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ala Legjonitów w Palo dra 
dzialności za Polskę, 

przez lat 15. Przeciwnicy byli łaska- 

Doroczne zjazdy Związku legni- 

nistów nie bez powodu budzą naj- 

żywsze zainteresowanie społeczeńsi. 

wa polskiego i opinji politycznej za- 

granicą. Nie bez powodu też pewne 

ugrupowania partyjno-polityczne da- 

wnej lewiey niepodległościowej, zagu- 

bione w bezdrożach opozycji przeciw 

konsekwercjom dzieła, w które iilo 

tempore wkładały wiele swego wysił- 

ku, — nie bez powodu usiłowały one, 

przy pomocy różnych figlów, a przeto 

bezskutecznie, utrzymać w swych rę- 

kach mały chociażby sztandarek le- 

gjonowy. Nie bez powodu też prasa 

Stronnictwa Narodowego, udając, iż 

lekceważy historyczną i moralną wa- 

gę klanu legjonowego, jednocześnie 

niezmiernie skrupulatnie wyszukuje 

i dobywa z fantazji różne śmieszne 

fakciki i zdarzonka, z których mogła- 

by zaczerpnąć radosnej otuchy, że 

przecież... nareszcie... spoistość ideo- 

wa tego klanu pęka. Afści, wkrótce 

okazuje się, iż nie nie pęka i że sztan- 

dar legjonowy jest jeden i niepo- 

dzielny. 

Gdzie kryje się tajemnica tego za- 

interesowania Legjonistami i ich Zja- 

zdami? Niewątpliwie leży ona w szcze 

gólnym charakterze tej gromady ry- 

cerskiej i w wyjątkowej jej roli w ży- 

ciu wskrzeszonej Polski. 

Jeśli będziemy szukać sformuło- 

wań najprostszych i najszczerszych, 

znajdziemy je łatwo, biorąc za punkt 

wyjścia ten chyba niewątpliwy fakt, 

iż państwo nowoczesne, narażone na 

działania odśrodkowe rozlicznych a 

rozbieżnych interesów grup społecz- 

nych i gospodarczych oraz prądów 

politycznych, może ratować równ>- 

wagę swego wewnętrznego życia, a 

zatem zachować zdolności rozwojowe 

tylko w wypadku, gdy ster jego spo- 

czywa — przynajmniej w okresach 

kryzysów — w rękach jednostek czy 

grup bezinteresownych, a obdarzo- 

nych wolą odegrania roli czynnika 

arbitrażowego wśród  rozgorzałych 

namiętności stronniczych i poświęce- 

nia się państwu jako idei samej w 

sobie. 
W państwach starych, gdzie walka 

Ścierających się grup i interesów © 

władzę polityczną dla zaspokojenia 

pożądań ekonomicznych, odbywa się 

na fundamencie dobrze rozbudowa- 

nego i zunifikowanego gospodarstwa a 

co najważniejsze, w atmosferze wykry 

stalizowanych i powszechnie uzna- 

nych celów politycznych narodu, — 

w takich państwach niebezpieczeńst- 

wa owych walk są zazwyczaj nierów- 

nie mniejsze, niż w państwach — 

jak nasze — ubogich, wewnętrznie 

zdezorjentowanych w dziedzinie idei 

politycznych i ekomonicznych, a nad- 

to poddanych potężnym ciśnieniom. 

—z jednej strony politycznym — na 

granice, a z drugiej społeczno-ekono- 

micznym — na ustrój, 

Oto dlaczego — czy się to podoba 

w Polsce do pomy-   komuś czy nie 

ślenia są i będą jeszcze na dłuższy 

potrzebny właśnie na 

  

okres czasu, 

wykrystalizowanie się naczelnych idei 

kierowniczych dła narodu i stward- 

nienia skromnego chociażby funda- 

mentu naszego gospodarstwa, tylko 

rządy grupy bezinteresownej w sensie 

©konomiczno-społecznym, a obdarzo- 

nej wolą rozwiązywania wszelkich 

problemów społecznych i państwo- 

;stkiem z punktu wi- 

  

wych przedew 

dzenia interesów państwa jako cało- 

ści, i to całości rzeczywistej, a nie uro- 

jonej. 

Tego rodzaju grupy są historycz- 

nie zjawiskiem bardzo rzadkiem. Wy. 

rastają.one bowiem tylko w ogniu 

nader szczególnych wydarzeń dziejo- 

wych, wytapiających z duszy narodu 

kryształ uczuć szlachetnych i ofiar- 

nych. Brak ich zastępuje w pewnej 

mierze kultura życia publicznego i do- 

świadczenie: w państwach o długiem 

wyrobieniu i tradycji, polityczni przy_ 

wódcy walczących frakcyj — spełnia- 

jąc władzę — usiłują godzić aspiracje 

swych zwolenników partyjnych z ro- 

zumem stanu, t. j. z działaniem w imię 

interesów państwa. 

  

/ naszych warunkach, gdzie mło- 

dość życia państwowego wyklucza 

dojrzałość polityczną partyj i ich lea. 

derów, a gdzie nadto żyją jak najgor- 

sze tradycje utożsamiania wolności 

z warcholstwem i praw z przywileja- 

mi, — jedynie rządy grupy bezinte- 

resownej. medjatorskiej, a zarazem 

heroicznej mogą zabezpieczyć państ- 

wu niezbędny okres dojrzewania i 

warunki rozwoju. 

Może częściej instynktownie, niż 

świadomie społeczeństwo nasze i in- 

teresujące się nami społeczeństwa ob- 

ce odczuwają, że jedyną taką grupą 

w Połsce jest właśnie klan legjonowy. 

Oto dlaczego się nim tak żywo intere- 

sują, dlaczego przywiązują wielką 

wagę do jego dorocznych zjazdów. 

Ma on za sobą dwa walory nieza- 

stąpione: tradycję i żywotność. O.tra- 

dycję legjonową, w jej szerszem uję- 

ciu, upomina się także i PPS i częścio_ 

wo inne grupy partyjne z dawnego 0- 

bozu niepodległościowego. Nie mogą 

one przecież zaprzeczyć oczywistemu 

faktowi, że partja socjalistyczna i 

wszelkie inne, mogące tu wchodzić 

w grę istniejące i zlikwidowane par- 

tje, zajęły wobec odbudowanego pań- 

stwa stanowisko klasowe lub stano- 

we i że zkolei to stanowisko odsunęło 

je tak silnie od obcowania z państ- 

wową polską racją stanu, że stały się 

one siedliskami najgorszego zepsucia 

moralności i etyki obywatelskiej. 

1 dlatego, gdy publicyści socjalistycz- 

ni tak bardzo lubią dzisiaj mówić o 

latach 1905—6 i 1914-ym, my musimy 

pamiętać o ich historji w latach 1922 

—1926, w których z idei rewolucyjnej 

i legjonowej nic nie pozostało. 

Na drodze bezinteresownej służby 

dla Polski, dla państwa polskiego ja- 

ko ideału w sobie, pozostali wyłącznie 

legjoniści, mówiąc ściśle, pozostał ten 

trzon legjonowy, który zachował zwią 

zek ideowy. i uczuciowy ze swoim 

Wodzem. I oto na tym trzonie zasadza 

się cała Polski dzisiejsza rzeczywi- 

stość polityczna i polityczna przysz- 

łość. Ten trzon tylko jest stałym jąd- 

rem naszej państwowości, wokół któ- 

rego dokonuje się proces krzepnięcia 

ideowego narodu. Poza nim wszystko 

jest płynne. 

Przed sześciu laty, na pierwszym 

zjeździe legjonowym po przewrocie 

majowym, w Kielcach, wyraziłem 

przekonanie, że na ten właśnie klan 

spada obowiązek dźwigania odpowie- 
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przynajmniej 

wi zapamiętać to moje ówczesne 

stwierdzenie, szukając w niem zape- 

wne orzeczenia o ich losie. 

Dzisiaj musiałem skorygować ra- 

chunek z przed lat sześciu. Sądząc z 

działalności partyj opozycyjnych w 

ubiegłym czasokresie, termin piętna- 

stoletni wypadnie zapewne przedłu. 

żyć. Nie widać bowiem, by w łonie 

istniejących reprezentacyj politycz- 

nych narodu dojrzewały wartości zdol 

ne zastąpić walory wnoszone przez 

nas w służbie państwu. Na wyprodu- 

kowanie ich wypadnie zatem zapew- 

ne poświęcić więcej czasu, niż nam się 

te dawniej wydawało. 

Oto wobec takiej sytuacji stają 

legjoniści w driu swego zjazdu i wszy_ 

<cy szczerze o państwo swoje zatro- 

skani obywatele. 

Wojciech Stpiczyński. 

Bitwa nad Wisłą. 
W 12 rocznicę zwycięstwa. 

Dzieli nas już 12 lat od chwili 
zwycięstwa, które ugruntowało osta- 
tecznie niepodległość Polski i dało jej 
granicę wschodnią. Zwycięstwo to 
było tak oszałamiające w przebiegu, 
ząwrotne w skutkach, nieoczekiwane 
w ówczesnych nastrojach ogółu, że 
w zestawieniu z położeniem je po- 
przedzającem, wydawało się czemś 
ponad możność ludzkich sił, fizycz - 
nych i umysłowych. Małość ludzka, 
nieznajomość brutalnego 1ealizmu 
pracy wojennej, złośliwość malkon- 
tentów wreszcie nadała temu błyska- 
wicznemu odmienieniu losów wojny 
nazwę cudu. W miarę jednak wzra- 
stania w Polsce zrozumienia, jak bar- 
dzo technicznem przedewszystkiem 
zjawiskiem jest wojna, musiało upaść 
tłumaczenie naszego zwycięstwa przy- 
czynami irracjonalnemi. Poczęto wó- 

wczas z powodów politycznych snuć 
legendy o autorsiwie planu bitwy 
warszawskiej, legendy obmyślone w 
taki sopsób, aby nie było w nich miej, 
sca na pracę Wodza Naczelnego. 
Istniały próby wymazania z kart hi- 

Zjazd Leglonistów w Gdyni. 

    

Grupa Wileńskiego Związku Legjonistów z pocztem sztandarowym na dworcu w. Wilnie 
na chwilę przed odjazdem do Gdyni. 

Oto po raz jedenasty zbieracie się 

bratnią gromadą, by obecnością swoją 

stwierdzić że czuwacie i żadna spra- 

wa Polski, nie jest wam obojętna. Że 

nie zasypiacie w ospałym dosycie, ani 

upadacie pod ciężarem trosk mater- 

jalnych pod któremi ugina się cały na- 

ród, a załamuje wielu. Obecnością Wa 

szą na zebraniach koleżeńskich zwo- 

ływanych co roku w innem mieście, 

stwierdzacie nieprzerwaną 

wspólność dawnych waszych umiło- 

wań, wyborem miejsca stwierdzacie 

gotowość obrony tych ziem naszych, 

które wiecznie zagrożone przez chci- 

wość wrogów, żyjące w ciągłem napię- 

ciu obronnem i nie mogące się rozwi- 

jać dostatecznie z powodu groźnych 

granic, czerpią otuchę jedynie w świa- 

że w narodzie połskim leżą 

  

zawsze 

  

  

możliwości bohaterstwa,  jakiemi ma- 

ło który naród może się poszczycić. 

Tegoroczny Wasz wybór padł na 

naszą nadmorską redutę, na piękną 

naszą, wysiłkiem całego narodu stwo- 

rzoną w ciągu lat 10 Gdynię. Jakże 

młody to port!! Jakże niedawna jego 

praca, a jak wiele zdobył już sobie w 

świecie handlowym, ileż dał zajęcia 

i pieniędzy robotnikom, którzy rękami 

swemi stawiali te olbrzymie hangary, 

kiesony, moła, budowle, baseny i skia- 

dy. Jaką wielką nauką wytrwałości, 

odwagi i stałości w zamiarach jest ten 

port bałtycki! Legjoniści, jest on jak- 

by widomym znakiem, pokojowem 

urzeczewistnieniem Waszych dawnych 

marzeń i zamiarów! 

Wyście też budowali w pusiem i 

jałowem miejscu obojętności narodu 

do spraw Niepodległości, wyście też 

džwigali tytanicznym wysilkiem nad- 

ludzkie ciężary własnemi ręakmi, wo- 

koło Was był też ciągle natrętny, nie- 

chętny wróg i chwiejny, nieufny na- 

Art. Fot. Leonard Siemaszko. 

ród, nie rozumiejący Waszego znac”- 

nia i wartości. 

A wyście zwyciężyli to wszystko, i 

dziś, jako weterani wielkiej wojny, któ 

ra dła nas, Polaków, była najwięk 

  

ZQ, 

bo dała nam Niepodległość, dziś Wy, 

w Gdyni, to znak, to świadectwo har- 

tu i niezłomnych postanowień: że zdo- 

byczy słusznie należnej nigdy się nie 

oddaje, że Polak prawy gotów bronić 

swych praw do śmierci. 

Zjazd Legjonistów nad polskiem 

morzem, to zbratanie i związanie raz 

całym narodem tego skraw- 

ka wybrzeża, tego okna na światy da- 

lekie, którędy płynie do Polski prąd 

handlu wszechświatowego, a od nas 

idą towary dające byt rolnikowi i ro- 

botnikowi. Rozsypie się brać Legjo- 

nowa po pięknych, jasnych, szerokich 

jeszcze z 

ulicach Gdyni, wejdzie do czarnych od 

węgla doków i zapatrzy się na dźwigi 

ładujące produkty z okrętu i do nich. 

Powita ich ciemna fala Baltyku, i ró- 

żane ogrody placów, białe mewy sfru- 

ną z przysłani i powiewać będą sre- 

brzystemi skrzydły nad Waszemi gło- 

wami, dając obraz białego orła, który 

Was wiódł przez płaszczyzny mazo- 

wieckie, przełęcze karpackie, łasy ma- 

łopołskie, błota pińskie i łąki wileń- 

skie od gór aż hen, dossinej Dźwiny, 

od żyznych pól, do jałowych piasków 

i blot, a zawsze, „Dła Ciebie Polsko i 

dla Twej chwały... 

Tem starem, legjonowem hasłem, 

witamy Was z 

miasta Naszego Komendanta, najwier- 

Wilna Legjoniści. Z 

niejszego Mu i umiłowanego przez Wa- 

szego Wodza, w ten dzień zbiórki i 

odprawy leguńskiej Redakcja Kurjera 

życzy Wam wesołego Zjazdu i brater- 

skiego nabrania sił do dałszej, nieu- 

stającej wałki na froncie Niepodleg- 

łości i nierozerwalności ziem polskich! 

REDAKCJA. 

  

storji decydującego okresu naszej 
wojny — pracy Józefa Piłsudskiego, 
potężnego, granie możliwości ludzkich 
dosięgającego wysiłku jego woli. Ró- 
żne wysuwaho nazwiska na czoło za- 
sługi dziejowej, wieńcami chwały 
strojono głowy polskich i obcych ge- 
nerałów, omijano tylko starannie te- 
go, którego myśl i charakter wytrzy- 
mały najcięższy kryzys odwsotu i 
zrodziły koncepcję rozstrzygającego 
uderzenia, 

Cała ta nieprzemyślana, na krótką 
metę obliczona robota, już się rozwia- 
ła. Jedni wycofali się z niej, gdy w ich 
umysłach zwyciężyło wreszcie poczu- 
cie godności narodowej innych prze- 
konała wymowa ogłoszonych źródeł 
i materjałów historycznych. Od kiiku 
lat niema już w Polsce sporów na te- 
mat autorstwa planu bitwy sierpnio- 
wej. Ostatnie niezdarne próby na ten 
temat, uczynione przez część prasy 
partyjnej w roku 1930 z okazji 10-ej 
rocznicy zwycięstwa, zostały przy- 
gwożdżone i raz na zawsze ośmieszo- 
ne. Nastała już w Polsce atmosfera, 
zezwalająca na suche, całkowicie ob- 
jektywne przedstawienie historji zda- 
rzeń, celem utrwalenia ich w umys- 
łach ogółu, jako faktycznego stanu 
rzeczy, którego z jakichkolwiek ubocz 
nych pobudek  kwestjonować nie 
wolno. 

