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Polska nad grobem Wielkiego Kapłana. 
Przyjazd do Wilna P. Prezydenta DOBRY PASTERZ. 

Gdy umiera w narodzie mąż zna- 

komity, gotowy do każdodziennego 

Czynu dla społeczeństwa, tworzy się 

nagłe jakby czarna przepaść, bolesna 

wyrwa w uczuciach i myślach, której 

nie umiemy zapełnić, ani się z nią po- 

godzić. Cóż dopiero, gdy odchodzi Mąż 

w pełni bojowego rynsztunku, jakoby 

toczonej prżez 

Niego za nas, na tym odcinku nieskoń 

czoności, na którego krawędzi węd- 

rujemy, 

z bitwy nieustannej, 

niczego niepewni i niewiele 

świadomi, a skłóceni i pełni błędów. 

Wtedy żal i niepokój zwiększają 

się coraz silniej na myśl, iż zabrakło 

wśród nas Tego, który, jak słup ogni- 

sty historji polskiej, wywiódł nas z 

domu niewoli i szedł przed narodem 

po pustyni ducha, i przez czerwone 

morze krwi przeprowadził, aż pod Je- 

go przewodem doszliśmy do ziemi 0- 

biecanej przez proroków... do ziemi 

naszej, wolnej i niepodległej. 

Szliśmy pod przewodem Dobrego 

Pasterza... Trzymał wysoko, ku nie- 

bu, swój pastorał biskupi, który zai- 

słe, nietyle znakiem dostojeństwa, zło- 

cistym symbolem władzy był w Jego 

świętych rękach, bo dostojeństwem i 

władzą duchową był On sam przede- 

wszystkiem, ale znakiem pasterskiego 

przewódzenia owczarni swojej, zna- 

kiem wędrownika, co mimo dostojeń- 

stwa kościelnego, nadanego od ziem- 

skiej zwierzchności, idzie śladami bo- 

skiego Nauczyciela po ciężkich, zaku- 

rzonych, stromych ścieżkach, zmięsza- 

ny z tłumem, pobok z ubogim i grze- 

sznikiem, przez niejedną Golgotę na- 

rodową, razem z nami, zawsze ra- 

zemł... Nieodstępny, czujny, bliski 

ręka w rękę, Serce przy sercu każde 

go Polaka. : 

To było w nim chyba najpiekniej- 

sze i najbardziej niezwykłe, nadprzy- 

rodzone. Ta właściwość odziedziczo- 

na jakimś cudownym atawizmem 

przez syna ubogiej rodziny drobnych 

mieszczan sokalskich: hetmańskość 

ducha, majestat wymowy, polot my- 

śli tak wysoki, połączony z taką pro- 

stotą, z taką dobrocią, z takiem zbli- 

żeniem się do maluczkich. Ten ciągle 

serdeczny, chrystusowy ton w obeo- 

waniu z bliźnimi, ta szczera, przyja- 

cielska dłoń, wyciągnięta zawsze ze 

słowami: „Pójdźcie do mnie wszyscy, 

którzy jesteście obciążeni, a ja was 0- 

chłodzę, ulżę ciężarowi i rozpłomie- 

Nie odgradzał się od 

swem stanowiskiem, 

czy jakiemiś dyplomatycznemi wzglę- 
dami, był Pasterzem swej owczarni, 

łak wielkiej, jak Polska cała, której 

był nieoficjalnym Prymasem, bo mógł 

powiedzieć: „Jam jest Pasterz Dobry 

i znam moje, i znają mię moje.. Jako 

mię zna Ojciec, i ja znam Ojca, a du- 

szę moją kładę za owcę moje (Mat. 

I. 27) 

Ro. On najodważniej walczył ze 

złem na świecie. On wspierał romie- 
niem młodzież szkolną na drodze cno 

ty i poświęcenia dla Ojczyzny, On 

wskazywał drogę ofiary z siebie, a że 

pociągał 

za sobą rzesze. On rozpoczął odważną 

waikė 0 los umęczonych, zapomnia- 
E w męczeństwie unitów. On wre- 

szcie uwierzył w skuteczność, moóżli- 

wość walki o Niepodległość, a proro- 
czym zaiste duchem owiany, miłością 

uniesiony, sięgnał, gdzie myśl prze- 

ciętuego człowieka nie sięgała ; doj- 

rzał sprawy przyszłe i prórokował 
Wołność Ojczyzny! 

I znów, jak nikt bardziej. słażył 

żołnierzowi polskiemu, od pierwszej 
chwik istnienia mundurów z orzel- 

Kier na czapkach. I znów, nie z da- 

lekiego pałacu biskupiego, słał błogo- 

nic duchem“. 

społoczeństwa 

   

sam szedł nią nieustannie, 

sławieństwa, nietylko z wysokiej ka- 

zalnicy rzucał pięknie brzmiące sło- 

wa; On szedł ku nim do okopów, do 

obozów, wspierał ich obecnością swo- 

ją bezpośrednią, gdy walczyłi radoś- 

nie w imię Wolności, płakał nad ni- 

mi, gdy się męczyli w niewoli, odwie- 

dzał jeńców i nad każdą niedolą się 

użalił. Śpiewał z nami Magnificat ra- 

dości, gdy się zeszły i zespoliły rozpro 

szone części Ojezyzny naszej. 

Dobry Pasterz duszę swą daje za 

owce swoje... dawał ją, dawał tak zu- 

pełnie, tak hojnie, bez najmniejszej 

swoich wygodach, kom 

torcie, potrzebach ciała, że zużył szyb 

ciej niż wiek nakazywał to niezmor- 

dowane w służbie bożej i obywatel- 

skiej ciało, że pękło to serce, które 

rozsadzało uczuciem spracowaną 

pierś, serce cierpiące ogrójcowe bóle 

nad waśniami narodowemi. to bijące 

triaumfalnym dzwonem weseła w dni 

chwały Rzeczypospolitej. 

myśli o sobie, 

Dźwigał na sobie dobrowolnie wiel 

kie ciężary odpowiedzialności za swój 

naród, dźwigał brzemię naszych prze- 

win i błędów, przed któremi trwożył 

się Jego mężny duch, a w rozmowach 

z bliskimi zgrozą Go przejmowało 

niedostateczne ukochanie przez spo- 

leczeństwo cudu Niepodległości, brak 

ufności w Bogu pe-takich łaskach i 

zwłaszcza obojętność ludzi. Całem 

swem postępowaniem mówił do fa- 

ryzeuszów tego Świała: „Obciążacie 

ludzi brzemionami, których unieść nie 

mogą, a sami się jednym palcem 

swym nie dotykacie brzemion“. (Mat. 

23, 4). 

On to brzemię dźwigał tak długo, 

póki tchu starczyło. Wyczerpało Go 

życie tak pełne najpiękniejszych 1 naj- 

trudniejszych czynów: wiary, nauki, 

odwagi, poświęcenia. 

Umiał połączyć enotv Kapłana w 

duchu prawdziwie Chrystusowym, z 

umysłem biegłego w piśmie doktora, 

z poezją natchnienia literackiego, z 

żelazną konsekwencją czynu żołnier- 

skiego. 

Odszedł od nas zawcześnie! O, za- 

wsze byłoby zawcześnie, ale On od- 

szedł w sile wszystkich władz ducha. 

Tyle, tyle jeszcze mógł dla nas uczy- 

nić, On, który był na jakiejś przedzi- 

wnej granicy świała i nieskończonoś- 

ci, jakimś mostem od Boga ku lu- 

dziom, kędy sam prowadził każdego, 

kędy umiał pociągnąć nawet tych, co 

bez Jego przewodu zdała omijają te 

drogi. On umiał wzbudzić ufność w 

niedowiarkach i obojętnych, bo z każ- 

dego słowa Jego biła struga świetla- 

nej miłości. W tym znaku zwyciężał, 

sercem pociągał ku sobie, a ze sobą 

ku Bogu. 

Dlaczegożeś odszedł od nas w tak 

trudnych chwilach, Dobry Pasterzu, 

coś nie opuszczał owczarni i nie był 

jako ten najemnik o którym mówi św. 

Jan Ewangelista, iż „którego nie są 

owce własne, gdy widzi wilka nad- 

chodzącego opuszcza owce i ucieka, a 

wiłk porywa i rozprasza owce''... Tyś 

nigdy nie opuszczał swego narodu... 

Dlaczegoś odszedł kiedyśmy Ciebie 

tak bardzo kochali? Tak potrzebowali 

Twego świętego zapału, Twej szlache- 

tności w ujnowaniu spraw ziemskich, 

w udostępnianiu nam spraw boskich? 

Teraz, gdy idą czasy tak groźne i cięż 

kie. któż słowem podobnem do Twe- 

go przemówi? Kto łaką wiarę i otu- 

chę w miłosierdzie boskie potrafi 

wlać w dusze słuchaczy? Tyś wierzył 

gorąco, płomiennie, i był obrazem 

chrześcijanina, to Ci zjednywało sza- 

cunek wszystkich i miłość tłumów. 

Nie widać ktoby mógł zająć Twe 

  
NA ŚMIERĆ - 

BISKUPA BANDURSKIEGO. 
Zabłysły czerwone pochodnie 

i duchów wyciągnął się szpaler, 

a łata, miesiące, tygodnie, 

jak liście przy błasku pochodni, 

na Styksu opadły już fale. 

A duchy stanęły na warcie, 

żołnierze z palcami u skroni. —— 

Ostatnie szat ziemskich rozdarciet... 

Już jesteś? Tu duchy na warciel... 

Ten łoskot? To wieczność tak dzwoni!. 

Patrz! sino wygięły się nieba, 

jak łuk triumfałnej przystani, 

skry kapią w styksowych wód heban, 
gra trąba! odjeżdżać już trzeba, 

łódź czeka i tańczy blask na niej. 

Żolnierze! na baczność przy łodzi... 

(Ułani o łance się wsparli)... 

Nasz Biskup, nasz Biskup nadchodzi! 

Żołnierze! na baczność przy łodzi... 

Kaptanie! witają Cię zmarli! 

Śmierć swoją już myśmy przeżyli 
pod Wilnem, pod Lwowem, przy 

Dnieprze, 

miejsce w narodzie, bo ludzie jak Ty, 

Dobry Pasterzu nasz, rodzą się rzad- 

ko, aby snać trudniejszą była droga 

zbawienia... 

Myśl znękana powtarza sobie, że 

oto poszedł świątobliwy człowiek do 

lepszego Świała, że do Stwórcy po- 

niósł swe prośby za nas, że orędowni- 

ka zyskaliśmy w nieskończoności, 

kędy przebywa  niepojęta tajemnica 

Boga... 

Ale ziemskie nasze serca strwożo- 

e są i bezradne; zabrakło nam du- 

chowego przewodnika narodu, zabra- 

kło Tego, co umiał boskie i ziemskie 

sprawy łączyć w swem wielkiem ser- 

cu w ogniu potężnego uczucia, Ooczy- 

szezającego wszystkich, co się do Nie- 

go zbliżyli. 

Niechże ten żywot cnotliwy i wznio 

sły, ten zgon przedwczesny, to życie 

ofiarne, będzie dla nas każdodzienną 

nauką. Niechże z chwilą oddania Mu 
ostatniej posługi nie skończy się Jego 
posłannictwo na naszej ziemi zwaśnio 

nej! Niech duch Jego przenika do nas 

i po ziemskiej śmierci żyje wśród nas 

wiecznie... Р 

_ Heł. Romer. 

więc w zamęt śmiertelnej Twej chwili 
palrz! myśmy gromadnie przybyli, 

jak Ty nas, my Ciebie dziś wesprzeć. 

O, jeszcze się chwiejesz kak listek, 

zy czyjeś zmoczyły Ci dłonie, 

za chwilę odnajdziesz się wszystek — 

O, jeszcze się chwiejesz jak listek, 

zasłonić Mu ziemię, zasłonić! 

Zabłysty czerwone pochodnie 

i duchów wyciągnął się szpaler, 

opadły już dni i tygodnie, — 

błogosław, nim pójdziesz znów dalej. 

„„Uśmiechnął się teraz bołeśnie 

do błaskó:w, kapiących wdół krwawo... 
— Jedyny nasz! było to we śnie, 

przeżyłeś to później, my wcześniej, 

pij wieczność, bo ona jest jawą. 
; > ! 

„„Tak jasno od cichych gwiazd srebra, 
od komet, co zgięły się w łuk... 

— Serc książę i boskich łask żebrak, 

po fali z hebanu i srebra 

odpływaj, tam czeka Twój Bóg! 

  

Eugenja Kobylińska-Masiejewsk 

„ Dookoła pogrzebu 
Ś p. Bisknpa Bandurskiego. 

W oddaniu hołdu Czcigodnemu Zmarłe- 

mu opinja publiczna może i powinna. wyra- 

zić swe zdanie. ż 

Ogólnem przekonaniem jest. że pocho 

wanie zwłok w podziemiach Katedry, zagro- 

żonych cłągłą powodzią i wilgotnych z czem 

nieprędko sobie da radę Komitet ratowania 
Bazyliki może być chyba tylko prowizory- 

czne. Jeśli nie na Wawełu, a w Wilnie ma 

spoczywać Biskup Bandurski. to w każdym 

razie w miejscu odpowiedniem na pomnik- 

grobowiec, który Mu zapewne naród zechce 

postawić, 

W obecnem miejscu pochowku, trudno 

się zorjentować, gdzieby mógł taki pomnik 

słanąć, ale nie do pomyślenia jest, by nie 
było widocznego miejsca hołdu społeczeńst- 

wa dla tego Wiełkiego Kapłana naszych cza 

sów. s 

Władze zaznaczają, iż nakaz zatrzymywa 

ę przy trumnie był powodowany obawą 

i wypadki mogące z tego wyniknąć 

się nam, że to były obawy przesadne 

i można było dopuszczać partjami. łudzi do 

krótkiego chociaż uklęknięcia u trumny. 

  

   

Również zaznaczyć trzeba, iż ilość biłe- 

łów wydana na wejście do Katedry określo- 

na jest według wskazań inżynierów i nie 

może być większa, ze względu na bezpieczeń 

stwo ludności i zły stan fundamentów. 

R. 

Rzplitej i członków rządu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś o godz. 9.50 specjalnym po- 
ciągiem wyjechał do Wilna na po- 
grzeb Ś, p. ks. biskupa Bandurskiego, 
P. Prezydent Rzeczypospolitej w sw6- 
jem otoczeniu. 

Tymże pociągiem wyjechali do 
Wilna p. premjer Prystor, wraz z 
członkami rządu, marszałek Sejmu p. 
Świtalski, wielu posłów i Senatorów, 

oraz Szereg przedstawicieli Świata 
wojskowego i społecznego. 

Wobec ścisle żałobnego charakteru 

obecnego pobytu w Wilnie Pana Pre- 

zydenta nie są przewidziane żadne 

przyjęcia ani audjencje. 

