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PODSTAWOWE ZASADY REFORMY KONSTYTUCJI 
Mowa prezesa płk. Sławka na Zjeździe Legjonistów. 

Jak co roku zabieram głos, 

w ważnych zagadnieniach na 

życia przed wami się wypowiedzieć. 

N'e spełnilibyśmy naszego zadania, 

gdybyśmy, widząc braki ustrojowe 

Polski, nie czynilibyśmy wszystkiego, 

co jest w naszej mocy, aby przekazać 

następnym pokoleniom państwo upo 

  

rządkowane i postawione na wlašci- 

wą drogę rozwojową. Z upoważnienia 

prezydjum Bloku Bezpartyjnego pra- 

gnę poinformować was o podsławo- 

wych zasadach ikonstytucji, do prze- 

prowadzenia których przez cała u- 

stawodawcze będziemy dążyli 

Aby istotę rzeczy zrozumieć, trze- 

ba w pewnym skrócie syntetycznym 

przypomnieć sobie, jak się rozwijały 

prawa podstawowe, w/g których w 

swojej wewnętrznej organizacji гла- 

dz.ły się państwa. 

Że średniowiecza Europa wycho- 

dz* w postaci szeregu państw, rzą 

dzonych przez monarchów jako wia- 

ścicieli terytorjów państwowych i pa- 

nów swoich poddanych, Monarcha 

taki — im bardziej był zachłanny 

i udatniejsze prowadził wojny o po 

większenie swych posiadłości, 

silniejsze po sobie pozostawiał pan- 

stwo. Stosunek jego do poddanych 

układał się z jednej strony w zależ 

ności od cech charakteru jego jako 

władcy, z drugiej zaś — od stopnia 

  

tem 

uległości poddanych. 

Przez długie wieki odbywa się 

człowieka ze 
stanu poddaństwa w stosunku do mo 

narchy. W Anglji i Polsce najwczes 

niej dochodzi do uznania praw oby- 
watelskich i powołania przedstawi. 

ciel' ówczesnych 

wyrażania woli zbiorowej, ogranicza 

jącej panującego. Na przestrzeni kil- 

ku wieków rozwijają się, przybiera 

Jąc nowe formy, dwie ewolucje: jedna 

walka o wyzwolenie 

społeczeństw do 

—ło stopniowe ograniczanie władzy 

monarchy na rzecz możnowładców, 

później szlachty, a dalej parlamen 

tów. opartych o powszechne prawa 
głosowania; druga — to kolejne pod- 
noszen'e do udziału w życiu politycz 

nem nowych warstw, przedtem ciem 

nych i bezwolnych. W walee tej — 

1 ło bez względu na warunki, w ja- 

kich się ona odbywała, sprawą na; 

ważniejszą dla obywateli państwa 

było zabezpieczenie uzyskanych up- 

rawnień. Czy będą to pacta conventa, 

na jakie zaprzysięgał król polski, czy 

będą to w późniejszym rozwoju kon- 

stytucje, pojmowane jako prawa a 

  

większem zagwarantowaniu ich mo 

cy, — wszędzie tam wysuwa się jako 

zagadnienie obrona obywatela, jego 

nietykalności, swobody słowa, zrze 

szeń jako uprawnień politycznych 
Przejawia się dalej prawo odmawia- 
nia monarsze rekruta, aby nie pro- 
wadził wojen o powiększenie swych 

posiadłości, odmawiania kredytów, 

aby nie wydawał na swoje potrzeby 

1 zachcianki. 
Te gwarancje praw obywatelskieh 

w okresie walki z absolutyzmem mo- 

narchów były zagadnieniami najważ- 

niejszemi. Dokoła nich skupiało się 

całe zainteresowanie. One urabiały 

stosunek obywateli do państwa. Oby- 
watel bronił swych uprawnień, a tro 
ska o państwo jako całość spadała 
w dalszym ciągu na monarchę, który 

źle czy dobrze dbał o państwo jako 

o swój stan posiadania. 

Z biegiem czasu ten układ sił pod- 
legał dalszym zmianom. Monarcho- 
wie ałbo zostali usunięci, albo też 

władza ich została ograniczona do 

tego stopnia, że czynnego wpływu na 

losy państwa nie mogli już wywierać. 
Rządzenie państwami przechodzi do 

rąk parlamentów, Składają się one z 

postów wybranych przez obywateli 

    

wy 

dla bronienia ich praw i potrzeb. Po- 

seł sądzi, że rolę swoją dobrze speł- 

nia, jeżeli zabiega li tylko o potrzeby 
wyborców. Obywatel w stosunku do 

państwa jest jakby tylko kontrahen- 

tem, bronionym przez usławę. Ten 

obronny stosunek obywatela do pań- 

stwa, który powstał na tle walki oby- 

wateli z państwem pozosłał i utrzy 

muje się, pomimo, że rola państwa 

uległa tak gruntownemu przeobraże- 

  

niu. Państwo nie jest już folwarkiem 

Jest ono wspólnem dob- 

dobreni 
monarchy 

rem wszystkich obywateli, 

nietylko pokolenia żyjącego, lecz do- 

brem, które ma być przekazane po- 

koleniom następnym. Nietylko trzeba 

„aby w tym wspólnym domu 

iągać jak najwięcej dla swoich 

    myś 

  

wyborców, ale i o tem, aby dom ten 

był zasobny i mocny. 

Z tem zagadnieniem parlamenta- 

ryzm rady sobie nie daje i wcale się 

o to nie troszczy. Wybiera prezyden- 

ta, lecz tylko po to, aby reprezenio- 

wał państwo w ceremonjach narodo- 

wych i międzynarodowych, a nie chce 

zrozumieć, że na nim, na zwierzchni- 

ku państwa, na jego honorze i sumie- 

niu spoczywa odpowiedzialność za 

losy państwa, za jego gotowość oh- 

ronną, za jego stanowisko wśród na- 

rodów świata. Pozycja li tylko obron- 

na obywalela w stosunku do państwa 

do niczego innego doprowadzić nie 

mogła. Jakże często człowiek dzis'ej- 

‹ przypomina miewolnika, który 

chce tylko użyć swobody i bezkarno- 

ści, ale do roli wolnego obywatela 

we własnem państwie jeszcze nie do- 

rósł! Teorje i formułk: myślenia, zro- 

dzone w okresie walki o absolutyzm 

monarchów, utrzymują się dotąd, po- 

mimo że przed wyzwolonym obywa- 
telem inne stają dziś zadania i inny 

musi być jego stosunek do życia zbio- 

10wego. "Ve same formułki myślenia. 

te same doktryny stały się podstawą 

konstytucji; uchwalonej przez pierw- 

szy nasz S€jm. 
Wzięto sobie wówczas w dodatku 

obcy wzór i nam zaaplikowano. Za- 

pomniano o tem, że przeszłość Polski 

odmienne tendencje dla roli obywa- 

tela nam przekazała, że przed roz- 

biorami ówczesne społeczeństwo szla 

jako 

    

checkie pojmowało państwo 

„rzeczpospolitą”, rzecz wspólną, jak- 

  

by wspólne dobro. Oznaczało to coś 

więcej, niż zasady ustrojowe republi 

kańskie. W słowie „rzeczpospoiita'” 

mieściło się pojęcie współwłasnuści 

ogółu obywateli — jak na owe czasy, 

rzecz prosta tylko szlachty. Zapom 

niano, że słabością państwa było to, 

że w zbyt małym stopniu rozperzą- 

dzało prawem przymusu, natoti'ast 

jego siłą był ów stosunek oby wateli 

do Rzeczypospolitej jako do wspól 

Wszak ezęsto na pry- 

spadał 
ne dobra. 

  

nania jednostek 

  

walne 'pocz 

ciężar obrony granie państwa i na 

lakich samych poczynaniach opierała 

  

się wałka o jego wskrzeszenie. Za- 

pomniano, że twórey  Konstytucj. 

Trzeciego Maja już orzekli, ż: 

den ustrój najdoskonalszy bez silnej 

  

„Za- 

władzy wykonawczej stać nie może 

Doświadczenie nauczyło; że zanied- 

  

  

banie tej częśc! ustroju nieszczęść 

mi napełniło Polskę.* 

W Polsce odrodzonej stworzono 

ustrój, w którym partje wiodły spór 

stwa, a uprzywilejowa-    
o rządy pi 

nymi stali się partyjni protego van* 

ku szkodzie ogółu obywateli, ku 

szkodzie samej zasady sprawiedi.wo- 

ści. Gdy przewrót majowy ten stan 

rzeczy obalił, opinja żądała, by wła 

dzę dyktatorską objął Marszałek Pil- 

sudski, on jednak po tej drodz* nie 

poszedł, natomiast wskazał na *- 

nieczność wzmocnienia władzy P 

z posłuch, 

zydenta Rzeczypospolitej. Zostało 

częściowo uskułecznione w popraw- 

kach do konstytucji z 2 sierpniu 1926 

Wyłtknął następnie 

„równieź podstawowe i ważne: 

zadanie roku. 

   
ał na konieczność uzdrowienia 

nych i 

  

środowiska działaczy polity 

ich metody 'pracy — fałszywe i de- 

prawujące. 

Życie zbiorowe jest zbyt skomypli- 

kowane, aby jeden człowiek, nawet 

tej miary co Marszałek Piłsudski, 

mógł regulować wszystkie & 

Potrzeba do tego większej ilośc 

ludzie, kierujący 

  

zegóły 

lu- 

  

dzi, potrzeba, by 

wielkim i różnorodnym mechaniz- 

mem życia zbiorowego, wieloma jego 
przejawami, ożywieni byl: wspólną 

myślą przewodnią budowania dobra 

zbiorowego, by twórczy wysiłek da- 

wali oraz by współne zamiary włas- 
nemi rękami umieli realizować. Na 

twórczości jednostek, na ich czynnym 

cia    wysiłku opiera się wartość ich ż 

i dorobek zbiorowy. Można zapomo- 

cą irału państwowego Wymiu: 

  

   
   

  

lecz nie można wydoby 
  

twórczości. Państwo musi regulow 

si jednak szukać 

harmonijnego współdziałania obywa: 

teli; ma okiełznywać swawolę i szko- 

uc 

  

życie zbiorowe, mu 

   

dnictwo, nie powinao jednak zabijać 

swobodnej twórczości. 

Należyte funkcjonowanie państwa 

i harmonję jego wewnętrzną trzeba 

się starać osiągnąć przez podniesie- 

nie roli Prezydenia Rzeczypospolitej 

z jednej strony, a z drugiej przez ze- 

spolenie obywatela z państwem. To 

też w pracy naszej nad reformą kon- 

stytucji zmierzamy do tego, by Pre- 

  

zydent Rzeczypospolitej był istotnym 

zwierzchnikiem, by mógł ponosić od- 

powiedzialność, którą historja na nim 

składa, a jednocześnie, 

miał poczucie, że jest czynnikiem w 

państwie, który jego sprawy najwyż- 

sze i najpilniejsze w swojej ma pie- 

aby naród 

czy: 

Według dzisiejszej naszej konsty- 

tucji, Prezydent Rzeczypospol:tej jest 

tylko zwierzchnikiem wiadzy wyko- 

nawcżej, gdy inne władze — wielo- 

głowe i nieodpowiedzialne — nieod- 

powiedzialny zamęt mają prawo wno 

sić. W 4 nas władza winna być 

jedna i niepodz i skupiać sę 

denta, a pod jego 
mają 

  

   

  

elna 

musi w ręku Prez 

  

zchnictwem 

  

zwie pozostawać 

organa władzy, przeznaczone do speł- 

aiania poszczególnych zadań, Regu- 

lowanie ich dziaialności i rozstrzyga- 

nie konfliktów pomiędzy niemi nale- 

żeć winno do Prezydenta. 

Jeżeli chodzi o drugie zadanie — 

o właściwy stosunek działacza oraz 

obywałela do państwa, — to prze- 

siawienie myślenia z roli biernej 1 

obronnej na czynną i współdziałają- 

cą zapoczątkowane zoslało na arenie 

politycznej z chwilą stworzeniu Bez- 

  

partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 

dem. Obok obrony poszczególnych 

potrzeb wysuwać się zaczyna zasada 

wspólnego działania ku osiąganiu cc- 

lów wspólnych. Potrzeba dokładania 

cegiełek do budowy naszego wspól- 

  

nego domu coruz szerzej zaczyna być 

rozumiana. Za działacza pożytecznego 

uchodzić zaczyna nie ten, kto w de- 

magogicznych przemówieniach naj- 

więcej obiecuje, by się wyborcom po- 

SAS LDP SSE 

List Marszałka Piłsudskiego 
do Legjonistów. 

Pikiliszki, 4 sierpnia 1938. 
Kochani przyjaciele. Na wasz 

zjazd w Warszawie nie mogąc przyje- 

chać, piszę list. Kiedy teraz na brzegu 

pięknego, podwileńskiego jeziora sie- 

dzę i słucham cichego szmeru łagod- 

nie płuszczącej fali, wspominam dzie- 

pełnej 

przeszłości, powtarzam wtedy cudow” 

ne słowa poety: 

je swojej burzliwej, przygód 

Bo kiedy grzebię w Ojczyzny popiołach 

Potem ręce z ust na serce kładę, 

Wstają mi z grobów mary ładne, 

Takie przejrzyste 
  
świeże, młode, 

Że po nich płakać nie umiałbym 

szczerze. 

A najczęściej po głowie snują te    

chwile grozy i uporu duszy, których 

  

my tak dużo i wiele mamy za sobą, 

chwile, gdy serca aż łamały się z bó- 

lu i zmęczenia, gdy czoła zroszone by- 

ły nietylko potem, a często i krwią. 

Ja nawoływać musiałem do trwania 

i wytrzymałości. Niechybnie należymy 

do okresu Ojczyzny „w popiołach*. A 

więc są „ładne” ta nasza praca i nasza 

wytrwaiość i dziwnym zbiegiem okoli 

'zności, jednocześnie gdy chwile gro- 

zy przypominam, w modrych fałach 

  

jeziora widzę oczy, oczy tak mi miłe, 

tak szczere, kochane oczy dziecka, peł 

  

ne zachwytu i pełne ciekawości. A zaw 

sze myśłę, że tak żyć, jak żyłem war- 

to było i warto było ten ból i zmęcze- 

  

nie przezwyci 

tem. 
ić, jak przezwycięża- 

Fitler o bezrobociu i partji. 
BERLIN. (Pat) Na konferencji 

przywódców  norodowo-soejalistycz- 
nych w Berchtesgaden kanclerz Hit- 
ler wygłosił trzygodzinną mowę, W 
której jako naczelny pukt programu 
gospodarczego wysunął wałkę z bez- 
robociem. Akcja przeciw bezrobociu 
podziełona została na trzy kolejno po 
sobie nasiępujące etapy. Pierwszy za: 
kończył się Q:eenie zlikwidowaniem 
2 miljonew bezrobotnych, Drugi ma 
na celu nie dopuścić do zwiększenia 
liczby bezrobotnych w nadchodzącym 
okresie zimowym. Trzeci etap rozpocz 
nie się z wioszą i przyniesie — zda- 
niem Hitlera — ostateczną likwida- 
cję klęski bezrobocia w Niemczech. 

Kanelerz omówił następnie kwe- 
stję maczelnego kierownictwa w 

    

partji i w jpaństwie || podkreślił, 
że musi ono otrzymać trwałe i nieza- 
leżne od zmian personalnych podsta- 
wy. W eharakterze kierowniczego u- 
rzędu partyjnego najwyższe miejsce 
zajmie senat, który utworzony bę- 
dzie z najstarszych i najwybitniej- 

szych członków stronnictwa narodo- 
wo-socjalistycznego ze stałą siedzibą 
w Mbonachjum. Partja zdecydowana 
jest wszełkiemi środkami utrzymać 
władzę. 

