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KURJEK WILENSKI 
Dalė W nmerze: 
  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY! 

  

rę 

  

Wyjątki z przemówień -Marszałka. — Jedno wspomnienie. — Dekon- 
spiracja „Aniuty*. — Co mówi lud o Marszałku. — Witno w hołdzie 
Marszałkowi. — S'mon udaie się do Berlina. — Kurier Radjowy. 
  

JEGO IMIENINY 
Które to raz szersze, co raz szerszi 

rzesze obchodzą dnień 19 Marca z myślą 

czemby tu uczcić Twórcę Niepodległości 

Polski? 

Najpierw były Imieniny 

gdzieś w okopach, w ziemiankach, wśród 

chłopców w maciejówkach, . wśród 

dziwnej drużyny, która była zaczątkiem 

złączenia rozdartych Ziem Rzeczypospo- 

legjonowe, 

tej 
  

     

litej i zrównania stanów. 

Potem były już huczne, już tłumne 

Imieniny Komendanta, Wodza, Naczel- 

nika, potem wyeliminowały się niepewne 

żywioły, zostały tylko wierne serca — po 

łem coraz wzrastała fala hołdów, wyra- 

zów uznania, oraz oflicjalniej, tłumniej i 

według programu dzień ten obchodzimy. 

Wszystkie stolice dzielnicowe, i War 

szawa, i miasta wojewódzkie, miastecz- 

kar z PAdłE w-góry, rozsiadłe nad.morzem 

lub na moczarach i wśród łasów zbudo- 

wane, wszystkie w dzień dzisiejszy ubio- 

rą się we flagi barw narodowych i tłu- 

mom zebranym głosić będą mówcy na 

akademjach o czynach wielkich i trud- 

nych, o życia bohaterskiem i pełnem 

chwały. Na chwilę, z trosk codziennych 

2 szarych dni wyrwie się myśl łudzka 

ku wyżynom czynów niezwykłych; przez 

wyobraźnię ludzką przemaszeruje kad- 

rówka, 1-sza Brygada, rozsnują się dzie 

je tak niedawne dla nas, którzyśmy bra: , 

li w nich udział, tak juž „historyczne“ 

dla następującego po nas pokolenia, ta- 

ką legiendą wchodzące w szerokie war 

stwy. 

Bo już dla dzieci, dla włościan, wśród 

naszych lasów i jezior, to wszystko co 

jest związane z Marszałkiem, to daleka, 

piękna historja, bliska sercu jednak i 

żywa. Chłopi u nas mówią, gdy się zbio 

rą i o biedach swych gawędzą „kab nasz 

baćka, nasz karol Piłsudski « wiedau..." 

Żeby wszystko wiedział —- na wszystko 

by poradził. 
Dzieci w najbiedniejszych osiedlach 

białoruskich łamaną polszczyzną wypy 

tują o Niego. „A jakie u Jego oczy, a ja- 

kie wąsy, a czy bardzo złotny mundur 

nosi, ach żeby Jego zobaczyć! 

W atmosferze troski, jaka coraz cię- 

żej dzień nasz codzienny gniecie, żadna 

część Rzeczpospolitej nie wierzy tak 

szczerze i głęboko w czar Jego Imienia 

jak nasza Wileńszczyzna. Że On jedynie 

o swej ziemi rodzinnej słusznie, trafnie 

i sprawiedliwie pomyśli, nad jej wyjątko , 

wem ubóstwem się ulituje, opiekę rozto- 

czy, bo On jest nasz, tutejszy, wileński, 

zułowski, «nasze powietrze Mu lekkie i 

miłe, choćby mrozy zcinały krew i wich 

ry oddech zapierały, lub deszcz dzwonił 

o szyby. 

Dlatego co rok na dzień swych Imie- 
nin przyjeżdża. słucha z białego pałacu 

odgłosów obchodów, w myśli z pewnoś 

cią szuka głębszego znaczenia, rzetelnej 

wartości wylewu uczuć — czeka od nas 

wyrazu czynu. Bo taką jest Jego szkoła 

t nakaz Jego życia. Czyn bezpośredni, 

  

realmy, dziś wykonany, a na daleką mte- 

tę obliczony — dla chwały Polski i losu 

przyszłych pokoleń. 

Długą i fantastyczną wstęgą wiją się 

dzieje żywota Marszałka Piłsudskiego, i 

Fot. Leonard Siemaszko 

  

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI 
z małżonką i córeczkami w Wilnie 

WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj w nocy 

wyjechał do Wilna Pan Marszałek Józef 

Piłsudski wraz z najbliższą rodziną. Pa- 

nu Marszałkowi Piłsudskiemu tewarzy- 

szy kpt. Miładowski. 

Na dworcu żegnali Pana Marszałka 

min. komunkacji Miehał Butkiewicz, 

min. spraw wewnętrznych Zyndram-Koś 

_ciałkowski, wieemin. spraw wojskowych 

gen. Sławoj-Składkowski, płk. Englich, 

płk. Strzelecki, szef gabinetu pana Mar- 

szałka płk. Sokołowski. 

WILNO, 18 marca b. r. pociągiem po 

śpiesznym przybył z Warszawy do Wil- 

ma Pan Marszałek Józef Piłsudski z mał 

żonką i eórkami. Pana Marszałka powi- 

tali na dworcu przedstawiciele władz ey- 

wilnyeh i wojskowych: wojewoda Jasz- 

czełt, J. M. Rektor Staniewicz, Prezes 

Sądu Apel. Wyszyński, gen. Dąb - Bier- 

nacki, gen. Litwinowiez, gen. Skwarczyń 

ski, Dyr. Falkowski, wicewojewoda Jan 

kowski ; inni. 

oglądamy je w obrazach, rzeźbach, til-' 

mie, w księgach, małych i dużych, w ar 

tykułach i rysunkach, widzimy zewnętrz 

ną stronę wypracowanej długiemi, bez.” 

sennemi godzinam koneepeji, ale nikt, z. 

najbliższych nawet, nie zdoła uchwycić 

mechanizmu funkcjonującego mózgu 

Tajemnicą wieczną pozostanie walka, 

wysiłek, poczucie odpowiedzialności, wy. 

tężenie nerwów, by przeniknąć przysz-, 

łość, odkryć gienjalmą mtuicją i zimnym 

rozumem, jaką drogą Polske prowadzić: 

należy ? 

Cały naród śledzi z wytężeniem ten 

irud, te zamysły — patrzymy z ufnością 

w oświecone okna białego Pałacu. Pan 

Marszałek jest znów z nami, o nas myśli, 

dla nas mózgiem i sercem pracuje. i 

Nie złego stać się nam nie może. : х 

Warszawa w przeddzień | 
Imienin Marszałka | 

WARSZAWA, (PAT). — Dziś w przed 
dzień imienin Marszałka Piłsudskiego 
od wczesnych godzin stolica przybrała 
odświętny wygląd. 

Na pl. Józefa Piłsudskiego wzniesiono 
30-metrową wieżę, uwieńczoną stylizowa 
uym orłem białym. Na pl. Teatralnym 
ustawiono dekorację, na której tle umiesz 
czono cztery czerwonej barwy liczby, oz + - 
naczające lata 1881, 1863, 1904 i 1914. — 
Również pięknie były udekorowane place 
przedmieść. Od samego rana ruch w mieś 
cie był niezwykle ożywiony, z całej Pol“ 
ski przybyło tysiące osób. 

O zmroku Warszawa zajaśniała tysią 
cami świeteł. Pięknie iluminowane były 
gmachy publiczne i szkolne. Wieczorem 
przy udziale tysięcznych rzesz ludności 
odbyła się olbrżymia manifestacja na pk > 
Józefa Piłsudskiego ku czci dostojnego - 
solenizania. 

    

Następnie uformował się pochód, któ 
ty ruszył do Belwederu, celem złożenia 
hołdu imieninowego Marszałkowi Piłsud 
skiemu. W chwili, gdy pochód dotarł do 
Belwederu kompanje honorowe wo. jska i 
orkiestry oraz poczty sztandarowe organi 
zacyj b. wojskowych  przemaszerowaly 
na dziedziniec belwederski. Przeglądu do 
konał gen. Osiński przy dźwiękach mar- 
sza generalskiego. Po przeglądzie przemó 
wił gen. Osiński, kończące je okrzykiem: 
Nasz ukochany solenizant, wielki orędow 
nik ojczyzny, wielki nasz wódz, Pierwszy 
Marszałek Polski Józej Piłsudski, na dłu 
gie lata niech nam żyje. 

Orkiestry odegrały I Brygadę a artyler 
ja dała 21 strzałów armatnich. 

Podczas uroczystości w Bełwederze 
delegacja komitetu propagandy czynu poł 
skiego z prof. Michałowiczem na czele 
złożyła dla p. Marszałka księgę pamiątko 
wą.



BERLIN. (Pat). Komunikat ogłoszo- 
uy przez niemieckie biuro informacyjne 
o wizycie angielskiego ambasadora Phip- 
psa w urzędzie spraw zagr. głosi: Amba 
sador ang. sir Phippos iš 

  

odwiedził dziś 
popoł. min. spraw zagr. Rzeszy i dor 
dzyt mu notę zawierającą zastrzeżenia 
cządu angielskiego wobee ustawy Rzeszy 
© rozbudowie siły zbrojnej z dnia 16 mar 
ea. W zakończeniu tej noty, powtórzone 
xostało pytanie, czy rząd Rzeszy gotów 
jest z okazji wizyty sir Johna Simona w 
Berlinie rozwa punkty zawarte w ko 
'munikacie londyńskim z 3 lutego. Mini 
ster Rzeszy odpowiedział na to zapyta- 
mie twierdząco. 

  

  

   

LONDYN. (Pat). Agencja Reutera do 
nosi: Nota brytyjska do rządu niemiec- 
kiego oświadcza, że rząd brytyjski uwa 
ża za swój obowiązek zakomunikować 
rządowi Rzeszy pretes 

szeniu w dniu 16 marca przez rząd nie- 
i ustawy © wprowadzeniu obowiąz 

ku służby wojskowej i doprowadzeniu 
armji nie ckiej w sta pokojowym 
do 36 dywizyj. Oświadczenie to uczynio 
me po zapowiedzi utworzenia lotnictwa 
wojskowego jest nowym przykładem jed 
mostronnego działania, które nietylko bu 
dzi zasadnicze wątpliwości, ale ponadto 
poważnie powiększa niepokój Europy. 

            

   

  

  

   

    

,. Propozycja spotkania brytyjsko-nie 
anieckiego wypływała z orzeczenia komu 
mikatu francusko-angielskiego z 3 lute- 
ž0. Odpowiedź Niemiec z dnia 10 lute- 
g0, uzupełniona przez następną wymia 
uę zdań, stała właśnie na takiem stanowi 

„sku. Rząd brytyjski uważa nieodzow 
ne zwrócić uwagę rządu niemieckiego na 
te dokumenty. To do czego zmierzano sta 
uowić miało ogólne uregulowanie drogą 
swobodnych rokowań między Niemcami 

i innemi mocarstwami zagadnień zbroje 
mia i zawarcie umów o zbrojeniach. U- 
mowy te w stosunku do Niemicc zastapič 
miały klauzule rozdziału 5-g0 traktatu 
wersalskiego. Stanowi to przez cały czas 
eel polityki rządu brytyjskiego i na urze 
czywistnienia tego celu ześrodkował on 
wszystkie swoje wysiłki zarówno w Ge 
aewie jak i gdzieindziej, łcez nie można 

  

  

    

       
     

    

„KURJER* z dnia 19-50 marca 1935 r 

Wizyta Simona w Berlinie dojdzie do skutku 
Nota angielska 

sobie ułatwiać zawarcia takiej umowy, 
która za wspólną zgodą zastąpić miała 
klauzulę traktatu, uprzedzając tę decyz- 
ję i stwarzając siłę zbrojną wykraczają- 
*ą znacznie ponad wszelkie „cyt po- 
przednio sugerowane. Gdyby siły zbrojne 
Niemiec miały być utrzymane na tym po 
ziomie, staloby się trudnen:, o ile wogóle 
zupełnie niemożliwe, uzyskanie na to zgo 
dy innych państw, bardzo zainteresowa 
nych w tej sprawie. 

Rząd bry ki nie jest skłonny do 
wyrzekanią się okazji, której dostarcza 
przygotowana wizyta dla uzyskania ogól 
nego porozumienia, jednak w nowych о- 
kolicznościach rząd brytyjski przed przy 
stąpieniem do tej wizyty uważa za wska 
zane zapytać, czy rząd niemiecki 
sobie jeszcze tej wizyty w tym zakresie i 
z takim cełem, jaki był poprzednio zakre 
ślony. 

   

  

    

      

     

prZecIWkO OO sz, 

Odpowiedž Niemiec 
LONDYN. (Pat). Agencja Reutera do 

nosi, że sir John Simon oświadczył w iz 
bie gmin, że otrzymał już raport ambasa 
dora W. Brytanji w Berlinie. Z raportu 
tego wynika, mówił Simon, ; 

  

   

  

    

      

  

von Neurath zbadał notę brytyjską i za- 
wiadomił ambasadora W. Brytanji, że 
rząd niemiecki życzy sobie wizyty brytyj 

  

skiej i że rząd iecki zgadza się; aby 
narady odbyły się w zakresie i w celach 

uprzednio wzajemnie ustałonych. 

Min. Simon I min. Eden 
wyjeżdżają do Berlina 

w niedzielę 

LONDYN. (Pat). W związku z odpo- 
wiedzią Niemiec, przychylną ną notę bry 
tyjską, minister Simon i Eden wyjadą 
do Berlina w najbliższa niedzielę 24 mar 
ca. 

  

  

   

    

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 
  

JUTRO SEJM 
Najbliższe posiedzenie Sejmu odbę- 

dzie się w Środę 20 b. m. © godz. 10 ra- 
no. Porządek dzienny składa z 25 
punktów. Są to te wszystkie projekty u- 
stawodaweze. które zostały ostatnio uch 
walone przez kemisje sejmowe z wyjąt 

  

  

  

kiem ustawy o pełnomocnictwach i po- 
prawek Senatu do budżetu. 

Pozatem znajduje się w pierwszem 
czyta projekt ustawy ratyfikacy jnej o 
podpisanym ostatnio układzie handlo- 

wym polsko-angielskim. 

