam łos w inną stronę, niż w 

tę w którą się zdawało, że się zdarze- 

nia kierują. Ci ludzie, jakby zro- 

dzeni z płomieni zdarzeń, potrafili 

przerzucać społeczeństwa od komuny 

do monarchizmu i od monarchizmu 

do komunizmu. (Napoleon, Lenin), a 

zmieniając czarodziejsko psychikę 

tłumów wprost z jednego stanu, 

wprowadzali miijony w inną dziedzi- 

nę pojęć. Tacy łudzie wydobywają 

dynamiką swych postępków tajemną 

siłą swej duszy potencjalne wartości, 

leżące odłogiem w zbiorowej masie 

narodów. Wydobywają jakieś drze- 

maiące, ukryte tęsknoty, możności nie- 

znane tłumom! wiewają swoją potęgę 

i biorą z nich ufność, miłość, poświę- 

cenie, wzmacniając znów w sobie tą 

zamianą swoje wartości, własne źród- 

ło energii. zi 

| Taka twansfuzju uezić.« energji 

rozciąga się na drobniejszą skalę we 

wszystkich dziedzinach życia i po- 
śród wszystkich ludzi. k bohate- 

ra jest, że jakimkolwiekby był oto- 

czony hołdem, zawsze więcej dać mo- 

że niż odbierze, zawsze naród winien 

mu będzie więcej, niż on narodowi. 

I jeszcze, że podczas gdy nawet na 

wysokim poziomie będący ludzie czy- 

nu, załamują się nieraz w osamotnie- 

niu i od razów zawiści, prawdziwy 

bohater, taki co się zjawia na świecie 

raz na sto lat, jak dziwny, tajemni- 
czy kwiat kaktusu, taki człowiek wy- 

trzyma osamotnienie, wzmocni się 

walką, podnieci oporem. 

Jeśli cierpi, to nie na miarę czło- 

wieka, ale jak Prometeusz: „Boleśnie 

mi jest mówić i milczeć boleśnie. Za- 

iste, w tem i tamtem znów cierpienie 

wskrześnie... Żem śmiał litość głosić 
dla ludzi, sam litości nie zaznałem... 

Sam będąc w niewoli, nie pragnę żad- 
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ną miarą, ażeby mnie gwoli, ktokol- 

wiek inny znosił równe, moim ciosy... 

Nie sądźcie że mnie słabość albo upór 

zmusza, bym milczał. Nie! To tylko 

szarpie się ma dusza... O ludzkiej po- 

słuchajcie niedoli, o czynie, tym mo- 

im, który głupich na mędrce prze- 

mienił i ducha w nich rozbudził! Nie, 

iżbym źłe cenił Człowieka, o tem mó- 

wię. Pragnę was o całem pouczyć do- 

brodziejstwie, które świadczyć Śmia- 

łem tym biednym śmiertelnikom. Po- 

siadali oczy, a przecież ni to ślepce 

chodzili w omroczy. Słyszący nie sły- 

szeli. Niby widma senne mieszali 

wszystko razem... Sprawiali się we 

wszystkiem omacnie, bez myśli, do- 

póki nie spostrzegli za mych wskazań 

wodzą, gdzie jasne wschodzą gwia- 

zdy...“ On to przykuty do skały łań- 

cuchem tyraństwa, urąga Zeusowi, 

mówiąc do jego służalców: „Jać wolę 

me nieszczęście od twej służby 

podłej* i rzuca im dumne twierdze- 

nie: „Wiedz о tem: mego losu na twój 

nie zamienię!” 

Prometeusz przeciw prawom złego 

rozumu Zeusa, powstał w imię nie- 

śmiertelnych i zawsze zwycięskich 

praw natury, czyli w imię poczucia 

Wolności, najwznioślejszej właściwo- 

ści ducha ludzkiego, najbardziej bo- 

skiej. 

Linję bohaterstwa, która jest siłą 

i wytrwałością, można prowadzić w 

myśl od bajek pierwszych poczynań 

ducha ludzkiego kradnącego bogom 
tajemnicę ognia, aż do chwili obecnej. 

Przez cierpienie wydziera bohater 

bogom tajemnicę Wiełkości. To wiecz 

ny ogień Prometeusza zdobyty dla 

ludzi i sławiący zdobywcę. 

э * * 

Na dzień Św. Józefa, dziesiątki, 
setki tysięcy pocztówek przesuną się 

przez skrzynki pocztowe, przejdą 

przez wiele rąk, aż wreszcie dostaną 

się do Solenizanta. Z naszych šnie- 

gów, zamieci i mrozów, poprzez mo- 

rze błękitne, pod palmy i różowe 

kwiecie migdałów słonecznej i ciepłej 

wyspy przypłyną do Ciebie Panie 

Marszałku raz jeszcze, jak już od łat 

wielu, słowa z serca narodu płynące. 

To tylko małe kartki papieru... a ileż 

"w nich uczuć, ile myśli o Tobie! Ilu 

piszącym w chwili kreślenia tych kił- 

ku obowiązujących słów, zjawi się 

  

  
Legenda w zaułkach. 

Ulieami, zaułkami.. w dusznych murach, w tniejskim swędzie 
przechodzimy ociężale, pchając w taczkach dzienne brzemię, 
nad głowami zawisł pająk — lepkie nici w górze przędzie: 

dzień powszedni, dzień niedobry: nas przytłoczył i oniėmil. 

Któżby siły miał wznieść głowę z nad magnesu czarnej ziemi, 

rozprostować zgięte barki, od pajęczyn się opędzić? 

Los jak polip nas oplata i mackami ssie cheiwemi; › 

skrzypią taczki po zaułkach — złote skrzydła są... w legendzie! 

Złote skrzydła są w Legendzie?.. Coś się wzbiło... zaszumiało, 
coś brylantem mrozu padło... poraziło słońc? strzałą, 

zaśpiewało amarantem, pajęczyny z nieba zdarło, 
jęto kapać wdół błękitem wprost na głowy nęzdnych karłów. 

Och, nie patrzeć! To oślepia! To krzyk bogów... sen nadłudzki! 
Błękit? Tętent? Pieśń i Sława?.. Na to trzeba być Piłsudskim! 

Wilno, 17 marca 1931 r. Eugenja Masiejewska. 

Twoja postać zawsze silna, zawsze 

odporna i niewzruszenie mężra, Twe 

ciężkie myślami czoło, i historyczne 

brwi „nastroszone*, po naszemu, po 

litewsku, jak u Budrysa z Ballady. 

I jednym wspomną się dawne bo- 

je 1 niebezpieczeństwa, i trudy żoł- 

nierskie, innym gorzkie jak piołun 

matactwa rodaków, ich niedołęstwo 

i złości, różne takie robacze, niskie, 

pełzające sprawy, od których się raz 

po raz duszno robi w Polsce, i z sił 

opada najmężniejsza dusza. Ale po- 

nad temi rzeczami, odgarniając je jed 

nym ruchem Twej pewnej swych ce- 

lów, odważnej dłoni, jawisz się w my- 

ślach Ty, Komendancie sił moralnych 

Polski, Ty Naczelniku naszego chwiej- 

nego, wiecznie szeroko niezgodnego 

narodu. Twoja postać jako zdarzenie 

historyczne, niezwykłe, fantastyczne 

dla tych co nie uznają boskiej inter- 

wencji Opatrzności, a zrozumiałe i 

konieczne dła takich, co od dziecka 

żyli nadzieją Zmartwychwstania, 

Twoja postać otoczona miłością na- | 

rodu, tak gorącą, tak ciągle nową о- 

żywiana siłą, zjawi się każdemu w ów 

dzień Twemu imieniu poświęcony i 

towarzyszyć będzie rozmyślaniom. A 

myśl będzie biec do dalekiej wyspy na 

oceanie, gdzie sił nabierasz, by wrócić 

do pracy dla nas. 

Mimo wszystkie niebezpieczeńst- 

wa i biedy, szczęśliwym się musi czuć 

--naród, którego przewodnikiem ducho 
wym jest Bohater. 

Zapewne, w każdym narodzie bio- 

  

rącym udział w Wiełkiej Wojnie byli - 

ludzie, którzy spełniali czyny ponad 

swój obowiązek, byli patrjoci w naj- 

płomienniejszem słowa tego znacze- 

niu. Ale czy był choć jeden wyrasta- 

jący ponad rodaków takim nieludz- 

kim trudem fizycznym (to jeszcze 

nie), ale i moralnym z tą twardą kon- 

sekwencją. tym silnym charakterem. 

To był widok w Polsce niezwyczajny. 

Od Zułowa do Madery dałeka droga, 

Pierwszy Marszałku Niepodległej Pol - 

ski, zwłaszcza jeśli się idzie poprzez 

Syberję, Cytadelę Warszawską i Mag- 

deburską twierdzę... 

Niechże wszyscy ci, którzy dotąd 

nie umieją patrzeć w Twe oblicze z 

miłością, uprzytomnią sobie w tem 

przebiegu zdarzeń, że nietylko nie- 

zwykle silna wola, nietylko najmęż- 

SZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
niejsze serce, nietylko rozum stanu, 

dar losu nieobliczalny, ale prowadziła 

też naszego Naczelnika jakaś niewi- 

działna Sprawiedliwość dziejowa, ja- 

kaś interwencja ponad obliczeniami 

ludzkiemi kierująca losami Wybrań- 

ca, i w myśl słów poety pozwalająca 

Mu i na lwa srogiego bez obrazy sia- 

dać i niejednego smoka do posłu- 

szeństwa zmusić. Pod takim losem 

mogą się ugiąć barki przeciętnego 

człowieka bo ciężar wielkich przezna- 

czeń jest wielkim ciężarem. Odpowie- 

dzialność, przyjmowanie raz po raz 

na siebie skutków czynu, na to się 

przeciętny człowiek nie zdobędzie. 

Odwaga, ta najpierwsza cnota Mę- 

ża, od jaskiniowych czasów pv dni 

dzisiejsze wyrywająca genjalne jed- 

nostki na front przed plemieniem, 

przed narodem, odwaga niosąca w so- 

bie jakby w soczewce, skoncentruwa- 

ną całą słoneczną energję narodu, 

który pragnie i płonie w głębinach 

duszy a nie ma dość siły, by ten ogień 

w zarzewie rozdmuchać, odwaga Bo- 

hatera będąca jakby potencjalna u- 

krytą ódwagą tysięcy, a przez tę jed- 

ną postać w chwilach przełomowycia 

ukazująca się w swej nagiej bez- 

względności, ta odwaga, która nie 

niszczy, nie napada, rabuje i gnębi, 

ale zdobywa, odzyskuje, tworzy i bu- 

duje, ta twórcza, surowa jak los, kon- 

sekwentna jak formuła matematycz- 

na odwaga —— to jest Dusza Józefa 

Piłsudskiego. MAĆ 

I kiedy Ci pod palmy dalekiej od 

nas wyspy spadną na ręce tysiące i ty- 

siące pocztówek polskich, jak ptaki, 

co lecąc do Twego kraju zawróciły 

z drogi wiosennej, po Ciebie Panie 

Marszałku, to wiedz o tem, że w każ- 

dem słowie dziecka czy dorosłego 'ro- 

daka Twego, będzie jedno pragnienie: 

„Wracaj zdrów wypoczęty i kieruj 

nami dalej na trudnej drodze rozwo- 

ju Ojczyzny i Narodu, a my wedłe 

sił pomagać Ci będziemy wiernie. 
Alm EŃ 

Hel. Romer. 

  

ASTRA TATSIA NTT ISTAT III VIA TIT A I T ROA RES SIDA ATEITIS NA TT ISI EET 

Otwarty atak na Traktat Wersalski. 
Parłament niemiecki domaga się zwrotu okręgów 

Eupen i Malmedy. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Berlina donoszą, że Reichstag 
jąt na wczorajszem posiedzeniu 

wniosek partji gospodarczej, doma- 
gający się zwrotu Rzeszy Niemiec- 
kiej okręgów Eupen i Malmedy. Za 
wnioskiem tym głosowało równie 
centrum Oraz frakcja demokra- 
tyczna. 

Uchwała ta posiada pierwszorzędne 
znaczenie, bowiem parlament nie- 

miecki po raz pierwszy przyjął 
wniosek stronnictwa, domagający 
się, by rząd wszczął akcję w kie- 
runku Odzyskania terytorjów utra- 
сопусй на mocy postanowień trak- 

„akcji. 

tatu Wersalskiego. 
Przed kilkunastu dniami jeden 

z przywódców drugiej międzynaro- 
dówki, mąż stanu belgijski, Vander- 
welde, wystąpił z artykułem doma- 
gającym się oddania Niemcom tych 
dwóch okręgów. 

W dyskusji, jaka w tej sprawie 
się toczyła, spotkała się ona z ostrą 
odprawą, po której zaniechał swej 

Charakterystycznem jest, że 
w Reichstagu za wnioskiem doma- 
gającym się rewizji traktatu Wer- 
salskiege głosowali również socja- 
liści niemieccy. 

APOWWYEDNEAWIE 

w sobotę nastąpi zamknięcie sesji budżetowej 
Sejmu i Senatu. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzącą sobotę skończy 

się sesja budżetowa Sćjmu i Senatu. 

Podobno w dniu tym zostanie ogło- 

szony dekret Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej zamykający sesję. Przed zam- 

knięciem Sejm i Senat zalatwią 
wszystkie sprawy znajdujące się jesz- 

cze na warsztacie pracy a w. pierw- 
szym rzędzie Sejm uchwali poprawki 
Senatu do budżetu, zaś Senat ustawę 

antyalkoholową oraz nowelę do roz- 

porządzenia Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o Krzyżu Niepodległości. W ` 

tym cełu odbędą się jeszcze dwa po- 

siedzenia Sejmu w piątek o godz. 4-ej 

P. pł. i w sobotę rano jedno posiedze- 
nie Senatu w sobotę p. p. Również w 

sobotę o godz. 1-ej p. p. odbędzie się 
plenarne posiedzenie klubu parlamen- 

tarnego B. B. W. R., na którem obec- 

ność wszystkich posłów i senatorów 
jest konieczna. 

Gratulacje B. B. W. R. 

WARSZAWA, 18. III. (Pat). Pre- 

zes BBWR. Jędrzejewicz przesłał na 

Maderę z okazji Imienin Marszałka 

Piłsudskiego depeszę następującej 

treści: 

Pierwszy Marszałek Polski. Fuchal, 

Madera. Panie Marszałku! W imieniu 

klubu parlamentarnego Bezpartyjne- 

go Bloku Współpracy z Rządem i 

własnem mam zaszczyt przesłać w 

dniu Twych Imienin wyrazy hołdu i 
wierności oraz życzenia zdrowia i sił 

do kierowania państwem i do prowa- 
dzenia go do chwały i potęgi. 

Gdynia — ku czci Marszałka. 

GDYNIA, 18. HI. (Pat). Na wnio- 
sek starosty grodzkiego Pożerskiego 
magistrat i rada miejska uchwaliły 
cełem uczczenia imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego  przemianować 
ulicę Kasyna na aleję im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Będzie to naj- 
piękniejsza ulica Gdyni szerokości 44 
metry, łącząca szosę Gdańską z mo- 
rzem. 

—00— 

Imieniny gen. Rydza-Śmigłego 

Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym gen. Edward 
Rydz Śmigły obchodził swe imieniny 
W ciągu dnia p. generałowi złożyło 
życzenie ponad 400 osób ze świata 
rządowego, parlamentarnego i woj- 
skowego. 