Przeniesienie zwłok do Bazyliki. 
Dzień wczorajszy niezapomnianym 

zóstanie w historji Wilna. Od wczes- 
nego ranka miasto przybrało wygląd 
uroczysty. Godnie przystosowało się 
do oddania ostatniej posługi swe- 
mu największemu przywódcy ducho- 
wemu. Wszystkie domy przybrane 
zostały w chorągwie narodowe pokry- 
te krepą. Mimo niezliczonych mas 
ludzkich na ulicach miasta, panował 
uroczysty nastrój. Największe tłumy 
koncentrowały się koło Pałacu Re- 
prezentacyjnego, gdzie w prowizorycz 
nej kaplicy na katafałku spoczywały 

zwłoki zmarłego Pasterza, 
Już od godziny piątej na dziedzi. 

niec pałacu zaczęły napływać delega- 
cje organizacyj ze sztandarami, ma ją- 
ce wziąć udział w żałobnym kon- 

dukcie. 

WYRUSZENIE KONDUKTU 
ŻAŁOBNEGO. 

Punktualnie o godzinie 18.45 przy- 
'hyli dosłojnicy państwowi z Marszał- 
kiem Senatu Raczkiewiczem, oraz mi- 
nistrami Jędrzejewiczem, Boernerem, 

Kozłowskim i wicemin. ks. Żongołłe- 
wiezem, wślad zaś za nimi przedsta- 
wiciele władz kościelnych w osobach 
ks. Arcybiskupa Metropolity Wilea- 
skiego Jałbrzykowskiego oraz bisku- 
pów Łozińskiego, Łukomskiego i Mi- 
chalkiewicza. 

Po odprawieniu krótkich modłów 
uformował się pochód w myśl usta- 
lonego przez Komitet Por grzebowy po- 
rządku. 

Na czoło pochodu wysunał się 
dział wojska, za nim delegacje z wie 
cami poczem poszły dwa długie szere- 
giw biel przybranych alumnów i 
księży poprzedzając biskupów, dalej 
poczet w ilości kilkunastu osób z or- 
derami zmarłego. Trumnę, niesiong 
kolejno przez dostojników pułkowych 
legjonistów i strzelców poprzedzała 
w sześć koni zaprzęrzona i eskortowa- 
na przez oficerów laweta 

Tuż za trumną kroczyła rodzina 
oraz przedstawiciele władz państwo- 

wych, duchowni obcych wyznań wrc- 
szcie organizacje z pocztami sztanda- 
rowemi. Szpaler całego pochodu two 
rzyh żołnierze z pochodniami. 

Pochód przeszedł ulicami: Uniwer- 
sytecką, Dominikańską, Trocką, Za- 
walną, Jagiellońską i Mickiewicz::. 
Wzdłuż całej drogi obie strony ulic 
zajęte były przez niezliczone Humy. 
jakich chyba jeszcze w Wilnie nie wi- 
dziano. 

Najokazalej w pochodzie nie licząc 
wojska reprezentowany był Związek 
Strzelecki oraz organizacje kolejarzy. 

Jeśli mowa o kolejarzach to za- 

manifestowali oni swoją obecność ilo$ 
cią około 2000 osób, reprezentujących 
kolejowe przysposobienie wojskowe 
i różne związki ze wszystkich ośrod- 
ków państwa. 

Związek Strzelecki poza organiza- 
cją wileńską reprezentowany był 
przez delegacje wszystkich oddziałów 
powiatowych z województwa wileń- 
skiego i okręgowych z całej Polski z 
komend. naczelnym pułk. Rusinem na 
czele. Imponująco również przedsta- 
wiał się udział cechów wileńskich, or- 
ganizacyj pocztowców i młodzieży 
szkolnej. 

A 

   

   

W KATEDRZE. 

Na placu Katedralnym wojsko i 
organizacje uczestniczące w pochodzie 
żałobnym zajęły wyznaczone dla sie- 
bie rhiejsca. 

W głąb rzęsiście oświetlonej i 
pięknie przybranej świątyni weszły 

delegacje z pocztami sztandarowemi i 
wieńcami, wypełniając szczelnie obie 
boczne nawy. 

Trumnę wnieśli do Katedry Mar- 
szałek Senatu Raczkiewicz, Minister 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego _ Jędrzejewicz, Minister 
Poczt i Telegratów Boerner, wicemi- 
nister W. R. i O. P. ks. prof. Żongoł- 
łowicz, Minister Reform Rolnych Ko- 
złowski i zastępujący Marszałaka Pił- 
sudskiego generał Konarzewski. 

Po odprawieniu modłów, celebro- 
wanych przez ks. biskupa Michalkie- 
wicza na trumnę zaczęto składać 
wieńce, których było ponad sto. 

WRAŻENIA. 

Relacja nasza jest z konieczności 
pobieżną, gdyż poprostu niemożliwoś- 
cią się staje szczegółowe opisanie prze- 
biegu wczorajszej eksportacji zwłok i 
wymienienia uczestniczących w niej 
organizacyj, związków i wszystkich 
wybitniejszych osobistości. 

Rozmiary konduktu . żałobnego, 
ilość sztandarów i wieńców pozostan:: 
w pamięci Wilnian i wszystkich u- 
czestników pogrzebu niezatarte, tak, 
jak niezatartą zostanie pamięć w ca- 
łej Polsce o Ś. p. biskupie Bandur- 
skim. 

Już nietylko Wilno, lecz Połska ca- 
ła dała wymowny dowód, jak umie 
cenić i czcić pamięć Wielkich Swych 
i zasłużonych Mężów. : ° 

Prawda, iż, tak, jak podczas przy- 
gotowań do pogrzebu nieuniknione 
hyły i wczoraj pewne niedociągnięcie, 
lecz braki te wyrównał całkowicie na- 
strój uczestniczących niezliczonych: 
mas, oddających ostatnią posługę naj- 
zasłażeńszemu dla Polski i R 
Kapłanowi. 

  

WIEŃCE. 

Na trumnie złożony został wieniec 
od p. Marszałka Piłsudskiego z napi- 
sem: „Biskupowi Bandurskiemu —- 
Marszałek Pilsudski“ na szarfach о- 
barwach orderu Virtuti Militari. 

Dalej złożone zostały wieńce: 
„Nieodżałowanemu wielkiemu Ka- 

płanowi-Patrjocie — Prezes Rady Mi- 
nistrów*, 

„Ukochanemu Pasterzowi Legjo- 
nów — Wojsko Polskie*. : 

S. p. Biskupowi Władysławowi Bau- 
durskiemu — Władysław Raczkiewiez 
Marszałek Senatu. 

Złożone zostały trzy piękne meta- 
lowe wieńce: 

1) od p. Wojewody Wileńskiego, 
2) od Komielu obywatelskiego Uro 

czystości Pogrzebowych. 
3] od pp. Wojewodowstwa Becz- 

kowiczów. 
Złożyły wieńce wszystkie dywizje 

legjonowe i pułki legjonowe z całej 
Rzeczypospolitej, inne ofrmacje, Przy- 
sposobienia wojskowego, miasta, po- 

wiaty, gminy ТК ogółem sto kilka- 
naście wieńców, m. in. złożyli wieńce 
Tatrzy, ewangelicy, Żydzi. 

Wieńcami udekorowane są prócz 
katafalku wszystkie mury nawy głów- 
nej i naw bocznych Bazyliki. 

Dzisiejsze uroczystości 
pogrzebowe 

(w obecności p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Rządu rozpoczną si: 
o godzinie 10ej rano. Przemówienia ża 
łobne na placu przed Bazyliką ze spe- 
cjalnie wzniesionej „mównicy wygło- 
szą p. minister W. R. i O. P. Jędrzeje- 
wicz imieniem Rządu i Pp. prezydent 
m. Wilna Folejewski, wiceprezes ka- 
mitetu uroczystości żałobnej imieniera 
społeczeństwa. Następnie rozpocznie 

się pontyfikałna msza żałobna, cele- 
browana przez Metropolitę wileńskie- 
go. 

Kondolencja Ojca Św. 
Ks. Arcybiskup Jałbrzykoówski o- 

trzymał z Watykanu telegram kondo- 

łeneyjny Papieża Piusa XI. z powodu 

zgonu ks. biskupa Bandurskiego.



Przestało żyć Serce. 
Od jednego z naszych czytelników 

otrzymujemy poniższe, piękne i gorące 
wspomnienie o ś. p. Biskupie Bandur- 
skim. 

(Red.) 
Niespodziewanie, w chwili popra- 

wy zdrowia, jak głosiły opinje leka- 
rzy, wytworzyła się przez śmierć Księ 
dza Biskupa Dr. Bandurskiego wieł- 
ka przerwa w łańcuchu działań dla 
Ojczyzny. W szeregu książąt Kościo- 
ła powstała luka, której dziś nikt za- 
pełnić nie zdoła. Odszedł Człowiek, 
zbudowany na miarę olbrzymów, co 
przeszedł przez życie, płonąc, jak 
słońce. Odszedł Wielki Kapłan - Pa- 
trjota — a tacy są jak brylanty — 
rzadkością. Nie o tej jednak stronie 
działalności Pasterza, chcę pisać. 
Przez okruszyny osobistych spostrze- 
żeń — chcę ułatwić szerszemu ogó- 
łowi poznanie Księdza Biskupa w pra 
cy powszedniego dnia. Czynię to z 
wielką czcią i miłością, składam ja- 
ko kwiat wdzięczności od tych, któ- 
rym był Ojcem i Bratem — a tymi 
byli wszyscy, którzy choć raz spotka- 
li Księdza Biskupa Bandurskiego na 

drodze życia. 

Pytany kiedyś o swój stosunek do 

wdzięczności — odpowiedział Wielki 

Zmarły, że nigdy o tem nie myśli. I to 

był punkt wyjścia dla Jego poczynań. 

Gdybyś przyszedł do poczekalni 

biskupiej i przyjrzał się ludziom każ- 

dego poranku, szukającym tu pomo- 

cy w bółach duszy i ciała, znalazłbyś 

odpowiedź na pytanie, czy miłość ta 

była bohaterską? Bo od święta wielu 

świadczy miłosierdzie, ale zawsze?, 

wobec skrajnej nędzy i brudu? Mi- 

łość bliźniego była codzienną regułą 

w życiu Pasterza. Od niej zaczynał 

ranki, na niej dzień kończył. Od mło- 

dości do ostatniej chwili życia był nie 

wolnikiem miłosierdzia. Mówią o tem 

fakty. 

Jako młody kapłan dobrocią dob- 

rych słów pociąga ku Sobie potrzebu- 

jących i smutnych. Kiedy zostaje zło- 

toustym kaznodzieją — innych budzi 

z apatji Jako przykład niech posłu- 

ży, alarmujący artykuł: „O czem my 

nie wiemy”? Dzięki niemu powstaje 

w Krakowie dom dla dzieci ulicy. 

Kocha, jak Chrystus, szczególniej 

tych, którzy nic i nikogo nie mieli. 

db hasło Jego życia. Czy rzucenie 

na szalę walk legjonowych swego „lo: 

su“ nie było nowym sprawodzianem 

głosu duszy Księdza Biskupa? 

Miłosierny, jak mówi filozof, to 

wierzyciel Boga. Kto jak kto, ale Pa- 

sterz, który Swe Serce niósł na dłoni 

przed ludźmi —, wielkiej godzien u 

Pana zapłaty. 

Gromada tych, którzy dzięki Nie- 
mu zajęli przodujące miejsca na róż: 

nych polach życia Ojczyzny — to kop- 

ciuszki, które, genjuszem odgadywa- 
nia duszy ludzkiej, pchnął na właści- 
we tory, do celu własnym kosztem do- 
prowadził. A ci, których w górę wy- 
ciągnął, to nietylko duchowni. Znaj- 

dziemy Jego wychowanków w pierw- 

szych szeregach ludzi nauki, sztuki, 
teatru. : 

Do końca życia wytrwał na, pla- 

cówce Ten, który, cały stopił się w 

Miłości. Jak żołnierz schodzi z poste- 

runku! Nie wczoraj, nie w porywie 
młodzieńczego zapału, ale, zdaje się, 
dziś jeszcze, nawet śród choroby —- 
nietylko dusze lecz i ciała silił. O ile 
wiem, w samem Wilnie paru uczniów 
i studentów kształcił, w Warszawie 
znam dwu kolegów, których czesne 

opłacał. 
Czy jednak kiedy mówił o tem 

Ksiądz Biskup? 
Nigdy! Jeżeli przyjmiemy za praw- 

dę, że ludzie są niewdzięczni, iłe rze- 
czy zostanie tajemnicą? 

Wspomnę tu jeszcze o ukochanym 
przez Pasterza zakładzie dla upadłych 
dziewcząt na Antokolu, który był 
szczególnym przedmiotem Jego pie- 
czy. To też wdzięczne Siostry, wpierw 
nim kler, przybyły do trumny swego 
Opiekuna, zaciągając modlitewną war 

tę. 

I my, którym był Ojcem, bo na- 
wet tak nazywać się pozwalał — za- 
ciągamy straż pamięci aż do kresu żyć 
naszych. Przekazywać będziemy dzie 
ciom i wnukom pamięć o Biskupie, 
który żył sercem, miłością słabych i 
opuszczonych. 

Z Imieniem Marji, którą kochać 
nas uczyłeś umierając, zlałeś się na 
łożu śmierci Najukochańszy Pasterzu 
z Odwieczną Miłością, do której ide 
ału przez całe dążyłeś życie. Za Ser- 
ce, serca. nasze dajemy na wieczną 
straż pamięci i wdzięczności. 

J. M. 

Prasa rumuńska o spotkaniu 

Marsz. Piłsudskiego z Jorgą. 

BUKARESZT, 9. 8. (Pat). Dzienni- 

ki tutejsze przywiązują do spotkania 

premjera Jorgi z Marszałkiem Piłsud- 

skim duże znaczenie polityczne, wyra- 

żając przypuszczenie, że obaj mężo- 

wie stanu omówili najważniejsze spra 

rokowania o pakt nieagresji z Sowie- 

tami oraz tematy, będące na po- 

listami oraz tematy, będące na po- 

rządku dziennym konferencji rozbro- 

jeniowej. „Cuventul'** uważa, że spot- 

kanie obu polityków było w obecnym 

momencie politycznym konieczne i że 

doprowadzi do zupełnego uzgodnienia 

postępowania obu rządów w bieżących 

zagadnieniach politycznych, gdzie 

Polska i Rumunja mają równoległe in- 

teresy. „Lupta“ sądzi, że po rozmo- 

wie premjera Jorgi z Marszałkiem, Ru- 

munja zdecyduje się na podpisanie 

paktu nieagresji z Sowietami. 
—0 

Zebranie T-wa Jednościj 

litewsko-łotewskiej. 

Jak podaje Elta, 5 i 6 b. m. w Ry- 

dze odbyły się obrady zarządów ry- 

skiego i kowieńskiego t-stw jedności 

litewsko - łotewskiej. W obradach 

tych wzięli udział: prezes T-wa ry- 

skiego inż. Riter, inż Berzinsz, inż. 

Paegle, prof. Plakis, dziennikarz La- 

sis, redaktor „Liet. Balsas“ Wroniew- 

skis, nauczyciel Raulinajtis i adw. 

Wizberas (Ryga) oraz prezes kowień- 

skiego T-wa Raupis i członek tegoż 

T-wa Wojszwiło (Kowno). Pozatem w 

obradach wzięli udział — prezes li- 

tewsko-estońskiego T-wa zbliżenia Wi- 

lejszys oraz prezes T-wa łotewsko-e- 

stońskiego Albering. Zgromadzeni roz- 

ważali szereg ważnych spraw i przy- 

jęli odpowiednie rezolucje. 