W końcu kanclerz omówił zagad- 
nienia polityki zagranicznej, których 

   

„ofiejalny (komunikat nie wymienia. 
Przypuszczają w kołach po!'tycznych, 
że kanclerz poruszył sprawę stosun- 
ków Niemice do Austrji i sytuację w 
dziedzinie rozbrojenia. 

Coś a la igrzysko rzymkie. 
PARYŻ, (Pat). Prasa na podstawie źródeł 

holenderskich podaje że rząd niemiecki chce 
nadać procesowi przeciw domniemanym 

sprawcom podpalenia Reichstagu z Holen- 
drem van der Lubbem na czele charakter 
manifestacyjny. Przebieg procesu i wyrok 
ma udowodnić siłę i autorytet rządu hitie- 

  

rowskiego. Daty procesu dotąd nie oznaezo 
ne, Rząd Rzeszy dąży do połączenia z pro- 
cesem o podpalenie Reichstagu 100 czy ns- 
wet 200 procesów © szpiegostwo i zdradę 
główną, Procesy te mają być częściowo fil- 
mowane i nadawane przez radjo i mają one 
zakeńczyć ©kres rewolucji hitlerowskiej. 

dobać, lecz ten, który się potrafi wy- 

legitymować pracą na rzecz dobra 

zbiorowego. 

Na zjeździe naszym w Radomiu 

w roku 1930 mówiłem o znaczeniu 

elity, rekrutującej się ze wszystkich 

warstw narodu. Na ągeździe naslęp- 

nym w Tarnowie dawałem przykład, 

jak tworząc kasę oficerską Pierwszej 

Brygady myśmy rozumieli obowią- 

zek brania na siebie wszystkich c'ę- 

żarów, których służba nasza wyi 

gała. W roku 1982, na zjeździe w 

Gdyni, mówiłem o znaczeniu honoru 

  

а- 

i zespolenia go z autorytetem i god- 

pością państwa. Nie mówiłem iego 

wszystkiego na wiatr jako szumnych 

frazesów pozbawionych realnej tre- 

ści. Wszystkie te elementy muszą sh, 

znaleźć jako naczelne zasady, K*óre- 
mi wolny człowiek w wolnem pań- 

stwie powinien się rządzić. 

Aby dla tych wartości miejś 

  

ce 10 

  

bić, pragniemy w nowej kostyłucj. 

przyznać rolę specjalną ludziom, któ- 

  

rzy w życie wnosić je będą. Państwo 

przyznaje wszystkim  obywatel.un 

wolność sumienia, słowa, zrzeszania 

$'е, przyznaje równą obronę przed 

działaniem jednostek złych i szkodli- 

wych, przyznaje równe prawo wy- 

borcże do Sejmu, gdzie mogą się z so- 

bą ścierać sprzeczne interesy i po- 

trzeby, ale jednocześnie państwo win- 

no dążyć do tego, by najlepsi, by ci, 

którzy w pracy dla dobra zbiorowego 

przodują, byli najrozamniej wyko- 

rzystani. Państwo nie będzie im przy- 

znawało żadnych korzyści osobistych, 

powinno natomiast zwiększyć  ieh 

prawa do oddziaływania na sprawy 

publiczne. Czy nazwiemy ich „ludźmi 

przodującymi*, „zaslužonymi“, czy 

„kadrą obywatelską”, czy jakąkoi- 

wiek inną nazwę damy, —to powinni- 

śmy w pierwszym rzędzie postanowić, 

kto będzie ich do tej kategorji Zali- 

czać, a następnie jaką rolę im w pań- 

stwie wyznaczymy. Jeżeli naród ma 

tę rolę ich uznać, to musi mieć zau- 

fanie do sprawiedliwej oceny, do te- 

go, że omyłki nie będą częste, a na- 

stępnie rolę ich uzna dopiero wów- 

czas, gdy nie dla osobistych korzyści 

będzie ona przyznana. Potrzeba też, 

aby droga do niej przed każdym stała 
utworem, aby opinja publiczna, su 

mienie ogółu miało możność wypo- 

wiadania swych uwag i zastrzeżeń. 

Aby to zagadnienie rozwiązać, 

wystąpimy z zagadnieniem utworze- 

nia „kadry obywatelskiej", czy „ludzi 

przodujących”, czy „zasłużonych* i 

przyznania im, tylko im prawa wy- 

bierania senatorów w liczbie */, skła- 

du Senatu, zachowując '/, miejse dia 

senatorów powołanych przez Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. Prawo zali- 

czania do tej elity przystugiwać będzie 

w przyszłości tylko Senatowi. Do wy 

      

brania pierwszego po zmianie kon- 

stytucji Senatu pragniemy powołać 

jedynie tych, którzy zostali już wy- 

różnien: przez swoją pracę większą, 

niż dali inni. Kawalerowie Virtuti 

Militari i Krzyża Niepodległości wnie- 

śl: swój wysiłek na rzecz nv.. 

rzecz państwa ponad miarę zwykłego 

obowiązku innych: oni pierwszy Se- 

nat wybiorą i pierwszy ten Senat za- 

kwalifikuje innych. Kwestjonować 

ich moralnegó prawa nikt nie będzie 

mógł. To samo uprawnienie przysłu- 

giwać będzie i posłowi Arciszewskie- 

mu z PPS GKW, staremu zasłużone- 

mu bojownikowi i oficerowi Pierw- 

szej Brygady, a również płk. Arci- 

szewskiemu х Narodowej Demokra- 

który jako jeden z pierwszych 
krzyżem Virtuti Militari odznaczony 

został. W dalszym ciągu czynna służ- 

ba publiczna, ofiarność w praey po- 

nad miarę obowiązku obywatelskiego 

      

i honoru — to będą kryterja do zró- 
wnania innych obywateli w upraw: 
nieniach z tym, którzy pierwszą ka- 
drę będą stanowili. 

Senat chcielibyśmy widzieć jako 
instytucję stałą, której skład co dwa 
czy trzy lata częściowo byłby odna- 
wiany, a w wyborach uzupełniają- 

cych braliby udział ci wszyscy, któ 

rzy w międzyczasie zostal: przez Se- 

nai zakwalifikowani. Przewidujemy 

zwiększenie uprawnień Senatu przez 

przyznanie mu równego głosu z Sej- 

semi w decyzjach, które najważniej- 

szych spraw państwa mają dotyczyć. 

Wszystk 

cji rozwij 

   

    

ich szezegółów konstytu- 
  

ać tutaj nie mogę. Pragnął- 

bym tylko wskazać kierunek, w któ- 

rym idą masze prace i wyznaczyć 

punkt najważniejszy, za który uwa- 

żamy podniesienie zarówno pracy na 

rzecz dobra zbiorowego, jak i ludzi, 

którzy w tej pracy przodują. Wybie- 

ramy drogę, która, w/g głębokiej na- 

szej wiary, musi dać największą bez- 

stronność w ocenianiu prac i zasług 

elity. Niech przodują honorem, niech 

o wpływ budowa- 

  

   

wspėlzawodnic 

  

niem wartości głębszych, a nie na dro 

dze schłebiania małym egoizmom, 

nie na drodze demagogicznego OSzu- 

kiwania. A nadewszystko pragnę, by 

człowiek w Polsce zrozumiał, że war- 

tość życia człowieka zależy od celu, 

jaki sobie postawił i od wysiłku, jaki 

w to włożył. Naszym celem nie jest 

naginanie ustroju państwa do tego. 

by sobie zapewnić przekazanie wszyst 

kich kłopotów państwu, ale naszym 

celem jest urządzenie państwa tak, 

aby mogli w niem dochodzić do głosu 

ludzie rzetelnego wysiłku. Rozlega się 

wśród młodych głos, że oni chcą żyć 

teraźniejszością i przyszłością, że ni:- 

nione spory obchodzić ich nie powia- 

ny. Wiemy, w czyim interesie ležv 

puszczenie w niepamięć historji waik 

o niepodległość państwa. Do tych 

młodych się zwracam: jeśli uwierzyć 

že was lo nie obchodzi, to nie będzie- 

cie rozumieli, że naród swoje dz'eje 

musi wykuwać własnemi rękami, a 

nie spekulowaniem na możną protek- 

  

   

  

  

cję. , 

Koledzy! Tu pod krzyżem Trau- 

gulta, który naszym ojcom przewe- 

dził, w obliczu sztandarów, pod k:6- 

remi ginęli nasi kołedzy, możem 

    

po- 

koleniom następnym powiedz eć a 

sobie: odziedziczyliśmy po porywach 

ojców i dziadów nakaz walki o wy- 

zwolenie. Rozumowanie, t. zw. iogi- 

ka, rachunek sił naszych, stosune« ich 

do sił, jakiem* rozporządzał prze: w- 

nik, — wszystko to, co było liczeniem 

jalnych, prowadziła   elementów mate 

raczej do rezygnacji, do poniechinia 

„mrzonek*. Utopistami i romant,ka- 

  

mi nas zwano, a była to tyłko upr :ej- 

ma forma podawania w wąlpliwmošė 

Lecz k'e'ował 

i 

  

naszej poczylalūošei 
nami nakaz walki silniejszy od 

chunków, byliśmy łudźmi, którzy 

wiarę swoją własnemi rękami prag- 

nęli realizować. I każdy z nas prze- 

stał być poddanym własnego zaborcy 

od chwil, gdy do walki z nim stanął. 

  

  

Niech nie mówią o nas jako o ofiat- 
nikach męczeńskich, bośmy w na- 

grodę za trud radQś 

męczeństwa własnemi rękami 

brali. Choć w pieśni naszej przebijał 

żal, że tak w narodzie jesteśmy osa- 

motn'eni, lecz była ona wesoła. Mie- 
liśmy i mamy Wodza, który od nas 

żądał wysiłku. Tylko jego genja:z 

przezwyciężyć mógł trudności, jakie 

przed nami stały. Nie każde pokole- 

nie, nie każde stulecie człowieka tei 

ry będzie miało. Musimy tem sil- 
rozbudować stałą siłę zbiorową, 

ynu zdołną i na honorze opartą. 

wolności, radość 

  

sobie     
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Święto 19ecia istnienia 1 P. P. Leg. 
Wezorajsze uroczystości 19-ej ro- 

czniey powstania 1 p. p. Leg. przybra- 
ły imponujący charakter, dowodząc, 
jak bardzo całe Wilno jest przywią- 
zane do pułku, który tworzył zaczątek 
siły zbrojnej — czołową awangardę 
przyszłej potężnej armji polskiej i któ 
ry w obronie Wilna poniósł wielką 
ofiarę z krwi własnej, Tłumnym udzia 
łem w uroczystościach wilnianie pod- 
kreślili tę nić trwałej sympatji, jaka 
wiąże ich z tym pierwszym z piew- 
szych pułków polskich. 

Na uroczystości święta przybyli 
wiceminister gen. Konarzewski, inspek 
tor armji gen. Dąb-Biernacki oraz 
wiele oficerów dawnych towarzyszy 
broni związanych z pułkiem licznemi 
przeżyciami z lat wojny. 

NABOŻEŃSTWO. 

Na krótko przed godziną 8-mą od- 
działy 1 p. p. Leg. przybyły do koś- 
cioła garnizonowego. Kościół wypełnił 
się również ludnością cywilną, która 
licznie stawiła się na święto pierwsza - 

ków. 
Na nabożeństwie obecne były de- 

legacje wszystkich pułków garnizonu 
wileńskiego. dowódcy pułków korpus 
oficerski z wiceministrem gen. Kona- 
rzewskim i inspektorem armji gen. 
Dąb-Biernackim na czele, oraz przed 
stawiciele władz cywilnych. 

Nabożeństwo odprawił dawny ka- 
pelan pułku ks. Tyczkowski, który wy 
głosił również podniosłe kazanie oko- 
licznościowe, nawiązując do wspania 

łych tradycyj bojowych pułku i wzy- 
wając żołnierzy by szczytne hasła 
swych poprzedników kontynuowali 
również i w czasie pokoju w służbie 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

ZŁOŻENIE HOŁDU KS, BISK. 
BANDURSKIEMU. 

Po skończonem nabożeństwie dele- 
gacja pułku na czele z dowódcą płk. 
Wendą udała się do Bazyliki Kate- 
dralnej, gdzie na grobie Ukochanego 
Kaznodziei i Towarzysza Broni w imie 
niu pułku złożyła wspaniały wieniec. 

DEFILADA. 

O godz. 9 m. 30 gen. Konarzewski 
na specjalnie wzniesionej trybunie (na 
ul. Mickiewicza koło gmachu Sądu) w 
otoczeniu dostojników wojskowych i 
cywilnych przyjął defiladę pułku, któ 
ra wypadła imponująco. Przyłegłe cho 
dniki zajęły tłumy publiczności, któ 
re miały możność podziwiać doskona- 
łą prezencję i wyszkolenie „pierwsza- 
ków. 

Defiladę prowadził dowódca puł- 
ku pułk. Wenda. W defiladzie wzię- 
ła również udział 8 drużyna harcerska 
którą pułk się opiekuje. 

OBIAD ŻOŁNIERSKI. 

Po defiladzie pułk odmaszerował 
do koszar, gdzie o godż. 12 odbył się 
wspólny obiad żołnierski z udziałem 
wiceministra gen. Konarzewskiego i 
inspektora armji gen. Dąb-Biernac- 
kiego, dowódcy garnizonu pułk. Sta- 
chewicza, dowódców pułków i oddzia 
łów garnizonu wileńskiego oraz przed 
stawicieli władz cywilnych i zaproszo 
nych gości. 

Podczas obiadu głos zabrał wicemi- 
nister wojny gen. Konarzewski, wspo 
minając o wspaniałych tradycjach bo- 
jowych pułku, który pierwszy na zew 
Marszałka Piłsudskiego stanął w sze- 
regach tworzącego się wojska polskie- 
go, podnosząc sztandar zbrojnej walki 
o niepodległość. Gen. Konarzewski 
przemówienie swe zakończył okrzy- 
kiem na cześć Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej i Wodza Narodu Marszałka Jó 
zefa Piłsudskiego. 

Okrzyk ten podchwycono z entuz 
jazmem. 

Zkolei przemawiał dowódca pułku 
pułk. Wenda, dziękując przybyłym 
KERS 

gościom za udział w uroczystościach 
i zapewniając, że pułk nic nie uroni 
z tych wspaniałych tradycyj, jakich 
jest spadkobiercą. 

REWJA ŻOŁNIERSKA. 

W dalszym ciągu uroczystości w 
obrębie koszar odbyła się ad hoc zor- 
gaizowana wesoła rewja żołnierska. 
podczas której doskonale bawiła się 
brać żołnierska, podziwiając talenta 
sceniczne swych kolegów. 

Całość uroczystości, jak już zazna 
czyliśmy, wypadła wspaniale, przyczy 
niająe się do zacieśnienia więzów przy 
jaźni między pułkiem i ogółem wil. 
nian. 

Pułk otrzymał moc depesz gratu- 
lacyjnych z rozmaitych stron Polski 
m. in. od gen. Rydza Śmigłego, gen. 
Dreszera, gen. Kruszewskiego i gen. 
Popowicza, orag od wielu innych do- 
stojników wojskowych i cywilnych 
oraz dawnych towarzyszy broni. 

WARSZAWA, (Pat). Od wczesne- 
go rana na pamiętne miejsce stracenia 
w Cytadeli warszawskiej podążali licz- 
ni delegaci XII zjazdu legjonistow 
oraz organizacje społeczne w celu zło 
żenia wieńców dla uczczenia pamięci 
bojowników o niepodległość z lat 
1863 — 1909.8 

NABOŽENSTWO POLOWE. 

Właściwe tegoroczne uroczystości 
zjazdowe rozpoczęły się uroczystem na 
bożeństwem polowem, które w obec- 
ności Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, członków rządu, posłów sejmo- 
wych i senatorów, licznych delegacyj 
ze wszystkich okręgów Związku Le- 
gjonistów i organizacyj społecznych, 
celebrował w asystencji czterech ka- 
płanów ksiądz biskup polowy dr. Ga. 
wlina. 