Dymisja wice-ministra Starzyńskiego. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wice min. skarbu p. Stefan Sta- 
rzyński zgłosił prośbę o dymisję. Dy- 
misja, jak się dowiadujemy, została 
przyjęta. W związku z tem w kołach 
politycznych i w prasie ukazał się sze- 
reg. komentarzy, według których p. 
Starzyński ma objąć inne wysokie sta 
nowisko państwowe, m. in. utrzymują 

że zostanie on powołany na wiee-pre- 
zesa Banku Polskiego. Jak się dowia- 
dujemy, w chwili obecnej p. Starzyń- 
ski nie zamierza objąć żadnego stano- 
wiska, państwowego zachowa jedynie 
mandat poselski, jaki piastuje z jed- 
nego okręgu Małopolski Wschodniej. 

aus 

Olbrzymi proces P.P.S.-lewicy. 
Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

! Z Łodzi donoszą, że w dniu wczo- 
rajsz ostatecznie zostały zakończo- 
"ne dochodzenia, przeciw członkom P. 
P.S.Lewicy, aresztowanym w swoim 
czasie w Łodzi. Akty obejmujące 500 
stron pisma maszynowego, przekaza- 
no sędziom śledczym poszczególnych 
rewirów. Dotychczas pozostaje w wię- 
zieniu 132 uczestników kongresu, re- 
sztę wypuszczono za kaucją. Wobec 
tego, że okazało się niemożliwem prze 
prowadzenie tego olbrzymiego proce- 

su w Łodzi, gdyż na ławie oskarżo- 
nych ma zasiąść przeszło 500 osób, a 
do rozprawy zostanie powołanych ty- 
siąc świadków rozprawa zorganizo- 
wana zostanie w ten sposób, że nie 
będzie ona w całości w Łodzi. Akta 
oskarżonych będą przekazane urzę- 
dom prokuratorskim do miejsc za- 
mieszkania poszczególnych oskarżo- 
nych, a rozprawy odbędą się w siedzi- 
bach Sądów Okręgowych i miejsc za- 
mieszkania. 

Przesunięcie terminu poboru. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. | 

Kierownik. Min. Sp. Wojsk. gen. 
Konarzewski przesunął termin wio- 
sennego wcielenia rocznika  poboro- 
wego 1909 r. o jeden tydzień. Poboro- 
wi, podlegający temu wciełeniu, nie 
otrzymają nowych kart powołania, 
lecz winni stawić się do formacyj 0 je 
den tydzień później. Na podstawie 

tych otrzymanych kart powołania po- 
borowi powołani na dzień 8-go kwiet- 
nia mają stawić się w oddziałach w 
dniu 15-go kwietnia, powołani na 
dzień 9-go kwietnia w dniu 16-go 
kwietnia, powołani na 10 kwietnia w 
dniu 17-go kwietnia. 

—— 

Giełda warszawska z dn. 18.III. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

   

      

Dolary . . . . - 8,92—8,94 8,90 
Belgja - 124,00—124,42- 194,11 
Bolandja . . . . . - 357,75 —358,65—354,85 
Londyn . . . .. . 3,36'/,— 43,47 — 43,251, 

„ Nowy York - 5.918—8.938—8,508 
Nowy York kabel 
RYŻ R Gta 
Praga, -- e 
Szwajcarja . . 
Wiedeń . . . - 
Włochy. . . .. 
Berlin w obr. pryw. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka inwestyc. › . „ . . . 93,75 — 93,50 
Ta sama seryjna . t. 

- 8.9327—8,947— 8,607 
- 34,03—35,02 34,54 
26,44'/„ — 26.51 — 26,38 

. 171,75—172,18 —171,32 
123,45—125,76—12 „14 

. 46,72 —46,89—46,65 
212.55 

   
    

  

   
   

  

   

        

5% Konwersyjna . 50,60— 51,00 
8% dolarowa + „ „76,00 
7% Stabilizacyjna Wie lo «| ВЬ 
8% Ł. Z. B.G. K.i B.R., obl. B. G. K 04,00 
Te same 7% . . : - . 40 4 lg OS 
10% kolejowa  .. 
894 obl. B. G. K. 
4'/,% ziemskie 
5% warszawskie . . 

8% warszawskie . . 
8% Częstochowy . . 
8% Piotrkowa - . -« .. . 
10% Siódlee ооа нра оее 74,75 
6% obl. m. Warsz. 6em. , . . . 52,00—51,50 
8-ma i 9-ta em.. . . . 50,50—40,75—50.00 

AKCJE: \ 

Bank Poleki ,-, - « + « « » » ». + 18500 
Siła i Światło . . . . . . « 4) 4. 
Cukier w .. + + 29,00— 20,50 
Isiipopi. sk Ais wieje ye, 76609008 
Radzki - soi Li: sę + + 12,00—11,50 
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Genjusz czynu. 
Dzień Imienin Piłsudskiego — to 

nie okazja do uczczenia ministra, czy 
b. premjera, b. Naczelnika Państwa 

czy Prezydenta Rzeczypospolitej, ale 
przedewszystkiem obowiązek złożenia 
hołdu zasługom, cnotom i genjuszowi 
Wielkiego Człowieka, najzasłużeńsze- 
go z żyjących Polaków. | 

To nie „galówka”*, bo to nie gięcie 
kadłuba przed knutem zaborcy, ale 
to hołd Polskiej Zasłudze. 

Tylko niekulturalny człowiek, tyl- 
ko ciemny fanatyk nie potrafi skłonić 
głowy przed majestatem zasług, mę- 
czeństwa, bohaterstwa, poświęcenia i 

ofiarności, tylko tępe krótkowzroczne 
indywiduum nie potrafi objąć umys- 
łem genjalnych czynów sobie współ- 
czesnych ludzi wielkich. 

Piłsudski jak mało kto, był „faber 
suae fortunae'. Kto w dziejach prze- 
szedł tak olbrzymiej rozpiętości prze- 
paść doli i niedoli? Piłsudski nie za- 
czął nawet od kaprala, nie mógł być 
nawet szeregowcem w swojej Ojczyź- 
nie, był tylko szaleńcem, który wie- 
rzyl. że mur można przebić głową. 
Rozbił mur uprzedzeń i niewiary 
własnego  społeczestwa,  rozkruszyl 
kajdany niewoli, potargał sieci nie- 
prawości i dziś muruje podwaliny po- 
tęgi Rzeczypospolitej. 

Nie ślepe szczęście, nie wpływy 
potężnej partji, nie protekcja lub u- 
rodzenie, nie płaszczenie się przed ob- 
cą siłą. jak to bywa z miernotami, 
wyniosły go aż tam, gdzie dziś stoi, 
na piedestał twórcy historji naszej w 
XX wieku, ale Jego własna zawzięta 
praca, nieustępliwa wola, niezłomny 
charakter, ofiarność, cnota obywatel- 
ska, patrjotyzm, genjusz wodza i mę- 
ża stanu, genjusz Garibaldiego i Ca- 
voura w jednej postaci. 

Zaprawdę bowiem niewiadomo, 
kiedy bardziej rozbłysnął Jego gen- 
jusz, czy wtedy, gdy samotny, bez 
środków materjałnych, ścigany przez 
carat, wśród obojętności własnego 
społeczeństwa, wierząc przeciw na- 
dziei, kładł pierwsze zręby „armji 

polskiej”, czy wtedy, gdy po ustąpie- 
niu fal potopu zaborczego obejmował 
dyktaturę nad spustoszonym krajem, 
nad narodem bez organizacji, nad Pol- 
ską bez granic, bez wojska, bez skar- 

bu i jakby z chaosu genjuszem swoim 
wyprowadzał organizację państwową, 
kładł fundamenty pod ustrój spo- 
łeczny i, jakby jakiemś tajemnem za- 
klęciem, nie mając ani magazynów, 
ani arsenałów, ani fabryk wywoływał 
z pod ziemi bataljony, pułki, dywizje, 
—czy wtedy, gdy szachował po mist- 
rzowsku „faktami dokonanemi* dyp- 
lomację świata, jednocząc wszystkie 
dzielnice niemal historycznej Rzeczy- 
pospolitej, wbrew różnym zastrzeże- 
niom polityków europejskich, wbrew 
różnym lękliwym mapom „narodo- 
wym: — czy wiedy, gdy przechodził 
Rubikon nieprawości państwowych i 
kładł na rozchybotane szale losu swo- 
ją przeszłość i przyszłość narodu, gdy 
wyrzekał Cezarowe „ałea jacta est", 
zdecydowanie, z proroczą konieczno- 
ścią, z błyskawicznym skutkiem. 

Było to wszystko ponad siły czło- 
wiecze. Na wykonanie tych zadań 
trzeba było sił tytana. 

Piłsudski zmierzył się z zadaniem 
i losem. Wziął na barki historyczne 
brzemię i dźwignął je. Dokonał dzieła 
Jagiellonów i Batorych, a dziś doko- 
nywuje pracy reformatorskiej, której 
się podjęli twórcy Konstytucji Majo- 
wej. 

Ma rozwścieczonych wrogów i od- 
danych na śmierć i życie przyjaciół — 
karnych żołnierzy. 

Dlaczego? To los Wielkich Ludzi. 
Tylko blade miernoty, szare bez- 

indywidualności nie mają zaśłepio- 
nych przeciwników, ale też i oddanych 
druhów doli i niedoli. Cezar miał swe- 
go Brutusa, Napoleon — Chateau- 
brianda i Piłsudski ma swoich Bru- 
tusów i Chateaubriandów, ale za sobą 
ma większość zdrowego narodu i ko- 
chającego żołnierza — w mundurze 
i w stroju cywilnym. 

My, żołnierze, od wiarusa—legjo- 
nisty do ochotnika z roku 1920, wie- 
my i nigdy nie zapomnimy, że był On 
z nami na polu walk, w ogniu, w ob- 
Jiczu śmierci i dlatego honor nam ka- 
że nigdy Go nie zawieść, iść do ostat- 

niego tchu w ataku o utrwalenie bytu 
Rzeczypospolitej. — Tak nam dopo- 
móż Bóg! 

Kazimierz Wojmir 
legjonista. 

  

Medal z bronzu, dłóta art.-rzeźbiarza St. R. Lewandowskiego, ofiarowany przez 
autora Pani Marszałkowej Piłsudskiej na dzień imienin Marszałka. 

  

WARSZAWA 18.III. Pat. — Na 16-em po- 
siedzeniu Senatu w dniu 18 b. m. Izba przy- 
stąpiła od rozpatrywania 26- projektów u- 
staw o przewłaszczeniu nieruchomości pań- 
stwowych „które referował sen. Zaczek. 
Wszystkie projekty ustaw przyjęto zgodnie 
z propozycjami komisji. 

Zkołei sen. Drucki-Lubecki referował pro 
jekt ustawy o samoistnym podatku wyrów- 
nawczym dla gmin wiejskich. Komisja, ad- 
ministracyjna i skarbowo-budżetowa wpro- 
wadziła do tego projektu szereg poprawek. 
Poparwki odrzucono i przyjęto projekt us- 
tawy w brzmieniu , zaproponowanem przez 
komisję. 

Po referacie sen. Kamienieckiego oraz 
referacie, sen. Rogowicza przyjęto szereg 
projektów ustaw ratyfikacyjnych, nie wpro- 
wadzając do brzmienia sejmowego zmian. 

Po referacie sen. Szarskiego przyjęto bez 
zmian projekt noweli do rozporządzenia Pre 
zydenta Rzeczypospolitej o wierzytelnościach 
w walutach obcych i złotych w złocie oraz 

  

Posiedzenie Senatu. 

  

po referacie tegoż senatora projekt ustawy 
o zabezpieczeniu praw posiadaczy listów za- 
stawnych i obligacyj w przypadku wykona- 
nia przez państwo prawa pierwokupu, wy- 
kupu łub pszymusowego wykupu na cele 
reformy rolnej nieruchomości, obciążonych 
pożyczkami, zabezpieczającemi listy zastaw- 
ne i obligacje 

Po przedwie Senat przystąpił do projek- 
tu noweli do ustawy emerytalnej, który re- 
ferował sen. Barański (BB), zwalczając za- 
rzut jakoby podwyższenie składek emerytal- 
nych było pewnego rodzaju obciążeniem 
pensyj urzędniczych Referent zauważa, że 
emerytura powinna być prawem nabytem, a 
nie czemś w rodzaju aktu humanitarnego 
i filantropji. Z tego wynika, że wysokość 
składek powinna odpowiadać wysokości 
świadczeń dla emerytów. 

W głosowaniu projekt noweli przyjęto 
w brzmieniu sejmowem, oraz uchwalono 
wszystkie rezolucje, zaproponowane przez 
sen. Morę-Brzezińskiego. 

Odwołanie posła niemieckiego z Kowna? 
RYGA, 17-1IL (Tel. w/.). Donoszą 

tu z Kowna, że w kołach politycz- 
nych litewskich krąży pogłoska, ja- 

koby w najbliższej przyszłości miał 

być odwołany z Kowna obecny po- 

seł niemiecki Morath, którego za- 

stąpi inny dyplomata. Odwołanie 
Moratha pozostaje podobno w związ- 
ku z coraz bardziej komplikującą 

się kwestją klajpedzką. 

KU R Lo R W 

Uroczystości imieninowe 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 18. III. (Pat). W 
dniu 18 b. m. jako w przeddzień Imie- 
nin p. Marszałka Piłsudskiego, odbyło 
się szereg uroczystości ku czci dostoj- 
nego solenizanta. Z nastaniem zmro- 
ku gmachy publiczne i wojskowe ilu- 
mińowano oraz udekorowano flagami 
państwowemi i portretami Marszałka. 
Udekorowano również domy prywat- 
ne i wystawy sklepowe. W godzinach 
popołudniowych odbyło się szereg 
akademij i odczytów, zorganizowa- 
nych przez stowarzyszenia społeczne, 
na których podkreślano czyny i za- 
sługi, poniesione dla kraju przez wo- 
dza narodu. We wszystkich formac- 
jach wojskowych odbyły się pogadan- 
ki i odczyty. O godzinie 17-ej w sali 
rady miejskiej odbyła się akademja, 
urządzona staraniem Legjonu Mło- 
dych, na którą przybyli liczni przed- 
stawiciełe władz cywilnych i wojsko- 
wych z zastępcą szefa sztabu główne- 
go gen. Kwaśniewskim na czełe i J. 
M. rektorem. uniwersytetu warszaw- 
skiego Michałowiczem oraz liczne rze- 
sze publiczności. 

   

Akademję zagaił p. Mroszkiewicz 
oddaniem hołdu i czci Dostojnemu So- 
tenizantowi. Następnie przemówienie 
wygłosił płk. dypl. Ulrich. 

W godzinach wieczornych na uli- 
cach miasta odbył się capstrzyk or- 
kiestr wojskowych. O godz. 18-€j u- 
formował się wielki pochód, zdążają- 
cy do Bełwederu. Z placu Marszałka 
Piłsudskiego wyruszyły oddziały woj- 
skowe garnizonu warszawskiego z 
pocztami i sztandarowemi i orkiestra- 
mi, dałej związki wojskowe, przyspo- 
sobienie wojskowe. Ż placu Teatral- 
nego wymaszerowały oddziały policji 
państwowej. W międzyczasie na dzie 
dzińcu belwederskim zgromadziły się 
delegacje oficerów i podoficerów na 
czele z przedstawicielami generalicji. 

O godzinie 19 na dziedziniec bel- 
wederski nadciągnął pochód. Do ze- 
branych wygłosił krótkie żołnierskie 
przemówienie kierownik M-stwa Sp. 
Wojskowych gen. Konarzewski, koń- 
cząc słowami: „Pan Marszałek Pił- 
sudski jest dzisiaj nieobecny, lecz 
wszyscy zebrani życzymy Marszałko- 
wi Piłsudskiemu zdrowia 'i długiego 
życia. Nasz Ukochany Wódz niech 
žyjel“. W tym momencie orkiestry 
odegrały hymn państwowy, a zebrani 
powtórzyli kilkakrotnie z. entuzjaz- 
mem okrzyk gen. Konarzewskiego. W 
tejże chwili baterja 1 dyw. artylerji 
konnej, ustawiona w parku Łazien- 
kowskim, oddała 19 strzałów armat- 
nich. 

RAE 

Wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych z Łotwą. 

WARSZAWA, 18. III. (Patj" Ww 
dniu 18 b. m. nastąpiła w Warszawie 
wymiana dokumentów ratyfikacyj- 
nych traktatu handlowego i nawiga- 
cyjnego między Polską a Łotwą, pod- 
pisanego w Rydze 12 lutego 1929 r. 
Powyższej wymiany ze strony Polski 
dokonał p. August Zaleski, minister 
spraw zagranicznych, ze strony zaś 
Łotwy p. Olgierd Grosswałd, poseł 
nadzwyczajny i minister nomocny 
republiki łotewskiej w Warszawie. 

