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WCZORAJSZE U 
Wilno, które chyba ze wszystkich 

miast połskich najbardziej serdeczne- 
mi nićmi związane jest z osobą Mar- 
szałka Piłsudskiego, rokrocznie ze 
szczególną czcią obchodzi imieniny 
swego Wybawiciela. Tak się też stało 
i w roku bieżącym. Dzień imienin Mar 
szałka był zbiorową potężną manife 

stacją na Jego cześć i dowodem, jak 
głęboki sentyment czują mieszkańcy 
Wilna @а Wielkiego Budowniczego 
Państwa. 

W przeddzień święta. 

Już w przeddzień wieczorem mia- 
sto przybrało odświętną szatę, na 
wszystkich domach i gmachach po- 

wiewały chorągwie o barwach naro- 
dowych. Urzędy i instytucje państwo 
we, Góra Zamkowa i dworzec efekto 
wnie zostały ilaminjowane  inicjała- 
ami J. P.Na ulicach panował ruch oży 
wiony, przeciągały capstrzyki i orkie 
stry wojskowe. 

W dn. 19 marca. 
We właściwym dniu święta od sa 

mego rana maszerowały oddziały gar 
nizonu wiłeńskiego i przysposobienia 
wojskowego, delegacje  organizacyj 
społecznych i zawodowych, młodzie- 
ży akademickiej oraz szkół średnich 
i zawodowych. 

. Nabożeństwo w katedrze. 
O godz. 10-ej w wypełnionej po brze 

gi Bazylice J. E. Ks. Arcybiskup Jał- 
brzykowski odprawił uroczyste mod- 
ły za pomyślność Sołenizanta. 

* Na nabożeństwie obecni byli przed 
stawicielie wszystkich władz miejsco 
wych z wojewodą Kirtiklisem, J. M. 
Januszkiewiczem, prezydentem Fole- 
jewskim, prezesem Sądu Apelacyjne- 
go Bzowskim i inspektorem armji 

Po skończonem nabożeństwie p. 
gen.Dab-Biernackim. na czele. 
wojewoda Kirtiklis udekorował krzy- 
žami zasługi 56 zasłużonych na polu 
bezpieczeństwa publicznego oficerów 
4 szeregowych policji wileńskiej z ko 
mendantem Izydorczykiem i inspekto 
rem Konopką na czele. 

Defilada. 
Następnie na płacu Łukiskim od- 

była się wspaniała rewja wojskowa 
wszystkich oddziałów i pułków gar- 
nizonu wiłeńskiego. Defiladę na spec- 
jalnie skonstruowanym pomoście vis 
a - vis Sądów w otoczeniu 
przedstawicieli władz i  generalicji 
przyjmował p. wojewoda St. Kirtiklis 
Kolejno maszerowały piechota, arty- 
lerja i wreszcie ułani, budząc podziw 
licznie zebranej publiczności swą bra- 
wurą i dziarską postawą. Maszerują- 
ce pułki publiczność witała entuzjasty 
cznemi okrzykami. 

Po zakończeniu defilady wojsko- 
wej przez długi jeszcze czas przeciąga 
ły związki przysposobienia wojskowe 
go, Federacja, organizacje społeczne 
i zawodowe, młodzież akademicka о- 
raz szkoły. 

Po południu na placach i skwerach 
publicznych odbyły się koncerty or- 
kiestr wojskowych, w godzinach zaś 
wieczorowych Związek Pracy Obywa 
tełskiej Kobiet urządził miłą uroczy- 
stą zabawę dła dzieci, podczas której 
najmłodsi ochoczo i wesoło spędzili 
kilka godzin. 

Akademja w Uniwersytecie. 
Akademje w Auli Kolumnowej 

U. S. B. w dn. 19 marca mają już 
swoją tradycję, dobrze zasłużoną opi- 
nję szłachetnego tonu, wysokiego po- 
ziomu, a: jednocześnie pewnej, pięknej 
nuty uczuciowej brzmiącej jakże czę- 
sło, w słowach wielu mówców. Bije 
z tych słów zarazem wielka siła prze- 
konania o niczem niezbitej prawdzie 
w nich zawartej, prawdzie opartej na 
fundamencie wielkich wydarzeń wczo- 
raj, wiełkim głosem wołanej przez ży- 
cie dzisiaj. Niema w tem nie ofiejal- 
nego, konwencjonalnego udawania, 
jest patos prostych jak wszystkie wiel 
kie sprawy, rzeczy, jest podziw dla 
wielkości, jest wzruszenie wdzięcz- 

  

zorganizo- 
wana więcej niż umiejętnie bo -— 
subtelnie, z dużym smakiem a nawet 
poczuciem artystycznem, co się wy- 
raziło w bardzo starannym układzie 
programu  (przeplatanie przemówień 
muzyką i chórem), miała szczególnie 
dużo tych nut wzruszenia, wrażenie 
osobliwie głębokie wywarła. Widzie- 
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liśmy słuchaczy z trudem to wzrusze 
nie hamujących, przejęcie małowa- 
ło stę na twarzach osób nawet bar- 
dziej obojętnych, związanych raczej o 
ficjalnie niż uczuciowo osobą Wielkie 
go Solenizanta. A przecież nie było 
w tych przemówieniach żadnej dekla 
macji, żadnego wysiłku zawodowo 0- 
ratorskiego dla sugestjonowania słu- 
chaczy. Mówiono poprostu i szczerze, 
to, eo jest, o czem wielu wie, przypo 
minano, podawano fakty przedwczo- 
raj, wczoraj, dziś i nic gviecej, a jed- 
nak to działało, taka jest wymowa rze 
czy prostych. 

Jak zwykle w podobnych wypad- 

kach ton uroczystości nadaje pierw- 

Zagajenie rektora U. S. B. 

Data 18 marca nastręcza doskonałą spo- 

sobnošė do wyrażenia w zbiorowym obheito- 
drie tych nezuć, jakie żywimy dla Wodza 
Narodu. 

Od szeregu lat wracanry do niej, powodo- 
wani coraz te silniejszym nakazem Serca, 
bo w historycznej perspektywie tego, co 

joż zdziałał i tego, eo w dalszym niensłan- 
nym trudzie dla dnia dzisiejszego wznosi, po 
stać Józefa Piłsudskiego wyrasta i potężnie- 
je coraz bardziej. 

W składanym Mu dzisiaj hołdzie łączy- 
my się z całą Polską, ale dowody pamięci 
Wilna i Wiłeńszczyzny będą Mu szezególnie 
miie. 

Ziemia tutejsza hyła dlań kolebką. W za- 

raniu młodości, gdy stawiał na niej pierw- 
sze kroki, poznał kajdany niewoli. Tu Go 
opanowała tęsknota do swobody i nawiedzi- 
ły pierwsze sny o Wolnej Polsce. 

Ukochał mury, w których jesteśmy, bo, 
szkołe obcej oddanc, mówiły Mu wiele o 
utraconej wolności i o świetnej przeszłości 
Narodu. * 

A gdy, poszediszy stąd w Świał, potrn- 
fił wszystkie moce ze swego Nasodn wydo- 
być i potrafił w sohie samym znaleźć siły 
tak. wielkie, jak wielkię mięt zamierzenia, 
ia. powrócił, niosąc tej ziemi wpwalczoną 
wolność. | 

I chociaż zdala huezały jeszcze gromy, 
Naczelnik Państwa już dnia 11 październi- 
ka 1919 roku otwierał Uniwersytet, Śpieszije 
z tym aktem © wielkiem znaczeniu moral- 
nem dla Polski. 

A na otwarcia mówił: „Głębokie jest 
szczęście, rzewne i ciche, nawet dziecięco-na 
iwne, płynące z wiary w kdeałne pierwiastki 
własnej kultury. 

„Ten kwiat cudowny... ostatnim wysił- 
kiem woli osłanialiśmy, by kwitł i ducha 

podniecał w najcięższych chwilach losu. 

„Dlatego też śpieszyłem, by dźwignąć dia 
tej wiary świątynię, by dać znak widoczny 
jei potęgi i siły... 

„Niechże więc ta Wszechnica, którą dziś 
ta otwieram, zgodnie z tradycją iej ziemi, 
nie zieje nigdy jadem nienawiści, niech nie 
kroczy nigdy drogami, kióre dla nas Pola- 
ków tak ciężkiemi były. Niech krzepi įR- 

    

sze przemówienie, o wspomnieniach 
decyduje ostatnie. Żywe i szczere 
wzruszenie drgające w słowach Jego 
Magnificencji Rektora Prof. Janusz- 
kiewicza nadało ów ciepły, serdeczny 
ton, który cechował całą Akademię. 
Niewymuszóne, najprostsze, a jakże 
piękne i pięknie powiedziane, pozba- 
wione jakichkolwiek  kadzidlanych 
wonności słowa wytworzyły jakąś 
dziwnie przejmującą atmosferę, któ- 
ra przetrwała do końca uroczystości. 

Wspaniały. porywający polonez 
A-dur Chopina zainaugurował  0b- 
chód. Następnie przemawia J. Magni- 
ficencja. 

  

  

prof. dr. A. Januszkiewicza. 

snewidztwem wiedzy, potęgą myśli twór- 
czej, umiejętną i skrzętną pracą naukową*. 
(„Nasz Kraj* dodatek nadzw. 1919 Nr. 146). 

Nadająe tak wielkie znaczenie piełęgno- 
waniu kuliury narodowej i wskrzesiwszy 
mającą jej słażyć Uczelnię, Marszałek stale 
otaczał Uniwersytet i młodzież jego serdeez- 
ną opieką. 

Mieliśmy wiele tego dowodów. Gdy na 
mającą powstać w 1921 r klinikę wewnętrz- 
ną preliminarz budżetowy nie przewidział 
potrzebnej dotacji, Naczelnik Państwa ofia- 
rował z własnego funduszu zasiłek tak pa- 
ważny, że klinika w znacznej części z tego 
powstała. Jako Dziekan Wydziału konfero- 
wałem z Naczelnikiem niejednokrotnie o or- 
ganizacji klinik w Szpitała Wojskowym. Nie 
słyszałem nigdy zdawkowych frazesów i 
czezych obietnie. Żadnego drobiazgu nie zle 
keeważył. Wiele spraw trudnych a ważnych 
na korzyść Uniwersytetu rozstrzygnał, do- 
pomógł do uzyskania wiełu gmachów. 

Przekazując rozmaitemi czasy, to swoją 
pensję marszałkowską, te drobniejsze kwo- 

ty ze swych szczupłych środków, stworzył 
między ianemi fundusz stypendjainy, wyno- 
szący obecnie 55.065 zł, z którego odsetkt 
idą na nagrody 
tów i asystentów. 

W uznaniu wielkich zasłog Marszałka 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy nasze- 
go Uniwersytetu nadał Mu doktorat honoris 
causa w dniu 2 listopada 1922 r. 

Przy tej sposobności Marszałek powie- 
dział: „Z Uniwersytetem Wileńskim łączyły 
mnie i zawsze łączą silne węzły uczucia, to 

też z pośród licznych honcrów, jakie mi 
u schyłku życia zsyłały losy, te, które dziś 
od tego Uniwersytetu otrzymałem, są mi 
najmilsze*. 

W roku jubileuszowym 350-lecia Uniwer- 
sytet uczcił Marszałka, jako Wskrzesiciela 
Uczelni narówni z założycielem przez wy- 
hicie medała pamiątkowego. 

Dzisiaj, w dniu Imienin Marszałka, Uni- 
wersytet Wileński składa swemu Wskrzesi- 
ciełowi wyrazy hołdu oraz gorące życzenia 
najdłuższych lat pracy dla dobra i potęgi 
Rzeczypospolitej. 

Marszsłek Józef Piłsudski niech żyje! 

  

Przemówienie ppułk. W. Koca. 

Po przemówieniu J. Magnificencji 
chėr „Echo“ zaśpiewał zawsze bardzo 
piękne „Sztandary na Kremlu* Lach- 
mana, poczem zabrał głos w im.woj- 
ska ppłk. dypl. Wacław Koc. 

„Przypadł mi dziś zaszczyt przemawiania 
w imieniu wejska. Gdy wojsko chce uczcić 
Wodza w dniu Jego Imienin, to pierwszą my 
šią, pierwszym odruchem serca będzie za- 
wsze twierdzenie tej prawdy radosnej: My 
wszyscy z Niego. W nas On obudził po raz 
pierwszy €zynne pragnienie wskrzeszenia 
wojska polskiego; zamiast zachwytów nad 
malowanym ułanem z 31 roku, przystąpili 
śmy do kształtowania żywej szarej sylwetki 
współczesnego, polskiego żołnierza. To był 
przełom zasadniczy w psychice tego podów- 
czas młodego pokolenia, które teraz pod 
kierunkiem Marszałka bierze odpowiedzia!- 
ność za losy państwa i wejska. Pokolenie 
to urabiał Komendant swą twardą a kocha- 
jęeą dłonią, nie pobłażając słabości, ani nie 
toigując wybrykom myśłowym: z ciemieutów 
bardzo rėžnolitych nastrojonych bardzo 
radykalnie i indywidualistyeznie, niełatwo 
poddających się dyseyplinie, wykuł sprawny, 
świadomy celu oręż do zdobycia niepodle- 
głości. Niepodległość tę utrwalił On prze- 
dewszystkiem w duszach naszych aby tem 
łatwiej ją osiągnąć w rzeczywistości. 

        

Wychowując dusze i serca formował 
Wódz jednocześnie umysły i charaktery. 
Metodę pracy obwał przedziwną —stawisjąc 
wykonaweom zadania wielkie i trudne, na- 
kszywał im samym obmyślać średki i spo- 
soby wykonania. I tyiko ci, którzy w tem 
trudnem położeniu znaleźli właściwą drogę, 
którzy nie załamali się i pokonali trudnoś- 
ei, zwiaszeza wewnętrzne, psychiczne — tyl- 
ko ci zostali przezeń uznani za godnych 
pracy dalszej. To też zawsze droga nasza by- 
ła znaczona przez tych, którzy odpadli, któ- 
rym zabrakło tehu dążyć za nami — ale 
wzamian za to tem silniej się zwierała, tem 
bardziej potężniała duchowo garść towarzy- 
szów broni — i tem większa była tej garści 
sila atrakeyjna. Coraz częściej na drodze 
swej napotykaliśmy nowe grupy ideowe, któ- 
re witały nas jak braci i Szły z nami razem 
dalszym szlakiem ku słońcu Niepodiegiości. 

Całą tę pracę duchową kazał nam Wódz 
odbywać na warsztacie, który dla nas, woj- 
skowych, jest najmilszy — na wykuwaniu 
oręża, Qd skromnych początków Związków 
i Drużyn Strzeleckich do rozmiarów potę- 
żnej siły zbrojnej Rzeczypospolitej — dro- 
ga to długa, chociaż nas od tych początków 
dzieli okres załedwie dwudziestu kiłku lat. 
Ale też droga ta była jednem pasmem ehwa- 
ły i sławy polskiego oręża. W ciężkim krwa- 
wym trudzie wywalezały sobie Legjony in- 

dygenat żołnierski w wojnie światowej prze- 
eiwko jednemu z zaborców. Zszedłszy w 
podziemia, Polska Organizacja Wojskowa 
zmagała się z wrogiem w najtrudniejszych 
psychicznie warunkach pracy konspiracyj- 
nej, a w okresie kiedy Wódz był w niewoli, 
samodzielnie, bez Jego wskazówek, ale Je- 
go duehem ożywiona, zwróciła się przeciw 
pozostałym najeźdzeom. Wreszcie, w niepo- 
dłegłej już Polsce, odrodzona armja Rze- 
czypospośitej stawiła czoło nawaie wrogiej 
na wszystkich frentach. 

I jak włożył nam oręż w niewprawne 
jeszcze dlonie, tak potem wiódł nas szla- 
kiem sławy i potęgi — On, nasz Wódz u- 
kochany. Wzrośliśmy, okczepii i spotężnieli 
pod tehnieniem Jego wielkiego Ducha. Po 
wielu, wieln łałueh kłęsk i poniżeń, dopiero 
nasze pokolenie zakosztowało słodyczy zwy- 
cięstwa, zazneło szezęścia i chwały i dumy, 
że wiódł je w bój — pierwszy od ezasów 
Sobieskiego — zwycięski Wódz Naczelny. 

  

   

W bitwach pod Warszawą i Lidą zabły- 
snął oręż polski świetnością i chwałą nie- 
spożytą, a geniusz Wodza, który zwyeię- 
stwa te przygotował i wywalczyć potrafił— 
wzniósł się na wyżyny ogromne. Od wojny 
1920 roku rozpoczęła się dla wojska pol- 
skiego nowa ern, poczęło bić żywe i płodne 
źródło twadycyj — żeśmy Qdrodzonej Pol- 

yżebrali w przedpokojach dyploma- 
rzymali w darze łaskawym 

od przyjaciół, lecz żeśmy ją trudem krwa- 
wym, trudem żołnierskim wywalczyli! 

Zwycięstwo to utrwaliło proces łączenia 
się Ziem Rzeczypospolitej w jeden organizm. 
Dzięki temu zwycięstwu powróciło do Rze- 
czypospolitej ua Wilno, miasto mite du- 
szy Wodza, kolebka Jego młodości. Nieod- 
pornym musem przyciąga ono ku sobie Je- 
go serce, a teraz pełne jest wdzięczności za 
wyzwolenie. Powróciły do Macierzy i inne 
kamienie węgiełne potęgi Rzeczypospolitej— 
bohaterski Łwów, prastary Poznań, — krze- 
pko stanęła stopa polska na Pomorzu. 