W dalszym ciągu obrad obszernie 

poruszono zagadnienia związane ze 

sprawą Pannadbałtyki uchwalając, że 

zakładanie organizacji równoległej do 

T-wa jedności nie jest rzeczą pożąda- 

ną. W celu rozszerzenia współpracy 

wszystkich trzech narodów uchwałono 

założyć 6 organizacyj, a mianowicie: 

litewsko-łotewską,  litewsko-estońską, 

łotewsko-litewską, łotewsko-estońską, 

estońsko-litewską i estońską-łotewską 

pod nazwą biur t-stw zbliżenia. 

12 i 18 czerwca r. b. uchwalono 
zwołać w Rydze kongres jedności li- 
tewsko-łotewskiej, na który zaproszo- 
no również Estończyków. Pozatem о- 
bradujący z zadowoleniem stwierdzili 
fakt, że pracą t-stw jedności obu na- 

rodów jest wydajnie popierana przez 

prasę. 

„Cztowiek-chrzešcijanin-katolik“ 
„Depesze kondolencyjne... Przyjazd 

dostojników Państwa... Przygotowa- 

nia pogrzebowe... Zjazd biskupów... 

Hołd armji... Apel do mieszkańców 

Wilna... _ Udział Ziemi Nowogródz- 
iej... Krypta w bazylice... 

Z jakimś żałosnym gniewem rzu- 

cam gazetę, nie mogąc tego dłużej czy 

tač. Czem jest bowiem cała ta najuro- 

czystsza pompa żałobna, wobec owej 

przemożnej siły śmierci, która nam 

  

nagle i nieubłaganie zabiera najdroż-- 
szych, najlepszych, najbardziej po- 
trzebnych. Bunt przeciwko temu, bunt 

przeciwko całemu utartemu porządko 

wi na świecie, wszelakim tym pustym 

szablonom, które czemże są wobec 

niewypowiedzianego bólu, cisnącego 

nam z pod powiek łzy bezsilnej, jado- 

witej goryczy... й 
Goryczy niemożności odwołania 

czegoś co zapadło bezpowrotnie. Uczu 

cie krzywdy wobec zrządzenia, które- 

go nie rozumiemy. Zaskóczenie czemś 
o czem nie myślimy, a co przypomina 
mam. o sobie niespodziewanie a tak 
boleśnie, że jakby złośliwie, budząc — 
odruch oburzenia, wraz z żalem. 

Zawsze to pierwsze: „Tak niedaw- 

no*. Tak niedawno jeszcze się Go wi- 

działo. Tak niedawno jeszcze rozsie- 

wał czar swojej, pełnej najszlachetniej 

szego wdzięku, jakiejś wspaniałej, 

polskiej rasy, postaci. Jan Kanty, Skar 

ga, Staszic. Z każdego z nich coś w 

Nim było. Dobry i ofiarny, złotousty 

i mądry, prosty i skromny i niestrudzo- 
ny, nieustraszony i pełen zapału 
któż wypowie to wszystko, co w nim 

nas ujmowalo i porywalo, co serca 
nasze jednalo dla Niego nieodparcie. 

Kochany... Oto co zawsze się na- 
suwało patrzącemu na tę najzacniej- 
szą, a piękną, jakby żywcem z matej- 

kowskiego płótna zeszłą głowę. Jakże 
trudno uświadomić sobie to, że się jej 

już nigdy nie zobaczy... Że nie spoj- 
rzy się już w te dobre, mądre oczy, tak 

często, prawdziwie świętym ogniem 

płonące, że nigdy na nas już nie spo- 

cznie ich dziwnie krzepiące, dobrot- 

liwe spojrzenie, że wreszcie do końca 

naszego życia nie obdarzy nas swoim 

mądry, serdecznym uśmiechem, który 
tak oblicze Jego opromieniał. 

Mnożyły się już od dłuższego cza- 
su niepokojące oznaki dogasania peł- 
nej świętego żaru lampy jego żywota 
Chociaż wogóle dość lekkomyślni je- 
steśmy wobec możliwości znalezienia 
się w obliczu wiecznej i niezawodnej 
uspokoicielki, to jednak tutaj ona wy- 
dawała nam się czemś osobliwie nie- 
prawdopodobnem. Pamiętam z jaką 
żywością „zdementowałem* nie tak 
dawno, czyjąś uwagę, na temat Jego 
niebezpiecznego stanu zdrowia, aż tu 
znagła taki cios... Niezmiernie praco- 

wity, nieustający ani na chwilę w in- 

tensywnem działaniu dla dobra bliź- 

nich i Ojczyzny, budził zawsze wraże- 

nie, jakiejś niezmożonej żywotności. 

Nie było chyba żadnej piękniejszej,, 
donioślejszej akcji społecznej, w któ- 

rejby nie brał udziału. Jego głęboko 

czujące, obejmujące swoją miłością 
wszystkich, niezależnie od wyznania 

i narodowości, serce, dotknięte było 

R U RJ E R 

Centrala Zw. Zawodowych 
wobec projekt nowelizacji 
ustawodawstwa socjalnego. 

(Tel. od wł. koresp. z- Warszawy). 

Wczoraj odbyło się pod przewod- 
nictwem prezesa Moraczewskiego po- 
siedzenie wydziału centralnego związ- 
ków zawodowych w Polsce, na którem 
rozważano wniesione do Sejmu pro- 
jekty ustaw o ubezpieczeniu społecz - 
nem, o czasie pracy i urłopach. 

Po długiej dyskusji uchwałono 
wezwać posłów. i senatorów robotni- 
czych, aby pracowali nad ulepszeniem 
rządowych projektów ustaw o ubez- 
pieczeniu społecznem, oraz występo- 
wali przeciwko rządowym projektom 
nowelizującym ustawy o czasie pra- 
cy i urlopach. 

Saldo dodatnie 
naszego bilansu handlowego. 

(Tel. ód wł. koresp. z Warszawy). 

Bilans handlu zagranicznego za 
luty przyniósł saldo dodatnie w wyse- 
kości 33.791.000 zł. Wywóz wyniósł 
97.649.800 zł. przywóz 63.683.000 zł. 

W porównaniu do stycznia, saldo 
dodatnie w lutym wzrosło o 20.937.000 
złotych w tem wywóz wzrósł o 4 milj. 
333.000 zł., a przywóz zmniejszył się 
o 16.604.000 zł. 

W IL E ŃS K I 

     
   
    
     

    

  

Rozbrojenie moralne 
na porządku dziennym obrad Ligi Narodów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Genewy donosi „Iskra, że na 
czele porządku prac komisyj publicz- 
nych konferencji rozbrojeniowej, za- 
mieszezono propozycję polską, doty- 
czącą realizacji rozbrojenia moralne- 
go. 

Komisja polityczna zbierze się w 
pierwszych dniach przyszłego tygod- 
nia. Zainauguruje dyskusję nad pro- 
blemem rozbrojenia moralnego, przed 
stawiciel Polski, prawdopodobnie min. 
pełnomocny Szumłakowski. 

Z Sejmu. 
Order Orła Białego. — Zwrot skonfiskowanych majątków. — 

Pełnomocnictwa dla P. Prezydenta. 
Posiedzenie Sejmu otwarto o 10 mln. 30. 

Załatwiono kiłka poprawek Senatu, poczem 
po sprawozdaniu posła MACKIEWICZA (BB) 
przyjęto w 2 i 8 czytaniu ustawę o orderze 
Orła Białego, oraz po sprawozdaniu tegoż 
przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk 

posła ustawę o dobrach skonfiskowanych 
o niepodległość. Poprawki klubu Narodowego 
i Ch.-D. odrzucono. 

Następnie poseł Hyla zreferował  spra- 

wozdanie komisji reform rolnych o wnio- 

sku posłów BB w sprawie projektu ustawy 

o wykupie gruntów, podlegających ustawie 

o ochronie drobnych dzierżawców rolnych. 

Sprawozdawca podkreślił, że komisja wzięła 

za podstawę obrad wniosek BB, który opie- 

ra Się na zasadzie, że dzierżawcom chronio- 

nym służy prawo wykupu. Natomiast spra- 

wa wieczystych czynszowników i t. z. wol- 

nych ludzi musi być załatwiona przez osobną 

ustawę. Prawa do wykupu mają „tylko dzier 

żawcy gruntów prywatnych i państwowych 

a wyłączeni są dzierżawcy gruntów samo- 

rządowych, kościelnych i fundacyjnych. 

Ustawę przyjęto w. drugiem, czytanim%. 

Następnie Izba przyjęła przedstawiony 

przez pos. WALEWSKIEGO (BB) wniosek 

o zezwołenie na pociągnięcie do odpo ie- 

dzialności dyscypłinarnej przez prezesa Są- 

du Okręgowego w Krakowie posła Brodac- 

kiego ze Str. Ludowego. 
Dalej pos. TERLIKOWSKI z BE imie- 

niem komisji regulaminowej referował wnio 

sek PPS o zmianach regulaminu. Wniosek 

ten odrzucono. 
Zkolei zabrał głos premjer  PRYSTOR, 

który w związku z wniesieniem do Sejmu 

ustawy o pełnomocnictwach wygłosił dłuż- 

sze przemówienie. 

Przemówienie 
premjera Prystora. 

WARSZAWA. 9. II. (Pat). Na środowem 

pienarnem posiedzeniu Sejmu premjer Pry- 

stor wygłosił w związku ze zgłoszeniem u- 

stawy © pełnomocnietwach dła Prezydenta 

Rzeczypospolitej przemówienie, w którem za 

znaczył na wstępie, że projekt przewiduje 

dwie kategorje pełnomocnictw. Jedna, obli- 

czona na okres kilkumiesięczny, pomiędzy ©- 

beeną a następną sesją sejmową, dotyczy 

spraw gospodarczych i finansowych. Druga 

kategorja _ pełnomocnictw rozciąga się na 

okres niemal trzyletni i jest związana z orga 

nizacją administracji. 
Przechodząc do Spraw gospodarczych, 

ogromnie dzikiemi ekscesami, któ- 

rych terenem było Wilno w listopa- 

dzie ub. r. Pamiętam, jak niebawem 

potem, na zebraniu organizacyjnem 

w Jego domu komitetu redakcyjnego 

miesięcznika dla młodzieży szkół śred 

nich, „Ster*, powiedział, gdy ktoś na- 

pomknął o pierwiastku katolickim w 

wychowaniu młodzieży: „Eh — naj- 

pierw go zróbcie ezłowiekiem, potem 

chrześcijaninem, a potem dopiero ka- 

tolikiem“*! S 

Miał ten szeroki, jasny pogląd па 
życie, który Mu nie pozwolił zamknąć 

się w ciasnych ramkach doktryny, 

scholastycyzmu i ortodoksyjności, ale 

śmiało, ze zrozumieniem, kazał uw 

zględniać ewolucję tegoż życia. Miał, 

wnikliwie ogarniający rzeczywistość, 

rozum i — serce, Choć, gdy jest jeden, 

to i drugie być musi, bo człowiek pra- 

wdziwie mądry jest i dobry zarazem. 

Był człowiekiem w tem staszicow- 

skiem, najpiękniejszem znaczeniu i 

obchodziło Go „wszystko co ludz- 

kie*. Z tegoż to, jego człowieczeńst- 

wa wypływa i jego płomienna mi- 

łość Ojczyzny. Zdawało się, że cały 

patrjotyzm, jako jeszcze pozostał w 

duchowieństwie polskiem, skupił 516 

w Jego osobie. Nieustannie budził i 

wołał, bronił „opornych* uciskowi 

moskiewskiemu, tak prześladowanych 

unitów, rozniecał niezmordowanie i 

miłość Ojczyzny i tęsknotę do jej Nie- 

podległości w Narodzie, a gdy Wielka 

Wojna wybuchła i powstały Legjony. 

stanął zdecydowanie i niezłomnie przy 

nich, jedyny z polskich biskupów, od- 

bijając jakże jaskrawo od całej masy 

naszego kleru. 
Był jedyną pociechą w tej ponurej 

  

premjer scharakteryzował rozmiary kryzy- 
su światowego, podkreślając wpływ jego na 
najważniejsze odeinki naszego życia gospo- 
darczego: na rolnictwo, przemysł i na stan 
zatrudnienia. Premjer stwierdził, że na czo- 
ło zagadnień w Polsce, zarówno jak i w iu 
nych krajach, wysuwa się sprawa zrównowa- 
żenia budżetu. Defieyt Polski za 10 miesię- 
ey rokn budżetowego 1931-32 wyniósł 6 pro- 
cent strony dochodów — znacznie mniej,, 

niż w innych krajach, n. p. w Austrji wyno- 
sił 10 proc., w Niemczech 17, na Węgrzech 

18, w Ameryce przewidziany za cały rok 
deficyt 54 proc. strony dochedowej. Następ- 
nie premjer omówił sprawy bezrobocia, kar- 
teli, eksportu, podkreślając konieczność rów 
nomiernego rozłożenia ciężarów na całe spo 
łeczeństwo. 

Kończąc, premjer stwierdził, że nasz bud 
żet zamyka się deficytem bez porównania 
mniejszym, aniżeli budżety wielu przodują- 
cych państw i jest pokrywany z rezerw. Wa- 
luta polska należy do nielicznych wałut eu- 
ropejskich, które nie zeszły poniżej swego 
parytetu. Zobowiązania państwowe i samo 
rządowe wobec zagranicy są spłacane regu- 
larnie. Liczba upadłości bankowych jest nie- 

wielka, Banki mobilizują własne Środki i 
tyłko w nieznacznym stopniu korzystają ż 
pomocy skarbu, a Bank Polski zachował spo 
kój w mementach trudnych i przetrwał zwy- 
cięsko okres wstrząsnłeń finansowych w 

Niemczceh i załamanie się funta. Wytyczne 

polskiej polityki gospodarczej, wyrażające się 

w podporządkowaniu interesów wszystkich 

grup, odłamów i czynników gospodarezych 

interesowi całeści państwa nie uległy i nie 

ulegną zmianie. 
онн 

Plenum Senatu. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Jutro na god. 3-cią po południu 
wyznaczono zostało plenarne posie- 

dzenie Senatu. 

EE BRYDŻA 
2 (0 er w Na 9 dwut. Bridge 

  

  

    

Spada dziś na nas twardy obowi 
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ązek žolnierski 

zameldować bolesną wieść o zgonie Świętej a Niewygasłej Pamięci 

Ks. Biskupa Dr. 

Władysława Bandurskiego 

Nr. 57 (2299 

okrytego najzaszczytniejszemi odznaczeniami przez Rzeczpospolitą Poiską—Wzniosłego 
Kaptana—Natchnionego Kaznodziei—Wielkodusznego Orędownika Niedgli Lu szkiej— 
Ofiarnego aż do samozaparcia się Obywatela—Niezłomnego Szermierza Niepodległości 
Ojczyzny — Nieuznojonego Biskupa Frontów Polskich i Patrona Krwaweį Piei- 
grzymki ŻOŁNIERZA POLSKIEGO od jego zarania pod Wawelem, aż po kres wędrówki 
na tej tu Ziemicy. Wstrząśnięci wraz z całym Narodem bezdennym bólem, apelujemy do 
całego Społeczeństwa Ziemi Wileńskiej o złożenie ostatniego hołdu Wielkiemu Zmar- 
łemu, któryby zaświadczył, że DUCH ZGASŁEGO TU BISKUPA, jak wieczysty Znicz wier- 
nej służby dla WYZWOLONEJ POLSKI, osłoneczniać będzie dzisiejsze i nadchodzące poko- 
ienia ideą ofiarnej pracy dla NARODU i PANSTWA. 