Ad całendas graecas. 
GENEWA, 18. HI. (Pat). (Szwaj- 

carska Agencja Tełegraficzna). Mię- 
dzynarodowa konferencja dla: sprawy 
rozejmu celnego na swem posiedzeniu 
w dniu 18 b. m. jednomyślnie przyję- 
ła końcowy protokół konferencji, 
stwierdzający, że okazało się niemo- 
żliwe osiągnięcie zgody co do ustale- 
nia wprowadzenia w życie przyjętej 
poprzednio konwencji handlowej. Pro 
tokół pozatem stwierdza, że przez to 
nie jest jeszcze wykluczona możli- 
wość wprowadzenia konwencji w: ży- 
cie w jakimś pjóźniejszym terminie. 

  

wolerajcię przemysł krajowy 

      

wiczów 

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

15 
z DENISE 

AUGUSTY WOŁEJKOWEJ 
w dniu 20-go marca r. b., o godz. 7-ej rano, Wielebny Ks. Bielawski, | 
odprawi w Bazylice, w kaplicy Sarca Jezusowego, nabożeństwo 
żałobne, na które zapraszają krewnych i znajomych 

Córka i Synowie. 

Eliza Orzeszkowa a szkoła żydowska. 
Zamieszczając poniżej głos przy- 

wódcy żydowskiej grupy demokra- 
tycznej w Wilnie nie chcemy przez to 
wyrazić, że podzielamy w zupełności 
poglądy autora. Sprawa szkołnictwa 
żydowskiego jest nader skomplikowa- 
na i nasuwa szereg wątpliwości, któ 
rych nie rozwiązuje stanowisko, 

dr. Szabada. Dość wymi 
tje języków żydowskiego i hel 

jskiego, szkół wyznaniowych izrae- 
lickich i t. d. Głos dr. Szabada najeży 
uważać za wyraz tyłko części opinii 
społeczeństwa żydowskiego. 

  

     

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Miejskiej w Wilnie zdarzyło się coś. 
co dła człowieka obcego, nie pochodzą 
cego z Wilna, gdyby przeczytał o tem 
w dziennikach, byłoby zupełnie nie- 
zrozumiałem. Jakto? Magistrat pro- 
ponuje nadanie jednej ze szkół „ży- 
dowskich* imienia Elizy Orzeszko- 
wej, a przedstawiciele żydowscy w 
Radzie Miejskiej — bez różnicy kie- 
runku — tak energicznie przeciwko 
temu oponują, iż radni Polacy proszą 
o zdjęcie tej sprawy z porządku 
dziennego? 

Jakaż jest przyczyna tego stanow- 
czego protestu ze strony Żydów? 

Przyczyna ta jest dość prosta i 
pragnąłbym, ażeby społeczeństwo pol 
skie zechciało to zrozumieć. 

Utwory znakomitej polskiej pisar- 
ki Elizy Orzeszkowej są wszystkie 
przetłumaczone na język żydowski i 
bardzo popularne wśród całego ży- 
dostwa, a imię jej jest symbolem hu- 
manitaryzmu i miłości do przygnę- 
bionych. Jeszcze nikt z pisarzy pol- 
skich nie umiał tak głęboko przenik- 
nąć do duszy prześladowanego Żyda 
i znaleźć w niej ukryte pod zewnętrz- 
nie niepociągającą formą uczucia 
czysto ludzkie, natchnione wysoką 
moralnością. Dlatego też pamięć Eli- 
zy Orzeszkowej jest głęboko ćzczona 
przez ludność żydowską. Dlatego jej 
imię może być związane tylko z in- 
stytucją, która jest miłą tej ludności, 
korzysta z jej sympatji i w każdym 
razie nie jest przez nią nienawidzona. 

Dlaczego więc ludność żydowska 
m. Wilna tak pogardza szkołą, której 
Magistrat chciał nadać imię słynnej 
pisarki polskiej? 

O, jest to sprawa bardzo bolesna 
i trudno wyświetlić ją wszechstron- 
nie w jednym artykule. Postaram się 
jednak krótko na to pytanie tu od- 
powiedzieć. 

My, Żydzi, uważamy siebie za na- 
rodowość, a nietylko za obywateli 
mojżeszowego wyznania. Z jakiego- 
kolwiek punktu widzenia rozpatry- 
wać będziemy sprawę szkolnictwa 
dla mniejszości narodowych, musimy 
dojść do wniosku, że Żydzi w Polsce, 
tak samo jak i inne mniejszości naro- 
dowe, mają prawo do państwowej 
szkoły powszechnej w języku ojczy- 
stym. 

Z punktu widzenia pedagogiczne- 
go jest już powszechnie przyjęta za- 
sada, że dzieci najlepiej mogą się roz- 
winąć i najlepiej robić w nauce po- 
stępy, jeżeli ją pobierają w języku, 
w jakim rozmawiają w domu, w ja- 
kim otrzymują pierwsze pojęcia ze 
świata zewnętrznego. 

Nie taję, że żądanie nasze w dzie- 
dzinie szkolnictwa żydowskiego w ję- 

KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — Il-gie piętro 

prowadzą natkę systemem przedmiotowym, dogodn. dia każdego przygotowania 
Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. li do 13 i od 17,20 do 2l-ej. 

      

   

zyku ojczystym ma również znacze- 
nie narodowe. Chcemy, ażeby na- 
szego młodego pokolenia nie odrywa- 
no od jego narodu, jego kultury i ję- 
zyka, ażeby nie pozbawiono go ko- 
rzeni w glebie rodzimej. 

A do tego właśnie zmierza poli- 
tyka t. zw. „szkół powszechnych 
świętujących Sabat". Polityka ta pro- 
wadzi do stłumienia ducha narodo- 
wego. Sądzę, że właśnie demokracja 
polska, która dziesiątki lat toczyła 
walkę o szkołę polską, najlepiej zro- 
zumie słuszne żądania demokracji 
żydowskiej w kierunku uzyskania 
szkoły z ojczystym językiem wykła- 
dowym, utrzymywanej przez państ- 
wo. 

Właśnie w Wilnie i w Wileńsz- 
czyźnie, gdzie poczucie kulturalno- 
narodowe przenikło do najszerszych 
warstw społeczeństwa żydowskiego, 
szkołnictwo żydowskie bujnie się roz- 
winęło. Stworzyliśmy tutaj ogródki 
dziecięce, szkoły powszechne, gimna- 
zja, szkoły wieczorowe, seminarjum 
nauczycielskie, technikum, szkoły za- 
wodowe, uniwersytet ludowy — 
wszystko z językiem wykładowym 
żydowskim. W Wilnie również stwo- 
rzony został Żydowski Instytut Nau- 
kowy, jako centrum naukowe całego 
żydostwa. Wszystko to zostało zbu- 
dowane wysiłkiem samego społeczeń- 
stwa bez żadnej pomocy państwa. 

I otóż, w najcięższych czasach dla 
szkolnictwa żydowskiego, kiedy za- 
rządy tych szkół borykają się z naj- 
większemi trudnościami finansowe- 
mi, kiedy nauczycielstwo nasze gło- 
duje — bo otrzymuje zaledwie ), 
część należącej mu pensji — i mimo 
to nie wypuszcza z rąk pochodni o- 
światy, rząd otwiera niepotrzebne w 
naszym kraju szkoły „szabasówki”, 
zapraszając na kierowników obcych 
nam „galiłejuszy*, podważając pod- 
waliny trwałej, mozołnej i ofiarnej 
pracy kulturalnej społeczeństwa ży- 
dowskiego. 

Nie będę tu wychwalać naszych 
szkół żydowskich. Powiem tylko, iż 
tworzone one są na najlepszych zasa- 
dach pedagogiki społecznej; że po- 
rządków „Sztuby* w żadnym wypad- 
ku tu niema. Nasze szkoły dążą do 
wychowania lojalnych obywateli w 
duchu humanitarnym, a również bez- 
względnej tolerancji wobec uczuć 
ludzkich oraz zamiłowania i poszano- 
wania pracy. Uważmy za bezwzględ- 
nie konięczne, ażeby młodzież nasza 
doskonale opanowała język polski, 
dobrze znała literaturę i historję Pol- 
ski. ` 

Szkoły zaś „świętujące Sabat" 
zwalczamy, albowiem są one nam na- 
rzucone, stworzone przciwko naszej 
woli i uznawane przez nas za szkodli- 
we. Dążymy do tego, aby ludność ży- 
dowska nie była krzywdzona pod 
względem duchowym i kulturalnym. 
Spójrzmy na sąsiednią Łotwę: rząd 
utrzymuje tam wszystkie szkoły pol- 
skie, żydowskie i innych narodowości 
w takim samym stopniu, jak łotew- 
skie, co przyczyniło się do znacznego 
podniesienia prestige'u rządu. To sa- 
mo ma miejsce i w innych krajach. 

Żądamy, żeby również w Polsce 
szkoły żydowskie z językiem wykła- 
dowym żydowskim utrzymywane by- 
ły przez rząd. 

Taka szkoła żydowska dopiero 
będzie godną nosić miano związane 
z imieniem wielkiej powieściopisarki 
polskiej. 

Dr. C. Szabad. 

Wielki strateg polityczny. 
Połączenie w jednej osobie dużej 

miary wojownika i polityka jedno- 
cześnie jest rzeczą bardzo rzadką i 
niewiele zjawisk takich można zna- 
leźć w dziejach. Gdy się zdarzą jed- 
nakże—są to już zjawiska wspaniałe. 
Jednym z takich mężów zjawisko- 
wych jest Marszałek Piłsudski. Po- 
śród współczesnych stoi on odosob- 

niony najzupełniej i do nikogo nie po- 
dobny ani w decyzjach swych ani w 
swych metodach. Szlak jego życia jest 
długiem pasmem walk. Walka to jego 
żywioł, w niej występuje On cały. 
Walczył o Polskę, walczył dla Polski 
i walczy z Polską — z Polską ducho- 
wo chorą, by stworzyć nową inną— 
zdrową. Bo choraby się -nie ostała. 
Walcząc zrzadka jedynie można uży- 
wać metod kompromisowych—wtedy 
chyba, gdy idzie o uzyskanie chwili 
spoczynku lub wprowadzenie w błąd 
przeciwnika. To też w duchowości 

Józefa Piłsudskiego niema prawie o- 
portunizmu. Jest natomiast olbrzymia 
zdolność rozgrywania wielkich, gier 
politycznych przy pomocy niespodzie- 
wanych dla świata zewnętrznego 
choć długo óbmyślanych w sobie po- 
sunięć. Nic bardziej nie jest charak- 
terystyczne dla tego genjalnego. żoł- 
nierza, zapisującego jednak nietylko 
krwią karty historji. Zapisuje je bo- 
wiem przedewszystkim własną wołą. 

Jeden z biografów Marszałka, gło- 
śny eser rosyjski i zarazem utalento- 
wany esseista Ałdanow powiada o 
nim, iż „przeniósł do polityki obce jej 
zasady strategji“. Pisarz ten nie na- 
leży bynajmniej do adoratorów Józe- 
fa Piłsudskiego, stać go jednak na ob- 
jektywizm: Przytoczony aforyzm ob- 
jektywizmu tego jest dowodem. Uj- 
muje niewątpliwy fakt: polityka Mar- 
szałka jest strategją i jako taka skła- 
da się z nieuchwytnych, oszałamiają- 

cych wiełokrotnie „posunięć*, źród- 
łem posunięć tych jest jednak nieby- 
wała umiejętność przewidywania na 
bardzo dałeki dystans. To już nie ce- 
cha wodza wojsk, to najcenniejszy ze 
wszystkich możliwych talentów Wo- 
dza Narodu. 

Metą swego widzenia jest Marsza- 
łek zawsze. prawie daleko przed 
wszystkimi. My — reszta wleczemy 
się za Jego intuicyjnym, lae i logicz- 
nym zarazem darem przewidywania 
jak ciury. Nadążyć za nim ani spo- 
sób. Prawie zawsze bywa się zasko- 
czonym... Gdy ogół przeżuwa jeszcze 
jakąś ideę, jakiś plan — On już po- 
stanowił. I wszystko czyni w porę, 
wprzód od innych. Jak „wysiadł z 
czerwonego socjalistycznego tramwa- 
ju na przystanku Polska* — tak wy- 
siadał z każdego, który Go wieźć 
chciał w jednym kierunku bezmyśl- 
nie nazbyt długo. Uprzytomnijmy so- 
bie: w r. 1908 jest jeszcze przywódcą 
rewołucyjnych bojówek, ale w następ 
nym—poczyna zmierzać już do stwo- 
rzenia połskiej siły zbrojnej; w 1914 

roku przekraczają żołnierze jego gra- 
nicę Kongresówki w związku z pań- 
stwami centralnemi — bo inaczej nie 
można — zaś w trzy lata potem tym 
samym żołnierzom zabrania już skła- 
dać żądaną od nich przez okupantów 
przysięgę; w 1919-ym zwołuje Sejm 
ale w 22-im nie przyjmuje już z rąk 
jego ponownego wyboru na Głowę 
Państwa i niezadługo potem wycofu- 
je się z polityki aktywnej, bowiem z 
orgjami sejmowładztwa nie chce mieć 
nic wspólnego, i koniec ich jest mu 
jasny. W 1926, gdy jeszcze większość 
myśli, iż pisze sóbie, bawi się z có- 
reczkami i gra w szachy w Sulejówku 
—staje z ułanami Stamirowskiego na 
III-im moście. ! 

Od takich „niespodzianek* roi się 
cała kampanja życiowa Józefa Pił- 
sudskiego. Wszystko zwykł robić we 
właściwej chwili. Ale chwilę tę tylko 
On uchwycić umie, jak również ob- 
liczyć szanse powodzenia swoich za- 
mierzeń. Jednak obliczać szanse — 
to nie znaczy płynąć z konjunkturą. 

To znaczy konjunktury wyprzedzać 
i dlatego być i pozostać zawsze czyn- 
nikiem twórczym, wykorzystywać 
prąd, lecz zachowywać dła siebie roz- 
strzygnięcia. I w tem właśnie jest owa 
„polityczna strategja*. Nie liczący się 
z nią — w zetknięciu z wołą i pla- 
nami Marszałka przegrywają zawsze. 
Tak przegrywali obcy najeźdźcy, tak 
przegrało i _ partyjnictwo polskie, 
zwiedzione jego długą tolerancją. 
Cierpliwy był zaiste bez granic, lecz 
wiedział czemu to czyni. Rozumiał, iż 
warcholstwo sejmowe sprzykrzy Się 
i obrzydnie społeczeństwu samo przez 
się. Tak się też stało. Wybory ostat- 

nie postanowiono, gdy masy właści- 
wie były do nich już spreparowane, 
gdy straciły w ogromnej części zaufa- 

nie do łudzących je demagogów i sa- 
me przez się tęsknić zaczynały za sil- 

ną i sprawną władzą. To zdecydowa- 
ło o losach „jedynki* w pierwszej li- 
nji i zapewniło rządowi możność pra- 
cy z nowym Sejmem. Ale tego trzeba 
było umieć doczekać. się i wyzyskać 
moment, gdy nastroje dojrzały dosta- 
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| Znak Zodjaku 
; Marsz. PiIsudskiego. 

Astorlogja, nauka stara jak Świat, kiero- 
wała przez długie wieki życiem krółów i 
mędrców, wyrokowała o zdarzeniach, sta- 
wiała horoskopy w dni urodzin dzieci nioż- 
nych domów. Astrolog był w głębokiej sta- 
rożytności, w Egipcie, w Rzymie, a jeszcze 
więcej w średniowieczu, osobą tajemniczą, 
otoczoną trwożnym szacunkiem, aż... do zło- 
wrogiej chwili kiedy za niesprawdzającą się 
wróżbę strącał go potentat z wieży obser- 
watorjum lub oddawał «dzikim zwierzętom 
na pożarcie. 