Kampanję 1920 roku poprzedziły 
t. zw. rokowania borysowskie. Celem 
ich ze strony polityki sowieckiej było: 
1) doprowadzenie do izolacji politycz 
nej Polski w Europie, 2) doprowadze- 
nie do zawieszenia broni celem zyska. 
nia na czasie w przygotowaniu roz 
strzygającego najazdu na Polskę. 

Pierwszy cel polityka sowiecka na 
ogół osiągnęła, Drugi, zbyt przejrzy- 
sty zwłaszcza wobec posiadanych 
przez dowództwo polskie wiadomości 
o przygotowaniach do ofensywy. zo- 
stał odkryty i udaremniony, Celem 
uprzedzenia najazdu, 
podjęła na wiosnę 1920 roku działania 
zaczepne na froncie ukraińskim. Ak- 
cji wojennej towarzyszyła koncepcja 
polityczna stworzenia państwa ukra- 
ińskiego, którego istnienie osłabiłoby 
Rosję i zabezpieczyło Polskę od wscho 
du. 

W trakcie zwycięskiego rozwoju 
ofenzywy ukraińskiej nadeszły wia- 
domości o koncentracji głównych sił 
rosyjskich naprzeciw naszego frontu 
północnego, w t. zw. bramie smoleń- 
skiej. Pierwsze, dywersyjne uderzenie 
armji rosyjskiej zostało odparte przez 
naszą kontrofenzywę majową. Nagle, 
w początkach czerwca 1920 r. świeżo 
przez dowództwo sowieckie wprowa- 
dzone nowe narzędzie wojny, armja 
konna Budiennego, przełamuje się 
przez front polski na Ukrainie i wy- 
chodzi na jego tyły. Zaskoczone psy- 
chicznie dowództwa nakazują odwrót, 
wykonywany jednak w porządku, Za- 
łamanie psychiczne udziela się jednak 
również frontowi północnemu, to też 
rozwinięte tutaj w początkach Jipca 
główne uderzenie czterech armij ro- 
syjskich zostaje uwieńczone pawo- 
dzeniem, a odwrót polski posiada 
chwilami cechy-paniki. Przedsiębrane 
przez Naczelne Dowództwo próby u- 
zyskania swobody, celem przejścia do 
kontrofenzywy na froncie północnym, 
nie odnoszą, mimo przejściowych sn- 

  

    

   

   

  

    

    

dna 9 sierpnia r. b. w wieku lat 69. 

tarz miejscowy w Lidzie, 

    

armja polska - 
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z BERDOWSKICH 

Teresa Szalewiczowa 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu 

Podziękowanie. 
Wszystkim, którzy z powodu przedwczesn. zgonu nieodżałowanego 

d: Ignacego Materskiego 
złożyli nam wyrazy współczucia oraz wzięli udział w oddaniu Mu 
ostatniej posługi składamy najserdeczniejsze Bóg zapłać. 

Bank Towarzystw Spółdzielczych 

kcesów (bitwa pod Beresteczkiem), 
pożądanego wyniku. 

W pierwszych dniach sierpnia u- 
pada naskutek utraży Brześcia. gdzie 
dowodził gen. Sikorski, koncepcja u- 
derzenia z obszaru tej twierdzy w 
kierunku północnym, na skrzydło i 
tyły bijących się nad Narwią armij 
sowieckich. Wówczas to, w nocy 6 
sierpnia, opracowuje Marszałek Pił- 
sudski decyzję cofnięcia całego fron- 
tu nad Wisłę i przygotowania w wid- 
łach Wisły i Wieprza grupy manew- 
rowej, którą zaczai do rozstrzygające 
go skoku. Rozkazy wydane w dniach 
następnych, przy czynnej już i pełnej 
inicjatywy współpracy szefa sztabu, 
gen. Rozwadowskiego, decyzję tę roz- 
wijają, uzupełniają i precyzują, ale 
także pod niektóremi względami znie- 
kształcają. Utrzymała się jednak myśl 
zasadnicza Naczelnego Wodza — ude 
rzenia głównego z połódnia na pół- 
noc, z nad Wieprza ku granicy pru- 
skiej, na skrzydło i tyły frontu sowiee 
kiego. Odcinek: Karcze— Warszawa-- 
Modlin—Wkra miał ze strategicznego 
punktu widzenia zadanie obronne, 
zadanie ściągnięcia na siebie i zwią- 
zania głównych sił rosyjskich, zada- 
nie wygrania na czasie, 

Plan powiódł się w zupełności. 
Rozpoczęte dn. 13 sierpnia uderzenie 
trzech armij sowieckich na odcinek 
warszawski (I armja) i modliński (V 
armja), spowodowało w dniu następ- 
nym dramatyczny kryzys, opanowany 
jednak dn. 15 sierpnia, który był 
dniem kulminacyjnych wysiłków fron 
tu_ północnego. -Nazajutrz- wyruszył 
zaczajony za Wieprzem Front Środ- 
kowy (IV i część III armji) pod oso. 
bistem dowództwem Naczelnego Wo- 
Gza. Pojawienie się nowych sił pol- 
skich na skrzydle atakującego War- 
szawę rosyjskiego frontu zachodniego, 
zaskoczyło w zupełności dowództwo 
sowieckie. Dnia 17 sierpnia, gdy lawi 
na, prowadzona przez Marszałka Pił- 
sudskiego, dosięgła lewego skrzydła 
XVI armji sowieckiej, Tuchaczewski, 

dowódca frontu zachodniego, wydaje 
rozkazy do odwrotu. Odwrót ten 
przemienia się w paniczną i bezładną 
ucieczkę, w czasie której cała czwar- 
ta i część XV-ej armji sowieckiej, 
wraz z korpusem konnym Gaya, zo- 
stają przez oddziały Frontu Środko- 
wego odcięte, pobite i zmuszone do 
szukania ratunku w przejściu na te- 
rytorjam Prus Wschodnich, 

Zwycięstwo nad Wisłą było cał. 
kowite. Wynikając z koncepcji śmia- 
łej i prostej, prowadzone pewną ręką 
Naczelnego Wodza, przyniosło nietyl 
ko wycofanie się Rosjan, lecz ich 
kompletną klęską. Porównywano ją 
z Marną, lecz miało ono swój własny, 
oryginalny styl, w niczem nie przy- 
pominający bitwy, podczas której 
Francuzom udało się wprawdzie po- 
wstrzymać, a nawet odeprzeć najazd 
niemiecki, nie udało się jednak roz- 

gromić nieprzyjaciela. Po bitwie nad 
Wisłą Sowiety musiały przeciwko 
Polsce wystawić nową armję, a gdy 
i ta została pobita w pamiętnej ope- 
racji nadniemeńskiej we wrześmu 
1920 r., Rosji nie pozostało nic inne- 
go, jak zrezygnować z zamiarów i 
zgodzić się an polskie warunki po- 
koju. K. 01. 

  

    

    

Pogrzeb odbył się dnia ił sierpnia r. b. z kościoła parafjalnego na cmen- 

o» czem zawiadamiają stroskani 
dzieci, siostra i wnuki, 
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Krolowa Korony Polskiej, 
550-lecie cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze, 

W dniu 15-go sierpnia Częstocho- 
wą, a wraz z nią i cala Polska ob- 
chodzić będzie 550-tą rocznicę zain- 
stąlowania cudownego obrazu Matki 
Boskiej w klasztorze OO. Paulinów. 
wznieswnym przez Władysława ks. 
Opolskiego (1382 r.). 

Historja cudownego wizerunku 
powszechnie jest znana, wystarczy te 
dy przytoczyć jej główne momenty. 
Według tradycji, wizerunek Matki 
Boskiej, który jest od wieków przed- 
miotem powszechnego i szczególnego 
kuliu w Polsce, namalowany” został 
na desce z drzewa cedru libańskiego 
przez św. Łukasza Ewangelistę. 

W r. 326-tym cesarzowa Bizancjum 
Helena, podczas pielgrzymki swej do 
Jerozolimy, zabrała stamtąd wizeru- 
nek Matki Boskiej, który według tra 
dycji, najwierniej oddawał rysy Matki 
Zbawiciela i przywiozła go do Kon- 
stantynopola wraz z drzewem Krzyża 
Świętego. 

Z biegiem czasu, wizerunek, który 
zasłynął cudami, dostał się ruskiemu 
ks. Lwowi, założycielowi m. Lwowa. 
Ks. Lew umieścił go w zamku w Beł- 
zie. Wraz z innemi grodami Czerwień 
skiemi, zamek przeszedł do Polski. 
Panem Bełza stał się Władysław ks. 
Opolski. Podczas oblężenia przez Ta- 
tarów, Władysław Opolczyk, ufny w 
cudowną moc wizerunku Matki Bo- 
skiej, kazał wynieść go na mury 
zamku. Posypały się strzały tatarskie. 
Jedna z nich uderzyła w wizerunek, 
z którego, jak gołsi tardycja, popły 
nęła krew. Ale na oblegających Bełz. 
Tatarów spadła jakaś trująca mgła, 
od której ginęli gwałtowną śmiercią. 
Bełz był uratowany. 

Władysław Opolczyk we śnie usły_ 
szał rozkaz, by umieścił obraz na Jas 
nej Górze, która wówczas należała do 
jego dziedziny Śląskiej. Władysław 
Opolczyk zbudował tam klasztor ob- 
ronny, osadził w nim zakon OO. Pa- 
ulinów, i 15-go sierpnia 1382 roku na. 
stąpiła uroczysta instalacja cudowne 
go Wizerunku. 

W roku 1430 klasztor jasnogórski 
* był zdobyty i zrabowany przez husy 

tów. Chcieli oni uwieźć obraz i za- 
ładowali go na wóz. Konie jednak nie 
chciały ruszyć z miejsca. Jeden z żoł- 
nierzy husyckich rąbnął dwukrotnie 
szablą w Wizerunek, Ślady tego bez- 
bożnego czynu pozostały na Wliizerun 
ku dotychczas. Husyta padł trupem 
na miejscu, a jego towarzysze roz- 
biegli się w popłochu. 

W roku 1665 klasztor jasnogórsk: 

z przeorem ks. Kordeckim na czele 
wytrzymuje  38-dniowe oblężenie 
Szwedów. Załoga, składająca się za- 
ledwie ze 150 żołnierzy i 40 mnichów, 
stawia czoło 10.000-cznej armji szwe- 
dzkiej. Dzieje tej bohaterskiej obrony 
unieśmiertelnił Henryk Sienkiewicz 
w „Potopie“. . 

Wedlug pobožnej tradycji wizeru- 
nek Maiki Boskiej, obnoszony w uro 
czystych procesjach podczas najgwał 
towniejszych szturmów szwedzkich, 

wywierał paniczne wrażenine na 
Szwedów. Żołnierze szwedzcy ślepli, 
rusznice wypadały im z rąk, raziły 
ich własne pociski, odbile od murów 
klasztoru, działa oblężnicze pękały. 

W czasie Konfederacji Barskiej 
klasztor Jasnogórski odegrał również 
rolę poważną, jako kwatera przez pe 
wien czas wodza konfederacji Kazi- 
mierza Pułaskiego. 

W r. 1813, po niefortunnej wy- 
prawie Napoleona I na Moskwę, Mo- 
skale pod wodzą gen. Sackena zdo- 
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byli Częstochowę i klasztor Jasnogór- 
ski, który wciąż jeszcze miał charak- 
ter fortecy. Ówczesny przeor OO. Pa- 
ulinów, pragnąc uchronić klasztor od 
grabieży, ofiarował gen. Sackenowi 
kopję cudownego Wizerunku, który 
słynął już wówczas i w Rosji jako 
„Matka Boska Częstochowska* — od 
nazwy miasta, które z biegiem czasu 

rozwinęło się u stóp klasztoru Jasno- 
górskiego. 

Gen. Sacken ofiarował kopję ob- 
razu Matki Boskiej Częstochowskiej 
carowi Aleksandrowi I, który kazał 
ozdobić ją klejnotami i ulokował w 
bocznej nawie Soboru Kazańskiego w 
Petersburgu. 

Cerkiew prawosławna ustanowiła 
specjalne Święto Matki Boskiej Czę- 
stochowskiej w dniu 6/19 marca, Ten 
kult prawosławnych dla Matki Bo- 
skiej Częstochowskiej był niebezpiecz 
ny, gdyż zawierał w sobie groźbę za- 
boru na rzecz prawosławia świątyni 
Jasnogórskiej i cudownego Wizerun- 
ku. 

Zaborczość moskiewska stanęła 
już u wrót klasztoru, wznosząc u wej- 
ścia pomnik cara Aleksandra II, jako 
„oswobodziciela włościan* wzniesio- 

ny z dobrowolnych rzekomo (faktycz- 
nie przymusowo ściąganych z fundu- 
szów gminnych) składek ludu polskie 
go. Dziś pomnik ten już nie istnieje. 

* 

W] dobie naszej niewoli politycz- 
nej, Częstochowa odegrała rolę rów- 
nie ważną, jak w dobie najazdu szwe- 
dzkiego. Świątynia Jasnogórska i cu- 
dami słynący Wizerunek, były to žy. 
we symbole i węzły jedności Narodu 
Polskiego. Do stóp Mhtki Boskiej Czę 
stochowskiej biegły rzesze pielgrzy- 
mów z całej Polski, bez względu na 
kordony polityczne, Na dorocznych 
odpustach, zwłaszcza dn. 8 września, 
w Częstochowie widzieliśmy rok rocz 
nie całą Polskę ludową. Modlił się 
tam żarliwie o siłę wytrwania w wal- 
ce religijnej szary Podlasiak. obok 
barwnego Łowiczanina i Krakowiaka. 
Przyciśnięty pięścią pruską Ślązak 
stawał w uroczystej procesji obok 
Žmujdzina lub przybyłego z dalekiej 
Ukrainy osadnika polskiego. Uroczy- 
stości częstochowskie były dla ludu 
polskiego lekcją poglądową istnienia 
niepodzielnej Polski, choć podzielo- 
nej kordonami zaborczemi, zaś Wize- 
runek Matki Boskiej Gzęstochowskiej 
—ogniskiem Wiary, Miłości i Na- 
dziei. 

Z zamętu burzy dziejowej, jaką 
była Wielka Wojna, klasztor Jasno- 
górski wyszedł zwycięsko. Jak wielką 
wagę przywiązywali Niemcy. do tego 
punktu, świadczy fakt, że stworzyli 
zeń specjalną enklawę w okupacji 
austrjackiej, 

W Polsce niepodległej Wizerunek 
Matki Boskiej Częstochowskiej opro- 
mieniony został nowym blaskiem, gdy 
za aprobatą Ojca Św. koronowany z0- 
stał jako Wizerunek Królowej Korony 
Polkiej, 

Dziś w 550-tą rocznicę istnienia kła 
sztoru Jasnogórskiego i uroczystego 
zainstalowania w nim Cudownego Wi 
zerunku, cała Polska, z Głową Pań- 

stwa na czele chyli się kornie u stóp 
Bogarodzicy, Królowej Korony Pol- 
skiej, by uprosić Ją o dalsze łaski dla 
naszej Ojczyzny w dobie odzyskanej 
niepodległości i na drodze ku wielkiej, 
da Bóg, przyszłości Państwa i Narodu 
Polskiego. | 

Asper. 