      

  

  

   

Ale droga jeszcze nie zakończona — od 
niepodległości formaluej, od zjednoczenia 
ziem, etap dalszy wiedzie do mocarstwowej 
potęgi Rzeczypospolitej, Na tej drodze sku- 
pienie wszystkich sił narodu musi dać wy- 
nik potężny — na drodze tej i wojsku przy- 
padnie rola niepoślednia. Czynna miłość 
to Wodza wyrażać się winna w radosnem 
reslizoweniu Jego zamierzeń, w stawania 
ochotnem do opelu na każde Jego zawoła- 
nie — i taka właśnie czynna miłość cechuje 
wojsko nasze. Powściągliwi w zewnętrznych 
objawach tej miłości, tem głębiej umaenia- 
my w duszach naszych niezłomne postano- 
wienie — Wodzowi naszemu najmiłsze — że 

„WSZYSTKO, CO NASZE — OJCZYŹNIE 
ODDAMY*. 

   

‚а praee naukowe RORDZ 

Po przerwie, wypełnionej przez 
produkcje orkiestry 6 p. p. Leg. pod 
kierownictwem kapelm. Reszkego za- 
brai głos prof. Witołd Staniewicz, któ 
tego przemówienie zamieścimy w je- 
dnym z najbliższych numerów. 

  

Ostatnim mówcą był przedstawi- 
ciel młodzieży akademickiej w osobie 
prezesa Bratniej Pomocy p. Henryka 
Dembińskgieo. Mimo pewnej niedys- 
pozycji przybył na akademję i zab- 
rał głos. 

Przemówienie p. H. Dembińskiego. 
+ „Mam mówić ed młodzieży akademiekiej. 
Jestem w ohawie hy nie rozpłynęło się to 
w pafosie, w pianie słów. Boimy się bowiem 
brązownietwa. Cheemy by te, eo od nas 

płynie, było od tego wałne, a tak trudno 
wypowiedzieć to co się Ezuje, jednak — 
trzeba. Trzeba wypowiedzieć eałą miłość i 
wdzięczność, którą do Niego czujemy. Wdzię 
czność za odrodcony Uniwersytet, Uniwer- 
sytet niezwyczajny bo wileński! Jedyny w 
Europie, pod którego dachem młodzież kił- 
ku narodów uezyła się zgadnej symbiozy 
dusz, dł dobra kałtary zachedniej na kre- 
sach tej kultory. 

/Kochamw Marszałka jeszcze za to, że jest 
nasz, kość z kości, krew z krwi naszej. 
Tu warasiał On, ezuł co i my czujemy, 
my wszysey z Wiłna i tych naszyeh kocha- 
nych dziur Mińska, Kowna, Oszmiany, czy 
Dzisny. 

Czuję, że mara morałne prawo do prze- 

Wysłanie 
Po odśpiewaniu przez chór Mar- 

sza Wojennego Rzeczypospolitej, No 
wowiejskiego, wszyscy ruszyli ku wyj 
ściu, przy którem od zewnątrz, w ko- 
rytarzu została wmurowana naprze- 
ciw t zw. „krółewskich wschodów'* | 
tablica ku czci Marszałka Piłsudskie 
go. Qdsłonięcia dokonał po krótkiem 
przemówieniu prezes Akademickiego 
Komitetu Obchodu Imienin Marszał- 
ka, p. H. Sergjalis.. 

Tablica projektu prof. Bałzukiewi 
cza, wykonana jest z szarego marmu- 
ru, na którym wyzłoconemi literami 
napisane: „Józefowi  Piisudskiemu 
FAbŹ rtesiciełowi Uniwersytetu, .. mło- 
dzież akademicka U. 5. B. 19.111.1931' 

Nad napisem płaskorzeźba — gło 
wa Marszałka. 

* + zk 

Na prośbę zebranych Pan Wojeę- 

Akademia 
Podczas akademji radjowej ku 

czej Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego, transmitowanej przez radjosta- 
cję wiłeńską na wszystkie rozgłośnie 
Polski w dniu 19 marca w godzinach 
od 20 do 21.30 Pan Wojewoda Kirtik- 
lis wygłosił następujące przemówienie: 

Staję przed mikrofonem radjostacji aże- 
by jako Wojewoda Wiłeński na tak mite 
dia mnie zaproszenie Towarzystwa Wiedzy 

Wojskowej złożyć w dniu lmienin Pierwsze 
go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ży- 
ezenia. 

Fale eteru, skierowane zenjałną myślą 

człowieka, pokonywują przestrzeń — być 
może fałe te óotrą na dałeka wyspę, gdzie 
Zwycięski Naezemy Wódz, Niezłomny ho- 
jownik © moearstwowość i jutro Polski na- 
biera sił, a myśl Jego ohejmnując wszystkie 
dziełniee wskrzeszonej Ojezyzny, najczęściej 
tak jak przed laty, jak zawsze, zatrzymują 
się na rodzinnem Wilnie. I dłatego — być 
może miłem Ma będzie, jeśli usłyszy zamiast 
życzeń tmieninowych nasz żołnierski mel- 
danek. 

Panie Marszałku! Ziemia Wileńska jest 
Twoją. Seree tej Ziemi bije dla Ciebie, ho 
wiemy wszysey, żeś ją nad życie ukochał, 
że żyjesz jej dolą i niedołą, żeś z wrażej 
przemocy wbrew wszystkiemu i wszystkim 
Ja wyzwolił. Że dzieci nasze rosną nie zna- 
jąc niewoli i muszą wymawiać Twe imię. 

I eheę Ci zamełdować Dostojny Panie 
Marszałku, iż pamiętamy zawsze i wszędzie 

6 przed laty, gdy jeszcze w zgiełku bitew- 
nym ważyły się losy tego Kraju „gdy wedle 
słów Twoieh „Pałee Boży Ziemię dotykał*, 
Tyś bramy Wszechnicy Batoroweį otwie- 

  

rał, ałbowiem miałeś tę wiciką moe i wia- 
rę ducha, która Ci pozwoliła widzieć, że na 
tę Ziemię spokój spłynie, a przyjdą młode 
pokolenia, które muszą po Twoich żołnie- 
rzach wziąć trud budowanie potęgi Pań- 
stwa. 

I prosta, niekłamana prawda, żeś Ty Do- 
stojny Panie, rodzinną Ziemię wyzwolił, 2 
tak dobrze Sohie znane z ixt młodzieńczych 
szacowne mury Wszechnicy Batorowej о- 

  

mawiania nietylko nawet w imieniu wię- 
kszości młodzieży Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego, ale w imieniu jej całej, bo jestem 
pewien, że mimo wszystko, te same uczu- 
cia wdzięczności względem Niego cała mło- 
dzież akademicka Wilna żywi. W imieniu 
tej młodzieży składam dziś Panu Marszał- 
Kowi serdeczne życzenia jak najdłuższych 
i najszezęśliwszych lat dla dobra naszej 
Rzeczypospolitej. 

'feraz przystępujemy do odsłonięcia tab- 
fiey pamiątkowej wmurowanej ku ezci Mar- 
szałka, a ufundowanej przez młodzież aka- 
demicką z iniejatywy, organizacyj: Zw. Pol. 
Młodz. Demokr. U. S. B., Legjonu Młodych 
i inmych do których przyłączyła się i Bra- 

tnia Pomoc. Skromny ten szary pomnik 
nieeh jednak świadezy przed następnemi 
pokoleniami, że współczesna Marszałkowi 
młodzież rozumiała Ge i kocehała*. 

depeszy. 
woda Wileński wysłał . następującą 
depeszę do Pana Marszałka Piłsud- 
skiego: 

„Pan Marszałek Józet Piłsudski — Fun- 
chat — Madera. 

Zebrani w dniu 19 marca w Uniwersyte- 
cie Stefana Batorego na uroczystej akademji 
ku Twojej Panie Marszałku czei przedstawi- 
ciele władz cywilnych, wojskowych, sądo- 
wnietwa, duchowieństwa wszystkich wyz- 
nań, Uniwersytetu, samorządów, organizacyj 
społecznych i młodzieży oraz najszerszych 
warstw społeczeństwa — składają Ci Panie 
Marszałku za mojem pośreduictwem wyrazy 
hołdu, miłości i gorącego przywiązania. 
Młodzież akademicka wmurowując tablicę 
pamiątkową ku ezei Wskrzesiciela Wszech- 
niey Batovowej prosiła mnie o złożenie Ci 
Panie Maeszałku w 
wdzięczności, Do tych życzeń niech mi wol- 
ne będzie dołączyć moje najgorętsze wyra- 
zy ezci i oddania, 

  

P. 0. Wojewody Wileńskiego 

Kirtiklis 

radjowa. 
żywił. przeniknęła do sere i umysłów współ 
obywateli i miodzieży akademickiej. 

I rośnie wolne pokolenie, zaprawia i har 
tuje się w walce z przeciwnościami, wyra- 
bia w sobie ideały mocarstwowości polskiej 
wzorując się na Twoich wielkich mysłach 
i czynach Dostojny Panie. 

Przed łaty, kiedy Polska przeżywała je- 
den z naje h okresów swego powsta- 
wania, hasłem wyścigu pracy, zamiast wy- 
Ścigu krwi i żelaza, wyrwałeś ją z bezwładu 
i zguby. 

Nie mnie jest sądzić, jak hasło to głębu- 
ko i szeroko trafiło do sere pokolenia Pol- 
ski, ałe wiem, że trafiło do serca Twej Pa- 
nie Marszałku rodzinnej ziemi. 

Troska dnia codziennego nie zabija w nas 
przekonania o konieczności umacniania w 
sercach i duszach współobywateli idei wieł- 
kiej i silnej Polski, któraby oprzeć się mogła 
wszelkim burzom i zawieruchom dziejowym. 
Nauczyłeś nas, że wyścig pracy polega na 
wielkim i harmonijnym wspólnym wysiłku 
wszystkiech obywateli nasz polski dom zamie 
szkujących i wszystkich czynników, na któ- 
rych współczesne państwo się opiera. 

I oto rad jestem, że stając dziś przed mi- 
krofonem, zameldować Ci mogę, iż hasło 
Twoje na całym froncie Ziemi Wileńskiej 
realizujemy uczciwie i z zapałem. 

Przed kiłku laty, kiedy do Wilna brać 
legjorowa na swe doroczne Święto z całej 
Polski zjechała, w przewówieniu Swojem, 
wypowiedziałeś Dostojny Panie największą 
pochwałę, jaką człowiek wypowiedzieć mo- 
że dła swego rodzinnego miasta. 

I dlatego też niech ja w imieniu Ziemi 
Wileńskiej w dniu Twoich Imienin Ci od- 
powiem: 

Ciężką i zawiłą metodą nauczyłeś praco- 
łeezeństwa — wychowałeś je w karności i 
poświęceniu — ze Swego życia dałeś nie- 

wać nas i całe rzesze dla państwa i spo- 
dościgły ideał tak wielu, wielu żołnierzom 
i hojownikom—byłeś i jesteś naszym sztan- 
darem, sztandarem Polski całej — dłatego 
też Dostojny Panie wyrazy czci i hołdu serce 
naszych z miasta rodzinnego zechciej przy- 
jąć. 

  

  

   

    

   

Obchód kolejarzy. 
Kolejarze wiłeńscy znani ze swe- 

88 patrjotyzmu i przywiązania do о- 
soby Marszałka Piłsudskiego. dzień Je 
go imienin obchodzili dorocznym zwy 
czajem nader uroczyście. 

©О godz. 7.30 zgromadziły sie na 
peronie związki kołejowców, oddzia- 
ły kolejowego przysposobienia wojsk. 
oraz straży pożarnej z orkiestrą. 

Po krótkiem przemówieniu  pre- 
zesa Falkowskiego, przy dźwiękach 
hymnu państwowego odsłonięto wspa 
niałę tablicę z bronzu, przedstawiają- 
cą popiersie Marszałka Piłsudskiego. 
Tablica została wmurowana tuż przy 
wejściu z peronu do poczekalni 1-ej 
klasy. : 

Następnie zebrani udali się do koś 
Cioła św. Teresy, gdzie odprawione zo 

stało nabożeństwo dziękczynne. 

Na dalsze uroczystości złożyły się 
zabawa dla dzieci w Ognisku kolejo- 
wem, odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
Marsz. Piłsudskiego w parowozowni 
oraz uroczysta akademja w Ognisku 
kolejowem, gdzie również dokonano 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 

Podczas akademji sała Ogniska 
wypełniona była po brzegi kolejowca 
mi, którzy ku uczczeniu ukochanego 
Wodza Narodu gremjalnie stawili się 
wraz z rodzinami. Akademję zagaił 
prezes Dyrekcji Kolejowej inż. Falko- 
wski, który w dłuższem przemówie- 
niu zobrazował życie i czyny Marszał 
ka Piłsudskiego oraz jego zasługi po- 

  

- łożone w walce o niepodległość i przy 
budowie odrodzonego państwa. Prze- 
mówienie swe prezes Falkówski za- 
kończył okrzykiem: „Pierwszy Oby- 

zów swej głębokiej 

ла mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr, za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 500/,, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzietnych i świątecznych 250/,, zagraniczne 1007/,, zamiejscowe 250/,, Dla poszukujących pracy 30%/, zniżki. 

OCZYSTOŚCI W WILNIE. 
watel Polski Marszałek Józef Piłsud- 
ski niech żyje*. Zebrani powstali z 
miejsc, wznosząc długo niemilknące 
okrzyki na cześć Wielkiego Solenizan 
ta. 

Następnie przemówienia okoliczno 
ściowe kolejno wygłosili: imieniem 
Związku Pracowników Kołejowych 
p. Puchalski, dalej kpt. yński, w 
imieniu lekarzy kolejowych przema- 
wiał dr. Umiastowski w imieniu St. 
Techników kolejowych p. Paszkie- 
wicz, który między innemi zaznaczył, 
że Marszałek „Piłsudski jest mężem o- 
patrznościowym, na przyjście którego 
Polska czekała 300 lat. 

W imieniu inżynierów kolejowych 
przemówienie wygłosił inż. Sipajłło: 
imieniem maszynistów przemawiał p. 
Schabiński oraz w imieniu kondukto 
rów p. Jurgielewicz. 

Po każdem przemówieniu zebrani 
urządzali spontaniczne owacje na 
cześć Marsz. Piłsudskiego. W przer- 
wach orkiestra odegrała hymn państ- 
wowy oraz 1-szą Brygadę. 

Akademję zakończyły produkcje 
muzykalno-wokalne. 

Na akademji obecni byli przedsta 
wiciele władz miejscowych z J. E. bi- 
skupem Michalkiewiczem i J. M. re- 
ktorem prof. Januszkiewiczem na 
czele. 

  

Akademia w świetlicy 
Poł. Państwowej. 

Uroczystości wiłeńskie rozpoczęły się w 
środę wieczorem akademją, urządzoną w 

Świetlicy Policji Państwowej przy ul. Żełi- 
gowskiego w obecności woj. Kirtiklisa, pre- 
zesa Sądu Apelacyjnego Bzowskiego, preze- 
sa Okręgowej Izby Kontroli Pietraszewskie- 

80. prezėsą „Sądu Okręgowego | у 
;;о: naczelnika Wydziału Bruniewskiego, si 

  

   
rosty grodzkiego Iszory, szefa sztabu bry- 
gady K. O. P. mjr. Szymkiewicza i wielu 
in. 

Była to pierwsza akademja wileńskiej 
Policji Państwowej ku czci Marszałka. Świet 
lica była pięknie udekorowana. Na podjum 
zaciągnięto wartę honorową. Pełnili ją dwaj 
szeregowcy policyjni, z nich jeden, pocho- 
dzący z pod Gdyni, drugi — z pod Załesz- 
czyk w Małopolsce. 

Uroczystą: akademję zagaił komendant 
wojewódzki P. P. insp. Wiktor Ludwikow- 
ski przemową, w której naszkicował praco- 
witość Marszałka w ciagu całego jego życia. 
Zakończył złożeniem w imieniu całego kor- 
pusu oficerskiego i korpusu szeregowych 
policji państwowej przyrzeczenia wytrwałej 
pracy dla państwa. Będzie to najlepszy spo- 
sób okazania wdzięczności Marszałkowi. 

Imieniem Rodziny Policyjnej wojewódz- 
twa wileńskiego p. Stanisława Izydorczyko- 
wa złożyła hołd Marszałkowi w pięknem. 
pełnem poezji przemówieniu. į 

Komisarz Czesław Jacyna wygłosił refe- 
rat p. t. „Rola Marszałka Piłsudskiego w 
walce o niepodległość”. 

Po przerwie nastąpiła część koncertowa. 
Funkcjonarjusz policji Mieczysław Pałczew 
ski odśpiewał pięknie utwór „Wizja szyld- 
wacha”. P. Michał Telmaszewski grał na wio 
lonczeli, poczem pięknie dekłamował p. Le- 
on Aleksandrowicz. Akademję zakończyła 
orkiestra policyjna „Pierwszą Brygadą”. 

Salę wypełnili oficerowie i szeregowi po- 
licji państwowej oraz funkcjonarjusze ko- 
mendy policji i wiele zaproszonych gości. 

Akademja szkół zawodowych 
T-wa „Pomoc Pracy". 

We czwartek 19 marca 1931 roku w dniu 
Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
szkołach zawodowych T-wa „Pomoc Pracy““ 
w Wilnie, o godz. 9 rano w obecności Pre- 
zydjum T-wa „P. P.* z prezesem inż. A. 
Klebanowem na czele, kierowników szkół, 
całego personelu nauczycielskiego i ucznsów 
wszystkich oddziałów odbyła się uroczysta 
akademja na znak hołdu dla Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Po akademji Prezes T-wa inż. A. Kieba- 
now zaprosił zebranych na uroczyste nabo- 
żeństwo w Synagodze Głównej. 

Depesze z życzeniami. 
WARSZAWA, I9-IIl. (Pat). Z 

okazji imienin Marszałka Pilsud- 
skiego p. marszałek Sejmu Kazi- 
mierz Świtalski wysłał pa ręce Pana 
Marszałka Pilsudskiego depeszę na- 
stępującą: 

Proszę przyjąć, Panie Marszałku, 
najserdeczniejsze życzenia w dniu 
imienin. Ф 

(—) Switalski, marszalek Sejmu. 
P. marszalek Senatu Wladyslaw 

Raczkiewicz wyslal na Maderę de- 
peszę następującą: 

niu imienin śpieszę przesłać 
Panu Marszałkowi życzenia wraz 
z wyrazami najgłębszej czci. 