Każdy dwór panujący, każdy dom wiel- 
możów miał swego nadwornego, „przepowia- 
dacza* losów rodziny, biegów zdarzeń, nad- 
chodzących klęsk, wojen i pomorów. Naj- 
światlejsi ludzie Odrodzenia zasięgali rad 
astrologów, wymagali przepowiedni, . Leo- 
nardo da Vinci z całym swym genjalnym 
umysłem popadł prawie w niełaskę u swe- 
go tyrana Lodovico il „Moro* Sforza, za to, 
iż nie chciał stawiać horoskopów i zajmo- 
wać się alchemją.. Pełno jest w naszej hi- 
storji wzmianek o przepowiedniach astro- 
logów nadwornych, a jak wiadomo, lubo- 
wał się w nich szczegółnie król tak światły 
jak Zygmunt August, nabrawszy do tych 
spraw tajemniczych gustu od matki Borysa. 
kióra pochodziła z domu oddanego prakty- 
kom 

  

czarodziejskim. 

d astrologii w którą, pamiętajmy, 
z wieki całe wierzyli święcie najrozum 

ludzie, je: cały system słoneczny 
ząc organiczną całość ma za centrum 

serce-słońce i z niego czerpie życie. Pianety 
krążą po kole naokoło i drogę tę nazwali 
ludzie zodjakiem. Astrologja ujmuje zodjak 
jako niewidziałny krąg krystaliczny życia 
kosmicznego otaczający ziemię* — tak pi- 
sze o starożytnej nauce jedyny chyba astro- 
log i „stawiacz* horoskopów podług skompii 
kowanych wyliczeń matematycznych p. Star- 
ża-Dziecżbicki z Warszawy. 

Według tedy znaków zodjaku ustała się 
charakter urodzonych pod danym znakiem 
ludzi. Według obliczeń p. Starży-Dzierżbic- 
kiego, ogłoszonych w numerze 80 „Naokoło 
Świata”, Józef Piłsudski urodził się pod 
znakiem... Strzelca.. Jest to trzeci znak „ele- 
mentu ognia“, oznączającego entuzjazm i bo 
haterstwo, Znak ten na starych głobusach 
i drzeworylach średniowiecznych wyobra- 
żony jest jako Centaur, strzelający z łuku, 
i mający gwiazdy pod nogami. W starożytno 
ści Centaur był symbolem autorytetu i mąd- 
rości wszechświatowej, oraz wierzono, iż 
ludzie urodzeni pod tym znakiem są boha- 
terscy, o.pewnem oku i moenem sercu, do- 
skonali jeźdźcy i poskramiacze dzikich zwie 
rząt. 

W. ludziach tego typu, wszystkie. siły 
psychiczne idą z dołu do góry, dążąc do wyż 
szych stanów istnienia, jak Centaur, co się 
ze zwierzęcia w człowieka wyzwala. Pod- 
stawą tego dążenia jest chęć poświęcenia się 
dla ideału. Jako Łucznik, Cenłaur oznacza 
ideę wolności, ludzie tak urodzeni dążą do 
celów najwyższych, polegają na sobie prze- 
dewszystkiem i wierzą w siebie. 

Wpływ słońca w tym znaku przejawia się 
od 23 listopada do 22 grudnia, obdarza zdol 
nościami przewidywania, intuicją, nawet da- 
rem proroczym, usposobieniem wesołem, peł 
nym nadziei, nieco niespokojni, nadmier- 
nie aktywni. Niekiedy ludzie z pod tego 
znaku zbyt szczerzy, zbyt otwarci i pewni 
siebie... 

Ich natura wewnętrzna przejawia głę- 
bokie uczucia religijne, dusza zdolna do 
głębokiej czci i poświęcenia się. Otwarci, 
uczciwi, szlachetni, lojalni względem osób, 
z któremi ich życie związało, dążą: zawsze 
do głębszego ujęcia życia i zdradzają skłon- 
ności filozoficzne. Pod tym znakiem prócz 

Marszałka Piłsudskiego urodziłi się: Horacy, 
Milton, Lopez de Vega, Tomasz Zan, Kas- 
prowicz, Alfred de Musset, Rilke, Bjornson, 
oraz bojownicy o wolność, Engels, Niekra- 
sow, książe Krapotkin, Edith Cavell, Barn- 
ting, Conrad-Korzeniowski, Klementyna 7 
Taūskich Hoflmanowa, i aktorzy: Alojzy 
Żułkowski i Junosza Stępowski. 

Wertując stare foljały natrafiamy na ta- 
ką znów inną przepowiednię dla Domu P. 
Piłsudskich na ich klejnot herbowy, z okazji 
deputacji do trybunału W. Ks. Litewskiego 
w 1753 roku. lmć Pana Piwniczego Franci- 
szka Piłsudskiego, herbu Strzała. 
Volat donec tangat anhela terpum Philot. 
Piłsudskich nic nie umie spocząć Strzała, 
"W Bogu, Oyczyžnie by metę dostała, 
Przetoż jej celem Bóg, honor Qyczysty 
Bo ten w Pilsudskich domie jest wieczysty. 

H. R. 

       

    

  

     
„Big Bill“ osławiony burmistrz Thomson, 
Chicago, polityczny przyjaciel Al Capone'a. 

tecznie. To także była w pewnym 
stopniu strategja... 

Taką „straiegją* posługuje się 
Marszałek w długiej drodze swej ol- 
brzymiej twórczości prawie zawsze. 
Ale strategja i w wojnie orężnej bywa 
lylko sposobem toczenia bojów, ni- 
czem „więcej. By sposób ów mógł 

przynieść zwycięstwo, trzeba w nie 
wierzyć i być pewnym swej siły. k to 

jest istotna tajemnica | wszystkich 
urodzonych wodzów, mogących li- 
czyć na sukcesy. I to jest tajemnica 
powodzeń wszystkich poczynań Józe- 
ta Piłsudskiego. Dusza Jego nie ma 
prawie załamań. Myśl jego w najcięż- 
szych sytuacjach działa z całym spo- 
kojem, nie zna bowiem lęku i wahań. 
W tem tkwi istota owej indywidual- 
ńej potęgi Ratownika i Budowniczego 
nowej Polski, który sprostał zadaniom 
tak olbrzymim. I nic dziwnego jest 
to bowiem nietylko wielki polityk, 
wielki strateg, lecz przedewszystkiem 
Wielki Człowiek. 

Lubicz.
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Straszna katastrofa samolotowa. 

j rano na odcinku granicznym 
Kozaezyana, mieszkańcy wsi polskich byli 
świadkami niebywałej katastrożty samolo- 
towej. Mianowicie samołot wojskowy litew- 
ski łeeąe wadłuż pogranicza  litewsko-pol- 
skiego w pewnej chwili opóścił się na zie- 
mię, poczem nagle się poderwał w górę. 
Gdy Był wzniesiony około 100 mtr., nagle 
w aparaeie nastąpił wybuch, widocznie zbior 

mika, poczem aparat płonący począł gwał- 
townie spadać wdół, zaczepiając o budynek 
strażnicy w Ożwintach. Aparat wskutek u- 

derzenia zwalił komin, poczem upadł na 
śnieg. 

Na pomoce niezwłocznie pośpieszyło kilku 
strażników litewskich, którzy wyciągnęli 
obu silnie poranionych i poparzonych lot- 
ników. 

ai ie 

LIDA 
- Zełwanie Ogniska Związku P. N. S. P. 

dniu 15 b. m. odbyło się w Lidzie 
gczajne Walne Zebranie członków 
>owege Ogniska Związku P. N. S. P 
wiełoma sprawami  organizacyjnemi 
iono szeroko sprawę spółdziełczości w 

szkołach powszechnych a także sprawę 
„Święta piesni' młodzieży szkolnej i poza- 
szkolnej oraz sprawę wycieczek szkolnych. 

Zagadnienie spółdzielczości w szkole po- 
wszechnej jest niezmiernie ważne. Siła spół 
dzieliczości, jako ruchu społeczno-gospodar- 

czego, opiera się przedew: kiem na czlo- 
wieku. Jeżeli obecnie przyjrzymy się dzia- 
łalności nawet bardzo dobrze postawionych 
spółdziełni, to widzimy, że ona nie jest taką, 
jaką ją sobie wyobrażali nasi wielcy spół- 
dzielcy Abramowski czy Wojciechowski: 
brak w nich jest bowiem młodzieńczego za- 
pału i žycia.. 

“To žycie, obok dobrze prowadzonej stro- 
my gospodarczej, mogą stworzyć tylko nowi 

łudzie. Tych ludzi wychowuje dzisiaj Polska 
Szkoła Powszechna. oraz organizacje niło- 
dzieżowe. 

Z tych właśnie względów Ognisko gmi- 
my Lida przystąpiło do tej pracy z wszech- 
stroanie obmyślanym programem. Žorgani- 
zowało dotychczas spółdzielnie uczniowskie 
przy szkołach powszechnych: w. Plasewi- 
czach, Krupie, Bohdziach, Sporkowszczyźnie 
i Dubrowni, które, oprócz strony gospodar- 
czej, (sprzedawania zeszytów i prowadzenie 
rachunkowości), prowadzą również i stronę 
oświatową przez zebrania sprawozdawcze 
młodzieży i ich rodziców oraz odczyty orga- 
nizowane przez samą młodzież szkolną 

     

      

  

List do Redakcji. 
Wtełce Szanowny Panie Redaktorze! 

*yabec ukazania się w Nr. 63 „Dziennika 

Wileńskiego" z dnia 18 b. m. wzmianki p. t. 

„.Gałówka na Uniwersytecie Stefana Batore- 

go“, w której to wzmiance umieszczono cały 

szereg wiadomości niezgodnych z prawdą, 

prosimy uprzejmie Szanownego Pana Redak- 

łora o umieszczenie w poczytnem piśmie Pa- 

na następującego sprostowania: 

14 Nieprawdą jest, że akcją wmurowania 

tablicy ku czci Wskrzesicieła Uniwersytetu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego zajęła się „nie- 

liczna grupka studentów" 

Natomiast prawdą jest, że inicjatywa 

wmurowania tablicy wyszła od następują- 

cych organizacyj akademickich: Związek 

Polskiej Miłodzieży Demokratycznej U. S. B. 

Legjon Młodych, Myśl Mocarstwowa, Akade- 

micki Związek Pracy Społecznej, Korporacja 

Vilnenzja, Korporacja Cresowia, Korporacja 

Aguilanja, przy poparciu akcji przez nastę- 

pujące organizacje: Odrodzenie, Bractwo Ar- 

żystyczne, Koło Kownian, Koło Inflantczy- 

ków. Koło Rosjan i ostatnio przez stowarzy- 

szenie Bratnia Pomoc Poł. Mł. Ak. U. S. B. 

w myśl uchwały Zarządu z dnia 17 b m. 

2) Nieprawdą jest, że Akademicki Komi- 

łet Wykonawczy Obchodu Imienin Marszał- 

ka Józefa Piłsudskiego, wyłoniony na zebra- 

niu organizacyjnem dnia 1 b. m. dzialal „pod 

bezpośredmią opieką' J. M. Rektora U. S. B. 

Natomiast prawdą jest, że wymieniony 

Komitet złożył dnia 6 b. m. do SenatuU. S. B. 

podanie z prośbą o pozwołenie wmurowania 

Xablicy, które to podanie zostało załatwione 

przychyłnie jednomyślną uchwałą Senatu z 

dnia 7 b m. o czem został Komitet Wyko- 

nawczy powiadomiony pismem Senatu z dn. 

3 b. m. za L. dz. 3807 ex 1930-31. 

3) Nieprawdą jest, że Wileński Komitet 

Akademicki jest legalną reprezentacją ogó- 
łu Pol Mi Ak. 

Natomiasi prawdą jest, že tą reprezenta- 

cją jest Bratnia Pomoc, którą jedynie skupia 

w sobie ogół Poł. Mł. Ak. U. S. B. 

4) Nieprawdą jest jakoby akcja wmuro- 

wania na Uniwersytecie tablicy pamiątkowej 

ku czci Jego Wskrzesiciela była akcją poli- 
tyczną 

Natomiast prawdą jest, że akcja ta ma 

jedynie na celu wyrażenie w. formie trwałej 
wdzięczności młodzieży akademickiej dla 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, faktycznego 
Wskrzesicieła Uniwersytetu, co nie może być 
przez nikogo kwestjonowane. A 

Akad. Komitet Wykonawczy 

1mienin Marszałka Józefa 

Obchodu 

Piłsudskiego w 

imienia zrzeszonych w nim organizacyj jak 
najuroczyściej i kategorycznie protestuje i 

potępia akcję „Dziennika Wileńskiego", zmie 

rzającą do zdyskredytowania autorytetu J. 
M. Rektora U. S. B. przed młodzieżą akade- 

micką i na tem miejscu wyraża ubolewanie, 

że”podobny, godny pożałowania fakt wcią- 
gania osoby J. M. Rektora U. $. B. do akcji 

politycznej, opartej na niezgodnych z prawdą 
przesłankach miał miejsce. 

Zechce Pan przyjąć Panie Redaktorze wy- 
razy szacunku i poważania 

Akademicki Komitet Wykonawczy Ob- 

chodu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Hieronim Sergjalis, Leon Krawacki, 

Chmielewski Fr. Dziakowicz. 
Fijas 

Jednocześnie w tejże sprawie otrzymuje- 
my od Zarządu Bratniej Pomocy P. Mł. Ak. 
U. S. B. następujący komunikat: 

„Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

Połskiej Nłodzieży Akademickiej Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie w związku 

z interpelacją w sprawie stanowiska Zarzą- 
du Stowarzyszenia wobez uroczystości wmu- 

rowania pamiątkowej tablicy ku uczczeniu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w gmachu 
głównym Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie na zebraniu swem w dniu 17 marca 
1931 r. jednomyślnie uchwalił co następuje: 
„Wobec zasług Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go, jako Wskrzesiciela Uniwersytetu Stefana 
Batorego, Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Poł. Młodz. Akademickiej U. S$. B,, któ- 

      

Dzięki pomocy jaką tu ni Ognisku 
Spółdzielnia Spożywców „Jedność* w Lidzie, 
przeprowadzając  lustracje wspomnianych 
spółdzielni uczniowskich, oraz Rada Okrę- 
gowa Spółdzielni „Społem* w Lidzie, przez 
zaofiarowanie Oddziałowi Powiatowemu Z. 

P. P. w Lidzie bibljoteki spółdzielczej, z 
której czerpać mogą wiedzę spółdzielczą 
szeregi nauczyciełstwa, praca ta przybiera 
coraz większe rozmiary i ż ze tętno. 

Poza sprawami spółdzielczemi powzięto 
uchwagę zorganizowania na wiosnę b. r. 
gminnego „Święta pieśni* młodzieży szkol- 

nej i Kół Młodzieży Wiejskiej 
Ognisko ściśle współpracuje. W Św 
śni mają wziąć udział wszystkie szkoły pow- 
szechne z terenu gminy lidzkiej oraz Koła 
Młodzieży Wiejskiej z Plasewicz, Dubrowni, 
Krupy, Sporkowszczyzny, Jewsiewicz i Za- 
pola. Po powzięciu uchwały zorganizowania 
wycieczki szkolnej szkół powszechnych z te 
renu gminy lidzkiej do Wilna zebranie za- 
kończono. 

-- Przed obchodem imieninowym. W 
związku z jutrzejszą uroczystością miasto 
Lida zostało odświętnie przybrane zielenią 
i sztandarami oraz iluminowane. Przed 
gmachem starostwa ustawiono popiersie Mar 
szałka, przy którem peb wartę honorową 
młodzież, tudzież Związ Strzelecki. Na 
gmachu magistratu widnieje monogram Mar- 
szałka. W godzinach wieczornych odbył się 
uroczysty capstrzyk, w którym wzięło udział 
wojsko, straż ogniowa oraz oddziały P. W. 
z orkiestrami i pochodniami. 

Według obliczeń urzędu pocztowego w 
Lidzie do dnia dzisiejszego wysłano z Lidy 
przeszło 5 tysięcy pocztówek z życzeniami 
dla Marszałka Piłsudskiego na Maderę. 

  

  

   
  

   

    

   

  

ra skupia ogół polskiej młodzieży akademic- 

kiej w Wilnie uważa za słuszne i wskazane 

wmurowanie tablicy pamiątkowej Marszał- 

kowi Józefowi Piłsudskiemu. Zarząd Stowa- 

rzyszenia Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Aka- 

demickiej U. S. B. godzi się na umieszcze- 

nie na tablicy podpisu: „Wdzięczna Młodzież 

Akademicka U. S. B. w Wilnie". Zarząd 

Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol. Młodz. 