    

    

Prof. Bartel wyjechał z Warszawy 
B. premjer prof. Bartel, który przez 

dni parę bawił w Warszawie, jako gość 

prywatny p. premjera Kozłowskiego, 
wczoraj wyjechał do Lwowa. 

W czasie pobytu w Warszawie prof. 

Z „dziatalnošci“ 
Prezes Stronnietwa Narodowego w Makowie 

(pow. wadowicki) niejaki Henryk Mylej 
po pijanemu koło domu 

wybił pięściami 4 szyby, a nsatępnie pow, ybijał 
szyby w miejscowym posterunku policji. Mylej 
zastał zarzymany, a sprawę skierowano do sądu. 

   

    

  

    

Niemcy gotowe do rokowań 
: Oświadczenie Hitlera 

LONDYN. (Paż). Specjalny korespon 
dent „Daiły Mail* Wrad Price uzyskał 
wezoraj w Monachjum wywiad od Hitle 
ea, który oświadczył między in., że na- 
rów niemiecki nie pragnie wojny. Prag 
mie on żyć w spokoju i szczęściu a nadew 
szystko pragnie mieć szacunek dia siebie 
samego. 

Niemcy nie mogły dalej istnieć pod 
hańbiącemiwpływami traktatu wersal- 
skiego. Niemcy nigdy nie przestaną mi 
być wdzięczne jako człowiekowi, który 
usunął ich z pod tych ograniczeń. Niem 
ty są wielkim narodem, który nie zasłu 
żył na poniżenie, jakie przechodził. Ser 
*a narodu niemieckiego są przepełnione 
radością, albowiem zostały z tych poni 
zeń zwolnione, ale niech mi pan wierzy. 
że radość nie zawierą żadnego uczucia 
agresji przeciwko jakiemukolwiek mo- 

      

BRUKSELA, (PAT). — Agencja Belga ogła 
«szą oświadczenie min. Hymansa w sprawie 0s- 
tatnich decyzyj Rzeszy. 

Wydarzenie, powiedział minister, jest po- 
afażne f może udaremnić wysiłek dokonany 

w Rzymie t Londynie w celu organizacji po 

koju. Mocarstwa pow naradzić się. Ochro 
na pokoju wymaga a yslanej. Omó 
wilišmy tę sytuację z min. fraucuskim. Rząd 

Laval uda się 
PARYŻ, (PAT). — Hayas donosi: Niektóre 

<tzienniki zagranica przyniosł wiadomość, że 

«nia. Laval ma udać się w najbliższym ezasie 
"to Moskwy. 

Ta przedwczesna wdziókiość ma swój po 
czątek w zaproszeniu, które ambasador sowiee 
Ki w Paryżu Potiomkinow w Imieniu swego rzą 
tu uczynił ministrowi spraw zagranicznych w 

    

     

   

    

carstwu i nie pomnaża niebezpieczeńst- 
wa wojny. 

Na zapytanie czy Niemcy są wciąż $0 
towe do rokowań z W. Brytanja i Fran 
cją, jak to wyraża nota z 15 lutego, Hit 
ler odpowiedział, że byłoby absurdem 
przypuszczać, iż państwo, które zdobyło 
4 powrotem swą suwerenność, jest mniej 
skłonne do nawiązania rokowań aniżeli 
państwo mające tylko ograniezoną su- 
werenność. Przekonanie jesteśmy pań 
stwem 0 pełnej suwerenności czyni nas 
tembardziej gotowymi do rokowań z po 
zostałemi państwami suwerennemi. 

Na zapytanie, czy Niemcy czują się 
x<wolnione z pestanowień terytorjainych 
traktatu wersalskiego, rewizje postano: 

ń terytorjalnych traktatów między- 
narodowych nie mogą być nigdy dokona 
ne drogą zarządzeń jednostronnych. 

rządów 
francuski ocenia sytuację z zimną kwrią. — 
Belgja utrzyma ły kontakt z wielkiemi mo 
earstwamą. 

POSIEDZENIE GABINETU W ANGLJI. 
LONDYN, (PAT). — O godz. 10,30 rozpoczę 

ło się pesiedzenie gabinetu, na którem zbada 

ne zostanie ostziecznie oświadczenie Niemiec. 
Również przedyskutowana będzie zredago 

wana będzie wezoraj przez sir Johna Simona no 
ta, która ma być przesłana do Niemiec. 

do Moskwy? 
czasie wi: 
Office. 

Min. Laval będzie miał okazję powiadomić 
swoich kolegów o tem zaproszeniu na najbliż 

m posiedzeniu rady ministrów, a podróż je 
go o ile dojdzie do skutku, nastąpi w każdym 
razie po wizycie min. Edena, do Mskwy, która 
przewidziana jest na 26 marca. 

    

  

   
   

      

   

      

złożonej we czwartek w Foreign 

      

  

  

  

Bartel był przyjęty przez Pana Prezyden 
ta Rzplitej oraz złożył szereg wizyi, obec 
ny był również na posiedzeniu zarządu 
fundacji Kurniekiej. którego jest człon 

kiem. 

St. Narodowego 
Z Łodzi noszą, że skarbnik tamtejszego Koła 

Narod. niejaki Zając 4lopuścił się defra 

Koła. Koło 
poleciio Zająco 

. Podczas 
a ze stro 

ny skarbnika. Wśród członków Koła zapanował 
fernient. ` 

  

   

Str. 
vei R gei na niel    

    

   

    

NZRZNNNZNZZNAZZZWZNEEM „cisytetów polskich, wiele 

Wiadomości z Kowna 
ENUNCJACJA HITLERA W STOSUNNKU DO 

LITWY. 

Sekmadienis* donosi: Londyńskie pismo „Sun 
Dispatech* przedrukowało rozmowę Hitlera 

z b. komisarzem policji międzynarodowej w Saa. 
„ Henesy. Rozmowa ta odbyła się pod 

s pobyiu Hitlera w Saurbruecken. Dopiero 
j rozmowy została ujawniona. — 

Ww. Alės pisma, londyńskiego Hitler miał oświad 
czyć, że po Saarze przyjdzie taka sama kolej na 
Austrję i Kłajpedę. Pismo zaznacza, że jesi to 
pierwszy wypadek, kiedy Hitler tak otwarcie 
mówi o agresji wobec Austrji t Litwy. 

Piswo lendyńskie komunikuje dalej, że Au 
strje dokenała ofiejałńego demarche'u w :ej 

Odpowiadając na ten demarche, urzę 

jeneja niemiecka nie zaprzecza, i: 

mewa: wspomniana miało. miejsce, lecz oś 
cza, że rozmowa miała charakter prywatny. 

„Czystka" w Grecli 
ATENY, (PAT). — Tsałdaris i Kondylis uwa 

żają za nieodzowne zastosowanie środków rady 
kalnych, aby uporządkewać stosunki wewnetrz 
ne w Grecji. 

Narazie postanowiono dokonać czystki w woj 
sku i administracji, skasować senai 

JODI BANKOWI 
Wilno, Wielka 44 

       
  

    

      

   

  

    

  

   
  

w różnych walutach, licząc: 

+ „ powyżej 100 zł. Į 

Polska w przeddzień 
Imienin Marszałka 
WARSZAWA. (Pat). Ze wszystkich 

zakątków kraju nadehod wiadomości 
o uroczystym przebiegu święta związane 
go zobchodem imienin Marszałka Piłsud 
skiego. Wszędzie pełno flag, zieleni, ilu 
minacyj. Po południu odbywały się aka 
demje. 

Szezególnie uroczysty przebieg był we 
IL wowie. Popołudniu rada miejska pod 
przewodnictwem i w obecności władz 
cywilnych i wojskowych z wojewodą Be 
liną Prażmowskiim, duchowieństwa wszy 
stkich wyznań, rektorów nadała na wnio 
sek prezydenta Drojanowskiego oby 
watelstwo honorowe Marszałkowi Pił 
sudskiemu. Wniosek ten przez aklamac 
ję wśród burzliwych klasków pr ty. 

W Krakowie odegrali trębacze z wie 
žy ratuszowej fanfary. 

W Gdyni odbyło się uroczyste podnie 
sienie bandery. 

  

    

   

          

  

  

Marszałka 

strz. 

, Dła uczczenia imienin P. Józeta 

Piłsudskiego korjus oficerski 85 p. wileń 

skich uchwalił ofiarować uposażenia 1 proc. 

c kuratora okręgu szkoliiego 

    
kwietniowego do 

wiłeńskiego z p. czeniem tej kwoty na szko 

łę powszechną w Zułowie. 

Zmiany w M.S.Z. 
(Tel. od własn. koresp. z 

Naczelnik Wych. Polaków  Zagrani - 
cą w Min. Spr. agr. dr. Witold Langrod 

zostal powołany na jedno z wyższych 
słanowisk w Międzynar. Biurze Pracy w 
Genewie. Na jego miejsce mianowany zo 
stał radca Władysław Załeski,  dotych 
czasowy kierownik referatu. mniejszości 
w Min. Spr., Zagr. 

Pogrzeb Ś p. prof. 
Rozwadowskiego 

KRAKÓW. (Pat). Dziś popołudniu 
odbył się na cmentarzu Rakowskim pog 
rzeb Ś. p. prof. Jana Michała Rozwadow 
skiego, prof. U. J., b. prezesa polskiej 
akademji umiejętności oraz b. prezesa In- 
stytutu Naukowo-Badawczego Europv 
Wcehodniej w Wilnie. 

W oddaniu ostatniej posługi wzięli 
udział wojew. krakowski, przedstawicje 
le akademji umiejętności i wszystkich uni 

instytucyj i 
stowarzyszeń oraz liczne rzesze publiczno 
ści i studentów. 

Akademja ku czci Ś.p. 
radcy K. Wyszyńskiego 

W sobotę wieczorem w sali Kasyna 
oficerskiego w Warszawie odbyła się, a- 
kademja ku czci Ś. p. Kazimeirza Wy 
szyńskiego, b. radcy. ambasady polskiej 
w 

Warszawy) 

        

Uroczysłoś 

  

zagaił prezes Edm. kło 
potowski, który zaprosił do prezydjum 
jen. G. Orlicz Dreszera, płk. Ulrycha, 
Wacł. Sieroszewskiego, Zdz. Łechnickie 
go, Józ. Małowieskiego i Bol. Wierzbiań 
skiego. 

Kolejne przemówienie ku czci zasłu 
żonego obywatela rozpoczął jen. Orlicz 
Dreszer. 

W wygłoszonych  przemówien 
scharakteryzowano $. p. Kaz. Wy 
skiego poszczególnie jako żołnierza, dy 
plomatę i obywatela, który: już ad 14-g0 
roku życia przejawiał wielką energję w 
pracy społecznej, rozwijając ją i prowa 
dząc aż do ostatniej chwili. 

I. DUO 
Konto PKO 80.367 

  

    

  

      

PPZYJMUJE PRZEKAZY po ZSRR. NA „TORGSIN“ 
(listowne i telegraficzne, z dostarczeniem oiikia g5Ć pokwitowań odbiorców) 

za przekazy do 100 zł. wzgl. równowartościowe — zł. 150 

=+ Ma 
sze 100 zł plus 30 gr. za 

  

pier: 

  

każde dalsze 100 zł. 
Przy przekazach telegralicznych dolicza się koszty depeszy. 

Przyjmowane są również przekazy na LITWĘ KOWIEŃSKĄ, PALESTYNĘ 
i do innych krajów na dogodnych warunkach. 

 



  

  
JRJER* z dnia 19-go marca 1935 . 

Dwa wyjątki z przemówień 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Sprawa wileńska 

„Mówię w Wilnie o sprawie wileńskiej. 

Sprawa ta była państwową, jedną z naj- 

ważniejszych... Rzecz prosta, że musiałem 

w tej pracy brać udział i jako Naczelnik 

Państwa i jako człowiek prywatny. 

Sprawa wileńska w znaczeniu politycz- 

nem otwarta została przeze mnie w kwie- 

tniu 1919 roku, gdym posiadał Wilno, 

jako Naczelny Wódz. Wilno zostało zdo- 

byte orężem. Otworzyłem w tej sprawie 

również i pracę polityczną, kierując się 

w niej zawsze zasadami lójalnemi.. 

Mialem zamiar natychmiast po zdoby- 

ciu Wilna stworzyć rząd, oparty na woj- 

sku, dowodzonem przeze mnie. Przyszed- 

łem do Wilna. Nie udało mi się tego zre- 

bić... Bano się stworzenia rządu, jak swe- 

go własnego cienia. 

Drugą rzeczą, jaką zrobiłem, to była 

odezwanie się do społeczeństwa. Odezwa 

ta i znana. Dawałem w niej gwaran- 

cję o losie tej ziemi decydować będą 

jej mieszkańcy. Zastanowiłem się, jak tę 

odezwę zatytułować: Do Wilna, czy de 

Wilnian — czy do kogo wreszcie? Trud- 

no było znaleźć wyraźny tytuł. Nie mog- 

łem wszak użyć tytułów oficjalnych —- 

Do siewiero-zapadnawo kraja, Do Litwy, 

Do Polski. Przyszło mi wówczas na myśl 

obudzić tradycję tej ziemi; tradycję, 

wprawdzie zwalczaną, ale niewątpliwie 

istniejącą. Tradycją tą było niewątpliwie 

czasów Rzeczypospolitej 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Była to 

ferma, która wspominała panowanie 

Rzeczypospolitej na tych ziemiach. Każ- 

dy ię tradycję musi szanować, dlatego 

też odezwę zatytułowałem: Do mieszkań- 

Wielkiego Księstwa Litewskiego 

    

istnienie za 

ców 

Ale wówczas nigdy nie byłbym przypuś- 

cił, że znajdzie się tylu w Polsce, którzy 

mają tę tradycję w pogardzie   

„.„Szanowni Państwo! Sprawa Wilna, 

to męczeństwo moje i męczeństwo wasze, 

to męczeństwo nasze wspólne. lleż to ra- 

gdy byłem Naczelni- 

Państwa i Naczelnym Wodzem, 

JEDNO MAŁE 
WSPOMNIENIE 
Dzień Imienin Marszałka ma to do 

siebie, że obok gorących uczuć miłości, 
czci, hołdu, rozbudza także wspomnie- 

nia. Wiją się one najchętniej dokoła cza- 
sów i zdarzeń okupacyjnych, pracy dła 
walczących na froncie Legjonów, albo 
dokoła wielsiego dnia wyzwolenia Wil- 
na. 