(-) Władysław Raczkiewicz, 
marszałek Senatu. 

POZTTEAEROZAACZEWOAEZ 
Popierajcie Ligę Morska. 

i Rzeczną I 
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WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Flirt z Megalomeną. 

Zdaję sobie sprawę doskonale z 
łego, że właściwie pisać o „Wileńskim 
Akademiku' i to tak dużo — to kary- 
godne marnotrawstwo papieru i ener- 
gji. Nie warto dobijać zdychającej 
szkapy i to ze specjalną pompą. Cza- 
sem jednak można pozwolić sobie na 
pisanie o rzeczach bez wartości, tem 
bardziej, że nie chodzi tu o poleniikę, 

lecz o zdemaskowanie generalnego fał 
szu w oczach ogółu akademickiego. 

Wkłada mi pióro w rękę podtytuł 
świeżo wydanego - pisma „Akademik 
Wileński* — pismo ogólno-akademic- 
kie U. S. B. w Wilnie. Pewni ludzie 
samorzutnie obejmują rolę reprezen- 
towania” akademickich wartości umy- 
słowych i artystycznych._ Zdarza się 
często, że społeczeństwo poznaje się 
na kawałach i zmywa odpowiednio 
głowę. Przy tej sposobności dostaje 
się całej młodzieży akademickiej. 
Cień pada na Wszechnicę. Musimy 
więc powiedzieć, co sądzimy o podob- 
nych poczynaniach my — inni akade- 
micy. 

Pismo, cechuje chwalebna dobra 
woła redakcji. Wysilono się na objek- 
tywizm, na jaki było stać Komitet 
Redakcyjny. Bąka się nawet coś o 
„ideologji rodziny akademickiej", o 
przeciwdziałaniu zgubnym wpływom 
partyjnictwa. Ale jak się okazuje me- 
chaniczne połączenie ludzi różnych 
przekonań nie stanowi jeszcze twór- 
czego amalgamatu. Zlepek różnokolo- 
rowych miernot to jeszcze nie este- 
tyczna mozajka. Aby móc wytworzyć 
prawdziwie objektywny i ponadpar- 
tyjny zespół — trzeba się wznieść po- 
nad poziom podwórka. Pismo idzie 
inną drogą — rozmowa odbywa się 
nie ponad, ale pomiędzy podwórkami. 
Dojadanie ideowych resztek z uczty 
filomatów nie wystarcza. Nie mogę 
się powstrzymać od złośliwej uwagi, 
żę personalną łączność pisma z filo- 
matami stanowi kol. Ochocki. 

Parę ilustrącyj: pisze sobie np. 
niejaki kol. Stanisław Roch Kowalski, 
który zdolności literackie zawdzięcza 
zapewne Henrykowi Sienkiewiczowi. 
Próźnia myślowa tego autora może 
być wymierzona jego namiastką re- 
cenzji 0 „Alma Mater“. Pismo będące 
wynikiem pracy najlepszych sił aka- 
demickich w ciągu całego roku, za- 
płodniło recenzenta jedynie do stwier- 
dzenia, że „piękna to rzecz pisać wier- 
sze, ale gdyby literatura opierała się 
jedynie na wierszach, ludzie zapewne 
wyliby nocami*. Drugi artykulik tego 
pióra p. t. „Musimy zabrać głos* to 

  

Władysława Studnickiego, znanego i 
cenionego powszechnie badaczą poł- 
skiego. Uwadze kol. Rocha Kowal- 
skiego polecamy: kala się gniazdo 
przez stwarzanie niskiego poziomu, a 
nie przez wykazywanie go. Nie ten 
kto czyšci, kala gniazdo, ale ten kto... 
kala. 

Dzial literacki. Jaskrawo odbijają 
od tła zabłąkane dobre wiersze Wła- 
dysława. Arcimowicza. Za to następ- 
nemu autorowi wartoby przypomnieć, 
że nawet tęsknice mają swoje branice. 
Nikogo nie potrafi już nabrać podfał- 
szowana, późno-romantyczna grafo- 
manjera. Ostatecznie wolno być ana- 
chronizmem, ale nie wołno się produ- 
kować. Wiersz Stanisława Ochockie- 
go — może ujść jako niezły wierszyk 
rekwizytowy (od ekranów, tingel- 
tanglów i automobilów pełno benzy- 
nowego swędu). Szczytem wesołości 
jest nie kol. Wesołowski, а1е kol. Dy- 
bowskiego rozmowa z dyr. Al. 7е!- 
werowiczem p. t. „Flirt z Melpome- 
ną”. Dobrotliwa Melpomena odnosi się 
do wszechwładnego redaktora z iro- 
nicznem pobiažaniem i co najeiekaw- 
sze, že ten charakterys y odcień 
przeniknął nawet do wersji drukowa- 
nej. Kol. Dybowski nie orjentował się 
widocznie ani w ciągu rozmowy, ani 
później. Szkoda tylko, że poziom u- 
mysłowy akademików wobec teatru 
był reprezentowany przez pytania do- 
tyczące frekwencji i szkół dramatycz- 
nych. Studencki dowcip „A la four- 
chette* liczy sobie zapewne tyle lat, 

    

co Batorowa Wszechnica. Uwagi o 
„Szopce Akademickiej*, podpisane 
1. T. D. są zachwycające. Cenimy 
bardzo wzruszenie z powodu świętoś- 
ci misterjum szopkowego, które za- 
tkało sz. recenzenta, ale ostatecznie 
wydobyć z siebie coś więcej, można 
nawet przy najdalej posuniętej ob- 
strukcji. 

'Tem bardziej, że autor wyraźnie 
stwierdza swoją rolę, pozycję i stano- 
wisko społeczne „krytyka. I tu tkwi 
sedno rzeczy. Przy całym miernym 
poziomie zawadjacka, zuchwała. pew- 
ność siebie. W artykule wstępnym 
„Komitet Redakcyjny odrazu uprze- 
dza, że wydaje „pismo poważne”. 
Znany autor kol. Kowalski, więcej 
Roch niż Stanisław, wylicza jako 
„prozaików akademickich* kol. O- 
chockiego i Dybowskiego. Panowie, 
czy nie czas już przerwać flirt z Me- 
galomeną (to też XI muza). Wszystko 
to staje się nudne... 

zwykła ordynarna napaść na prof. Stefan Jędrychowski. 
——— 

Zebranie rozpoczął jak zwykle referat, 
Sęp, czy gawren podskubany? tym razem o „Polskiem morzu i jego dla 

Na rozkładające się cielsko młodego ob- 
wiepołu zlatują się różne ścierwożerne ptą- 
szyska. Padło to jednak tak cuchnie, że na- 
wet one zaspokoić swego głodu niem nie 
mogą i tylko kraczą żałośnie. Poniektóre 
pospolite gawrony przybierają dzięki mocno 
podskubanej gardzieli (i nietyłko gardzieli) 
pozy. sępów, biadołą srodze, ochrypłym kra- 
kaniem nafzekając na różnych „Mścicieli*'(?) 
którzy jakoby, tak jadowicie zamordowali 
nieszczęsne, ziełone (jako że młodej O.W.P. 
muszę, chociaż „rym drażliwy*), że żaden 

nawet paskudny pseudo-sęp (gawron) tknąć 
łego nie może. Cóż mają tedy począć nie- 
szczęsni spadkobiercy? Płaczą na „Archa- 
miołów*, zalewają się w niemocnej złości, 
ciskając różne brudne inwektywy, które już 
nikogo obrazić nie mogą, bo nikogo nie 
przejmie ten fakt gdy notoryczni fałszerze 
i paszkwilanci komukolwiek fałsz zarzucają. 

3 Aste. 

Uroczysta Sobótka Imieninowa 
w. „CresQvii*. 

chociaż to była środa ale przesunięto na 
„‚ nią uroczystą „sobótkę* Gresowii dla ucz- 

czenia Imienin Marszałka. W miłym tokalu 
tej korporacji, tak szczęśliwie umieszczonym 
w starych sklepionych murach przy ul. Do- 
minikańskiej 13, zebrało się sto kilkadzie- 
siąt csób, wśród. których, poza gospodarza- 
mi i stale u nich goszczącą niedawno pow- 
stałą korporacją „Aquilanią*, widzieliśmy 
b. licznych przedstawicieli. „Vilnensii*, „Snia 
decii* i „Conradii*, jakoteż przedstawiciela 
warszawskiej korporacji związkowej „Unii”. 
Pozatem było b. wielu innych gości sym- 
patyków wymienionych korporacyj, wielu fi- 
listrów z dostojnym a niezmiernie miłym, 
i jak ze wszelkich oznak można sądzić dobrze 

czującym się wśród młodzieży akademickiej 
i nawzajem wielkim cieszący się wśród niej 

mirem i sympatją — prof. Bossowskim. 

     

nas znaczeniu”. Po referacie dyskusja w któ- 
rej zabierali głos m. in. fiŁ. fil. Cresovii: 
prof. Bossowski, kpt. Orciuch i inni. 

Po tej części sobótki. nastąpiła inna, już 
przy tradycyjnym „jęczmieniowym napoju". 
Wznoszono liczne toasty, wyraziwszy na 
wstępie wielki żal z powodu choroby i nie- 
obecności Czcigodnego Filistra ks. Biskupa 
Bandurskiego. Punkt kułminacyjny osiągnę- 
ła uroczystość z uderzeniem północy. Prze- 
mówił com. Żochowski z „Vilnesii* pło- 
miennie mówiąc o Marszałku: Piłsudskim. 
Wznoszono raz po raz okrzyki na cześć 
drogiego wszystkim, tam obecnym Wielkie- 
go Sołenizanta. Przemawiał prof. Bossowski, 
kol. Henryk Dembiński, przemawiali przed- 
stąwiciele „Sniadecji“, „Conradii“, „Agui- 
lanii* i inni. Wytworzyła się nieopisanie 
serdeczna, i podniosła atmosfera. Zespołiły 
się naprawdę „myśli w jedno ognisko i w 
jedno ognisko ducha*. Wspólne umiłowanie 
Wodza Narodu zbliżyło niewypowiedzianie 
wszystkich. 

Zakończył sobótkę tradycyjny „bumel“. 
Wyciągnęli długim sznurem, jeden za dru- 
gim wszyscy jej uczestnicy. Jeszcze ostatni 
(fuks z latarnią) nie wyszedł zbramy przy 
Dominikańskiej, kiedy pierwsi zaułkami Ży- 
dowskim i Szwarcowym dochodzili Wielkiej. 
Odprowadziwszy Wysokiego Filistra prof. 
Bossowskiego do domu na Wielkiej, bumel 
powędrował klucząc i zakręcając w różne 
fantastyczne zwoje dalej aż do placu Orzesz- 
kowej, gdzie się rozwiązał Et. 

OD. REDAKCJI. 

  

Dzisiejsze 
wychodzą po raz ostatni przed. świętami 
Przerywając ich wydawanie na okres feryj 
życzymy kolegom i innym naszym miłym 
czytelnikom wesołych świąt i jak najowoc- 
niejszego wypoczynku. 

Strajk stenografów w parlamencie. 
TOKIO 19.III. Pat. — Debaty Izby 

niższej zostały przerwane w związku 
ze strajkiem stenografów parłamentar 
nych. Strajk ten wybuchnął w zwią- 
zku ze wczorajszemi zajściami, w cza- 
sie których członkowie opozycji na- 

padli na stenografów i pobili jednego 
z. nich do tego stopnia, że musiano go 
przewieźć do szpitala. Jak twierdzi 
opozycja, stenografowie dopuszczali 
się fałszowania stenogramów posie- 
dzeń. 

Rozpacziiwa sytuacja rozbitków z „Wikinga”. 
NOWY YORK 19.111. Pat. — Wpobližu 

miejsca katastrofy „Wikinga* znaleziono 
zwłoki jednej z zaginionych osób. Armato- 
rzy „Wikinga* otrzymali depeszę radjową, 
stwierdzającą, że stan pól lodowych jest 
groźny. Statek usiłuje dotrzeć do. Herse Is- 
land, gdzie znajdują się oealone ofiary ka- 
tastrofy. Na wyspie jednak odczuwa się do- 
tkliwy brak żywności oraz Środków lekar- 
skich. O ile statkom, *które pośpieszyły z 

  

pomocą „Wikingowi*, nie uda się utorować 
mu drogi poprzez zwały lodowe, wówczas 
mieszkańcy wyspy Herse będą próbowałi 
dotrzeć do statku, aby zaopatrzyć się w 
żywność. / 

NOWY YORK 19.11. Pat. — Ogólna li- 
czbą osób, które ocalały w katastrofie stat- 
ku „Wiking, wynosi 124 osoby. Dotych- 
czas niewiadomy jest los 18 osób. Stwierdzo- 
no Śmierć dwóch. pasażerów. 

Bunt w więzieniu. 
JOLIET 19.111. Pat. — W uzupełnieniu 

wiadomości, © zaburzeniach w więzieniu, 
agencja Reutera donosi: Bunt rozpoczął się 
w pracowni, gdzie pracuje 1800 więźniów, 
zatrudnioych przy wypłataniu krzesełek. W 
pewnym momencie, na podstawie uprzednie- 
go porozumienia, więźniowie rzucili się na 
swych strażników. Prawie wszyscy więźnio- 
wie, znajadujący się w więzieniu przyłączy- 

li się do buntu i pedpaliłi pracownię i salę 
jadalną. Należy zauważyć, że tydzień temu, 
w więzienia tem również wybuchły zamiesz- 
ki, które zostały stłumione. Władze wię- 
zienne były więc przygotowane na wszełkie 
ewentualności i nowy wybuch został wkrótce 
zlikwidowany. Trzech więźniów odniosło cię- 
żkie rany. W więzieniu znajdują się obecnie 
cztery kompanje gwardji narodowej. 

Lawina ziemna w okolicy Berna. 
BERN 19.111. Pat. — Obsuwająca się w 

«okołicy Berna ławina ziemna zniszczyła wie- 
ie hektarów lasu i łąk, Obsuwająca się zie- 

mia stanowi poważne niebezpieczeństwo dla 
okolice położonych niżej. 

„Wiadomości Akademickie” 
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Alojzy Thaller, eustrjacki minister rolnictwa, 
zamierza założyć w Paragwaju austrjacką 

kolonię. 

„Wicher“ opuścił już 
Cherkourg. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że kontrtorpedo 
wiec połskiej marynarki wojennej 
„Wieher*, przed dwoma dniami opu- 
Ścił port w Cherbourgu i wyruszył w 
morze. Obecnie „Wicher* znajduje 
się na Atlantyku, zmierzając w kie- 
runku Madery. Jak już donosiliśmy, 
Marszałek Piłsudski, który telegraficz 
nie wezwał kontriorpedowiec  „Wi- 
cher”, zamierza spędzić na nim koń- 
cowe tygodnie swego wypoczynku, 
zwiedzając porty morza Śródziemne- 
go. 

Marsz Sulejówek - Belweder. 
WARSZAWA, 19.Hl. (Pat). W 

dniu 19 b. m. odbył się doroczny 
marsz Sulejówek - Belweder, organi- 
zowany przez Związek Strzelecki. 
Marsz ten odbywa się co roku od 
1926 dla uczczenia imienin Wodza 
Narodu. 

Obliczenia wyników przeciągną 
się bardzo długo tak, że ostatecznie 
szczegółowe wyniki podane będą 
później. 

Qtwarcie wystawy. : 
WARSZAWA, I91Il. (Pat). W 

dniu 19 b. m. odbyło się w kamie- 
nicy Baryczków otwarcie salonu wio- 
sennego im. Józefa Piłsudskiego, u- 
rządzone przez lnstytut Propagandy 
Sztuki w porozumieniu z komitetem 
obchodu imienin Marszaika Piłsud- 
skiego. Uroczystość otwarcia wystą- 
wy zaszczycił swą obecnością Pan 
Prezydent Mościcki, przybyły w ok ių 
czeniu członków domu cywilnego 1 
wojskowego. 

Wystawa bieżąca obejmuje kilka- 
dziesiąt dzieł artystycznych ze wszyst- 
kich dzielnic Polski i należących do 
różnych ugrupowań artystycznych, 
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Odznaczenie ks. biskupa 
Bandurskiego. 

WARSZAWA, 19-IIlL. (Pat). Ks. 
biskup Bandurski został odznaczo- 
ny złotym krzyżem zasługi. 

Dalsza wymiana dokumentów. 
ratyfikacyjnych. 

WARSZAWA, 19.111. (Pat). Dnia 
18: marca r. b. nastąpiła w Rydze 
wymiana dokumentów ratyfikacyj- 
nych tymczasowego układu handlo- 
wego między Polską a Łotwą, pod- 
pisanego w Rydze 22 grudnia 1927“ 
roku. Równocześnie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych nadmienia, że 
w.tymże dniu 18: marca r. b. wy- 
mienione zostały w Warszawie do- 
kumenty ratyfikacyjne traktatu han- 
dlowego i nawigacyjnego między 
Polską a Łotwą, podpisanego w dniu 
12 lutego 1929 r. Traktat ten zastą- 
pi wspomniany wyżej układ tym- 
czasowy z dniem 17 kwietnia r. b. 

Нх 

Odrzucenie 
prośby o. ułaskawienie. 
LAHORE, 19-Il. Wicekrėl od- 

rzucił prośbę o ułaskawienie trzech 
spiskowców skazanych na karę 
smierci. 

ŻE gg 

Wielki požar. 
PARYŻ 19.111. Pat. — We czwariek rano 

w Joinville wybuchł pożar w magazynach 
towarzystwa kinematograficznego. Ogień zni- 
szczyt składy i pracownie, a także mieszka- 
nia personełu. Szkody wynoszą kilkaset 1 
sięcy franków. Ofiar w ludziach niema. 

zy = 

Katastrofa statku. 

MARSYLJA 9.1. Pat. — Przejęto tt 
radjodepeszę, donoszącą o katastrofie pa- 
rowca „Lord Beaconsfield" u wybrzeży: Is- 
landji. 

—— 

Pochód bezrobotnych 
w Dreźnie. 