Legioniści we Włoszech. 
(Fragmenty z pamiętnika). 

Po rozwiązaniu Legjonów i po inter- 
nowaniu obywateli b. Kongresówki, w 
Benjaminowie i Szczypiornie, część pod- 
danych austrjackich przeszła wprost, jako 
żołnierze austrjaccy, na front włoski, 
część zaś pozostała przy formującym się 
w Przemyślu Polskim Korpusie Posiłko- 
wym. Po traktacie Brzeskim Polski Korp. 
Pos. na znak protestu przeciw krzywdzą- 
cemu traktatowi, postanowił przedrzeć się 
przez front austrjacki na Bukowinę i po- 
łączyć się z gen. Dowbór-Muśnickim. Plan 
był wykonany w dniu 15 lutego 1918 x., 
lecz nie. udał się całkowicie. Część prze- 
darła się, część zaś została odcięta, aresz- 
towana i internowana w obozach jeńców 
na Węgrzech w Szaldobosz, Huszcie i t. d. 

Epizody tu podane odnoszą się do tej 
ostatniej grupy. 

Po zwolnieniu nas z obozów jeń: 
ców na Węgrzech, wysyłają nas do 
Włoch, jako już żołnierzy austrjac- 
kich. Dają nam mundury i czapki 
austrjackie i formują z nas bataljony, 
których ogółem jest 7. Cała formacja 
nazywa się „Grupa P*. Nie wiemy co 
oznacza to „P*, Jedni tłumaczą sobie, 
że znaczy to „Grupa polska”, inni, 
że „Grupa politycznie podejrzanych” 
(politischerdichting)... Istotnego zna- 
czenia nie dowiedziliśmy się nigdy. 

Komendantem całej grupy jest 
zmadjaryzowany Polak, generał Le- 
wandowski. Mówi wprawdzie jeszcze 
po polsku, ale z akcentem silnie cu- 
dzoziemskim. 

Bataljonami dowodzą przydzieleni 
oficerowie austrjaccy, kompanjami 

    

zaś i plutonami — byli oficerowie 
I-ej Brygady, zdegradowani do stop- 
nia „Kadetaspirantów*, t. j. feldfebli 
z prawem awansu na oficerów. 

Komendantem naszego bataljonu 
jest austrjacki oberlejtnant Murdzia, 
Polak z Rzeszowa, który w krótkim 
czasie zżył się z nami, stał się gorą- 
cym sympatykiem idei legjonowej i 
szczerym naszym przyjacielem, Ko- 
mendantem naszej kompanji jest były 
oficer I-ej Bryg. kapitan Olszyna- 
Wilczyński. 

W końcu kwietnia rozlokowano 
nas po wsiach i miasteczkach malo- 
wniczej okolicy u stóp Alp Julijskich. 
Ze stoków gór pokrytych lasami kasz- 
tanów jadalnych, rozlega się widok 
na płaskowyż prowincji weneckiej, 
zasiany mnóstwem wiosek, odrzyna- 
jących się od zielonego tła pól i łąk, 
czerwonemi dachówkami dachów i 
kwadratowemi wieżyczkami kościo- 
łów, znajdujących się niemal w każ- 
dej wsi. W) kierunku południowym 
horyzont zlewa się z gładką po- 
wierzchnią spokojnych wód morza 
Adrjatyckiego — na zachodzie zaś 
sterczą potężne, pokryte śniegiem 
szczyty Alp Wapiennych. 

Kompanja nasza kwateruje w 
miasteczku Faedis, w dużej, piętro- 
wej willi z wieżyczką i betonową ta- 
rasą na dachu, 
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OD REDAKCJI. 
Federacja Polskich Związków Ob- 

rońców Ojczyzny zwróciła się do nas 
z propozycją drukowania swego orga- 

nu p. t. „Armja w rezerwie” oraz za- 

łączania go do naszego pisma jako do 

datek. 

Armia Polska prowadzona mocsą 

ręką Marszałka Piłsudskiego jest dziś 

nietylko rękojmią bezpieczeństwa Rze 

czypospolitej, ale też olbrzymią szkołą 

wychowania obywatelskiego. 
     

Hitler zażądał oddania sobie peł 
   

Organizacje wojskowe z jednej stro 

ny kultywują chlubną tradycję oręża 

polskiego z drugiej strony pełnią rolę 

organizowania rezerwistów w stałe po- 

gotowie obywatelskie. To też całem 

"sercem witamy dziś pierwszy numer 

„Armji w rezerwie, która niewątpli- 

będzie czytaną nietylko przez 

członków Armji Rezerwowej ale i 

przez całe twórczo: i państwowo myś- 

lące społeczeństwo. 

wie 

Przed uroczystościami 
w Częstochowie. 

CZĘSTOWA, 13. 8. (Pat). Miasto 
przedstawia obraz niezwykle ożywio- 
ny. Pociągami przybywają liczni pąt 
nicy ze wszystkich okolic kraju. Do- 
my udekorowano flagami o barwach 
narodowych i papieskich. 

Dzisiaj w południe w obecności 
przedstawicieli władz i duchowień- 
stwa odbyło się uroczyste otwarcie ol- 
brzymiego placu Podjasnogórskiego, 
który został oddany do użytku publi- 
cznego. Na placu tym zarząd miasta 
przeprowadził roboty regulacyjne. 

  

ni władzy państwowej. 
Hindenburg żądanie to odrzucił. 

BERLIN, 13. VIII. łPat). Przybył tu dziś , 

samolotem z Monachjum Hitler i odbył w 

ciągu przedpołudnia konferencję z genera- 

łem Schleicherem. 

©О godz. 12 w południe Hitler przyjęty 

został przez kanclerza Papena, który zgod- 

nie z życzeniem prezydenta Rzeszy Hinden- 

burga zaproponował mu objęcie stanowiska 

wieekanelerza w połączeniu z teką premjera 

rządu pruskiego. 

Propozycję tę Hitler odrzucił. Wohee tego 

rokowania należy uważać za rozbite. 

Q godz. 16-ej Hitler przyjęty byt przez 
prezydenta Hindenburga w obecności kancie- 
rza Papena. 

Q wyniku rozmów Biuro Conti ogłosiło 
następujący komunikat. 

„Wizyta Hitlera u prezydenta Rzeszy trwa 
ła około 20 minut. Prezydent Hindenburg 
zwrócił się do przywódey narodowych so- 

ejalistów z wezwaniem aby sam wstąpił do 
rządu Rzeszy, bądź wydelegował kilku swo- 
ich przedstawicieli. 

Wi ODPOWIEDZI NA TO HITLER ZA. 

Hitlerowski komunikat oficjalny, 
BERLIN, 13. 8. (Pat). Według ko- 

munikatu partji narodowo-socjalisty- 
cznej Hitler w rozmowie z prezyden- 
tem Hindenburgiem oświadczył: Je- 
stem gotów i zdecydowany przyjąć 
pełną odpowiedzialność za politykę 
niemiecką we wszystkich jej zakre- 
sach, o ile wzamian za to przyznane 
nam zostanie w niedwuznacznej for- 
mie kierownietwe, w przeciwnym wy 
padku ruch narodowo-socjalistyczny 

Giełda 
BERLIN, 13. VIII. (Pat). Dzisiejsze na- 

rady toczyły się w atmosferze niezwykłego 
napięcia, które ujawniło się w zewnętrznym 
wyglądzie stelicy. Od wczesnego ranka calu 
Wilhelmstrasse reiła się od tłumów publi- 
ezności, wśród których widać było grupy 
umundurowanych szturmowców  hitlerows- 
kich. Licznie skonsygnwana policja pelni- 
ła służbę przed gmachem kanclerza Rzżzy. 
Wiadomeść e niepomył. przebiegu rozma- 
wy Hitlera z kanclerzem Papenem wywołała 
wielkie zaniepokojenie. Giełda pierwsza za- 
reagowała na to zniżką kursów końcowych. 

Prasę popołudniową cecruje ton pesimas- 
tyczny. Dzienniki, licząc się z niepowodze- 

nie będzie mógł brać udziału we wła 
- dzy ani też w odpowiedzialności. Nie 
ma zaś mowy przedewszystkiem 0 de 
łegowaniu przez partję przedstawicieli 
do gabinetu Papena. Komunikat za- 
powiada ogłoszenie ważnych uchwał 
taktycznych na konferencji przywód- 
ców stronnictwa w dniach najbliż- 
szych. 

Hitler opuścił dzisiaj Berlin, 

reaguje. 
niem dalszych rokowań, wskazują na za- 
powiedź  Gstrych represyj ze strony naro- 
dowych socjalistów na gruncie parlamentar- 
nym W tych warunkach należy oczekiwać, 
że wnicsek © votum nieufności dla rządu Pa- 
pena otrzyma w Reichstagu większość. 

Dalsze decyzje zależeć będą od prezyden 
ta Hindenburga. Prawdopodobne jest że 
rząd Papena pozostanie narazie jako gabi . 
net urzędujący. 

Organ Hitlera „Der Angriff* oświadcza, 
że o ile Hitler nie otrzyma pełni władzy w 

państwie, te partja narodowo socjalistyczna 
ma do wyboru inne Środki ażeby uniknąć 
fałszywych kompromisów. 

Piorun zabija 2 piłkarzy podczas meczu. 
BERLIN, 13. VIII. (Pat). W, Lemgo (kraj 

związkowy Lippe) wydarzył się dzisiaj na 
boisku miejskiem tragiczny wypadek. W. cza 
sie meczu piłki nożnej zerwała się burza, w 

czasie której piorun uderzył w grupę graczy 
zabijając dwu na miejscu, Sześciu innych 
graczy doznało lżejszego porażenia. 

Pogrzeb ś p. płk. Jasińskiego. 

KRAKÓW, 13. 8. (Pat). Po nabo- 
żeństwie żałobnem w kościele garni- 
zonowym odbył się pogrzeb Ś. p. pułk, 
Jasińskiego, który zginął podczas ka- 
tastrofy samochodowej. Nad mogiłą 
na cementarzu Rakowickim przemawia 
li pułk. Rayski i Ujejski, 

Nareszcie uregulowano, 
GDAŃSK, 13. 8. (Pat). Dzisiaj w 

Gdańsku w biurze wysokiego Komi- 
sarza Ligi Narodów podpisany został 
przez przedstawicieli Polski i Gdań- 
ska protokół umowy, ustalającej spe- 
cjalne ułatwienie dla okrętów polskiej 
marynarki wojen. przy zawijaniu do 
portu gdańskiego, nie objęte normal- 
nemi przepisami międzynarodowe- 
mi. Udogodnienia te polegają na tem 
że ani ilość okrętów polskich, mogą- 
cych przybyć równocześnie, ani czas 
ich postoju nie są ograniczone, o ile 
okręty te przybywają w celach gospo- 
darczych. Wejście polskich okrętów 
wojennych ma być zgłaszane do szefa 

а 

Tryb žycia prowadzimy koszaro- 
wy. Codziennie rano i po południu 
wychodzimy na ćwiczenia na pobli- 
skie łąki. 

Austrjacy nam nie dowierzają i 
nie dają nam żadnej broni. Na ćwi- 
czenia chodzimy z długiemi kijami za 
kończonemi z jednej strony kulą, u- 
wiłą ze szmat, które mają imitować 
karabiny przy nauce fechtunku, 

* * * 

Zbliža sie šwieto 3-g0 Maja. Ofice- 
rowie nasi zwracają się do dowódz- 
twa grupy z prośbą o zwolnienie nas 
w tym dniu od ćwiczeń i pozwolenie 
na urządzenie obchodu narodowego. 
Dowództwo odmawia. 

Pomimo odmowy  postanawiamy 
jednak święto narodowe uczcić. 

Budynki, w których kwaterujemy 
ozdabiamy zielenią i barwami narodo 
wemi. Na szczycie wieży naszej willi 
zawieszamy biało-czerwoną  chorą- 
giew. W miejscowym kościele zama- 
wiamy mszę żałobną za połegłych w 
legjonach towarzyszy broni. 

Msza cdbywa się o godzinie 5-ej 
rano, a po mszy wyruszamy jak zwy” 
kle na ćwiczenia. Ćwiczeń jednak nie 
odbywamy. Kompanje ulokowały się 
w cieniu drzew i oficerowie nasi wy- 
głaszają okclicznościowe pogadanki 
0 Konstytucji 3-go Maja, opowiadaniu 
z dziejów Polski i walk legjonowych. 

Oberlejtnant Murdzia jest z nami. 
Zgodził się na taki obchód ale wy- 
stawia posterunki na wzgórzu, by 
nas.uprzedziły na wypadek, gdyby 
jakiś wyższy oficer przybył na in- 
spekcję. 

pilotów Rady portu w dniu poprze- 
dzającym wejście, na podstawie ko- 
munikowanej senatowi wolnego mia- 
sta raz do roku listy tych okrętów, 
które będą korzystały z portu gdań- 
skiego. Powyższa umowa zawarta zo- 
stała na okres trzyletni, Pozatem osią 
gnięto porozumienie co do obustron- 
nego oddziaływania w kierunku nor- 
malizowania stosunków między Pol- 
ską a Gdańskiem w dziedzinie gospo 
darczej. 

Pan premjer Prystor w Wilnie 
W dniu dzisiejszym przybył do 

Wilna p. prezes Rady ministrów Alek 
sander Prystor z małżonką. Kilkudnio 
wy swój pobyt spędza p. p. premjero- 
stwo w posiadłości swej Borki pod 
Wilnem. Na dworcu powitali przyby- 
łych naczelnik wydziału Urzędu Wo- 
jew. p. Bruniewski w zastępstwie p. 
wojewody oraz wicedyrektor kolei p. 
Mazurowski, starosta grodzki p. Ko- 
walski i starosta powiatowy p. Tra- 
mecourt, KU OBRSTALUNK. 
  

W normalnej porze wracamy z 
ćwiczeń na obiad a po południu znów 
odbywamy takie same „ćwiczenia. 

Wieczorem zbieramy się na tera- 
sie naszej willi, udekorowanej ziele- 
nią i lampionami i śpiewamy pieśni 
patrjotyczne i legjonowe, oklaskiwani 
przez licznie zebrany tłum mieszkań- 
ców miasteczka, z którymi łączyły nas 
przyjazne stosunki i wspólna niena- 
wiść do Austrjaków. 

Uroczystość kończymy późno w 
nocy, zadowoleni, że udało šie nam 
ją urządzić, wbrew zakazowi. 

Od jakiegoś czasu krążą pogłoski, 
że komendant kompanji, kpt. Olszy- 
na, ma wyjechać na kurs oficerski do 
Wiednia, lecz wyjazd ten to tylko pre 
tekst do opuszczenia Włoch, kapitan 
bowiem wyjeżdża do Kraju na robotę 
organizacyjną  Plskiej Organizacji 
Wojskowej. > 

Pogłoski o wyjeździe sprawdzają 
się niebawem. 

Pewnego popołudnia, kiedy zbie- 
ramy się jak zwykle na dziedz 
by wyruszyć na ćwiczenia, ppor. Ś 
tecki zarządza zbiórkę bez „broni*. 

Odrzucamy kije i stoimy czas ja- 
kiś, w oczekiwaniu na komendanta 
kompanji, który też wkrótce zjawia 
się w bramie dziedzińca. 