Wyzwolenie Wilna wspomina się try 
umfująco, radośnie, że słuszną dumną i 
za każdym razem nanowo wybuchają- 

cym zapałem; czasy okupacyjne ze 
wzruszeniem o wiele cichszem, ale nie- 
mniej intensywnem. Plączą się tutaj 
drobne zdarzenia i fakty, epizody i przy 

gody, nadające ówczesnemu życiu Wil- 
na, przyczajonemu, utajonemu, pełne- 

„ mm tęsknot i nadziei, swoistą barwę. 

Jednym z takich bardzo ładnych mo- 
mentów, dziś już prawie całkowicie za- 
pomnianych, była pierwsza oficjalna 
zbiórka na rzecz Legjonów, zorganizowa 
na przez Ligę Kobiet i P. O. W. 

Chodziło o zebranie środków na 
„gwiazdkę“ dlą Pierwszej Brygady, wal- 
czącej wówczas na Wołyniu. 

„Gwiazdka“ składać się miała z pa- 
czek, zawierająych ciepłe rękawiczki i 

zy, moi panowie, 

kiem 

  

widzialem was w moim gabinecie! lleż 

razy szukaliście ratunku na swoją biedę 

u mnie! Praca nad sprawą wileńską była 

dla mnie jedną z najważniejszych. Pracą 

tą najbardziej się opiekowałem, najwię- 

cej w nią wkładałem istniejącego w każ- 

dym człowieku sentymentu. Ta praca 

należała do najbardziej zawiłych, do naj- 

bardziej trudnych do prowadzenia..." 

  

(2 wykładów, wygłoszonych w Wilnie w dn. 

23 1 2 

  

skarpetki, papierosy, cukierki, pierniki, 
takie ot sobie drobiazgi; raczej dowód 
pamięci, miż korzyść materjalna, raczej 
zadokumentowanie serdecznej łączności 
Wilna z Legjonami, niż większy pożytek 

praktyczny z tych bardziej niż skrom- 
nych darów. 

Wilno, już wówczas odcięte nietylko 
od reszty Świata, ale i od własnej pro- 
wincji, już wówczas zubożałe tem, że 
znajdowało się oddawna w pasie przy- 

frontowym, na wiele zdobyć się nie 
mogło. Dlatego organizatorzy zrezygno- 
wali zgóry z myśli o gwiazdce dla całych 
iLegjonów, pragnęli tylko złożyć dowód 
pamięci Pierwszej Brygadzie, walczą 
cej bezpośrednio pod rozkazami Komen 

danta Głównego, obecnego Marszałka, 
Józefa Piłsudskiego. 

Z powodów okupacyjnych o zbiórce 
ūlicznej nie mogło być mowy. Postano- 
wiono urządzić jakąś uroczystość, ob- 
chód czy widowisko i dochód otrzymany . 
przeznaczyć ną zakup gwiazdkowych po 
darunków. Nie było to trudnem wcale. 
Wówczas, w końcu 1915 roku, a więc 
w pierwszych miesiącach okupacji, Niem 
cy nie wtrącali się jeszcze w wewnętrz- 
me życie społeczeństwa wileńskiego. 
Swój słynny regime, duszący przeja- 
wy życia społecznego. poczęli Niemey 

praktykować znacznie później. W końcu 
roku 1915 czuli się jeszeze niepewnie. 

  

  

Miłe miasto 
„Niechne panowie: pozwolą. Ostatni 

jakt miły. Jeden z najmilszych, które 

przypomnę. Gdym siedział w Magdebur- 

gu, istotnie stał nad głową kat. Nie by- 

iem nigdy pewien życia. Był to jak grób 

zamknięty. Izolowany byłem od świata 

i wtedy właśnie myślałem o miłem, co, 

jak poduszka, do trumny z człowiekiem 

iazie. Jedno z najmilszych, jakie mam 

i jakie przeżyłem, jest Wilno, jest miasto 

moje rodzinne. I nieraz tam w Magde- 

For. Leonard Siemaszko 

nie byli jeszcze zorjentowani, ma wiele 
rzeczy patrzyli przez palce, albo mie- 
dostrzegali ich zgoła. Zorganizowano im 
przecież pod nosem całe szkolnietwo pol- 
skie, rozwinęła się wspaniale Polska Or- 
ganizacja Wojskowa, potworzyły się i 
rozrosły liczne związki i stowarzyszenia. 
Urządzano także zupełnie swobodnie pu- 
bliczne zebranie i nikomu na myśl nie 
przychodziło zasięgać w tej mierze о- 
pinji władz niemieckich. Tak było aż 
do wiosny 1916 roku, potem już оКираг - 
ci poczęli zaciskać obcęgi i prześladować 
gorliwie t. zw. Grosspolnischeagitation. 

Obchód, który miał umożliwić zebra- 
nie pieniędzy na gwiazdkę, legjonową, 
nie mógł być widowiskiem byle jakiem. 
Musiał wiązać się mocno z legjonową, 

sprawą, z walką o niepodległość. Odpo- 
wiedniej rocznicy ogólno-polskiej nie by- 
ło żadnej pod ręką, ale jakoś w tym cza- . 
przypadało właśnie półrocze śmierci po- 
ety — legjonisty, Jerzego Żuławskiego, 
który zmarł w szpitalu polowym na tyfus 
gdzieś na Podhalu. 7 

P. O. W. łącznie z Ligą Kobiet po- 
stanowiła tedy urządzić obchód ku czci 
Żuławskiego. 

Tyle już od tego czasu mieliśmy uro- 
czystości i obchodów, tyle już wkradło 
do nich oficjalnego szablonu, że niesły- 
chanie trudno jest dzisaj „odstawić się* 
na ówczesne miejsce i odczuć nanowo. 

„tek teatru Nuny 

burgu o Wilnie mysłałem, do Wilna tęsk- 

niłem. Miłe miasto. Rzędem biegną mury, 

pagórki, otoczone zielenią, pieszczą mu- 

ry. Mury tęsknie na pagórki spoglądają. 

Miłe miasto. Gdy na który z pagórków: 

się wyjdzie, ku niebu przez mgłę oparów 

błyszczą do góry wieżyce, wieżyczki, na 

których, gdy dzwony zadzwonią, niewia- 
tomo, czy się skarżą, czy o łaskę proszą, 
czy tęskny tylko do nieba głos wznoszą. 
Miłe miasto. Miłe mury, co mnie dzieckiem 
niegdyś pieściły, co kochać wielkość prauż 
dy uczyły, miłe miasto z tylu, tylu prze- 
życiami. Miasto — symboł naszej wielkiej 
kultury it państwowej ongiś. polęgi: Dy- 
nasżja Jagiellonów, co nad wieżyczkami 
Krakowa i wieżami Wilna potężnie nie- 
gdyś panowała. Wilno Stefana Batorego, 
co uniwersytet zakładał i mieczem nowe 
granice wybijał. Wielcy poeci i wieszcze, 

ce naród pieścili słowem i w czar zaku- 
wanemi słowami życie narodowi dawali. 
Nie gdzie indziej jak tu, w tej samej szko- 

le, gdzie ja biegalem w tych murach, 

pięknie wołających do Boga, uczyli się, 

jak ja kiedyś, w przeklętej  rosyjskież 

szkole. 

Wszystko piękno w mej duszy przez 

Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa mi- 

łości, tu pierwsze słowa mądrości, tu 

wszystko, czem dziecko i młodzieniee 

żył w pieszczocie z murami i w pieszczo- 

cie z pagórkami. Jedno z najpiękniej- 

szych miast w świecie. 1 biegłem ku Wil- 

nu pieszezotliwą myślą, tworząc sam dła 

siebie pieściwe pieszczoty dziecka. Jedna 

z moich książek tam właśnie powstała 

w murach Magdeburga. Czar, zakuty we 

wspomnieniach, urok odrodzenia, rzucony 

w szale tam niegdyś. Wszystko to razem 

składało się na marzenia człowieka, co 

nie wie, czy jutro do grobu się nie położy. 

Minęło lat parę i byłem znowu z wami 

i gdym marzył i myślał o Wilnie, w war- 

szawskim Belwederze zamknięty, myśla- 

łem także o was i gdym w bój zawołał, 

by Wilno zdobyć, was do siebie powoła- 

łem, marzyłem, sądziłem, że dwa serca 

zbratane dadzą mi to, o czem dusza ma- 

rzyła. Wilno musi być moje”. 
(Z przemówienia na Zjeździe Legjonistów 

w Wilnie w dn. 12.VHII 1928 r.) 

czem, był tamten obchód dla Wilna. 
Był—pierwszym. To mówi samo za 

siebie. Pierwszym publicznym obchodem 
polskim, jawnym, niezakonspirowanym 
Był pierwszym od roku 1863 obchodem, 
który odbył się nie w prywatnem miesz- 
kaniu, ale w sali, szeroko olwartej dla 
każdego, kto zechciał wejść. Pierwszy 
raz nie trzeba było zbierać się chyłkiem, 
zasłaniać okien, ani rozstawiać dyskret. 
nych straży u drzwi i najbliższych uli- 
cach. 

Sała była Sokoła, przy Wileńskiej uli- 
cy, w domu Pietraszkiewiczów;... wysta- 
rała się o mią wice - przewodnicząca Li- 
gi Kobiet, pani Stanisława Pietraszkie- 
wiczówna, wnuczka filomaty. Onufrego 
Pietraszkiewicza. Dziwne są niexiedy te 
łączące się poprzez lata i pokolenia łań- 
cuchy drobnych zdarzeń ! 

Program obchodu nie był zbyt skona- 
plikowany. Nie było—na- tof czasu, ani 
Środków na jakiekolwiek „imwe.życje”. 
Słowo wstępne wypowiedział pan Jóżeć 
Wierzyński, recytacyj podjął się, miesz- 
kający wówczas w Wilnie, ostatni rozbi- 

Młodziejowskiej, nie- 
zapomniany nigdy Gustaw - Konrad z 
„Dziadów*, Adam Wiślański. Chór mło- 
dzieży szkolnej, stworzony ad hoc 
przez pana Adama Wyleżyńskiego, 0- 
becnego dyrektora konserwatorjum wi- 
leńskiego, odśpiewał kilka piosenek leg-



   

    

   

    

_ Organizatorzy, jakkolwi 

— Киде! 
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Dekonspiracja nieuchwytnej ongiś 

„KURJER“ z dnia 19-g0 marca 1935 > 

dromaderki „Aniuty“ 
Z cyklu: „Echa z epoki podziemnej walki © Wolność” 

Kolega nasz wileński p. Bolesław Wit 
Święcicki opracował dla książkowego wy- 
dania cykl bardzo ciekawych report 
historycznych, opartych na żywych źród- 
łach — naświetlających epokę wałk pod- 
ziemnych o wolność i udział w tych wal- 
kach Wilnian. 

Dzięki uprzejmości autora, mamy mo- 
ść zamieszczenia w n-rze dzisiejszym, 

conym Twórcy Odrodzenia Polski 

szego reportażu wyjętegć z wspom 
nianego cykłu. (Red.) 

    

      
    
   

  

     

   

  

Na Bakszcie — jednej w najbardziej 
charakterystycznych uliezek wileńskich. 
uwiecznionej w legendzie o smoku Bazy- 
iiszku. a bodaj już nawet — jeszcze trwa 
lej w historji lat szkolnych Józefa Pił- 
sudskiego odnajduję w dnej z oficyn. 
wielkiej zaniedbanej posesji. będącej 
sy AG Wileńskiego T-wa Dobroczyn 
ności A ongiś konspiracji .„dro- 
maderkę**) oraz strażniczkę pieczęci i 
archiwów ae . Annę Mielnikowównę 
„Aniutą* w enych czasach zwaną. 

Zasłużona ta działaczka konspirae) 
na zajmuje-dwupokojowe mieszkanie. 
wynajmowane od T-wa za normalmąte- 
nutę dzierżawną dzieląc sie niem z sio- 

słrą i trzema biednemi kobietami, przyję 
iemi pod ten skromny dach z dobroci 
serea. Budżet Pani „Aniulyć na ulrz 
manie siebie, siostry i owych „subloka- 
torek* nie przekracza miesięcznie 125 
złotych, które otrzymuje z Magistratu, 
jako spensjonowana kaneelistka. 

Panna „Aniuta* broń Boże nie utysku 
je na swój los — i jest jeszcze pełną ener 
gji i powiedziałbym przytem rozmachu 
życiowego damą. zachowującą cechy za 
hartowanej w swej roli konspiratorki. 

Dość, że w Magistracie, mimo kilku- 
nastoletniej tam pracy na nędznej posa- 
dzie nikt z jej „władzyónie wiedział, j 

ą bogatą i zaszczylną miała przeszłość 
i kwalifikacje rzeczowe, by móc jeszcze 
być pożyteczną i to na jakiemś lepszem 
stanowisku. 

Panna „Aniula* zacięła się w swej 
dawnej roli i dotąd niepozwoliła się na- 
wet historykom zdekonspirować, mimo, 
iż pewien kontakt utrzymuje nadal z kil- 
Кота dawnymi towarzyszami i towarzy- 
szkami z konspiracji, zajmującymi wy 
bitne pozycje społeczne. 

Od wileńskich przy jaciół Panny 
„Aniuty* dow iaduję się, że nie zapomniał 

Niej oczywiście wielki Jej były szef 
z konspiracji Józef Piłsuds Z tegoż 
źródła, taki oto podany mi został dowód 
na poparcie powyższego twierdzenia. W 
czasie triumfalnego wjazdu swego w r. 
1920 do Wilna jako Zwycięski Wódz 
Naczelny i Naczelnik Państwa Józef Pił- 
sudski bystrem swem okiem wyróżnił w 
žhumie, płynących ulicami miasta wraz z 

  

    

          

  

      

     

  

    

  

       

   

       

  

   

    

    

   
  

   
*) Dromaderkami nazywano w ki Jnspir 

xurjerki, przenoszące bibułę partyjną, listy itd. 

jonowych. Nikt nie znał ich jeszcze. 
prócz „wtajemniczonych, to znaczy zor 
ganizowanych członków Polskiej Orga- 
mizacji Wojskowej. Słuchali ich ludzie 
zapartym tchem. jak objawienia. Takie 
były inne od znanych dotychczas pieśni 

patrjotycznych! Beztroskie, wesołe pieśni 
nie ofiarników na śmierć gotowych. ale 
przyszłych zwycięzców! 