Akad. U. S. B. wyraża ubolewanie, że Akade- 

micki Komitet Obchodu Imienin Marszałka 

Józefa Piłsudskiego nie zwrócił się w nale- 

żytym czasie w sprawie wmurowania tabli- 

cy do Bratniej Pomocy, jako organizacji 

kompletnej do wyrażania opinji akademic- 

kiej U. S. B.“ 
H. Dembiński 

Prezes 
W. Piekarec 

w. z. Sekretarz Generalny 

Ap 

Niewłaściwe żarty. 
W Nr. 62 „Kurjera Wileūskiego“ 

pan Wysz. w feljetonie „Dawać tu 
Leczyckiego*, między innemi pisze: 
„Może pan wziąć sobie aptekarza, wi- 
no, kobietę i dancing, maman do 
wzięcia w noc sylwestrową i tyle in- 
nych przyjemnych a pożytecznych 
motywow“. 

Jako jeden z tego zawodu, o któ- 
rym pan Wysz. wyraża się tak lekce- 
ważąco, „nie pozwalam i protestuję” 
przeciw podobnemu porównaniu, któ- 
re ani jest śmieszne, ani dowcipne, 
ani — powiedzmy szczerze — este- 
tyczne, a uwłaszcza bez żadnej przy- 
czyny godności zawodu. 

A czy wiadomem jest panu Wysz., 
że wykształcenie aptekarza nowoczes- 
nego jest równoznacznem z wykształ- 
ceniem innych wolnych zawodów, że 
farmacja, poza przeżytym i nie ist- 
niejącym już typem „skończonego 
aptekarza” z komedji Baluckiego @а- 
ła społeczeństwu dużo uczonych przy- 
rodników, działaczy społecznych, 
a nawet powieściopisarzy, (Gąsiorow- 
ski), a w niepodległej już Polsce 
ufundowała  własnemi siłami ol- 
brzymi gmach pracowni nauko- 
wych przy uniwersytecie  War- 
szawskim wartości miljona złotych, 
na co inne zawody nie zdobyły się. A 
wreszcie niech pan Wysz. przeczyta 
„Šwiat“ z r. 1928 Nr. 25, a dowie się 
o roli i znaczeniu aptekarstwa w spo- 
łeczeństwie, a polskiego w szczegól- 
ności. 

Franciszek Szukszta 
Magister farmacji. 

Przyp. Red. Skoro przedstawiciel zawo- 

du aptekarsk. uczuł się dotkniętym zwro- 
tem, użytym przez feljetonistę, winniśmy mu 
dać zadośćuczynienie i dlatego drukujemy 
protest powyższy. Sądzimy 
Wysz. był dalekim od chęci spostponowania 
zawodu aptekarskiego, który oczywiście nie 
zasługuje na traktowanie lekceważące. Właś- 

nie, przeciwnie, wydaje się nam, że autor wy- 
mienił aptekarza w szeregu innych tematów 
popularnych z wyraźną ironją chcąc przez to 
podkreślić, że opinja niesłusznie toleruje na 

scenie aptekarza, a ma jakieś zastrzeżenia 

przeciwko wyprowadzaniu na scenę typów 
ze środowiska nauczycielskiego. Zresztą nie 
jest przyjętem obrażać się na żarty feljeto- 
nistów, którzy korzystają z tych samych 
praw, co karykaturzyści, 

Odznaczenia. 

W dniu 18 b. m. nadeszło do Urzę- 
du Wojewódzkiego zawiadomienie, iż 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej na- 
dał złote Krzyże Zasługi komendanto- 
wi Policji m. Wilna podinspektorowi 
Leonowi Izydorczykowi oraz zastęp- 

cy wojewódzkiego komendanta Poli- 
cji Państwowej w Wilnie podinspek- 
torowi Eugenjnszowi Konopce, za za- 
sługi położone w dziedzinie bezpie- 
czeństwa publicznego. Pan wojewoda 
udekoruje obydwu odznaczonych pod 
czas dzisiejszych uroczystości. 

jednak, że p. 

RU RETE "R 

Ku czci Marszałka 
w Wilnie. 

Na ulicach miasta. 

Wczoraj wieczorem rozpoczęły się 
już uroczystości związane z progra- 
mem obchodu imienin Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego. Ulicami miasta 
przeciągnął capstrzyk orkiestr wojsko- 
wych garnizonu wileńskiego. Miasto 
przybrało szatę odświętną. Wszyst- 
kie domy przybrane zostały we flagi 
o barwach narodowych. W witrynach 
okien wystawowych wystawiono przy 
brane zielenią portrety Wielkiego So- 
lenizanta. 

Instytucje państwowe i gmachy 
JAluminowano, szczególnie efektownie 

wyglądają góry Zamkowa i Trzykrzy- 
ska, dworzec, Urząd wojewódzki, Dy- 
rekcja Poczt i Telegrafów, Dyrekcja 
Kolejowa oraz Magistrat. 

Depesza pracowników 
miejskich de Marszałka 

Piłsudskiego. 
W z ku z przypadającemi na 

dzień dzisiejszy Imieninami Marszał- 
ka Piłsudskiego, Związek Pracowni- 
ków Miejskich wysłał do Marszałka 
następującej treści telegram: 

„Związek Pracowników Miejskich w Wił- 
nie, przesyłając serdeczne  powinszowania 
imieninowe składa jednocześnie wyrazy głę- 
bokiej czci i hołdu Wielkiemu Budownicze- 
mu Państwa i Wybawieielowi Wilna*. 

Dar Zakładu Fotograficznego 
L. Siemaszko. 

L. Siemaszko właściciel znanej firmy fo- 
tograficznej przygotował dla P. Marszałka 
dar imieninowy w postaci pięknego albumu 
oprawnego w samodział wileński, a zawiera- 
jącego 85 fotografij ilustrujących najwaž- 
niejsze momenty dziejów Wilna za ubiegłe 
10 lecie. 

Urzędy pocztowe zasypane 
są pocztówkami dla Marszałka 

Piłsudskiego. 
Jak nas informują, wszystkie urzędy na 

terenie m. Wilna formalnie zasypane są pocz- 
tówkami imieninowemi dła Marszałka Pił- 
sudskiego. Część z nich adresowana jest na 
Maderę, część zaš do Belwederu. 

Z prowincji nadchodzą również wieści, że 
ludność tamtejsza gremjałnie składa hołd 
Wiełkiemu Budowniczemu państwa masowo 
śląc mu w dniu imienin najlepsze życzenia. 

Urzędowanie w dniu 19 marca. 
W związku z przypadającemi na dzień 

dzisiejszy imieninami Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego, dowiadujemy się, iż urzędowanie 
we wszystkich instytucjach państwowych i 
samorządowych odbywać się będzie dzisiaj 
na dwie zmiany. 

Bez przerwy czynne będą wyłącznie kasy 
publiczne. 

» Nabożeństwo solenne 
w kaplicy więziennej. 

19. III. r. b. z okazji Imienin Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w ka- 
płicy więzienia na Łukiszkach w Wiłnie o 
godz. 10.30 odprawiona zostanie Msza Świę- 
ta poczem w szkole więziennej, przez Sena- 
tora p. Witolda Abramowicza, wygłoszony 

  

zostanie okolicznościowy odczyt. a następ- 
nie odbędą się produkcje sceniczne wykona- 
ne przez więźniów. 

Obchód imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przez 
pocztowców wileńskich. 
Pracownicy pocztowi m. Wilna ze 

szczególną uroczystością obchodzą w 
roku bieżącym dzień Imienin Budow- 
niczego Państwa Polskiego, Pierwsze- 
go Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego, pragnąc dać wyraz swym 
szczerym względem jego osoby uczu- 
ciom wdzięczności i niezłomnej woli 
współpracy w urzeczywistnieniu wiel- 
kich zamierzeń Marszałka. 

Program obchodu, ustalony przez 
wyłoniony komitet, przedstawia się 
następująco: : 

Dnia 19 b. m. Godz. 9.30 — udzial przed- 
stawicieli Dyrekcji P. i T., delegatów Związ- 
ku i zrzeszeń pocztowców w nabożeństwie 
w Bazylice. 

Godz. 11 — udział Pocztowego Przyspo- 
sobienia Wojskowego i orkiestry pocztowej 
w defiladzie na placu Łukiskim.' 2 

Dnia 21 b. m. o godz. 20 odbędzie się w 
małej sali miejskiej przy ul. Końskiej 1, 
uroczysta akademja ku czci Marszałka Pił- 
sudskiego, na której program złożą się oko- 
licznościowe przemówienie prezesa Dyrekcji 
P. i T. inż.K.Żuchowicza, odczyt okręgowe- 
go wizytatora szkołnego p. M. Matuszkiewi- 
cza p t. „Postać Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go*, oraz bogata część koncertowa z udzia- 

łem chóru i orkiestry pocztowej. Wstęp na 
akademję bezpłatny za zaproszeniami. 
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Dziś Godzina 2300 

W RADIU Г Jeszcze raz 
Ioanas 18. Szopka Radjowa 

  

SPORT 
'TRÓJMECZ. 

W środę dnia 18 b. m. o godzinie 18.00 
w sali Okręgowego Ośrodka W. F. przy ul. 
Ludwisarskiej 4 odbędzie się „Trójmecz* 
gier sportowych (siatkówki i koszykówki) 
pomiędzy drużynami: А. 7. $., Strzelca i 
W. K. S. 1 p. p. Leg. 
   
   

  

Vili) 

„Bibljoteka Nowości” 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do oe- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 5 

premjum. 
Czynna od godz. ll-ej do I8-ej. : 
Kaucja 5 zł. — Abonament 2 д Е 
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Wielka afera miesna. 
Sprytna manipulacja kupca miesnego. 

Magistrat m. Wiłna na podstawie uzyska 
nych w drodze fnej informacyj stwier- 
dził, iż ostatnio pojawiła się w sprzedaży 
większa iłość mięsa, nie badanego przez u- 
rzędowych weterynarzy miejskich. W zwią- 
zku z tem zarządzono ścisłe obserwacje, któ 
re w rezultacie doprowadziły do ujawnie- 
nia wielkiej afery mięsnej, której głównym 
bohaterem był właściciel jatki przy ul. Try- 
nitarskiej 1, Grzegorz Taje (Antokolska 163) 

Rewidenci miejscy, po wpadnięciu na 
ślad nadużyć, od kilku dni regularnie urzą- 
dzali zasadzki cełem zdemaskowania spryt- 

nego aferzysty, który narażał od dłuższego 
już ezasu rzeżnię miejską na ogromne stra- 
ty. Usiłowania te zostały onegdaj uwieńczo 
ne powodzeniera. Rewidenci przychwycili 
olbrzymi transport ciełęciny ze sfałszowa- 
nym stempłem rzeźni miejskiej. Mięso nie- 
zwłocznie uległo konfiskacie. Przeprowadzo- 
na zaś rewizja pozwoliła dodatkowo jeszcze 
ujawnić skład mięsa niepoddawanego kon- 
troli oraz sfałszowane pieczęcie i stemple 
rzeźni miejskiej. 

W związku z tem Magistrat sprawę po- 
wyższych nadużyć przekazał prokuratorowi. 

Sensacyjne wyniki dochodzenia 
w Sprawie rzekomego napadu rabunkowego na Zarzeczu. 
We wczorajszym n-rze „Kurjera Wileń- 

skiego* pisząc o zamełdowaniu właściciela 
sklepu mięsnego przy ul. Zarzecznej Nr. 14, 
Bolesława Nowika, jakoby dokonano na je- 
go sklep napadu rabunkowego, zaznaczyliś- 
my, że już pierwsze wyniki śledztwa na- 
sunęły pewne wątpliwości co do prawdzi- 
wości złożonych przez niego zeznań. Przy- 
puszczenia potwierdziły się, bowiem dalsze 
dochodzenie wykazało, że Nowik eałą histor- 
ję wymyślił i w rzeczywistości padł ofiarą 
nie napadu, lecz sprytnego oszustwa. W 
Świetłe dochodzeń policyjnych i złożonych 
później przez Nowika zeznań cała sprawa 
przedstawia się faktycznie następująco. 

Handelek Nowikowi prosperował nieźle, 
a że „wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi*, więc 
wiedziano też że N. zdołał już uciułać nie- 
zgorszą gotóweczkę. 

©О zamożności 'Nowika dowiedzieli się 
również aterzyści, którzy postanowili „na- 
brać* naiwnego rzeźnika i rzeczywiście go 
nabrali pomimo, iż sposób jakiego użyli już 
niejednokrotnie był w kronikach kryminal- 
nych notowany. 

Jeden z aterzystów zapoznał się z Nowi- 
kiem, i aczkolwiek mało się jeszcze znali 
zaproponował jakiś „dobry* interes, przy- 

czem wskazał na. dwóch Żydków, którzy 
ten „interes* świetnie umieją robić... no i 
mają już dziś olbrzymi majątek. Zacieka- 
wiony Nowik wyraził życzenie poznania 0- 
wych szczęśliwców, a gdy się žyezeniu jego 
stało zadość (na co zresztą nie potrzebował 
długo czekać), ci oświadczyi mu że są w 
posiadaniu tajemnicy podwajania bankno- 
tów dolarowych! Interes dobry, niema co, 
w dodatku pewny i lekko fortunę przynoszą- 
ey. Biednemu Nowikowi, aż w dołku sta- 
nęło na myśl pewnego szezęścia, które go 
czeka. Rada w radę, targ w targ, interes 
został ubity i pełen różowych marzeń N. 
na polecenie jednego z „wynałazeów* kupił 
za 50 złotych nową kasetkę stałową dał 
potrzebne materjały | w piątek  (ieralny 
dzień) przystąpiono do podwajania fortuny. 
Gdy 7-ma wybiła i Nowik sklep zamknął 
„wynalazey“ przynieśli maszynkę spirytu- 
sową, alkoholometer, 
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is Dziś: Józefa Oblub. N.M.P. 

   
Jutro: Klaucji i Eufemii. 

  

Wschód słońca—g. 5 m. 43. 
Zachód „ —. 17 m. 45 

Spostrzežania Zakladu Meteorslogįi В. 5. E. 

w Wilnie z dnia 18.10—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 773 

Temperature średnia — 8° С. 

` najwyżeza: — 1° С. 
. našaižsza: — 18° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: półpochasarno. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
-- Nabożeństwo za spokój duszy Józefa 

Montwiłła. Wczoraj o godz. 9 m. 30 w Ba- 
zylice katedralnej odbyło się nabożeństwo 
żałobne za spokój duszy zasłużonego na 
terenie Wilna działacza na polu społecznem 
oraz wielkiego filantropa Józefa Montwiłła. 
Kościół wypełniła licznie przybyła na nabo- 
żeństwo publiczność oraz przedstawiciele 
władz miejscowych z p. wojewodą Kirtikli- 
sem i prezydentem Folejewskim na czełe. 

KOŚCIELNA. 

— Wyświęcenie alumnów. Ubiegłej nie- 
dzieli w Bazylice katedrałnej odbyło się wy- 
święcenie alumnów seminarjum duchowne- 
go w Wilnie na subdjakonów. 

Wyświęcono 18 alumnów, 
jednego Litwina. 

wśród nich 

ADMINISTRACYJNA. 

— Wileński Starosta Grodzki, podaje do 
ogólnej wiadomości, że osoby, które złoży- 
ły przed 1. III r. b. podania o prolongowanie 
wydawanych przez starostę pozwoleń na 
hroń winny zgłosić się do Wileńskiego Sta- 

rostwa Grodzkiego (Żeligowskiego Nr. 4, 0- 
kienko Nr. 1) w godzinach od 10-ej do 13-ej 
w soboty zaś o 10-ej do 12-ej po odbiór pro- 
longowanych zezwoleń w terminie do 10 
kwietnia: r. b. Posiadanie broni po wskaza- 
nym terminie bez zezwolenia prolongowane- 
go na rok bieżący, uważane będzie za po: 
siadanie nielegalne i karane będzie w myśt 
dekretu Naczelnika Państwa z 25. I. 1919 r. 
aresztem do 3 miesięcy lub grzywną do 3.000 
zł. przyczem może być orzeczona konfiska- 
ta broni. 

SAMORZĄDOWA. 
— Zwolnienie samorządów od opłat po- 

człowych. Dyrekcja Poczt i Telegrafów w 
Wilnie otrzymała okólnik, na podstawie któ 
rego magistarty miast i samorządy sejmi- 
kowe na terenie województwa wileńskiego 
są zwolnione od opłat pocztowych za pole- 
cenie przesyłek. A 

Zarządzenie te obecnie traktuje urzędy 
samorządowe na równi z państwowemi wła- 

dzami i urzędami. 