  

  

PRZYBYCIE PANA PREZYDENTA. 
O godz. 9.30 przybył Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej w towarzystwie 
premjera Jędrzejewicza, marszałka 
Świtalskiego, oraz członków swego do- 
mu wojskowego i cywilnego. Na stop- 
nie wiodące na taras fortu Trau- 
gutta, wprowadził Pana Prezydenta 
prezes BBWR. pos. Sławek w otocze- 
niu przedstawicieli Związku Legjoni- 
stów. Przed zajęciem miejsca Pan Pre 
zydent Mościcki przywitał się z ks. 
bisk. Gawliną, b. premjerem Prysto- 
rem i członkami rządu. Następnie roz 
poczęło się nabożeństwo. Na zakończe 
nie modłów ks. bisk. Gawlina zainto- 
nował „Boże coś Polskę”. Pieśń tę pod 
chwyciły nieprzeliczone rzesze uczest- 
ników Zjazdu, skupionych w okoli- 
cach krzyża Romualda Traugutta, na 
wzgórzach, otaczających dawne forty 
Cytadeli. 

AKADEMJA ZJAZDOWA. 
O godz. 11 rozpoczęła się uroczysta 

akademja zjazdowa, w której wzięli 
udział wszyscy uczestnicy zjazdu, о- 
raz na której obecni byli Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Mościeki, prem 
jer Jędrzejewicz, marszałek Świtalski, 
b. premjer Prystor, ministrowie Za- 
wadzki, Pieracki, Hubicki, Butkiewicz, 
Kaliński, prezes Najwyższej Izby Kon 
troli Państwowej Krzemieński, wice- 
marszałkowie Seimu i Senatu Car, Po 
lakiewicz i Bogucki, wiceministrowie 
gen. Składkowski, Rożnowski, Pie- 
strzyński, Doleżal, Kasiński, Schaetzel, 
Drzewiecki, prezes Jan Piłsudski, pre- 
zes Walery Sławek, prezes Górecki, 
prezes Gruber, prezes Starzyński, ge- 
neralicja z gen. Kwaśniewskim, Wie- 
czorkiewiczem i Głuchowskim na cze- 
le, posłowie i senatorowie. 

Z dziejów 1 P. P. Leg. 
Po Wielkiejnocy 28 kwietnia 1916 

roku pułk obsadza pozycję pod Op- 
tową, na której pobudowano stylowy 
dworek Anielin, kwaterę płk. Śmigłe 
go. W połowie maja por. Dąb-B'er- 
паск! poprowadził udatnie śmiały wy- 
pad na linję czat rosyjskich 8 czerw- 
ca odparto krwawo silne natarcie ro- 

. syjskie, którem zaznaczyła się ofenzy 
wa Brusiłowa. 3 lipca nad wieczorern 
rozpoczęła się najw'ększa bitwa bry- 
gady i wszystkie pułki, a zwłaszcza 5 
i 7 musiały wytrzymać 36-godzinny 
ogień huraganowy Rosjan, poprzedza 
jący silne natarcie. Z powodu rozbicia 
sił austrjackich rozpoczął s'ę ogólny 
odwrót podczas którego pułk 1 był 
strażą tylko, staczając bój pod Troja- 
nówką, w którym odparł silną szar- 
żę kawalerji rosyjskiej. 

Po odwrocie który przysporzył 
brygadzie szereg pochwał pułk 1 obsa 
dził odcinek pozycji pod Sitowiczami 
nad Stochodem. Tu oficerow'e i sze- 
regowi pułku zostali po raz pierwszy 
udekorowani krzyżem: „za wierną 
służbę* w dniu 6 sierpnia 1916 roka. 
W tym miesiącu Komendant Piłsud- 
ski, uważając dalszy udział w woj- 
n'e po stronie państw centralnych za 
bezcelowy, 'postawił Austrji szereg żą- 
dań niezawisłości politycznej, których 
odmowa spowodowała jego dymisję. 
Wywołało to wrażenie w pułkach I i 
III Brygady w wyniku którego pod- 
porządkowano pułki legjonowe Niem- 
com. I Brygada na początku paździer 
nika z P'aseczna przeszła do odwodu 
do Baranowicz, kończąc swe działania 
wojenne. 

ZASŁUGI BOJOWE, 
W wymienionych poprzednio bit- 

wach pułk poniósł ciężkie straty w ofi 
cerach i szeregowych, nie stracił je- 
dnak ducha. Nawet wtedy, gdy wo- 
kół cofały się rozbite i zdemoralizo- 
wane, całe korpusy austrjackie. Na- 
wet wtedy, gdy po dwuletnich prze- 
szło bojach po przejściu kilku tysięcy 
kilometrów i zostawieniu za sobą kil- 
kuset mogił okazało się, že do wol- 
nej Polski mierównie dalej jeszcze. 1 
dlatego budz: podziw i zawiść wśród 
wrogów, a rozwścieczeni Moskale dobi 
jali rannych „szarych czartów* i wie- 
szali wziętych do miiewoli. To też za za 
chowanie się w bojach pułk uzyskał w 
rozkazach Komendanta pochwały. 
Gdy zaś zażądano od pułku złożenia 
przysięgi na wierność Austrji, pułk 
żądania tego nie wypełnił i wraz z 
innemi pułkami brygady Został rozfor 
mowany zasilając wydatnie P. O. W. 
wielu wartościowemi jednostkami. 

WSKRZESZENIE 1 P. P. LEG. 
Po rozbrojeniu wojsk państw cen 

tralnych w Polsce w początkach listo 
pada 1918 r. powstały związki 1 puł. 
ku piechoty Legjonów odrębnie w 
dwu miejscach w Jabłonnie i Radzy. 
minie, Przy mobilizacji P. O. W. 2 
inicjatywy gen. Sosnkowskiego Kazi- 
mierza, ppłk. Burhardt-Bukackiego 
Stanisława i kpt. Kruka-Kruszewskie- 
go Jana został utworzony w Jabłon- 
nie pod Warszawą „Obóz Ćwiczebny 
Jabłonna”, którym dowodzili począt- 
kowo kpt. Młot-Parczyński, później 
kpt. Kruk-Kruszewski Jan. Z napły- 

K URJIER WSTEDZ EO. NOSOJECI 

Eksplczja w Brnie Morawskiem. 

TS 

W Hotelu Europejskim w Brnie Moraw. 

skiem mastąpił bardzo silny wybuch ekra- 

zytu, który zamienił część hotelu w gruzy. 

Śledztwo policji wykazało, że sprawcą kata- 

strofy był asystent budowlany Krop, który 

  

LIST MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 

Pierwszy na trybunę wstąpił pre- 
zes komitetu organizacyjnego XII zjaz 
du legjonistów p. Jan Piłsudski, który 
wygłosił przemówienie, zagajające aka 
demję, a następnie odczytał list odrę- 
czny Pana Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego do XII ogólnego Zjazdu Le- 
gjonistów. (Zamieściliśmy go na str. 1) 

Odpowiedzią uczuć na słowa Ko- 
mendanta dla jego podwładnych była 
entuzjastyczna owacja na cześć Mar 
szałka Piłsudskiego. 

Następnie wszedł na trybunę i 
przemawiał prezes Związku Legjoni- 
stów Walery Sławek. Przemówienie to 
zamieszczamy na wstępie. 

Ostatni przemawiał wiceminister 
spraw wojskowych generał Sławoj: 
Składkowski, który w zakończeniu 

  

przemówienia odczytał tekst odpowie 
dzi Zjazdu Legjonistów na list Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

ODPOWIEDŹ LEGJONISTÓW 
MARSZAŁKOWI. 

„Obywatelu Komendancie. 
wierni Żołnierze, zgromadzeni na XII 
Ogólnym Zjeździe Legjonistów na 
miejscu stracenia Romualda Traugut- 
ta, przesyłają Ci, Zwycięski Wodzu, 
Ślubowanie trwalej ofiarnej służby dla 
Polski. Świadomi, że siła zbrojna bę- 
dzie decydowała o mocarstwowem sta 
nowisku państwa, zorganizowaliśmy 
zjazd nasz pod hasiem: „Polskę obroni 
my karabinem, a nie rezolucjami, 
uchwalanemi na wiecach”. Wierzymy, 
że w ten sposób spełniamy najlepiej 
wolę i realizujemy nauki Komendanta. 
Niechaj nad brzegi pięknego podwi- 
leńskiego jeziora dojdzie nasz okrzyk: 
„Komendant Józef Piłsudski niech 
žyje!“. 

Rozległy się długotrwałe oklaski į 
gromkie okrzyki: „Niech żyje!*. 

DEFILADA PRZED PANEM 
PREZYDENTEM, 

Po zakończeniu akademii pod krzy 
żem Traugutta Pan Prezydent Moś- 
cicki wraz z członkami rządu odje- 
chał na plac Zamkowy. Uczestnicy 
Zjazdu w liczbie przeszło 20 tys. usta- 
wiali się tymczasem do defilady, która 
rozpoczęła się o godz. 12.45, defiladę 
przyjął Pan Prezydent Rzeczypospoli 
tej u stóp kolumny Zygmunta na pla- 
cu Zamkowym. Wraz z Panem Pre. 
zydentem na podjum stanęli prezes 
Rady Ministrów Janusz Jędrzejewicz 
i wiceminister spraw wojskowych Sła- 
woj-Składkowski. 

Defiladę rozpoczynała kompanja 
honorowa 21 p. p., prowadząc history- 

wających z bliższych i dalszych oko- 
lie Warszawy a nawet Kalisza, peo- 
wiaków formowano i szkolono batal- 
jony, z których na nowo powstał 1 
pułk piechoty Legjonów, który od 
grudnia 1918 r. czas poświęcał głów- 
nie ma wyszkolenie : prace organiza- 
cyjne. Oficjąlnie 1 p. p. Leg. został 
powołany do życia rozkazem Sztabu 
Generalnego Nr. 24 z dn. 16. I. 1919 
roku. Dowódcą pułku w marcu 1919 
Tr. został mianowany mjr. Lis-Kua 
Leopold, zaś po jego bohaterskiej 
śmierci kpt. Kruszewski Jan, które- 
go zastępował chwilowo kpt. Złom- 
Langner Władysław. 

PUŁK PRZED WYMARSZEM 

Pułk w dniu 13 IV. 1919 r. przed- 
stawiał się następująco: 

D-ca pułku kpt. .Kruszewski Jan. 
D-ca I Baonu — por. Bien'ecki A. 
Dowódcą 3 kompanji był obecny 

d-ca pułku wówczas por., dziś ppłk. 
Wenda Zygmunt, zaš — 1 K. K, M. 
— ppor. Fieldorf, obecnie ppłk. i z-ca 
d-cy pułku. 

D-ca II Baonu — por. Kozicki St. 
D-ca III Baonu — kpt. Langner 

Władysław. - 
Stan pułku: 53 oficerów, 16 pod- 

chorążych, 139 podoficerów, 96 star- 
szych legjonistów, 2546 legjonistów. 
231 koni, 108 wozów i 19 kuchen, 

CHARAKTERYSTYKA PUŁKU. 
Oficerowie i podoficerowie pocho- 

dzili: : 
z dawnego I p. p. Leg. — 44 proc. 
z innych pułków legj. — 18 proc. 
z P. O, W. — 12 proc. 
z Polskiej Siły Zbrojnej 8 proc. 
z korpusów wschodnich 9 proc.   

Twoi. 

   

postanowił popełnić samobójstwo wraz ze 

swoją przyjaciółką. Ofiarą si j 

podczas wybuchu 6 osób, kilkanaście 

niosło ciężkie rany. 

   

ezne sztandary 63 r. i walk legjono- 
wych. Następnie szedł liczny oddział 
oficerów służby czynnej, poczem de- 
filowały przed Prezydentem liczne 
przybyłe z całej Polski oddziały Związ- 
ku Legjonistów i Związku Peowia- 
ków. Na czele oddziałów kroczył pre- 
zes Związku Legjonistów płk. Sławek 
który następnie wszedł na podjum i 
stanął obok Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, 

Wśród maszerujących oddziałów 
zwracały uwagę grupy hucułów, gru- 
py górników, które defilowały z kape- 
lami ludowemi na czele. Dalej szły od 
działy przysposobienia wojskowego. 
straży ogniowej, oddział Legjonu Mło 
dych, liczący przeszło 4 tys, uczestni- 
ków, oddziały związków Młodzieży 
ludowej w strojach ludowych. Zwra- 
cał uwagę oddział Legji Polskiej i Ie 
gjonu Młodych z Czechosłowacji. 

KPT. SKARŻYŃSKI U LEGJO- 
NISTÓW. S 

O godz. 4 popołudniu Humy uczest 
ników zjazdu poczęły ściągać do Ła- 
zienek celem wzięcia udziału w wieł. 
kim festynie legjonowym. O godz. 6 
przybył kpt. Skarżyński, którego przy 

Taki napis czytało przeszło 3 tys. 
ludu ( nie licząc wojska) zebranego 
wczoraj w Dubiczach. Czytali Białoru- 
sini, Łitwini, Polacy, spoglądali na 
Krzyż cierniem owity, na znak herbo- 
wy Polski—Litwy—Rusi — połączony 
wykuty w granicie takim kształtem. 
jak ongiś na sztandarach powstań- 
czych widniał, niosąc się przez pusz- 
cze, ponad głowami zapaleńców idą- 
cych w bój z przemocą. 

Wolność, to czarowne słowo pocią- 
ga takiem pragnieniem ziszczenia, 

   

Delfuss uda się do Rzymu 

WIEDEŃ, (Pat). Jak podaje „Reichs- 

post“, kanclerz Dolfuss na zaproszenie 

Mussoliniego uda się niebawem do 

Rzymu, gdzie przeprowadzi rozmowy 

polityczne. 

    

Do nabycia w piepwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

+ 2] 

XII. ZJAZD LEGJONISTÓW. 
dźwiękach Pierwszej Brygady legjoniś 
ci wnieśli na estradę na wyspie. Z pole 
cenia Zarządu Głównego i w imieniu 
Zjazdu Legjonistów wręczono kpt. 
Skarżyńskiemu krzyż Legjonowy z de 
kretem, podpisanym własnoręcznie 
przez Pana Marszałka Piłsudskiego. 
Kpt. Skarżyński w krótkiem przemó 
wieniu podziękował w serdecznych 

słowach za owację i za zaszczytne od- 
znaczenie. 

W chwili gdy legjoniści podnie- 
Śli bohaterskiego lotnika na ra- 
mionach wśród owacyj publiczności, 
nad Łazienkami ukazał się dywi 
samolotów wojskowych. przelatając 
kluczem nad biwakującym  tHumem. 
Uroczyste zakończenie zjazdu nastąpi 
ło o godz. 21 przed Komendą Miasta 
na placu Marszałka Piłsudskiego, skąd 
kompanja honorowa odprowadziła bo- 
jowe chorągwie i sztandary powstań- 
ców 63 roku i legjonów do Muzeum 
Wojsk Polskich. 

   

POWRÓT. 