"Dekoracja sali? Zielone świerczki. 
dostarczone z Zakrelu, czy Karoline 
przez dzielnych peowiaków! 

W głębi ogromny orzeł legjonowy ma 
iarczy stalowej, obramionej czerwienią. 
_wyrysowany misternie przez artystę ma- 
darza Eugenjusza Kaźmierowskiego; na 

»m. planie czapka legjonisty, na 
szabli pczożona. 

Czapki i szabli dc 
; P.O.W. 

      

zył komendant 
porucznik Pierwszej Brygady, 

sz Dobaczewski, który ze wzgle- 
dów kdęzwira yjnych chodził stale w 
<ywilę, (Gig iegjionowych Niemcy 
konsekwentni , nić dopuszczali do Wilna 

"ud pierwszego dnia okupacji). Na ten 
 abehód przyszły ttumy publiczności. Sa- 
ia pękała poprostu, zdawało się, że za 

- wali się podłoga, że porysują się ściany. 
liczyli na licz 

mą frekwencję, sami byli zdumieni nie- 
zwykłym rezultatem. Reklamy w pis- 
mach nie było przecież żadnej i być nie 
mogło poprostu dlatego, że nie było wo: 

  

  

    

      

    

jego pojazdem  rozentuzjazmowanych 
Wilnian p. ..Aniułę* i pozdrowił serdecz 
nym skinieniem głowy. a w parę godzin 
potem w towarzystwie dawnej nieustra- 
szonej i nieuchwytnej „dromaderki“ pav 
tyjnej, oraz, zmarłej przed miesiącem u 
kochanej siostry Zofji Kadenacowej i 
najmłodszego brata Jana spożył w ta- 
kiem oto nielicznem kossu obiad * 

P. Mielnikowówna z przedziwną, i$- 
cie młodzieńczą pogodą toczy ze mną roz 
mowę o przeszłości. 

ak, jakoś szczęśliwie dotąd kon- 
spirowałam się — mówi —, iż niewiem 
doprawdy czego pan najbardziej chce się 
odemnie dowiedzieć. Skoro pan jednak 
zaryzykował wobec mnie rolę dokonspi 
ratora, to już chyba najłatwiej mi bedzie 
odpowiadać na pytania. 

Przedewszystkiem proszę 

dzieć o samej sobie... 
— O, zaczął pan od tego. co mi naj- 

większą trudność sprawia, boć nazwisko 
moje jest przecie rdzennie rosyjskie. Oj- 
ciee mój nie był jednakowoż wrogiem Pa 

łaków, 2 Wychowanie w duchu patrjoly- 
cznym polskim otrzymałem. od Ś. p. Maf- 
ki z domu Gzowskiej oraz ciotek działa: 

z powstania Kazimiery z Gzowskich 
Abramowskiej i Heleny Gzowskiej. Uro- 
dziłam się pod Wilnem w majątku rodzi- 
ców Podwysokiem. 

- Kiedy przystała Pani do kenspira- 

      

    

  

coś powie- 
  

  

   

    

cji? 
W roku 1895. 

**) Działo się to w pierwszą rocznicę Wy 
zwolenia Wilna. Wieczorem odbył się na cze 
dostojnego Gościa raut w salach „Apollo“. 

Rr 

  

   

- „A možna wiedzieć. 
się na 10 okolieznošci? 

— Własna, niewymuszona wola pra- 
dia Polski i wpływ bezpośredni me: 

niezanomi:ianej nauczycielki Marji Ger: 
trudy Paszkowskiej. 

— Z jakimi konspiratorami 
pracowała Pani najpierw? 

- - To trudno wyliczyć, decz n 
się w mojej pamięci nazwis«a: 
nej, a zapomnianej pr 
/ków postaci Kazimierza Pietkiewicza 

a“), Grabowskiego, St*óżeckicgo. 
Marji Rościszewskiej (później żona Jod- 
ko-Narkiewzcza) Marji Wojciechowskiej, 
żony Stanisława Wojciechowskiego - 
2 Prezydenta w Odrodzonej Polsce i in 

—- Jaką dano Pani rolę? 
— Początkowo byłam, czemś w ro- 

dzaju kandydatki na członka partji, lecz 
już wówezas.dzięki zaufaniu Marji. Pasz- 

jakie złożyły 

  

współ 

     atarły 
Św: *tia- 

7 panów listo- 

    

       

    

   

  

    

     

kcwskiej przechowywałam bibułę, roz- 
nosiłam korespondencję wiezienną, kol- 
portowałam . „Przedświt - słowem, ©-    

Crażu zaczęłam żywot „dromader. 

ry trwał nieprzerwanie 13 lat. 
Gdzie i kiedy zetknęia się Pani 7 

tózelem. Piłsudskim? 

— W, Warszawie ma Nowogrodzkiej 
w mieszkaniu Macji Paszkowskiej, tuż za 
raz po Jego powrocie z Syb Gdy we- 
szłam do pokoju odrazu poznałam. 
On. Miał przedziwny blask w oczach, 
dużo chodził po pokoju, palił jak 
zazwyczaj na w tkich zebraniach ma 
ło mówił. To spotkanie zrobiło na mnie 
potężne wrażenie. W młode; wówczas 

dziewczynie zbudziła się we mnie wiara 
w „wielką misję tego Człowieka. Zada- 

    

łe to 

   

  

    

   

  

Historyczna cela 

  

Cela w dawnym t zw. X Pawilonie w Cytadeli w której w r. 1900 
odsiadywał karę Józef Piłst dski. 

sóle pism. (Dziennik Wileński zaczął wy 
chodzić dopiero znacznie później). Afi 
szów rozlepiać nie było sposobu: znaczy - 
łoby to umyślnie i prowokacyjnie ścią- 
gać na siebie uwagę władz niemieckich, 
krótko mówiąc — kusić licho. Był tylko 
jeden afisz, przy wejściu. Zaproszeń 
drukowanych także nie było, poczta 
funkcjonowała tylko dla Niemców. Za- 
wiadomiano ludzi najprymitywniej w 
świecie pocztą pantoflową. A jednak ta- 
kiego tłoku na obchodzie nie widziałem 
ni gdy ani przedtem, ani potem i nigdy 
już chyba nie zobaczę, 

A nastrój? Cóż tam było w tym pro- 
gramie.. parę punktów załedwie... Alc 
wszystko, co było zharmonizowało się 
zlało, wyolbrzymiało w napięciu ipatrjo- 
tycznem tak wysokiej miary, jakie zd: S 
rzą się niesłychanie rzadko i w w) 
kowych tyłko wypadkach. 

Tutaj powód napięcia był do skutku 
zupełnie niewspółmierny. Działała przy- 
czyna: głęboka, bolesna i jakże długa 
tesknota —- nareszcie ziszczona. 

Tego dnia zdawało się wszystkim. 
zebranym na sali, że uchyliły się jakies 
od wieków zamikniete drzwi i widać 
przez nie złotą jasność. Ktokolwiek z 
wilnian tam był a dzisiaj urąga na to 
i owo w Polsce odrodzonej, niech sobie 
tamten wieczór przypomni. Działo się 
dnia ósmego grudnia 1915 roku. 

          

Szezylowym punktem programu by- 
ła bodaj recytacja Wiślańskiego. Recyto- 

   
wał bardzo znany wówczas wie Ža 

ławskiego, p. 1. „Do moich synów*. Re- 
cytował z wielkiem przejęciem: mam go 
do dzisiaj bardzo wyraźnie w oczach. 
stojącego. na estradzie z głową w tył od- 
rzuconą, na tle orła legjonowego, odbi- 
jającego srebrzyście od  szarostałowej 
tarczy. 

Przedsiębiorcza Liga Kobiet korzy 
jąc z „ludzkiego wzruszenia, rozstawiła 
u wejścia do sali mały kramik ze świę- 
tościami legjonowemi. Były tem odznaki, 
orzełki, pocztówki. fotografie Komen- 
danta Głównego i co wybitniejszych 
„legunów*. były zdjęcia z biwaków, prze 
marszów i bitw, były śpiewniki i wy- 

  

  

   

   

   

dawnietwa -—— na pierwszem miejscu 
„Piłsudczycy* Kadena. Dochód z tej 
sprzedaży przeznaczony był. rzecz prosta 

  

również na gwiazdkę. 
Rezultat był wspaniały: 

przeszło tysiąc rubli, na owe cz i wa- 
runki — suma bardzo duża. To też na- 
sze paczki przedstawiały się wcale nie- 
źle. Było ich kilkaset. przygotowanych 
starannie, kombinowanych pracowicie. 
tak, żeby wypadło sprawiedliwie, żeby 
wartość paczek była mniej więcej jedna 
кома. 

Trochę kłopotu było z Lransportem 
tego całego dobra, ale i ta trudność zo- 

zebraliśmy 

     

niem mojem było milczeć i słuchać, więc 
nie śmiałam zamienić z Nim jednego sło- 
wa. Dla wszystkich jednak obecnych na 
zebraniu miał jednaki płomienny blask 
w oczach i jeden dobrotliwy. a pogodny 
uśmiech. 

— Dalej spotykała się już Pani z Nim 
na RODZ ch zebraniach często? 

, lecz to nie sposób wyliczyć. 
Tkwi mi w pamięci jeden wspólny prze- 
jazd ze Lwowa i dwutygniowy, w drodze 
powrotnej (w r. 1905) z. Anglji pobyt w 
Krakowie, kiedy byłam codziennym gos 
ciem w mieszkaniu na Topolowej. 

— (o pani robiła w okresie Bezdan? 

    

  

Wówczas to już byłam tylko sym+ 
patyczką partji — lecz czułam się sz 
śliwą, że tow. „Wiktor* nie skąpił mi za 
ufania. Kiedyś w Krakowie powiedzia- 
łam Mu, że zawsze w najpow: 
robocie może liczyć na moje w spółdżia- 
łanie. Powiedziałam to bardzo obcesowo 
do czego jakoś przykro się przyznać. 
gdyż była mowa o stryczkach. Przed sa- 
mą akcją Bezdańską zaprosił mnie wraz 
z p. Olą (dz ą Marszałkową) do swe 

£o mieszkania p. Jan Piłsudski i oświad 
czył, że mamy wyznaczone przez partję 
pewne bardzo niebezpieczne zadanie. Po 
jakimś czasie wizyta nasza w pana Jana 
powtórzyła się i tu już otrzymałyśmy za 
danie wykopania, ukrytych w okolicach 
Bieniakoń t. zw. pieniędzy bezdańskich. 

— Gzy ciekawi IPana ta eskapada? 
— Ależ bardzo skwapliwie odpar 

łem. 

     

  

   

      

  

    

- Odbyła się ona zatem w następu 
jących okolicznościach. 

— Wyjechałyśmy na wieś pod Bie- 
niakonie do majątku mego brata Remi 
zewa, skąd wcześniej udało mi się na- 
mówić rodzinę na wyjazd do Wilna. W 
Bieniakoniach oczekiwał już nas jeden z 
naszych towar y, z którym udaliśmy 
się już wspólnie do odległego o kilka ki- 
lometrów lasu, gdzie były zakopane pie 
niądze. Ja stałam na warcie przy koniu. 
a oni kopali. Działo się to w mroźnv je- 
sienny dzień. Spowodu złamania się łopa 
ty, p. Ola wraz z towarzyszem dokopali 

ę tylko do worków z pieniędzmi. Jeden 
worek był granatowy, a drugi skórzany. 
Załadowaliśmy je na wóz do przygotowa 
nych walizek i nakryli pledem, poczem 
odjechali do Bieniakoń. gdzie rozstaliś- 
my się z naszym towarzyszem, który na 
bywszy tam rydlówkę wrócił. by doko- 

pać się jeszcze jakichś ważnych doku- 
mentów. 

Z wykopanemi pieniądzmi wróciliś- 
my do Remizewa, gdzie iw ciągu ca 
łej nocy układałyśmy je w rulony i owi- 
jali w watę. Pod koniec 1iego zajęcia 

<B> 

   

  

   

        

na str. 5-ej) 

B. W. Święcieki. 

stała szczęśliwie rozstrzygnięta. Właś- 
nie jechał z Wilna z komendy P.O.W. 
sierżant Nowak (obecny wojewoda łódz- 
ki) do Komendanta Głównego z raportem 
i zy. On więc podjął się trans- 

  

portu i dowiózł bagaż w całości. Że 
gwiazdka wileńska trafiła na miejsce 
przeznaczenia, że jej Niemcy nie przy- 
aresztowali po drodze, ni najlepszym dowo 
dem był własnoręczny list Komendanta 
do zarządu Ligi Kobiet w Wilnie. list z 
podziękowaniem. 

List ten, przechowywany jak ssarh 
najeenniejszy. pozostał po rozproszeniu 
Ligi Kobiet przez inwazję bolszewicką w 
ręku jej pierwszej przewodniczącej, Ja- 
niny Kozłowskiej-Studnickiej. Nazwał w 
nim Komendant Wilno „najpiękniejszem 
miastem na świecie" i powiedział jak bar 
dzo Go cieszy pamięć Wilna o Jego żoł- 
nierzach. Bodaj, że to było pierwsze zetk 
nęcie się bezpośrednie Marszałka z Wil- 
nem od czasu Wielkiej Wojny, pierwsz 
żywy głos. który Go z Wilna doszedł. Dla 
tego opówiadam tutaj ten drobny z po- 
zoru fast, jedno zdarzenie, zagubione w 
niedawnej jeszcze, a tak dalekiej przesz- 
łości, w powodzi o ileż ważniejszych i 
większych zdarzeń. 

z Wanda Dobaczewska. 

SP 

  

  

 



(Dokończenie art. 

pomyślałyśmy o zatarciu śladów t. j. 
spaleniu worków i pierwotnego opakó- 
wania. Ile było pieniędzy (w srebrze) nie 
interesowało nas wcale, a zresztą nie bv- 

ło nawet na to czasu. Na drugi dzień ra- 
no odwiozłam p. Olę do Bieniakoń, skąd 
przetransportowała ów skarb koleją do 
Kijowa. 

— Czy w okresie akcji bezdańskiej 
widziała się Pani z Józefem Piłsudskim? 

— Nie, bo tego wzbraniały obowia- 
zujące nas zasady konspiracji. Widywa- 
łam się z nim natomiast kilkakrotnie w 
ostatnich latach przed wojną światowa 
w Krakowie. 