Ppor. Świątecki staje na prawem 
skrzydle kompanji i wydaje komen- 
dę: 

— Kompanja na moją komendę, 
baaaczność! W prawoo patrz! 

Stuknęły obcasy, jak grzmot. 
Kompanja zamarła w milczeniu, stoi 

    

ŻĄDAŁ ODDANIA SOBIE PEŁNEJ WŁADZY 

PAŃSTWA. 
PREZYDENT RZESZY ŻĄDANIE TO OW 

RZUCIŁ, OŚWIADCZAJĄC, ŻE NIE MÓGŁ- 

BY ZA SPEŁNIENIE JEGO PRZYJĄĆ OD- 

POWIEDZIALNOŚCI WOBEC WŁASNEGO 

SUMIENIA I OJCZYZNY. 

W| ten sposób dzisiejsze rokowania z Hi- 

tlerem zakończyły się niepomyślnie, 

JĄ: Sk 

Spaścć . ale co i koma? 
We wtorek 9 sierpnia  przežywališmy 

chwile niewysłowionej rozkoszy. Wilno czy- 

tało wstępny artykuł „Słowa* p. t. „Spus- 

cić kurtynę". 

Na wstępie artykułu — szalenie chytre 

tłumaczenie przysłowia „Mądry Polak pa 

szkodzie*. Potem coś o bezrobociu i zado- 

wolenie z racji zredukowania urzędów ziem 

skich i hamowania reformy rolnej... Potem 

coś o „Żagarach* i „manifeście* komuni- 

stycznym Marksa. Potem znów coś o arty- 

kułach p. ministra Matuszewskiego i dwócii 

projektach gospodarki planowej 

trrach... jak Minerwa z głowy Jowisza wy- 

chodzi groźna konkluzja: 

i nagle... 

„Panowie dość — spuśćcie kurtynę!“ 

Gotowi nawet jesteśmy spuśtić kurtynę 

ale niechże zacna redakcja, święcąca dzie- 

sięciolecie swej pracy, zrobi to, co jej na- 

kazuje obowiązek dbającego o poziom pis- 

ma. 

Spuśćcie panowie tego rodzaju publicy- 

stom „portugałja*, wrzepcie dwadzieścia pięć 

i nie drukujcie więcej takich wstępniaków! 

     

Wymaga tego nie nasz interes, ale kul- 

tura umysłowa dziennikarstwa. 

  

Popłersjele Przemysł Rrałowy 
EDTA 

    

Nauka w godzinach od 1630 do 2!-ej. 

OŠRODEK ŽYCIA TOWAR 

GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNO-HUMANISTYCZNE 

IMIENIA KS. PIOTRA SKARGI 
dla dorosłych z oddziałem matem.-przyrodn. — Wiino, Mickiewicza 22 

przyjmuje wpisy do kl. IV—VIII. 

— Egzamin maturalny przy gimnazjum. 
Dia zamiejscowych zapewnione pomieszczenie w internacie. 

ZAKOPANE - BRISTOL 
  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

ZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
Idealne warunki wypoczynkowe, — Danangi i five o'clocki w ogrodzie lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić 

Kuchnia pierwszorzędna. 
Bufet obficie zaopatrzony. 

Z poważaniem Stanisław Kusek ł S-ka 

  

  

Sz. Publiczność. iż z dniem 13-go sierpnia 

została otwarta PASZTECIARNIA-RESTAURACJA 

NOWA GOSPODA 
Wydajemy śniadania, obiady kolacje, oraz „a la carte" 

ul. Niemiecka 
róg Trockiej 

Ceny niskie. 

  

   

Podania przyjmowane są do wszystkic. 
EonewaicrABia 

handlowych. Uprawnienia Szkoły równ. 
dla <hlapeż M ien k 
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wyprężona i ze zdumieniem patrzy 
w prawo. 

Ppor. Świątecki zdaje raport: 
— Obywatelu kapitanie! Podpo- 

rucznik Świątecki melduje... 
Polska komenda! Polski raport! 

Go to znaczy? Czy to sen? Czy jesteś- 
my znowu w Legjonach? Czy ppor. 
się pomylił? — Myśli jak błyskawice 
przebiegają przez głowę. Usiłujemy 
znaleźć wytłumaczenie,,co znaczy dziś 
polska komenda, której nie słyszeliś- 
my już długi szereg miesięcy. 

Kapitan staje przed kompanją i 
mówi: 

— Obywatele żołnierze! Zmuszo- 
ny wyższym rozkazem opuszczam 
was... , 

Wi krótkich słowach, po żołnier- 
sku, wygłasza pożegnanie i kończy: 

— ..Jeśli ćwiczyłem was czasem, 
to nie dlatego, by Austrja miała z was 
dobrych żołnierzy, lecz poto, byście 
nie zgnuśnieli i byli gotowi każdej 
chwili stanąć na rozkaz Komendanta, 
aby spełnić swój obowiązek wzglę* 
dem Ojczyzny, tak, jak spełnialiście 
go dotąd... 

Kapitan jest mocno wzruszony, A 

niejeden z nas ociera nieznacznie łzę, 
która się pojawiła w oku na wspom” 
nienie dalekiej ojczyzny... " 

Idziemy na ćwiczenia zamyśleni. 
Słowa kapitana obudziły w nas jakieś 
nadzieje i wywołały z pamięci szereg 
wspomnień z Legjonów. М 

Długo nie możemy otrząsnąć się z 

wrażenia, jakie wywarło na nas po- 
żegnanie z kochanym przez nas ka> 

pitanem. 

8-KLASOWE KUMANISTYCZNO-KOEDUKACYJNE 

GIMNAZJUM T. R. 0. 
z pełnemi prawami gimnaz. państwowych (kat. A) 

Wilno, Piłsudskiego 13, telefon 8-98 

Uczniom zamiejscowym — znaczne ulgi. 
formacyj udziela kancelarja 

ZECEZLECEECECECÓCOECEEECEECEEECE 
4-LETNIA KOEDUKACYJNA 

SZKOŁA HANDLOWA P. M. 5. 
W BARANOWICZACH 

Zreorganizowana według ostatniej ustawy o ustroju szkolnictwa, przyjmuje uczni 
do klasy l-ej ze świadectwem ukończenia 7-mioklasowej szkoły powszechnej lub 
3 klas gimnazjum; do następnych klas ze świadectwem promocyjnem innych szkół 

Instytucje państwowe i samorządowe płacą całkowite 
czesne (35 zł miesięcznie) za dzieci swych pracowników. 
a o B аера ле a D o A udziela 
Kancelarja Szkoły przy ulicy Senatorskiej 121, telefon 177. 

    

        
h klas. Egzamina wstępne rozpoczną się 

Wszelkich in-    
     
    

  

oznaczne z maturą gimnazjalną. Internaty 

Nauka rozpoczyna się 

Dyrekcja. Е
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KTM 
Podporucznik Wisłocki organizuje 

chór, Udaje mu się zebrać 20 śpiewa- 
ków. Posiada jeden tom „Lutni“ Ma- 
szyńskiego; rozpisuje z niego partje 
głosowe i w wolnych chwilach odby- 
wamy próby. Mamy kilku rutynowa- 
nych śpiewaków — między innyrni 
ppor. Leukos-Kowalski, świetny tenor 
i ppor. Boryczko, znakomity bas. 
Większość jednak nigdy w chórze nie 
śpiewała i nie ma pojęcia o nutach. 
Próby idą ciężko, odbywają się bo- 
wiem bez instrumentu a kilku z nas 
znających nuty, uczy tych, którzy nie- 
umieją i muszą swoje partje wykuć 
na pamięć. Dzięki jednak wytrwałej 
pracy dyrygenta mamy już w reper- 
tuarze kilkanaście pieśni. 

Od miejscowego organisty wydo- 
bywamy trzygłosową mszę Gounoda. 
Wyuczamy się ją w krótkim czasie 
i śpiewamy w kościele na niedzielnych 
nabożeństwach. 

kb 

  

Pewnego dnia na próbie zjawia się 
oberl. Murdzia i zawiadamia nas, że 
generał żąda, byśmy po nabożeństwie 
w najbliższą niedzielę odśpiewali 
hymn austrjacki, 

Odpowiadamy, 
śpiewali hymnu. 

— Ja mu tego nie mogę powie- 
dzieć — mówi oberlejtnant. — Po- 
wiedzcie, że nie umiecie, lub że nie 
macie nut. 

— A więc nie umiemy i nie mamy: 
nut — odpowiadamy. 

że nie będziemy
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SPORT. 
1 znėw sztandary polskie na maszcie 

Olimpijskim. 
SUKCESY NASZYCH WIOŚLARZY. 

W! dniu wczorajszym rozegrane zo- 
stały finałowe biegi wioślarskie, Na- 
sze osady startowały w konkuren- 

cjach: czwórka ze sternikiem. Dwójka 

bez sternika i dwójka ze sternikiem. 

CZWÓRKA POLSKA ZDOBYŁA MEDAL BRONZOWY. 

Do finału przedostały się osady 
Włoch, Nowo Zelandji, Niemiec i Pol 
ski, Z miejsca prowadzą Włosi, nada- 
jąc bardzo ostre tempo — 42 uderze- 
nia na minutę. O drugie miejsce wal- 
czą Polacy z Niemcami. Na 1600 me- 
trów Niemcy zbliżają się do łodzi wło_ 
skiej i obejmują prowadzenie. Włosi 

wyczerpani szalonym tempem nie mo 

ga skutecznie odeprzeć niemieckiego 
ataku i ulegając nieznacznie na fini- 
szu zapewniają sobie drugie miejsce. 
Osada polska zbliża się na finiszu do 
zwycięskich drużyn, lecz musi zadowo 
lić się trzeciem miejscem, pozostawia_ 
jąc w pobitem polu Nowo Zelandję. 

DWÓJKA BEZ STERNIKA ZAJMUJE TRZECIE MIEJSCE. 

Ten wyścig przyniósł nam pewien 
zawód, typowano bowiem naszych 
mistrzów: Mikołajczyka i Budzińskie- 
go na zwycięzców, Jednak wyczerpu- 
jąca wałka w przedbiegach zrobiła 
swoje I polska osada uległa silnemu 
tempu Ameryki (pierwsze miejsce), 
na finiszu zaś Nowo Zelandji udało się 

  

uzyskać nieznaczną przewagę nad Poj 
ską. Jednak należy zaznaczyć, iż nie- 
można mówić o jakiejkolwiek wyż 
szości jednego z trzech finalistów, wal 
ka bowiem była przez cały czas wy 
równana, a rozstrzygnięcie padło po 
morderczym finiszu trzech zwycię- 
skich osad. 

ŚWIETNY SUKCES DWOJKI ZE STERNIKIEM 

: Dwójka ze sternikiem co do której 
nie žywilišmy zbyt wielkich nadziei 
zgotowałą nam miłe rozczarowanie, 

zdobywając srebrny medal olimpijski. 
Walka przez cały czas była nadzwy- 

czaj zacięta i w drugiem miejscu zade- 
cydowała szalona ambicja naszych re- 
prezentantów. Zwyciężyła Ameryka, 
a trzecie miejsce zajęła Francja. 

ZNACZENIE SUKCESU POLSKICH WIOŚLARZY. 

Polska ekipa wioślarska spełniła 
całkowicie swe zadanie, By pojąć zna_ 
czenie tego sukcesu należy uprzytom- 
В sobie, że w olimpjadzie bierze u- 
dział zgórą 40 państw. Więc godność 

drugich lub trzecich wioślarzy Świata 
jest nieprzemijającym zaszczytem na- 
szej wioślarki i sportu polskiego wol 
gole, 

Jak szabla polska wywalczyła bronzewy medai olimpilski. 
W: numerze wczorajszym donieśliśmy 0 

sukcesie polskich szablistów, którzy po za- 
ciętej. pełnej dramatycznych momentów wai 
ce ze Stanami Zjednoczonemi, wywalczyli 
Polsce bronzowy medal olimpijski, plasując 
się na trzecięm miejscu tuż za takiemi po- 
tęgami szermierczemi jak: Włęgry i Włochy. 
O tym sukcesie polskiej szabli, który głoś- 
nym echem odbił się już w całym Świecie 
Bac następujące szczegóły: 

Po_ pokonaniu przez Włochów rezerwo- 
wej ekipy Polski w stosunku 11:l i USA. 
przez  Więgry 13:3, nie ulegało wątpliwości, 
że ani Polacy an; Amerykanie nie mogą na- 
wet MATZYĆ o lepszem miejscu niż trzecie. 
A decydująca rozgrywka o bronzowy 
p olimpijski musiała paść w finałowym 
po między Polską i USA. 

zy. walce tej Polacy przeżywali naprze- 
anian Lions Ria bliskiego zwycięstwa i roz- 
pacz Klęski, gqyż obie drużyny były bardzo 
wyrównane. Ameryka przeciwko naszym 
PR szabli przeciwstawiła tak renome- 
la 1 otrzaskanych w licznych walkach 

mię: Ma odowych zawodników jak: Huff- 
yli wa Armitage i Bruder. Polacy wal- 

n i ie: e 
Friedrych, x ię ae składzie: Papee, 

Е Wialka 2. Ameryką prowadzona była z 
EA animuszem, zacięcie i nieubla 
OB o stanu 5:5 szansa są zupełnie rów- 

me. lag, Walizujące drużyny idą równo nie 
Zm Ając się wyprzedzić ani o krok. Od 
tej chwili jednak zaczyna się nasza pasa nie 
powodzeń, Friedrich przegrywa z Armitagem 
aż 0:5. Dalej mimo bohaterskiej walki Segda 
przegrywa do Muray'a i Ameryka prowadzi 
75. Niezawodny Papee wyrównuje na 7.6: 

Za chwilę jednak Huffman zwycięża Fried- 
richa i znowu Ameryka prowadzi 8:6, przy 
stosunku trafień na 50 na swoją korzyść. 

Sytuacja przedstawia się dla P4laków tra 
gicznie, aby zwycię: 
tylko dwie następne walki ałe jeszcze zdobyć 
dodatni stosunek trafień. ы 

Los polskiej ekipy spoczywa teraz w rę- 
kach Segdy i Suskiego. Obaj nasi zawodnicy 
zdają sobie dokładnie sprawę z ciężaru jaki 
legł na ich barki. 

Na planszy zaczynają się dziać rzeczy nie 
zwykłe. Segda, który zaliczany był do naj- 
słabszych szermierzy naszej ekipy po brawu- 
rowej walce z Armitagem odnosi swe jedyne 
ale bezcenne zwycięstwo. Ameryka prowa- 
dzi 8:7. Stosunek trafień 56:55. 

Na planszy rozgrywa się teraz ostatnia de 
cydująca o zwycięstwie walka. Na widowni 
niczem niezamącona cisza. Publiczność śle- 
dzi przebieg tej dramatycznej walki z zapar 
tym oddechem. Walczą reprezentant Polski 
Suski z Amerykaninem Hoffmanem. Suski 
walczy jakby zaczarowany rzuca na szalę 
całą swoją ambicję. Jest wprost nie do poz- 
nania. Dwa impetyczne ataki Polaka i wy- 
nik 2:0. WI serce Polaków wstępować za- 
czyna otucha. Amerykanin jednak wyrównu- 
je na 2:2. Znów atak Hoffmana i stań walki 
4:3 n jego korzyść. Nie możemy teraz stra- 
cić ani jednego trafienia, w przeciwnym ra- 
zie w wypadku nawet zwycięstwa przegramy 
różnicę trafień . 

Suski jednak nie zawodzi skupia się i 
raptem błyskawiczny szybki atak, Koniec... 