Licznie przybyli na zjazd legjoniś- 
ci i peowiacy w godzinach wieczor- 
nych i nocnych poczęli opuszczać stoli 
cę specjalnemi pociągami. 
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lalki 2 Polski i ze $wiała 
— CZY NIE HEROSTRATESA tylko uda 

je „filantrop p. Z. Ch.? Po dwóch dnia cha 
wywoływania zbiegowisk w Wilnie „zacny 

ten ziemianin wynurzył się w piątek w sto 
licy. Jak podają pisma, p. Ch, z peł 8 

   

    

  

  z pisma wars 
spłatał fig 

    

  

     ntropami“ 
dze bezpi 

jusze służby zdrowia . : 
KOLONJĘ „NUDYSTÓW* NA WIŚLE 

powinny się Za— 
eństwa lub funkcjo 

    

zlikwidowało starostwo praskie. Na jednej 
z plaż w odległości zaledwie 1 mitr. od siebie 
znajdowały się 2 krypy — dla mężczyzn i 
kobiet. Polscy wyznawcy nudyzmu obrali 

właśnie sobie ten ze 
bytku. „Opalali się 
nie komunikując 
sko zamknięto, a w 

to do o'powiedzialności. 
250-TOMOWY SŁOWNIK 

skiego zamierza wydać Ak Nr 
w Leningradzie, W druku jest już pierwszy 
tom słownika. Plan całości obejmuje „die 

siatiletkę“. : 
— © INNYM IMPONUJĄCYM PŁANIE 

sygnalizują z Chamonix. Chodzi mianow 
o realizację tunelu przez Mont Blanc. Pi 
kilometrowy tunel ma połąc 
Włochami i doliną Aosta. 
1243 m. tunel ma otrzymać 2 roz 
Plan przewiduje regulację tempe 
matrz Itunelu za pomocą mnowocz > 
tylatorów, Koszta tego dzieła oblicz 

  

ek za miejsce przy- 
kostjumėw, swobod 

ę między sobą. ieli- 
iciela kryp pociagnie 

    
      

  

  

   
języka Tosvj- 

    

   

   

   

  

  

na 300 milj. franków. Czas trwania robót — 
5 lat. 

— BERNARD SHAW o teorji rasy: „Nie- 
ma istoty, którąby można nazwać nadczło- 
wiekiem. Są nad-matematycy Einstein      
oraz nad-dramaturgowie 
rodzaju ludzie mogą by 
jami i dyletamtami w 
pracy. 

— ZA LIST DO HITLERA sąd okr. w 
Gdyni skazał obywatela polskiego Władysła 
wa Pawlaka na 14 mies. więzienia, utrstę 
praw przez l. 5 i 50 zł. grzywny. W liście 
tym Pawlak skarżył się Hitlerowi, że Polexa 
odebrała mu rentę za inwalidztwo, odniesio 
ne w armji niemieckiej. 

Na takąż karę, za wyjątkiem grzywny, 
skazany został tofwarzysz Pawlaka — Woj 
ciechowski za publiczne odczytywanie tego 
listu. 

— DO STRATOSFERY wybiera sie w re 
lach naukowych belgijski inżynier Kosin. — 
Zamierza on przebyć w stratosferze 18 go- 
dzin. 

— KOLEJNE MISTERJUM W OBERAM 
MERGAU wypada w roku przyszłym. W 
związku z tem jedno z pism paryskich Jo 
nosi, że minister propagandy Rzeszy dr. 
Goebbels zamierza spożytkować to głośne na 
całem świecie widowisko dla swoich celów. 

Wj/g informacyj pisma min. Goebbels 
żądał przedewszystkiem „odżydzenia* w 
wiska i wprowadzenia „aryjskich trady 2 
Tylko Judasz i Kaifasz mogą być ucharakle 
ryzowani na Żydów, reszta (postaci powinna 
przedstawiać typy aryjskie i posiadać bię 
kitne oczy i blond włosy. 

jak ja, lecz 

zupełnymi ma 
innych dziedzin: 
      

  

       

  

    

  

   

    

    

     

ZAST. 

„Za naszą wolność i waszą”. 
że życie za nie się oddaje z rozkoszą 
wybierając śmierć zamiast niewoli 
Wolność! Słowo, które wtedy łączyło 
ludzi mowy różnej, ale serc jednakich 

W dalekich, zapadłych małych Du 
biczach, przeżyliśmy w odblasku wiel- 
kich zdarzeń i we wspomnieniach wieł 
kich cierpień poranek szumny wieh 
rem wiejącym z puszcz, rwącym łope 
czące sztandary, niosącym jakieś echa 
z przed lat 70. Dzieci i wnuki Powstz$ 
ców witali się temi wspomnieniami г 
czuli się bliscy sobie połączeni tyta: 

m i i 

Uspokojenie w Strasburgu. 
PARYŻ, (Pat) W Strasburgu nastąpiło 

uspokojenie. Ludność z niecierpliwością ocze 
„kuje zgody organizacyj robotniczych na ar- 
bitraż ministra pracy. Do roboty nikt nie 

wrócił, Wobec nie sprzątania ulic przez pra 
ceowników miejskich całe miasto jest zaśmie 
ccne. Po mieście krążą patrołe, 

Codess i Rossi lecą. 
PARYŻ, (Pat). Lotnicy francuscy Codess 

i Rossi, którzy usiłują pobić Światowy re- 
kord długości lotu w linji prostej bez Igdo- 
wania, przebyli już Atlantyk i a godz. 20.22 

  

z 6 armji austrjackiej 5 proc. 
innego pochodzenia 4 proc. 
Jak z tego wynska 3/4 korpusu ofi 

cerskiego wychowały walki o niepo- 
dległość Ojczyzny oraz ideologja twór 
cy Wojska Polskiego, Józefa Piłsud 
skliego, 

Podoficerowie: W czasie wymar- 
szu w pole pułk posiadał zaledwie 
trzecią część potrzebnej ilości podofi- 
cerów. Wszyscy bez wyjątku podofi- 
cerowie pułku rekrutowali się z ochot 
ników, iktórych trzon główny stano- 
wili dawni podoficerowie legjonowi 
lub też członkowie P. O. W. : 

Szeregowcy pulku rekrutowali się 
z ochotników i żołnierzy z poboru. 
Ochotnicy prawie bez wyjątku byli 
Polakami ; przedstawiali wielką war- 
tość moralną, czego nie można powie- 
dzieć o rekrutach, wśród których by- 
ło 82 proc. Polaków, a reszta z in- 
nych narodowości, ogólnie będących 
na słabym lub przeciętnym poziomie 
umysłowym. Jednak wytężone do naj 
wyższego napięcia wysiłki oficerów 
i starszych podoficerów z jednej stro- 
ny, zaś wrodzona karność i posłuszeń 
stwo oraz podatność rekruta dały nad 
zwyczajne wyniki, o czem świadczyć 
będą chlubnie zapisane pierwsze w 
niepodległej Ojczyźnie stoczone wal- 
ki, które rozpocznie majsłabszy III 
baon przynosząc chlubę całemu puł- 
kowi, 

PUŁK W CZASIE WOJNY 
r Z BOLSZEWIKAMI. 

Pierwszym d-cą 1 p. p. Leg, w 
Polsce Niepodległej był od dn. 28.11 
1919 r. Ś. p. płk. Lis-Kula. Następnie 
dowodzili pułkiem kolejno: kpt, Kru- 
szewskij Jan od 18.11.19 r. — 15.VIII 

         

przelecieli nad lotniskiem Le Bourget pod 
Paryżem, Tu zakomunikowali oni, że po- 
siadają jeszcze 2800 litrów benzyny, ©® 
umożliwi im Jot do Indyj. 

1919 r., mjr. Dragat Władysław od 
15.VIIL.19 r. — 21.11.20 r., kpt. Kru 
szewski Jan (od VII.20 r, ppłk.) do 
końca wojny. 

Czasowo zastępowali ppłk. Kru- 
szewskiego: mjr. Kozicki Stanisław 
od 26.V do 18.VI.20 r. i od 8.VII do 
16.VIII.20 r., kpt. Wenda Zygmunt 
od 17.VIII — 2.IX.20 r., mjr. Pakosz 
Michał od 6.1X — 17.IX.20 r. 

Kapelanem pulkowym był od 
4.УП.19 r. do końca wojny kpt. ks 
Tyczkowski Franciszek. 

STAN LICZEBNY PUŁKU 
W CZASIE WOJNY. 

W. dniu pierwszego boju w W'lnie 
dnia 21 kwietnia 1919 r. 1 p.-p. Leg. 
liczył 51 oficerów, 14 podchorążych, 
146 podoficerów, 2630 legjonistów. 
Stan ten podnosi się i spada kolejno. 
Uzupełnienia pułk otrzymywał głów - 
nie ze swego baonu zapasowego. 

Uposażenie i zacpatrzenie pułku 
w czasie wojny: Uzbrojenie — prze- 
ważnie austrjackie karabiny ręczne 
i maszynowe w początkach I-ych bo- 
jów, później rosyjskie i francuskie, 
przeważnie zdobyczne na bolszewi- 
kach, zaś w roku 1921 Chanchatr i 
garlacze V. B. 

Umudurowanie: polskie i amery- 
kańskie, z których nie wytrzymywalo 
próby, tak że w październiku 1919 ; 
pułk był marnie umudurowany. Do- 
piero przed kampanją łotewską pułk 
wyposażono w dostateczną ilość u- 
mundurowania amerykańskiego, Uzu 
pełnienie mastąpiło przed opera- 
cją na Ukrainie, uwzględniono przy- 
tem mową formę umundurowania 
oraz barwy broni j wężyki. 

Wyżywienie i zaopatrzenie piienięż- 
me naogół było dobre za wyjątkiem 

zmarłymi, lud  litewsko-białoruski 
zgromadzony w koło, staruszki 80-ci0 
letnie wspominały tamte czasy i strasz 
ne okrutne boje w lasach, kędy mło 
dzi ginęli pod kulami „ruskich*, co po 
tem kościoły zamykali. 

Mężne oczy żołnierskie patrzą z 1dą 
cych w szeregach, w obłokach płowe- 
80 kurzu, pod rwącemi się śnieżnemi 
chmurami na szafirach nieskończonoś 
ci. Gromkie głosy ślubują opiekę nad 
Pomnikiem, wierność hasłu. Wszyscy 
dla wszystkich to uczynili, za całą tę 
ziemię w jej łonie legli, krwią swoją 
użyźniając ją, by wyrósł kwiat wspól- 
nej, naszej i waszej Wolności, 

A że krwi, męki i życia nie żało- 
wali, jakże my trudu żałować mamy” 
Jeśli oni legli w żałosnej, ofiarnej mę- 
ce, jakże nam, ich dzieciom nie podjąć 
tego samego hasła, wspartym tem wieł 
kiem szczęściem że się ziściło. 

Niechże śpią spokojnie bohatero 
wie z Dubiekiej bitwy 1863 r. — w 
ich kroki idą z tem samem wołanient 
następne pokolenia Polaków. 

Н. & 
Obszerniejszą relację z przebiegu wracer 

stości w Dubiczach zamieścimy jutro. (Red 

okresu odwrotu z 1920 r., w czasie 
którego otrzymywano spleśniały chleb 
lub wcale go nie otrzymywano. Po- 

dobnie przedstawia się sprawa mięsa, 
które zastępowano nierzadko zepsu: 
temi konserwami. W większości jed- 
nak wypadków żołnierze musieli za- 
dowolić się gościnnością choć ubo- 
giej, lecz życzliwej ludności Podła- 
sia. 

Urządzenia kulturalne pułku: Mi. 
mo niesprzyjających warunków pułk 
posiadał własny teatr, spełniający 
dość udatnie swoją misję pod sprę 
żystem kierownictwem ii reżyserją 
mjr. Chudyby i por. Niżyńskiego. Po- 
siadał on własną orkiestrę pułkową, 

powstałą ze straży ogniowej w Kiel- 
cach. W r. 1919 orkiestrę zorganizo- 

wał na XI rangi — Zamorski. Stała 
ona zawsze na wysokim poziomie. 
Ponadto prowadzone były wykłady 
i pogadanki; ogólno-kształcące i wy” 
chowawcze — nierzadko na pozyč- 

jach. S 

UDZIAL W WOJNIE 1919 1920 R. 
Udział swój w wojnie 1919—1920 

T. pułk 1 piechoty Legjonów zapisai 
chlubnie złoto-krwawemi zgłoskami 

w drogach wielkich wyczynów bol" 
wych odrodzonej Armji Polskiel- 

Rozpoczął je w kwietniu 1919 roku 
chlubnym bojem o Wilno, które zło* 
żył Dziadkowii w dniu Wielkiej NOčY: 

jako najdroższy od serce Mu od = 
nych upominek. I wit je złoto-kTWA: 
wemi niėmi odWilna poprzez DžwiNS . 
(13.1.20 r.) — Poliszczyno (25.1.20 2 

—Kijów (V.20 r.) — Równe (10.VI = 
20 r.) — Drohiczyn (19.VII.20 r.) — 
Białystok (22.VIHI.20 r.) — Lidę (28: 
1X.20 r.) — aż po brzegi północnej
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KURJER SPORTOWY === 
Mowy stadjon imienia Marszałka Józela Biłytiskiegą, Wilno wyplywa na szerszą widownię. 
Wilno otrzymało wczoraj jeszcze 

jeden stadjon sportowy. Przybyło boi- 
sko, które zapewne nie zarośnie trawą, 
które nie będzie stało odłogiem, a sta- 

nie się terenem nietylko walk sporto- 
wych o palmę pierwszeństwa ale prze 

dewszystkiem terenem żmudnej, co- 

dziennej pracy. ; 

Patrząc na ten nowy stadjon nazwa 

ny imieniem Marszałka Józefa Pilsud- 

skiego przypominać zaczynam sobie 

odległe lata początków sportu wileń- 

skiego. я 
Przesuwa się przed nami obraz boi 

ska piaszczystego przy ul. Zakreto 

wej gdzie pierwsze odbywały się me 
cze piłkarskie, gdzie się rodził sport 

wileński. a> г 
Potem. a było to prawie równocześ- 

gdy ustawialiśmy swe rekordy lekko- 
atletyczne w parku sportowym, który 
otrzymał nazwę parku im. Gen. Že- 
ligowskiego. 

Ci wszyscy, którzy pamiętają te о- 
dległe, a tak miłe czasy to wiedzą jak 
wielka zaszła różnica w stosunkach 

sportowych. 
Trzeba przecież przejść również z 

tego pierwszego okresu pracy sporto- 
wej w okres drugi, a drugim tym okre 
sem były lata powstania dwóch boisk 
sportowych. Jedno usypał na wzgó- 
rzach Bouffałowej góry 1 p. p. Leg., 

drugie również usypał, ale już inny 
pułk bo 6 p. p. Leg. i na innych wzgó 
rzach bo na Antokolu, a trzecim boi- 

skiem było dzieło kpt. Kawalca na 
Pióromoncie. 

Z tych pięciu pięknych ongiś 
boisk pozostały ślady, a z niektórych 
wspomnienia. 

Zakret przestał istnieć. Boisko zli- 
kwidowano zupełnie, zasadzając kar- 
tofle. Na górze Bouffałowej również 
cały wysiłek 1 p. p. Leg. poszedł na 
marne, bo wojskowym odebrano sta- 
djon, by go zniszczyć zupełnie. W 
parku im. gen. Żeligowskiego zlikwi- 
dowano boisko piłki nożnej, a wybu- 
dowano korty tenisowe i przystosowa 
no boisko do gier i zabaw młodzieży 
szkolnej. 

Co zaś do dwóch pozostałych 
boisk, to również nie da się o nich po 
wiedzieć nic pochlebnego. 

Na Antokolu bieżnia lekkoatletycz 
na została całkowicie zniszczona, częś 
«ciowo uległa ona zniszczeniu przez 
działanie powietrza i wody, a częścio- 
wo przez kolarzy, którzy organizowali 
na niej swoje wyścigi. Słowem dla 
lekkoatletyki stadjon na Antokolu 
przestał istnieć, a boisko piłki nożnej 
wymaga obecnie gruntownego remon- 
tu. 

Pióromont z chwilą „skorzenia* 
trybuny stracił na swej wartości, gdyż 
trudności były, a raczej i teraz są b. 
poważne przy większych zawodach, 
które kończą się deficytowo, podci- 
nając egzystencję organizacyj sporto- 
wych. Pod wzgłędem zaś piłki nożnej 

stadjon okazał się zbyt twardy i nie- 
równy. 