MIEJSKA 

— Nowy regułamin porządkowy rzeźni 
miejskiej. Magistrat m. Wilna opracował 
ostatnio nowy regułamin porządkowy dla 
rzeźni miejskiej. Dla zaopinjowania nowego 
regulaminu zwołane zostało w lokalu Magis 
tratu na dzień 23 b. m. połączone posiedze- 
nie miejskich Komisyj gospodarczej i sani- 
tarnej. 

W posiedzeniu tem wezmą również u- 
dział przedstawiciełe Urzędu Wojewódzkie- 
go i Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. 

— Meldunki i przemeldunki  w mniej- 
szyeh domach. Magistrat m. Wilna powziął 
ostatnio uchwałę co do załatwiania czynno- 
ści meldunkowych przez właścicieli mniej- 
szych domów. W myśl tej uchwały: 

1) Osoby upoważnione do prowadzenia 

jakąś retortę, miseczkę 
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do wywoływania objektówów, gruby ołówek, 
potrzebny, jak oświadczyli, do retuszowania 
banknotów, „prasę* składającą się z kawał- 
ka deski i przymocowanej do niej sprężyny 
od materacu. jakieś tlaszeczki z płynami, 
i wreszcie papier z wodnemi znakami. 

Widok tak różnorodnych narzędzi wzbu- 
dził w naiwnym rzeźniku respekt i szacunek 
do „panów wynalazców* to też gdy ei za- 
Żądali podania im banknotów, które mają 
być „podwojone* bez namysłu wręczył im 
całą posiadaną w domu gotówkę w sumie 
467 dolarów i złotych 1000. 

Gdy pieniądze były już na stole, zam- 
knięto szczelnie drzwi i okna i przystąpio- 
no do „fabrykacji“, która polegała na tem, 
że jeden banknot dolarowy kładziono mię- 
dzy dwa kawałki papieru i lokowano tak do 
kasetki. Kiedy wszystkie banknoty ulokowa- 

no w eudownej maszynie, przystąpiono do 
dalszej pracy. Zaczęto więc coś gotować na 
maszynce, mierzono stopnie gorąca... alko- 
holometrem, dolewano jakichś płynów z fla- 
szeezek, a kiedy płyn był wreszcie „gotowy* 
wlano go do kasetki i naciśnięto wszystko 
„prasą*. Kasetkę zamknięto na kluez, a 
klucz wręczono Nowikowi z pełnem namasz 
czemnia oświadczeniem, że „zakwaska* go- 
towa. W takim stanie banknoty muszą prze- 
leżeć dwie doby, w niedzielę zaś oni t. j. 
„wynalazcy* przyjdą by dokończyć roboty. 

Z drżeniem serca oczekiwał więc Nowik 
niedzieli, a gdy ta przyszła i wreszcie prze- 
szła, gdy wkońcu i poniedziałek minął, a 

fabrykantów jakoś nie było, eoś go tknęło. 
Podbiegł do czarodziejskiej kasetki, otworzył 
ja, i.. osłupiał, Zamiast podwojonej ilości 
banknotów dolarowych i złotowych trzy- 
mał w garści najzwyczajniejsze i to gorze- 
go gatunku papierki. Zrozumiał — lecz było 
za późno! Chcąc ratować utracony majątek, 
a obawiając się odpowiedzialności za usiło- 
wanie fałszowania pieniędzy, zameldował po 
licji o rabunku, którego oiiarą miał paść 
rzekomo. Widząc jednak, że „przebiegłość* 
została wykryta, otwarcie hez skropułów 
przyznał się do wszystkiego. 

Pomimo skrzętnych poszukiwań aferzy- 
stów dotychczas nie udało się ująć. (e): 

   

meldunków przez właścicieli mniejszych do 
mów mają prawo przyjmowania zgłoszeń i 
kart zameldowania lub wymeldowania w 
wyznączenym przez siebie lokału w godzi- 
nach przez siebie ustalonych; lokał taki nie — 
może być odległy więcej niż o 1 klm. od 
domu, którego mełdunki dotyczą. (Dła wy- 
jaśnienia należy podać, że za mniejszy dom 
uważana jest zabudowana nieruchomość, po 

siadająca łącznie nie więcej pięciu lokali). 
2) W każdym domu, którego meldunki 

prowadzi osoba zamieszkująca w innym ło- 
kalu, winna być w miejscu widocznem wy- 
wieszona karta, wskazująca nazwisko pro- 
wadzącego meldunki, ulica, Nr. domu i loka 
łu oraz oznoczenie godzin. w których załat- 
wiane są sprawy meldunkowe. 

3)Załatwianie meldunków poza obrę- 
bem nieruchomości, której meldunek doty- 
czy, nie zwalnia osoby upoważnionej do 
prowadzenia meldunków od odpowiedzial- 
ności karnej, przewidzianej odnośnem roz- 
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej. 

LITERACKA. 
-— Magdalena Samozwaniee w Wilnie. 

W. początku przyszłego tygodnia przybywa 
do Wilna młoda i utalentowana literatka 
Magdalena Samozwaniec, autorka głośnej 
książki p. t. „Na ustach grzechu” i licznych 
tryskających dowcipem parodyj literackich. 
P. Magdalena Samozwaniec wygłosi w Wil- 
nie odczyt p.t. „Skutki małżeństwa”, wygł. 
uprzednio w Warszawie i: w krakowie, 
gdzie wzbudził olbrzymie zainteresowanie. 

SPRAWY AKADEMICRIE. 
-- Urzędowanie Bratniej Pomocy w eza- 

sie feryj świątecznych. Zarząd Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Akadem. 
U. 5. B. podaje do wiadomości, iż podczas 
feryj świątecznych t. zn. od dnia 20 mar- 
ca do dnia 20 kwietnia r. b. sekretarjat 
oraz Sekcje Stowarzyszenia będą czynne w 

poniedziałki, środy i piątki od godziny 19— 
21-ej, zaś w okresie od 2 do 8 kwietnia r. b. 

agendy Bratniej Pomocy będą nieczynne. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Uroczyste poświęcenie sztandaru Szko- 

ły Technicznej. Dnia 22 marca 1931 r. o go- 
dzinie 10 rano, w kościele Katedralnym od- 
hędzie się poświęcenie Sztandaru Państwo- 
wej Szkoły Technicznej im. Marszałka Pił- 
sudskiego w Wiłnie, następnie zaś o godz. 
13:ej w gmachu Warsztatów Szkoły, przy ul. 
Holendernia Nr: 12 — uroczvsta Akademja 
z okazji Bo ęenia sztandaru i Imienin Pa 
trona Szkoły, Marszałka Piłsudskiego. 

Na powyżsże uroczystości Dyrekcja Szko- 
ły zaprasza Rodziców i Opiekunów oraz 
wszystkich Sympatyków Szkoły. 

HARCERSKA. 
— Harcerska Świetlica Instruktorska ma 

powstać w Wilnie w celu stworzenia ośrod- 
ka kierowników harcerskiej pracy. Zorgani 
zowania świetlicy podjęła się Akademicka 
Drużyna Harcerska. Świetlica jest pomyśla- 
na jako czytelnia i bibljoteka dła grona in- 
struktorskiego wszystkich drużyn wileń- 
skieh, starszego harcerstwa, Kół Przyjaciół 
i Opiekunów drużyn. 

Dotychczas na terenie naszego miasta nie 
było takiego ośrodka, któryby skupiał kie- 
rownicze sfery harcerskie, w celu urabiania 
jednolitej opinji harcerskiej o różnych prze 
jawach pracy harcerskiej i społecznej wo- 
góle. Główne znaczenie niewątpliwie bę- 
dzie miała świetlica, jako środek porozumie- 
wania się co do doświadczeń wychowaw- 

czych poczynionych przez drużynowych w 
dziedzinie wychowawczej. Świetlica będzie 
się mieściła w centrum miasta, aby umoż- 
liwić łatwy dostęp. Zebrania będą zawierały 
program o charakterze wychowawczym, z 
pokazami typowych zbiórek harcerskich. 

Kierownictwo świetlicy będzie się sta- 
rało zainteresować władze,  przedewszyst- 
kiem szkolne, jako najbardziej kompetentne 
w kwestji wychowywania. , 

W piątek dnia 20 marca b. r. odbędzie 
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się w gmachu Kuratorjum Zebranie Inaugu- 
racyjne, na którem będzie wygłoszony refe- 
rat o potrzebie zorganizowania tego rodzaju 
Środowiska i dyskusja. Na zebranie zostali 
zaproszeni instruktorzy i drużynowi. 

Początek zebrania o godz. 20-ej. 

GOSPODARCZA 
— Komisja szacunkowa dła ustalenia po- 

datku przemysłowego. W dniu dzisiejszym w 
lokalu Izby Skarbowej w Wilnie rozpoczyna 
się cykl posiedzeń Komisji szacunkowej dła 
ustałenia podatku przemysłowego za rok 
1930. 

— Zmiana ceł wywozowych na drzewo. 
Izba Przemysłowo-Handłowa zwraca uwagę 
eksporterów drewna olszowego i osikowe- 
go, że w Nr. 20 Dziennika Ustaw Rzeczy- 
pospolitej Polskiej z dn. 11 marca r. b. poz. 
126 zostało ogłoszone nowe rozporządzenie 
Ministrów Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa, które poważnie zmienia dotych- 
czasowe przepisy dotyczące cła wywozowe- 
go wspomnianych gatunków drewna, a mia- 
nowicie: 

Dla drewna olszowego, wywożonego w o- 
kresie do 30 listopada 1931 r. cło ułgowe 
zostało podwyższone z 1 zł. 50 gr. za 100 kłg 
do 2 zł. 50 gr., przyczem w odróżnieniu od 
przepisów dotychczasowych stawka ta sto- 
suje się bez wszelkich specjalnych pozwołeń 
przy eksporcie do krajów z któremi Pol- 
ska zawarła konwencje handlowe (np. Cze- 
chosłowacja i Austrja). Za pozwoleniem Mi- 
nisterstwa Skarbu ulgowa stawka w wyso- 
kości 2 zł. 50 gr. za 100 klg. może być sto- 
sowana także przy eksporcie do krajów, z 
któremi Polska nie zawarła konwencji han- 
dlowej „np. przy eksporcie do Niemiec. Cło 
normalne dla eksportu ołszy wynosi jak do- 
tąd 6.00 zł. od 100 klg. 

Dla osikowego drewna zapałczanego, wy- 
wożonego do krajów z któremi Polska za- 
warła konwencje handlowe, łub też w bra- 
ku konwencji za specjałneim pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu, cło wywozowe w myśł 
nowego zarządzenia wynosi przy wywozie 
do dnia 31 grudnia 1931 roku — 0,20 zł. 
za 100 klg. zaś po tym terminie — 1,50 za 
100 klg. Gło normalne od osiki zapałczanej 
wynosi jak dotąd 3,00 zł. od 100 klg. 

Z KOLEI. 
— Powrót z Warszawy dyr. Fałkow- 

skiego. W dniu 18 b. m. dyrektor Kolei 
Państwowych w Wilnie p .inż. Fałkowski 
powrócił z Warszawy gdzie bawił w prze- 
ciągu dni trzech w sprawach służbowych: 

Z PGCZTY. 
— Władze poeztowe na straży etyki i este 

tyki. Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
poleciła wszystkim urzędom wyłączanie z 
transportu kart, widokówek wysyłanych z 
racji 1 kwietnia do różnych osób, a niezaw- 
sze znajdujących się na poziomie estetycz- 
nym. W bieżącym Prima Apriłisie kartki 
i rysunki zawierające treść łab rysunek u- 
właczające godności adresatów nie będą 
przez pocztę wysyłane. 

ZE ZWIĄZKÓW I SPTOGWARZYSZ. 
— Nowy Zarząd Z. O. R. Na walnem Zgro 

madzeniu członków Koła Z. О. В. ® Wilnie, 

odbytem w dniu 15 marca 1931 roku został 
wybrany Zarząd Koła w składzie następu- 
jącym: 

Prezes: dr. Edward Góra,  viceprezesi: 
Obiezierski Michał, Ciozda Stanisław, sekre- 
tarz: Kondratowicz Mikołaj, skarbnik: Po- 
żaryski Kazimierz, zastępca Krysiułewicz 
Józef. 

ZEBRANIA I GBCZYTY. 
— Oddział Wiłeński Polskiego Towa- 

rzystwa Tatrzańskiego urządza w piątek, 
dnia 20- marca-b. r.;-0- godz: 8-ej wieczorem, 
w Seminarjum fiłozoficznem Uniwersytetu 
(Uniwersytecka 5), w podwórzu) zebranie 
członków, na którem P. Dr. Jan Kruszyń- 
ski wygłosi pogadankę ilustrowaną wlasnemi 
zdjęciami fotograficznemi p. t.: „Wrażenia 
z wycieczki w Czarnohorę w 1929 r.“. 

Goście mile widziani: 
— Wileński Oddział T-wa Eugenieznego. 

(Walki ze .Zwyrodnieniem Rasy) organizu- 
je 22 marca 1931 r. o godz. 13 w Sali Śnia- 
deckich U. S. B. Akademję Propagandową 
walki z chorobami wenerycznemi. 

Program: 
1) Zagajenie — Prezes T-wa Prof. Dr. 

Władyczko. 2 
2) „Rola społeczeństwa w walce z cho- 

robami wenerycznemi'** — naczelnik wydzia- 
łu Zdrowia Dr. H. Rudziński. 

3) „Alkoholizm jako czynnik sprzyjający 
chorobom wenerycznym* — poseł na Sejm 
Dr. S. Brokowski. 

4) „O chorobach wenerycznych* — wice- 
prezes T-wa Dermatologicznego Dr. B. Ha- 
nusowicz. 

5) „Choroby weneryczne w oświetleniu 
Eugeniki* — kierownik Poradni Eugenicz- 
nej Dr. W. Mórawski. 

Wstęp wolny. 
— Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 

Polskich. W czwartek, dnia 26 marca b. r. 
o godz. 8-ej wiecz. w gmachu Uniwersytec- 
kiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie członków Koła 
z porządkiem dziennym: 

1. Wybory delegatów na Zwyczajne Do- 
rncoczne Zebranie Dełegatów w Warszawie. 

2. Ref. D-ra A. Łysakowskiego: Ogólno- 
polska instrukcja katalogowania alfabetycz- 
nego. 

— Wileńskie Towarzystwo Miłośników 
Fotografji urządza dnia 20 marca b. r. w 
lokalu Bibljoteki Wydziału Sztuk Pięknych 
U. S. B. (ul. Św. Anny 4) o godz. 18 'i pół 
pogadankę na temat: „Najlepszy wywoły- 
waącz dla amatorów", którą przeprowadzi 
p. P. Kamieniecki. 

Wstęp dla członków i gości bezpłatny. 
— Zebranie chóru „Echo*. Zarząd chó- 

ru „Echo* podaje do wiadomości swych 
członków, że 23 marca r. b. w sali prób przy 
zauł. Orenżaryjnym Nr. 3 odbędzie się do- 
roczne walne zebranie członków chóru z 
następującym porządkiem dziennym: 1) Za- 
gajenie, 2) wybór przewodniczącego, 3) spra- 
wozdanie z działalności Zarządu, 4) spra- 

wozdanie z działalności komisji rewizyjnej, 
5) wybory nowego zarządu, 6) wolne wnio- 
ski. Zaznacza się, że w wypadku nieprzyby- 
cia na oznaczoną godzinę przepisowej iłoś- 
ci członków, walne zebranie odbędzie się 
w tymże dniu o godz. 19 bez względu na 
ilość obecnych, przyczem uchwały będą pra- 
womocne. : 

— Komunikat Związku Pań Doma. IV 
Zebranie Związku Pań Domu urządza w 
nadchodzącą niedzielę dnia 22 b. m. o godz. 
16.30 w Sali Miejskiej przy ulicy Końskiej 
1. „Dzień sportów i mód wiosennych*. — * 

I. Odczyt p. t. „Estetyka ubrania, a sa- 
mopoczucie* — wygłosi docent dr. Janina 
Hurynowicz. 

II. Odczyt p. t. „Znaczenie gimnastyki i 
sportu w życiu kobiety* — wygłosi Magi- 
ster Janina Daukszanka. ” 

III. Odczyt p. t. „O tkaninach czysto je- 
dwabnych z krajowego surowca* — wygło- 
si Stanisława Witaczkówna z Milanówka. 