   

  

   

  

Polska wygrała zdobywając trzecie miejsce” 
a wraz z niem bronzowy medał olimpijski. 

6 pułk piechoty Legjonów górą. 
Wyniki zawodów strzeleckich © mistrzostwo 1-szej Dyw. piech. Leg. 

Dnia12 ; 13 p. m. rozegrane zostały 
w Wilnie zawody strzeleckie między- 
oddziałowe © mistrzostwo 1-ej Dywi- 
zji piechoty Legjonów. = 

Mistrzowskim pułkiem Dywizji zo 
stał poraz wtóry 6 p. p. Leg., zdoby- 
wając największą ilość punktów i tem 
samem zatrzymując 2-gi rok z rzędu 
strzelania tytuł mistrza 1-ej dyw. pie- 

choty Legjonowej. 
Tytuł mistrzowskiej kompanji Dyw. 

zdobyła w b. r. kompanja kapitana 
Fleszera z 1 p. p. Leg. x 

Zawody odbywały się na strzelnicy 
6 p. p. Leg. pod Kuczkuryszkami oraz 
na strzelnicy 1-ej Brygady w Jarach. 

Na zawodach był obecny dowódca 
1-ej Dyw. Leg. p. gen. Skwarczyński. 

Sidorowicz bije rekord Wilna w biegu na 3000 metrów. 
Podczas pięcioboju as lekkoatle- 

tyki wileńskiej Sidorowicz. w biegu 
na 3000 metrów, pobił dotychczaso- 
wy rekord Wilna, osiągając doskona- 
ły czas 9 m. 2,5 sek. 

, — Dobrze. To już mogę mu po- 
wiedzieć. 

Miją kilka dni i sądzimy, że gene- 

rał pogodził się z tem, że nie umiemy 
ymnu. Ale w przeddzień nabożeńst 

wa na próbę znów przybywa oberlejt- 
nant i mówi, że generał żąda katego- 
Tycznie, byśmy odśpiewali hymn po 
nabożeństwie. 

Odpowiadamy również kategory* 
cznie, że nie będziemy śpiewali. — 
Róbcie, jak chcecie — mówi ober- 
lejtnant, — Ja musiałem wam to za- 
komunikować a reszta mię nie ob- 

chodzi. 
Jesteśmy w kościele. Mszę celebru- 

je miejscowy kapelan wojskowy. 

Wpobliżu ołtarza siedzi generał w, 

  

otoczeniu wyższych oficerów a cały. 
Kościół przepełniony b. legjonistami. 

Przy akompanjamencie organów śpie 
wamy całą mszę od początku do koń- 
ca, lecz po ostatniej pieśni schodzimy 
szybko z chóru i mieszamy się z tłu- 
mem żołnierzy w kościele. 

Generał i oficerowie wstają, by 
stojąco wysłuchać hymnu, jak to na- 
kazuje przepis. 

Kapelan odwraca się od ołtarza 
i ręką daje znak, że możemy rozpoczy 
nać hymn, ale — ręka jego zawisła 
w powietrzu ze zdumieniem—na chó- 
rze nikogo niema. 

Generał ze sztabem stoją chwilę, 
wyczekują z niecierpliwością—wresz- 
cie też spostrzegają, że chór pusty. 
Naradzają się chwilę, nie wiedząc co 
robić — czekać jeszcze, czy wycho 
dzić. 

Sidorowicz biegł samotnie, gdyż 
białostoczanin Strzałkowski w ostat- 
niej chwili odwołał swój przyjazd do 
Wilna. Е 

musimy wygrać nie- 

K UCB J E R МОО ВОМ 

Ziazd Legionistów w Gdyni. 

Delegacja Finlandji na Zjazd 

SERA 

Legjonistów. 

  

Dziś o godz. 6.45 rano przybyła do Warszawy delegacja Rintamamieslitto (Zw. b. kom- 
batantów walk wolnościowych) z Finlandj: w osobach prezesą, sędziego Toivo Horell: i 

inż V. Dahlstróma. Są oni gośćmi Związku Legjonistów i wezmą udział w zjeździe 
w Gdyni. 

Powitanie dawnych sztandarów legjonowych. 

GDYNIA, 13. VIII. (Pat). Powita- 
nie dawnych bojowych sztandarów le- 
gjonowych, przywiezionych na zjazd 
legjonistów, odbyło się b .uroczyście. 

W oczekiwaniu pociągu na dworcu 
w Gdyni ustawiły się frontem kompa- 
nja honorowa marynarki wojennej z 
orkiestrą, Związek Legjogistów, Zwią. 
zek Rezerwistów ze sztandarami, wła- 
dze wojskowe na czele z wiceminist- 
rem generałem Sławoj-Sładkowskim, 
dowódcą floty komandorem Unrugiem 
Obecny był prezes Głównego Zarządu 
Fidacu p. White, prezes Fidacu pols- 
kiego generał Górecki, władze cywilne 
z komisarzem rządu Zabierzowskim. 
władze Związku Legjonistów i t. d. 

® 

O godz. 9.20 przy dźwiękach hy- 
mnu narodowego wjechał na dworzec 
pociąg. Z udekorowanego wagonu wy- 
szedł pierwszy prezes Sławek a za nim 
wyniesiono 7 historycznych sztanda- 
rów I Brygady, 4, 3, 4, 5 i 6 pułków 
piechoty, 2-go pułku ułanów. Sztanda 
ry nieśli chorążowie w dawnych mun 
durach legjonistów. 

Kompanja marynarki wojennej 
sprezentowała broń, poczem sztandary 
w asyście kompanji marynarki wojen 
nej odniesiono do specjalnie odświęt- 
nie udekorowanego w tym celu gma- 
chu żeglugi polskiej. Przy sztanda- 
rach stanęła warta honorowa. 

W wigiiję otwarcia Zjazdu. 
GDYNIA, 13. 8. (Pat). Dzisiaj o 

godzinie 19 przybyli z Poznania ko- 
larze Ligi Mocarstwowej w liczbie 35 
z adresem hołdowniczym dla p. Mar- 
szałka Piłsudskiego. Adres będzie do- 
ręczony podczas jutrzejszej uroczy- 
stości. 

GDYNIA, 13. 8. (Pat). Całe miasto 
przybrane jest flagami i festonami, 
gmachy państwowe  iluminowano, 
przybywają pociągi, wiozące legjoni- 
stów z całego kraju. Na ulicy 10 lu- 
tego wznoszona jest trybuna dla ju- 
trzejszej defilady. 

GDYNIA, 13. 8. (Pat). W kościele 
parafjalnym Najśw. Panny Marji ks. 
proboszcz Tuczyński odprawił mszę 
żałobną za poległych legjonistów. 

GDYNIA, 13. 8. (Pat), Przybyli 
оннн 

dziś legjoniści udali się na Kamienną 
Górę, a częściowo zwiedzali port i 
miasto oraz wyjechali statkami na 
morze. 

GDYNIA, 13. 8. (Pat). XI-ty Zjazd 
Legjonistów Polskich w Gdyni otrzy- 
mał szereg depesz z życzeniami od 
wybitnych osobistości z Polski. 

Nadesłali telegramy p. premjer 
Prystor, wicem”n. Zawadzki, Pieracki* 
Beck, Czapski, Rożnowski, Związek 
Polaków z Cłeveland (Ohio) i inni. 

GDYNIA, 13. 8. (Pat). Dzisiaj wei- 
czorem ulicami miasta przeszedł cap- 
strzyk z orkiestrą marynarki na czele, 
w towarzystwie kompanji marynarzy, 
straży granicznej i t. d. Wieczorem nut 
dziedzińcu Szkoły Morskiej odbyło się 
przedstawienie p t. „Hold Pruski“. 
  

W 12 rocznicę sławnych czynów bojowych 
„Ozieci Wileńskich". 

Wśród gwizdu kul i huku dział 
Nie. dzień, lecz dwa bój ciężki trwał. 

Pod Radzyminem. 

Wiileński pułk tam krew swą lał 
I wieczność Polski tam on chciał 

Dokonać czynem. 

(z utworów por. Zawadzkiego 5. XII. 20). 

W każdą rocznicę zwycięstwa nad 
Wisłą, na cmentarzu radzymińskim 
winny się znaleźć liczne delegacje or- 
ganizacyj wileńskich. W  dwudnio- 
wych, krwawych zaciętych walkach 
pod Radzyminem największą chwałą 
okryły się pułki Litewsko-Białoruskiej 
dywizji (19 D. P.), zwłaszcza 85 p. p. 
Strzelców Wileńskich. 

Miasto stołeczne Wilno i ziemia 
wileńska zadokumentowała swą wier 
ność Matce Ojczyźnie obficie przela- 
ną krwią najlepszych swoich synów. 
Straty 85 p. p. Strzelców Wileńskich 
pod Radyminem wynosiły: 3 ofice- 
rów zabitych, 3/4 stanu oficerów ran- 

Naraz w tylnej części nawy koś- 
cioła kilka głosów rozpoczyna śpie- 
wać „Rotę*, Cały kościół podchwy- 
tuje melodję i potężna pieśń przysięgi 
wybucha z tysiąca piersi, jak hura- 
gan. 

Śpiewamy wszystkie zwrotki a 
szczególny nacisk kładziemy na sło- 
wa: „Nie będzie Niemiec pluł nam 
w twarz. 

Jesteśmy tak rozentuzjazmowani i 
podnieceni, że nie chcemy wychodzić 
z kościoła i chcemy dalej śpiewać. 
Ktoś proponuje .,Jeszcze Polska...“ 
Ktoś znów „Boże coś Polskę, 

Ale w drzwiach zjawia się oberl. 
Murdzia i daje nam ręką znaki, by 
wychodzić. 

Po nabożeństwie ma się odbyć de- 
filada. Wychodzimy, ustawiamy się 
plutonami na placu przed kościołem 
i obserwujemy generała stojącego opo 
dal ze swoim sztabem. 

Właśnie wzywa do siebie komen- 
dantów bataljonów. 

Z początku mówi do nich podnie- 
sionym głosem, ale stopniowo unosi 
się aż w końcu wpada w istny 'szał. 

Miota się jak szaleniec, tupie no- 
gami, wywija pięściami i wrzeszczy 
na całe gardło. 

Do nas dolatują tylko pojedyńcze 
słowa: 

— Bunt... Sąd polowy... rozstrze- 
JAG 12 

Wreszcie komendanci bataljonów 
wracają do swych oddziałów. 

  

Oberl. Murdzia zbliża się do naszej - 
kompanji. Wszyscy patrzymy na nie- 

go, by wyczytać z jego twarzy treść 
rozmowy z generałem. 

Idzie uśmiechnięty, zadowolony— 
widać, że krzyk generała nie wywarł 
na nim żadnego wrażenia. Przecho” 
dząc koło naszego plutonu mówi pół: 
głosem: 

— Dobra nasza, chłopcy! Dobra 
nasza! 

Defilada została odwołana. Odcho 
dzimy na kwatery i oczekujemy па- 
stępstw naszej demonstracji. 

A następstwa nie dały na siebie 

długo czekać. 
Wj kilka dni później „grupę p* 

zlikwidowano a nas rozdzielono po 
kilkudziesięciu do różnych pułków 
austrjackich. 

Opuszczamy małą mieścinę pod- 

górską. 
Poraz ostatni przechodzimy uilczka 

mi miasta, żegnani przez mieszkań- 

ców. 

Przy studni stoi kilkanaście dziew 
cząt. Żegnamy się posyłając sobie 
wzajemnie pozdrowienia. rękami, 

Nagle ktoś z naszych woła: 
— Evviva IItalja! — a cała kom- 

panja powtarza okrzyk. 

— Evviva la Polonia! Evviva ła 
Polonia! — wołają z zapałem dziew- 
częta za maszerującą kolumną. 

Wychodzimy za miasto, oglądamy 
się w jego stronę i długo jeszcze wi- 
dzimy grupę dziewcząt, powiewają- 
cych chustkami na pożegnanie. 

nych, szeregowych 43 zabitych i 148 
rannych. 

Bój pod Radzyminem okrył pułk 
wileński niespożytą chwałą. Przez 2 
dni główny wysiłek spoczywał na wi- 
leńskim pułku. Z tych to powodów 
korpus oficerski uchwalił dnia 3 grud_ 
nia 1920 r., że „dzień 15 sierpnia każ 
dego roku pułk będzie obchodził jako 
święto pułkowe*. 

W bitwie pod Radzyminem okry- 
ły się również sławą bratnie pułki dy- 
wizji Litewsko-Białoruskiej grodzieū. 
ski (81 p. p.), miński 86 p. p.) i nowo- 
gródzki oraz 7 artylerji (19 p. a. 1.). 

Za bój pod Radzyminem chorą- 
giew 85 p. p. została ozdobiona przez 
Naczelnegi Wodza krzyżem „Virtuti 
Militari* oraz liczni oficerowie, podo- 
ficerowie i szeregowcy odznaczeni 
tymże znakiem cnoty rycerskiej i krzy 
żem waleczności. Tak, synowie kre- 
sów, żołnierze Litewsko-Białoruskiej 
dywizji w morderczej wielkiej bitwie 
u serca Polski złożyli obfitą dań krwi 
serdecznej, 

Tem więcej wypada podziwiać bo- 
haterstwo dzieci kresowych, że prze 
szły, znacząc mogiłami towarzyszy i 
kałużami krwi zgórą 1300 klm. i wy- 
nędzniałe wychudłe szły bez wytch- 
nienia jak lwy do ataków. 

Pisze jeden z uczęstników — „jak 
rzymskie legje żelazne, wytrwałe, co 
czynem swoim pieśń śpiewały, tak 
myśmy dążyli z imieniem Polski na 
ustach „„Morituri te salutant*. Świad- 
czy to o wielkim patrjotyźmie i wytr- 
wałości żołnierza kresowego. 

Przeszły do historji złotemi zgło- 
skami zapisane sławne wyczyny dzie- 
ci kresowych w Tłuszczu, bitwa pod 
Radzyminem, Ciemnym, Kraszewem, 
Helenowem, na które z zapartym od- 
dechem patrzała cała Polska, bo prze 
bieg jej rozstrzygał o całym naszym 
losie, 

Ks. E. Nowak. 
PREZENT UTI 

Wypadek z pociągiem 
wiozącym legionistów. 

Specjałny pociąg z Wilna, wiozący na 
Zjazd do Gdyni legjonistów wileńskich uległ 
wypadkowi na szlaku Landwarów—Rudzisz- 
ki. Mianowicie, wskutek przepełnienia wy- 
padł z pociągu p. Emiljan Wiszniewski, п- 
rzędnik z Wiileńskiej Dyrekcji Kolei. 

Koledzy Wiszniewskiego niezwłocznie U- 
ruchomili hamulce, które jednak źle działa- 
ły. Nastąpiło zahamowanie tylko części wa- 
gonów, wskutek czego 12 wagonów się oder- 
wało i poczęło się staczać. Powstała zrozu- 
miała panika, 

Sytuację jednak zdołano opanować i po 
póitora godzinnym postoju pociąg ruszył w 
dalszą drogę. 

Rannego lekko p. Wiszniewskiego umiesz 
czono w szpitalu. 

Okniewającą cerę 
bez piegów i nieczystości 
tylko przez użycie 
idealnego kremu 

  

   

     

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Znaczenie mowy Stimsona. 