Wobec tego wytworzyła się nadzwy 
<zaj krytyczna sytuacja. 

Wilno pozostało bez boiska, mając 
na papierze aż 3 możliwe do korzy- 
stania. 

W chwili tego krytycznego okresu 
przychodzi właśnie nam z pomocą W. 
K. S.1 p. p. Leg., który dzięki inicja- 
tywie pułk. Wendy wybudował nowy 
stadjon sportowy. 

Stadjon ten będzie bezwzględnie re 
prezentacyjnym boiskiem Wilna, a to 

  

Dźwiny, znacząc szlak swój mogiła- 
mi najdzielniejszych swoich żołnie- 
Tzy i d-ców i okrywając imię żołnie- 
rzą polskiego nową sławą, A chorąg 
wi pułkowej krzyż i wsięga Viriuli 
Militari znak widomej za męstwo na- 
grody. O męstwie tem świadczą czy- 
ny, które, choć rzeczywiiste, zda 
się mogą więcej snem niż jawą. Dość 
wspomnieć bój pod Białymstokiem 
(22.VIII.20 r.), w którym pułk pierw- 
szy przyczynił Rosjanom strat nie do 
uwierzenia, kładąc zabitych lub ran- 
nych przeszło 600 i biorąc zgórą 
7.200 jeńców, a wśród nich wielu ofi- 
<erów; ponadto 1 samolot, 22 działa 
nowe, kilka uszkodzonych, 124 ka. 
rabiny maszynowe, 3 pociągi z ma- 
terjałem wojennym, a wśród nich— 
1 wagon ciężkich karabinów maszy- 
nowych. Poniósł przytem sam cho- 
<iaż dość dotkliwe, jednak niepomier 
nie małe straty, zabitych: 2 oficerów, 
3 podoficerów, 13 legjomiistów i 2 o 
chotników cywilnych, rannych — 5 
oficerów, 24 podoficerów i 127 legjo. 
nistów. Podobnie w boju 6 Lidę, jako 
zdobycz wojenną na Rosjanach, zdo- 
był 9 dział, w tem — 3 ciężkie, 21 
CKM, 1894 jeńców (w tem 51 ofic.j, 
2150 wozów i szpital polowy 3 armji 
sowieckiej. 8 

  

Od czynów wielkich, czynów mę- 
stwa i waleczności roją się karty dzie 
jów 1 pułku piech. Leg. To też pisząc 
je krwią ofiarną najlepszych swoich 
żołnierzy stworzył skarbnicę nieprze- 
braną , skarbnicę dla przyszłych po- 
koleń, których wielcy pisarze szukać 
będą i czerpać dla siebie z tych dzie. 
jów tematv do największej epopei, 
jaka świat cały zadziwi, stwiając czy- 
ny te, jako niedošcignione wzory do 

  

że leży nieco dalej od miasta, lo nie 
wpłynie zapewne na frekwencję, a je 
żeli będą tam odbywać się ciekawe im 
prezy, to publiczność nie będzie spe 
cjalnie krępować się odległością, bo w 
Warszawie czy Krakowie boiska nie- 
które też nie leżą w śródmieściu, a 
zbiera się zawsze koło 3—5 tysięcy wi- 
dzów. 

Biorąc więc pod uwagę, że stadjon 
ten ma być boiskiem reprezentacyj- 
nem przeto musi być szanowany nie- 
tylko przez zawodników, ale i przez 
szanowną publiczność, bo inaczej 
staną tylko ślady. 
przez okres 2—3 lat ze stadjonu zo- 

Patrząc na boisko ,które wczoraj 

  

zostało uroczyście otwarte możemy zu 
pełnie śmiało powiedzieć, że Wilno po 

stawiło pod tym względem wielki 
krok postępu. Dziś więc nie będziemy 
już narzekać, że nie mamy stadjonu, 
że nie mamy boiska na którym można 
byłoby przeprowadzić większe jakies 
międzynarodowe zawody. 

Przeto dla sportu wileńskiego -- 
warcie nowego boiska ma ogromne 
znaczenie rozwojowe, to też całe spor 
towe Wilno wita z uznaniem dzieło 
niestrudzonych organizatorów sportu 
przy W. K. S. 1 p. p. Leg. 

Twórczej pracy należą się słowa 
uznania, 

Uroczyste otwarcie stadjonu W.K.S. 
Do koszar I Brygady pędzą samo- 

chody, suną przeładowane autobusy. 
idą śpiesznie chodnikami sportowcy. 
Wszyscy dążą na stadjon. Wszyscy 
chcą wziąć udział w uroczystości ot- 
warcia i zobaczyć jak wygląda nowe 
boisko, które Wilno właśnie ma otrzy 
mać, 

Trybuna stadjonu zapełnia się 
szczelnie widzami, a tam z drugiej 
strony boiska ustawia się mur „sto- 
jących miejsc. ы 

Kilka minut po 17 na stadjon 
przyjeżdża P. Marszałk. Piłsudska z 
córeczkami. Rozpoczyna się uroczy 
stość otwarcia. Poświęcenia stadjonu 
dokonuje były kapelan 1 p. p. Leg. 
ks. Tyczkowsk'. 

Następnie głos zabrał twórca sta- 
djonu płk. Zygmunt Wenda, który 
w krótkich słowach złożył podzięko- 
wanie tym wszystkim, któjzy przy- 

- 

Libertas — 
Wspaniała gra. Pierwszą 
Obok sibie ustawiły się dw'e dru- 

żyny. Wysłuchano hymny państwo- 
we. Zamieniono proporce. Przy tej 
okazji organizacje wileńskie spokrew 
nione duchowo ze sportowcami WKS 
wręczyli p. pułkownikowi Wendzie 
szereg upominków * tak w imieniu 
koleg. sędziów przemawiał wręczając 
statuetkę por. Bajgier. Tak samo Ma- 
kabi, ŻAKS i KPW. Ognisko przez 
p. Audrzeja Kisiela złożyło słowa uz- 
nania płk. Wendzie za jego pracę, 
która tak cenne, widoczne wszystkim 
wydaje owoce. 

Wreszcie rozpoczęto mecz, który 
od pierwszej aż do ostatniej m'nuty 
gry trzymał w napięciu wszystkich wi 
dzów. 

Rozpoczęła się koncertowa gra 
wiedeńczyków i nadzwyczaj ambitna 
walka wilnian. 

Oczom nie chciało się wierzyć, że 
ci mas* gracze potrafią tak pięknie 
grać. Wojskowi mają właśnie, to w 
sobie, że przyjmują system gry od 
przeciwnika, tak też i teraz W. KS. 
przyjął grę wiedeńczyków. Częścio- 
wo im się to udało, bo przez pierw- 
szych 20 minut trwała całkiem wyrów 
nana gra. Na boisku toczy się ostra 
walka o każdą piłkę. Obie drużyny 
chcą strzelić pierwszą bramkę. 

Mijają minuty gry. Pierwsza bram 
ka pada w 138 minucie gry strzelona 
przez Naczulskiego. 

Z trybun zrywa się burza oklasków 
Wilno zaczyna prowadzić. 

Toczy się równorzędna walka. 
Wiedeńczycy już nie żartują, a do- 
kładają wszelkich starań by wyrów- 
nać. 

Libertas ma szereg sytuacyj, ale pił- 

osiągnięcia przyszłym pokoleniom do 
naślądowania. Z kart dziejów i pułku 
piech. Leg. wieje więcej czaru, baśni, 
niż twardej rzeczywistości pisanej 
ofiarną gorącą krwią tysięcy rannych 
rozkaz Wodza spełnili bez reszty, za- 
i poległych żołnierzy. Żołnierzy, co 
sługując na największe dla siebie n- 
znanie, „że nigdy w boju nie zawie. 
dli*. Historją taką nie może się po. 
szczycić żaden z innych pułków Da. 
szej Armji. 

, I dziś w pracy pokojowej płk 
pierwszy wierny idei Wodza i posłu- 
szny rozkazom Jego bez zastrzeżeń, 
sianął do wyścigu pracy, owocami 
której dowieść może, że jak w boju, 
tak i tu jest niezawodnym i jedynym. 
Gdyby ktoś dziś chciał pisać dz'eje 
pracy tego pułku w czasach powojen 
nych, nie zamknąłby jej w jednym. 
największym nawet tomie, gdyż pra- 
ca ta wre i tętni żywo, że dzień nie- 
mal każdy do dorobku pułku i do 
jego wielkiej sławy dorzuca nowe 
wielkie wartości i zdobycze, które go- 
dne są ich uwiecznienia. 

„. I wielką stratę poniesie dobra 
Sprawy, dla której wszyscy opromie- 
nieni jdeqą Wodza Narodu naszego słu 
Zymy, jeśli ten trud i wysiłek i ofiar. 
na praca pokojowa pułku nie zosta- 
nie przez nikogo uwiecznioną i prze- 
kazaną obeenemu i przyszłym poko- 
leniom, jako wzór — jak Ojczyźnie 
służyć trzeba — do naśladowania. 

Wilhelm Malee. 

Żestawiłem i uzupełniłem według mir. 
Adama Borkiewicza. 

czynili się do budowy boiska, a w 
pierwszym rzędzie rocznikowi 1910 
który własną pracą utworzył tak 
wspaniały stadjon. Kończąc swoje 
przemówienie płk. Wenda ogłosił 
wszystk'm, że nazwany zostaje imie- 
niem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Zgromadzony tłum przyjął to entu- 
zjastycznem powitaniem Niech żyje! 

Cześć! — 
Z trybuny honorowej na boisko 

przed rozpięte wstęgi o barwach 1 
P. p. Leg. zeszły córeczki P. Marszał- 
ka Wanda i Jadwiga Piłsudskie, któ- 
re przecięły wstęgi. 

Stadjon został otwarty. . 
Samolot unoszący się nad stadjo- 

nem rzuc'ł wiązankę kwiatów i pięk- 
ną, czerwoną piłkę, którą został roze 
grany międzynarodowy mecz piłkar- 

ski pomiędzy wiedeńską drużyną. Li- 

bertas, a WKS. & 

W.K.S. 6:3. 
bramkę zdobyli wilnienie. 
ki idą w aut. Wyróżnia się doskonały 
gracz na prawem skrzydle Studenik, 

który jest reprezentantem Austrji. | 
Pod bramką Wilna zaczynają je- 

dnak tworzyć się groźne sytuacje. Mi- 
ja jeszcze jedna niebezpieczna sytua- 
cja, likwidowana przez obrońców wi- 
leńskich. 

Drąg nie może wykorzystać jesz- 
cze jednego kornera. 

Pod bramką Liberty zaczyna sta- 
wać się gorąco. Wilnianie znów mają 
szereg pięknych sytuacyj. 

Dopiero w 33 minucie pada bram- 
ka. Libertas strzela przez pr. łączni- 
ka. Od tej chwili mamy lekką przewa 
gę wiedeńczyków. Pechowo gra Ro- 
gow, który minutę przed przerwą pu 
szcza jeszcze jedną bramkę, ustalając 
do przerwy wynik 2:ł dla Liberty. 

Po źmianie stron wilnianie opada- 
ja na siłach i gra nieco traci na uroku. 
Wiedeńczycy zaczynają coraz częściej 
dochodzić do głosu, zdobywając ko- 
lejno aż 4 dalsze bramki. 

Dopiero 10 minut przed końcem 
W. K. S. zrywa się do walki. Wyni- 
kiem są dwie strzelone bramki przez 
Pawiowskiego i Drąga. 

Mecz kończy się wynikiem 6:3. Wy 
nik ten chociaż przegrany, to jednak 
jest wysoce zaszczytny dla Wilna. 

Gra była wprost koncertowa. Wil 
no bodaj pierwszy raz oglądało tak 
piękną i w wysokim stopniu gentel- 
menską grę. 

Sędziował b. poprawnie p. Wohl- 
man. Publiczności koło 3000 osób. 

Lawody pływackie na Wilji 
Staraniem Okr. Zw. Pływackiego 

przez ŻAKS. i PKS. zostały wczoraj 
zorganizowane pierwsze w tym sezo- 

nie zawody pływackie, które zgroma- 
dziły na starcie 24 zawodników, a co 
ciekawsze, że zawody te cieszyły się 
również wielkiem powodzeniem szer- 
szych mas sportowców. 

Nad brzegiem Wiłji zgromadziło się 
sporo widzów, a płynącym zawodni 
kom towarzyszył korowód płynących 
łodzi. 

Zawody udały się doskonale, będą 
wspaniałą propagandą sportu pływae 
kiego, który u nas niestety w bardzo 
niepomyślnych warunkach rozwija się. 

Zapewne więc teraz organizatorzy 
po przełamaniu w tym roku pierw- 
szych lodów zdecydują się przeprowa- 
dzić jeszcze coś ciekawego na Wińji, 
względnie w basenie kuratorjum. 

Wyniki techniczne zawodów są na- 
stępujące: 

1) Wirbilis W. K .S. — 48.25. 
2) Wróblewski W. K. S. — 50.13. 
3) Radziulewicz W. K. S. — 50.26 
Wśród pań: 

1) Kołtunowiczówna ŻAKS, —- 54.8 
3) Gurwiczówna ŻAKS. 
3) Benginówna Makabi. 
Organizacja zawodów sprawna. 

Warunki techniczne ciężkie, gdyż 
przez cały czas silny wiatr. 

RISE IS ITT NAT OST RREUENSO S 

Dr. med. Ch. Szenieki 
chor. skórne i weneryczne 

ZAKŁAD RENTGENOLOGICZNY 
GABINET ELEKTROLECZNICZY 
Baranowicze, Sosnowa 15. Tel.134 

POWRÓCIŁ. 

Mija dopiero pół sezonu sportów 
letnich, a zupełnie śmiało możemy 
już powiedzieć, że Wilno obudziło się 
z letargu, dając coraz częściej znać 
o sobie. 

Wilno wypływa na szersze wody. 
Zaczynamy imprezami sportowemi 
zwracać na siebie uwagę, a to jest 
już b. ważną rzeczą, bo przecież przez 
imprezy sportowe zdobywa się nietyl 
ko propagandę, ale i wyrobienie spor 
towe jak zawodników, tak : szerszych 
mas miłośników sportu. 

Od jakiegoś czasu w sporcie wi- 
leńskim zaczęliśmy coraz częściej no- 
tować ciekawe wydarzenia. Ruch tea 
rozpoczął się już w zimie, a trwał 
przez całą wiosnę, przez lato : teraz 
właśnie również zapowiada się dalszy 
postęp wytężonej pracy organizato- 

rów. 

* Przecież nieraz już zwracaliśmy 
uwagę, iż w Wilnie stanowczo za ma 
ło mamy ciekawych imprez, które 
mogłyby zainteresować szerszy ogół, 
które wynikami swemi  zwróciłyby 
uwagę na Wiino. Po długich okre- 
sach przygotowań, nareszcie wspó!- 

nemi siłami dało się nam jakoś dźwi- 
gnąć się z martwego punktu. 

Dziś nie można już narzekać, że 
w Wilnie nie mamy zawodów sporto 
wych, że sport w Wilnie śpi. 

Tutaj musimy jednak zrobić pew- 
ne zastrzeżenie co do samych wysił- 
ków sportowych osiąganych przez 
wilnian. W tym kierunku jest również 
pewna poprawa, ale niesiety jeszcze 
nie możemy być „rekordamŃ* Wilna 
zachwyceni. Rzecz oczywista, że wy- 
niki sportowe idą w uzależnieniu od 
imprez i to od jakości tych impre:, 
przeto możemy mieć pewność, że 
Ł biegiem czasu, jeżeli rzecz oczywi. 
sta w dalczym ciągu mieć będzieiuy 
szereg imprez pierwszorzędnych, to 
i poziom sportowy znacznie się pod- 
niesie. 