BERLIN t9.111. Pat. — W: czasie mani- 
festacyjnego pochodu bezrobotnych, zorga- 
nizowanego. wczóraj w Dreźnie przez partję 
komunistyczną, doszło do krwawych starć 
między demonstrantami a policją. Policjan- 
ci powitani zostali gradem kamieni. Z obu 
stron: padły strzały, Rany odniosło dwóch 
policjantów oraz kiłku uczestników pocho- 
du. Jeden z demonstrantów zmarł wskutek 
odniesionych ran. Późnym wieczorem - are 
sztowano 11 osób. \ 

—0 

  

Obchód imienin w Warszawie. 
WARSZAWA. 19.II1. Pat. — W 

dniu imienin Marszałka Piłsudskiego 
miasto przybrało odświętny wygląd. 
Domy udekorowano flagami. W wi- 
trynach sklepów widnieją wszędzie 
podobizny Marszałka wśród festonów, 
Szarf i bukietów żywych kwiatów. 
Gmachy państwowe wspaniałe udeko 
rowane, wieczorem zostały iluminowa 
ne. 

W godzinach rannych odbyły się 
w świątyniach wszystkich wyznań na 
bożeństwa na intencję Dostojnego So 
lenizanta. 

W godzinach przedpołudniowych 
orkiestry wojskowe wykonały koncer 
ty publiczne na placach i ulicach mia 
stą. 

W Belwederze przez cały dzień we 
dług ustalonego programu trwało 
składanie życzeń Marszałkowi Piłsud 
skiemu. 

O godz. 17 w sali rady miejskiej w 
obecności przedstawicieli władz i 
wojskowości z gen. Skierskim na cze- 
le odbyła się wielka akademja, zorga 
nizowana przez Związek Polskiej Mło 

dzieży Demokratycznej Szkół Wyż- 
szych dla młodzieży akademickiej, 
szkolnej, robotniczej i wiejskiej oraz 
dla. Związku Strzeleckiego. Przemó- 
wienie wygłosił prezes Bezpartyjnego 
Bloku pos. Jędrzejewicz. 

O godz. 18 na rynku Starego Mia- 
sta odbyła się wielka akademja, po- 
łączona z widowiskiem artystycznem 
dla szerokich sfer ludności. Cały ry- 
nek oświetlono licznemi reflektorami. 

O godz. 20 w kasynie garnizono- 
wem przy ul. Szucha odbyła się aka- 
demja, zorganizowana — staraniem 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

0 godz. 19 w Domu Żołnierza na 
Pradze odbył się uroczysty obchód 
ku czci Marszałka Piłsudskiego. W ob 
chodzie wzięły udział delegacje wszy- 
stkich oddziałów linjowych garnizo- 
nu warszawskiego. Pozatem w ciągu 
dnia odbyły się odczyty, szereg poga 
danek oraz przedstawienia dla żołnie- 
rzy w teatrach, kinach i świetlicach 
wszystkich oddziałów garnizonu wór 
szawskiego. 

W całem państwie obchodzono uroczyście 
dzień 19 marca. 

WARSZAWA. 19.11. Pat. — Z ca- 
łego państwa nadchodzą obszerne wia 
domošci o uroczystościach, urządza- 
AT T I OLA IEEE ECA 

  

nych ku uczczeniu imienin Marszałka 
Piłsudskiego. : 

   

Polski samolot nad Czarnym Lądem. 

  

Lotuicy polscy kpt. inż. Skarzyńaki i por. obs, Markiewicz w dniu 20-II r. b. wystartowali 
z Kairu do lotu wzdłuż Afryki. Zdjęcie: Skarzyński, Markiewicz. 

  

Ostatnie posiedzenia Sejmu i Senatu. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzącą sobotę nastąpi 
zamknięcie sesji zwyczajnej Sejmu i 
Senatu. W godz. przedpołudniowych 
odbędzie się posiedzenie Senatu, ce- 
iemt załatwienia ustawy antyaikoholo 
wej i ustawy o Krzyżu Niepodległoś- 

ci. Zamknięcie sesji odbędzie się pra- 
wdopodobnie w ten sposób, że p. pre- 
mjer Sławek pod: koniec każdego z 
posiedzeń plenarnych odczyta dekret 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej ża 
mykający sesję. 

Konferencja przedsoborowa. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 17 b. m. nastąpiła inau- 
guracja prac komisji zebrania. przed-. 
soborowego, celem rozpatrzenia i za- 
twierdzenia referatów, których opra- 
cowanie było powierzone członkom 
poszczególnych komisyj przez. zebra- 
nie przedsoborowe. Posiedzenie komi- 
sji otworzył metropolita Dionizy w o- 
becności księży arcybiskupów  Alek- 
sandra i Aleksego, dyrektora. departa 
mentu wyznań Potockiego i naczelni- 
ka wydziału narodowościowego M. S. 
W. Suchenek-Sucheckiego. Metropoli 
ta Dionizy zagajając posiedzenie kon- 
ferencji wygłosił przemówienie, w któ 
rem zaznaczył, że obecnie rozpoczyna 
się następne kolejne stadjum prac 

przygotowawczych, do zwołania So- 
boru generalnego Cerkwi Prawosław- 
nejj w myśl pamiętnego reskry- 
ptu Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Obecnie poszczegółne komisje ze- 
brania przedsoborowego mają zapoz- 
nać się z referatami członków tych ko 
misyj, aby nadać im ostateczne kształ 
ty. Po przemówieniu metropolity, Dio- 
nizego, arcybiskup Aleksander, prze- 
wodniczący pierwszej komisji, złożył 
sprawozdanie z całokształtu pracy. 
P. Minister W. R. i O. P. powołał do 
składu przedsoborowego, wojewodę 
wołyńskiego Józewskiego, jako jesz- 
cze jednego przedstawiciela rządu. 

Prezes Sejmu gdańskiego otrzymał votum 
nieufności. 

GDAŃSK. 19.I11, Pat. — Wczoraj 
wieczorem otwarte zostało nowe po- 
siedzenie Sejmu. Wniosek o uznanie 
za niesprawiedliwe wykluczenie hit- 
lerowca Greisera przez prezesa Sejmu 
Gehla, został poddany pod głosowanie 
w. wyniku którego Gehlowi wyrażono 
votum nieufności większością 31 gło- 
sów na 54 głosujących. Razem z pre- 

zesem Gehlem frakcja socjalistyczna 
wycofała. wszystkich swoich przedsta 
wicieli z prezydjum Sejmu i złożyła 
oświadczenie, że socjaliści uzyskują 
przez to zupełną swobodę działania za 
równo wewnątrz Sejmu, jak i poza 
jego murami. Następnie przystąpiono 
do trzeciego czytania budżetu. 

BERLIN. 19.III. Pat. — Reichstag 
rozpoczął w dniu 19 b. m. w drugiem 
czytaniu swe obrady nad budżetem 
ministerstwa spraw wojskowych. Ko 
muniści zgłosili wniosek o wyrażenie 
votum nieufności ministrowi Reichs- 
webry Groenerowi. W dyskusji prze- 
mawiał między innemi komunista Kip 
penberger, który nazwał Reichswehrę 
armją kadrową dla conajmniej 3-mi 
ljonowej armji niemieckiej. Mówca po 
woływał się na wielkie zakupy broni 
i amunicji przez ministerstwo Reich- 
swehry oraz na tajne fundusze min. 
Groenera. Istnieją tęż wielkie zapasy 
broni zmagazynowane tajnie. O zapa 
sach tej broni była mowa w lipskim 
procesie komunistycznym. Pos. Kip- 
penberger odczytał naktępnie szereg 
dokumentów i powołując się w końcu 

W Reichstagu. 
na urzędowe źródło niemieckie, twier 
dził, że były car burgarski Ferdynand 
otrzymał w roku 1915 od cesarskie- 
go rządu niemieckiego 25 miljonów 
marek za przyłączenie się do mo- 
carstw centralnych. Ferdynand buł- 
garski otrzymać miał również od rzą- 
du republikańskiego Niemiec dwukrot 
nie po jednym miljonie marek, za- 
strzegając sobie dyskrecię w tej spra- 
wie. Wreszcie na audjencji u prezy- 
denta Hindenburga były car bułgarski 
Ferdynand miał się domagać stałej 
pensji od rządu Rzeszy. Pensję rząd 
republikański ustalił dla Ferdynanda 
bułgarskiego w wysokości 120 tys. 
marek rocznie. Fundusze na tego ro- 
dzaju wydatki istnieją, natomiast nie- 
ma ich na wsparcia dla bezrobotnych. 

Olbrzymi deficyt budżetowy Rzeszy Niemieckiej 
BERLIN. 19.HI. Pat. — Prasa ber 

lińska, omawiając sytuącję finansową 
Rzeszy, oblicza, że budżet na rok bie- 
żący zamknięty został deficytem w 
wysokości około 1 miljarda marek. 
Na sumę, tę składa się zmniejsze- 

nie wpływów 0 700 milionów mk. 
w porównaniu ze wpływami pre- 
liminowanemi i przekroczenie o 300 
miljonów mk. pozycji, preliminowa- 
nej na wydatki, związane z bezrobo- 
ciem. 
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Procesy przeciw księż m. 
Ostatnio w Litwie odbyły się 2 

procesy przeciw księżom. Pierwszy 
proces odbył się w Poniewieżu. Oskar 
żonym był ks. Lipnickas, wikary po- 
niewieskiej parfji św.św. Piotra i Pa- 
wła, któremu zarzucono samowolny 
wyjazd z obrębu miasta, co mu było 
wzbronione przez miejscowego Wo- 
jennego Komendanta jeszcze w grud- 
niu r. ub. na cały czas trwania stanu 
wojennego za przeciwrządową agita- 
cję. 

Ks. Lipniekas 10 stycznia r. b. po- 
jechał do miasteczka Antalepty i wy- 
głosił kazanie, namawiając gorąco 
ludność, żeby protestowała przeciw- 
ko wprowadzeniu cywiłnej metryka- 
cji. Stąd ks. Lipnickas udał się jesz- 
cze do Onikszt. 

Sędzia Pokoju skazał Lipnickosa 
na trzy dni aresztu. 

Drugi proces odbył się w Szakach 
Wikary parafji w Lekeciach ks. Skir 
kiawiczius został postawiony w stan 
oskarżenia za rozgłaszanie w kościele 
fałszywych wiadomości o rządzie. 

Sędzia Pokoju ukarał ks. Skirkia- 
wicziusa grzywną w wysokości 200 
litów z zamianą na dwutygodniowy 
areszt. 
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Wspėlczesae znakomitości. 
Gdyby który z  niewtajemniczo- 

nych cudzoziemców zawitał w dniu 
11 b. m. do Berlina i zabłądził przy- 
padkiem na dworzec Friedrichstrasse, 
pomyślałby z pewnością, że ludność 
olbrzymiego miasta wita conajmniej 
przybłego z przestworzy. międzypia- 
netarnych mieszkańca Marsa. Tysiąc 
głów ludzkich, setki z trudem utrzy- 
mujących porządek policjantów, nie- 
bywały ścisk, niesłychane ożywienie 
na wszystkich twarzach. Przedstawi- 
ciele wszystkich warstw i zawodów, 
ludzie wszelakiej płei i wszełakiego 
wieku, bezrobotni, urzędnicy, posłu- 
gaczki, dyrektorzy, szoferzy, kupcy. 
ulicznicy, inteligenci — wszystko co 
żyło, zbiegło się ogłądać... Kogo? — 
Charlie Chaplina. 

To, co się w dniu 11 marca działo 
w. Berlinie, było zresztą powtórzeniem 
tego, co kilka dni wcześniej działo się 
w Londynie. Ten sam tłok, te same 
owacje, entuzjazm, szał. W Łondynie 
przemawiał Chaplin z balkonu luksu- 
sowego hotelu Carlton do tłumów. 
Obok niego stał Bernard Shaw — 
o ironjo! — i elita arystokracji an- 
gielskiej. Gromada „sekretarzy praco- 
wała w pocie czola nad rozpieczeto- 
wywaniem i odczytywaniem stosów 
listów, jakiemi Londyn Chaplina zasy- 
pywał. Apartamenty małego  czło- 
wieczka przypominały oranżerję. 
Drzwi się nie zamykały: przed: posłań- 
cami z koszami kwiatów; fotografami, 
reporterami, znakomitościami: To sa- 
mo w Berlinie. Rzechy; można, iż sto- 
lica Niemiec zapomniała na czas ja- 
kiś o codziennych kłopotach i bołącz: 
kach, zapomniała o: wszystkiem, co 
się na: Bożym świecie dzieje. Przesło- 
niła jej wszystko mała figurka aktora 
filmowego z Ameryki. Chaplin]: Chap- 
lin! Chaplin! To: nazwisko było na 
wszystkich ustach. 

Istotnie, przybysz z Marsa większej 
emocjiby nie wywołał. Od' czasu po- 
bytu Amanułlaha nie pamiętają ulice 
nadsprewańskiego grodu większego 
zbiegowiska. 

Smutny obraz dzisiejszej łudzko- 
ści. Aktor, bokser, szybkobiegacz, ka- 
cyk egzotyczny zaprzątają jej umysły 
więcej bez porównania niż ludzie na- 
uki, jednostki naprawdę zasłużone, 
wybitni pracownicy na niwie spoołecz 
niej, politycznej czy -gospodarczej. Nie 
chodzi tu oczywiście o tych oostat- 
nich, gdyż zasługa ich niewątpliwie 
oprze zębowi cząsu, podczas gdy 
cała hałaśliwa, rozreklamowana sła- 
wa pierwszych przeminie szybko, jak 
dymek z papierosa. Chodzi jedynie o 
smutne świadectwo umysłowości, o to 
godne politowania testimonium pau- 
pertątis tych wszystkich, co owczym 
pędem przyklaskują temu, o czem ju- 
tro gotowi zapomnieć. Przyjęcie, zgo- 
towane Chaplinowi w Łondynie i Ber- 
linie jest miarą poziomu duchowego 
powojennych społeczeństw. Niski to 
poziom niestety. 

Dopiero teraz zdać sobie można 
sprawę z tego, jakie głębokie wyrwy 
w psychice ludzkiej robią wojny i do 
jakich smutnych rezultatów dopro- 
wadza przewartościowanie wartości, 
znamionujące 2-gi i 3-ci dziesiątek lat" 
XX-go wieku. Profanum vulgus i jego 
psychoza sięgają dziś głębiej niż kie- 
dykołwiek. Smutne to czasy, kiedy 
histrjonów wita się jak królów, kiedy 
„pierwszy gentelman świata* książę Walji kuma się z grafomanami (Ed- 
gar Wallacej, kiedy prof. Einsteina 
robią — niby pierwszego lepszego 
błazna — wodzem indyjskiego ple- 
mienia i kiedy Bernard Shaw fotogra- 
fuje się obok Chaplina, w roli... adju- 
tanta. 

Spectans. 

M40004004144 040604000416066404656666060044 » 

„МВЫОТЕКА NOWOŠG“ 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 
-: Czynna od godz. Il-ej do tB-ej. :- 
KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł: $ 

200020000400000400440404000040000000000G06   

n
z
,



Nr. 65 (2007) 

  

IEŚCI | OBRAZKI z K 

  

Pomystowi aferzyści w roli bogatych ziemian. 
Z połecenia władz bezpieczeństwa publi- 

eri aresziewany został mieszkaniet fol- 

wark: Namiszki (gm. ejszyskiej) Jan Jał- 

mokas, który dopuścił. się całego szeregu 

przestępstw. W świetle dochodzenia pre- 

wencyjnego sprawa Jałmokasa przedstawia 

się nasitępużaco: 
Będąe w urzędzie gminnym w Łandwaro- 

wie, Jałmokas, korzystając z chwilowej nie- 

obecności dyżurnego urzędnika, skradł z 

szaży dwie niezapełnione książeczki pasz- 

portowe. Po powrocie do domu ze Szwa- 

grom pódrobił okrągłą pieczęć gminną i wy- 

stawili sobte w ten sposób fałszywe pasz- 

porty, w których Jałmokas, właścieieł 9 ha 

wienrodzajnej ziemi i szwagier jego — ma- 

łorolny włościanin, podałi się za właścicieli 
ziemskich. 

Mając w kieszeni paszporty zreszłą na 
fałszywe nazwiska obaj „właścieiele ziem- 

sey“ ruszyli w świat. 
Jako „bogaci ziemianie* oszukali sze- 

reg kupców wiłeńskich, poczem czując, że 
się im tu grumt pali pod nogami, wyjechali 
do Białegostoku, gdzie w dalszym ciągu kon- 
tynuowali swoją działalność oszukańczą. 

Tu jednak zostałi zdemaskowani. 
Jałmókasa aresztowano i osadzono w 

więzieniu. Kalinowski (szwagier jego) zagi- 
па! Вех śładn Są przypuszezenia że zbiegł 
zagranicę. (0). 

Tragiczna śmierć po zbrodni. 
£ pegranicza donoszą © ohydnym wypa- 

dku jaki miał miejsce przed kilku „dniami 

w granieznej sowieckiej osadzie Ciechano- 

wiczach w rejonie odcinka granicznego Ol- 

kowicze. Wypadek ten miał przebieg nastę- 
j: pewien Tatar, strażnik sowiecki. do- 

sie gwałtu na żonie i niełetniej  ебт- 
go nuiecbecnego komendanta. Na 

ty alarm przybiegło kiłku strażników 

kieh, leez azjata spotkał ich strzałami 

   

  

   

  

poczem zabarykadował się w sypialni z 
przerażonemi kobietami i rozpoczął strze- 
łaninę do usiłujących wedrzeć się do miesz- 
kania wojskowych. 

Od kul szaleńca zginęły 3 osoby. 
Obiężenie trwało kilka godzin. Po wy- 

strzelaniu wszystkich naboi zdziczały żoł- 
nierz podpalił dom, ginąc w nim od walą- 
cej się bełki. 

Linia kolejowa Mińsk—Moskwa w rękach 
Niemców. 