We wczorajszym numerzę zemie- 
ściliśmy na tem miejscu obsze rne wy- 
jatki z przemówienia Sekretarza sta- 
nu Stimsona w komisji spraw zagra- 
nicznych parlamentu St. Zjedn. na 
temat paktu Kelloga. Dzisiejszy 
„Dzień Polski* następująco ocenia 
to wystąpienie: 

„Nie może ulegać wątpliwości że jest one 
wyrazem nietylko polityki Hoovera lecz 

- większości tego parlamentu w którym nie 
spotkało się z jakiemkolwiek zasadniczemi 
zastrzeżeniami. W! tem przemówieniu zaś p. 
Stimson zerwał bezwzględnie z możliwiścia 
neutralności Ameryki w razie konfliktu, gro 
żącego wojną pomiędzy państwami sygnatar- 
juszami paktu Kellogga. Zbija on tem sa 
mem zasadnicze krytyki tego paktu, będą- 
cego podsławą polityki pokojowej rządu 
waszyngtońskiego, ze strony Francji i in- 
nych państw, zarzucających temu paktowi 
brak sankcji przeciwko jego naruszeniu, a 
tem samem jego bezskuteczność. Tymczase: 
p. Stimson stwierdził z całą stanowczośc 
że pakt ten nie jest „zwykłą deklaracją dob- 
rej woli“, lecz traktatem bezwzględnie obo- 
wiązującym, z jedynem zastrzeżeniem niena- 
ruszalnego prawa obrony przeciwko napaści 
czy najazdowi. P. Stimson oświadczył, 
nie wolno odtąd nikomu z państw sygna- 
tarjuszy paktu zachować neutralności w ra- 
zie groźby zbrojnego kofliktu, że przeciw- 
nie, wszystkie państwa mają odtąd obowią- 
zek niezwłocznego naradzenia się w takim 
wypadku nad zastosowaniem środków, mo- 
gących dać należytą i niezwłoczną sankcję 
obrażonej naruszeniem prawa Światowej opi 
nji publicznej. Dlatego też pakt jest dla niego 
zupełnym przewrotem w dotychczasowem 
prawie międzynarodowem; dla państw trze- 
cich strony wojujące nie mogą już być 
becnie „uczestnikami pojedynku”, lecz zbro- 
dniarzami. Zbrodniarzem jest oczywiście 
tylko ten, który napada: — p. Stimson zaś 
jest przekonany, że nie uda się napaści 
upozorować „prawem samoobrony”. 

Zdaniem „Le Temps, to oświadczenie, 

angażujące rząd Stanów Zjednoczonych, ma 
ogromną wagę dla dalszego rozwoju soli- 
darności międzynarodowej. Zapewnienie, że 
Stany Zjednoczone nie pozostaną neutralne 
w razie naruszenia pokoju, jest niewątpliwie 
krokiem naprzód na drodze do realizacji 
własnie tych postulatów bezpieczeństwa, od 
których Francja uzależnia rozbrojenie*. 

        

Dzień „antywojenny* w Moskwie. 

„Gazeta Polska* przynosi nową 
korespondencję Otmara z Moskwy. 
poświęconą tym razem wrażeniom 
z obchodu dnia „antywojennego* w 
Moskwie. M. in. czytamy: 

„Sui generis dyktaturę nad obchodem ob. 
jęła „antymilitarystyczna* organizacja „Os. 
soawjachim* — będąca odpowiednikiem na. 
szych organizacyj przysposobienia wojsko- 
wego, połączonych w jedną całość z L. O. P. 
P. Lokalne organizacje „Ossoawjachimu“ 
przeprowadziły dnia tego „pacyfistyczne* kon 
kursy strzeleckie, zawody konne pod hasłem 

  

   

„o bojowego konia dla czerwonej armji", poz 
nadto jaczejki powyższej organizacji urządzi- 
ły we wszystkich kłubach i czytelniach, we 
wszystkich fabrykach i kolektywach na prze- 
strzeni całego Związku Sowieckiego, odczyty 
na pełny głębokiego umiłowania pokoju te- 
mat: „Jak każdą fabrykę i kolchoz zamienić 
w obronną fortecę'* i 

„Nie bez pewnej satysfakcji muszę skon. 
statować, że obecny obchód „antywojenny* w 
Moskwie nie miał ostrza antypolskiego. Na- 
wet w prasie zajmowano się nami dnia tego 
„lżej* aniżeli innemi państwami „imperjali- 
stycznemi* wśród których ku memu dużemu 
zadowoleniu — po 10.letniej przerwie — za_ 
częły figurować... Niemcy*. 

Autor kończy artykuł pytaniem: 
„Szczególnie narzucało się natrętne pyta. 

nie:„Dlaczego „dzień sowieckiej propagandy 
militarnej" nazywa się -„międzynarodowyrma 
dniem antywojennym *? 

Narazie pozostanie to jedną z tajemnic so- 
wieckiej nomenklatury. 

Entente cordiale. 

Nie o Francji i Wielkiej Brytanji 
tu mowa. Serdeczne porozumienie do 
konało się na terenie wileńskim. Mó- 
wiąc obrazowo — monarchista i en- 
dek uścisneli sobie prawice. 

W „Dzienniku Wileńskim czyta- 
my: 

„Od dnia wczorajszego „Głos Wilna*, któ 
ry tyle hałasu robił, że jest nibyto organem 
jakiejś grupy młodzieży narodowej, przeszedł 
otwarcie do obozu sanacyjnego. Drukowany 
jest w drukarni „Słowa”, treść numeru wczo- 
rajszego była niemal identyczna z treścią te- 
go pisma sanacyjnego. Poza paru małemi ar. 
tykulikami, numer wczorajszy był zmniejszo 
ną jego kopją. Jest to więc teraz jakgdyby 
mniejsze dzisięciogroszowe wydanie „Słowa 

"Tego można się było spodziewać oddaw- 
na“, 

Sprawdzilišmy, istotnie. „Slowo“ 
uchodzące (we własnych oczach) za 
arbitra i speca sztuki dziennikarskiej, 
które dawno już komplementowało 
(czemużby nie bratnie?) napastliwe 
brukowe enedeckie pisemko, przygar 
nęło je obecnie, zasiliło materjałem. 
W „Głosie znajdujemy wzmianki i 
artykuły wyłamane ze „Slowa“ z temi 
samemi tytułami, błędami i kryptoni- 
mami. 

Każdemu podaniu ręki, każdej zgo 
dzie należy przyklasnąć. Więc brawo! 

W Przeglądzie prasowym, mówiąc 
o jakiemś pismie, niesposób nie zamie 
$с16 z niego wycinka. 

Zatem z artykułu wstępnego wczo 
rajszego „Głosu Wilna'*': 

„Bezrobotny, który pobiera zapomogę, pra 
gnąc zaspokoić minimalne potrzeby kultural 
ne, kupuje za kilka groszy brukową gazetę i 

miast zdrowego pokarmu, znajduje chorą sem 
sację”. 

"RADJO 
NIEDZIELA, DNIA 14 SIERPNIA 1932 R. 

10.05: Komunikat meteorologiczny. 10.15: 
Transm. Zjazdu Legjonistów z Gdyni. 12.55: 
„Polskie ustawodawstwo w zakresie higjeny 
pracy odczyt. 13.10: Poranek muzyczny. 
14.00: „Bitwa warszawska w świttle źródeł za 
granicznych — odczyt. 14.15: Koncert. 14.30: 
„Należyta organizacja warsztatu rolnego* — 
odczyt. 14.50: Koncert. 15.05: „Jak zapobie- 

gać stratom przy odchowie prosiąt ssących* 
— odczyt. 15.25: Koncert. 15.40: Audycja dla 
dzieci. 16.05: Audycja popularna. 17.00: Kon 
cert. 18.00: „Sowiźroł i stare baby* — wygł. 
ks. dr. Machay. 18.20: Muzyka z płyt. 18.35: 
Skrzynka techniczna. 18.50: „Łóżko narodo- 
we* — feljeton. 19.10: Program na ponie- 
działek. 19.15: Transmisja z Częstochowy. 
20.15: Koncert. 20.55: Kwadrans literacki, 
21.10: Koncert. 21.50: Wiadomości sportowe 
z prowincji. 21.56: Wileńskie komunikat spor 
towy. 21.58: Wiadomości sportowe z Łodzi. 
22.00: Muzyka taneczna. 22.40: Komunikaty. 
22.50: Muzyka taneczna, 

PONIEDZIAŁEK dnia 16 cierpnia 32. 

9.00: Transm. z Częstochowy z okazji 
550-lecia Cudownego Obrazu Najśw. Marji 
Panny. 12.25: Kom. met. 12.30: Poranck 
muzyczny. 12.35:>,,Moi bezdomni przyjacie- 
lė“ odozyt, 13.10: D. C. poranku muzycznego. 
14.00:,Z Jasnej Góry* odczyt. 14.1 Kon- 
cert. 14.30: Należyta organizacja warsztatu 
rolnego odczyt. 14.50: Koncert. 15.05: Wybór 
płodozmianów dla gospodarstw małych — 
odczyt. 15.25: Koncert. 15.40: Audycja dla 
dzieci. 16.05: Muzyka z płyt, 16.45: „Boha- 
terstwo narodu odczyt. 17.00: Koncert. 18.00 
„Książe Denassów* — odczyt. 18.20: Muz. 
tan. 19.15: Wiileńsiji kom. sport. 19.30: Pro- 
gram na wtorek, 19.35: „Jak ratować rażo- 
nych piorunem* — odczyt. dr. Szpakowski. 
19.50: Rozmaitości. 20.00: Koncert. 20.50: 
Feljeton. 21.05: Koncert, 21.50: Wiiad. sport. 
= prowincji. 21.56: Wileński kom. sport. 2158 
Wiadomości sportowe. 22.00: Muz taneczna. 
22.40: Kom. 22 Audycja wesoła w wyk 
lauretów wileńskiego konkursu humoru. 

      

   

WTOREK, dnia 16 sierpnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu, 15.15: Program dz. 
1515: Muzyka z płyt. 15.35: Kom. met. 15.40: 

. 16.30: Radjowa gazetka nze- 
iłka nożna najsilniejszy 

magnes sportu* odczyt. 17.00: Koncert. 17.50: 
„O morskich potworach* odczyt. 18.10: Prze- 
gląd Titew 18 „So tam słychać w Dra 
skienikach* feljeton. 18.40: Program na śro- 

dę. 18.45: Pogadanka muzyczna. 19.00: Tran. 
smisja lzburga. 22.15: Komunikaty. 22.25 
Muzyka taneczna. 22.40: Wiadomości spor- 
towe. 22.30: Muzyka taneczna. 

  

  

   

    
   

  

  

  

ŚRODA, dn. 17 sierpnia 1932 r. 

9.10: Uroczysta inauguracja Komunikacji 
Lotniczej  Warszawa—Wilno—Ryga—Tallin. 
w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospoh- 

  

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach gło- 
wy i ogólnem niedomaganiu, zażywa się ra- 
no naczczo szklankę naturalnej wody gorz- 
kiej „Franeiszka-Józefa*. Żądać w aptekach. 

tej. Transmisja z Warszawy. 11.58: Sygnał 
czasu. 15.10: Program dzienny. 15.15: Muzy- 
ka z płyt. 15.355: Kom. met. 1540: Audycja 
dla dzieci. 16.10: Muzyka z płyt. 16.35: Roz- 
maitości. 16.45: Koncert popołudniowy. 17.15 
Recytacja w wyk. Ireny Wysockiej art. dram 
17.30: Muzyka z płyt. 1800: Zwycięstwo pod 
Warszawą* odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 
19.15: Z zagadnień gospodarczo-społecznych 
(po litewsku). 19.30: Program na czwartek. 
19.35: Prasowy dziennik radjowy. 1945: „Ka. 
wiarnia warszawskiej bohemy*  feljeton. 
20.00: Koncert. 21.00: Kwadrans literacki 
(M. Kuncewiczowa). 21.15: Koncert solistów. 
21.50: Komunikaty. 22.00: Muzyka taneczna. 
22.25: Muzyka z płyt. 22.40: Wiadomości 

ROWIRKI RADJOWE. 
MUZYKA REGJONALNA. 

Niedzielna audycja popularna (godzina 
16.05) nosi charakter wybitnie regjonalny, 
gdyż przeważającą jej część wypełnia tańce 
ludowe Wileńszczyzny w wykonaniu zespołu 
muzykantów wiejskich (skrzypce, cymbały i 
bęben). Usłyszymy więc nawskroś tutejsze 
melodje, jak „Sobėtka“, „Lewonicha“, „Ga- 
lop“ iw. innych. Następnie p. J. Orda w 
związku z przypadającem dziś świętem Mat- 
ki Boskiej Zielnej wygłosi pogadankę na te- 
mat zwyczajów i obrzędów, które ludność 
Polski wiąże z tą datą 

BOHDZIEWICZ NA ODJEZDNEM. 

O godz. 18.50 rozgłośnia wileńska nada 
ostatni feljeton pogodny p. t. „Łóżko naro- 
dowe* p. Antoniego Bohdziewicza, który w 
najbliższych dniach opuszcza Wilno, pow- 
racając na ozas dłuższy do Paryża. 

HUMORYŚCI WILEŃSCY W, RADJO. 
W! poniedziałkowym programie radjowyia. 

należy zwrócić uwagę na jego zakończenie © 
godz. 22.50. Będzie to bardzo wesoła audy- 
cja w wykonaniu laureatów wileńskiego kon 
kursu humoru. Zagai ją i opatrzy własnemi 
komentarzami p. Karol Wyrwicz Wichrow- 
ski, który umie zmusić do śmicchu najbar- 
dziej zatwardziałych hipochondryków. 

WIEŚCI Z NAD NIEMNA, 3 

Druskieniki z roku na rok stają się coraz - 
bardziej modne i uczęszczane przez kuracju. 
szy z najdalszych krańców Polski. Czemu 
zawdzięcza swą popularność to podwileńskie 
uzdrowisko — dowiemy się we wtorek dn. 
16 b. m. o godz. 18.25 z feljetonu T. Łopa- 
lewskiego, który odpowie na pytanie: „Co 
tam słychać w Druskienikach?" 

„FLET ZACZAROWANY”, 

ck o godz. 19 rozgłośnie polskie 
transmitują z Salzburga przepyszną орегт 
Mozarta „Flet zaczarowany”. Każdy szcze- 
gół tego utworu jest arcydziełem rokokowe- 
go wdzięku a zarazem głębi. Wykonawcami 
będą artyści opery i filharmonji wiedeńskiej 
pod dyrekcją Bruno Waltera. 
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PRZEPOWIEDNIA POGODY 
NA NIEDZIELĘ 14 B. M. 

W, całym kraju pogodnie, słonecznie i 
upalnie. Słabe wiatry południowe i połyd- 
niowo wschodnie. 

OSOBISTA 

— Ks. Źongołłowicz przybył do 
Wilna. W dniu wczorajszym do Wil- 
na przybył wiceininister W. R. i O. P. 
ks. Żongołłowicz, który zabawi w na- 
szem mieście kilka dni. 

Spodziewany jest również przyjazd 

"premjera Prystora. 
— Prokurator Sądu Okręgowego w Wil- 

mie p. Edward Przybyłski powrócił z urlopu 
wypoczynkowego i z dniem 12 bieżącego 
miesiąca objął urzędowanie, : 

MIEJSKA. 

— Oddział Wodny Urzędu Wojewódzkie- 
go komunikuje: Na skutek zażaleń w prasie 
na zbyt wygórowane opłaty za przewóz ło- 
dziami przez rzekę Wilję, została powołana 
przez Władzę Wodną Komisja, która ustaliła 
następujące opłaty: 

1) Postój łodzi od chwili zajęcia miejsca 
chociażby przez jedną osobę nie może trwać 
dużej jak 5 minut. 