Związek Legjonistów Polskich. 

Marszałek Senatu Raczkie- 
wicz wyjechał do Warszawy. 

Dnia 9 marca przybyły do Wilna 
p. marszałek senatu Władysław Racz- 
kiewiez złożył u trumny Ś. p. biskupa 
Bandurskiego wieniec żywych kwia- 
tów z nadpisem na szarfach: Ś. p. Bi- 
skupowi Władysławowi Bandurskie- 
mu — Władysław Raczkiewicz, mar- 
szałek senatu. Po wzięciu udziału w 
eksportacji ciała Ś. p. biskupa Ban- 
durskiego marszałek Raczkiewicz te- 
goż dnia odjechał wieczorem do War- 
Szawy, dokąd powołały go obowiązki 
jego urzędu. Na pogrzebie biskupa 
Bandurskiego senat reprezentować bę- 
dzie wicemarszałek Leszczyński. 

Przesilenie w akcji 
strajkowej. 

CHRZANÓW. 9. II. (Pat), W zagiębiu gór 
niezem Krakowskiem w ostatnich dniach, a 
zwłaszcza dzisiaj, dało się zauważyć prze- 
silenie w akcji strajkowej, Wobec stwier- 
dzenia braku jakichkołwiek widoków na po- 
wodzenie strajku, coraz wyraźniej podnosi- 
ły się głosy we wszystkich kopalniach za za. 
niechaniem strajku i powrotu do pracy. 

Bójka uczniów Polaków 
z Niemcami. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 
Donoszą z Poznania. że w mieścinie Go- 

dziejowice pod Poznaniem, doszłe do bójki 
między uczniami szkolnymi Polakami ti 
Niemcami, W: czasie tej bójki 12-letni ehło- 
piec, nazwiskiem Lijewski, został tak ciężko 
pobity kamieniami że poniósł Śmierć. Jaka 
sprawców Śmierci Lijewskiego zatrzymano 
dwóch chłepców Pede i Shełer. 

Wypuszczenie na wolność 
Ciunkiewiczowej. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Znana z tajemniczej atery p. Ciunkie 
wiczowa, aresztowana przed kiiku tygodnia- 

mi w Krakowie, została wypuszczona na woł 

ność, za kaucją 10.000 zł. 
P. Ciunkiewiczowa zostawać będzie na 

wołnej stopie do rozprawy sądowej. 

Ładny Gagatek. 
LWÓW, 9. 3. (Pat). — Przed kilku dnia- 

mi popełniano we Lwowie włamanie do fir- 
my naftowej „Małopolska*, skąd skradziono 
140 tysięcy złotych. Aresztowano wówczas 
dwóch osobników, którzy przyznali się do 
skradzenia tylko 20 tysięcy złotych. Stwier- 
dzono później, że w kontakcie z jednym z 
włamywaczy pozostał dr. Gagatek, który 
zbiegł. Ostatnio udało się policji aresztować 
go pod Tarnowem. 

llość bezrobotnych 
w Niemczech. 

BERLIN, 9. 3. (Pat), — Według sprawoz- 

dania urzędu pośrednictwa pracy, ilość bez- 

robotnych w drugiej połowie lutego wynosi- 

ła 6.128 tysięcy osób. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
P. WOLDEMARAS REDAKTOREM. 

W tych dniach wyjdzie w Kownie pierw- 
Szy numer nowego tygodnika „Musu Bał- 
sas*. Pismo redaguje p. Wołdemaras. 

ZESŁANIE WOLDEMARASA. 

Woldemarasowi po jego powrocie z za 
granicy zezwolono zamieszkać w Kownie, 
jednak pod pewnemi warunkami. Wołdema- 
ras warunków tych nie dotrzymał i w dnia 
dzisiejszym otrzymał nakaz  natychmiasto- 
wego opuszczenia Kowna i udania się do 
Jezioros jake miejsca stałego zamieszkania, 
bez prawa opuszezania tego miasteczka. 

(Pat) 

ODMÓWIENIE WIZY P. LEDNICKIEMU. 

Ministerstwo spraw zagranicznych nie 
podzieliło punktu widzenia ministerstwa 
spraw wewnętrznych i odmówiło wizy wja- 
zdowej p. Aleksandrowi Ledniekiemu. 

(Pat). 

25-CIOLECIE PRACY LITERACKIEJ PROF. 
J. A. HERBACZEWSKIEGO. 

Przed paru dniami w sali Uniwersytetu 
Kowieńskiego odbyła się akądemja z po- 
wodu Ż5-lecia pracy literackiej prof. Herha- 
czewskiego, który wykłada na Uniwersyte- 
cie Mteraturę połską. Przemówienia wygłosi- 
li: ks. Tumas, prof. Michał Romer, studenei 
Babrauskas i Razmo. Prezydent Smetona na. 
desłał jubilatowi gratułacje. Prof. Herhaczew 
ski wobec b. licznego audytorjum odpowie 
dział na powilania dłaższem  przemówie- 
niem. * , 

POLACY Z KOWIENSZCZYZNY W 
HOŁDZIE PAMIĘCI KS, BISK. 

BANDURSKIEGO. 

Z pogranicza donoszą, iż na wieść 
o zgonie wielkiego Kapłana i patrjo- 
ty ks. biskupa Władysława Bandur- 
skiego w pogranicznych miasteczkach 
Litwy zamieszkałych przez ludność na 
rodowości połskiej urządzone zosta- 

ną akademje żałobne, zaś w Świąty- 
niach w  Wiłkomierzu, Poniewieżu, 
Kalwarji, Olicie i tnnych  miastecz- 
kach odprawione będą nabożeństwa 
та duszę Wielkiego Kapłana. Ludność 
polska z pow. wiłkomirskiego i @- 
lickiego wniosła prośbę do władz li- 
tewskich o zezwolenie przekroczenia 
granicy litewsko-polskiej cełem uda- 
nia się do Wiłna na pogrzeb. Odpa- 
wiedź władz litewskich dotychczas nie 
nadeszła. 
SZW UNTEEENIAPEEZ PWS OO ZABORZE 

Stanisław Gintalt-Gintyllo 
uł. Jagiellońska 9, tel. 15-16. 

Przyjm. od 12—2 i 3—7 godz. wiecz. 
Wieczorowe godziny w:g uprzednich zapisów 

Gabinet Roentgenowski. 
Lampa „Sollux*. 

pustyni, trwał, nie ustawał, krzepil, 

zagrzewal. 
„Nie masz ustającego ani spraco- 

wanego między nami i nie będzie drze 

mał ani spał, ani nie będzie rozpasa- 
ny pas biodr jego”. — Pochwała to 
wielka i zaszczytna, jaką oddaje pro- 
rok swemu narodowi, gotowemu do 
walki, czujnemu, nieustraszonemu w 
boju, a opatrującemu wszystkie ojezy 

się potrzeby — pisze w końcu 1915 r. 
dla „Legjonowego Kalendarza". 

„Nie ustaną, choć spracowane Le- 

gjony polskie, idące w bój z nieustra- 

szonc odwagą, bobaterstwem i pogar- 

da śmierci. 
Nie ustał, bo nie może ustać Naród 

w wałce z największym wrogiem, któ- 
ry krwawymi ślady znaczy swe pano- 
wanie wi Polsce, szubienicą, katorgą, 
knutem i Sybirem, niszcząc życie pol- 
skie, tłumiąc myśl polską i znieprawia 

jąc dusze słabych i niewytrwałych. 

  

Nie ustał i, stworzywszy Legjony 
nawiązał nić złotą, krwawą z bohate- 
skiemi wysiłkami powstańców 1831 i 
1863 r. 

Nie ustał, choć dusza rwała się w 
bólu i serce szarpała rozpacz, trwoga 
i troska o najdroższych, najmilszych 
i najsłodszych, których miłość Polski 

wygnała na plac boju. 1 

Nie ustał — boć to młode wojsko 
polskie, słodkie marzenie każdego Po 
laka, zbudziło śpiących, poruszyło 
drzemiących. ° 

Zjawa to, czy rzeczywistość? Ko- 

mu z nas żywiej nie zabiło serce na 

widok legjonowej młodzi naszej, lecą- 

cej z weselem i zapałem do walki z 

wrogiem? 
Legjony — to chluba nasza. Legjo- 

пу — to fundament nowej Polski, boć 
krew naszych bojowników, przelana 
na tylu frontach, woła o sprawiedli- 
wość głosem wielkim i potężnym, co 
musi dojść do wszystkich narodów E- 

uropy i całego świata i odbić się sku- 

tecznem echem! 

Żyjemy, żyć chcemy i musimy! 

Cześć Wam młodzi bohaterowie! 

Niech Bóg błogosławi Wam w pracy, 

podjętej na rzecz wolnej, niepodleg- 

tej Polski!“ 
Nietylko wszakże Legjonami się 

opiekuje. Nietylko legjonowe fronty 

odwiedza, ale i obozy jeńców i inter- 

nowanych Polaków, opiekuje się u- 
chodźcami przed inwazją rosyjską z 
Małopolski, na obczyźnie, robi co mo- 
że w dziedzinie pomocy moralnej i 
materjalnej, prawdziwie chrześcijań 

ską służbę bliźnim czyniąc, aż ściąga 
na siebie groźbę internowania przez 
Austrjaków, coraz niechętniej na jego 

patrjotyczną i charytatywną działal 
ność patrzących. 

Człowiek — chrześcijanin — kato- 

lik. Ci wszyscy, którzy Go znają, a 

jest ich nie jeden legjon, ocenili go już 

wiełe tysięcy razy, jego wysokie czło 

wieczeństwo, jego równie jak ludz- 

kość i dobroć, chrześcijańskie miło- 

sierdzie i pokorę. Katolicyzm ocenił 

sam Kościół. Papieskie ,„Bene meren- 

tibus“ i „Pro ecclesia pontifice", oraz 

wysokie godności i dostojeństwa mó- 

wią za siebie. 

Cóż jeszcze można do tego dodać? 

Jest to wszystko już tak wiele, że te 

liczne zasługi już w Niepodległej Rze- 

czypospolitej złożone, poczynając 

choćby tylko od patrjotycznej w ro- 

ku 1919-ym działalności na Spiszu i 

Orawie, nie zmieniłyby, 
tylko obrazu całości. 

Jakże to symptomatyczne, że nie- 

bawem osiada tu w Wilnie, w mieś- 

cie Jego, Komendanta, w mieście tak 
pod wieloma względami eksponowa- 
nem, mieście - strażnicy, w sąsiedz- 
twie swojej ukochanej Dywizji Legjo- 
nowej. Przybył tu, aby na ziemi, gdzie 

żyje od wieków tyle różnych narodo- 

wości, siać miłość w dusze jej miesz- 

kańców, a zwłaszcza w nas, Polakach, 

budzić tego ducha patrjotyzmu, który 

samą miłością będąc, przeciwstawia 

się zwycięsko zgubnym judzeniom, 

nienawiścią do wszystkiego żyjącego 

nacjonalizmu. Jakże wiedział gdzie 

i najbardziej jest potrzebny... 

Śmierć dla Niego, który tak pięk- 
nie, tak ofiarnie żył, jest tylko wyz- 
woleniem ducha z cielesnego więzie- 
nia, jest ulgą, uwolnieniem od cierni, 
których życie ma niewątpliwie więcej 
niż róż. Ale dla nas jest ciosem, co 0- 
szołamia i sprawia ból rwący, długo, 
długo — nieukojony. 

Niechże Ci Kochany, Dobry Paste 

rzu „to młode wojsko polskie, słod- 
kie marzenie każdego Polaka", które 
Cię teraz w Twojej ostatniej wędrów- 
ce prowadzi, niech Polska jaśniejąca 
i wielka, dobra jak Ty'i tak wspania- 
ła jakżeś Ją najpiękniej wymarzył — 
przyśnią Ci się „w ciemnym grobie", 
Żołnierzu Jej święty a niestrudzony. 
Odznaczyła Cię czarnobłękitną wstąż- 
ką Virtuti Militari, odznaczy wieczną 

pamięcią i naśladowaniem wszystkich 
cnót Twoich — to Ci, ciężko Twojerx 

odejściem dotknięci, šlubujemy!... 

S$. Z. Klaezyński. 

a dopełniły
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Samosąd nad podpalaczem. 

"W ubiegły poniedziałek we wsi Guzdy 
"gminy zaleshiej w zabudowaniach gospodar- 
skieh Zygmunta Klamki wybuchł pożar. 
Ogień powstał edrazu z kilku stron obejmu- 
jąe błyskawicznie nietytko zabudowania go0- 
spodarskie Klamki, lecz i dom mieszkalny 
Szymona Pietkiewicza i 
Borysewieza. Kiedy przystąpino do gaszenia 
pożaru Pietkiewicz zauważył jakiegoś osob- 
mika. który z błaszauką od nafty uciekał 

     jego sąsiada Stefana © 

przez ogród. W zarządzonym pościugu ucie- 
kającego zatrzymano. Jest to Andrzej Li- 
dow, który z zemsty za odmowę wydania mu 
córki Janiny Klamkówny podpalił zabudo- 
wania Klamki. Ponieważ podpałacz stawiał 
czynny opór i obłał naftą Pietkiewicza, któ- 
rego następnie usiłował podpalić zbiegli się 
sąsiedzi i tak dotkliwie pobili podpalacza, 
że ten po kilku godzinach zmarł. (e). 

Podwólna zbrodnia świętokradcy. 
Onegdaj rano mieszkaniec wsi Lidziewo 

gminy mikołajewskiej Adam Szekier ujął na 
gorącym uczynku & jtokradztwa znanego 
złodzieja Borysa Razudziewa, który o godz. 
5 rano włamał się do mie, kaplicy ka 

j gdzie zrabował dwi arbonki z 
ofiarami oraz małą monstram i kielich. 

    

   
   

  

Podczas odprowadzania Razudziewa do soł- 
tysa Razudziew pchnął nożem w bok Sze- 
kiera i rzucił się do uciecz, Szekier mimo 
otrzymanej rany  dopędził świętokradeę i 
obezwładnił go, odebrał nóż i odprowadził 
do sołtysa. Razudziewa osadzono w areszcie 
gminnym. (e). 

  

   

Wykolejenie się wagonu towarowego. 
W dnia wczorajszym o godz. 16.45 na 

odetnku kolejowym N. Wilejka — Bezdany 
zasie biegu pociągu osobowego Nr. *552 

rego z Krółewszczyzny do Wilna 
wskułek pęknięcia osi, wykołelł się ostatni 

  

   

wagon naładowany żytem. Wagon odczepio- 
no, zaś pociąg z małem opóźnieniem przybył 
do Wilna. Podczas wypadku nikt z podróż- 
nych ani z obsługi kolejowej nie odniósł 
najmniejszego szwanku. (e). 