Wezeraj przez Stołpee przejechała dele- 

gacja niemiecka, która odbyła szereg konie- 

reneyj w Moskwie w sprawie oddania w rę- 

ce towarzystwa niemieckiego ekspłoałacji lin 

ji Moskwa—Mińsk. W sprawie oddania tej 

linji w ręce niemieckie pisała prasa rosyjska 

emfłgracyjjna. Prasa ta zażnaczała, iż w razie 
oddania wspomnianej linji Niemcom będzie 
to miało wielkie znaczenie dia transportu 
wójsk i wogóle cełów strategicznych w razie 
zatargu zbrojnego Polski z Rosją sowiecką. 

Wiosenne manewry litewskie. 
Z pogranieza donoszą, iż w dniu 12 kwie- 

З4а r. b, w okołicach Oran litewskich roz- 

poczną się wiełkie manewry armji litewskiej. 

W wiosennych manewrach wezmą udział 

wszystkie rodzaje broni. 
Do manewrów tych czynione są obecnie 

przygotowania. 

Eksplozja granatu znalezienego w polu. 
Trzej chłopcy w wieku od 18—14 lat ze 

wsi Anosimowicze (pow. baranowickiego) 

Piotr Szwed, Andrzej Winnicki i Paweł Bu- 

haj znaleźli w polu granat, z którym za- 

схеЁ się bawić. Wskutek silnego uderzenia 
granat wybuchł, ciężko raniąc chłopców. 

Przewieziono ich do szpitała powiatowe- 
go w Baranowiczach. (e) 

Wykrycie potajemnej drukarni i składu 
bibuły komunistycznej. 

WY wyniku prowadzonych od dłuższego cza 

su obserwacyj, władze śledcze ujawniły w 
mieszkaniu Dawida Solema we wsi Jagmino- 
wo (gminy załeskiej, pow. mołodeczńskiego) 
zakonspirowaną kwałerę komunistyczną. 

Podczas rewizji w mieszkaniu Solema pod 

łóżkiem jego znaleziono maszynkę do druko- 
wania ulotek komunistycznych, zaś w sieni 

znaleziono cały skład bibuły komunistycznej. 

Dawida Solema, jak również jego pomocników 

Landberga, Szanatarowa Borysa i Mołaszkiewi 

czównę aresztowano. (ci 

Twórcza praca. 
Nowogródek, w marcu. 

Nowogródek, mający aspiracje do 

odegrywania poważnej roli na wscho- 

dzie państwa, mimo, iż ma tuż, tuż 
nad głową miecz Damoklesa w posta- 
ci aż kilku biurokratycznych projek- 
tów odebrania mu zaszczytu z któ- 

rym się oswoił — siedziby stolicy wo- 

jewództwa, ba nawet zniesienia „cał- 

kowicie nazwy województwa jego 

imienia nie załamał. jak się to mówi, 

tragicznie rąk i nadał sumiennie pra- 

«uje. 
Ta naprawdę sumienna praca w 

Nowogródku rzuca się w oczy na każ- 

dym kroku. Zarzućmy woalkę na ob- 

licze wojewódzkie tego miasteczka, 
zapomnijmy na chwilkę, że to, co w 
niem wciągu dziesięciu ostatnich lat 
dokonane zostało nosiło w dużej mie- 
rze cechy szaty zewnętrznej, koniecz- 
nej dła stołecznego sui generis grodu 
i zdobądźmy się na sąd objektywny. 

Kto, tak, jak autor niniejszego po 
kilkomiesięcznej przerwie miał moż- 
ność odwiedzenia Nowogródka, z po- 
dziwem poprostu oglądać musi na tle 
białych, zgarbienych ad wieków ślicz- 
nych w swem architektonicznem za- 

łożeniu hal rynkowych, tuż u wylotu 

ulie Piłsudskiego i 3-go Maja pnący 

się w górę ponad kamień węgielny 

kompleks budynków — przyszłego 

dworca autobusowego. I choć dotych- 

czas zapoczęta jest część projektowa- 

nych budowli, które w myśl zaakcep- 
towanych projektów mają się zlewać 
z architektonicznem obliczem starego 
rynku — całość oglądana w myśli 
pod kątem korzyści gospodarczych 

dla tego małego miasta, napawać mu- 
si nawet chronicznych pesymistów 

ulgą, że przecież coś się u nas robi 
konkreżnego. 

Budując szeroko zakrojoną stację 

autobusową: Nowogródek daje przy- 
kład wszystkim miastom w naszym 
kraju; przykład godny pozazdroszcze- 
nia i naśladownictwa. 

Mając kontakt z szerszym šwia- 
łem za pośrednictwem stacji kolejo- 

wej Nowojelnia, odiegłej o 25 i pół 

klm., a leżącej na małoruchliwej ma- 
gistrałi szerokotorowej: (Wilno—Lida 

— Baranowicze) Nowogródek myśli 

dziś całkiem poważnie o częstotliw- 

szej i odpowiadającej pędowi czasu 
komunikacji z innemi ośrodkami miej- 
skiemi na naszym wschodzie. Budu- 
jąc dworzec z całym kompleksem bu- 
dynków; a więc garażem na dwadzie- 
ścia kiłka aut, poczekalnią i biurami 

administracyjnemi, magazynami czę- 
ści samochodowych, benzyny t warsz- 
tatami, sałami pod szkołę szoferską, 

świetlicę i kilkanaście mieszkań dla 
obsługi tej komunikacji Nowogródek 

zwraca na siebie uwagę już nie jako 
pierwszy; w naszym kraju, a całem 

państwie ośrodek racjonalnie realizo- 

wanej komunikacji przyszłości. Jeśli 

do tego dedamy, że wszystko to robio- 
ne jest systemem w stu procentach 
gospodarczym —— bez grosza pożyczki 
i jakiejkolwiek subwencji, bez udzia- 
du finansowego powiedzmy dalej — 
właścieiełi dotychczas kursujących 
autobusów. obliczone jest przytem 

  

skrupulatnie na amortyzację, na któ- 
rą mają się złożyć opłaty od garaży, 
warsztatów, mieszkań i kilkunastu 
sklepów, projektowanych na przeciw- 
nej, izołowanej od „wnętrza dworca 

skarpie dużych garaży, to zaiste Ma- 
gistrat Nowogródka jest „cudotwėr- 
czy 

Hala na 18 autobusów i boksy na 
6 samochodów, oraz warsziaty. pod- 
ręczne już prawie sięgają dachu i do 
użytku oddane zostaną najpóźniej w 
końcu maja r. b. 

Na koszt tej pierwszej budowy, 
obliczonej na 60 tysięcy złotych war- 
szawska firma produktów naftowych 
wniosła 25 tysięcy złotych, otrzynaw- 
szy wzamian koncesję na łat 12 — 
na wyłączną sprzedaż benzyny w ob- 
rębie dworca. Taż firma zobowiązała 
się wybudować własnym sumptem 
„Service słation*—i ją eksploatować. 
A, jak realną jest ta cała sprawa, mo- 

że świadczyć fakt, że szereg kupców 

już obecnie ubiega się o wynajem 

projektowanych z zewnętrznej strony 

garaży (od ul. 3-g0 Maja) 12 skle- 
pów, chętnie deklarując wniesienie 
gotówki. Aczkolwiek powyżej omó- 
wiony projekt dworca (pięć budyn- 
ków) miał być wykonany w ciągu 
lat dziesięciu, czynniki miejskie już 
obecnie nie mają wątpliwości, że 
wspaniałe to dzieło, mimo „ciężkich 
czasow“ uda im się znacznie wcześniej 
zrealizować. 

Asumptem tego całego projektu 
jest drobny paragraf ustawy drogo- 
wej, dający ośrodkom gminnym pra- 
wo do wyznaczania postojów autobu- 
sów i samochodów, no i czego ukryć 

się nie da dotychczasowy rozwój ko- 

munikacji autobusowej w promieniach 

wojewódzkiego Nowogródka — z cze- 

go miasto nie omieszkało skorzystać. 
Niezależnie od lokomocji wozowej i 
kolejki wąskotorowej do stacji No- 
wojelnia, służących głównie dla tran-, 
sportów towarów promienie ruchu 
autobusowego w Nowogródku są, jak 
dotąd następujące: do Nowojelni (4 
aut.), Stołpców via Korelicze (1), Ba- 

ranowicz (2), Lidy (1), Zdzięcioła via 

Nowojelnia (1), Iwja (1) i wreszcie 

Nowojelnia via Nowogródek—-Koreli- 
SALA 

Kończąc tę korespondencję na о- 
mówieniu kwestji komunikacji auto- 
busowej, będącej uzewnętrznieniem 
niejako życia Nowogródka i najlep- 
szą ilustracją jego tendeneyj rozwojo- 
wych nadmienić muszę, iż Magistra- 
towi tamtejszemu, ani śni się nawet 

o rugowaniu z terenu pionerów ruchu 

autobusowego, ani nawet uszczuple- 

nia ich dochodów przez jakieś nowe 

nadzwyczajne „podatki*, a to, co czy- 

ni w tym względzie nosi wyraźne ce- 

chy planowej, sięgającej śmiało w 
„niepewną* przyszłość pracy twór- 
czej, zapewniającej miastu — opinję 
świadomego swych celów ośrodka 
kulturalnego i gospodarczego w na- 

szym kraju. 
B. W. Święcicki. 

kz 

ŚWIĘCIANY 
+ Trudne warunki pracy nauczycielskiej. 

Nikt zapewne nie wątpi, iż praca urzędni- 

ków państwowych na teernie niejednolitej 

K e B 

ludności pod względem narodowościowym 
jest bardzo trudna. Lecz z temi trudnościa 
mi bodaj najwięcej musi borykać się nau- 

czycieł, który opiekując się dziatwą, powie- 

rzoną jego, pieczy, musi nieraz dobrze nała- 
mać sobie głowę, aby pogodzić wymagania 
interesu państwowego z tolerancją uczni na 

rodowych mniejszości. 
Z całą pewnością można twierdzić, iż 

warunki pracy nauczyciela w powiecie świę- 
ciańskim są nader ciężkie, wymagające о- 
gromu wysiłku i poś nia ze strony na- 

uczyciela, oddającego swe resztki wolnego 

czasu dła dobra ogółnego, aby chociaż w 

ten sposób zasłużyć nz wrogo uspo 

sobionej ludności litewskiej, która nie zda- 
je sobie sprawy z roli rządowego nauczy- 
cieła; przecież on nie przychodzi poto, у 

wynaradawiać, aby uczy gwałt mniejszo- 

ściom narodowym, lecz świadom celu, dzia- 

ła w imię, dobra ogółu, aby podnieść do- 

probyt kraju i uczynić z tych biednych wie- 

   
   

  

   

  

   
  

        

  

      y los, 
ь żarem dla państwa, ani też państwo 

dła nich. 
Zgoła rzecz inaczej się przedsta 
roobrzędowcami, którzy najwieks: 

niem darzą szkoły rz „a nawet czę- 

sto się takowych dome ą zamiast szkół 

prywatnych, istniejących terenie powia- 

tu. Jednakowóż nad tem nie będziemy roz- 

paczać, Każdy napewno jest z nas przeko- 

nany, że ta niechęć i uprzedzenie ludności 

litewskiej z czasem znikną, a nadejdą czasy 

zgodnej współpracy, której symbolem był 

współny znak Orła i. Pogoni. 

CZERKASY 
+ I u nas pracują. Na północnym krań- 

cu gminy parafjanowskiej znajduje się wieś 

Czerkasy, gdzie istnieje szkoła jednoklaso- 

wa. Młodzież tutaj, widocznie idąc za przy- 

kładem dziatwy szkolnej, zgłosiła się do 

miejscowej nauczycielki p. Stefanji Wań- 

czykówny z prośbą o zorganizowanie kur- 

su wieczorowego ogólnokształcącego. 
Pani Wańczykówna, członkini Związku 

Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 

nych, nie odstępując od haseł swej organiza 

cji, zadość uczyniła prośbom młodzieży i 

uruchomiła dwustopniowy kurs wieczorowy. 

Młodzież chętnie garnie się do pracy Na 

kurs uczęszcza 42 słuchaczy. W tak cichej 

wiosce, odciętej prawie od świata i ludzi, 

odbywa się wielka praca kulturalna, zdąża- 

jąca do podniesienia poziomu umysłowego 

ludu wiejskiego. 

MOŁODECZNO 
+ Apel. Społeczne dążenia polskiego Na- 

rodu Marszałek Józef Piłsudski zorganizował 

w walkę o wyzwolenie ojczystych zagonów, 

rodzimych strzech i uczuć najświętszych. 

Sztandary walnej bitwy pod Jego wo- 

dzą odniosły zwycięstwo, Polska wróciła do 

życia państwowego, stawiając odrazu na gru 

zach swego wskrzeszenia chęć stania się po- 

tężną, stania się panią wszystkich sił, któ- 

re ma do rozporządzenia i zdobycia. 

Chęć sama przez się jest niewystarcza- 

jąca, trzeba ją ucieleśnić w czyn. Pracę roz 

poczynamy od wychowania obywateła, któ- 

ryby zrozumiał przedewszystkiem potrzeby 

i dążenia swego kraju. Powszechne szkołni- 

ctwo wysunęło właśnie na czoło to zagad- 

nienie. Jednak praca najbardziej gigantycz- 

na w obecnych warunkach nie zawsze poz- 

wala szkolnictwu stanąć na szczycie swego 

zadania. Jedną z głównych przyczyn jest 

brak odpowiednich budynków szkolnych. 

W takich właśnie warunkach znalazło się 

niestety Mołodeczno, na terenie którego ist- 

nieją dwie siedmioklasowe szkoły, mieszczą 

ce się w ośmiu budynkach nieodpowiadają 

cych wymaganiom współczesnej higjeny. Roz 

wój umysłowy winien harmonijnie postępo- 

wać ż rozwojem sił morałnych i fizycznych. 

Warunki zaś w obu szkołach w Mołodecz- 

mie uniemożliwiają zrealizowania zasady: 

„Zdrowy duch w zdrowem ciele* Ta bolą- 

ca sprawa oddawna absorbuje naucżycielst- 

wo związkowe i szczupłą gromadkę tutej- 

szych obywateli na czele z p. starostą Tra- 

mecourt'em, który goręco zajął się tą kwe- 

stją. Zarząd Oddziału Powiatowego Z. P. 
N. S. P. w Mołodecznie apeluje do szerszych 

mas tutejszego społeczeństwa. by przyszły 

z pomocą materjalną w postaci składek 

członkowskich do Komitetu Funduszu Spo- 

łecznego, zainteresowawszy się tą sprawą. 

Nikt z nas obywateli nie może pozostać 

biernym. Oświała bowiem w demokracji no- 

woczesnej jest najpotężniejszym czynnikiem 

bogactwa narodu. Pierwszy zrozumiał to 

Marszałek Piłsudski, a rządy jego wypowie 

działy śmiertelny bój  analfabetyzmowi. 
Idźmy więc w Jego ślady. Powstanie gma- 
chu szkolnego Imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Mołodecznie, będzie wład- 
nem przychyleniem zwycięstwa w tym boju! 

Zw. Poł. Naucz. 
Szk. Powsz. Oddz. 

Pow. w Mołodecznie. 

+ Zebranie Związku Inwalidów Wojen- 

nych. W dniu 15 marca w Mołodecznie 

odbyło się walne doroczne zebranie Związku 

Inwalidów Wojennych, na którem z ramie- 

nia Wojewódzkiego Zarządu Związku obec- 

ny był wiceprezes Związku, p. Czesław Iwa- 

nicki. Zebrani w liczbie 95 osób wyłonili 

nowy zarząd, w skład którego weszli: p.p. 

Łysak — przewodniczący, Wołodźko — se- 

kretarz, i Letachowicz — skarbnik. Poza- 

tem uchwalono budżet na rok 1931 w wy- 

sokości 2145 zł. Inwalidzi z wielkiem za- 
dowoleniem przyjęli do wiadomości, iż sta 
rosta mołodeczański p. Tramecourt wystąpił 
w swoim czasie z wnioskiem do Sejmiku 
Powiatowego o zezwolenie leczenia inwali- 
dów na koszt Sejmiku. Wobec tego, że wnio 
sek starosty znalazł zrozumienie i kwestja 
bezpłatnej pomocy lekarskiej została wpro- 

wadzona w życie, zebrani gorąco dziękowali 

staroście za jego opiekę. W końcu jednogło- 

śnie uchwalono wysłać depeszę prezesowi 

Federacji P. Z. O. O. w Wilnie p. Kirtikli- 
sowi z zapewnieniem współpracy na terenie 
Związków b. wojskowych oraz z gorącem 

podziękowaniem za stałą opiekę. 

KULHAJE 
-+ Wezoraj i dziś. Na połowie drogi ko- 

lejowej z Zaha doPolewacz znajduje się 
duża wieś, mo: dna z największych w po- 
wiecie dziśnieńskim, Kulhaje. W Kulhajach 

poziom kulturalny jak wogóle na naszych 

wioskach był bardzo niski. Był, ale nie jest 

Jeszcze ubiegłego roku szkolnego p. Dziu- 

ra Stanisław, kierownik szkoły zorganizował 
kurs wieczorowy, który zakończył się pow- 
staniem Koła Młodzieży Wiejskiej. Rok bie- 
żący posunął pracę dalej. Oprócz kursu wie 
czorowego, pracy w Świetlicy Koła Młodzie- 
ży, energiczny p. Dziura uruchomił kurs 
rolniczy dla starszych gaspodarzy.. 

Zaznaczyć muszę, że wioska ta jednak 
trochę zmieniła dziś swój pierwotny wygląd 
na lepsze dzięki pracy grona nauczycielski- 
go tej miejscowości. 

„IBA 
+ Organizacja zbytu wyrobów Inianych. 