Obecnie jest okres, że nie liczymy 
się zbyt z wynikami. Chcemy i organi 
zujemy zawody z udziałem głośnych 
nazwisk, ale zapominamy o wyni- 
kach. Niebawem jednak n'e będziemy 
już mieli prawa zapominać o wyni- 

kach, a dbając o honor naszych karw 

będziemy musieli starać się dorów- 
nać naszym rywalom. 

Zawody przeprowadzane w silnej 
konkurencji dają nam pełną satystak 
cję walki sportowej. Nieraz zasmu- 
cają nas niektóre wyniki, ałe smutek 
ten rodzi zaciętość sportową, a za- 
ciętość sportowa pozwala nam snuć 
jak najśmielsze przypuszczenia co da 
przyszłości. 

Przecież taka chociażby brzegra- 
na z mizerną reprezentacją B:ałego- 
stoku niejednemu naszemu zawodni- 
kowi zepsuła dużo krwi, niejednego 
zawstydziła, ale niema złego bez do- 
brego. Przegraliśmy z Białymstokiem 
bo zechciało nam się ich zdruzgotać, 
zechciało się nam wygrać zdecydowa 
nie miażdżącą przewagą punktów, 
tymczasem ios pozwolił sobie spłatać 
figla i noga nam powinęła się, a Bia- 
łystok teraz szczycić się może wspa- 
niałym sukcesem, Przegrana ta boli 
nas więcej niż jakaś inna, bo dotych 
czas uważaliśmy, że Wilno jest lepsze 
od młodego pod względem lekkiejatle 
tyki Białegostoku. Zobaczymy co bę 
dzie w roku następnym. \ 

Tak samo przešladowal nas pech 
w Rydze. Któż mógł spodziewać się, 
że Królewiec podstępnie sprowadzi 
wioślarzy z Berlina, że spotkamy się 
z hitlerowcami, z osadami, które ma- 
ją od nas nietylko szkołę, ale i sto 
razy głośniejsze tytuły. 

Odniosło się wrażenie, że Wilno 
przegrało, ale wrażenia tego przegra- 
nia budzą również i inne refleksje, 
a mianowicie refleksje głębszej ana- 
lizy. Przecież był to pierwszy start 
zagranicą, a jeżeli chodzi o poziom 
naszego wileńskiego wioślarstwa, to 
nie jest on już znów tak beznadziejnie 
słaby, żeby budził pesymistyczne na- 
stroje, 

Słowem wniosek logiczny z tego 
wypływa taki, że może zbyt wcześnie 
zetknęliśmy się z tak silną konku- 
rencją i wioślarze nasi przegrali bę- 
dąc całkiem usprawiedliwieni, bo u- 

iedliwia ich aż nadto dobrze 
ja, z jaką walczyli na torze. 

Wystarczy powiedzieć, że zwycięska 
osada AZS przybyła na metę zupeł 

    

   

ba i i iii WZORZE REY RE ZE ZES OOO OETOWOZOWCK 

Rajd motocyklowy 
Warszawa—Wilno—Warszawa. 

Rok rocznie odbywa się przejaz- 
dem przez Wilno wielki raid moto- 
cyklowy Legji, który gromadzi na 
starcie sporą ilość zawodników. 

Raid ten jest doskonałą propagau 
dą sportu motocyklowego na prowin- 
cji, gdyż trasa raidu przechodzi przez 
Białystok, Grodno no i przez Wilno. 

W tym roku rai ten odbędzie się 
już za kilka dni, bo 13 sierpnia. 

Wieczorem więc 13 sierpnia przy- 
jadą do nas liczni uczestnicy tego rai 
du by spędzić jeden dzień w Wżlnie, 
a 15 sierpnia odjechać do Warszawy 
i tam zakończyć ten 1000 kilometro. 
wy raid. 

Wilniianie czynią już przygotowa- 
nia by spotkać gościnnie przyjeżdża- 

jących sportowców. 
W tym samym czasie Wil. T. C. 

- M. organizuje zjazd gwiaździsty do 
Wilna, Będzie to pierwszy swego ro- 
dzaju zjazd, którym powinny zainte- 
resować się kluby motocyklowe z ca- 
łej Polski. Ciekawi jesteśmy ilu ucze 
stników może ta ciekawa impreza 
zgromadzić. 

Słowem w najbliższą  niedz'elę 
mieć będziemy sporo okurzonych go- 
ści. 

Wilnianie zapewne również będą 
nietylko organizatorami, ale i zawod- 
nikami, 

Sądząc z ubiegłych lat, to raid Le- 
gji warszawskiej powinien cieszyć się 
rekordowem powodzeniem. 

SANT T I T STI TSS 

Oficerowie polscy w Paryżu, 

  

Oficerowie polscy w Centrum Wyższych 
Studjów Wiojskowych w Warszawie, przyby- 

li z wycieczką do Paryża, składając wieniet 
na grobie Nieznanego Żołnierza w obecności 

gen. Knolla i płk. dypl. Błeszczyńskiego, at- 
tache wojskowego przy ambasdazie Rzeczy- 
pospolitej w Paryżu. 

Katastrofa motocyklowa. 
Wczoraj, w godzinąch wieczorowych na 

ulicy Wileńskiej, wpobliżu kqmienicy Nr. 35 
miała miejsce ciężka katastrofa motocgklo- 
wa 

Szybko mknący od strony mostu Zielone 
go, motocykl, jierowany przez Sportowea 
Józefa Basy (ul. Bonifraterska, 12) znałzt 
się nagle pomiędzy zdążającym w przecizy - 

ległym kierunku, autobusem komunikacji 
miejskiej, a dorożką. Chcąc uniknąć karam 
bglu, Bas nągle zahamował motocykl 

Skutki tego były dlą niego fatalne. Siłą 
rozpędu motocyklista został wyrzucony па 
br,,k, Skutkiem czego doznał poważnych 
potłuczeń ciała, 

Motocykl uszkodzony. (e). 

Krwawe 
Wezgraj wieczorem w mieszkaniu Waeta- 

wą Chwojnowskiego (Kurhany Nr. 1) odby- 
wało się wesele. 

W pewnej chwili, kiedy goście bąwili się 
jak najlepiej i nastrój zebranych osiągnął 
punkt kylminacyjny, do mieszkania wiar- 
gnęło kiłky osobników, którzy zaczęli demo 
lować mieszkanie oraz usiłowali pobić pqn- 
па młodę, 

W obronie stanęli goście. Wywiąząła 
Się bójka na noże, kije i inne „narzędzia 

wesele. 
bojowe” kreyy popłynęła strumieniem, 

Zažarta wglka trwała, aż d, chwili przy 
bycia zgałarmowanej policji, która położy- 
łą kres zajściu. 

Poważnie rannych Wacławą Chwojnow- 
skiego, Adama Stankiewicza (Klonowa 15; 
oraz Jang Grzybowskiego (Stefańsj,a 49) 
przewieziono karetką Pogotowią ratunkowe- 
go do szpitala Św. Jakóba, 

Kilku awanturnikóy zatrzymano. (e). 

nie wyczerpana, a Witkowski zemdłał 
przecież na samym finiszu. 

Walczymy ambitnie o każdy cen- 
tymetr i nikt nam tego nie może za- 
rzucić, że walka nasza nie daje obra- 
zu prawdziwej gentelmeńsko-sporto- 
wej walki. 

A teraz słówko o piłce nożnej. 
Przecież i tutaj mamy znaczne oży= 
wienie w sezonie. Dawno przecieź 
Wilno nie miało tak bogatego sezonu 
jak w tym roku. Wystarczy chociażby 
wziąć to co było, Mieliśmy występy 
drużyn ligowych, emocję rozgrywek 
lokalnych i ostatnio występy piłkarzy 
wiedeńskich. Czeka zaś nas również 
dość obfity firał sezonu. Już zapowie 
dziane są występy piłkarzy Łotwy, 
a finałowe rozgrywki o wejście do Li- 
gi też chyba coś powinny znaczyć. 
Poziom piłki nożnej o ile lekkoatle- 
tyki niezbyt się podniósł, to w piłcz 
widzimy postęp. Najlepsze dwie na- 
sze drużyny, bo W. K. S. i Makabi 
można w idanym wypadku mówić, 
reprezentują się znacznie lepiej, niż 
w roku ubiegłym, Zresztą wyniki to 
w całej rozciągłości potwierdzają. 

Jesień w sporcie wileńskim bę- 
dzie więc wyjątkowo obfita w impre- 
zy. Prawie we wszystkich gałęziach 
sportu nastąpi powtórne ożywien'e. 

Wystarczy zaglądnąć na chwilkę 
do kalendarzyku by zgubić się w sze- 
regu imprez, które zapow'adają się 
na koniec sierpnia i na wrzesień. 

Maraton o mistrzostwo Polski. Za- 
wody kolarskie ulicami Wilna, Mecz 
piłkarski z Łotwą i „ligowe*, Zawody 
lekkoatletyczne z Dimzą i prawdopo 
dobnie z Heljaszem, Regaty wioślar- 
skie na Wilji, Pierwsze w tym sezo- 
nie regaty kajakowe. Międzynarodo- 
we mistrzostwa tenisowe, 

Sądzę, że narazie wystarczy. Cie- 
szy się więc serce, że nareszcie Wilno 
zaczęło wypływać na szersze wody, 
že zaczęliśmy zdobywać mietylko w 
Wilnie ale i zagranicą popularność 
sportową. 

Nawiązując do tych wszystkich 
drobnych uwag i ciekawych spostrze- 
żeń na zakończenie dodać pragniemy, 
że organizatorzy nasi postanowili w 
najbliższym czasie w porozumieniu 
z p. ministrem Z. Beczkowiczem za- 
wiązać specjalne Koto įmprez sporto- 
wych polsko-łotewsktch. : 

Koło to spełniałoby rolę pośredni- 
ka. Mielibyśmy odraqu uproszczoną 
pracę, a biorąc »od uwagę, że stosun : 
ki z Łotwą z kaódym miesiącem stają 
się coraz bardziej zażyłe przeto po- 
wsłanie takiego Koła jest wjprost kwe 
stją nieodzowną. 

Perspektywa więc sportu wileń: 
skiego staje s'ę bardzo szeroka. Wil- 
no zaczyna stawać się poważnym 0$- 
rodkiem sportowym. J. N. 

WILNIANKA MISTRZYNIĄ POLSKI. 

M. PLEWAKOWA WYGRAŁA 

W BYDGOSZCZY. 

Wezoraj w Bydgoszczy odbyły się 
regaty wioślarskie o mistrzostwo Poł 
ski. 

Pierwszy raz w dziejach sportu 
polskiego jeden tytuł mistrzowski z0- 
stał zdobyty przez wilniankę. 

Startując w biegu jedynek pań e 
'mistrzostwo Polski p. M. Plewakowa 
zajęła pierwsze miejsce, zdobywająe 
mistrzostwo Polski, Plewakowa po- 
konała wszystkie swoje rywalki, Kuś- 
kiewiczówna zajęła 3 miejsce, 

Odnieśli również piękne sukcesy 
w Bydgoszczy wioślarze WKS, zdoby- 
wając mistrzostwo wojsk polskich w 

biegu czwórek wyścigowych i półwy- 
Ścigowych. Wilnianie dziś wieczorem 
wracają do Wilna, Nadmienić trzeba, 
%е są to pierwsze wspaniałe sukcesy 
wioślarstwa wileńskiego w Bydgosz- 
ezy. 

BERT SEKE NS ADS SIENOS 

RADIJO — 
WILNO. 

  

PONIEDZIALEK, dnia 7 sierpnia 1933 r. 

7.00: Czas. 7.05: Gimnastyka. 7.20: Muzy- 
ka. 7.30: Dziennik poranny. 7.35: Muzyka. 
7.52: Chwilka gosp. domow. 11.57: Czas. 
12.05: Muzyka, 12.25; Przegląd prasy. Komu- 
nikat meteorologiczny. 12.35: Muzyka. 12.55: 
Dziennik południowy. 14.50: Program dziea 
my. 14.55: Różne instrumenty (płyty). 15.25: 
Komunikat gospodarczy. 15.35: Audycja dia 
dzieci. 16.00: (Koncert. 17.00: Pogadansa 
francuska. 17.15: Pieśni. 17.45: Muzyka ta- 
neczna (płyty). 18.15: Odczyt. 18.35: Pieśni 
francuskie (płyty). 18.50: Odczyt litewski. 
19.05: Program na wtorek. 19.10: „Problera 
powieści Conrada „Lord Jim“ — feljeton. 
19.25: Pogadanka muzyczna, 19.45: Transmi. 
sja z Salzburga. 21.00: Wileūski komunikat 
sportowy. 21.10: Dziennik wieczorny. 21.25: 
Dalszy ciąg z Salzburga, 21.50: Utwory na 
gitary hawajskie. 22.00: Muzyka tameczna. 
22.25: Wiiadomości sportowe. 22.35: Komuni- 
kat meteorologiczny. 22.40: Muz. taneczna. 

NOWINKI RADIOWE. 
OPERA KLASYCZNA. 

W! poniedziałek 7 sierpnia o godz. 19,45 
rozgłośnie polskie połączą się z Salzburgiem 
gdzie wykonana zostanie wspaniała opera 
Glucka „Orfeusz i Eurydyka*. Dyrygujc Br. 

Walter. Partje tytułowe odśpiewają: S. One 
gin i M. Gebotari. 

PROBLEMAT LORDA JIMA._ 

Wielbiciele ftwórczości Conrada Korte: 
nowskiego zaimteresują się z pewnością fei- 
jetonem Leona Pomirowskiego na temat 
„Lorda Jima*. Feljeton ten usłyszymy w po- 
niedziałek o godz. 19.10. 
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Dziš: Kajetana W. 

1 Poniedz. | Juo: Cyrjaka 

| 7 ck 
: | Sierpnia W: hóś słońca — + 42.06 

Zachoa ‚ —к 7 ав 19 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilaie z dnia 6-VIII— 1933 roku. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 

7 s crpnia b, r, według PIM-a. W) całym kra- 

ju pogoda słoneczna i bardzo ciepła o sła- 

bych wiałtrach miejscowych. 

Dostojni goście. 

Wczoraj w związku ze świętem 

1 p. p. Leg. bawiłi w Wilnie p. Маг- 

szałkowa Piłsudska z córeczkami Wan 

dą i Jagódką. Ponadto do Wilna przy- 

byli wiceminister wojny Konarzewski 

"i inspektor armji gen. Dąb-Biernacki. 

  

MŁODZIEŻ SZKOLNA OPUSZCZA 

WILEŃSZCZYZNĘ. 

Obozy harcerskie i młodzieży szkol- 

nej biwakujące w okresie letnim na 

terenie Wileńszczyzny przeważnie w 

okolicach granicznych mają w najbliż 

szycht dniach zwinąć swe namioty. 

Iłodzież rozjedzie się do w stkich 

zakątków Polski. 

Jak obliczają w roku bieżącym na 

terenie województwa wileńskiego spę- 

dzało lato, nabierając sił do rozpoczy- 

n 

  

   

  

  

  jącego się już wkrótce nowego roku 

szkolnego, około 20600 młodzieży, przy 

byłej przeważnie z zachodnich krań- 

ców Polski. 

KOSZTY UTRZYMANIA W LIPCU 

ZNIŻKOWAŁY. 

Według dokonanych obecnie obli- 

czeń koszty utrzymania w Wilnie w 

ciągu lipca w porównaniu z czerwcem 

spadły o ,2 procent. Zniżkowały ziem- 

niaki, węgiel, słonina i chleb. Inne 

artykuły spożywcze utrzymały się na 

poprzednim poziomie, względnie lek - 

ko zwyżkowały. 

OSADNICY WOJSKOWI ZWOLNIE- 

NI OD NADZW. DANINY MAJĄT- 

KOWEJ. 