Postawy. 
Organizacja Powiatowego Komitetu 
Obehoda imienin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 

W. dniu 5 marca b. r. w lokalu starostwa 

« inicjatywy Rady Pow. BBWR. w Posta- 
«wach odbyło się organizacyjne zebranie Ko- 
mitetu Obchodu Imienin. Marszałka Józefa 
Piłsudskie; Zebraniu przewodniczył p. sta- 
rosta Nie iecki, sekretarzował p. Po 
Na zebraniu uczestniczyło przeszło 60 osób, 
przedstawicieli władz, duchowieństwa, orga 
mizacyj i spełeczeństwa. Uczęstnicy zebrania 
utworzyli Komitet. w e: p. p. Kęsto 
wicz Jóezf przewodniczą Polit M. sekre 
tarz, mjr. Kamiński Protassewicz K., Ba- 
łun M., Balecerak E., Liss Wł Porzecka, Bar 
%oszewiczowa, Mikucki (., Turczynowicz R., 
Pietroń A., Kopelowiczówna -— członkowie. 
Na przewodniczącego honorowego wybrano 
p. starstę Niedźwieckiego. 

Jak ustałono uroczystość rozpocznie się 

  

    

      

   

      

   

      

wieczorem w dniu 18 marca capstrzykiem 
addziałów Federacji, Zw. Strzeleckiego i 

Str. Pożarnej.    
W) sobotę w dniu 19 marca solenne па- 

bożeństwo w świątyniach, defilada oddzi 
łów Federacji, Zw. Strzeleckiego i organiza- 
cyj. popularna akademja popołudniowa i a- 
kademja wieczorem. Szczegółowe opracowa- 
mie programu powierzono p. K. Protassewi 
<zowi „Nat“, 

    

  

Świętokradztwo. 
2 Postaw donoszą, iż w Mosażu gminy 

%ozłowskiej do kościoła włamałi się narazie 
niewykryei sprawcy, którzy spłondrowali ca- 
łą świątynię. Świętokradcy zrabowali 2 kom 
że i pokrowiee oraz kilka obrnsów. 

© kradzieży powiadomiono policję, która 
zarzadziła poszukiwania za włamywaczami. 

Głębokie. 
Kurs przodowników pracy Świetlico- 

wej Związku Strzełeekiego w Berez- 

weczu, 

Wi dniu 16 lutego r. b. rozpoczął się w 
Berezweczu kurs przodowników pracy świet- 
dicowej Związku Strzeleckiego. Na kurs ten 
przybyło 24 strzelców z terenu powiatu dzi 
śnieńskiego. Prawie wszystkie oddziały Z. S. 
przysłały swego członka na kurs. Przez 5 
«ini t. |. do dnia 22 łutego włącznie zapoz- 
nano słuchaczy z historją i tdeą Związku 
Strzeleckiego, ze strukturą organizacyjną, z 
przysposobieniem wojskowem i rolniczem, 
= wychowaniem fizycznem, oraz zapoznana 
a przerobiono praktycznie ze słuchaczami ro- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  

mianowicie: dzaje prac 
śpiew w świetlic 
gawędy—odczyty 

świetlicowych a 
i deklamac 

feraty. i          
       

      

we i wieczornic: 

całokształt 
» należy prowadzić w 

Słuchacze w z kursu 
prac i zagadnień j 
świetlicy strzeleckiej. 

  

Na kursie tym wykładali: kpt. Plas 
ski, por. Mazurkiewicz, Aluchna E 
do E., Arent W. 
p. Wysłouchowa 

Worniany. 
Zagadkowa kradzież w urzędzie 

gminnym. 

Wójt gminy worniańskiej powiadomił 
władze śledcze, iż z akt gminnych i teczki 
personalnej w tajemniczy sposób zostały 
skradzione weksłe gwarancyjne na sumę 3 
tysięcy zł., oraz umowa zawarta pomiędzy za 
rządem gminy a Urbanowiczem Wincentym 
b. sekwestratorem gminnym a obecnie urzęd 
nikiem sądu grodzkiego. Przeprowadzono 
pierwiastkowe dochodzenie, w wyniku które 
go zdołano ustalić, iż weksłe oraz umowa 
skradziona została po 5 marcu r. b., gdyż 
do tego dnia jeszcze umowa z weksiami znaj 
dowała się w aktuch gminnych. 

Dalsze dcchodzenie w toku. (e). 

Święciany. 
Pożar zniszczył pięć gospodarstw. 

We wsi Merecze gminy komajskiej w no- 
cy z dnia 4 na 5 marca powstał pożar. Ogień 
powstały naskutek wadliwego urządzenia 

komina, strawił doszczętnie 5 gospodarstw. 
Ogólne straty poszkodowani mieszkańcy wsi 
Merecze szacują na kwotę przeszło 10 tys. 
złotych. 

    

  

      

  

Z pogranicza, 
Aresztowanie wysłanników litewskie- 

go wywiadu. 

W nocy z 6 na 7 b. m. w zaścianku gra- 
nieznym Usuchowo w rejonie Wiiżajn aresz- 
towano dwóch podejrzanych osobników przy 
których znałeziono kompromitujące papie- 
ry oraz broń, W wyniku pierwiastkowego 
dochodzenia zdołano ustalić, iż są to agenci 
litewskiego wywiadu, którzy nielegalnie prze 
dostali się przez granicę do Polski. Zatrzy- 
mani agenci zamieszkali u niejakiego Micha- 
ła Żemajtisa, który agentów miał ukrywć 
przed policją, Zatrzymanych oddano do dy- 
spozycji władz śledczych. (e). 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wiieńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

|Miejski| » ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
Kins -Teatr Dżwięk. 

w Nowogródku 

  

  

  
  = = . 

| JAKÓB WINERi S-ka | 
{ LID A, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra I okrycia damskie I męskie. 8730   
  
  
  

Grodno. 
Wieść o zgonie biskupa 

Bandurskiego. 

W poniedziałek wczesnym rankiem 
«biegła nasze miasto smutna wieść z 
Wiłna o zgonie biskupa Bandurskiego. 
Wiadomość ta wstrząsnęła sercem każ 
<dego Połaka—grodnianina, z ust do 
ust powtarzano: umarł Biskup Ban- 

*«łurski! Prasa miejscowa poświęca ś. 
p. Świątebliwemu Rycerzowi Polski 
Niepodległej cały szereg artykułów, 
opłakujących serce, które umiało 
zmieścić w sobie ideał Polski, obok 
ideału posławnictwa Chrystusowego 
i człowieka, który potrafił być kapła- 
mem i Polakiem, żołnierzem Chrystu- 
sa i żołnierzem Polski. 

Na wiadomość o śmierci ks. Bis- 
*upa Bandurskiego Dowódca Okręgu 
Aorpusu gen. Litwinowicz wysłał pod 
adresem wojewody wileńskiego nast. 
depeszę: 

„Władomość o tem że niema już wśród 
nas Księdza Biskupa Bandurskiego, ogarnę- 
ła bezgraniecznym bólem nasze serea żołnier. 
skie. 

Jedynie przyszła pe A 

wykazać zdoła, jak wielką eitų ać 

Ojczyzna, wojsko i wszyscy ci, К н 

„padło czynnie i bez kompromisu walczyć o 

'Niepodiegłość. 

W imieniu wszystkich żołnierzy podłeg- 

łego mi Korpusu składam na trumnie Wiel- 

%iego i umiłowanego przez kraj Biskupa — 

Żołnierza, niestradzonego bojownika o wol- 
smość i prawdę, wyrazy najgtębszej czci 1 przy 
«wiązania, 

: 

Komitet Obywatelski zorganizowa- 

ny natychmiast po otrzymaniu smut- 
nych wiadomości z Wilna, powia- 
domił całą ludność miasta o śmierci 
tak dobrze nam grodnianom znanego 
Biskupa — kaznodziei i Wielkiego 
Polaka, oraz zaprosił wszystkich do 
wzięcia udziału w nabożeństwie za du 
szę Ś. p. Biskupa, które odbędzie się 
w Farze o godz. 10 r. we czwartek. 

Obchód imienin Marszałka. 
„Dla uczczenia imienin Marszałka Piłsud- 

skiego zosta.ł powołany przez społeczeństwo 
grodzieńskie Komitet Obchodu Imienin z pre 
zydentem miasta p. O'Brien de Lucym na 
czele. Na pierwszem posiedzeniu komitetu 
wbrew zwyczajom dotychczasowym uchwa- 
lono zaniechać wszelkich kosztownych urzą- 
dzeń obchodu np. iluminacyj ulic, gmachów 
i t. d, natomiast postanowióno w dniu 19 
marca zorganizować zbiórkę i dobrowolne 
składki na bezrobotnych. 

Wkłady oszczędnościowe 
w PKO. 

w miesiącu lutym 1932 r. 
Miesiąc luty b. r. zaznaczył się w P. K. 0. 

dalszym znacznym wzrostem wkładów oszczę- 
dnościowych oraz liczby oszczędzających, | 

Wkłady oszczędnościowe w P. K. O. wzro- 
sły w ciągu miesiąca lutego b. r. o dalszyca 
10,2 miljonów zł. i osiągnęły w dniu 29. II. b. 

r. kwotę 325,7 milj. zł, łącznie zaś z wkła- 

dami pochodzącemi z waloryzacji 356,8 milj. 
zł. 

W ciągu miesiąca sprawozdawczego wyda- 
ła P, K. O. ogółem 22.497 nowych książeczek 

oszczędnościowych. Ogólna liczba książeczek 
oszczędnościowych na koniec miesiąca lutego 
wynosiła 757.314 szt., zaś łącznie z książecz- 
kami pochodzącemi z waloryzacji — 796.564 
książeczki. 

  

  

     

  

KU RJ B R 

Kolejarze proszą Magistrat 

© przemiańowanie ul. Wileńskiej 
na im. bisk. Bandurskiego. 

W dniu 9 marca b. r. w Wilnie od- 
było się nadzwyczajne wspólne 
posiedzenie Prezydjów Zarządu Głów - 
nego Przysposobienia Kolejowego i 
Zarządu Głównego Związku Urzędni- 
ków Kolejowych, Zarządu Okręgowe - 
go K. P. W. i Zarządu Okręgowego 
Ż. U. K., na którem zapadła uchwała 
zwrócenia się do Prezydjum Magistra- 
tu m. Wilna z prośbą o przemianowa- 
nie ulicy Wileńskiej w Wilnie na uli- 
cę Biskupa Władysława Bandurskie- 
go. Między innymi w posiedzeniu tem 
brali udział: senator p. Lempka prezes 
Zarządu Głównego Ż, U. K. poseł Sta- 
rzak prezes Zarządu Głównego K. P. 
W. p. Puchalski, prezes Okręgu P. K 
P. i Okręgu Ż. U. K. p. Bachowski, se- 
kretarz Okręgu Z. U. K. p. Dowgile- 
wiez sekretarz Okręgu K. P. W. Ban- 
durski, wiceprezes Okręgu Z. U. K. 
inż. p. Peczka wiceprezes Okręgu 7. 
U. K. i inni. 

    

Nagroda literacka m. Wilna 
pod znakiem zapytania. 

Wobec katastrofalnego stanu fi- 
nansów miejskich Magistrat zawiesił 
ostatnio wypłacanie wszelkich świad- 
czeń i subwencyj nieobowiązujących. 
Ponieważ nagroda literacka m. Wilna 
ustanowiona przez Radę Miejs na- 
leży również do kategorji tych nie oob. 
wiązujących samorządu świadczeń, 
jej przyznanie w roku bieżącym jest 
wobec iego bardzo problematyczne 
Po skorygowaniu nowego prelimina- 
rza budżetowego, o czem piszemy na 
innem miejscu, Magistrat poweźmie 
w tej sprawie konkretną decyzję. W 

nagrc- 

  

    

   
chwili więc obecnej przyznanie 
dy literackiej jest całkowicie uzależ 
nione od stanu finansów miejskich 
a te na pomyślne rozwiązanie tej spra- 
wy wielkich nadziei nie rokują. Wo- 
bec powyższego Sąd Konkursowy, 
który odbył już kilka posiedzeń, obec- 
nie zawiesił swe prace. 

Bezpłatne przejazdy ubogich 
ze szpitali. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych po- 
wiadomiło szpitale, że na zasadzie rozporzą- 
dzenia ministerstwa komunikacji, ubogim 
chorym, leczonym na koszt związków komu- 
nalnych, przysługuje prawo bezpłatnego po- 
wrotu koleją ze szpitala do miejsca zamiesz 
kania. 

    

  

Osobom niezamożnym, nie korzystającym 
ze świadczeń organizacyj ubezpieczeń społe- 
cznych (Kas Chorych i t. p.). Kasa kolejowa 
wydaje bezpłatny bilet III kłasy do miejsca 
deh zamieszkania. Bilet bezpłatny wydawany 
jest na podstawie zaświadczenia szpitala, za- 
wierającego imię i nazwisko pacjanta, nu- 
mer karty chorych, oraz stacje wydziału prze 
znaczenia. Do zaświadczenia zarząd szpitala 
dołączyć powinien odpis pisma związku ko 
munalnego, powiadamiającego o przejęciu 
przezeń kosztów leczenia chorego, lub też pi 
smo, stwierdzające, że-koszty leczenia są nie, 
ściągalne. 

мТНЕ 

Ks. Biskup Dr. 

  

ladyslaw Bandurski 
Kapelan Oboźny Federacji Polskich Zw. Obrońców Ojczyzny 

Bołeśnie się rozkołysały serca nasze dźwiękiem dzwonów žalobnych: odszedł 
od nas opiekun i przewodnik nasz duchowny, krzepiciel serc i ducha — towarzysz 
naszych dni cierpień i chwały — Kapłan Chrystusowy i Żołnierz Polski w najwyż- 
szem tego słowa znaczeniu. 

Lecz bić przestało tylko serce Jego ziemskie, w doczesnej ciała powłoce. „Kto 
kocha i umiera — ten nie ginie”, woła poeta. 

człowieka Miłość, a któż był żywszem, gorętszem jej wcieleniem? 
Nieśmiertelnym bowiem czyni, 

Kto garnął ku 

sobie cały, bez wyjątku, swój kraj i naród i całe swe życie, każde tchnienie poświę- 
cał pracy nad przepojeniem tego narodu tą samą miłością wzajemną, miłością wy- 
kluczającą wszelką waśń i niezgodę, miłością ofiarną aż do zupełnego zaparcia się 
siebie? Kto tej miłości całem postępowaniem swojem dawał najczynniejszy przykład 
i wzór niedościgły, nie żądając dla siebie niczego, a na koniec życia usuwając się 
w cień cichych i skupionych murów wileńskich, gdzie jednak znajdował echo dła 
górnego rytmu swego serca. 

Więc oto, u tej trumny Wielkiego Serca, czujemy wyrażnie wiew Niešmiertel- 
ności. Czujemy, że nie jest ona kresem niczego, — lecz że wyzwolony z więzów 
ciała Duch wzbija się z niej wysoko nad nami i krystalizuje się w oczach ducha 
naszego w potężniejszy i trwalszy od pomników spiżowych Symboł Miłości Ojczyzny 
i Narodu. stając w czołowym szeregu narodu tego Wieszczów i Drogowskazów: 

„U Jwych prochów, u mogiły, 
SBędą wieki szukać siły, 

„J zaznaczą J woje kości 
„Wielką drogę ku przyszłości..." 

To naszą pociechą w tej ciężkiej stracie. 

  

KRONIKA 
Dziś: Wiktora M. 

Jutro: Konstantego W. 