— Jaki moment był najniebezpiecz- 
niejszy w życiu Pani? 

— Było takich niebezpiecznych chwil 
kilka, lecz najgroźniejszy przeżyłam w 
następujących okolicznościach w War- 
szawie, : 

Było to w r. 1896 w mieszkaniu pań 
stwa Lichtańskich przy ul. Szpili unej w 
Warszawie, gdzie znajdowała się czytel- 
nia publiczna, a przytem, odnajmowała 
tam wówczas pokoik p. Marja Paszkow- 

ska. 

  

  

  

  

  

Opowiem to panu tak, jak zwykła 
opowiadać każda kobieta. Kierowałam 

się zawsze przeczuciami i wierzyłam w 

  

   
sny, gdy 
wałam w. 

w czasie snu zawsze otrzymy- 
kazówki, bądź ostrzeżenia od 

swej nieżyjącej drogiej matki. W nocy 
poprzedzającej, jak okazało bardzo 
krytyczny dla mnie dzień śniła mi się 
Matka i zapowiedziała, bym mie szła do 
pami Marji. Niestety musiałem iść, gdyż 
miałam nieodwołalnie dostarczyć pozo 
stawiane mej pieczy pieczęcie partyjne, 
ważną korespondencję i aktualne, włas- 
ną ręką z oryginałów autorskich przepi- 

      

  

  

     

  

Czytelnię zastałam zamkniętą na 
klucz, co zrozumiałem, oznaczało, iż pa- 
ni Paszkowska została zdemaskowana i 
zaaresztowana. Jednak nie cofnęłam się 
i zadzwoniłam. Drzwi otworzył mi o po- 
czciwej twarzy stójkowy i oczywiście za 
raz za mną zamknął je skwapliwie na 
klucz. Oprócz mnie w pokoju znajdował 
się jakiś student, który, jak odrazu zor- 
jentowałam się nic nie miał wspólnego z 
konspiracją i znalazł tu się całkiem przy 
godnie, cheąc zmienić książki. Spojrza- 
łam naiwnie na stójkowego, udając zdzi- 
wienie, iż drzwi zamyka — mówiąc: Ja 
tu przyszłam przejrzeć ogłoszenia w 

Warszawskim*, gd poszu- 
kuję mieszkania dla sw ego brata. 

Stójkowy rozłożył ręce na znak, że 
tak być musi. Po jakiejś godzinie, której 
przeżyć opowiedzieć trudno ów siedzą у 
razem ze mną student zaczął molestować 
stójkowego, by wezwał starszyznę i jego 

ojca, gdyż traci drogi czas tuż przed sa- 
memi egzaminami. Student ów podaw- 

szy adres swego ojca (nazwiska i pozycji 
społecznej nie pamiętam) dał słowo hono 
ru, że spod zamknięcia na klucz nie bę- 
dziemy próbowali nawet uciekać i istot- 
nie to przekonało stójkowego. 

Upłynęła je 
może i więce 

  

  

  

   

    

   
    

  

szcze chyba z godzina, a 
Ak za drzwiami usły 
dla mnie tupot i hałas 

zbliża jących się żandarmów. 

Drzwi otwarto i do pokoju wtargnę- 
ło 5-ciu, czy 6-ciu uzbrojonych žandar- 

ЧОЛБ 

       

    

„KURJER“ z dnia 19-50 marca 1935 r. 5 

Dekonspiracja nieuchwytnej 
ongiš dromaderki „Aniuty“ 

Z cyklu: „Echa z epoki podziemnej walki o Wolność" 
ze str. A-ej) 

mów z grubym jakimś o wysokiej ran- 
dze oficerem na przedzie. 

Kto wy takaja? krzyknął z miejsca 
na mnie ów oficer żandarmów. 

Bez namysłu, 
i udaną upr: 

lecz z opanowaniem 

jmością wyrecytowałam w 
jskim. Anna Aleksandrowna 

Mielnikowa, zamieszkała przy ul. Dłu- 
giej 5 u brata Michała Aleksandrowicza 
asystenta kuratora okręgu szkolnego pa- 
na Ligina, który w obecnej chwili wy- 
jechał do Petersburga. Szczegółów o 
mnie może pan się dowiedzieć u hzabiny 
Szuwałowoj, generał-gubernatorowej z 
domu Mielnikowówny. 

  

    
         

   

    
   

    

I co się stało dalej? 

Szczególnie to ostatnie zdanie zra 
biło na żandarmach wrażenie. To było 

kłamstwo, gdyż Szuwałowej, aczkolwiek 
pochodziła z Mielnikowych, nie znałam. 
W ślad zatem dodałam, że gotowa 
jestem jeśli to potrzebą żyć jakieś pi 
semne zobowiązanie, lecz iść stąd zaraz 
muszę, gdyż oczekuje na mnie głodne, po 
zostawione na mej opiece przez brata 
dziecko, a tu nie rozumiem, jakiem pra 
wem, tak długo przetrzymano mnie pod 
kluczem 

Oficer rzekł: 
Pani nie zapomnimy, 

odejść. 

Gdy znalazłam się już w bramie, u- 
czułam omdlenie, wszak miałam przy 
sobie: pieczęcie, rachunki partyjne, listy, 
swe materjały do „Robotnka“, a w domu 
w nieładzie w koszu w gabinecie brała 
pozostawiłam ważne dokumenty archi- 
walne, a wśród nich album  fotożrafij 
straconych już i aresztowanych towarzy- 
szy. 

Oficer żandarmów istotnie o mnie nie 
zapomniał, a przypuszczam, że i gorzko 

żałował, że dał się nabrać, gdyż w ciągu 
kilku tygodni krok w krok chodzili za 
mną szpiele. Z oficerem tym spotkałam 
się ponownie po kilku latach na dworcu 
kolejowym w Wilnie i znów zaczął mi 
już osobiście deptać po nogach. I tym ra 
zem wymknęłam mu się dzięki swemu 
opanowaniu, gdyż zaczęłam odwzajem- 
niać mu się tem samem, chodząc za nim 
i depcząc mu po piętach, aż do skutku. 
W pewnym momencie zakląwszy, ordy- 
narnie splunął i czerwony, jak rak szyb- 
ko oddalił się odemnie. 

Nie chcąc już dłużej przeciągać rozmo 
wy proszę P. Mielnikowównę na zakoń: 
czenie o parę słów wspomnień o spot- 
kaniach Jej z Marszałkiem w Wolnej Pol 

sce. я 
Rozmówczyni moja waha się chwilę, 

poczem potwierdza przytoczoną przeze: 
mnie historję spotkanie Jej w dniu wjaz- 
du Komendanta do Wilna w r. 1920. 

— Na obiedzie P. Marszałek był bardzo 
wesółi opowiadał o swojem dzieciństwie, 
zaś tego jeszcze dnia wieczorm P. Mar- 
szalek zoczywszy mnie na raucie powi- 
tał słowami: „Ach i Aniula przyszła”! 

Na ten raut niechętnie poszłam, gdyż nie 
lubię się afiszować, a przytem odczuwa- 
łam brak stosownej toalety, lecz czułam 
się szczęśliwą, że mogłam dużo rozma- 

wiać z Człowiekiem, w którego misję hi- 
storyczną uwerzyłam będąc młodą kon- 
spiratorką. B. W. Święcieki. 

Wilno, w marcu. 

   
   

    

„niepotrzeba, my i tak o 
może pani teraz 

    

  

  

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, 

Prezydent Republiki Francuskiej Mil- 
lerand i minister;wojny Francji Barthou. 

Zdjęcie to, które jest niezwykłą rzad- 

kością, zostało dokonano we Francji, 
gdy Marszałek Piłsudski był goś iem 

Republiki. 7 

R NT AA ZER EZTREOOY STERYDY 

   
   

    

   

  

   

      

    

TROSKI MATEK Z DZIEĆMI... 

Niejedna matka stoi bezradna, 
gdyż nie wie, czemu jej dziecko 
nie rozwija się należycie. 

Chcemy więc Matkom pomóc: 

Każda matka powinna wiedzieć, że 
MILKA, czekolada mleczna zawiera 
skoncentrowany pokarm 

potrzebny każdemu dziecku, t. |. 
mleko, cukier, masło i nai- 
szlachetniejsze ziarno kakaowe. 

DAJCIE SWYM DZIECIOM codziennie 

MILKA, czekoladę mleczną 

atemsamem daciei im najlepszy 
$ fundament życia — ZDROWIE! 

WZMACNIA MIĘŚNIE I NERWY śr 

Kto On? 
J. — Jeszcze w kolebce, ponad chłopięciem, 

Ó —- Ówczesna wróżka się nachylala, 

Z. — Z cichą piosenką, myślą, pojęciem 

  

   

   

  

E. Energję, siłę przepowiadała. 

F. — Fale życiowe biegły niezmienne, 

P. -— Pchaly ku wyższym, a świętym celom, 

1. — Jaśniały w duszy myśli tajemne. 

Ł. — Łaknące zemsty ciemiężycielom. 

S. — Surowe lice, zmarszczki u czoła, 

U. — Uśmiech zastyga w powadze chwili, 

D. — Dziś chcę mieć rozum, dobroć anioła, 

5. — Synami mymi chcę byście byli. 

. — Królewski djadem? — wyższym nad króle 

1. — Jam wehłonął w siebie Ojczyzny bółe. 

JÓZEFA CHRUCKA. 

"ALL a i i a a НЕВЕЫ 

Józef Piłsudski w Legjonach 
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Naczelny Wódz W. P. Józef Piłsudski po powrocie z Kijowa 

witany entuzjastycznie przez ludność Warszawy. 

    

Powitanie Marszałka Piłsudskiego z nuncjuszem apostolskim Msgr. Rattim, 

obecnym Ojcem Świętym 

  Marszałek Piłsudski na wywczasach w Druskienikach 
rozmawia z ówczesnym premjerem prof. Bartlem. 

"jątku, Opusz 

  

Ruszamy z Szumska rano na cało- 
dzienną wędrówkę. Ja, furman i koń. 
Nakosinki, których jest cały różaniec. 
Wieś Kosinki, wieś Mała Kosinka, Wielka 
Kosina, Kosina Panieńska nanizane na 
niespokojną rzeczułkę Kosinę. Koń i fur- 
man pracują z wytężeniem. Sanie zapa- 
dają, unoszą się, chylą się na bok... Je- 
dziemy poprzez rowy, pola — byle dalej 
od przykrych plam piasku, byle po śnie- 
gu. 

      

Panie, to majątek Szumsk — krzy- 
czy furman i tyka biczyskiem w stronę 
gęstego parku, otoczonego niskim mu- 
rem. 

Patrzę. Tak, te park wielkiego ma- 
„ony i zaniedbany stary 

las. Może kiedyś wrzało w nim ludzkie 
życie, lecz dziś jest martwy, stary i przy- 
kry. Wysokie drzewa biegną przed nami 
gęstemi szpalerami. Nieco dalej na lewo 
widnieje pole duże i puste. Dopiero 
w odległości paru kilometrów sterczą z 
za pagórka kominy jakiejś wsi. Furman 
zakreśla ręką szerokie koło i mówi: 

— Pięćset hektarów, a w majątku 
mieszka tylko jedna kobieta. Stara ko- 
bieta. Ma około dziewięćdziesiątki... 

— Uhu... 
— Pięćset hektarów i jedna staruszka! 

krzyczy furman i obserwuje mnie. Draż 
ni go mój spokój. Dlaczego się nie dziwię. 
Tyle ziemi w ręku jednego człowieka! 

Zbliżamy się do pierwszej wsi. Miesz- 
ka tu jeden z najstarszych ludzi gmin 

— Gdzie chata -Antona?.. — wyje 
mój furman, zwracając się do jakiejś 
kobiecinki, pracującej w zagrodzie. Za- 
pytana przez chwilę patrzy zdumiona. 
Zaskoczył ją mój wygląd. Pan z miasta. 
Kapelusz, teka, miastowe ubranie... „Mu 
sić urzędnik! Sekwestrator! Macha rę- 
ką gdzieś przed siebie, rzuca robotę, wy- 
ciera ręce i wkrótce w odświętnej chustee 
na głowie wchodzi nieśmiało do chaty, 
gdzie już rozmawiałem ze staruszkiem. 

— Niech będzie ...ońy... 
- Na wieki... amn... 

Przychodzi coraz więcej sąsiadów. 
Nie sekwestrator? Nie! Chwała Bogu! 

— - O, pamiętam wiele rzeczy — mówi 
dychawicznie staruszek — za rosyjskich 
czasów. dawno, bardzo dawno. za wiarę 
do lochu kościelnego wsadzali. Wrzucą 
babę rozebraną do naga do piwnicy, po- 
trzymają cały dzień a potem pytają: 
„abrazumietaš?“ — Baba odpowiada:—- 
„abrazumiełaś* i podpisywała papierek. 
że chce do cerkwi należeć. Potem przy- 
szła wolność. Można było do kościoła 
należeć. Naród zaczął wtedy podania 
składać. Pop chodził po parafji i groził. 
że ziemię odbiorą, ale nie przestraszyli 
się. Wiary zębami trzymali się. Naród 
wszystkiego, co kocha, może tak trzymać 
się. I trzyma chyba mu zęby z głową 
wyrwą. 

Częstuję staruszka papierosem i je- 
dziemy dalej. Znowu poprzez pola i ro- 
wy. Mała Kosina. Wieś przytulona do 
kapryśnej rzeczułki. Na*wiosnę zawsze 
tu powódź. Wchodzę do pierwszej z brze 
gu chaty o „romantycznym* wyglądzie. 
A więc mała, pochylona z dachem, i kry- 
tym przegniłą słomą. Wnętrze niskie, za 
Корсопе, brudne i ubogie. Cała chata stoi 
jeszcze jakimś cudem. 

ech będzie... 
— ..amen. 
Gospodarz ma sześcioro dzieci i pięć 

hektarów ziemi. O. pamięta również 
wiele rzeczy. 

— Najgorzej było za Niemeami. Bra- 
li wszystko do ostatniej krowy. Ostatnią 
koszulę zdzierali z człowieka. Nie wia- 
domo było czy żyć czy umierać. Cały na. 
ród zginąłby, gdyby nie Piłsudski. 

— Piłsudski! 
— Tak, Piłsudski uratował cały na- 

ród. 