Osadnicy wojskowi z terenu woje 

wództwa wileńskiego zgodnie z zalece- 

niem władz skarbowych, zostali zwoł 

nieni od nadzwyczajnej daniny mają! 

kowej. Dotyczy to wyłącznie osadni- 

ków posiadających do 45 ha ziemi 

DODATKOWE POSIEDZENIE KO- 

MISJI POBOROWEJ. 

W celu dania możności uregulowania 

swego stosunku do wojska wszystkim tym, 

    

  

kto z jakichkolwiek powodów dotyche 

tego nie uczynili, władze administracyjne 

    

zwołały ną dzień 9 b. m. 

dzenie Komisji Poborowej. Komisja ur 

wać będzie w lokalu przy ul. Bazyljańs 

Nr. 2 poczynając od godz. 8 rano. 

KILKANAŚCIE POBOROWYCH 

ZOSTANIE UKARANYCH. 

Referat wojsokwy magistratu przesłał dy 

władz administracyjnych kilkąnąście wnio- 

sków o I e do odpowiedzialności 

nej n wieku poborowym za 

achybienia przepisom meldunkowym, 

KONFERENCJA GRANICZNA 

W SPRAWIE POSTRZELENIA 

STRAŻNIKA LUTEWSKIEGO. 

Wiczoraj donosi у o postrzelenią przez 

kopistów strażnika litevyskiego na terenie 

odcinka granicznego Smolniki. W, związsu 

tem zajściem w dniu dzisiejszym w rejome 

Niemenczyna ma się gdbyć polskg-sowiecka 

konferencja graniczna, Strażnik ów, jąk wia 

domo, łodzią przedostał się na teren poi- 

Ski i nie usłuchał wezwąnia patrolu pol- 

skiego do zatrzymania się, w konsekwencji 

czego został postrzelony. 

POMNIK ADAMA MICKIEWICZA. 

Magistrat zamierza w początkach 

jesieni przystąpić do robót przygoto 

wawczych związanych z budową w 

Wilnie pomnika Mickiewieza. Pomnik 

ten, jak wiadomo, ma stanąć na ul. 

Mickiewicza vis a vis ogródka Sztralla 

W związku z tem nastąpi na tem miej 

seu regulacja ulicy, która zmieni nie- 

co swój obecny kierunek. 

Wzniesienie samego pomnika (wg. 

projektu Kuny) nastąpi w roku przy: 

szłym 

gdątkowe posie- 
© 

     

      
  

      

   
   

  

   

       

  

Znany przemysłowiec z Małopolski 
pod przykrem 

Kelner pośrednik. Kolacja zadarmo. 

oskarżeniem. 
Awantura w hotelu 

Bristol. 

Jan Noworyt (Wilkomierska 56) w godzi 

nach wieczornych odpoczywał na ławce w 

Cielętniku, gdy do niego podszedł znajomy 

kelner z baru „Staro-Wileńskiego* mieszczą 

cege się przy ul. Wielkiej naprzeciw poczty. 

Znajomi rozgadali się — poskarżyli się wzi. 

jemnie na ciężkie czasy, Wtem jakby od 

niechcenia kelner zakomunikował Nowory 

towi, że u nieh w barze można wypić za 

darmo, gdyż hawi tam jakiś begaty jago- 

mość, który wszystkim funduje. — Noworyt 

zpoczątku potraktował to opowiadanie jako 

żart. Znajomi pogadali jeszcze jakiś czas o 

różnych rzeczach, Wreszcie kelner przypom 

nisi sobie, że musi do pracy i powtó- 

rzył, że jeżeli kolega chce się napić zadar 

mo, to niech idzie z nim. 
Kto mógłby przeciwstawić się takiej po 

pokusie? I p. Noworyt z kelnerem poszli do 

baru. W! „Staro-Wileńskim* barze Noworyt 

zosał przedstawiony dwóm parom, którzy 
siedzieli w gabinecie. Przed nimi na stoje 

stała cała baterja wódek różnego gatunku. 

Noworyta zaproszono do stołu. Jeden z obe 
enych w gabinecie wkrótce opuścił towarzyś 
wo i pozostali tam przyjezdny i pragnący 

wypić Noworyt. 
Rozpoczęła, się libacja. Przyjezdny częsio 

wał gościa bardzo serdecznie, zmieniał ga 
tunki wódek, a kiedy Noworyt nie mógł już 
ruszyć się o własnych siłach a godzina była 

późna, —przyjezdny zaproponował mu „nie 
jechać teraz de domu, gdzie w tym stanie 
może narazić się tylko na przykrości, Icez 
zaproponował pojechać z nim do hotelu Bri 

- Wolał kartofle 
Wezgraj w godzinąch porannych do po- 

gotewia dostarczono 70-letnią Cypę Golupo- 
wą (Kalwaryjska 40) z тоспо zranioną i 
pekrwawioną głorpą. 

Jak się ckazało, Gołubowa pobita zo- 
stała przez swego, o kilk lat od niej sta;- 
szego męża, który w ten sposób zaprotesta- 
wał przeciwko „samowoli* jego żony, która 
whrew jego rózkazowi odważyła się golo- 

   

  

Nliezdolny w tym stanie do oponowania 

Noworyt, wsadzony de dorożki przy obcej 

pomocy, znalazł się wkrótce w numerze ho 

telowym. 
Tutaj troskliwy gospodarz zajął się swym 

gościem i pomógł mu się rozebrać. 

W pewnej chwili krzyki wyrywające się 

z pokoju przyjezdnege, postawiły personel 

hotelowy na nogi. Kiedy po dłuższem dobija 

niu się wpuszczono portjera, znalazł | On 

uawpół ubranego Noworyta, który oskarżał 

przyjezdnego o gwałt na tle zboczenia sek 

suslnege i domagał się wezwania, policji. 
Newcryta sprowadzeno na ulicę, a gościa 

ny gospodarz wsadził mu do ręki 10 zł. na 

dorożkę. 
Newcryt pe przeżytych przykrościach pea 

wie wytrzeźwiał. Zamiast do domu pojechał 

do 3 komisarjatu, gdzie złożył krótkie zez 
norie © qekenznym rzekomo gwałcie na je- 

go csobie, Następnego dnia władze śledez: 

przeprowadziły <lochodzenie, które ujawni 

ło fakty, wyżej podane. 
Przy dochedzeniu wyjaśniło się, że tym 

gościnnym przyjezdnym, który podstępem 

wciągnął do siebie p. Naworyta okazał się 
współwłaściciel znanej w Polsce Fabryki li- 
kierów i Wódek Adam B. ze Lwowa. 

Badany przez policję p. B. zeznał, że p. 
:ryt dobrowolnie zgodził się za pewnem 
groedzeniem na odwiedzenie go w hote 

lu, 2 obecnie szantażuje go. 
De ostzłecznego zakończenia dochodze 

nia p. B. pozostaje w Wilnie, bez prawa wy 

wydalania się poza granice miasta. 

w mundurach. 
wać czyszczone kartofle wówcząs, kiedy sta 
remu Gołubowi smakowąły gp mundurach. 

Małżcnek — smakosz zbił żonę poważnie 
raniące ją w głowę ciśniętym słoikiem, po- 
czem, częścicwo zdemgłował mieszkanie, wy 
rzucając między innemi przecz okno trzy 

doniczki wazgnowe, 
Kres awanturze położyli sąsiedzi. (ej 

   

  

   

Grasowanie oszustów rynkowych. 
Energiczna akcja policji. 

Onegdaj donosiliśmy o zuchwałych wy- 
czynach oszustów rynkow., którzy mszcząc 
się za demaskowanie swej działalności po- 
sługiwali się nawet terorem. 

Obecnie dow/adujemy się, iż w wyniku 
przeprowadzonej przez policję akcji kilku 
z tych eszustów rynkowych już zatrzymano 
i asadzonć w areszcie do dyspozycji władz 
sądewo śledczych. 

Ostatnio kolejną ofiarą cszustów rynko- 
wych padła p. Anna Gajowa (ul. Turgielska 

Niewierna żona 
Na terenie odcinka granicznego Chgcień- 
ce patrol K. O. P-u nocy wczorajszej był 
adkiem niecodziennego zajścią. W pew- 

nym momencie ciszę noeną rozdąrł przera- 
źliwy krzyk kobiecy. W odległości kilku 
dziesięciu metrów od linji granicznej po stro 
nie sowieckiej żołnierze w świetle prożek 
tra ujrzeli jąkąś kobietę jJpurezowo trzynia- 
ną przez wojskowego sowieckiego i jakiegoś 
osobnika cywilnego, Kobieta zpydzierała się 
trzyma jącym. Siłą jednak zostqła zawłeczoną 
wgłąb terytgrjym sowieckiego. 

  

      

Nr. 19), którą na rynku Stefańskim wcią. 
gnięto w grę na t. zw. „blaszki*. Gra zakoń 

czyła się wyłudzeniem od niej 10 zł., po- 
czem oszuści szybko zbiegł*. 

Poszkodowana zamełdowała o oszustw= 
policji. W wyniku przeprowadzonego docho- 
dzenia pod zarzutem oszukania Gajowej о- 
sadzonc Michała Dziegciercwa i Aleksandra 

Iwanowskiego, którzy zostaną skonfronto- 
wani z poszkodowaną, te) 

na pograniczu. 
Jak opowigdają, niesamowite to zajście 

graniczne powstało na tle romantycznem, 
Trzymaną niewiastą była żona zgstępcy ko 
mendanta odcinka, Bierezowskiego, Kryty- 
cznej noey została przez mężą przyłapana 
na zdradzie. Obgwiając się konsckwencyj 
zdecydowała się zbiec dp Polski, przy samej 
prawie granicy została jednak zairzymyną 
przez ścigającego męża i odprowadzoną do 
<lom;;, 

Jaki był dalszy bieg wypadków, pozysta 
ło tajemnicą. 

  

SIRAJK W TARTAKACH TRWA. 
Strajk w tarlakach wileńskich, któ 

ry, jak już podawaliśmy, wynikł na tle 
zatargu o płace, trwa w dalszym cią 
gu. Konferencje z zainteresowanemi 
stronami nie dali dotychczas rezultatu 

BEZROBOCIE ZMNIEJSZA SIĘ. 
Bezrobocie na terenie Wilna w cią 

gu ubiegłego tygodnia zmniejszyło s 
o 36 osób. 

Obecnie Wilno liczy 6017 bezrobot 
nych, notując największą ilość bezro 
botnych wśród pracowników umysło 
wych i niewykwalifikowanych robot- 
ników fizycznych. 

WZNOWIENIE RUCHU NA UL. 
POLOWEJ I SAPIEZYŃSKIEJ. 
Został podjęty ruch kołowy na u 

Sapieżyńskiej i Polowej, gdzie, jan 
wiadomo. magistrat budował w ciągu 
ostatnich kilku dni spusty deszczowe 
EEA IIS 

Dr. Med, Kazimierz SAKOWIGZ 
w BARANOWICZACH 

choroby kobiece i akuszerja 
przeprowadził się na ul. Szosową Nr. 200 

(obok przejazdu kolejowego) 

Godziny przyjęć od 8—10 i 4—7 

      

     

TEATR I MUZYKA 
—- Peżegnalne przedstawienie ,, 

JILL“. Dz 7 

    

w poniedziałek dnia 7 sierpnia 
o_godz. 8,15 w. ukaże się ma scenie Teatru 
Letniego nadwyraz wesoła, melodyjna kome 
dja muzyczna „JIM i JILL z H. Kamińską i 

M. Węgrzynem na czele zespołu z pp.: Ja 

sińską — Detkowską, Braunówną, Elwickim, 

Pośpiełowskim, Świętochowską i innymi. -- 

Zaznaczyć należy iż jest to ostatnie przed 

stawienie tej sztuki. 
Ceny miejsc zniżone o 50 proc. 
— Premjera w Teatrze Letnim. Jutro. 

dnia 8 sierpn o godz. 8,15 w. premiera 
doskonałej farsy w 3 aktach M. Neall'a i 
M. Fernera mp. i. „Co on robi w nocy, w 
której główne role kreują pozyskani przez 
Dyr. Teatru Letniego na występy w tej sztu 
ce H. Kamiń i M. Węgrzyn na czele 
zespołu z pp.: yekim, Jasińską— Det 
kowską, Braunówną, Janowskim, Skolinow 

   

    

   

  

   

  

  

  

   
  

    

    
Dejunowiczem i innymi. 
skim, Preissen Pośpiełowskim, Elwickim, 

Ce miej jne. 

  

   

  

Zniżki akademickie ważne. 
— Teatr muzyczny „LUTNIA%. „BARON 

KIMMEL%. Dziś w dalszym ciągu melody) 
na operetka W. Kollo „Baron Kimmel“ po 

siadająca wiele humoru i zabawnych sylua 
cyj. Główną rolę kreuje M. Tatarzański w 

otoczeniu Gabrielli, Halmirskiej, Molskiej, 
Szczawińskiego, Wyrwicz — Wichrowskie 
go i innych. 

Widowisko urozmaicają ewolucje w wy 
społu girl 
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ZŁOTE SCHODY. 

  

A ponieważ w ostatnich czasach miewał 

dużo obstalunków od inżyniera Wertyna, który 

będąc kalwinem, okazał się w romowie z Ra- 

szukiem najbardziej gorliwym Polakiem, więc powoli 

skręcał chorągiewkę swojej niestałej orjentacji znów 

na stronę polską, inżynier prowadził roboty pań- 

stwowe, otrzymane dzięki niepolskiemu 

i kalwińskiemu wyznaniu, ale Raszuk o tem nie wie- 

dział, a widząc szacunek, jakim cieszył się ogóln e 

Wertyn i podziwiając jego dostatnio urządzony dom, 

poczuł stanowczo sympatję do Polaków. Najbardziej 

jednak pociągała go piękna jasnowłosa żona inży- 

   

nazwisku 

niera, wyniośle grzeczna i spokojna, którą Raszuk 

ścigał rozgorzałemi źren'cami, wzdychając do niej 

w skrytości serca. Postanowił też zdobyć sobie ką- 

niecznie jakąś dumną Polkę na żonę, taką, któraby 

umiała uśmiechać się wyniośle i patrzeć lak królew- 

sko niewidzącemi oczyma, jak urocza pani Werty- 

nowa. Niedużo miał jednak sposobności do przeby- 

wania w polskiem tow. rzystwie, które w Petersburgu 

trzymało się osobno i niezawsze mogło być dla takiego 

Raszuka dostępne, to też na drodze pragnień swoieh 

widział ciężkie przeszkody i trapił się tem mócno, 

poc'eszając się kieliszkiem i dorywczemi „dziewczyn- 

   

Wydawnietwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  

kami“, gdy nagle spotkał przypadkiem Ludę. 
Wydała mu się ona objawieniem, a poniew 

miał tutaj możność zbliżenia się do niej przez jej 

    

praktyczną ciotkę, nie zaniedbał więc tej sposobności 

nęcąc obietnicą wyszukania dobrej posady dla Wik- 

tora, jako też hojnych podarunków dła pośredniczki 

w tej sprawie. 
* * 

Pan Antoni Raszuk wszedł do ponurej długiej 

bramy domu, gdzie mieszkała wybranka jego serca, 

czując przyśpieszoną działalność tego organu. Uzbro- 

jony był w kilkanaście paczek rozmaitego kształtu, 

  

które z trudem przełożył wszystkie do lewej ręki, a pra- 

wą dotknął dzwonka drzwi mieszkania pod Nr. 10. 