  

  

Czwartek 

10 Wschód słońca — g. 5 m. 47 

Marzec žinai, Žemai) 
Szestrzeżezia Zakle du Wotooreleg!! . $. В. 

w Wilnie z dnia 9 ll! — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 742 

Temperstera średnia —9 C 

. najwyższa — 5° С° 
5 najniższa — 10” C, 

Opad: 3,5 

Wiatr: północny. 

Tendencja: silny spadek, potem wzrost. 

Uwagi: drobny śnieg. 

URZĘDOWA. 
— Urzędowanie w dniu dzisiejszym. W 

dniu dzisiejszym w związku z pogrzebem $. 
p. biskupa Bandurskiego urzędowanie w ćn- 
stytucjach państwowych i samorządowych od 
bywać się będzie na dwie zmiany. Wszystkie 
jednak biura i okienka mające kontakt z im 
teresantami czynne będą normalnie i bez 
przerwy. 

— Urzędowanie w B. G. K. Z powodu 
pogrzebu Ś. p. biskupa Bandurskiego w dn. 
10 marca we czwartek w Banku Gospodarst- 
wa Krajowego czynne będą tylko kasy wek: 
slowe i rachunków czekowych od godziny 
9 do 14-ej. 

MIEJSKA. 
— Ponowne redukcje preliminarzu 

budżetowym miasta. Po mozolnych pracach 

trwających zgórą pó roku Magistrat opraco- 

wał wreszcie i po szeregu posiedzeń zaakce- 

ptował nowy preliminarz budżetowy miasta 

na rok 1932-33. Obecnie w przededniu wej- 

ścia w życie nowego preliminarza, Magistrat 

doszedł do wniosku, że budżet jest niereal- 

ny. Jak wykazała praktyka wpływy podatko 

we naskutek ogólnego zubożenia ludności 

ulegną katastrofalnej zniżce, a liczyć się na- 

leży z tem, że w nowym roku budżetowym 

ta tendencja zniżkowa nietylko zostanie ut- 

rzymana, ale jeszcze bardziej się pogłębi. Z 

w 

drugiej strony zawiodły również wpływy ad- 

ministracyjne, i ta pozycja w nowym budże- 

cie jest bardzo prowizoryczna. Wszystko to 
razem wzięte doprowadziło nasze władze 

miejskie do wniosku, że nowy budżet jest 

nierealny. W związku z tem nowy prelimi- 

narz miasta ulegnie dalszej redukcji. W naj. 

bliższych więc już dniach Magistrat przystą- 

pi do ponowengo przejrzenia budżetu i po 

przeprowadzeniu dalszych redukcyj wnioski 

sweje przedłoży miejskiej Komisji Finan- 
sowej. 

— Komisja Finansowa akceptuje projekt 
udźwiękowienia kina miejskiego. Onegdaj 
wieczorem odbyło się posiedzenie miejskiej 
Komisji Finansowej. Na porządku dziennym 
znalazła się m. in. sprawa udźwiękowienia 
kina miejskiego. Komisja po zapoznaniu 
się z wnioskiem Mgistratu postanowiła pro- 
jekt udźwiękowienia zaakceptować. Tranza 
kcję nabycia aparatu dźwiękowego Mgistrat 
przeprowadzi we własnym zakresie. 

Uchwała ta, aby stać się prawomocną, 
musi uzyskać jeszcze aprobatę Rady Miej- 
skiej, oraz władz nadzorczych. Magistrat, jak 
się dowiadujemy, dąży do jaknajszybszego 
zrealizowania tego projektu. 

— Magistrat zatrudnia nową partję bez- 
robotnych. Magistrat m. Wilna, dążąc do 
przyjścia z pomocą szerokim rzeszom bezro- 
botnych postnowił, jak się dowiadujemy, je- 
szcze przed świętami Wielkiej Nocy zatru- 
dnić na robotach miejskich większą partję 
bezrobotnych. W' tym cełu prowadzone są 
obecnie pertraktacje z Kom, do Spraw Bez- 
robocia, który częściowo finansuje tę akcję. 
Rokowania te są na dobrej drodze i przypu- 
szczalnie w początkach przyszłego tygodnia 
roboty zostaną podjęte. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Zarząd Związku Lokatorów prowadzi 
energicznie akcję o obniżenie komornego. 

Związek przystępuje do zbierania tysięcy 
podpisów pod postulaty lokatorskie i orga- 
nizuje w najbliższą niedzielę wielki wiec lo- 
katorski. 

Akcja jest prowadzona we wszystkich 
miastach kraju i będzie skoncentr na na 
ogólno-krajowym zjeździe lokatorskim, któ- 
ry odbędzie się w Warszawie dnia 20 marca. 

— Ze Stow. Kupców i Przemysłowców 

      

Aresztowanie dyrektora lombardu 
przy Biskupiej. 

Dalsze dochodzenie w sprawie tajemni- 
ezego zaginięcia zastawów. z lombardu przy 
ulicy Biskupiej doprowadziło w dniu wczo- 
rajszym do sensacyjnych wyników. 

W godzinach popołudniowych z polece 
nia wiceprokuratora przy sądzie okręgowym 
p. Janowieza, aresztowano dyrektora wspom 
nianego lombarda Bronisława Jagodę oraz 
kupca Rozenbluma, również w tej sprawie za 
mieszanego. 

Jagoda wraz z Rozenbłumem aresztowa- 
ny został przez wywiadowców wydziału śled 
czego na ulicy, poczem obu aresztowanych 

osadzono w areszcie centralnym do dyspo- 
zycji władz sądowo-śledczych. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł miarodaj- 
nych, podczas rewizji przy Bronisławie Ja- 
godzie ujawniono niektóre cenne rzeczy, któ 
re w Swoim czasie w nader tajemniczy Spo: 
sób zaginęły z lombardu. 

W dniu wczorajszym trwała w dalszym 
ciągn rewizja skarhealembardu, która dała 
ciekawe rezultaty, bowiem pozwoliła ustalić 
że ze skarbca również zaginęły niektóre war- 
tościowe fanty. 

Dalsze dochodzenie trwa. (e) 

Związek Legjonistów, 

Związek P. 0. Ww., 
Związek Uczestników b. | Korpusu W. P. na Wschodzie, 
Związek Kaniowszczyków i Żeligowszczyków, 

Związek Sybiraków, 

Legja Inwalidów W. P., 
Związek Inwalidów, 
Związek b. Uczestników Powstań Narodowych, 
Związek Oficerów w stanie spoczynku, 
Związek Oficerów Rezerwy, 
Związek Podoficerów Rezerwy, 
Związek Rezerwistów i b. Wojskowych, 
Związek b. Uczestników Wojskowej Straży Kolejowej, 

Chrześcijan w Wilnie. Woj. Kom. do Spraw 
Bezrobocia organizuje w dniu 3 kwietnia b. 
r. loterję fantową na rzecz bezrobotnych 

W związku z tem Stowarzyszenie wz, 
swoich członków do ofiarowywania fantó 
po które zgłaszać się będą kwestarki Komi- 
tetu. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Doroczne Walne Zebranie T-wa Opie' 

Ki nad Zwierzętami odbędzie się w dniu 12 
marca 19382 r. w Wielkiej Sali Wojewódz- 
kiej (Magdaleny 2) o godz. 17 (5 po poł.). 

W razie nieprzybycia dostatecznej ilości 
członków na godz. 17 zebranie odbędzie się 
tegoż dnia o godz. 18, i będzie prawomocne 
przy wszelkiej ilości członków. 

ioski członków. wymagające uchwały 
Walnego Zebrania winny być złożone Za- 
rządowi na 7 dni przed terminem Walnego 
Zebrania. 

Sympatycy i goście z głosem doradczym 
mile widziani. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zajęć w szkołach w dniu dzisiejszym 

nie będzie. W związku z pogrzebem J. E. 
ks. biskupa Wł. Bandurskiego w dniu dzi- 
siejszym wszystkie szkoły powszechne będą 
nieczynne, zaś młodzież szkołna weźmie u. 
dział gremjalnie w pogrzebie. Również nie 
odbędą się wykłady w USB. 

TEATR | MUZYKA 
— „Virtuti Militari* — na Pohulance. 

Dziś w czwartek dnia 10 b. m. o godz. 8 w. 
niezwykła ztuka Czyżowskiego p. t. „Virtuti 
Militari". Dramat ten autor poświęca zasłu- 
dze żołnierskiej, przypominając bohaterskie 
czyny połskiego żołnierza. aż po czas, kiedy 
zabrzmiał marsz triumfałny nad całym kra- 
jem. Ale tu Czyżowski nie zatrzymał się — 
poszedł dalej — dając nam obraz teraźniej- 

szošci i jutra. 
Jutro w piątek dnia 11 b. m. o godz. 8 

w. „Virtuti Militari", 
— Z powodu zgonu Ś. p. Biskupa Ban- 

dnrskiego Teatr Lutnia, ze względu na cha- 
rakter rozrywkowy — został zamknięty na 
przeciąg trzech dni. Z tych też względów 
premjera wesołej komedji „Ich synowa” A. 
Grzymały-Siedleckiego została przeniesiona 
na piątek dnia 11 marca. Bilety już zaku- 
pione z datą 8 marca — pozostają ważne na 
premjerę piątkową 11 marca. 

— Baśń dla dzieci „Czarodziejskie wrze” 
ciono* — w Lutni. W najbliższą niedziele 
dnia 13 marca o godz. 12 m. 30 w poł. od- 
będzie się przedstawienie dla grzecznych 
dzieci uroczej baśni. ze śpiewami i tańcami 
p. t. „Czarodziejskie wrzeciono i „Wieszczka 
lalek* w wykonaniu uczenic baletu Lidji Wi 
nogradzkiej. o 

— Odwołanie koncertu. Zapowiedziany 
na dzisiaj koncert kwartetu w. konserwator- 
jum, z powodu nieszczęśliwego wypadku, 
jakiemu ulegli członkowie kwarteu — od- 

"RADIJO 
CZWARTEK, dnia 10 MARCA 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt rolniczy. 12.35: Porasek szkoł- 
ny. 15.00: Program dzienny. 15.05: Kom. 
15.25: Odczyt dla maturzystów. 15.50: Audy- 
cja @а dzieci. 16.02: Audycja dla dzieci, 
„Przywiązanie jaskėlki“. 16.20: Lekcja fran- 
cuskiego. 16.40: Codzienny odcinek powieś- 
ciowy. 16.50: Muzyka francuska. 17.10: „Za- 
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gadnienie wychowania poprawczego* — od- 
czyt. 17.35: Koncert. 18.50: Kom. Akad. Ko- 
ła Misyjnego. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
192“. 19.20: „Jedno i wieległosowość* — po- 
gadanka z cyklu umuzykalniających. 19.40: 
Program na piątek. 19.46: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Azjatyzacja czy rusyfikac- 
ja” — felj. 20.15: Koncert. 21.25: Słuchows- 
ko. 22.10: Kom. i muz. tan. 23.00: Panna Ire- 
na flirtuje dalej.. z patefonem 

PIĄTEK, dnia 1l-go MARCA 1932 ROKU. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 

ny. 14.15: Muzyk płyt. 15.15: Kom. 15.25: 
Odczyt dła maturzystów. 16.10: Audycja dla 
dzieci. „Jak to dawniej bywało... — słu 
chowisko. 16.40: Codzienny odcinek powie- 
ściowy. 16.556: Lekcja angielskiego. 17.10: 
„Socjalizm polski* — odczyt. 17.35: Pieśni 
Modesta Mussor; ego. 18.05: Recytacje z 
poematu Puszkina „Jeździec miedziany”. 
18.20: Muzyka rosyjska (płyty). 18.50: Kom. 
LOPP-u. 19.00: „Polakom na Kowieńszczyź 
nie“. 19.15: „Przegląd prasy rolniczej krajo- 
wej i zagranicznej”. 19.25: „Ciotka Albinowa 
mówi". 19.40: Program na sobotę, 19.45: 
Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. muz. 20,15: 
Koncert symfoniczny z Filharm. 22.40: Kom. 
22.50: „W' perskim ogrodzie” — muzyka, 

SPORT 
ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWYCH 
MISTRZOSTW! NARCIARSKICH POLSKI. 
ZAKOPANE (Pat). — W poniedziałek w 

ostatnim dniu międzynarodowych zawodów 
narciarskich o mistrzostwo Polski odbył się 
narciarski bieg 50-kilometrowy, do którego 
stanęło 23 zawodników krajowych i 4 za- 
granicznych. Warunki na trasie wskutek od- 
wilży bardzo ciężkie. Bieg ukończyło 12 za- 
wodników krajowych i jeden zagraniczny. 
Wyniki są następujące: й 

1) Berych Wiadystaw (Polska) 5:15:08 
sek., 2) Rolland EDW (Czechosłowacja) — 
5:17:52, 3) Karpiel (Strzelec — Zakopane) — 
:18:40, 4) Pradziad (SNPTT) 65:19:40, 5) 

Motyka Zdzisław (Wisła) -— 5:24:08, 6) Sło- 
wiński (Strzelec) 5:26:16, 7) Połankowy — 
(SNPTT) 5:28:48, 8) Zabnicki (SNPTT) — 

  

  

        

    
   

  

  

ZAWODY KONNO - NARCIARSKIE. 

W najbliższą niedziełę samodziełna bry- 
gada kawałerji organizuje zawody konno-nar 
cirskich. Sportowa to nowość zaszczepiona po 
raz pierwszy na grunt wileński wywołała oł- 
brzymie zainteersowanie. Program przewidu 
je 4 biegi ski-skjoeringowe dla oficerów, 
bieg skjoeringowy również dla oficerów 
oraz bieg za motocyklami i biegi konno-nar 
ciarskie dla pań. Pozatem blegi patrolowe, 
zespołowe i indywidualne dła oficerów i pod 
oficerów, oraz konkursy hippiezne. 

Udział w zawodach zgłosiły już wszyst- 
kie pułki kawnierji brygady wileńskiej. 

Biegi odbywać się będą na przestrzeni 
od 1600 do 4600 metrów. 

Zaznaczyć należy, że impreza ta organi- 
zowana jest na szeroką skalę i rokuje duże 
powodzenie tem bardziej, że już dziś, jak sax 
naczyliśmy na wstępie wywołała bardzo daże 
zainteresowanie. 

W. skład jury konkursów wchodzą do- 
wódey poszczególnych pułków kawalerji bry 
gady wileńskiej z pułk. Przewłockim na cze- 
łe, oraz zaproszeni przedstawielele klubów 
sportowych. (es). 
RSM RIAA PES IN LPS S 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!



W hold 
DO KÓŁ ZWIĄZKU MŁODZIEŻY 

„WIEJSKIEJ ZIEMI WILEŃSKIEJ. 

Umarł ks. Biskup Bandurski, 

Odeszła świetlana postać znakomitego ka- 
płana i patrjoty. Odszedł Ten, którego imię 
powtarzać będą z podziwem przyszłe poko- 

lenia, ucząe się historji wałk narodu. Wiel- 
ki Książe Kościoła, który wtedy, gdy wal- 
ka e Ojczyznę uważana była za szaleństwo, 
mie zawahał się sam pójść do połskieh oko- 
pów, oddawszy swój złoty krzyż i pastorał 
na Narodowy Skarb. Biskup — żołnierz, 
Biskup bez djecezji, Biskup, który na eala | 
Połskę rządził duszami, rządził z oddali bla 
skiem kryształa Swej wielkiej, wspaniałej, 
roztęsknienej duszy. 