Nazwisko Marszałka padło pod ko- 
niec rozmowy. Przedtem gospodarz opo- 
wiadał mi o kurhanach, grodziskach, po 
kazywał swój prymitywny sprzęt gospo- 

darski, przypominał sobie podania o 
Napoleonie, o wojnie. I nareszcie o Mar 
szałku Piłsudskim. Samorzutnie... 

— Piłsudski, a któż to jest? 

    

     

  

   

      

  

        

  

    

   

    

Gospodarz aż podrapał się w siwą cze 
prynę ze zdziwienia. Czy kpi czy о drog: 
pyta? Miastowy, a pyta kto to jest Pił 
sudski. Wreszcie pomyślał sobie chybaj 
że egzaminuję go tylko, i odpowiedzia 
spokojnie: s ga 

— Wiadomo, nasz podarz. 
— A kiedy pan po raz pierwszy o 

nim posłyszał? 

      

— Dawno. Naród dobrze pamięta, że 
Piłsudski w więzieniu siedział, a potem 
zesłano go na Sybir, uciekł stamtąd. Pił 
sudski za naród cierpiał. 

- Z książek wie pan to? 

  

Gospodarz popatrzył na mnie z w;- 
rzutem. 

— To, panie, nie z książek, to w na- 
rodzie dawno już opowiadano. My lepiej 
wiemy, niż w książkach stoi. Jakże nie 
pamiętać o Piłsudskim — toż nasz ezło- 
wiek, nasz gospodarz. 

Właściciel pięciu hektarów i sześcior 

ga 
serdeczności i bez życzeń na drogę. Był, 

y. że jakby zwątpiłem trochę w 
pamięć ludu, i w prawdziwość famy. 

Na zakończenie rozmowy gdy już 

ODEZWA 
Komitet Obywatelski Obchodu Imien 

do mieszkańców Wil 

    

       

Szezęśliwe są narody kochające 
Si : „Arego @ 

Opatrzność zesłała nam człowieka, któ Fe$o 8 
dą przewodnią Narodu Polskiego. On 
cerskiego, obumarłego po klęsce roku 

Ojczyznę. On stworzył Armję, 
On ustawicznie i niezmordowanie czuwą! nad bezpieczeństwem Pa 
kiego. 

nem. Wilno może być dumne 
cholęce i młodzieńcze, že tu wlašnių 
złomny charakter. й 

MĘŻEM TYM JEST MARSZAI; 

Niechże tedy nikogo nie zbraknie 
Musimy zaświadczyć, że serca nasze S 

zawsze z Ojczyzną. 
Odezwę podpisało 131 osobistošc 

mitet. 

Program obchodu Imie 

  

Godz. 10-ta — Uroczysta msza polowa na | 
placu Łukiskim poprzedzona przeglądem wojska. | 
Po mszy świętej defilada wojska i organizacyj 
(oddziały zwarte). 3 

Godz. 10.30 — Uroczyste nabożeństwo w ki- 
nesie karaimskiej na Zwierzyńcu (ul. Grodz- ` 
ką 6). 

Godz. 12-ta — Bezpłatne przedstawienie we 
wszystkich kino-teatrach dla 3 tys. bezrobotn. 

Godz. 13-1a — Wielka akademja popularna 
legjonowo-strzelecka w sali teatru „Rewja“ — 
Ostrobramska 5, 

W programie: — Część I: 
1) Polonez As-Dur Chopina odegra orkiestra 

pocztow. P. W. z 
2) Zagajenie wygłosi Prezes Okręg. Zw. Le- 

gjonistów Polskich. 
8) Przemówienie przedstawiciela podokręgu 

Zw. Strzeleckiego. 
4, Hymn narodowy odegra orkiestra pocztow 

P. W. 
5, Chór pocztowego P. W. przy akompanja- 

mencie orkiestry symfonicznej pocztowego PW. 
Część II w wykonaniu artyst. teatru „Rewja“: 
1) Wizja Księcia Józefa. 

2) Nasi dobrze znajomi. 

3) Śmierć w ziemiance. 
4) Szarża — to ja. 
5) Łowiczańka — monolog. 
6) Amory rekrutów — skecz. 
7) Tańce — krakowiak. 
8) Wielki marsz finałowy. 
Na zakończenie Brygada. 

Uroczysty obchód w żłobku dziennym dla 
matek (ul. Kalwaryjska Nr. 69) zorganizowany 
przez ZPOK. 

Uroczysta akademja dla pracowników Ubez- 
pieczalni Społecznej (ul. Mickiewicza Nr. 22—4) 
organizowana przez Zw. Zaw. Prac. Ubezpie- 
czajlni Społecznej. 

Godz. 13-ta — Uroczysta akademja (Mickiewi 
cza 22—2) organizowana przez Zw, Ofic. w st. 
spocz. 

Godz. 13.30 — Uroczysty obchód w świetlicy 
przy ul. Bobrujskiej 20 organizowany przez 
ZPOK. | 

Uroczysta akademja w sali Konserwatorjum 
Muzycznego organizowana przez Związki Zaw. 
Pracown. Miejskich m. Wilna. 

Godz. 16-ta. — Bezpłatne przedstawienie dła 
dzieci rodziców bezrobotnych Szkół Powszech- 
nych w Teatrze Wiełkim na Pohulance. Odegra- 
ne będą „Śluby Panieńskie". . 

  

    
     

     

  

   

    

        

    

  

     

ga dzieci pożegnał mnie bez wybuchu 

      

skierowałem się do wyjścia, powiedział: 
Naród nie zapomina niczego... 

Z Małej Kosiny dotarliśmy wkrótce 
do Wielkiej. Znowu wszedłem do pierw- 
szej z brzegu chaty. Dwoje dzieciaków. 
siedzących na brudnem łóżku. podnio- 
sło wrzask i przerażone z płaczem ucie- 

za piec. Chciałem je zjednać cukier- 
Zą pośrednictwem matki — chu- 

:dej. spracowanej i niestety jak dzieci 
brudnej kobiety — maleństwa otrzymały 
po cukierku. Wzięły je do ręki i nie wie 
działy co z tem robić. 

— One nie wiedzą co to jest — objaś 
nił ojciec. One nie wiedzą jeszcze ce 
to jest cukier. Nie miały go w ustach, 

Istotnie w chacie było bardzo ubogo. 
Na przestrzeni dwudziestu metrów kwa- 
dratowych stał duży piec, stare łóżko, pa 
rę ławek, stół, a w kącie leżał stos ja- 
kichś śmieci. Pod [piecem mieściły się 
trzy kury, a po glinianej podłodze bie- 
gały trzy młode króliki. Na małe puszy- 
ste i miłe zwierzątka całą rodzina pa- 
trzy z wielkim apetytem. Stare są już 

dzone — młode zamałe. Czekają aż 
trochę podrosną. 

  

   

   

  

0 WILNIAN 
n Marszałka Józeta Piłsudskiego zwraca się I 

R z następującą odezwą: 

4 

i 

  
| 
й 

|| 

| swoich ludzi wielkich i zasłużonych. 
enjusz od wielu już lat jest gwiaz- 

i ił na nowo w Polakach ducha ry- 
1863. On wywalczył i odbudował Wolną 

która stę i na straży odzyskanej Niepodległości. 
ra  Pols- 

  

Wileńszczyzna może być dumn:|!Z tego, że tea Wódz Narodu jest jej Sy- 
o z tego, żej w niem właśnie upłynęły Jego lata pa- 

dojrzewał i kształtował się Jego nie- 

  

EK JÓZEF PIŁSUDSKI. 

na uroczystym obchodzie Jego Imienin. 
| zawsze z Nim tak, jak serce Jego jest 

87 instytucyj jako Obywatelski Ko: 

nin w dniu dzisiejszym 
Uroczysty obchód w świetlicach przy ul. Kal- 

waryjskiej 22, Witoldowej 53 i W. Pohulance 
28 organizowane przez ZPOK. 

Bezpłatne przedstawienie we wszystkich ki- 
noteatrach dla wojska, 

'Godz. 17-1a — Uroczysta akademja w Jadło- 
dajni dla bezrobotnej inteligencji (Zamkowa 26, 
organizowana przez ZPOK. 

Godz. 18-ta — Uroczysta akademja w auli 
Kolumnowej U. B. 

W programi: 
1) Marsz hr. J. Przeździeckiego p. t. „Pan 

Komendant — wykona orkiestra wojskowa 6 
P. p. Leg. 

2) Zagajenie wygłosi Rektor U. S. B, prol. 
dr. Witold Staniewicz, 

3) Przemówienie gen. Br. St. Skwarczyńskie- 

   

g0. 
4) Preludjum Moniuszki do kantaty Milda— 

w wyk. orkiestry wojskowej 6 p. p. Leg. 
5) Przemówienie p. prof. dr. Wacława Jasiń- 

skiego, В 
6, Chor „Echo“ pod dyr. prof. Kalinowskiego 

wykona pieśni Nowowiejskiego p. t. „Wojenko, 
wojenko* i „Rozmaryn. 

7) Przemówienie J. Obuchowicza — stud. U. 

  

S. B. 
8) „Czy to jawa — czy to. sen* — pieśń w 

| wyk. ch6ru „Echo“. 

9) Brygada — w P 

eg. 
Uroczysta akademja w bursie dla młodzieży 

zkół Zawodowych i Rzem niczych (ul. SS. 
Miłosierdzia 20, organizowana przez ZPOK, 

Uroczysta akademja w sz ole pracownic Go- 
| spodarczych (Jagiellońska 3/5) organizowana 
, przez ZPOK. 

Uroczysta 
wego przy ko: 

ykonaniu orkiestry 6 p. p. 

    

    

    

   

   
kademja w lokalu Domu Ludo- 
iele ma Sołtaniszkach. й 

|| Koncert orkiestr wojskowych w kilku punk- 
tach miasta. 

Uroczysta wieczornica dła rezerwistów i ich 
| rodzin (ul. Orzeszkowej 11) organizowana przez 
Zw .Rezerwistów. " 

Uroczysta akademia (ul. Orzeszkowej 11-a) 
organizowana przez Zw. Oficerów iRezerwy. 

  

Obywatelski Komitet Obchodu Imienin Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego komunikuje, iż do 
Komitetu wchodzi również Związek Niższych 
Funkcjonarjuszy R. IP. która to organizacja 
przez przeoczenie nie została umieszczona w 

    

' odezwie. 

„KURJER“ z dnia 19-go marca 1935 r. 

  

— A czy wogóle kupujecie cukier? 
— Może kilo raz na rok — powiedział 

rolnik... 
— A może i tego nie będzie — dodała 

jego żona. 

- A często jecie mięso? 
Jak uda się to na Wielkanoc. albo 

na Boże Narodzenie... 
A dzieci? 
Mają kartofle i mleko — czego im 

więcej trzeba? 
— A sól macie zawsze? 

— Skąd jej weźmiesz. kiedy koszlu- 
je 22 groszy za kiło? 

— Och, ciężko jest ciężko — westch- 
nęła żona rolnika. — Ziemi mało, żyto 
bardzo tanie, pracy niema nigdzie, a po- 
datki trzeba płacić... : 

— Tak, tak — potakneto grono go 
spodarzy 'wiejskich, którzy już zdążyii 
w 
już zebrać potrzebne mi informacje o za 
bytkach przedhistorycznych. 

Powiedźcie mi, czy spodziewacie 
ę skąd ratunku, jakiegoś polepszenia? 

Ktoby mógł zmienić tę ciężką sytuację. 
— Tylko Piłsudski... 

— Tak, Piłsudski, tylko on—potwier 
dził zapalczywie jakiś gospodarz, jakby 
spodziewając się, że mogę zaprzeczyć. 

— Sam, jeden to zrobi? 
— Tak, Piłsudski wszystko może zro- 

bić! 
W ciasnej ubogiej chacie małorolne- 

$o gospodarza we wsi Wielka Kosinka 
powiał prąd jakiejś mistycznej wiary w 
nadpotęgę jednego człowieka. Ożywiła 
się gromada ludzi. Zapomniano o mnie, 
zapomniano o „dziwach* przedhistorycz 
nych. Wszystkich porwał temat żywy. 
aktualny i bliski sercu. 

— Piłsudski może wszystko! — darł 
się jeden z gospodarzy. 

— Ale nie o wszystkich może pamię- 
tać — mówił drugi. — Pomyśl — „adna 
haława a nas tyle'. Gdzie tu o wszyst- 
kich pamiętać. 

— Qały Naród czeka. I zobaczycie, 
Piłsudski zrobi porządek... 

—— A jak może to zrobić? 

— Jak już robił, kiedy widział, że 
źle dzieje się w Polsce. 

Po tej konkluzji przypomniano sobie 
sekwestratorów, władze gminne, powia- 
towe..” Dyskusją objęła nawet ministrów. 
RES 

  
  

  

  

  

     

    

  

      

Małorolny gminy szumskiej ma swoje po 
dejście do wielu zagadnień ekonomicz- 
nych i politycznych. 

Zapytałem jak obchodzą dzień 19-go 
marca i posłyszałem narzekania na miej 
scowego księdza. 

— No, na księdza nie można nic złe- 
$o powiedzieć ale zawsze co roku w tym 
dniu wyjeżdża z parafji. I nie odprawia 
nabożeństwa. Wiadomo, że jest święto, 
ale jakież święto może obejść się bez 
mszy... 

— (zemu go nie uprosicie? 
— Ot, nie =hce słuchać. 

Pożegnałem gospodarzy. I znowu w 
drogę poprzez wzgórza do Kosiny Pa- 
nieńskiej. Mały postój w Kołodzierżaw- 
szczyźnie, a potem w Nowowiczach. Roz 
mowy z młodzieżą wiejską i z ludzmi 
starszymi, obytymi w świecie. Wszędzie 
to samo: Niezachwiana, mocna, trzyma 
jąca się silnie zębami wiara w jednego 
Człowieka. Wiara w nadpotęgę samotne- 
go Człowieka. 

Do Kosiny Panieńskiej nie dojecha- 
liśmy. Urwały się pasma białego śniegu i 
płozy zaczęły zgrzytać po gruboziarni- 
stym piasku. Koń pokrył się pianą. Za- 
wróciliśmy.. 