IV. Feljeton humorystyczny „Trochę ak- 
tualności* — wygłosi p. Alexandrowiczowa 
(Ciotka Albinowa). 

CZĘŚĆ I POKAZOWA. 
1. Pokaz szali, makatek i materjałów je- 

dwabnych z Milanówka. 
Il. Pokaz płaszczy i sukien z firmy p. 

Szumańskich. 
III. Pokaz kapełuszy z firmy Angeliki i 

W Bukowskiej. si 
IV. Fryzury modeli z firmy Kazimierzą 

Muralla. 3 K 

   



ŽYCIE LITEWSKIE. 
— Egzaminy kwalifikacyjne dla nauczy- 

eieli. Jak się dowiadujemy, litewskie towa- 

rzystwo oświatowe „Rytas* w Wilnie oraz 
łakież towarzystwo w Święcianach wysto- 
sowały do sejmowej komisji oświatowej me- 

morjał, w którym proszą o zniesienie roz- 
porządzenia Ministerstwa Oświaty, w myśł 
którego nauczyciełe gimnazjów musieli w 
końcu 1930 roku złożyć egzamina w celu 
etrzymania dypłomu kwalifikacyjnego, Au- 
torzy memorjału wskazują na to, że wielu 
maucz., którzy pracow. szereg lat w szkołach 
byli przeciążeni pracą i nie mieli. możności 
przygotować się do egzaminów. Nauczycieli 
takich jest 25 procent. Mają oni być zwol- 
mieni, przez co może ucierpieć nauka w 
szkołach średnich. 

TEATR | MUZYKA 
"Teatr Miejski na Pohulanee. 
— Występy K. Junoszy-Stępowskiego. 

Dziś o godzinie 8-ej ukaże się czarowna ko- 
medna Carpentera „Papa-kawaler* ze zna- 
komitym artystą scen stołecznych Kazimie- 
rzem Junoszą-Stępowskim w roli tytułowej. 
Humor subtelność dowcipu, oraz wielka siła 
komiczna, w którą wiełki artysta wyposa- 
żył postać sir Basila, wywołuje szczery za- 
chwyt na widowni. W odsłonie 3-ej piękne 
piosenki włoskie odśpiewa p. Zofja Wyłe- 
żyńska. Ceny miejsc normalne. Zniżki waż- 
ne. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8-ej wieczorem powraca na afisz elacyj- 
my utwór K. Leczyckiego „Stuba“. Sztuka 
ta cieszy się wielkiem powodzeniem, dzięki 
pałącej aktualności tematu i świetnej grze 
zespołu z Kamińską, Balcerzakiem, Wasilew- 
skim oraz Łubiakowskim na czełe. 

— Niedziełne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę w obu Tea- 
trach Miejskich odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. 

— W Teatrze na Pohałance ukaże się o 
godzinie 3.30 ppoł. „Sałome* O. Wildea w 
inscenizacji i oprawie dekoracyjnej E. Dzie- 
wulskiego. Podniosły nastrój wywołuje pię- 
kna ilustracja muzyczna w wykonaniu zwię- 
kszonych zespołów orkiestrowych. 

— W Teatrze „Lutnia* o godz. 3.30 po 
poładniu ujrzymy doskonałą komedję L. 
Verneuila „Azais“ z Kazimierzem Junoszą- 
Stępowskim w kapitalnej roli barona Wiir- 

łza. Ceny miejsc zniżone — specjalne. 

— Przedstawienie popularne. W nadcho- 
dzący poniedziałek w Teatrze na Pohulance 
ukaże się przedstawienie popularne po ce- 
mach najniższych od 30 gr. Na program 
przedstawienia złożą się dwa świetne ut- 
wory komedjowe F. Molnara „Bankiet* 
„Raz, dwa, trzyć w reżyserji i z udziałem 
dyrektora Zelwerowicza. 

— Występy K. Krukowskiego w Wilnie. 
'W nadchodzącą sobotę o godz. 11-ej wieczo- 
rem oraz w poniedziałek o godzinie 8-ej 
wieczorem odbędą się w Teatrze „Lutnia 

dwa występy ulubieńca publiczności war- 
szawskiej Kazimierza Krukowskiego, który 
wystąpi w otoczeniu wybitnych sił stołecz- 

      

nych: świetnej pary tanecznej Jerzego i Ce- 
liny Ney oraz czarującej peśniarki Hanki 
Halmary. Zainteresowanie się publiczności 
ogromne. Biłety już nabywać można w kasie 
zamawiań codziennie od 11-ej do 9-ej wiecz. 
bez przerwy. 

— Tow. Filharmoniezne. Pojutrze o godz. 
20 min. 15 w sali Konserwatorjum Muzycz- 
nego — Olga Wizun da swój interesujący 
recital fortepianowy, na program którego 
złożą się najpiękniejsze utwory Chopina, 
Brahmsa, Scarłattiego, Liszta i Tocha. 

Bilety są do nabycia w biurze podróży 
„Orbis* Mickiewicza t1-a. 

RABJG 
CZWARTEK, dnia 19 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka Polska (pły- 
ty). 12.35: Koncert szkołny. 14.00: Kącik dla 
pań. 14.40: Odczyty dla maturzystów. 15.50: 
„O wychowaniu artystycznem mmałodzieży*— 
odczyt. 16.10: Program dzienny. 16.15: Kon- 
cert. W przerwie recytacje Jana Kreczmara. 
art. dramatycznego. 17.15: „Emir Rzewuski 
w historji i legendzie* — odczyt. 17.45: Tran 
smisja z rynku na Starem Mieście w War- 
szawie. 18.45: Kom. Akad. Koła misyjnego 
19.00: „Narodziny super-rewji* — feljeton. 
19.15: Program na piątek i rozmaitości. 
19.30: Rezerwa. 19.40: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 20.00: Wywiad J Targa z płk. Wie- 
niawą - Długoszowskim. 20.15: Pogadanka 
radjotechniczna. 20.30: Akademja uroczysta 
z okazji imienin marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. 21.30: Koncert. 22.00: „Pierwsze i- 
mieniny w połu* — feljeton. 22.15: Kon- 
cert. 22.50: Kom. 23.00: Audycja wesoła. 

  

PIĄTEK, dnia 20 marca. 

11.58: Czas. 12.05: Nowe płyty. 13.10: Kom. 
meteor. 14.40: Odczyty dła maturzystów. 
15.50: Łekcja francuskiego. 16.25: Program 
dzienny. 16.30: Koncert życzeń. 17.15: „Rzecz 
o teatrze monumentalnym w Polsce“. 17.45: 
Muzyka lekka. 18.45: Kom. L. O. P. P'u. 
19.00: Kwadrans akademicki. 19.15: Muzy- 
ka operetkowa (płyty). 19.30: Program na so 
botę i rozmaitości. 19.40: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: 
Koncert symfoniczny. W przerwie „Prze- 
gląd filmowy*. Po. koncercie kom. 23.00: 
Spacer detektorowy po Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
UROCZYSTA „CHWILKA STRZELECKA* 
KU CZCI IMIENIN MARSZAŁKA JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO. 

W środę dnia 18 b. m. od godz. 1835 
do 19.15 rozgłośnia wileńska nadawać bę- 

dzie uroczystą „Chwilkę Strzelecką“ ku 
uczczeniu Imienin Komendanta. Na pro- 
gram „Chwilki* złożą się przemówienie 
Komendanta Podokręgu Wileńskiego Z. 5., 
kapitana W. Ptaszyńskiego, występy chóru 
i dwóch orkiestr, oraz deklamacje zespo- 
łowe i solowe. 

KONCERT POPOŁUDNIOWY. 

Dzisiejszy koncert popołudniowy zosta- 
nie nadany wcześniej niż zwykle bo o godz. 

  

  

fla Kiejskie 
Ceny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dn. 19 do 23 marca 1931 r. włącz. 

będą wyświetlane filmy: 
Dramat w 10 aktach. 

R jų 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Lot wzdłuż Afryki. 

WARSZAWA 18.1. Pat. — Lotniey kpt. 
Skarżyński i por. inż, Markiewicz wystar- 

towałi w dniu 17 b. m. z Khartumu i lą- 

dowałi w godzinach wieczornych w Kiseumu, 

przebywające etap około 2.200 km. bez lą- 

dowania (najdłuższy przebyty dotychezas e- 
tap). Stolica Abisynji Addis-Abeba została 
więe ominięta. Dnia 20 b. m. nastąpi start 
do miejscowości Tabora, położonej na dro- 
dze. 

Rewizje w poznańskim Obwiepolu. 
Wykrycie kompromitujących materjałów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą z Poznania, że władze bezpie- 

ezeństwa przeprowadziły dziś szereg rewi- 

zyj u poszczególnych działaczy Obozu Wiel- 

kiej Połski, oraz w lokalu wydziału grodz- 
O. W. P. mieszczącego się w gmachu 

Stronnictwa Narodowego. W wyniku rewizji 
zakwestjonowano znalezioną koresponden- 

cję, oraz osobno znałeziono u poszezeg6l- 
nych członków O. W.. P. jak również w 

£     

lokała wydziału broń paną i naboje, na któ- 
re nie było pozwolenia. Ponadto znałeziono 
9 ampułek szkłanych, zawierających płyn 
wybuchowy, który oddano do expertyzy woj- 
skowej. Władze bezpieczeństwa przypuszcza- 
ją, że materjały przygotowane były do an- 
tyrządowych wystąpień Obozu Wiełkiej Pol- 
ski m. in. na uroczystą akademję ku czci 
Marszałka Piłsudskiego w dniu 19-go b. m. 

       

  

Tragiczne zajście na tle nieporozumien | 

o samowolne wypasanie koni. 
W obrębie gm. solecznickiej znajduje się 

fołwark Koszarowszczyzna, a poła tego ma- 
jatku graniczą z gruntami włościańskiemi ze 
wsi Bohusze. 

Między właścicielem Stanisławem Renar- 
"dem, a włościanami wynikały częste niepo- 
rozumienia głównie na tle wypasania koni i 
bydła na gruntach Koszarowszczyzny. 

W dn. 25 sierpnia 1928 r. Renard zau- 
ważył znowu cudze konie n 
wobec tego postanowił je zająć i począł za- 
pędzać je do swej stajni. 

Właściciel tych koni Wincenty Nowósław- 
ski-Lebiedź, pracujący na swem polu wraz 

z żoną i służącą nie chciał dopuścić do za- 
brania koni. 

Na tem tłe powstała kłótnia, a kiedy No- 
wosławskiemu wspólnemi siłami udałó się 
przepędzić konia na swe grunta, p. Renard 
wystrzelił do konia, lecz chybił. 

Zawrzała wa w czasie której p. Re- 
nard wystrzełił je trzy razy do Nowo- 

sławskiego, raniąc go dwukrotnie. 
Ranny, prze iony do zspi 

  

    

      

    

    

  

da w Wil-     

nie po 24 godzinach zmarł. 
Renarda postawiono w stan oskarżenia o 

zabójstwo w silnem wzruszeniu duchowem 
(art. 458, cz. I k. k.). 

Oskarżony nie przyznał się do winy i 
oświadczył, że Nowosławscy przeszkadzałi 
zapędzić konie ze szkody do folwarku. W 
pewnym momencie uderzony został kamie- 
niem w głowę, wskutek czego upadł, a wów- 
czas dopadli go Nowosławscy chcąc go dobić 
W obronie własnej oddał do napastników 
trzy strzały, raniąc Nowosławskiego. 

Dokonane oględziny lekarskie osk. Renar- 

da istotnie stwierdziły ranę tłuczoną na gło- 
wie oraz skałeczenia na pięści. 

W wyniku procesu jaki odbył się przed 
sądem okręgowym, oskarżonego Renarda u- 
znano za winnego przekroczenia obrony ko- 

niecznej (art. 459 k. k.) i skazano na zamk- 
nięcie w twierdzy przez 1 miesiąc. 

Na rzecz wdowy po zabitym, Ewy Nowo- 
sławskiej-Lebiedziowej zasądzono od skaza- 

nego 286 zł. 
Ka-er. 

o T a ii i i i 

16.15. W programie cały szereg utworów w 

wykonaniu orkiestry pod dyr.. Wiktora Ba- 

naszewskiego. W przerwie recytacje okoli- 

cznościowa w wykonaniu Jana Kreczmara. 

MIKROFON NA STAREM MIEŚCIE. 

O godz. 17.45 Stare Miasto w Warszawie 
ożywi się i przemówi przez mikrofon. Sta- 

nie się cud zbratania w technice dalekich od 

siebie epok. Co to będzie usłyszymy. 

AUDYCJA WESOŁA. 

O godz. 23 Radjostacja Warszawska nada 
gwołi radości powszechnej wesołą audycję 

pod znamiennym tytułem „Znowuż to samo". 

Krew za krew UBFLUNG) 
W rolach głównych: Krymhilda—Małgorzata Schoen, Brunhilda— Hanna Ralph. 

  

PBALA NIEISKA Zwiękezony zespół orkiestry. |lustracja muzyczna osnuta na motywach Ryszarda Wagnera. 
я y: 9' 

„Gatiobramoka 5. NAD PROGRAM: Pod tęczowym sztandarem- film spėldz. w 2 akt. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. se- 
ansów o g. 4-ej. W dn. I9b. m. Kasa czynna od g. 5.30, pocz. seans. o g. 6. Nast. program: Wrogowie ognia. 

: т 
Dźwiękowy DziS! Uczta artyst dla miłośników ki i KIRO-TEATR kzatoej dauy kret tenorów JAN Kiepura: Brygida Helm 

„RELIÓS" 
WNeńskn 39, tel. 9-26 

— Wszechówiatowej sławy król tenorów 

NEAPOL, sPIEWAJĄCE MIASTO 
jan Kiepura odópiewa po polsku pioe.: „Zejdź 

w arcydziele 
śpiewno-dźwięk 

Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. 
do gondoli” i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6. Bi I0'15 
  

DŹWIĘKOWA KINO 

„ULDJKOÓO 
Gł, A. Mickiewicza 22, 

Dziś premjera! 
Rekordowy   

Dźwiękowe Kino Dzist 

CGi/ING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

przebój dźwiękowy! 

Wielki dramat miłosny. 
W roli głównej 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030. Na |-szy seans ceny znižone. 

PARADA MIŁOŚCI 
z ulubieńcem i śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER, który odśpiewa w języku francuskim swoje piosnki 

Film ten wystawą i śpiewem poruszył cały ówiatl 

Dziewczę z Montparnasseu 
Gertruda Lawrence. 

Największy 100% dżwiękowieci 

NAD PROGRAM: 
  Dodatki dźwiękowe. 

oraz JEANETTE MAC DONALD znana śpiewcczka opery „Metropolitain*. 
Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę Małżonek” Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. 

Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 1015, w soboty i niedz. o godz. 2-ej. Na I-szy eeans ceny zniżone 
  

  

  

  

KINO-TEATR Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel ® 

Dzieje najsłynniejszego korsarza B h t w 

p A N « wszystkich czasów „Surcoufa“ p.t. O a e ro | e m O r z a 

» A Największy przebój światal Sensacja! (Korsarz Surcouf) A 

L Epopea morska w I2 wielk. aktach. W rolach główn.: MARJA DALBAICIN : JAN ANGELO. Ceny od 40 gr. 

Kino Kolejowe Dziś i dni następnychi Wielki film produkcji. krajóweji Dieje bohaterów wałki o niepodłegłość Polski, 

przeżycia ich w lochach cytadeli a C JAB 

GGNISKO| FTSE: Tajemnica Cytadeli Warszawskiej 
Dramat w 10-ciu aktach, osnuty na tle słynnej powieści Gabrjeli Zapolskiej p. t. „TAMTEN“. 

obok aworaa kolsjow.) W rolach gł.: Józef Węgrzyn, Gasiński, Roland, Marcelio-Palińska i inni. Początek seansów o godz. 5-ej, 
+1 w niedz. i św. o godz. 4-ej po poł. Nast. program: Lekarz kobietz Iw. Petrowiczem i Peterson-Mozżuchinową 

NOT | waza. 0.20— Przygoda jednej nocy .. film polski p. t. $ y aktach   

MIMOZA)| 
ał. Wielka Nr. 25 R 

NAD PROGRAM:  Amerykeński 
  

  
film sensayjny DJABELSKI PAZUR 

W rolach głównych! William Desmond i urocza Dorelys Perdue. 