We wzbudzanym przez Niego rytmie sere 
rozpalał się żar Bożej miłości, u przez rytm 
sere szłe się do rytmu żołnierskich nmiar- 
szów, przez które spełniał się na ziemi pol- 
skiej mistyczny pochód „z niewoli do ziemi 
ebietanej*, ujęty przez Niego, jako poetę, 
w zbiorku pod tym ie 

Znany był w Polsce w szerokieh warst- 
wach nietyłko z legend, opowieści i pism, 
«папу był osobiście. Z jednego krańca Rze- 
czypospolitej na drugi przejeżdżał, by ducha 
pednosić Narodu. 

Był tu z nami. Przybył na Wileńszezyz- 
mę 11 lat temu, przybył wtedy, kiedy niepo- 
kój tu był o przyszły ziemi naszej los. 
Ksiądz Biskup Bandurski objeżdźał wtedy 
wsłe i miasteczka. Wtedy i przez cały czas 
słażył Ojezyźnie czarem swego słowa, przy- 
kladem swej pracy i ofiarności. 

Byt honorowym ezłonkiem naszego Związ 
ku. 

Głoszone przez niego ideały przyświęca- 
ły naszej organizacji, 

Dziś wobee zgonu spowijamy kirem ža- 
toby nasz sztandar i przepojeni głębokim 
smutkiem bierzemy udział w pogrzebowych 
uroczystościach. 

Dła uezezenia pamięci ks. Biskupa Ban- 
durskiego przez wszystkich członków Związ. 
ku, wzywamy Koła Młodzieży Wiejskiej z. 

Wileńskiej do odbycia Akademij żałobnych, 
jednceześnie przystępujemy do zbierania 
składek na ufundowanie stypendjam im. Ks. 
Biskupa Bandurskiego celem kształeenia w 
szkołe rolniczej jednego członka Związku. 

Za Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej 

Ziemi Wileńskiej 

  

J. Małowieski. 

Prezes. 
g 

AKADEMIJA ŻAŁOBNA KU CZCI 

Ś. P. BISKUPA BANDURSKIEGO. 

Zarząd Zrzeszenia Wojew. Z. P. O. 
K. komunikuje że w łokalu Zw. Ja- 
giellonska 3 m. 3 odbędzie się we 
czwartek dnia 10 b. m. o godzinie 6-0j 
Żałobna Akademja ku czci Ś. p. bisku- 
pa Bandurskiego. Wszystkie członki- 
nie Z. P. O. K. są proszone o jak naj- 
liczniejsze przybycie, 

LEGJONY KS. BANDURSKIEMU. 

W! dniu 7 b. m. odbyło się uroczyste ża- 
łobne posiedzenie Zarządu Głównego Związ- 
ku Legjonistów Polskich w Warszawie. Pre- 
zes Zarządu Głównego Walery Sławek, za- 

gajając posiedzenie przemówił w te słewa: 

„Detknięty nader bolesna stratą umiło- 
wanego przez rzesze Legjenistów dobrego 
Pasterza Ś. p. ks. biskupa Władysława Ban- 
durskiego, niezłomnego bojownika sprawy 
niepodległości, niestrudzonego pracownika 
w służbie idei Komendanta, dajemy wyraz 
swemu głębokiemu żalowi i smutkowi, jaki 
przepełnia nas wraz z całem społeczeństwem 
Wiele lat wspólnej słażby, wspólnych a tak 
nieprzeciętnych t niezwykłych przeżyć, ja 
kie przebyliśmy od powołania nas przez Ko- 
mendanfa Józefa Piłsudskiego do czynnej 
walki © Poiskę — powiązało nas z duchem 
ks. biskupa Bandurskiego silnemi i nierozer- 
walnymi węzłami. Jako Kapłan-Kaznodzieja, 
wychowawea na szlaku naszego trudu, był 
i zestanie świetlaną postacią. której charak- 
ter, głębia idei i wiara w wielkość sprawied- 
łiwej Polski budziła podziw, głęboki szacu- 
nek, ukochanie a nadewszystko wzajemne 
zrozumienie służby dla spraw największych. 
Składając głęboki hołd duchowi ks. biskupa 
Bandurskiego niesiemy dalej pamięć wielkiej 
szłachetności ducha połskiego Pasterza i Je- 
go wskazania niezachwianej wiary w wieczy 

  

„ste dobro, potęgę entuzjazmu pracy i woli“. 
Zarząd Główny polecił wszystkim Okre- 

gom i Oddziałom Związku Legjonistów ucz- 
czenie pamięci ks. biskupa Bandurskiego 
przez uroczyste nabożeństwa i akademje. 

ZAMIAST WIEŃCA. 

Zamiast wieńca na trumnę $. р. Biskupa 

Wł. Bandurskiego na Dom Sierot im 
Piłsudskiego złożono na ręce p. w. 
Wileńskiego 100 zł. przez Legję In 
Wojsk Polskich i Spółdzielnię Inwalidów 
Skrzynkarzy w Wilnie. 

  

zie Zmarłemu. 
Izba Przemysłowo-Handlowa wzywa wszy 

stkich radców do wzięcia udziału w pogrze- 
bie ks. biskupa Bandurskiego. Zamiast wień 
ca Izba Przemysłowo-Handłowa ofiarowuje 
200 zł. na Ochronkę dla dzieci im. ks. bisku 
pa Bandurskiego, położoną na Zwierzyńcu, 
a prowadzoną przez Związek Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet. 

Państwowy Bank Rolny Oddział w Wil- 
Bandurskiego złożył w naszej redakcji de 
dyspozycji p. wojewody wileńskiego zł. 100 
(sto). 

Zamiast wieńca na trumnę Ś. p. Ks. Bis- 
kupa Bandurskiego Zarząd Koła WHleńskiego 
Związku Rezerwistów i b. Wojskowych skła 
da 25 zł. na fundusz imienia ks. Biskupa Wł. 
Bandurskiego 

DALSZE DEPESZE KONDOLEN- 

CVJNE. 

Z powodu zgonu Ś. p. ks. biskupa Włady 
stwa  Pandurskiego p. Marszałek Senatu 
Rzeczypespolitej Władysław Raczkiewicz 
przesłał na ręce p. Wojewody Wileńskiego 

a następujący telegram: 
'strząśnięty do głębi nagłym zgonem 

ks. biskupa Bandur: go. wielkiego kap- 
łana—patrjoty, p ylam na ręce p. Woje 
wody wyrazy najgłębszego żalu”. 

    
   

  

  Obywatelski Komitet Ziemi 

    

    
     

    

   

Wojewódz 
Nowogródz 
skupich J. E. ks. biskupa 
zwrócił się do p. Wojewo: Wileńskiego 
Beczkowicza jako włodarza Ziemi  Wileń- 
skiej, którą sobie św nej pamięci zmarły 
Kapłan—-Patrjota rał jako  najbliższ 
Swemu sercu mie zamieszkania, 
prośbą. aby p. Woj 
przyjąć od ludności nowogródzkiej ziemi, 
grupu j się w powiatowych Oby elskich 
Komitetach, szczere wyrazy żalu, że już nie 
stało Tego. który był Dobrym Pasterzem w 
zrozumieniu ewangelicznem, który czynnie 
przy boku Twórcv Niepodległości walczył 
o Polskę a złotouste słowa Jego zagrzewały 
do wałki z wrogiem i budziły otuchę u osła- 
błych. Nie stało już Kapłana Obywatela, któ 
ry w wolnej Polsce budził do czynu, wytrwa 
łości i twórczego umiłowania odzyskanej 

Ojczyzny. 

  

    

     

  

Pozatem na ręce wojewody Beczkowicza 
nadeszły depesze kondolencyjne od: mini- 

WIDE R SK I 

De Valera—premjerem rządu 
Irlandzkiego. 

"LOŃDYN, 9. 3. (Pat). Premjerem 
rządu Irlandzkiego wybrano przy- 

wódcę partji republikańskiej de Vale- 

rę, który otrzymał 81 głosów przeciw - 

ko 68. : 

stra komunikacji Kuhna, min. Pracy dr. 
Hubickiego, posła połskiego w Tallinie Li- 
bickiego, gen. dyw. Sosnkowskiego, wojewo. 
dy śląskiego Graż kiego,: prezydenta wil. 
konsystorza eweng.-reform., Wil. Tow. Praw 
niczego, od Związków Legjonistów i długie- 
go szeregu innych organizacyj społecznych 
z całej Polski. 

UCHWAŁA OGNISKA PODOFICE- 

RÓW REZERWY. 

Z powodu śmierci J. E. Ks. Biskupa Dr. 
Bandurskiego Władysława Zarząd Ogniska 
Podoficerów zawodowych Garnizonu Wilno 
uchwałą posiedzenia Zarządu z dnia 8 mar- 
ca 1932 roku postanowił, akademję ku czci 
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
dniu 19 marca 1932 roku odłożyć i wza- 
mian za to wyasygnować 100 złotych na 
Dom Sierot Imienia Marszałka Piłsudskiego 
w Wiłnie przy ułicy Pi 

Ponadto Zarząd Ogniska postanowił za- 
kupić wieniec w imeniu Korpusu Podo! 
rów Zawodowych Garnizonu Wilna dla ue 
czenia zasług Ś. p. J. E. Ks. Biskupa Ban- 
durskiego Władysława na polu pracy nad 
żołnierzem polskim. 

    

    

    

   

Hołd Kolefarzy. 
Dnia 9 marca we środę o godzinie 16 od- 

było się symbołczne złożenie — шу na 
zwłokach 5. biskupa / Bandurskiego 
przez K. P. W. W; akcie tym uczestniczyły 
przybyłe w tym celu do Wilna ze sztanda- 
rami delegacje K. P. W. z szeregu miast. 

Stułę złożył na zwłokach prezes zarządu 
głównego K. P. W. z Warszawy p. 
Starzak w obecności prezesa P. K. P. 
Falkowskiego, senatora Lempkego, preze 
K. P. Wi. Puchalskiego, wiceprezesa inż. — 
Peczki. 

W. momencie składania stuły na zwłokach 
bataljon prezentował broń, orkiestra grała 
marsza żałobnego. Złożono wiele wieńców 
od wszystkich dyrekcyj kolejowych w Polsce. 
Stuła miała być pierwotnie ofiarowana ks. 
biskupowi Bandurskiemu podczas jubileu 
szu 25-lecia sakry biskupiej. 
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Możliwość konfliktu na Dal. Wschodzie 
Gromadzenie wojsk sowieckich nad granicą 

koreańską. 
TOKJO, 9. 3. (Pat). Rząd japoński 

zaprzeeza wiadomościom 0 koncen- 

trowania wojsk japońskich na grani- 
cy koreańsko-sowieckiej. Skądinąd 
rząd polecił ambasadorowi japońskie- 

mu w Moskwie zwrócić się do rządu 
sowieckiego © wyjeśnienia w sprawie 
gromadzenia się wojsk rosy jskieh oka- 
ło zatoki Possiet. 

Anarchiści wzniecają pożary 
TOKJO, 9. 3. (Pat) — Wezoraj wieezo- 

reńs wybuchły w Mukdenie w 7 miejseach 
pożary, Przypuszezają, że pożary te byty 

dziełem anarchistów, pragnących wywołać 
w mieście zamęt z okazji chjęecla władzy 
przez nowego władeę państw Mandźarji. 

Kołonizacia japońska. 
MOSKWA, 9. 3. (Pat). Według do- 

niesień prasy japońskiej, wychodzą- 
eej w Mandżurji, rząd tokijski miał o- 
praeować projekt masowego przesie- 

dlenia na terytorjum: Mandżutji rczer- 
wistów japońskieh, których liczba do- 
chodzić ma do 3 miłjonów ludzi. 

  

Memorandum włeskie 
w sprawie unii 

LONDYN, 9. 3. (Pat). „Times“ do- 
nosi, že rząd wloski doręczyl angiei- 
skiemu ministrowi spraw zagranicz- 
nych Simonowi w Genewie memoran- 
dum. Memorandum włoskie odnosi 
się życzliwie do projektu Tardieu, ale 
podkreśla sprawy, w których rząd 
włoski zajmuje stanowisko odrębne. 
Rząd włoski jest raczej zwolennikiem 
udzielenia pomocy zagrożonym pań- 
stwom indywidualnie i stosownie da 

naddunajskleį. 

ich lokalnych potrzeb, 
Rząd włoski ma poważne watpii 

wości co do praktycznych skutków 
zastosowania zasady wzajemnego u- 
przywiłejowania wewnętrznego tyci: 
5 państw. Rząd włoski proponuje, a- 
żeby rokowań dokonano między 
przedstawicielami 5 państw naddunaj- 
skich z jednej a Francją, Angija i 
Włochami z drugiej strony. 

Cel podróży min. Walko 
do Rzymu. 

PARYŻ, 9. 3. (Pat). Tutejsze koła 
polityczne podkreślają, że pobyt mi- 
nistra węgierskiego Walko w Rzymie 
pozostaje w związku z podjęciem ro- 
kowań, zmierzających do gospodar- 
czej odbudowy państw naddunajskich 

Wymiana pogłądów między Rzymenz 
a Budapesztem tłumaczy się tem, że 
Włosi uczynik z Węgier dźwignię 
swej polityki w Europie Środkowej. 
Włochy obawiają się, aby nowa for- 
macja naddujska nie zmnieniła w o- 
czach Austrji, a zwłaszcza Węgier 
znaczenia przyjaźni, jaka łączy oby- 
dwa te kraje z Włochami. 

Kmo Miejskie 
"SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Od czwartku 10 marca b. r. 
LYA MARA i BEN LYON 

w filmie p t 
Początek o godz. 4. 6.8 i iD wiecz. 

„TAŃCZĄCY WIEDEŃ" 
Ceny miejsc: bałksx 30 gr., parter 60 gr. 

Koncertowa orkie- 
stra pod batutą M. 

Salniekiego. 
Kasa czyana od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 Nad progr m: 

Dziś! Najznak. arcydzieło doby obecnej 
© Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy. 

Stanisławskiego Michał Czechow. — Śpiewy rosyjskie sołowe i chóralne. — Rzecz dzieje się w Rosji. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Ajda TROJK 
Dodatki dźwiękowe. 

W rol. gł: czarująca OLGA CZECHOWA, 
niezrównany H. Schłetow i artysta teatru 

Początek o g. 4, 6, B i 1045 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 13-28 

Dziśł Wetrząsający dramat na tle 
martwych obszarów Sahary p. t CZTERECH Z LEGJI 2 udz. Warnera Bastera 

oraz Myrny Loy 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

Ceny znacznie zniżone — od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wiełka 47, tel. 15-41.   

Dziś ost. dzień! 
Znany George 

bój sez SZYB L. Scenarjusz w-g pow. J. Kossowskiego. W rolach gł.: czaruj. amant Jerzy 
Marr, urocza Baśka Orwid i znakom. tenor opery warsz Adzm Dobosz. 

Muzyka i chór H. Warsa. Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz. 4, 6, B i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — Na |-szy scans ceny zniżone. 

NASTĘPNY PROGRAM: Operetka filmowa Precz z miłością 

ielkim 100% 
Bancroft Wojskowa sk LUDZIE MORZA "Gz: „oi 

NAD PROGRAM: Konkursowe dźwiękowe dodatki Paramountu. 
UWAGA! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
wliea Wielka 42. 