Wpadłem przedtem do chaty. stoją= 
cej samotnie na wzgórzu zdala od wsi. 
Wyszliśmy potem z jej gospodarzem w 
pole i patrząc zgóry na niskie ciche cha- 
ty Kosiny Panieńskiej. wysłuchaliśmy 
opowieści: 

Przed tygodniem w Kosinach Panień 
skich „szałlał* sekwestrator. Do wieczo- 
ra obchodził pracowicie zabudowania 
chłopskie i opisywał — gdzieniegdzie 
zaś protokułował ubóstwo. Baby lamen- 

towały, dzieci płakały, a psy wyły i prze 
rażone uciekały do lasu. Zwykłe następ: 
stwa wizyty sekwestratora. 

"Wpobliżu wsi «ciągną się „sznury * 
małorolnych obywateli Kosinek. Poletka 

   

  

dwumetrowej szerokości. Piasek i ka- ' 
mienie, gdzieniegdzie trochę gliny. 

— Niech tylko o tem dowie się Pił- 
sudski! powiedział jakby w formie 
pogróżki pod adresem sekwestratora tak 

    

  

że mój furman — rolnik z miasteczka 
Szumsk. powiatu wileńsko-trockiego. 

Włod. 

  

EZIORA 
(O NAROCZY) - 
Drukujemy poniższy wiersz, jako bez- 

pośredni wyraz uczuć Dymjtra Uliekiego, 
rolnika z zawodu, żyjącego we wsi Sido- 
rowicze gm. kobylnickiej, na łaskawym 
chlebie, albowiem jak sam pisze, ma „u- 
szkodzone zdrowie w czasie wojny i lewą 
rękę zupełnie martwą, a dwie córki w 
szkole powszechnej”. Pisownię i wyra- 
żenia zachowaliśmy. Ten głos ze wsi wi- 
leńskiej, głos od 'Narocza, ntech mówi 
sam za siebie. Komentarze zbyteczne. 

(Red.). 

  

   

W niedzielę rano słoneczko wschodzi, 
ona przygrzewa swoją sierotę, 
Słoneczko z za lasu jasno zaświeciło. 
Swoja sierota się przebudziła. 
Wstawaj jeziora tak martwa i długo spała, 
już swojej ojczyzny się doczekała. 
Jezioro przesnęło, tak patrzy” surowo: 
Czy ni powrócili do mnie Niemcy znowo? 
0 moja smutna dola, jak ciężko żyć na świecie. 
Kiedyż ja doczekam swej ojczyzny dziecię! 
Moje srebryste fale okropno zranione, 
pociski armatni dużo ułożone 
O ja pamiętam te przeklęte nocy. 
gazem trującym zapruszone ocz. 

O jakiej prz 

jak tu zamie 

  

    

krošci doznałam i nędzy     
ali te pogany Niemcy! 

Ręce moje nogi skrencone drutem, 
wygląda jezioro smutnym sierotem. 

Słoneczko z zachmury jasno z 
swoja sieroła się przebudziła. 

świeciło 

  

Wstawaj jezioro, zobaczysz co w świecie, 
Już Marszałek Piłsudski w swoim tronie siedzi 
Prędziutko przesnęła, prędziutko wstała, 

© dzięki Panu Bogu, Oj 

Nikt mnie nie przewitał, 

zny doczekała. 

aden człowiek 

  

   

ё w świecie 

Tylko biedny rybołowy i zdarliwe sieci. 

Nikł mnie nię weselił, ni żadne skowronki. 

Nademną szumiały staryja sasonki. 

To wszystko upłynęło i tego nie stało, 

do tego czasu jak Polska powstała, 

Nikt mnie nie przewitał jedne gęste krzaki, 
-do tego czasu jak przyszli Polaki: 

Ono tuż    vstało, ono się odziało, w srebrzystą 

sukienke. 

Jak najładniejsza Polska” panienka. 

Ona po cichutku zaczęło się kiwać. 

jale za jalą często postępywać. 

Jedna za drugą często maszerują. 

Do tego brzegu jak wiater kieruje. 

Przypłynie do brzegu wszystkie sie rozlewa 

i radosnym głosem piosenki śpiewa. 

O dzięki Panu Bogu, ja się przesnęła, 

Ja Ojczyzny się doczekała. 

O teraz jeziora odżyła na nowo, 

jak ja usłyszała Połską rozmowę. 

  

O teraz na mnie świeci jasny łucz słoneczny. 

Niechže moje państwo żyje długo konieczni: 

©ob ja więcej nie miała żadnej polityczki, 

o niech mnie przewiła Prezydent Mościcki. 

Byliż moje brzegi otoczone drutem, 

wyglądało jezioro smutnym sierotem. 

O jak moje Państwo mnie uszanowało 

jakie ładne domiki mnie odbudowało. 

Zbudowała domik na brzegu blisko, 

dała jemu nazwa ten domik Chronisko. 

O jak moje Państwo tak rządzi nie głupie, 

ładna szkoła chronna zbudowała w Kupie. 

Jeszcze mam nadzieję na swe Państwo nowe, 

jeszcze ja zobaczę domiki wojskowe. 

Cob ja mogła przypłynąć do miasta. Warszawa. 

To jaby na swoich -srebrzystych falach Piłsud- 

skiego Marszałka co dzień kołychała 

Jak ładnie wygląda, że na polskiej ziemi, 

taki ładny mościk zbudowali w Skiemie. 

Zbudowali mosty, drogi, dla ludzi przechody, 

niech mnie przewita polskie samochody. 

Jezioro dziękuje polskiemu rządu. 

Wymyślił DYMITR ULICKI 

) ze wsi Sidorowicze. 

DARIUS RES AKA ME SIR IA, 

° s 

Pop'ersie Marszałka 
w gmachu Sądu 

W. gmachu Sądu Okręgowego w Wilnie po 
zakończeniu obchodu imienin Marszałka Piłsud 
skiego ustawione zostanie większych rozmiarów 
popiersie Marszałka. Obecnie stoi ono w niszy 
od frontu gmachu, obficie iluminowane wieczo 
rem. 

Popiersie to ufundowali sędziowie sądów 

okręgowego i apelacyjnego. Wykonał je znany 
rzeźbiarz p. Hermanowicz. 

Tablica z podobizną Mar= 
szałka w Szkole Technicznej 

Jego imienia 
Państwowa Szkoła Techniczna im. Marszałka 

Piłsudskiego zamierza w najbliższej przyszłości 
ufundować bronzową tablicę pamiątkową z po 
dobizną Marszałka i wmurować ją w gmachu 
szkoły. 

  

LM
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iilno składa hołd 
Marszałkowi Piłsudskiemu 

Wilno uczci Imieniny Marszałka 
wzniesieniem szkoły-”jego imienia 

Jak już donosiliśmy komitet obywa- 
telski tegorocznego obchodu imienin Mar 
szałka Piłsudskiego, pragnąc nie ograni- 
czać uroczystości do utartego szablonu, 
rzucił inicjatywę, aby z okazji dzisiej- 
szego Święta całe społeczeństwo wileń - 
skie zbiorowym wysiłkiem podjęło dzie- 
ło, które będzie widomym i trwałym wy 
razem uczuć ludności miastą względem 
Marszałka. 

'Dziełem tym będzie ufundowanie do- 
browolnemi składkami społecznemi szko 
ły im. Marszałka Piłsudskiego, mającej 
powstać na jednem z przedmieść wileń- 

skich. 
Dla zorganizow ania tego zamierza- 

nia, które niewątpliwie spotka się u wszy 
stkich mieszkańców Wilna z najwy 
zrozumieniem i poparciem, odbyło s 
ćniu 18 b. m. w lokalu wojewódzkiego 
sekretarjatu BBWR. przy ul. św. Anny 
zebranie organizacyjne Komitetu Buło- 
wy Szkoły im. Marszałką Piłsudski 
na którem prezydent dr. Male 
przedłożył ogólny plan przeprowadzenia 
zbiórki pieniężnej wśród ludności na ten 
cel. 

W skład powstałego komitetu weszli: 
prezydent dr. Maleszewski, komenda at 
miasta płk. Błoeki, dyr. kolei państwo- 
wych inż. Falkowski, poseł Birkenmayer, 
prezes izby rolniczej Krupski, dyr. oddz. 
BGK. Maeulewicz, prezes Wil. Banku 
Ziem. Meysztowiez, dyr. Izby skarbowej 
Nawrocki, dyr. poczt. i telegr. Nowieki, 
dyr. Oskwarek-Sierosławski, prezes izby 
rzemieślniczej Ruciński, prezes dyrekcji 
lasów państw. Szemioth, dyr. Banku Zw. 
Sp. Zarobkowych Kokulak, nacz, wydz. 
izby skarbowej Szezęsny, prezes inż. Ka 

wenoki, dyr. PKO. Biernacki. 
Ponadto nowopowstały komitet or- 

sanizacy jny dokooptował do swego skła- 
du następujące osoby: komendanta gar- 
nizonu pik. Pakosza, rektora USB. Sta- 

niewicza, kuratora okręgu szkolnego Sze 
lągowskiego, kanclerza kurji metropoli- 

talnej ks. Sawiekiego, senatora Strumiłłę 
prezesa sądu apelacyjnego Wyszyńskie- 
so, prezesa związku kupców chrześcijań 

skich Kowalskiego, prezesa zw. kupców 

żyd. inż Trockiego, prezesa żyd. gminy 

wyznaniowej dr. Wygodzkiego. 
Ponadto jako przedstawicieli prasy: 

dyr. oddziału PAT-icznej „Czackiego, re- 

daktora posła Maekiewieza, redaktora 

Okulicza i redaktora Latoura. 

Ponadto na zebraniu organizacy jneln 

ukonstytuowane zostały również władze 

nowopowstałego komitetu „w  osobac h 

  

   

  

= 

  

  

      

   

  

Wieczornica ku czci 

Marszałka Piłsudskiego 
u Peowiaków 

Przy ul. Ostrobramskiej, w lokalu Związku 

Literatów, zebrali się wczoraj Peowiacy, aby 

uczcić Marszałka. Na podjum, obok posągu Mar 

szałka stanął ppłk. Dobaczewski i gy prostych, 
żołnierskich słowach przemówił do zebranych. 
Wskazał na to, że chociaż co rok obchodzimy 
19-ty marca, to jednak każdego roku dzień ten 
jest dla nas czemś nowem, świeżem, jak świeże 

7 !п/‹іедт roku te 
amy w tym dniu 
przywrócenie nie 

        

same. Wodzowi N bon w 
przywiązanie, w 
podległości. 

Zebrani przemówienie ppłk. Dobaczewskiego 
zakończyli trzykrotnem żywiołowem „Niech ży- 
je“, a chór Peowiaków, przy wtórze całej sali, 
odśpiewał „Jeszcze Polska nie zginęła” i „Pierw 

szą Brygadę*. 
Potem nastąpiła część wokalno-muzyczna 

wieczornicy. P. Katz odegrał na wiolonczeli sze 
reg utworów: Noskowskiego, Moniuszki, Sara- 
sate, Głazunowa i inn. P. Szuniewiczowa zade 

klamowana „Redutę Ordona“, p. Szabłowska wy 

jątki z „Pana Tadeusza“, p. Jeleūski „Orlęta 
Iwowskie*, zaś p. Z. Plejewska — Monkiewiczo 
wa długo oklaskiwana, odśpiewała kilka pio 
senek żołnierskich i arję z „Hałki*. 
Wieczornicę zakończyła herbatka towarzys- 

Lali 

  

   

  

  

prezydenta Maleszewskiego jako prze- 
wodniczącego, dr. Paczyńskiego jako se 
kretarza i dyr. Biernackiego jako skarb 
nika. 

Następne zebranie komitetu, które 
omówi szczegółowo plan zbiórki składek 

na ten cel zarówno we wszystkich insiy 
tucjach publicznych i samorządowych 
jak i organizacjach społecznych i gospo 

darczych, odbędzie się bezpośrednio po 
dniu imienin Marszałka. 

‚ 5 

Wczoraj późno wieczorem złożyli w naszej 

redakcji: 

P. Heł. Romer Ochenkowska na szkołę im. 

Marszałka Piłsudskiego — 5 zł. 

P. Bołesław Wit-Święcieki na 

Marszałka Piłsudskiego — 3 zł. 

  

szkodę im. 

WCZORAJ 
Wczoraj, w przededniu imienin Mar 

szałka Piłsudskiego, wilnian spotkała mi 
ła miespodzianka. Pociągiem rannym 
przybył dostojny Solenizant, by tu w „mi 
łem mieście, w dali gd hucznej i gwar 
nej Warszawy. spędzić dzień swych imie 
nin. 

Na wieść o przybyciu Marszałka Wil 
no, jakby się odrodziło. Już w godzinaca 
południowych miasto przybrało uro 
stą szatę. Domy prywatne, i gmachy pań 
stwowe i wojskowe pokryły się flagami. 
Instytucje państwowe, Góra Zamkowa. 
Trzykrzyska, i dworzec w godzinach wie 
czorowych rozświetliły się lampkami, 
wśród których uroczyście i dumnie jaś 
niały litery „J. P.* W witrynach okien 
spowite w girlandę zieleni widniały port 
rety ukochanego Wodza. 

Na ulicach, które tak jaskrawo zmie 
niły swoją szatę zewnętrzną, zakipiało 
życie. Przeciągały capstrzyki orkiestr 
wojskowych, oraz różnych organizacyj, 

jak K. P. W., Pocztowców — straży og- 
niowej i t. p. i tłumy ludności. 

„, Wszystkie orkiestry zgromadziły się 
o godz. 7 na placu Orzeszkowej, gdzie v 
degrano Hymn Narodowy, oraz kilką in 

          

nych okolicznościowych utworów. Z pla 
cu Orzeszkowej orkiestry wojskowe 
wszystkich pułków i oddziałów garnizo 
nu wileńskiego udały się na plac Napoie 
ona, gdzie przed Pałacem Reprezentacyj 
nym, gdzie, jak wiadomo, zamieszkał 

  

Marszałek, zgromadziły się większe tłu 
my publiczności. Tu wspólnie odegrano 
Hymn Państwowy oraz I Bryg: 
śród publiczności padł okrzyk „Niech ży 
je M ałek Piłsudski**. Okrzyk ten wy 
wołał żywiołową manifestację na cześć 
Wodza Narodu, tem milszą, że zgotowa 
ną doraźnie przez zgromadzone tłumy. 

Z placu Napoleona orkiestry przeciąg 
nety arterjami miasta, wracając do ko 
szar. Miasto jednak do późna tętniło oży 
wieniem, manifestując swe przywiązanie 
i miłość do ukochanego „Dziadka. 