Staraniem tutejszego zrzeszenia ziemianek 
został zorganizowany na terenie powiatu li- 
dzkiego zakup płótna lnianego i konopnego 
na worki. Zrzeszenie znalazło rynek zbytu 
na wyroby lniarskie przemysłu ludowego. 
Zaznaczyć należy, że dotychczas uprawa Inu 
w tutejszym powiecie jakkolwiek zakrojona 
na szeroką skalę, nie miała dostatecznego 
rynku zbytu. To samo zrzeszenie ziemianek 
organizuje na wiośnę zakup smardzy, ros- 
nących w wielkich iłościach na terenie po- 
wiatu lidzkiego. ‹ 
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Wł. Maciejewski. 
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Prapoczątki 
sztuk plastycznych. 

Odczyt p. J. Kajruksztisa, 

Wiele, wiele lat temu, w olbrzymich, 
mrocznych grołach południowej Francji i 
Hiszpanji, przy migotliwem świetle pochodni 
na ścianie jednego z niezmiernie długich ko 
rytarzy tych grot, uczyniono przypadkiem 
odkrycie, które stało się prawdziwą kopal- 
nią dla przeróżnych uczonych badaczy, аг- 
cheologów, historyków sztuki, antropologów, 
psychologów i wielu innych. 

Były to rysunki przedstawiające postacie 
zwierząt, wykonane przeważnie konturowo 
rylcem lub farbą (czerwoną) na wysokości 
człowieka ponad ziemią a nawet i wyżej. 
Podobizny dawno już zaginionych bestyj 
wykonano ze zdumiewającym realizmem, z 
bajecznie tratnem podkreśleniem ich najbar 
dziej charakterystycznych cech, świetnie za- 
obserwowanemi ruchami, w najrozmaitszych 
pozach i gestach. 

Tysiące reprodukcyj tych rysunków uka- 
zały się w najrozmaitszych wydawnictwach 
naukowych we wszystkieh cywilizowanych 
językach świata. 

Widziałem ich dużo i zawsze była dla 
mnie zagadką ich zdumiewająca, realistycz- 
na poprawność. Wszak to jest dzieło człowie 
ka z epoki pałeolitycznej, czyli z przed wie- 
lu dziesiątków tysięcy lat; . czyżby sztuki 
plastyczne wtedy stały tak wysoko? Zagad- 
nienie to jednak emocjonowało nietylko 
mnie skrownego laika, ale i wielu powaž- 
nych uczonych, którzy to, co ja ośmieliłem 
się postawić o pytanie, oni stawiali w for 
mie twierdzenia, opierając się na tym, jak 
się okazało potem — rzekomo wysokim po- 
ziomie jaskiniowej twórczości artystycznej. 

Oto stosunkowo niedawno pewien uczony 
niemiecki z właściwą swemu narodowi skru 
pulatnością badając metodą psychologiczną, 
dotarł do przyczyn owej poprawności i nie- 
zmiernie przekonywująco wykazał, że gyły 
one natury dosyś prymitywnej i zupełnie 
fizycznej. Polegały przedewszystkiem na 
znajomości rysowanego objektu, którą ów- 
czesny człowiek, żyjący wyłącznie z myśli- 
stwa, posiadał w wysokim stopniu, poza- 
tem nadzwyczajnej sprawności fizycznej, t. 
j. doskonałego wzroku i świetnej pamięci 
wzrokowej, pospolitej u tych pierwotnych 
łudzi. Połączona z tem była jeszcze zupeł- 

nie mechaniczna zręczność ręki, czysto fi- 
zyczna sprawność, co razem dawało w rezul 
tacie podziwiane dziś na ścianach wspom- 
nianych jaskiń twory rysunkowe. 

Bardzo wymowne są błędy tych rysun- 
ków. Przedewszystkiem brak perspektywy, 
np. nogi zwierzęcia umieszczone na drugim 
planie są zawsze tej samej wielkości co i 
na pierwszym. Położenie rysunku nie gra 
żadnej roli, w czem widać brak poczucia 

pionu. Następnie nieumiejętność schematy- 
zowania, dalej, objektem rysunku jest wy- 
łącznie zwierzę, jedyny przedmiot zrozu- 
miałego zresztą zainteresowania myśliwskie 
go ówczesnego człowieka i to zwierzę po- 
jedyńcze — zupełny brak grup. Wogóle 
uderza w tem ubóstwo wyobraźni, całkowita 
przypadkowość i bezład w rozmieszczeniu ry 
sunków. 

Zupełnie analogiczne cechy 
współczesne rysunki afrykańskich Buszme- 
nów, czasem z pewnemi drobnemi odmiana 
mi na ich korzyść. Rysowanie to nie ma nic 
wspólnego z żadnem zdobnictwem. Jest ja- 
kąś spontaniczną, o zupełnie mechanicz- 
nym charakterze, potrzebą tego pierwotnego 
plemienia o wcale jeszcze nierozwiniętym 
intelekcie, będącego dopiero na poziomie roz 
woju paleolitycznego. 

Następna po paleolitycznej  neolitycz- 
narx pozostawiła także ślady w postaci 
wspomnianych przejawów skłonności „arty- 
stycznych* jej człowieka, ale różnią się one 
znacznie od poprzednich. Jest w nich już 
i pewna zdolność schematyzowania, i odro- 
bina perspektywy i grupy przedmiotów i nie 
tylko już zwierzęta ale i człowiek, mężczy- 
zna, trzeci zkolei przedmiot zainteresowa- 
nią artystycznego, człowieka pierwotnego, 
drugim była kobieta. Tej erze oraz następ- 
nej poświęci swój drugi zkolei odczyt p. 
Kajruksztis. 

Piątkowa prelekcja była bardzo cieka- 
wa, obfitowała w niezmiernie interesujące 
momenty, często dla przeciętnego, inteli- 
gentnego słuchacza — rewelacyjne, przyno- 
szące wiele i ciekawych rozwiązań. Jednakże 
mało znany choć bardzo ładny i obszerny 
lokal, jeszcze się nie wypełnił tak, jak na 
to zasługuje temat i opracowanie odczytu, 
którego wałory potęgowały znaczna ilość 
i dobór bardzo interesujących przeźroczy. 

sk. 

  

      

    

  

    
  

      

Nieprawdopodobne,ale prawdziwe. 
W Nr. 57 „Kurjera Wilenskiego“ 

z dn. 11 b. m. ukazala się notatka, 
zawierająca wiadomość o zakupieniu 
przez przemysł polski 50 wagonów 
włókna lnianego. Wiadomość ta mu- 
siała się wydać Redakcji nieprawdo- 

«podobną, skoro została zatytułowana 
w tym sensie. 

Nietylko jedna Redakcja została 
zaskoczona tą wiadomością. 

— Nieprawdopodobne, ałe praw- 
dziwe. — Wzmianka ta znalazła po- 
twierdzenie. Ze smutkiem możemy 
stwierdzić, że niestety, ale tak jest. 
Wpuszczono do Polski 50 wagonów 
Inu rosyjskiego. Wpuszczono wów- 
czas, gdy u naszych rolników leżą 
trzechletnie zapasy włókna, napróżno 
czekające na wybawców. 

Wprowadzając do kraju 50 wago- 
nów lnu obcego wydarto rolnictwu 
około 750.000 zł. Tu powiem może 
ordynarnie, ale dobitnie — okrodzio- 
no kraj i — rolnika na tę prawie 
miljonową sumę. 

Fakt ten zasługuje tem bardziej na 
\ r * + * 

podkrešlenie, že mamy tu do czynie- 
nia z destrukcyjną robotą dumpingu 
sowieckiego. 

Już przed kilku miesiącami mieli- 
śmy wiadomości o wpuszczaniu do 
Polski drogą b. okólną, bo aż przez 
Czechy. przędzy pochodzenia sowiec- 
kiego. Obecnie mamy nowy atak: tym 
razem już dumping sowiecki znałazł , 
sobie w Polsce usłużnego pośrednika 
i nie trzeba już drogi okėlnej, nie 
zmienia surowca na półfabrykat ale 
z całą bezezełnością, jak urągowisko 
rzuca w oczy polskiego producenta 
Inu surowiec. 

Sfery rolnicze nie od dziś doma- 

wykazują 

Dziś . Godzina 20'15 - 
W RM Koncert symfon. |. 

Erich Kieiber 
20 marca (Dyrekcja) 
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Epidemia samobójstw w Wilnie. 
Okropne odkrycie na strychu domu Nr. 5 przy al. Niemieckiej. 

Żona kolejarza strzela do siebie z brauninga. 
W dniu wczorajszym mieszkańcy domu 

Nr. 5 przy ulicy Niemieckiej zaalarmowani 
zostali, wiadomością, że na strychu tego 
domu wiszą na sznurze przymocowanym do 
belki sufiłowej, zwłoki młodej dziewczyny. 
Odkrycia tego dokonała służąca: Adela Bo- 
rowikówna, która po wejściu o godz. 9-rano 
na strych po bieliznę ku wielkiemu swemu 
przerażeniu zauważyła wiszące zwłoki dzie- 
wezyny. 

Alarmujące krzyki młodej dziewczyny 
zwabiły na strych kupca Rutsziejna, który 
zdjął zwłoki ze sznura i zaalarmował po- 
licję. Zawezwany lekarz pogotowia orzekł, 
że Śmierć nastąpiła conajmniej przed 12 
godzinami. Przeprowadzone dochodzenie po- 
licyjne ustaliło, że dziewezyna popełniła sa- 
mobójstwo, samobójezynią zaś jest 23-letnia 

Masza Uwałkówna. Powodem targnieeia się 

na życie było utraeenie posady i z tego 
powodu ciężki stan materjalny. 

Druga tragedja samobójcza rozegrała się 

wczoraj o godzinie 5-ej p. p. przy uliey 
Warszawskiej Nr. 7. W dniu tym żóna ko- 
lejarza Podlipajewa — 28 -letnia Zofja bę- 

dąc w mieszkaniu swego szwagra nagłe wy- 

dobyła brauning — i zanim obeeni žorjen- 

towali się zmierzyła sobie w pierś i wystrze- 

lila. Na miejsce wypadku natychmiast za- 
wezwano pogotowit ratunkowe, lekarz któ- 

rego ustalił, że kula omijając вегее trafiła 

w ramię. Samobójezynię przewiezione do 
szpitała kolejowego na Wiłezej Łapie. Przy- 
czyna targnięcia się na życie nieporozumie- 
nia rodzinne. 

ю. 

Spadająca z dachu bryła lodu 
niebezpiecznie zraniła przechodnia. 

Wczoraj w godzinach przedpołudniowych 
ma rogu ulic Niemieckiej i Jatkowej zaszedł 
tragiczny wypadek. 

Z dachu trzechpiętrowego narożnego do- 
mu nagle się urwała bryła zlodowaciałego 

śniegu, i spadła na głowę, przechodzącego 
w tym momencie Mordasa Zygmunta (Wiel- 
ka 33). Uderzenie było tak silne, że roz- 

оОО ЕО        
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Spostrzeżenie Zakiadu Koteorolvgji U. З. В. 

w Wilnio z dnia 19 li —-1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

Temperatura średnia — 4 С. 

4 najwyższe: Ą- 29 C. 

ь najniższa: — 11° С. 

Opad w milimetrach: — + 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja barom.: spadek, potem lekki wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA 

-— Budowa dworea autobusów dalekobież 

nych. Regulacja ułie okalających górę Bo- 

uifałową. Magistarat m. Wilna opracował 0- 

statnio szczegółowy projekt budowy stacji 

autobusów dalekobieżnych. W myśl tego 

projektu zostanie z początkiem wiosny prze- 

prowadzona regulacja sezregu ulic, okałają 

cych górę Boufałową. W pierwszym rzę- 

dzie będzie przedłużona ul. Objazdowa w 

ten sposób, że uzyska ona połączenie z ul. 

Boufałową za pomocą serpentyny. Plan re- 

gulacji obejmuje również połączenie ul. Sie 

rakowskiego z Boufałową. 

Stacja oczyszczania Ścieków, która jest 

obecnie nieczynna, zamieniona zostanie na 

dworzec autobusów dalekobieżnych. Obok 

ul. Jąkóba Jasińskiego będzie. urządzonych 

17 linij dla autobusów odjeżdżających. Na 

każdej linji będą stancjonowały 3 autobusy, 

tak, że ogółem dworzec będzie mógł pomie- 

ścić 51 autobusów. 

W myśł omawianego planu, od strony 

ul. Piekiełko projektowana jest budowa 

schronów autobusowych. 

Jak nas informują, o ile dotacje władz 

centralnych na zatrudnienie bezrobotnych 

będą asygnowane w normach niemniejszych 

niż w roku ubiegłym, to należy się spodzie- 

wać, że realizacja planu budowy dworca zo 

stanie uskuteczniona już w miesiącu lipcu 

r. b. й 
Magistrat przy robotach tych projektu; 

je zatrudnić około 300 robotników dziennie. 

-- Przeciążenie szpitali miejskich. W 

ostatnich czasach daje się w Wilnie zaob- 

serwować przeciążenie szpitali miejskich do 

tego stopnia, że przyjęcie nowych chorych 

a zarządom szpitali ogromne trud- 

Sytuację pogarsza fakt, że dokonanie 

rozbudowy nie da się w nowym roku bud- 

żetowym zrealizować ze względu na dotkli 

wy brak kredytów. W roku bieżącym prze- 

widziane jest natomiast przeprowadzenie sze 

regu remontów prawie we wszystkich szpi- 

tałach miejskich. 
Przygotowania do walki z hczrobociem 

W związku ze zbliżającym się okresem wio- 

sennym a co zatem idzie rozpoczęciem się 
szeregu robót sezonowych Urząd Wojewódz 

ki zwrócił się do Magistratu m. Wiłna z żą- 
daniem przedłożenia dokładnego wykazu 
liczby bezrobotnych, jaką będzie mógł za- 
trudnić samorząd. Wykaz natychmiast z0- 
stał szczegółowo opracowany i odesłany do 
Urzędu Wojewódzkiego. Magistrat zaznacza, 
że przy regulacji t. zw. miękkich dróg w 
obrębie wielkiego m. Wilna, a więc: przy 
budowie ul. Nadbrzeżnej nad Wilją, Derew- 

nickiej i całego kompleksu obok niej poło- 

gają się wprowadzenia eła ochronne- 
go na len obcy, we wszystkich jego 

formach. 
Nie od dziś kołacze się do odnoś- 

nych czynników, by otoczono naležy- 
tą opieką, tę tak ważną gałęź produk- 
cji roślinnejj a z taką zaciekłością 
niszczoną przez wschodniego sąsiada. 

Ostatni wypadek wzburza do głę- 
bi sfery rolnicze. Podkreśla on też 
słuszności stanowiska producentów 
Inu, domagających się ceł ochronnych 
Uwypukla on wyraźnie jak opóźnia- 
nie tych zarządzeń boleśnie odbija się 
na produkcji. : 

'Te pięćdziesiąt wagonów, jest to 
czerwona rakieta wypuszczona pod- 
czas ataku. — Jest to ostatnia chwila. 
Jest to zew pozycji zagrożonej o о- 
gień zaporowy. 

Apelujemy jeszcze raz do czynni- 
ków rządowych. Apelujemy do na- 
szych posłów, by dopilnowali natych- 
miastowego wprowadzenia zarządzeń 
ochronnych. Żądamy cła na len wę 
wszystkich jego postaciach. Żądamy 
cła na obce siemię Iniane. Żądamy 
cła na jutę, manilję i bawełnę. 

Czesław Dębicki 
inż. roln. 

    

  

trzaskało Mordasowi czaszkę. Brocząe ©b- 

žicie krwą Mordas padł nieprzytomny na 

chodin. Przechodnie przewieźli go do po- 

gotowia ratunkowego, skąd po nałożenia pro 
wizorycznych opatrunków przewieziono go 
w stanie groźnym do szpitała św. Jakóba. 

   

  

Powiadomiona o wypadku policja wszczę 
ła dochodzeni (0). 

NET WDR Nina 

KA 
žonych, regulacji Ałtarji oraz ulic otocza- 
cych górę Boufałową przy odpowiednich 

dółacjach Ministerstwa, da się zatrudnić do 

1000 bezrobotnych dziennie. 
Jednocześnie Magistrat w wykazie prze- 

dłóżonym władzom nadzorczym stanął па 

stanowisku jaknajszerszego zatrudnienia bez 
robotnych, chociażby miała na tem ucier- 
pieć akcja pomocy doraźnej. 

LFTERACKA. 
— Magdalena Samozwaniec w Wilnie. 

W poniedziałek 23 b. m. o godz. 20.15 w sa 

li Konserwatorjum Muzycznego (uł. Wielka 

47, wejście z ul. Końskiej) znakomita autor 

ka wielu satyrycznych utworów literacki 

wygłosi odczyt p. t. „Skutki małżeństwa”. 

Przyjazd popularnej w Polsce literatki wzbu 

dził w naszem mieście ogromne zaintereso- 

wanie. Bilety są już do nabycia w biurze 

„Orbis*, Mickiewicza 11-a. ° 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Ferje wielkanoene. Tegoroczne terje 

wielkanocne w roku bieżącym rozpoczną się 

w szkołach w dniu 31 marca i potrwają do 

14 kwietnia. 
— Wieczór regjonalny w Wilnie. Wyż- 

szy Kurs Nauczycielski, który zgromadził 

przedstawicieli wszystkich dzielnic Polski, 

pragnąc dać Kiłka obrazków ze zwyczajów, 

pieśni i tańców w tych dzielnicach,, urządza 

wieczór regjonałny pod tytułem; „Echa wsi 

polskiej w słowie, pieśni i tańcu", || 
Impreza powyższa odbędzie się dnia 21 

marca 1931 roku o godz. 6-ej dla młodzieży, 

a w niedzielę dnia 22 marca o godz. 7-ej dla 

dorosłych w sali gimnazjum im. Lelewela 

przy ul. Mickiewicza 38. Е 

Bilety są do nabycia w księgarni Rutskie 

go, a w dniu przedstawienia przy kasie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W dniu 
dzisiejszym kolejne zebranie K. W. S. nie od- 

będzie się. Zebranie następne odbędzie się 

w piątek dnia 27 b. m.. o czem nastąpi komu- 

nikat specjalny. 