1) Zasadnicza opłata za przewóz jednej 
osoby wynosi 10 groszy. 

3) Na żądanie natychmiastowego przewe. 
zu jednej osoby przed upływem 5 minut mo. 
że być pobierana opłata 20 groszy. 

4) W! czasie zawodów i gier sportowych 
na Pióromoncie, o ile nie będzie pobudowa- 
ny przez władze wojskowe most pontonowy 
przez rzekę Wilję pobierane będą opłaty za 
przewóz jednej osoby po 5 groszy. 

., B) W razie podniesienia się wody na rze 
ce Wilji ponad 2 m. nad stan normalny op- 
daty powyższe nie mają zastosowania. 

6) Opłata za wynajęcie łodzi dla celów 
spacerowych według ogólnej ugody. 

Uwaga: Nośność łodzi przewozowej —- 
8 osób, 

— Budowa nowych i naprawa starych 
chodników. Jak się dowiadujemy, Magistrat 
opracował szczegółowy plan naprawy, sta- 
rych i budowy nowych chodników. W; związ 
ku z tem nieczynna już od dłuższego czasu 
betoniarhia miejska została przed kilka 
dniami ponownie uruchomiona. Betoniarnia 
wyprodukowuje dziennie zgórą 500 płyt 
krawężni z 

Roboty chodnikowe prowadzone będą za- 
równo w śródmieściu jak i na peryferjach 
miasta. 

        

RONIKA 
— Wznowienie robót na Wilji. Jak już 

donosiliśmy roboty regulacyjne prowadzone 
przy ul. Zygmuntowskiej zostały ostatnio 
przez Magistrat wstrzymane na skutek wy- 
sokiego poziomu wody. Obecnie Wilja opa- 
da chociaż w tempie bardzo powolnym. 

Magistrat spodziewa się wznowić roboty 
z dniem 16 b. m. 

— Choroby zakaźne. Ostatni. wykaz cho- 
rób zakaźnych notuje następujące wypadki 
zasłabnięć: tyfus brzuszny 2 płonica 18, blo- 
niea 3. róża 4, grypa 1, gruźlica 13, w tem 
6 zgonów, jaglica 8, i paratyfus 1. 

Ogółem w tygodniu ubiegłym chorowało 
47 osób przyczem 7 zmarło. 

— Bezrobocie zmniejsza się. Stan beb- 
robocia na terenie m. Wilna zamyka się o 
becnie cyfrą 5192 bezrobotnych. W; porówna- 
niu z tygodniem poprzednim bezrobocie 
«zmniejszyło się o 42 osoby. 

— Na indeksie nędzy. Podług dokonane- 
go przez wydział opieki społecznej Mag'si- 
ratu zestawienia za czas od 1 lipca 1982 r. 
do 1 lipca 1932 wpłynęło do wydziału op. 
sp. 28.469 podań najuboższych mieszkańców 
Wiilna i bezrobotnych z prośke% zasiłki p 
uiężne. Ze względu na szczupłość kredy 

   

   

   

      

    › 
jakiemi rozporządza opieka 6połeczna wię- 
cej niż połowa petentów nie została zaspo- 
kojona. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zapisy do Rocznej Szkoły Pra- 

cownie Gospodarczych Zw. Pracy O- 
bywatelskiej Kobiet. Roczna Szkoła 
Pracownie Gospodarczych Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 3/5 m, 3 przyjmuje 
zapisy nowowstępujących uczennic od 
dnia 16 sierpnia do dnia 1 września 
codziennie od godz. 10 do godz. 12. 

Zadaniem szkoły jest przygotować 
praktycznie dziewcząta w dziedzinie 
gospodarstwa domowego. 

— Nowe lokale szkolne. Z polecenia 
władz szkolnych i administracyjno-miejskien 
na terenie Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Włleńskiego przeprowadzają się obecnie 
szczegółowe remonty budynków szkolnych. 
Pozatem na terenie Kuralorjum buduje się 
9 nowych budynków szkolnych dła kół 
powszechnych oraz budynek szkoły zawodn- 
wej. 

Budynki te jeszcze w b. r. szkolnym z9- 
staną oddane do użytku. 

— Dyrekcja Gimnazjum Im. J. I. Kraszew 
skiege zawiadamia, że egzaminy ępne do 
klas I—VII rozpoczną się dnia września 
r. b. Podania przyjmuje i informa 

la Kancelarja codzienaie w god 
lokalu szkolnym ul. Ostrobramska 2 

Przy Gimnazjum istnieją Kursy Matural- 

ne dla dorosłych. 
— W Gimnazjum 00. Jeznitów w Wilnie, 

Wielka 58 rozpoczną si; dodutkówe egzann. 
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na wstępne dn 1 wr 

dzinie 9 rano. 
Przy Kolegjaum 00. Jezuitów istnieje pry 

watny Kurs. przygotowawczy do I kl. g.m- 
nazjalnej. dla niów, uczących s'ę prywci- 
nie. 

„Kurs rozpoczyna sie 1 październ.ka 
— Koedukacyjne Kursy Wieczorowe kcn- 

cesjonowane p Kuratorjum Okręzu Szkol 
nego Wileńskiego z programem gin razjum 
państwow. im. „Komisji Edukaen Narodo- 
wej* pod protektorem Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Wilnie mieszezyce się przy ul. 
Mickiewicza Nr. 23. 

Od dnia 15 :a przyjmaż 
rok szkolny 19. 43 wszystki 
nazjum, typ humanistyszny 1 m: 
przyrodniczy, system 

Duża mat mała matari, Szko- 
ła powszechna. Odczyty Lekarz szkolny Naa 
ka rozpocznie się dunia | września, 

Sekretarjat Kursów czynny od godz 15 
—20 po poł. prócz nizdziel į Šia! 

ла 1952 r. o go- 

    

   

  

     

    

      
    

    

     

Z KOLF? 

— Prace nad przebudową linji 
Królewszczyzna — Podbrodzie dobie- 
gają końca. Trwająca od kilku tygod- 
ni praca nad przebudową linji kolejo- 
wej na szlaku Królewszczyzna—Pod- 
brodzie dobiega końca. Przebudowa 
na linja ma być oddaną do użytku w 
pierwszych dniach września. 

W dniu wczorajszym prowadzore 
roboty zbadała szczegółowo komisja 
techniczna na czele z dyr. P. K. P. w 
Wilnie inż. Falkowskim. 

— Lustracja sanitarna dworeów kolejo- 
wych. Z polecenia Ministerstwa Opieki Spo- 
łecznej powiatowe władze z dniem 16 b. m. 
rozpoczną szczegółową lustrację sanitarną 
dworców kolejowych położonych na terenie 
Wiileńszczyzny. Komisja lustracyjna zwracać 
będzie szczególną uwagę na stan sanitarny 

bufetów i restauracyj. 
— Nowa placówka polska. Wczoraj zos- 

tała otwarta restauracja „Nowa Gospoda” 
przy ul. Niemieckiej róg Trockiej. Dewizą 
nowego przedsiębiorstwa jest duży obrót ma 
ły zysk, to też jak się dowiadujemy w tej 
restauracji śniadania, obiady, kolacje, zaką- 
ski są po cenach kryzysowych. Przedsiębior- 
stwo powyższe spoczywa w rękach rutyno- 

wanych fachowców. 
Szczęść Boże nowej placówce. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

PODRZUTKI 

dniu 12 b. m. znaleziono podrzutka 
chodowej domu Nr. 31 przy ul .1 
płci męskiej w wieku około 2-ch 

tygodni którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus, 

— Wi dniu 12 b. m. w podwórzu dorau 
Nr. 5 przy ul. Legjonowej został znaleziony 
podrzutek płci żeńskiej w wieku około 3-ch 
tygodni. Podrzutka wzięła na wychowanie 
Pomereńgowa Katarzyna (Legjonowa 5). 
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Uroczyste otwarcie linii lotniczej 
Warszawa—Wilno—Ryga—Tallin. 

W dniu 17 sierpnia r. b. o godz. 
12.15 odbędzie się w Wileńskim por- 
cie lotniczym w Porubanku pod pro- 
tektoratem Pana Wojewody Wileńskie 
go uroczyste otwarcie komunikacji lo- 
tniczej na szlaku Warszawa — Wilno 
— Ryga — Tallin według następują- 
cego programu: 

Godz. 12.15 — przybycie gości. 
Godz. 12.30 — przylot samolotu z 

Warszawy. 
Godz. 12.35: — przemówienia. 
Godz. 12.55 — odlot samolotu w 

dalszą drogę do Rygi i Tallina. 
W tym pierwszym samolocie regu. 

larnej komunikacji lotniczej przybę- 
dą do Wilna i odlecą dalej do Rygi i 
Tallina Dyrektor Departamentu Lot- 
nictwa Cywilnego, Min. Komunikacji 
p. inż. płk. Filipowicz Czesław, Syn 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej p. 
Radca Michał Mościcki, sekretarz po- 
selstw Łotewskiego i Estońskiego w 
Warszawie, zastępca Dyrektora Depar 
tamentu Lotnictwa Cywilnego Min. 

Skrzynki 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w 

Wilnie komunikuje: 
W związku z uruchomieniem linii 

lotniczej Warszawa—Wiłno—Ryga— 
Tallin oraz z zaprowadzeniem poczto 
wych przesyłek tak listowych jak i pa 
czkowych — Zarząd Pocztowy wywie- 
sił 4 skrzynki lotnicze dla listowej Eo, 
respondencji lotniczej, a mianowicie: 
1) przy urzędzie pocztowym Wilno 1, 
ul. Wielka; 2) przy urzędzie pocztc- 

= wym Wilno 10, ulica Zawalna; 3) na 
gmachu stacji kolejowej ze strony 
miasta i 4) na budynku Braci Jabł- 

Kom. p. kpt. Piątkowski Zygfryd, Na- 
czelny Dyrektor Polskich Linij Lotni- 
czych „Lot* p. inż. mjr. Makowski 
Wacław oraz reprezentant prasy war- 
szawskiej. 

Po odlocie samolotu będą zorgani- 
zowane w Porubanku propagandowe 
loty nad Wilnem, przyczem osoby, któ 
re zechcą odbyć taki lot, proszóne są o 
zapisywanie się przy specjalnym sto- 
liku dla otrzymania kolejnego numer- 
ku, gdyż ilość lotów będzie ograni- 
czona. 

Dla ułatwienia dojazdu do st. Po- 
'rubanek Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Wilnie uruchomi w 
dniu 17 sierpnia specjalny pociąg, któ 
ry odjedzie z dworca osobowego o g. 
11.55, a z powrotem z Porubanka o 
godz. 15-ej. 

Ze względu na spodziewaną znacz 
ną ilość gości zaleca się wcześniejsze 
nabywanie biletów kolejowych, celem 
uniknięcia tłoku przed kasami na 
dworcu w Wilnie i w Porubanku. 

lotnicze. 

kowskich przy zbiegu ulic Mickiewi- 
cza, Jagiellońskiej i Wileńskiej. 

Opróżnianie skrzynek lotniczych 
odbywać się będzie na pół godziny 
przed odejściem autobusów z Wilna 
do portu lotniczego w Porubanku. Ko 
respondencja, wrzucona do skrzynek 
lotniczych po odejściu autobusów do 
portu lotniczego na Porubanek, bę- 
dzie odprawiana do miejsca przezna- 
czenia najbliższą odprawą kolejową i 
traktowana dalej jako koresponden- 
cja lotnicza. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatry Miejskie ZASP. Ostatnie dni 
„Azetfa” w Lutni. Dziś, niedziela 14 sierp- 
nia oraz poniedziałek 15 sierpuia 1Wn. N. 
M. P.) o godz. 8 m 15 odegrana bedzie fe- 
nomenalna sztuka A Tołstoja i P. 7 
lewa p. t. „Azef“. Od dnia w 
roli Azefa występuje znowu 4 
Postać Azefa jest tak bogata, tak różne tony 
wydobywa zeń twardy ucisk ž że musi 
być marzeniem każdego artysiy, by grać 
kiedyś tę rolę. Odtworzenie sceniczne Azefa 

  

     

  

wymaga wielkiego kunsztu aktorskiego. Wal- 
no miało przypadkową okazję podziw ania 
znakomitych kreacyj stworzonych przez goś. 
ci Teatru p. Boneckiego i Winawera. Pa 

„powrocie z Berlina pan Winawer gra Azefa, 
a pan Bonecki wraca do roli Burcewa, Znaw 
cy entuzjaści Teatru twierdzą, że p. Bonec- 
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sztukę „Pod zarządem przymusowym , Dyr. 
Teatrów wyznaczyła 2 popołudniówki e go- 
dzinie 4 w Lutni po cenach zniżenych. 

Zaznaczyć należy, iż wielką atrakcją tych 
przedstawień jest udział znakomitego gościa 
p. Ludwika Czarnowskiego którego udało 
się jeszcze Dyr. Teatrów pozyskać na dni 
świąteczne. 

— Artyści Teatru „Morskie Okc* w 
Teatrze Letnim. „Weź ten kwiatek na zada- 
tek*. Dziś 14 sierpnia i julr> 15 sierpnia w 
Teatrze Letnim o godz. 4 m. 15 i 3 m 15 
2 seanse. Oglądać będziemy wspaniałą Rew- 
ję Warszawską. Że pan Sempoliński jako 
kier. imprez rewjowyca st niewyczerpa- 

ny w pomysłach, przeken My Się na wczo- 
rajszej premjerze, która dzięki świelnemu 
zespołowi miała posmak nowo Pan 5em- 
poliński nie poszedł ntartą drogą dając Wil 
nu znakomitą zabawę : wiele nieprzeciętnych 

}. Skład trupy ze Stanisławem Grusz- 
M m na czele jest nap dę wyjątkowo 

dobrany i zgrany: p. Leitzkowna, Nero, 
Kozłowska, Sulima - Jaszczołt i wresze:e u- 
lubieniec płci pięknej, Ludwik Sempol'n- 
ski. Program pełen wer oru wiiany 
) huraganami braw, Z du na dni 
Świąteczne dziś 14 sierpnia i jutro w ponie- 
działek 15 po dwa seanse, pierwszy o godz. 
4 m. 15 jako popołudn'ówka !ceny niższej, 
drugi o godz. 8 m. 15. Ceny miejsc od 50 gr. 

— Premjera w Lutni. „Kłopoty Bour- 
rachona* komedjo-farsa w 3 aktaca Laurent 
Doillet'a w inscenizacji znakomitego artys 
i reżysera Teatrów Szyfmanowskich, p. la- 
na Boneckiego, ukaże się już w sobotę 20 

sierpnia. 
—Wielka Parada Rewjowa w dużej Sali 
jskiej. 15 sierpnia w dniu Święta Rezer- 

sisty w dużej sali Miejskiej — Ostrobram- 
ska 5 o godz. 20 odbędzie się, w wykonaniu 
znakomitego zespołu Nowej Rewji W:leńs- 
kiej, wielka parada rewjowa, na którą się 

„Miłostki Ułańskie*, operetka Cypr- 
jana Godebskiego oraz nowa, pełna humoru 
i oryginałności rewja p. t. „Nasza Flota", 
pióra Antoniego Jaksztasa, Zygmunta Kru- 
szewskiego, Antoniego Banio i innych, z 
muzyką i kierownictwem muzycznam Ale- 
ksandra Jaszczyńskiego. Udział biorą: Jad- 
wiga SzomaiūsHa Antoni Jaksztas Janina Gry 
gasówna, Lopek Łuksąewicz, Janeczka Ro- 
zenberg, Tadeusz Korycki, Muszka Żejmów- 
na, Henryk Łabuński i Edward Jeleński. 