ALEKSANDER w 
karnawałowym o 

i pięknych kabaretach. 

Początek o g 2, 4,6,Bi 10'15. 

jutro uroczysta premiera! 
czarująca LIANA HAID orsz GEORG 

czarującym filmie | > В 

miłości, zdradzie e 

Bożyszcze 
kobiet 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dźwiękowe Klangfilm (A. E. G.), które przewyższają inną 
aparaturę swym naturaln. i łagodnym dźwiękiem. Na |-szy seans ceny zniżone 

IWAN PETROWICZ 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Ozišt Wielki film erot 1 Ruggiero Madalena : 50-letni Don-Juan ny produkcji francuskiej * ё 
Wspaniały dramat erotyczno-miłosny w 10 akt. W rol. głównych: Karol Vanel, Simona Vandry, Genowefa 

Gargesse, Natalją Cygankcw i Leon Mathot. Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 
  

Dźwiękowa Kino | Dziś! Najgłośniejsza @ 
L u X śpiew. kreacia bożysze 

Mickiew. 11, tel. 13-61 

uke Ramona Nevarro — PORUCZNIK ARMAND 
Śpiewno-dźwiękowy dramat miłosny. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 
  

CENY WĘGLA ZNIŽONE! 

WĘGIEL i KOK 
: z pierwszorzędnych kdewiź 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRE 
poleca 
firma 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 
  

  

M DEULL, Wilno, | 

S. 
Sg 

  

  

KOKCESJONOWANY ELBEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
"UL. OFIARNA M 4, m. 9, 

WYKONY WA: łnstalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

ODMROŻENIE 
Oryginalna mać. 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

  

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  

Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! 
" Nie dajcie się na nic innego 

rzekomo równie dobrego, namówić. 

„OLLA" 
to marka wypróbowana w ciągu dziesiątków lat. 

Qowiedziono profilaktycznie. 

  

POTRZEBNA 

Kelnerka, 
Kasjerka, 
Bufetowa 

ul. Ofiarna Nr. 2 
Kawiarnia, 

Mieszkanie 

  

Dr. Zeldowicz 
Choroby ekórne, wener... 
narządów mocrówych, 

ed g. 3—1 i 5—4 wicca: 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Cher. kobiece. wenerycz= 
ne, narządów moczowych. 
од & 12-2 1 4—6 wiecz. 

  

  

Lešniczy, 
Górnoślązak, z dwunasto- 
letnią praktyką, egzamin 
państwowy, zamiłowany 

leśnik i myśliwy 
szuka posady 

od 1.IV. 1932 r., 
najchętniej na Polesiu lub 
Wileńszczyźnie. E. Hinke, 
Iwla - Dukla, Małopolska.   

PROSZEK 

„KOGUTEK: 
J 
USUWA NAJUPORCZYWSZY 

/ BÓL GŁOWY 

    
OSTRZEŻENIE. Paży KUPNIE NALEŻY 
ARACANTEWRĆ I WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
|RYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 
|SACAWEQ LRANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

; WYSTEŁEGAĆ Ji 
<czrwrg POLEC. 

2 NASZEGO OPAKOWANIU. 

RAŻLADOWAICTW, UPOR= 
NW PODOBNEM OO 

  

WERE WORRY POZOORZ 
SPROBUJCIE, POROWNAJCIE, | 

a przekonacie się, że 

WINA KRAJOWE 
WYTWÓRNI 

WŁ. OSMOŁOWSKI 
WILNO 

stare, leżałe, mocne i zdrowe 
ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

  

Salon Oamsko-Męski 
„ANNA“, Miłosierna 2. 
Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włosów i perukarstwo. 

Ceny zniżone. 

Zakład Fryzjerski 
S. Uszajew, Sadowa 6. 

Salon męski i damski. 
Manicure i farb. włosów. 
Ceny przystępne. 835 

  

Sałon Damsko - Męski 

Pol i Klemens 
ul. Wileńska 14 

Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włesów, perukarstwo 
| elektryczną andulację. 
Dla urzędniczek 40%, zn. 

  

Zakład Fryzjerski 
Q. Tyłewicz 

Wielka 52 (w podwórzu). 
Selon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8374 

Fryzjer męski 
A. Cholow 

ul. Mickiewicza 41 
Dla urzędników i student 
zn. 3004. Robota eolidna. 
Spec. wykon, manicure, 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX”* 

Kalwaryjska Il, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proszę się przekonać. 

  

  

ZAKŁAD 
Elektro-Techniczny 
„ELEKTROPRĄD“ 

Szopena 3. 
Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechn. i ładowanie 

akumulatorów 

Młyn postawach z 
łokomobilą Ransimes'a 
10 HP do sprzedania na 
mniejscu lub na zniesienie 
Adres: maj. Wołkołata, 
p. postawski, Wasilewski, 

  

parowy o 3-ch 

3-pokojowe z wygodami 
do wynajęcia przy uley 
Tatarskiej 20. Nadaje się 
również dla instytucji. 
Dowiedzieć się u właści- 
cieła domu tamże, m. 26 

u Wilenkina. 

Do wynajęcia 
5-pokojowe mieszkanie 
na |-szem piętrze, suche, 
słoneczne, z wygodami, 
przy ul Jasińskiego 18, 
dow. się: Trocka 4, m. I 

POKÓ 

  

  

  

umebio- 
wany 

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej 1] m. I 

Do sprzedania 
fortepjan i maszyna Zin- 
giera (damska) w b. do- 
brym stanie—ul, Słowae- 

kiego 38—13, 

  

  

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru — Wilno, 
ulica Piłsudskiego Nr 17, 
telefon Nr. 11.61, poleca 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 
i porter. 7855 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Chętnie przyjmie pracę 
w fryzjerni, ponieważ 
6 miesięcy już pracowała 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kucjera Wił.* 

  

  pod „Młoda panna* 

duży z oświetl. elektrycz. 

  

Mickiewicza 24, tel, 277" 

Dr. SZYRWINOT 
choroby weneryczane, 4, 
skórne i moczopiciowe- 

ul. Wielka 19, 
6d dodz 9—! i 3—7 

    

Lekarz-Dentysta. 
L. ASS 

Wielka 22, m. 5 
przyjmuje od 16—7 i 3—6 

Akuszerka 

Marja Laknetoną 
przyjmuje od 9'46 7 wieca.. 
ulice Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 852 

Akuszerka 

Marja Kreta 
p:zyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. © 
W. Z. Nr. 3093 

Mlini de dzdulć 
„KĖV“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 654, od 11-£ 
Rozgładzanie i odówieża— 
nie twarzy. Leczenię wą- 
grów ipryszczy. Bisktry» 
zacja. W.Z.P. 58. 6589> 

FIFIFIEJFIEIFIEŻ 

        

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 36) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

=> Przez Sybir pod wagonami pociągów. 

Omijając większe stacje, gdzie stosunkowo jesł 
niewiele ludzi, bowiem wszyscy się tam znają, daleko 
bezpieczniej czuliśmy się w większych miastach. Po 
przybyciu do Nowosybirska natychmiast udaliśmy się 
na rynck, by prędzej poczynić zakupy, ale oprócz wa: 
rzywa na licznych wozach włościańskich i drobnej so- 
łonej ryby, sprzedawanej w pobliskiej budce, nic nie 
mogliśmy znaleźć. Zakupiwszy przeto marchwi i ry- 
by przy wyjściu z rynku, zauważyliśmy, że jakiś wło- 
Ścianin sprzedaje miód. Stanęliśmy w kolejce i po 
prawie półgodzinnem oczekiwaniu, nabyliśmy szklan- 
kę miodu (więcej nie chciał sprzedać wobec protestu 

innych). Po nabyciu tych wiktuałów, żeby dłużej nie 
afiszować się swoją osobą, przeszliśmy tory nowozbu- 
dowanej kolei do Turkiestanu, zwanej „Turksib* i co 

prędzej zaszyliśmy się w las. Chleba, niestety, nie by- 
ło, lecz czuliśmy się narazie niezgorzej, jedząc mar- 
chew z rybą i miodem. Ale wieczorem głód zmusił do 
ponownego udania się do miasta, celem zdobycia chle 
ba. Pokazywać się wieczorem w mieście nie jest bez- 
piecznie, to też na przedmieściu, chodząc od domu do 

domu”), staraliśmy się za pieniądze wyprosić choć ka. 

®) takie zjawisko w 7. 5. 5. R. jest całkiem normałne. 

  

ОБ Wydawnictwa „Karjer Wileński" SEc z Ogre by, 

| 

| 
| 
| 
| 
| 

  

wałek chleba. Po długiem molestowaniu w jednym 
z domów, udało się wreszcie zamienić zapasową ko- 
szulę na dwa bochenki chleba. 

Gdy się ściemniło, piechotą udaliśmy się do nastę. 
pnej stacji. Nie mogliśmy się jednak zdecydować na 
jazdę za biletem, towarowemi zaś pociągami musieli 
byśmy jechać zbyt długo. Sytuacja więc była kłopot- 
liwa. Po długiej naradzie postanowiliśmy jechać oso- 
bowemi pociągami, ale bez biletu. 

W wagonach pulmanowskich, pomiędzy dwiema 
bliźszemi osiami znajduje się kilka prętów. Przy 
wiiej zręczności, za jeden z nich łatwo się uczepić 
chać, oczywiście w nocy. Trudno natomiast utrzymać 
się na tych prętach dłuższy czas. Nie mając jednak nic 
lepszego do wyboru, a znając pewne szczegóły takiej 
jazdy od kryminalistów, po odpowiednich przygoto- 
waniach, postanowiliśmy spróbować i takiej jazdy. 
chociaż nie należała ona, ani do wygodnych, ani do 
łatwych. Należało tak się ulokować pod wagonem, hy 
móc, zawieszonym między oknem wagonu, a ziemią, 
utrzymać się przez kilka godzin, hie zerwać się z prę- 
tów w razie opuszczenia sił podczas biegu pociągu i nie 
trafić pod koła. W tym celu uszykowaliśmy specjalne 
„przyrządy”, składające się z... ręcznika i haka. Ręcz- 
nikiem przepasaliśmy się dookoła plec (sznury po pe- 
wnym czasie zbyt silnie wpiłyby się w ciało. sprawia- 
jąc bóle), umocowane na końcach ręczniku haki za- 
czepiliśmy, podczas postoju pociągu, za jeden pręt, 
na drugi położyliśmy nogi i tak zawieszeni między wa 
gonem a ziemią, ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Takim sposobem można przejechać jednak naj- 
wyżej 5—6 stacyj, bowiem już po półgodzinnej jeździe 
nogi drętwieją, a zimno nocy syberyjskiej i wiatr pod 
wagonem, wskutek szybkiego biegu pociągu, do tega 

   

     
   TACĘ 

Drakarnia „Zalety 
.' ( 

   
  
w Wilnie. 

stopnia przejmują całe ciało że człowiek staje się 
bezwładnym klocem, pozbawionym wszelkiego dzia- 
łania mięśni i nerwów. Jedyne tylko szczęście, że nie 
traciliśmy przytomności i w najgorszych momentach, 
oszczędzając siłę rąk, mogliśmy niemi cośniecoś sobie 
dopomóc. 

Takim sposobem przestrzeń od Nowosybirska do 
Omska (504 klm.) przebyliśmy w ciągu 4 dni. 

Ponieważ sądziliśmy, że wszelkie ślady naszej 
ucieczki były już zatarte, w Omsku postanowiliśmy 
nabyć bilety i spokojnie jechać dalej, 

Ale nabyć bilet nie jest w Rosji rzeczą łatwą. Dzi- 
wne zjawisko panuje pod tem względem w ZSRR. Naj: 
lepszym tego dowodem wygląd stacyj. Tu nietylko za- 
jęte są ławki, a na mniejszych stacjach i stoły, lecz 
i podłoga całkowicie usłana jest śpiącemi ciałami; ci 

zaś z podróżnych, którzy nie mogą ulokować się 
w gmachu dworca, układają się obozem dookoła sta- 

cji. Wskutek tego wygląd stacji, jak naprzykład No- 
wosybirska, jest raczej podobny do obozu uciekinie- 
rów wojennych, niż do grupy ludzi normalnie podró- 
żujących. Nigdy kolej syberyjska nie miała tylu podró- 
žujących, ile ma obecnie. Oprócz przesiedlań przymu- 
sowych przez G. P. U., odbywają się masowe wędrów- 
ki wolnych obywateli przeważnie szukających chleba. 
Jedni jadą na zarobki do Władywostoku, lub zaciąga- 

ją się do przemysłu rybnego na Sachalin, zachęceni 
do tego wiadomościami 0 lepszem tam odżywianiu. 
drudzy udają się do kopalń złota, gdyż tam, podobno, 
również dobrże karmią, a nawet wydają białą mąkę, 
o której już dawno zapomniano w Z. S. R.R.; inni 

znów wędrują do budujących się warsztatów w Kuz- 
nieckim basenie. Wieśniacy najczęściej po kilkulet- 
nim pobycie wracają do krajów rodzinnych skąd wyps 

  

   
    

    

       

    

  

dziła ich na Sybir nędza, twierdząc, że jeżeli nieme 
innej rady i trzeba iść do kołchozu, to wolą w swoim 
kraju „gdzie rosną owoce i mróz tak nie dokucza”. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, dostaliśmy 
bilet w ciągu jednego dnia i pojechaliśmy w kierunku 
na Czelabińsk. Jechać przez Swierdłowsk było wygod- 
nie, lecz ponieważ było to centrum Uralu i miejsce ma- 
sowego zesłania — mniej bezpiecznie. 

Po paru dniach jazdy pociąg opóźnił się na prze- 
szło dobę, ale wszyscy uważali, że jest to opóźnienie 
nieznaczne, gdyż zdarzają się wypadki, że pociąg spó- 
źnia się na 3—4 dni, a z reguły prawie każdy pociąg 
późnił się na kilka lub kilkanaście godzin. Pod wzglę- 

dem aprowizacji czuliśmy się doskonale, bowiem na 
niektórych stacjach można było do woli kupić chleba 
od wieśniaków, a na większych stacjach chleb kupo- 
waliśmy nawet po cenach komercyjnych, czyłi 1 kg. 
białego chleba za 3 rub. 50 kop. Największa obfitość: 
(w sowieckiem znaczeniu tego słowa( produktów, przy 

noszonych do pociągów, była na Uralu, koło m. Ufa. 
Tam można było stosunkowo niedrogo (8 rub. za kiloj 
dostać nawet masła. Ale za Samarą produkty ze stacyj 
znikły kompletnie i już w dalszej podróży nic absolu*-- 
nie nie można było kupić, 

W nadziei znalezienia potrzebnego do dalszej pes 
dróży kompasu, zrobiliśmy kiłkugodzinny przystanełć 
w stolicy republiki Baszkirskiej — Ufie. Pierwsze, 
co nas zdziwiło, było nie to, że w stolicy Baszkirów 
mówią wyłącznie po rosyjsku, lecz ło, że tu po raż' 
pierwszy (i ostatni) mogliśmy kupić po cenach kome. 
cyjnych, bułki, — zwyczajnej pszennej bułki, której 
nie jedliśmy już kilka lat. 

(D. C. N.) 

"Redaktor odpowiedzialny Wiłełd Kiszśio ||