— Litwini wobee przygotowań do kon- 

gresu eucharystycznego. Jak. już podawaliś- 

my, w dniu 8 maja obradować będzie w Wil- 

nie kongres eucharystyczny. Przygotowania 

do kongresu są obecnie już w całej pełni. 

Drukarnia archidiecezjalna drukuje w wiel- 

kiej ilości odezwy, które mają być rozlepione 
oraz kołportowane w celach  propagando- 

wych przed kongresem. W związku z 

przygotowaniami miejscowi Litwini wyraża- 

ją swoje niezadowolenie ze względu na to, 

że odezwy drukowane są wyłącznie w jęz. 

polskim z pominięciem jęžyka litewskiego. 

W ten sposób, twierdzą oni łudność litewska 

nie zostanie w sposób odpowiedni o kongre- 

sie poinformowaną. 

— Tymczasowy Komitet Litewski apełuje. 

Prokurator Sądu Okręgowego powiadomił 
Tymczasowy Komitet Litewski w Wilnie, że 

wytoczona Komitetowi sprawa karna za wy- 

danie broszury o ucisku Litwinów-katolików 

w Wileńszczyźnie. wobec braku cech prze- 

stępczych zostaje umorzona. Mimo to jednak 
broszura ma ulec zniszczeniu. 

Komitet Litewski powyższym obrotem 

sprawy nie zadowolił się, wobec czego złożył 

skargę apelacyjną. 

; SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Subwencja dła rzemieślników Żydów. 

Kuratorjam Wileńskiego Okręgu Szkołne- 
go wyasygnowało 2000 złotych na rzecz Zwią 

zku Rzemieślników Żydów na cele prowadze 

nia kursu dokszłałcającego dla rzemieślni- 
ków. 

TEATR | MUZYKA 
-— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś o 

godz. 8 wiecz. ujrzymy świetnego artystę 

scen stołecznych, Kazimierza Junoszę-Stę- 
powskiego w doskonałej komedji Carpente- 
ra „Papa-kawaler". Znakomity artysta wkła- 
da w rołę sir Basila nieprzeparty urok 0s0- 
bisty, wielką kulturę aktorską i pełen fine- 

zji humor. Licznie zebrana publiczność po- 
dziwia i oklaskuje każdą scenę tej świetnej 
kreacji Junoszy-Stępowskiego. Ceny normał 
ne, bilety zniżkowe ważne. 

— Teatr Miejski ;Lutnia*, Dziś o godz. 
8 wiecz. ukaże się aktualna sztuka p. K. 
Leczyckiego „Sztuba*. Nowość ta stała się 
jednym z sukcesów sezonu dzięki niezmier- 

nie żywotnemu tematowi i świetnej grze ze- 
społu z Kamińską, Balcerzakiem, Łubiakow- 
skim i Wasiłewskim na czele. 

„ — Niedzielne przedstawienia popoładnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę o godz. 3.30. 
w Teatrze na Pohułance ukażą się po 
cenach zniżonych „Sałome* O. Wilde'a, w 
inscenizacji Eugenjusza Dziewulskiego, któ- 
ry skomponował ilustrację muzyczną, opra- 
wę dekoracyjną oraz kostjumową. Monumen 
tałne to widowisko może być załiczone do 
najudatniejszych w ciągu sezonu. Artyści z 
Eichlerówną, Sawicką, Severinówną,  Krecz- 

marem, Mileckim oraz dyr. Zelwerowiczem 
na czele, mają wspaniałe pole do popisn. 

W Teatrze „Lutnia ujrzymy po cenach 
zniżonych — specjalnych, doskonałą kome- 
dję L. Verneuil'a „Azais” z, Kazimierzem 
Junoszą-Stępowskim w kapitalnej roli ba- 
rona Wiiriza, jednej z czołowych rół w bo 
gatym dorobku artystycznym tego wielkie- 
go aktora. Ą 
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— Przedstawiemie popułarne w Teatrze 
ma Pohalance W nadchodzący poniedziałek 
w Teatrze na Pohułance odbędzie się o g. 
8-ej w. przedstawienie popularne po cenach 
najniższych od 30-tu groszy 

Dane będą dwie jednoaktowe komedje 
F. Mołnara „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy” 
w reżyserji i z udziałem dyr. Zelwerowicza. 

— Towarzystwo Filharmoniczne. organi- 
zuje w sobotę 21 b. m. o godz. 20.15 w sali 
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie uł. 
Wielka 47 (wejście z ul. Końskiej) wiełki 
recital fortepjanowy Olgi Wizun, znanej w 
naszem mieście pianistki z ubiegłych lat. 
W programie wykonane zostaną utwory Cho 
pina, Brahmsa, Scarłattiego, Liszta i Focha 

Bilety są do nabycia w biurze „Orbis”, 
Mickiewicza 11-a. 

EABJO 
PIĄTEK, dnia 20 marca. 

11.58: Czas. 12.05: Nowe płyty. 13.10: Kom. 
meteor. 14.40: Odczyty dla maturzystów. 
15.50: Lekcja francuskiego. 16.25: Program 
dzienny. 16.30: Koncert życzeń. 17.16: „Rzecz 
o teatrze monumentalnym w Połsce*. 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- 
głąd filmowy*. Po koncercie kom. 23.00: 
Spacer detektorowy po Europie. 

SOBOTA, dnia 21 marca 1931 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteor. 1.400: „Probłemy go- 
spodarcze polityki drogowej* — odczyt. 
15.00: Odczyt dla maturzystów. 15.25: Pro- 
gram dzienny. 15.30: „Mała skrzyneczka'. 
15.50: Skrzynka techniczna. 16.15: Koncert 
życzeń. 16.45: Kącik dla młodych talentów. 
17.15: „Jej królewska mość „Maszyna* — 
odczyt. 17.45: Audycja i koncert dla młodzie 
ży. 18.45: Kom. Wil. Tow. i Org. Kółek 
Rołn. 19.00: Progr. na tydzień następny. 
10.20: Recital skrzypcowy J. Heifetza. 19.40: 
Pras. dzien. radj. 20.00: „Walka z przestęp- 
stwami* — felj. 20.16: „Ciotka Albinowa 
mówi!'. 20.30: Recital skrzypcowy. 21.20: 
Muzyka lekka. 22.00: „Murzyn o kobiecie” 
— fełj. 22.15: Koncert chopinowski. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 

    

roku. 
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Dwie panienki z dalekiej północy, uprawia- 

jące z zamiłowaniem sporty zimowe. 

NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE. 

W nadchodzącą sobotę i niedzielę roze- 
grane zostaną w sali Okr. Ośrodka W. F. 
zawody pięściarskie 0 mistrzostwo Wilna 

w dwóch grupach junjorów i senjorów. W 
zawodach weźmie udział około 50 zawodni- 
ków. Początek zawodów w sobotę o 19-ej, 
w niedzielę o godz. 12-ej. 

W niedzielę o godz. 11-ej S. N. W. K. 
S. 1 p. p. Leg. organizuje bieg z przeszkoda- 
mi na dystansie 7 kim. Start i meta biegu 
na boisku 6 p. p. -Leg. Po biegu o godz. 
13 обЪейте się konkurs skoków na skocz- 
ni 6 p. p. Leg. Zawody powyższe ze wzglę- 
du na kończący się sezon narciarski wzbu- 

dziły wielkie zainteresowanie i na starcie 
zobaczymy wszystkich czołowych zawodni- 
ków miejscowych z Łabuciem, Stankiewi- 
czem i Niecieckim na czele. 

ROZPOCZĘCIE SEZONU PIŁKARSKIEGO 

1 LEKKOATLETYCZNEGO. 

Z głębi kraju sygnalizują nam, że sezon 
piłki nożnej oraz lekkoatletyczny jest już 
w całej pełni rozpoczęty; w Wilnie nato- 
miast ograniczono się jedynie do wyznacze- 
nia oficjalnych terminów. 

Tegoroczne rozgrywki piłki nożnej o mi- 

strzostwo Wil. O. Z. P. N. rozpoczynają się 
w dn. 

i dnia 19 kwietnia 1 p. p. Leg.—Ognisko. 

Lekkoatleci otwierają swój sezon biegiem 
naprzełaj w dniu 19 kwietnia, który organi- 
zuje 3 b. sap. 

18 kwietnia meczem Lauda—Makabi - 

K U Ww 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

ROT" R 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w naj- 
błiższym numerze „Kurjera Wileńskiego 
niniejszego sprostowania: 

W Nr. 67 -„Kurjera Wileńskiego* została 

umieszczona w rubryce „Z Cłębokiego* ano- 
nimowa wzmianka, że Prezeska Stowarzysze- 
nia Młodzieży Polskiej jest jednocześnie i 
prezeską Komitetu Rodzicielskiego przy Gim- 
nazjum Połskiem w Głębokien:.. 

Nie polega to na prawdzie, ponieważ pre- 
zeską Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
jest panna Wiktorja Wasilewska, obecnie 
znajdująca się w Zakopanem na kuracji i nie 
wspólnego z Komitetem Rodziców (imna- 
zjum nie mająca. 

Sekretarka Stow. Młodzieży Polskiej 

Jadwiga Łagunówna. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w naj- 
błiższym numerze poczytnego pisma Pańskie- 
go następującego wyjaśnienia: 

W Nr. 57 „Kur. Wil" z dn. 11 b. m. 

w artykule „Głębokie. Były a obecny Komi- 
tet Rodzicielski w Głębokiem** — autor arty- 
kułu, z niewiadomej mi przyczyny, przypi- 
suje mi tytuł prezeski komitetu rodziciel- 
skiego. godność  prezeski Stowarzyszenia 
Młodzieży Katol etc., wobec czego ni 

szem oświadczam, iż, będąc prezeską Kon- 
ferencji Św. Wincentego A Paulo, nie byłam 
i nie jestem prezeską Stowarz. Młodz. Katoł., 
ani też prezeską komitetu rodzicielskiego i 
wogóle z gimnazjum miejscowem nie mam 
nic wspólnego. 

    

H. Jacynowa 

prezeska Konferencji Św. Wincentego 2 Paulo 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
BÓJKA NA LIPÓWCE. 

Wezoraj wieczorem wynikła na Lipówee 
bójka pomiędzy kilku osobnikami. Podczas 
bójki zostali ranni nożami Rudziński Piotr 
(Grochowa 10) i Szymonowicz Władysław 
(Lipówka 21). Rannym udzielone pomocy 
w ambulatorjum pogotowia ratunkowego. 

(©). 
ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE DZIEWCZYNY. 

Onegdaj do poiicji zgłosiła się p. F. za- 
mieszkała przy uł. Kolejowej, i zameidowała 
o zaginięciu 16-letniej córki. Według słów 
mełdującej córka jej wyszła onegdaj z domu 
z kołeżanką i dotychczas nie powróciła. Wi- 
dziano ją później w towarzystwie dwóch 
mężczyzn w samochodzie jadącym w stronę 

Nowej Wilejki. 
Policja wszczęła poszukiwania. (c) 

POR EN" OFF 

WYPADEK PRZY ULICY LWOWSKIEJ 
Nr. 13, 

Mieszkaniec wsi Fabjaniszki Szafranowicz 
Antoni, czyszcząc dół kloaczny przy ul. 
Lwowskiej Nr. 13 wpadł razem z koniem do 
jamy kloacznej. 

Szafranowicz z jamy wydobył się szczę- 
śliwie, zaś koń utonął, zanim przybyła na 
miejsce wypadku zaalarmowana tem straż 
ogniowa. (c) 

KRADZIEŻ BIELIZNY. 

Nocy ubiegłej nieujawnieni narazie złodzie 
je przedostali się na strych domu Nr. 7 przy 
ul. Poleskiej skąd skradli suszącą się na stry 

chu bieliznę, własność mieszkanki tego do- 
mu Barbary Herbusz. Stratę swoją Herbusz 
ocenia na 300 zł. (e) 

NowoOŚCi WYDAWNICZE 
Księga Wergiljuszowa. W dwuty- 

sięczną rocznicę urodzin poety wy- 
dana staraniem Koła Fiiologicznego 
Słuchaczy U. S$. B. w Wilnie pod re- 
dakcją dr. J. Rybickiego Wilno 1930. 

Wileńskie Koło Filologów U. S. B., 
o którem nic dotychczas zgoła nie by- 
ło słychać, dało przecież znać o sobie 
i to niebyle jak. Uczciło mianowicie 
2000-lecie urodzin Wergiijusza, o0b- 
chodzone uroczyście przez cały 
świat kulturalny, wydaniem zbioro- 
wej „Księgi Wergiljuszowej”, stano- 
wiącej zarazem 1-szy tom „Bibljote- 
ki Almae Matris Vilnensis“. 

Na treść tej Księgi, wydanej za 
inicjatywą i pod redakcją dr. M. Ry- 
biekiego, składają się zarówno arty- 
kuły profesorów, jak studentów, 
członków Koła. 

Na czele idą więc 2 artykuły, mo- 
gące zainteresować nietylko filolo- 
gów klasycznych, lecz i romanistów. 
mianowicie prof. Glixellego .„Dwie 
rocznice — Wergiljusz i Mistral“ o- 
raz p. W. Sienickiego „Le roman car- 
thaginois d'Eneć d'aprės FEnčide de 
Virgile et le Roman d'Eneas*. Na- 
stępuje dział ściśle filologiczny — ar- 
tykuły: dr. J. Safarewicza „Stanowis 
ko Wergiljusza w historji jęz. łaciń- 
skiego*, prof. M. Otrębskiego „Latin- 
stridere*, p. Z. Abramowiczówny „Dy 

gresje w Georgikach Werg.*. prof. 
R. Gostkowskiego „Kobiety u Wergil- 

jusza na tle epoki“ i p. Z. Biernackiej 
„Stosunek Wergiljusza do Augusta“ 
— i wreszcie polonistyczno-filologicz 
ny ze szczególnem uwzględnieniem 
Wiłna, a więc prof. S. Pigonia „Wer- 
giljusz u kolebki polskiej poezji me- 
sjanicznej“, prof. K. Kolbuszewskie- 
go „Alojzy Osiński jako tłumacz Ene- 
idy“, prof. J. Oki „Stare wydania 
Wergiljusza w Bibljotece U. S. B.“, 
p. Z. Riessówny „Euzebjusz Słowacki 
jako tłumacz Wergiljusza* i p. B. 
Smuszkinówny ,„Wergiljusz w czaso- 
pismach wileńskich 1-szej poł. XIX 
w... Zamykają księgę Miscellanea, 
gdzie znajdujemy przyczynki pióra 
J. Oki, J. Rybickiego, J. Safarewicza, 
M. Ambrosa. 

Znajdujące się na końcu stresz- 
czenie wszystkich artykułów podane 
jest po łacinie ze względu na propa- 
gandę zagraniczną; znaczna bowiem 
część nakładu przeznaczona jest do 
rozesłania zagranicę. Należy jednak 
przypuścić, że zarówno treść jak este 
tyczna forma zewnętrzna (okładkę 
wykonał p. Rynczewski) zachęcą i w 
Wilnie niejednego, zwłaszcza wśród 
profesorów i studentów U. S. B. do 
bliższego zapoznania się z tem pięk- 
nem wydawnictwem. 

— Powieści żydowskie. Ukazało się osta- 
tniemi czasy sporo utworów będących obra- 
zem zmagań się społeczeństwa żydowskiego, 
czy to wewnątrz siebie czy w stosunkach 
z chrześcijańskiem społeczeństwem. Pozna- 
nie tego dużego odłamu narodowościowego 
z którym nas los połączył na jednej ziemi, 
wydaje się rzeczą wskazaną, bo od czasu 
idealistycznych powieści Orzeszkowej, wie- 
le się zmieniło w psyche i naszej, i żydow- 
skiej. Nie tyle powieścią, co romansem au- 
tobiograficznym jest 

— Leo Belmonia, Mojżesz Współczesny. 
(Rozdroža Teodora Hertzla t. I. i Fata Mor- 
gana Paūstwa Žydowskiego. II.) Duże tomy 
ponad 700 stron włącznie dają oderwane 
plastycznie ujęte obrazy z życia twórcy ru- 
chu sjonistycznego, jego załamywanie się, 
stosunków z chrześcijanami, wysiłków dla 
własnego narodu, filozoficznych rozważań 
na temat przeznaczeń narodu „wybranego 
od Boga". 

Nie jest to dość zwięzła i dokładna hi- 
storja ruchu żydowskiego mającego za cel 
powrót do Ojczyzny, ale raczej studjum 
psychologiczne o bohaterze postępu i pa- 
trjotyzmu. Znamiennem jest ujmowanie 

barwach, a wyszlachetnienie postaci ze świa- 
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typów chrześcijan w czarnych, ujemnych 
1а żydowskiego; autor przedstawia tu elitę 
umysłowości żydowskiej i ich poglądy na 
czość psuje zaintertesowanie się nieznaną 
kwestję repatrjacji do Palestyny. Stronni- 
bliżej dziedziną, która w bezstronnem оч 
šwietleniu zyskalaby na siłe przekonania. 

— Kazimiera Alberti. Ghetto Potępione 
(pewieść © duszy żydowskiej). Instytut wym 
dawniczy Renaissance. Cyki 12. areydzieł 0s* 
tatniej doby. Arcydziełem powieść p. Alber- 
ti nie jest, ale bardzo ciekawem i sumien- 
nem stujdum z życia nędzy żydowskiej w 
małem miasteczku pod Karpatami. Prawie 
drugi tom Białego Miasteczka J. Bandrow« 
skiego, tylko że tu wszystko jest raczej czar= 
ne, a przynajmniej brudne do ostatnich gra- 
nic. Autorka wniknęła doskonale w sprawy 
tego wyczerpanego. fizycznie proletarjatu, w 
jego nędzę i zabobony, w jego uczucia ro- 
dzinne i handlarskie sposoby. Cała ta stro- 
na jej pracy, wzięta żywcem, bezpośrednio, 
nie przedstawia nic do życzenia mamy obraz 
niezdeformowany, wyborny, zajmujący. Ale 
tam gdzie autorka dorabia do obrazu Środo- 
wiska które zna doskonale, koncepcją ro« - 
mansu na szerokich arenach świata, słowem 
wszystkie podróże i flirty Reginy i Róży, 
tam jest o wiele gorzej i mniej życiowo uję« 
te te sprawy robią wrażenie naciąganych. 
RAR KKML A ON AS ASSR 8- 

Kte wygrał? 
Osmy dzień ciągnienia. 