Uczynił to z lekkim dreszczem i wydął usta zdecydu- 

ciu na szczyt stro-     wanem fuknięciem, jakby po wej 

mego pagórka. Wydało mu się, że dzwonek odezwał 

  

się zbyt głośno pod naciskiem jego grubej, spraco- 

wanej ręki, więc odelhrząknął diawiące zakłopotanie 

i iprzestąpił z nog* na nogę, oczekując chwilę pod 

drzwiami. Wpuściła go pani Olesia, wyjątkowo dziś 

gładko uczesana i Świecąca ipod szyją złotem dużej, 

pamiątkowej broszki. Uścisnęli sobie dłonie w mil 

czeniu, n'by dwoje zdecydowanych spiskowców, a gdy 

szadeł na korytarzu, ciotka szepnęła: 

   

   

stanęli koło wi 

  

— Jest, niech pan będzie ostrożny. Ręce przy 

sobie, bo ona dzika zupełnie. 

Wzruszony Raszuk kiwnął głową, wydobył sę 

z oachłani futra i, zabierająe ze sobą paczki, na które 

  

D 
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Z życia żydowskiego. 
ZJAZD DELEGATÓW ŻYDOWSKIEGO 
KUPIECTWA ZIEM PÓŁN- WSCH. 

(WI dniu dzisiejszym otwarte zostaną ob 
rady Rady Naczelnej Związku Kupiectwa Ży 

dowskiego, Ziem Północno — Wschodnich 

z udziałem przedstawicieli województw: wi 

leńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i bia 

łostockiego. 
„Zjazd omówi szereg najbardziej aktua]- 

nych zagadnień gospodarczych oraz bolącz 

ki kupieatwa kresowego. 

PROF. ZONDEK — KIEROWNIKIEM 

INSTYTUTU PATOLOGICZNEGO PRZY 

SZPITALU ŻYDOWSKIM W WARSZAWIE. 
Dyrektor szpółała żydowskiego w War- 

szawie dr. Goldman odby 
ze zbiegłym z Niemiec do Szwajca 
nym profesorem uniwe i 
H. Zondekiem, jproponując mu objęcie sia 

nowiska kierownika Instytulu Patalogiczne 

go przy szpitalu żydowskim w Warszawie. 

Ze sprawą tą jest związane dokończenie bu- 

dowy Instytutu i dlatego ostałteczne warin 

ki objęcia kierownictwa przez prof. Zondeka 

będą ustalone dopiero po rozpoczęciu nor: 

malnych prac przez Zarząd w Warszawie w 

najbliższym czasie, 
iKomilet budowy Instytutu olbył szereg 

konferencyj z zarządem Gminy 2 wskie, 

który ma rozważyć możliwość iągnięcia 

pożyczki w państwowej instytucji bankowej. 
Jddnocześnie trwa akcja wśród społeczeńst 

a żydowskiego mająca za zadanie zebrane 

fumduszów na ten cel. 

AKCJA PRZEWARSTWOWIENIA ŻYDÓW 
NA WILEŃSZCZYŹNIE. 

W tych dniach odbyła się w Wilnie na- 
rada szeregu żyjłowskich działaczy społecz 
nych wraz z grupą inżynierów i agronomów, 
(poświęcona sprawom przewarstwowienia Ży 
dów województw północno-wschodnich. $ 
wa produktywizacji elementu żydows 
w Polsce zajmuje nie od dziś umysły dzia 
łaczy społecznych, stając się jednem z naj- 
bardziej piękących zagadnień dnia. Niedaw- 
no powstało we Lwowie „Żydowskie Towa- 

L two Rolnieze“, ktėre rozpoczeło bardzo 
żywotną i skuteczną działalność wśród: sze- 
rokich mas żydowskich. Temu celowi byla 
też poświęcona wspomniana narada wileń- 
ska, na №бге] postanowiono przystąpić do 
założenia takiego Towarzystwa rolniczego z 
siedzibą w Wilnie, któreby swą działalnoś. 
cią objęło województwo wileńskie, białostoć 
kie, nowogródzkie i pole 

Do Komitetu organizacyjnego towar 
stwa zosłali wybrani: Dr. C. Szabad, M. Sz 
lit, inż. Klebamow, ihż. Kremer, i Ka- 
płan i inż. Salit. Komitet organizacyjny To 
warzystwa rozpoczął już swą działalność, 
której najbliższem zadaniem będzie stwo- 
rzenie na ziemiach .północno-wschodn. Rze 
czypospolitej szeregu spółdzielczych gospe- 
darstw rolnych, Prócz tego zostaje zorganize 
wany w Wiiln'e uzupełniający kurs dla ży 

dowskich ogrodników. 

EEE SDI TNS ET 

Dr. B lzykzonowa 
w Baranowiczach, zaułek Szeptycki 3. 

Choroby kobiece i dziecięce 

  

          

      

   

  

    

   

  

  

   

    

    

  

  

     

  

        

      

Posce 2 upa 1 pizymiije (chorych 
codziennie od 8—9 rano i 3—7 wieczorem. 

wiązanie trójkątu 
małżeńskiego p.t. PAN 

CASINO | Tragedja kobie- 
ty, która popeł- 
niła bigamię p.t. 

DZIS” 
H ELIO S PODWOJNY |) 

PROGRAM I 
| Mieczystaw CYBULSKI, 

Dziś 2 wielkie filmy w jednym programie! 

CZY ZDRADZIŁA 
strzelec i akrobata Tom Keene w roli tytułowej. — — — 

Dusze w niewoli 
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Orkiestra własna. — 
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CYRK „EMEIRE” 
35 NAJWYBITNIEJSZYCH SIŁ KRAJOWYCH 

Codziennie daje wspaniałe przedstawienia. 
ekwilibrystyka, skecze, pantominy, popisy siłaczy, klownów, tancerzy i tancerek, 

ekscentryczni muzykanci i t. p. oraz tresura koni i zwierząt domowyeb. 

Bufet na miejscu. — 
W-doBoty: piedziele i śWięli AWA Występy od. godE.Śl5im: 30, 

  

CYRK: 
Konno-jezdki, akrobatyka, žonglerka, 

Początek o godz. 20 m. 30. 

AAAA DRA RAA AAAA GA AAKG AA AAAA A AAA EŁK DARO 

  

Pragnąc uprzystępnić jak najszerszym masom możność pobierania nauki | 

w średnich szkołach zawodowych P. M. 5, w Baranowiczach 

(4-0 klasowa Szkoła Drogowa i 
Czterokilasowa Szkoła Handlowa) 
Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach podaje do ogólnej wiadomości, 

iž na bieżący rok szkolny opłaty za naukę zostały w obu szkołach obniżone 

i wynoszą obecnie w klasie |—25 zł. miesięcznie, w kl. Il i III—30zł.i w kl. IV—35 24. 

  

MALICKA I SAWAN W BARAVO- 
WICZACH. 

Dziś, w poniedziałek, wielcy nas“ 
artyści Marja Malicka i Zbyszkć Sa- 
wan, wystąpią w teatrze „Casino“ ze 

Ą cc 
sztuką D. Niccodemi'ego p. t. „Cień. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PECH WŁAMYWACZY. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni sprawcy, do- 
kongli włamania do mieszkgnia, rodziny Jer 
szańsjkich zam. przy ulicy Makowej 16, 

Włamywacze, wiedząc 0 tem, iž rodziua 
Jerszańskich przebywa na letnisku, w nocy 
wypilgwali otwór w drzwiach, sj;ąd przedo- 
stąli się do mieszkania, sądząc, że zrobią nu 
tem dobry „interesg*. Sredze jednąk pomy 
lili się: Jerszańscy, pozostawiając mieszka- 

ie bez epieki, wynieśli co najcenniejsze rze 

  

      

Włamywacze zmuszeni byli ograniczyć 
się jedynie do zabrania serzpisu i poduszki 

Kradzież stpcstrzegł dopiero nad ra: 
dozgreg domu, który zqalarmował poli     

KRADZIEŻ MIESZKANIOWA. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni sprawcy przy 
pomocy wytrychów, przedostali się de m 
kania Heleny Mochlińskiej (Benedyktyńska 
Nr. 8) skąd sj,radli garderobę Graz inne rze 

czy na ogólną sumę 1400 zł. 
Policja zatrzymała dwóch podejrzęmych. 

  

ESENCJĄ OCTOWĄ, 

Przy uliey Szopenewskiej 10, zgtruła się 
esencją octową niejaka Stefqnja Korsaków: 
ma. Pogotowie  przewiozłe desperatkę do 

szpitala Sawiez. Pozpód — nieznany, (e). 

  

Sensacja! 
oraz 2) film 
sensacyjny 

     

oraz komedja spor- 
towa z życia miljo- 

ZARZĄD P. M. S. 

  

ZRANIŁ CIĘŻKO WŁAŚCICIELA 

MIESZKANIA. 

Do krwąwej bójki doszło wczoraj przy 

ulicy Pożarowej Nr. 5 W jpamieniey tej zaj- 
muje mieszkanie Romuald Kychlewicz, u 

którego mieszka w charakterze s,yblokator 

niejaki Antoni Podolski, 
Wezoraj pomiędzy Kychlewiczem a jega 

sublokatorem wynikła hójk na tle porachun 

ków osobistych. 
W czasie bójki, Podolski pochwycił na- 

gle nóż i zadął Kuchiewiczezpi kilka poważ- 

nych ran, Żawezwane pogotowie ralunkowe 

przewiozło rannego w stanie poważnym do 

szpitla św. Jakóba. 

  

KIESZONKOWCY NA RYNKU 

DRZEWNYM. 
Wiezoraj na rynku Drzewnym dokonano 

trzech kradzieży kieszonkowych. P. Beretowi 
Szapirze (Wszystkich Świętych 7) wykra- 
dz'ono z kieszeni 28 zł. gotówką, stempel 
firmy „Singier* i dokumenta; p. Zofji Ty- 

czyńskiej (Makowa 5) 40 zł. oraz p. Annie 
Lipskiej (Stefańska 11) pertmonetkę z go- 
tówką, obrączkę złotą eraz inne drobne rze- 
czy, łącznej wartości, 12 zł, 

2100000000 000070 012000000 P0O000000000 

Lnoigiczne | inieigenine 
osoby! 

9 4 й do 1000 zł. $ 
+ Zapewniony byt ge ae 
$ Informacyj udzieła: T-wo Bankowe 

w Grodnie przy ul. Hoovera 9. p 
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A 

Huk strzałów! Szalone pościgi! |) Nieoczekiwane roz- 

KRWAWY SZLAK “2527 
CENY: Na | s.balkon 25gr, parter 54 gr. 

Dziś rewelącyjny podwójny program! 1) Fascynujący dramat, rozgrywający się w powojennej Rosji, 

W SIDŁACH SZALEŃCA 
Ceny 
nadal 

zniżone POCAŁUNEK nerów p. t. 
z Dorotą Jordan i Robertem Montgomerym w rol. gł. 

tuówić > Tajemnica pokoju Nr. 13 
Zofja BATYCKA, Alicja HALAMA i inni. Dramat erotyczny. 
  

    

  

  

Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prespekty, zapzo- 
«zenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
         

A) ji E 

O m 

a Ža 

Po dwa (2)2ł. za metr 

działki budowlane 
obsadzone drzewami 

i krzewami owocowemi: 
róg ulic Senatorskiej i Ta- 
trzańskiej. Informacje: An- 
tokol, Senatorska 13, wła- 

ściciel domu. 

Mieszkanie 
4pokoje, kuchnia i przed- 
pokojibaż Więód do wy- 
najęcia, woda miejska w 
padwórzuMickiewiczań/ 
wejście z Garbarskiej. 
Tamże i lokal handlowy. 
Informacje u dozorcy 

domu. 

san reperuię Pianina (= 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

EIEEJEIEJEJETEN 

    
    

    

  

        
  

Akuszerka 

Marja Leknelimė 
przyjmuje od 9 40 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z.P. Nr. 69. 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyex 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzaiki i wągry 
W. Z. P, 48. 

Biuralista-rachmistrz 
w sile wieku. w trudnych 
warunkach, szuka posadę. 
Przyjmie każdą zaofizro- 
wanę pracę na warunkach 
najskromniejszych. Wilno i 
Kalwaryjska 44—5, A. K. 

. 3 
B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol: 
ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil.* 
pod b. nauczyciel. 

123000000004 0000900000 

OGŁOSZENIA 

Kitjera Wileńskiego 
PRZYJMUJE 

na najbardziej 

8323 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kucjera Wileńskiego" 

UL. BISKUPIA 4 
koosaooazanikaanozzzzaaai   

ciotka rzuciła ciekawe spojrzenie, poszedł za swoją 

przewodniczką na spotkanie miłego niebezpieczeń- 

stwa. Luda już była uprzedzona, że ma się spotkać 

z dawnym znajomym swego ojca, który pragnąłby 

przesłać jego najmłodszemu synkowi trochę zabawek. 

a zarazem zapoznać się z obecną w Petersburgu córka 

Była daleka od wszelkich podejrzeń, to też wstała 

na powitanie starszego pana z najmilszym uśmiechem. 

W domowej sukience, trochę przykrótkiej, a przy- 

ozdobionej białym kołnierzykiem, bledziutka i zgrab- 

na, a serdecznie uprzejma, oczarowała swego wielbi- 

ciela jeszcze bardziej. Zaraz też nawiązała rs”mowę 

o swoim ojeu, ale niezbyt pomysłowy Raszuk, posia 

dająe tylko skąpe informacje, otrzymane od p. O!esi. 

obawiał się pośliznąć na tym niepewnym gruncie 

i pośpiesznie skierował uwagę obecnych w stronę par 

czek, które ułożył przed Ludką na stole. Gdy roz 

wiązał pierwszą, dziewczyna zarumieniła się 

dości i nie mogła się powstrzymać od klašniecia 

w dłonie, gdyż Raszuk podawał jej żółtego niedźwie- 

dzia z przekręconą zuchwale głową i fantazyjną na 

szyi kokardą. Wzięła kosmatą zabawkę w objęcia 

z prawdziwą sympatją, potargała sterczące ucho i już 

zaciekawiona, co też może być wię- 

  

   2 I 

wyciągnęła szy 

cej w tych pakunkach. Stojąc tak z niedźwiadkiem 

i półotwartem* ustami wchłaniając czar zabawek, nie 

robiła wrażenia dorosłej panienki. Wcale też nie sta- 

Antoniemu  powagą. 

  

rała się zaimponować panu 

Owszem, bez ceremonji usiadła na podłodze, żeby    
    

       
    

puścić nakręcony pociąg i obejrzeć dużą, bajecznie 
wystraszona Markiza fuknęła na pociąg i skoczyła 

aż na kredens z poręczy krzesła, że obojgu starszym 

też się zrobiło wesoło. 

Opamiętała się trochę po jakimś czasie, ułożyła 

zabawki na swojem łóżku i rzekła gorąco: : 

panie, diękuję panu w imieniu 

mego Waciulka. A dobroci pańskiej nigdy nie za- 

pomnę. 

— (o tu gadać, kiedy mnie samemu osobliwie 

— Kochany 

przyjemnie — zaręczał pan Anloni, — Jaby dla pani 

i nie to jeszcze... gołąbko ty moja! 

— Bo to wielki przyjaciel twego ojca — pod- 

chwyciła zaniepokojona ciotka. W Wilnie oni się 

spotykali za młodych lat swoich. 
— Niech pan będzie pewien mego przywiązania, 

    

jeżeli pan znał i kochał tatusia — pow'edziała Ludka 

iągnięlą ku niemu ręką. 

  

SZ 

Raszuk skwapliwie tę dłoń pochwycił, całując 

ją z wyrazem wielkiego szacunku ku wielkiemu za- 

kłopotaniu Ludy. Ale dziewczyna nie cofnęła się przed 
tym pocałunk'em, co było dobrym znakiem dla roz- 

jaśnionej ciotki, zacierającej ręce pod stołem. A już 

Raszuk rozpromienił się zupełnie, 

— A tu jeszcze jest coś dła dam — wyznał nie- 

śmiało, podając paczki pani Olesi. 

—- Ach! Ach! Czemuż to pan Antoni subjekcję 

nam robi? — broniła się n'by ciotka Olesia. — Taki 

koszt! 

  

    Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 
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