Kino - Teatr Dziś! Wspaniały, pe- 
« łen olóśniewaj. momentów 

i U X dramat w- 12 aktach p. t. 

w ah główn. bożyszcze 
obiet, ulubieniec wszystkich 

Miekiewicza 11,t.15-62 | _ Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. — Ceny 

Książe student (0d Heidelberg) 
Ramon Navarro : meti Norma Shearer. 

od 40gr. — Dla młodzieży dozwolone. — 
  

Polskie Kino 

WANDA 
al Wielka 30, tet.1481 | NAP PROGRAM:     

  

Wielki niebywały podwójny program! 

Monument. epok. arcydzieło krajowej prod. p. t. 

Potężny dramat w 10 aktach, illustru- 
jący dzieje z „Raju bolszewickiego*. 

Najpopul. bohater Hoot Gibson 
w najnowszej sensacji p. t. 

MIŁOŚĆ NA ROZDROŻU 
W roli główei (OLGA CZECHOWA. 

Student z Montany 
Trochę komedja—tro- 
chę dramat w 7 akt. 

  

Przetarg. 
Komitet Budowy Domu Akademickiego w Wilnie, 

Przetarg. 
Komitet Budowy Domu Akademickiego w Wilnie, 

NARODZINY SUPER-REWJIL 
Śmierć skrzynki pocztowej (chwilową 

zresztą) wynagrodzą nam znakomicie naro- 
dziny super rewji, o których z kobiecą wni- 
kliwością opowie o godz. 19.00 p. Zula Min- 
kiewiczówna. 

PRZENIESIENIE KWADRANSÓW AKADE- 
MICKICH. 

W związku z reorganizacją kwadransów 
akademickich i przejęciem ich przez nowy 
zarząd Bratniej Pomocy zostały one prze- 
niesione ze środy na piątek o tej samej 
godz. 19-ej. Jutro odbędzie się kwadrans 
akademicki po raz pierwszy w piątek. 

  

Wspólna organizacja podoficerów 
W st. Sp. 

Z iniejatywy Komendanta P. K. U. Wil- 

no—miasto, w iokalu Federacji P. Z. O. O. 

przy ul. Żeligowskiego Nr. 4 w Wilnie od- 
było się zebranie organizacyjne wszystkich 

podoficerów W. P. w stanie spoczynku z 

miasta Wilna i okolicznych powiatów, ma- 

jące na celu zrzeszenie wszystkich podofi- 

cerów w jedną organizacyjną całość i stwo- 

rzenie tem samem karnych szeregów obroń- 
ców Ojczyzny, wchodzących w skład Fede- 
racji. 

Po zagajeniu zebrania przez Komendan- 
ta P. K. U., dokonano wyborów prezydjum, 
do którego weszli: 1) kpt. w st. sp. Topór- 
Wąsowski, 2) por. w st. spocz. Christa Zyg- 

munt i 3) sierżant w st. spocz. Rutkowski 
Henryk. 

Następnie w krótkich i treściwych sło- 

wach omówiono formy organizacyjne i pra- 
wne, mającego się tworzyć Związku Podofi- 
cerów w stanie spoczynku, przy Związku O- 
ficerów, przeniesionych w stan spoczynku 
w Wilnie, jak również dokonano wyboru 
komisji, która opracuje projekt statutu. 

Wybrano następnie tymczasowy zarząd 
w składzie: kpt. w st. sp -Topór-Wąsowskie- 
go, por. w st. spocz. Christa Zygmunta, chor. 
w st. spocz. Łysakowskiego, st. sierż. w st. 
sp. Nowaka, sierż. w st. sp. Rutkowskiego 
Henryka i sierż, w st. sp. Olszewskiego. 

Zebrani podoficerowie jednomyślnie po- 
stanowili prosić Komendanta P. K. U. Wil- 
no—Miasto p. mjr. Ossowskiego o przyjęcie 
godności kuratora Związku Podoficerów w 
st. sp. do czasu zorganizowania się i złącze- 
nia ze Związkiem Oficerów w st, spocz. 
P. major godność przyjął, obiecując nadal 
życzliwie zajmować się sprawami podofice- 
rów. 

W końcu zebrani jednomyślnie uchwali- 
li wysłać depeszę hołdowniczą do Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, Pana Marszałka 
Piłsudskiego i dowódcy O. K. III p. gen. 
Litwinowicza. 

KG ODER PORE OCE ЭВМН ОНО С НОИНО ОООр 

Kto wygrał? 
Szósty dzień ciągnienia. 

I-sze ciągnienie 
25.000 zł. nr. 49992. 

10.080 zł. nr. 75610. 
5,0600 zł. n-ry 10709 22215. 

3,008 zł. n-ry 170433 172215. 
2,600 zł. n-ry 25165 26388 40917 46816 

59736 72919 147201 164268 178363 190334. 
1,000 zł. n-ry 23591 25275 28783 40512 

69192 75266 82951 86337 100416 136307 
149354 168043 198347. 

li-gie ciągnienie 
25,000 zł. nr. 104735. 
20.000 zł. nr. 59331. 
3,000 zł. n-ry 43251 81241 107578 125698 

182427. 
2,000 zł. n-ry 16109 16815 39934 508% 

55294 61802 92731 99999 10214 172956 190411 
1000 zł. n-ry 19692 28510 52002 53816 

60508 69714 78263 111879 930 113434 116991 

Do 31 marca włącznie 
na drugiem piętrze naszego lokalu sprzedaż 

po wyjątkowo zniżonych cenach 
towarów wysortowanych i resztek. 

Jedwabie, wełny, 

materjały na palta 

- I garnitury męskie i damskie M. GORDON 
NIEMIECKA 26. 

Nowości sezonu wiosennego 
we wszystkich działach JUŻ NADESZŁY. | 

ooo 

    

UWAGA! 
  

13 zł. 1 m. p. 

  

  

je od 1929 r. 

tamże. 
    

  

    

  

12631. I. Firma: „Szepszenwoł Ester* w Kraśnem 

n/Uszą, pow. Mołodeckiego. Herbaciarnia. Firma istnie- 

Właściciel — Szepszenwoł Ester, zam. 

12632. I. „Firma: Abram Żukowski i Fajwa Lewi- 

Pir, 64 (2086) 

120221 135617 143169 172810 179266 188826 
186776 185865 187764 196106 201238, 

Siódmy dzień ciągnienia. 

I-sze ciągnienie 
20.0066 na nr. 36794. 
10.0066 na nr. 61654. 
3.006 na nr. 132235 167345. 

ZŁ 2.006 na n-ry: 5774 1563065. 
Zi. 1.060 na n-ry: 4930 18537 18577 36100 

31332 41686 40627 67411 83047 87011 110746 

115687 158495 167705 169203 174658 187302 
199100. 

ZŁ 
ZA. 
ZŁ. 

il-gie ciągnienie 
400.860 nr. 203769. 
20.000 mr. 70498. 
15.000 nr. 204119. 
10.000 nr. 62308. 

ZA. 3.000 na n-ry 58428 131311 136436 
Zl. 2.066 na n-ry 26208 119470 198017 
ZR. 1.006 na n-ry 32647 45879 53147 65211 

105050 107576 146061 147561 157921 162833 
181301. 

WARSZAWA, 18 III. (Par). '8-g0 
b. m. w 8-ym dniu ciągnienia 5 kla- 
sy 22 giej Polskiej Państwowej Ło- 
terji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na numery następujące: 200 
tys. zł. — 5.901, 20 tys. —— 37.459, 
po 15 tys. —- 58.047, 183.023, po 1% 
tys. 3.397, 56.017 i 205.287, po 5 tys.— 
70.640, 117.894, 136.588 i 179.026 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
PODRZUTEK. 

W dniu 17 b. m. przy ul. Mickiewicza 
Nr. 35 znaleziono podrzutka płei męskiej w 
wieku jednego tygodnia, którego umiesz- 
czono % przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Masiej Władysław, szeregowiec 5 p. p.p' 
Leg. zameldował o kradzieży drzewa ze 
strzełnicy tegoż pułku przez Pałuszewicza 
Wincentego ze wsi Nowosiółki paw. wiłeń: 
sko-trockiego. Pałuszewicza zatrzymano. 

Z mieszkania Gitler Gołdy, przy uł. Szpi- 
talnej Nr. 8 skradziony został samowar, któ- 
ry nieznany złodziej zdążył sprzedać Win- 
ciunowi Antoniemu „zam. przy ul. Rijow- 
skiej Nr. 7. Samowar zwrócono właściciel 
ce. 

ZŁ. 
ZŁ. 
Zl. 
Zl. 

   
   

ZA DOBĘ. 

Od dnia 17 do dnia 18 b. m. zanotowano 
wypadków 52, w tem kradzieży 5 opiistwa 
7, przekroczeń administracyjnych 27. 

—os— 

GFIARY. 
— Odział Związku Legjonistów w Wilnie 

składa na rzecz Ochronki im. Marszałka. 
Piłsudskiego z okazji Jego fmienin ł0 zł, 
jako zaczątek zbiórki łańcuchowej i wzywa 
do niej Związek Podoficerów w rezerwie. 

    Sp. 
Akc. 

  

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

3459/V1 

eglasza pisemny przetarg ofertowy na roboty urzą- 

dzenia wodociągów i kanalizacji części tegoż domu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14-go kwietnia 

1981 r. Szczegóły przetargu są podane w „Monitorze 
Polskim" oraz w „Wiłeńskim Dzienniku Wojewódz- 
kina”. 

Przewodniczący Komitetu Budowy 
Rektor U. 5. B. 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na instalację elek- 

trzyczną części tegoż domu. 
Przetarg odbędzie się w dniu i0-go kwietnia 

1931 r. Szczegóły przetargu są podane w „Wileńskim 
Dzienniku Wojewódzkim”. 

Przewodniczący Komitetu Budowy 
Rektor U. S. B. 

3473/V1 

ZDK 
- dziennie 
bez blagi zarobi każ- 
dy umiejący pisać, 
pracą pisemną w do- 

  

34T27/V1 

Przetarg. 
Komitet Budowy Domu Akademickiego w Wilnie, 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na roboty urzą- 

dzenia ogrzewania centralnego i wentylacji części te- 
goż domu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17-go kwietnia 
1931 r. Szczegóły przetargu są podane w „Monitorze 
Polskim" oraz w „Wileńskim Dzienniku Wojewódzkim*. 

Przewodniczący Komitetu Budowy 
Rektor U. S. B. 

3471/VI 

(—) prof. A. Januszkiewicz. 

(>) prot. A. Januszkiewicz. 

OGŁOSZENIA 

ulica Wielka 14,   R
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński' S-ka z egr. odp. 

(-) prof. A. Januszkiewicz. 

sezonowe i przedówiąteczne w „KURJE- 
RZE WILEŃSKIM” i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Wil. Agencja Reklamowa 
J. DYSZKIEWICZ 

AAAAAAAKAAA AAA AA DA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAA NAWAŁ AAA BÓJ 

mu. Zgłaszać się tyl- 
ko listownie: 

B. Brodaczewski i S-ka 
Strzegowo, p. Mława, 

PLAC 
do sprzedania 
w Zwierzyńcu, obszar 160 
kw. sążni. Dowiedzieć się: 

Piwna 7—11 g. 3—5 p.p. 

vvvvvvvvvgą 

  

tei. 12-34.     
li Dąb, bI207A, (0584, OJSZA [ił 

Składnica Państw. Materjałów Drzewnych 
przy D. L. P. Wilno, Wielka 66, tel. 14-49. 

: Podgórna 7, tel. 18-37 
Składy: Piłsudskiego 67 

Stale suche deski podłogowe, 
szalówka, stolarka i inne 

NA SPŁATY. 

Lojegir KADUIOWJ. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 
W dniu 16.1. 1931 r. 

12627. 1. Firma: „Sklep ubrań ludowych Łazar 
Gilia Feldblum* w Wilnie, uł. Wielka 32. Sprzedaż 
ubrań ludowych. Firma istnieje od 1931 r. Właści- 
cieł — Feldblum Łazar Gilia, w Wilnie przy ul. Mo- 
stowej 9 — 14, 3455/V1 

  

  

12628. |. Firma: „Gelman Szmuilo“ w Glębokiem, 
pow. Dziśnieńskiego. Sklep zboża i bydła. Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel — Gełman Szmujło zam. 
tamże. 3456]V1 

W dniu 17.II. 1931 r. 
12629. |. Firma: „Arluk Szepeel* w Krašnem 

n/Uszą, pow. Mołodeckiego. Sklep zegarków. Właści- 
ciel — Arluk Szepsel, zam. tamże. 3457/V1 

  

12630. |. Firma: „Fajwa Gołub* w Krašnem 
n/Uszą, pow. Mołodeckiego. Sklep spożywczo-kolonial- 
ny i galanteryjny. Firma istnieje od 1927 r. Właści- 
ciel — Gołub Fajwa, zam. tamże. * 3458/V1 

" Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

    

tan Spółka”. Sklep mebli. Siedziba w Mołodecznie, 

ul. Zamkowa 49 Przedsiębiorstwo istnieje od | kwiet- 

nia 1927 r. Wspólnicy zam. w Mołodecznie, Abram 

Żukowski przy ul. Zamkowej 92iFajwe Lewitan przy 

uł. Berka Joselowicza. Spółka firmowa zawarta na mo- 

cy aktu zeznanego przed Stanieławem Chrząstowskim, 
Notarjuszem w Mołodecznie w dniu 12 grudnia 19 9 r. 
za Nr, 4616 na czas nieograniczony. Weksle i wszel- 

kie zobowiązania pieniężne podpisują obaj wspólnicy. 
Zarząd należy do obu wspólników. 3460;V1 

W dniu 10.II1. 1931 r. 
8693. |. Firma: „Fabryka Gumowa Rubber M. 

Aronczyk, H. Kuszelewicz, L. Kuszelewicz i B Ch. 

Lande, S. Mełup, Br. M.i Z. Sziejnberg, M. Wilen- 

czyk S-ka firmowa w Lidzie”. Na likwidatora zamiast 

adw. Michała Oguszewicza, który ustąpił, powołano 
adw. Stefana Aleksandrowicza z Warszawy ul. Ko- 
szykowa 30. 346: /VI 

EE EEST TESTAI 

Dwóch panów 
poszukuje 

dużego pońoji 
łub dwóch 

w centrum miasta 

pokój 
w centrum miasta 

io wynajęcia 
Jagiellońska 9—1.a 

  

  
z telefonem. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńsk." — 

Jagielloske 3, tel. 99 

Za udzielenie 

pożyczki 
1000-1500 zł. 

na dobry % 
w celu rozszerzenia inte- 

resu ofiaruję bezpłatnie 

4 godziny Rie Be 

а ožąd. biurowa) na okres 

ul. Wieika Nr. 21, ais Oferty do Ad- 
tel 9-21, od 9—1 i 3—8. | minietracji „Kurjera Wil." 

W. Z. P. 29. Sub. „P“ 

i. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe,     

„Irtleianka“ 
ul. Krėlawska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie zm 
30 obindów — 25 złotych, 

Zimne i gorące zakąski. 
Piwo. Gabinety. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 

zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—28.. 
——— 

RYTYNOWANY 

buchalier-bilansistą 
poszukuje pracy 

chociażby dorywczej 
(bilansy, kontaola i t. p.) - 
Zwracać się: 
Szkoła Techniczna (ulicz. 
Holendernia) do wice-dy- 

rektora jnż, Mersona. 

Akuszerka 

Marja Areas 
przyjmuje od 9 rano da: 
7 wiecz, uł. Mickiewicza 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

  

Państwowe - 

  

Za ine kwity lomberd. 
fe (Biskupia 12) Nr. 86382 
i 88039, uniew. się. 

gub. książ. wojsk. wyd. 
przez P. K U. Lida. 

na imię Gierszona Ka- 
mionskiego, rocznik 1895, 
unieważnia się. 

Redakter edpewiedzialny Autęnż Wiszniewski |