I-sze ciągnienie 
Zł. 200000 na n-r 5901. 
Zł. 15.000 na n-r 580/47, 
Zł. 5.500 ma n-r 117894, 
Zł. 2.000 na n-ry: 104286 104988 

138977 192457 192718 200811 
Zł. 1.000 na n-ry: 12653 15337 

26903 42141 55713 64305 85592 90925 
123645 127245 144640 160062 181634 

li-gie ciągnienie 
Zł. 27 000 na n-r 57459 
Zł. 15000 na n-r 183023 
Zł. 10000 na n-ry: 3397 56017 203287 
Zł. 5.000 na n-ry: 70640 136588 179026 
Zł 2.008 na n-ry: 7751 17056 36256 

79607 99900 165711 124799 133991 209284 

21 1.000 na n-ry: 1894 8097 15485 23932: 
29000 41491 45352 71012 71207 84580 86786 
109355 132288 135399 173492 180341 197286 
199770 115834 

WARSZAWĄ. 1911. (Pat). i9b. 
m. w 9-m dniu ciągnienia 5.ej klasy 
22ej Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane pad- 
ły na n-ry następujące: |5 tys, — 
13644, 10 tys. — 179603, 5 tys. — 

133200 

15384 
114406 
188545- 

183006, 3 tys.—5677, 18136, 163891. 
194603. 

  

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

będą wyświetlane filmy: 
Dramat w 10 aktach. 

Krew za krew (WBELUNG) 
W rolach głównych: Krymhilda—Małgorzata Schoen, Brunbkilda— Hanna Ralph. 

  

Wszechświatowej sławy król tenorów 

IB8LA MIEJSKA Zwiększony zespół orkiestry. llustracja muzyczna osnuta na motywach Ryszarda Wagnera. 
| Ogtrotrawska 5. NAD PROGRAM: Pod tęczowym sztandarem — film spółdzielczy w 2 aktach. 

: Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów o godz. 4-ej. — Następny program: Wrogowie ognia. 

Dźwiękowy Dziśł Uczta atystycckól Ale zułożników kina i š i KMOEAp | m Jan Kiepura: Brygida Heim 
„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel, 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„НН 
al, A, Mickiswioza 22. 

Rekordowy 
przebój dźwiękowy!   

Dźwiękowe Kino Dzis! 

C6/INS 
ul Wielka 47, tel. 15 41 

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 

Dziewczę z Montparnasse u 
Gertruda Lawrence. NAD.PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

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

iewcczka opery „Metropolitain*. 
Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę Malžonek“ Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. 

Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 1015, w soboty i niedz. o godz. Ż-ej. 

Wielki dramat miłosny. 
W roli głównej 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'30. 

Film ten wystawą i śpiewem poruszył cały światl 

Największy 10006 dźwiękowieci 

oraz JEANETTE MAC DONALD znana    

NEAPOL, s5PIEWAJĄCE MIASTO 
Jan Kiepura odśpiewa po polsku pios.: „Zejdź 

Na |-szy seans ceny zniżone 

  

korsarza 

„KINO.TEATR Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel 

Ą & | Dzieje najsłynniejszego 
wszystkich czasów „Surcoufa" p.t. 

„ Największy przebój šwiatal Sensacja! 
WIELKA 42 

L 

Kino Kolejowe 

QGNIS KO 
fedak śworup kolejowy, 

Sztandarowe 

Epopea morska w 12 wielk! aktach. 

Lekarz kobiet 
W roli lekarza —IWAN PETROWICZ, Jawnogrzesznicy—A. PETERSON-MOZŻUCHINOWA, 

Kochanki—Ewelina Holt. ю 
Początek seansów o g. 5-ej, w niedz. i św. o g. 4-ej po poł. Nast. program: Żar miłości z Gretą Garbo w roli gł. 

Dziś i dni następnychł 
arcydzieło! 

3 wyb. siły art. w filmie p.t: 

Arcyciekawa treść filmul 

Bohaterowie morza 
(Korsarz Surcouf) 

W rolach główn.: MARJA DALBAICIN : JAN ANGELO. Ceny od 40 gr. 

Potężny dram. życiowo-erotycz-, 
ny w 10 dużych R. illustru- 
jący dzieje dwojga kochanków 

Silne napięcie dramatyczne! 

  

Przetarg. 
Komitet Budowy Domu Akademickiego w Wilnie, 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na instalację elek- 
trzyczną części tegoż domu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10-go kwietnia 
1931 r. Szczegóły przetargu są podane w „Wileńskim 
Dzienniku Wojewódzkim”. 

Przewodniczący Komitetu Budowy 
Rektor U. S. B. 

3473/V1 

Przetara. 
Komitet Budowy Domu Akademickiego w Wilnie, 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na roboty urzą- 
części tegoi domu. 

14-go kwietnia 

1931 r. Szczegóły przetargu są podane w „Monitorze 

dzenia wodociągów i kanalizacji 

Przetarg odbędzie się w dniu 

Polskim" oraz w „Wileńskim Dzienniku Wojewódz- 

kim”. 
Przewodniczący Komitetu Budowy 

Rektor U. 5. B. 
3472/V1 (—) prof. A. Januszkiewicz. 

(-) prof. A. Januszkiewicz. 

obrączki ślubne i 

i bizuterji go tenie 

  

Poszukujemy sa 
dla b. poważnych reflektantów 

kupna większej ilości domów murowanych i drewn. 
w cenie od 1000 do 5000 dolarów. 

Ajencja „Polkres* — Wilne, Królewska 5, tei. 17-80 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE" 
poleea najlepsze zegarki, sztućce, 

inne 
Gwarantowana naprawa zezarków 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka u ogr. odpów. 

DRUKARNIA 
i 

INTROLIGATORNIA 
56 i|| „ZNICZ 

Wilno, św. Jańska Nr. 
Telefon 3-40. 

Dzieła książkowa, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 

у zytowe, prospekty, 
4 zaproszenia, afisre 

R i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

—TANIO — 

SOLIDNIE 

rzeczy. 

przystępnej 

2125—0 

  

  

  

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 

Rektor U. S. B. 
0 

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

Przewodniczący Komitetu Budowy 

(-) prot. A. Januszkiewicz. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 3 rewiru, 

Wacław Leśniewski, zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
3-go Maja Nr. 13, na zasadzie art. 1030 U. P.C. ob- 

| ° poszukuje pracy 

Bykwaliikowany z długoletnią samodzisiną praktyką 

Kino Mechanik -eloktrolocynik 
w swojej specjałnosci w Wilnie lub na wyjazd. 

Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, mn. 2. 

PIANISTKA 
koncertowa, absolwentka 
Wileńskiej Akademii Ma- 
życznej i Musikhochsełmie: 

udzie iatekcji fortepianu 
ut. Dąbrowskiego 12—2 
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OGŁOSZENIA 

  

sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 
RZE WILEŃSKIM" i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Wii, Agencja Reklamowa 
J. DYSZKIEWICZ 

ulica Wielka 14, 

e. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryczno i moczopłetowe 

Wilenska 3 
Gd godz, 6-—1 1 4—8, 

tel, 567. 3435 

Wydaje się 

POKOJ 

wyrvrw' й 

  

  

tel. 12-34. 
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      @ 8 ® ® 
KINO -TEATR Dziś! Nadzwyczaj efekt. 0 25 Pr oda ed ne noc w 10 | wieszcza, iż w dn. 23 marca 1931 r.. o godz. 10 rano | EBAAAAAAAAAAAAMAMAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAI sika film polski ° NZ zyg y aktach | w Wilnie, przy ul. Wielkiej 56, odbędzie się sprzedaż a niekrępujący, jasny, suchy, p. t. wa zadana: publicznej majątku ruchomego, RARE у ы 2 Kójwikyjska 6 is 

NAD PROGRAM: Amerykański lo Pejsacha Lanemana, składającego się z palt i fu- | r lit ® и j Bą t $ | m. 4. uf. Wielka Nr. 25 ————— lm sensayjny D J A B E L S K l P A z U R ter, oszacowanych na sumę 1050 zł, na zaspokojenie BA [A ! ‘!Ё’Ё{Ё;Ёе 8@. Ы!Ш{? ? . 3 REMA sia - W_rolach głównych! William Desmond i urocza Dorelys Perdue. pretenaji Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego, fon 846. | gub. książ. wojsk. wyd. > 2 5 vego Wiłno, ulica Wileńska 28, telefon % : 3 
Oddz. w Warszawie, w sumie 970 zł. z %% i kosztami. biz 3 * przez P. K. U, Lida. KINO -TEATR Dziś! Monumentalna majestatyczna wizja Epokowy 3481/VI Урар ausi Przyjęcia 10— 3 pp. 2| na imię Gierszona Ka- 

krwawej epoki z czasów panowania rzym- dramat Ё * z Н GABINET RENTGENOWSKI 4 | mionskiego, rocznik 1895. 
S7TYŁOWY skiego. Nowe wydanie produkcji 1931 roku M 2 w 16 akt. RZEZ ZER COCU RCR O ESO ż Gausus KL be ii $ unieważnia się. 

Arcydzieło, które przypom. „Ben-Hura" i * „Niebywaly przepych, emo- ( Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraż za GOST INDESIT So Vadas a hr. Rina de Liguoro. cjomujące sceny wyzafino- | Czy jesteś jaż członkiem LOPP-u? wszelkie zabiegi iekarskie i rontgenowakie została obniżona. alien Wielka 36. 

BOZRCZNDNRENO 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent przemówi... 

wanych rozkoszy i zbrodni na temat „Miłości i namiętności”. 100.000 artystów. 

  

30 

Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

W pół godziny później zjawił się 
Grondal z naręczem czystej bielizny 
pościelowej. Tak jak już raz, pomógł 
mi podnieść pacjenta i zmienić prze- 
ścieradła. W tej naszej wspólnej spo- 
kojnej pracy było coś groźnie iro- 
nicznego. Pamiętam. że starałam się 
unikać zetknięcia z jego długiemi żół 
temi palcami. 

Sprzątnął pokój byle jak — skrzy- 
piec nawet nie dotknął - — tłumacząc 
się, że pan policjant w popielatym 
garniturze zapowiedział, że koroner 
przeprowadzi śledztwo w bibljotece i 
że tam trzeba przedewszystkiem zro- 
bić porządek. A potem nie starczyłoby 
czasu. 

Około 
manie. : 

— Mają zacząć, proszę pani i pan 
O'Leary przysłał mnie po panią. 

— Czy tam już wszyscy są, Gron- 
dai? Bo jeżeli nie, to wole jeszcze zo- 
stać przy chorym. 

dziesiątej przyszedł po 

  

— Wszyscy oprócz pani. 

Jeżeli wszyscy byli w bibljotece, 
to słoniowi nie groziło żadne niebez- 
pieczeństwo. Wychodziliśmy już, gdy 
Grondal zawrócił, mrucząc coś o 

domknięciu okna. Naturalnie, 
chciał poszukać szybko słonia, ale u- 
daremniłam ten zamiar, zatrzymaw- 
szy się w progu. Zakręcił się koło 0- 
kien i kominka, spojrzał na mnie zpo 
dełba i dał pokój. Potem już przypil- 
nowałam, żeby mi nie zemknął w. dro- 
dze do bibljoteki. - | 

Wszyscy już tam byli. Żałowałam, 
że nie mogłam pomówić z O'Leary'm 
przed śledztwem i zakomunikować 
mau swoich ostatnich odkryć. Z drugiej 
strony Śledztwo kóronera nie mogło 
przesądzić niczego jako nie faktyczny 
sad, lecz formalność. 

Ustawione rzędami krzesła nada- 
wały pokojowi urzędowy charakter, 
O'Leary i koroner zajęli miejsca na- 
wprost nas. Koroner opierał się pier- 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka z ogr. odp. 

„Wyścigi kwadryg“. 

  

siani o mały stolik i jego zimne, о- 
szpecone workami oczy miały taki wy- 
raz jakby za wiele już widziały ludz- 
kich nieszczęść i nieprawości. Zwróci 
łam uwagę na grupę młodych, ocho- 
czych dżentelmanów, prawdopodobnie 
reporterów, którzy zjadałi oczami 
March i Izabellę i poza tem nie oka- 
zywali wielkiego zainteresowania dla 
samej sprawy. Oprócz nich było tam 
jeszcze kilku cywiłów, nie takich о- 
choczych, których wzięłam za tajnych 
agentów, kiłku policjantów munduro- 
wych i sąd przysięgłych, złożony z 
osobników wszelkiego kalibru. 

My, domowi, siedzieliśmy w jednej 
grupie. Ciekawa byłam, czy moja 
twarz miała taki sam ostry, napięty 
wyraz, jak tamtych. 

Przemówił cichym, zimnym gło- 
sem koroner i zaraz poiem wygłosił 
swoje orzeczenie lekarz-rzeczoznawca 
dr. Hiller. Sądzę, że ja jedna z całego 
audytorjum zrozumiałam ten pośpiesz 
ny wylew słów, naszkicowany tech- 
nicznemi terminami. Ale i ja wszyst- 
kiego nie dosłyszałam. Wszelako jed- 
no zdanie uderzyło mnie jako bardzo 
znaczące: . 

— „.sądząc z kąta, pod którym 
kula weszła w serce — trzepał prędko 
dr. Hiller — nałeży przypuszczać, że 

\ 

strzelający znajdował się trochę wyżej 
niż zamordowany. : 

W tym punkcie koroner przerwal 
pytaniem, z jakiej odległości mógł 
paść strzał. Doktór sypnął uczonemi 
zastrzeżeniami o właściwościach ma- 
terjałów wybuchowych, szybkości po- 
cisków i t. p. rzeczach, z czego odnio- 
słam wrażenie, że kwestja ta przed- 
stawiała pewne wątpliwości. 

Nagle przyszło mi do głowy. że 
jeżeli Adolf stał przechylony przez ba- 
lustradę schodów, to strzał dany z 
drzwi pokoju wieżowego mógłby 
go trafić pod tym samym kątem. 

Naturalnie Mittie mogła zostawić 
te paciorki na gwoździu na wiele go- 
dzin czy nawet dni przed śmiercią A- 
dolfa. I te zamknięte drzwi na górze 
też musiały coś znaczyć. A Deke Lo- 
nergan i jego niesżczerość ? 

Nastąpiła dyskusja na temat, w 
jakiej pozie zostało znalezione ciało 
zabitego. Ja, sądząc z własnego do- 
świadczenia, uważam, że ta rzecz nie 
może mieć wielkiego znaczenia, jeżeli 
idzie o wykrycie zbrodni. Muskuły 
kurczą się w nieprzewidziany sposób. 
Powtórzyłam krótko swoje poprzed- 
nie zeznanie, a po mnie — tamci. 
Nikt nie odstąpił ani na jotę od tego, 
co już raz powiedział. Nie wiem, co 

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

    

  

   

koroner pomyšlai o zeznaniu Mittie, 
dotyczącem pogróżki Izabelli co do za 
bicia Adolfa, ale reporterzy notowali 
jak wściekli. O'Leary trzymał się for- 
malnej linji śledztwa i o czerwonym 
pomponie nie wspominał. 

$ledztwo ciągnęło się nudnie, nie 
wykazując nic nowego. Zaczęłam 
kombinować, jakby się tu wymknąć, 
gdy Eustachy nakrył nagle nos chust- 
ką, bąknął coś zmieszanym głosem i 
dostał pozwolenie wyjścia. 

Zerwałam się bez namysłu, ode- 
pchnęłam zastępującego mi drogę po- 
licjanta i wybiegłam za nim. O'Leary 
interwenjował w mojej obronie, tłu- 
macząc, że muszę wrócić do pacjenta. 

Eustachy zniknął mi odrazu z 0- 
czu. Czyżby pobiegł do pokoju wieżo- 
wego po słonia? 

Pędziłam jak na skrzydłach. W 
progu zatrzymałam się, odsunęłam 
zieloną portjerę i objęłam pokój jed- 
nem szybkiem spojrzeniem. Chory 
leżał na łóżku, nieprzytomny, obcy 
dramatowi życia, oddychając słabo i 
z trudem. Poza tem nie było nikogo. 

A więc przegoniłam Eustachego, 
jeżeli cel jego pośpiechu był ten sam 
co mój. 

Podeszłam do stolika, na którym 
leżały stare skrzypce i zmartwiałam. 

| 

    

Popierajcie Lido Morska“ 
   

Skrzypce leżały obok zamkniętego. 
futerału. Podniosłam wieczko i zoba- 
czyłam, że ziełony słoń zniknął. 

Był, kiedy szłam z Grondalem do 
bibljoteki, w której zgromadzili się 
już wszyscy domownicy i z której 
nikt nie wyszedł, oprócz Eustachego. 
A on przecież nie mógł zdążyć wpaść 
przede mną do tego pokoju, wyjąć 
słonia z futerału, nawet gdyby wie- 
dział, że go tam schowałam, i uciec 
przed mojem przyjściem. 

Ale słoń zniknął i tylko jeden Eu- 
stachy opuścił bibljotekę. 
Czyżby w tym cichym starym domu 

działały jakieś złe moce, niepojęte dla 
ludzkiego rozumienia? : 

Zawstydzona tym wybrykiem fan- 
tazji, otrząsnęłam się energicznie. 
Ludzkie ręce zdjęły skrzypce, otwo- 
rzyły futerał i zabrały słonia. Ale, że 
w tym domu knuło się coś złego, to 
się knuło. 

Nie poszłam zpowrotem do bib- 
ljoteki. myśląc, że mnie w razie po- 
trzeby zawołają. Lecz nie zawołali i 
przed godziną lunchu zjawił się O'Le- 
ary. Znużony i przygnębiony osunął 
się leniwie na fotel. 

(D. c. n.) 
aa: 

  

„Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszniewski 

 