Kierownictwo  artystyczno-hterackie p. 
Antoniego Jaksztasa daje gwarancję wysokie 
go poziomu artystycznego. Całe Wilno win- 
no się staw nie tylko dlatego, aby 
odetchnąć pełnią świeżego, młodzieńczego 
humoru, usłyszeć doskonały jaz7, ale 1 dla- 
tego, że to jest Święto Żołnierza, który jest 
ostoją naszej Ojczyzny. 

Ceny miejsce kryzysawż -— od 8%) groszy 
od 1 zł. 50 gr. 

— W Parku Żeligowskiego - Dziś Kcncert 

  

   

  

   

  

    

        

     

  

    

   

          

ki w roli tej stworzył niewiarogodną kreację 
Wilno pierwszy raz ogląda p. B: ki 
nie wątpimy, że z dnia:na dzie 
on będzie entuzjazm 
obsady premjerowa. 

— Popołudniówki 
Wobec tego, że wiele 
poczynków i 

  

   
publiczności. 

świąteczne w Lutni. 
osób wraca już z wy- 

pragnie ujrzeć areyńcieszną 

Reszta 
razach. V 
Początek o godz 

wej. 

  

Wil. Orkiestry Symfonjsznej pod batutą M. 
Małachowskiego, oraz w w: 
Rewji Wił. zostanie wystaw.ona Wesoja Rew- 
ja p. t. „Ostrożnie bo wybuchnie* w 11 ob- 

program.e 

onaniu Nowej 

  

przeboje. 

  

ne jno 
m. 15 w 

  

Wejście tylko ) #г 
Jutro wieczór muzyki polskiej i ba.eto- 

CENY od 40 gr. 
Oświęk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

2) Uwaga! Nareszcie 
potężny ezzot. dźwięk. 
na lamparty. Potworn 

Najbardziej sensacyjny podwójny program! 

Mawas, syn dżurali 
1 3 ewiazay L'|jana Giseh, Rod Ia Rocque I K. Nagel 3;5żęr.... Romantyczna noc 

Fasc. przygody w dziewiczych puszczach Indyj. 

Połów rekinów, walka z tygrysami, polowanie 

y król puszcz orang-utang— Mawasit.d. Początek o g. 4ej, ost. 10:20 Na |-y s. ceny zniż. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! Wielki dramat @ = R = W roli gł. 

Hollywood | z Czerwonoskėry óżnetelmen ;:;: 
MAfekiew. ŻŻ, tel. 15-28 

BzEST Pot 
wno-dżwiękowy! Naj 
polskiej „wg słynnej 
rysunkowa 
Flejszera p.t. 

„Bžwlękowe Kino 

CASINO 
Wialka 37, tel. 15-41. 

Jut ! Dźwiękowe Kino utro premiera 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Przepiękny szamp. 

film p. t. 

Ceny od 30 

Dziś! Naj 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAŃ 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

Pikantne sceny i sytu   
Ceny nie podwyższone: od 30 gr. 

Lekcja muzyki 

Noc szału 
1) Po raz |-szy w Wilnie 
100% dźwiękowy dramat 

ężny 100% polski film špie- 
większy przebój produkcji 
pow. Elizy Orzeszkowej CHA 

Ceny miejsc na wSzystkie seansy: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. Początek o g. 2, 4, 6, В1 10 15 

Polska mowa. Polski śpiew. W rol. gł.: 
Krystyna Ankwicz i Mieczysław Cy- 
bulski oraz najnowsza komedja dźwięk. 

z udziałem znakom. gwiazdora Bimbo i czaruj. gwiazdy Betty. 
Początek o ts 4, 6, 8.1:10:15,-w święta 0: Zżej- Ceny od 25 gr. 

z udziałem znakomitych arty- 
stów ekranów europejskich 

Luizy Langrange, 
Jeanny Boitel i Barouxa. 

NAD PROGRAM: UROZMAICONE DODATKI DŹWIĘKOWE. 

bardziej urozmaicony podwójny program! 

acje z życia nowocz. małżeństw! 

Współczesne małżeństwo 
W rol gł. słynny Conrad Nagel i Genevieve Tobin. 

2) Ulub. publ., mistrz ekwilibr. i akrob. Ken Mąynard olśni widzów trikami : 

ježdzieckimi i niezrėwn. pomysłami w świetnym 100% śpiewno-dźwięk. filmie 
Nad program: Aktualja dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-e 

Sensacja i dramat salorow; Wijednym Seanuiel 
(Hesło: Wolna miłość). In- 
tymne kulisy życia małżeńskiego 

Parada Zachodu 
Początek o g. 2, 4, 6, 8.i 10'15 

  

Konunikal Keaton, Harold 

Juž wkrėtce otwarcie sezonu 
„Mata Hari'' = zenjalną Gretą Garbo i Ramonem Nowarro, 

„Czemp“' = niezrėwnanym Wallace Beery, „Pogremcy Nieba“' = Ciark Gzble, Konr-d 
„Zuzanna Lerox'' z Gretą Garbo, orsz całym szeregiem ostatnich nocweści produkcji 

* Nowarro, , 
Nagel i in., 

  

   

Lloyd, Georg Milton i wiele innych. 

Dyrekcja kina „PAN“ podaje oo wiadomości, iż celem utrzymania wysokiego poziomu artystycznego 

repertuaru kina, zakontraktowała na sezon 1932/33, pomimo olbrzymich kosztów, możliwie najlepsze szla- 

giery filmowe najnowszej produkcji światowej z udziałem koryfeuszów ekranu Greta Garbo, Marlena 

Dietrich, Brygida Helm, Ramon Nowarro, Maurice Chevalier, lwan Petrowicz, Iwan Mozžuchin, Buster 

najnowszemi wspaniałemi przebojami obcenie dopiero występu- 
RZ bar S wiata 

Sowkino, najnowszemi muzykalno-śpiewnemi przebojami francuskiemi i in. 
  

Dziś! Arcydzieło 
poświęcone tysią 

com shańbionych. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid | 
ul. Mickiewicza 9. 

Szlakiem Hańby 
W rol. gł.: Marja Malicka, Bugusław, Samboski, Zofja Batycka, Wł. Walter Jeż. Kobusz i inni. 

W szponach kobiet. Wrzusza“ 
jący dramat obyczajowy tych: 

któremi handlują. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

i miłosn., sensacyj i 

Dziś! Niebywała sensacjal 

emocyj 

я 3-ch ulub. publiczn Ramon Novarro, Greta Garbo i John Gilbert w rekordowym 

programie przygód awanturn. _Miegzot-wschodni dram z Rama- 
1) krwawy tyran Ben Ali nem Noverro i Katlen Key. 2) Anna Karenina 

w-g pow. Hr. Lwa Tołstoja z Gretą Garbo i JohnGiibertem. Nad progr: kom.-farsa Niewdzięczna rohota 
  

  

„WIANO“ 
Chrześcijańska Spółdzielnia Wzajemnych Kredytów 

w Poznaniu, ul. Sienkiewicza 3 

Zarejestrowana w Sądzie Grodzkim w 
w tym rodzaju instytucja czysto chrześcijańska w Polsce. z ustaloną wed- 

ług wymagań prawnych działalnością. udziela ze swego specjalnego. š 

funduszu zapomogowego 
członkom wstępującym w związki małżeńs 

łych członkach 

Zapomóg Bezzwrotnych 

w wysokości Zł. 

się odpowiednią legitymacją, oraz 

x Po 

  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński' 

1000 
Wyczerpujących informacyj udzieli każdy nasz zastępca wykazujący 

Zarząd Spółdzielni „Wiane* 

Poznaniu R. Sp nr.356. Jedyna 

kie i spadkobiercom po zmar- 

5a każdy. 

udział. 

     znań, Sienkiewicza 3.   
S-ka z ogr. odp. 

oddaje monopol 

        
Uh 1 

LLS LL LAS ОООа 

Wszachšwiatowa, diugoletnia 

ceniona 

metoda lecznicza 

za pomocą g! 
aparatów e:ektro-galw. 

sprzedaży solidnej firmie 

lub panu na własny rachunek. 

Oferty z podaniem referencyj i środków bę- 

dących do dyspozycji, skierować do „Kurjera 
Wileńskiego" pod Wszechświatowa. 

    

„Syn Indji'' z czaiującym Ramonem 

pod firm: 

NA SEZON SZKOLNY 
    

Własna wytwórnia zeszytów, 

ai
 ABKA 

SOLANKI JODO - BROMOWE, 
INHALACJE, HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelki 

    

     
    
   

    MI 

iriamią waż» scż_nód | pach usuwa 

PR "SETRA CHEUSCZNO-TARMAKEUTYCINA 
(2 „AP.KOWALSKI“ wanszawa , 

ą ; 

ZDROJOWISKO 
DLA DZIECI 
| DOROSŁYCH 

BOROWINA, 

ch infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

  

KTE 6   

  

  

Chirurg-Piastyk 

Warszawa, Wspólna 49/m. 3. 

Operacje estetyczne twarzy, nosa, usz 
piastyczne biustu, brzucha, kończyn. 
Ginekolog. plastyczne, Zniekształceń 
ła I braku owłosienia (łysin) metod. 
styczną. 

Dr. St. Michałek-Grośzki. 

u, 

cia- 
pla- 

(Poprzednie zgloszenia konieczne). 
  

/ Ksiąžka to najlepszy przyjaciel 

a nie wymaga wzaiemnošci. 

Wiino, ui. Jagiellońska 3, m. 33 
zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich 

WoOŚCI i dzieł klasycznych. 

ładnie oprawioną książkę. 
EAS 

  mą 

czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 

1. S. MILL. 

-Bibijoteka Nowości 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

  

  

1 zł. 20 gr. — Potrawy jarskie. 

Nowootwarta Kawiarnia-Młeczarnia 

„ŚWITEZIANKA" 
wWiino, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Ziemiańska*) 

OBIADY na maśle z 2-ch dań 1 zł., z 3-ch dań 

  

OBGISKE 
zgrubiała, skórę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez: 
powrolnie znanyod % wieku 

КАУНО 
FABRYKA CHEM= FARMACEUTYCZNA. 

„AP.KOWALSKI“, WARSZAWA 

   

    

    

   
         

   2 IZ | 7 
"=   
  

  

  

  

    
USUWA NAJSILNIEJSZE 

Ą BÓLE GŁOWY 
FABRYKA _CHEM:-FARMACEUTYCZNA” 
<AD.KOWALSKI» WARSZAWA 

ŻĄDAJCIE „KOWALSKINY” ŻE ZNAKIEM M          

  

FABRYCZNYM - SERCE W PIERŚCIENIU. 

  

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

KOWALSKINA" 

ZNAK FABO. 

©        

EEEE ED TB CZ GD GE GO GB TB CR CRY ZB GB CD CO OD GH W BI CB GD DOW OPC. 

Jedyna na Kresach Wschodnich 

Polska Hurtownia Papieru I Materjałów Piśmien. 

„Papier Spółka Akcyjna" 
Wilno, Zawalna 13, telefon 501 

polec pp. Detalistom i Spółdzielniom wielki wybór mater- 
jałów szkolnych i kancelaryjnych — po cenach niskich. 

bruljonów i in. wyrobów introligatorskich. 

  

04 roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka lt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
_anare iriezaskapiory od V; wieku m dogodnych wartukach 
SUDORYN 1 МА RATY. 1 

2 SITKIEM z > o
 
m
 

tn
 N e < = ©
 z 2 

    

  

ПФ АИИНГЛИЕ? 

    
       " ОСУМКОМАМА 

| SKŁAD FABRYCZNY 

J.CHELEM seaox. 
2 |VinoaKotka16 Te. 291 

MAJĄTEK 
odległy o 4 kl. od miasta, 

Ikl od autobusu, obszaru 
65 ha, w niezwykle uro- 
czem położeniu nad rze- 
ką, z budynkami i ogro- 
d-m, bez długu, jest hipo- 
teka; zara: dojspizedsnia, 
Wiadomość od 5-7 uP. 
Mecenasa Z. Kruszew- 
skiego ul. Jasińskiego 5 

w Wilnie. 

Z pewdu wyjazdu 
tanio do spe dene 

z ogrodem 

dO M owocowym 
Krzywa 27. 

| 
| 

    

Dr. Zelławicz 
Choroby skórne, wener 
masądów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

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

Mickiewicza 24, tel, 277 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe, 

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

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

M Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłujowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 

Akuszerka! 

Maria Laknerova 
rrzyjmuje od9 do 7wieex 

ica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

    

   

Języki obce 
niemiecki, francuskE 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 
łacina i grecki. 

Przygotcwywanie do 

matury | Egzaminów 
w zakresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn, 
korepetytorzy b. profes. 
gimn. oraz absolw. U. S.B. 
Zgłoszenia do Redakcji. 

pod „Egzaminy* 

  

Białe lilje, 2: ‚ S : $ сугу 
piwonje i agrest, taniej 

jak za pół cenySprzedam 
ul. Legjonów 41, M. Ja- 

kupczyk. 

  

Do wynajęcia 
4-we odremontowane mie- 
szkania na parterze z wy-- 
godami, werandą i ogród- 
kiem — ul. Św. Filipa. 

Nr. 4 m. 10. 

  

Zgub. ae. dnia. 
sierpnia 

torebkę z dokumentami 
na imię Bronisławy Pa- 
szkiewiczówny. Uprasza 
się łaskawego znalazcę- 
o doręczenie właścicielce 
za wynagrodzeniem, ul. 

Mickiewicza 38. 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3693 
  

ZARZĄD 
Bratniej Pomocy 
1 N. H. G. w Wilnie, ul. 
Mickiewicza Nr. 18—1V p. 
uprasza właścicieli wel- 
nych  jednopokojowych 
mieszkań o podawanie 
swych adresów i warun- 
ków wynajmu tychże do 
Kancelarji Bratniej Pom. 
w godz. od 17 do 18 we 
wtorki, czwartki i soboty 

Mieszkanie 
5-pokojowe ze wszelkie- 
mi wygod, suche, ciepłe 

do wynajęcia 
Litewska 25—3 
(Zwierzyniec) 

Od zaraz 
poszukuje 

poważne  Towarzy- 

stwo kilka inteligient- 

nych Pań na stałą 
dobrze płatną posadę 
Fachowość zbędna, 
pieniądze zaraz. Zgła- 
szać się z dokumen- 

tami, we wtorek godz. 
10—2. Ad. Mickie- 
wicza 41—19. Front. 

  

  

GONTY уеа 
„POLSKI LLOYD* 

ul. Kijowska     
SŁUŻĄCA 
POSZUKUJE PRACY 
do wszystkiego lub do- 
dzieci. Wiadomość: ul. 

Portowa 19—14 

  

Poszukuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mogę złożyć. 

Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

RUTYNOWANA 

maszynistka 
z własną maszyną. 

POSZUKUJE 
stałej posady 

Mickiewicza 33—4 

Pielęgniarka 
łagodna, inteligent. zajmie 

się chorą osobą. Wyma- 
ganie skromne. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera“ pod „Pielęg= 

niarka i lektorka* 
— 

MŁODA PANNA 
w „ciężkiej sytuacji ma- 
terjalnej obejmie posadę, 
jako biuralistka ew. ka- 
sjerka. Może również za- 
jącisie del nl: domem. : 

Warunki skromne. 
Oferty sub „Mimoza“ do 
Administr. „Kuriera Wil.* 

Jako Ślusarz 
poszukuję pracy 

przy browarze 
Ii PAS 

Bazyljańska 4, m. 26 

  

  

    

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

s