  

            

  

Wizoraj w szeregu organizacyj spo: 
łecznych odbyły się uroczyste akademje 
i dochody, przyczem wszędzie udział pu 
bliczności był imponujący. Między in. 
wszystkie komitety dzielnicowe BBWR. 
urządziły akademje, połączone z zabawa 
mi, na których ochoczo bawiono się av 
późnego wieczora. 

    

  

Marszałek Piłsudski po cywilnemu przed wyjazdem do Genewy 
na zgromadzenie Ligi Narodów 

  Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podczas wizyty u króla rumuńskiego 
Ferdynanda w Sinaia. 

Obchód Imienin 
Marszałka Piłsudskiego 

w Szkole Nauk Politycznych 
instytutu Badań Europy Wsch. 

Szkoła Nauk politycznych w Wilnie 
zorganizowała w Wigilję św. Józefa dn. 
18 marca o godz. 20 obchód Imienin Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość 
miała charakter święta rodzinnego Szko 
ły, urządzonego przez studentów. 

'Przemawiali: Dyrektor Szkoły Dr. W 
Wielhorski i prezes „Bratniej Pomocy” 
stud. Karpiński. Odczytywała urywki o 
kolicznościowe z prac Marszałka Piłsud 
skiego studentką M. Zubrzycka. 

Orkiestra 5 p. p. leg. ożywiła obehód 
wykonywując Hymn Narodowy, marsz 

„Pierwsza Brygada i kilka innych ut- 
worów muzycznych. 

Akademia szkolna 
Staraniem inspektora szkolnego m. Wilna 

p. St. Starościaka wczoraj odbyła się w teatrze 
na Pohulance akademja ku czci Marszałka Pił 
sudskiego. Poza władzami szkolnemi na akade 

mu był obecny prezydent miasta dr. Maleszew 

i i wiceprezydent T. Nagurski. Dzieciarnia 
ze szkół powszechnych po brzegi wypełniła teatr. 

o tego chyba około tysiąca. Występy młodo 
nych solistów i zespołów oklaskiwala sala 

z entuzjazmem. 

a wstępie akademji orkiestra wojskowa 
odegrała „Pierwszą Brygadę* i kilka pieśni le- 
gjonowych, poczem słowo wstępne wygłosił prof. 
Wł. Areimowiez. Mówił, że naród musi mieć 
wodza, któryby jego życiem kierował. Naród sią 
ski na przestrzeni dziejów przechodził okresy, 
kiedy na jego czele stali wodzowie sprę 
mądrzy, niezłomni i wtedy dochodził do szczytu 
potęgi. Były jednak czasy, kiedy takich wodzów 
brakło, a wtedy toczył się ku upadkowi. 

Polska ma wodza, któr y wywałczył dlań nie 
podlegi dzienną niezmordowaną pr 

stoi na jej straży. To Marszałek Piłsudski. Od 
łat dziecięcych niemal, po dziś dzień oddaje 
wszystkie swe siły ojczyznie i narodowi, pragnie 
On, aby każdy obywatel dobro ojczyzny miał 
przedewszystkiem na celu. 

, Wolę Wodza Narodu s 
od ławy już szkolnej nale 
robieniu cnót obywatelskieł 
niedościgniony wzór Marszałka Piłsudskiego. 

Po przemówieniu p. Arcimowicza chór szkot 
ny odśpiewał kilkanaście pieśni, przeplatanych 
deklamacjami. Niektóre z nich wygłoszone z9- 
stały, jak na dzieci, z zastanawiającą siłą. wy 
razu. Szczególnie ładnie pomyślane były dwa 
ostatnie fragmenty akademji 

Dzieci szkoły Nr. 19 chóralnie deklamowały 
o zmaganiach i wałkach Polaków o niepodleg- 
łość, A w miarę, jak dzieci deklamowały, przez 
widownię przesuwały się sylwetki tych, którzy 
walczyli. 

W ostatnim fragmencie akademji delegaci 
wszystkich organizacyj szkolnych składali hołd 
Marszałkowi. Harcerze, zuchy, członkowie Czer 
wonego K (Młodzieży; spółdzielnie szkoł- 
ne, kółka oszczędnościowe, LOPP i in. dążeń 

efilowali przed popiersiem Mar- 
jąc hołd i gotowość do pracy i 

        

   

    

   

  

   

        

  

      

     

   

      

  

   

        

     

    

    

   

    

poświeća Й 
Dziś, z okazji przyjazdu do Wilna Marszałka 

Piłsudskiego, dzieci szkół powszechych Wilna 
zbiorą się w podwórzu Pałacu Reprezentacyjne 
go o godz. 12-ej aby złożyć hołd Marszałkowi 
osobiście, 

Kolejarze czczą Marszałva 
Wezoraj, o godz. 19 w Związku Urzędników 

Kolejowych odbyła się Akademja dla uczczenia 
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

'Na całość akademji złożyły 
muzykalno-wokalne i przemówienia. 

Nacechowane głębią m i serdecznością 
przemówienie wygłosił dyrektor Kolei Państw. 
inż. Kazimierz Falkowski, podnosząc oddanic 
się kolejarza wileńskiego idei Wodza Narodu, 
której kolejarz wileński wiernie służy i hołdu 
je. 

O godz. 20, przed gmachem dyrekc 

odbył się capstrzyk, a dyr. Falkowski 
raport Kompanji Kol. K. P. W 

Obchód Imienin w Cent- 
ralnem Ognisku 0 M.P. 

Dzisiaj o godz. 18-ej w lokalu Centralnego 
Ogniska OMP, przy ul. Zawalnej Nr. 2 m. 4, 
odbędzie się Uroczysty Obchód Imienin Pierw- 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, zor- 
ganizowany dla młodzieży robotniczej i rze- 
mieślniczej zrzeszonej w Organizacji Młodzieży 

    produkcje 

   
    

     
  

Kolei P 
odebrał 

  

     

  

     Pracującej. program obchodu złożą się: 
Okolicznościowy referat nacz. Wierusz-Kowal 
skiego, deklamacje, inscenizacje, występy or- 
kiestry oraz chóru. Wstęp wolny.
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KURJER RADJOwWY 
Polskie Radjo Panu Marszałkowi w hołdzie 

W dniu Imienin Marszałka Polski. 
Józefa Piłsudskiego Polskie Radjo orga- 
nizuje szereg audycyj. które wyrażać bę- 
Ча hołd dla Twórcy Państwa Polskiego 
i Wodza niepodległej Ojczyzny. 

  

O godz. 10.00 rozpocznie uroczyste 
iransmisje reportaż z obchodu Imienin 
Pierwszego Marszałka Polski z dworka 
Pana Marszałka w Sulejówku. O godz. 

11.00 nadany zostanie reportaż z mety 
dorocznego marszu Sulejówek-Belweder. 
Przybycie sztafet wojskowych ze Lwow: 

reportaż z Belwederu o godz. 11.30. 
0 godz. 12.10 rozgłośnie Polskiego Radja 
transmitować będą z Filharmonji War: 
szawskiej pierwszą część  Akademji. 
Transmisja z przed gmachu Głównej Ko 
mendy miasta uroczystej zmiany warty 

    

nadana zostanie o godz. 13.00. O godz. 
16.30 zbiorą się przed mikrofonem dzie- 
ci, aby uczcić dzień Imienin Pana Mar- 
szałka deklamacjami i piosenkami. O 
godz. 18.00 popłyną falami eteru pieśni 
legjonowe w wykonaniu chóru strzelec 
kiego pod dyrekcją Mieczysława Mierze- 
jewskiego. O godz. 19.50 przemówi przez 
mikrofon warszawski generał brygady 
Tadeusz Kutrzeba nawiązując do wspom 
nień osobistych o pracy Wodza Naczel- 
nego w latach 1919—1920. O godz. 21.00 
Polskie Radjo organizuje uroczystą au- 
dycję muzyczną „Dziewiętnasty marca 
w Polskiem Radjo*. Audycja ta będzie 
jakby barwna wiązanką polskich regjo- 
nalnych produkcyj artystycznych oraz 
piosenek żołnierskich. które będa 
wspomnie niem leg Jonow ego 6 vynu. 

  

  

  

  

Literaci 0 słuchowiskach radjowych 
Na zaproszenie dyrektora 

Połskiego Radja, p. min. Pułaskiego, odbyło się 

programowego 

jnegdaj w dużem studjo Polskiego Radja zebra- 

nie poświęcone sprawie słuchowisk radjowych. 

W zebraniu wzięło udział około 50 osób, w tem 

ze świata fiterackiego między innemi pp.: A- 

damczewski, Choynowski, Grzegorczyk, Jaracz, 

Krzewski, Kosidowski, Miłaszewski Nałkowska, 

Pomirowski, Rogowicz, Skiwski, Sieroszewski, 

Tuwim, Terlecki, Wańkowicz, Za 

wisłowski i inni. [ i 1 

  

Sosnowska, 

  

Zebranie zagaił dyrektor programowy Pol 

skiego Radja p. min. Pułaski Następnie p Wi- 

told Hulewicz, pełniący obecnie obowiązki kie- 

  

rownika Wydzialu Literackiego Polskiego Rad- 
  ja, streścił w kiłku słowach swój rozesłany u- 

frzedaio uczestnikom zebrania elaborat o teorji 

słuchowiska _ radjowego. Zebrani  uczest- 

biczyli w pokazie fragmentu słuchowiska w in 

terprelacji Jaracza i Brydzyńskiego. Najpierw 

zobaczyli słuchowisko odgrywane przed mikro- 

lonem, a następnie usłyszeli tę sumą scenę ze 

Stilla'. Według jednogłośnej opinji, mechani 

czna reprodukcja zę stilla sprawiała silniejsze 

  

   

  

i bardziej pełne wrażenie co należy przypisać 

1emu właśnie, 

  

e scenanjusz był pisany z uwz 

ględnieniem praw mikrofonu. 

7 poza Warszawy nadesłałi swe uwagi o słucho 

wiskach prof. Ligoń z Katowic, p. Byrski z Wil- 
“a, p. Hohendlingerówna z Wilna, p. Jerzy O- 

sirowski i dyr. Petry ze Lwowa. 

Prof. Ligoń uważa, że należy literatów i kry 

Syków sprowadzać do studja w czasie nadawania 

słuchowisk aby 

    

bezpośrednio poznali melody 

pracy 

uważa słuchowisko ra 

za najlepszą funkcję sztuki dostosowanej do 

mikrofonu. Jest ono wynikiem kooperacji słowa 

i dźwięku. 

słoty, 

nętrznej 

Dyrektor Petry 

  

Podkreśla również konieczność pro 

takiej która nie byłaby pozbawiona wew- 

i wskaz 

   
na humor jeko na wy- 

a zewnętrzności i dalszego kiero- 

  

Uaz opanow 

wania. 

Pierwszy zabrał głos w dyskusji naczelnik 

wydziału min. WR. i OP. p dr. Władysław Za- 
wistowski, który zwrócił uwagę na fakt, że de 

„je się naginać. 

efekty świetlne odw 4 

myśl widza od zasadniczej wartości dzieła seeni 

cznego: słowa. Radjo zwyciężyło tę przeszkodę. 

a więc brak elementów wzrokowych nie jest wa 

kora kostjumy i     

  

    dą radja, raczej jego siłą. 

, Prezes Akademji Literatury p. Wacław Sie- 

roszewski, podkreślił rolę radja w tworzeniu w 

Polsce djalogu zwartego, szybkiego i urozmaica 

rego, djalogu, który winien odzwierciadlać 

we cechy psychiki polskiej: stanowczość słowa. 

uczuć i postanowień. Radjo jest propagandą tych 

  

na 

nowych wartości i dlatego właśnie słuchowiska 

mają tak olbrzymie znaczenie 

Dr. Makowiecki uważa radjo za nowy ro- 

dzaj sztuki, przeciwstawia się jednak poglado- 

wi, który podkreśla analogję radja z kinem. P. 

Makowiecki u radjo za nowy rodzaj litera- 

tury, bo przecież radjo operuje słowem, a wiec 

tworzywem sto literackiem, kino zaś — ob- 

razem. Do pisania dla radja literat nie potrzebu 

Twórczość dla radja uwypukla 

wartości słowa, winna więc pasjononow: 

   

   

  

       

  

   

    ć auio 

  

Ta, go niema przy pisaniu seenarjuszy fil- 

niowych, 

nie schodzenia na niziny. 

przy których autor zawsze ma wraże 

P. Bohdziewicz wygłosił referat, w którym 

zwrócił uwagę na L. zw. „kuchnię akustyczną” 

awangardowego traktowania 

słuchowisk. Nie w łeatrze ale w kinie szuka p. 

Bochdziewicz analogji z radjem, gdyż oba te wy 

nalazki związane są węzłami krwi z techniką. 

  

i na możliwości 

Słuchowiska zdaniem p. Bohdziewicza, powinny 

powinny 

wzruszenia, pomocy budzenia 

czysto akustycznych. 

szerzyć magję dźwięku, 

przy 

wywoływać 

  

asocj 

P. Melchjor Wańkowicz, 

winno urządzać coś w rodzaju premjer 

kich z dzieł, które mają ukazać się w druku. Na 

zakończenie min. Pułaski zebrał krótko rezul 

taty dyskusji, prosząc uczeslników, aby zechcieli 

j komunikować swe uwagi na temat słu 

chowisk, radju. Każdy list do Radja w tej spra- 

wie i każdy artykuł w pismach będzie przycz 

kiem do stworzenia teorji estełycznej słuchowis- 

ka radjowego. 

uważa że radjo 

literac 

        

Jak mówić przed mikrofonem 
Życzeniem każdego, kto staje przed mikro- 

fonem, jest, by prelekcja jego dotarła do słu- 
chacza wyraźnie i wiernie. Niestety nie każdy 

głos nadaje do mikrofonu i nie każdy dobry 
mówca musi dobrym prelegentem radjo- 
wym. bardzo wysokiem i 

tym kierunku 
upośledzone. Głosy znów wybitnie, basowe 
brzmią niekiedy bardzo nienaturalnie i tubal- 
nie, jak gdyby wychodziły z beczki. 

Sprawa ta jesl uzależniona z jednej strony od 
barwy głosu danego głosu, z dru. znów — 
"od szeregu czynników natury akustycznej, tech- 
nicznej, urządzeń, od właściwości sa- 

mego mikrofonu. 

Są jednak pewne zasady, obowiązujące każ- 
dego prelegenta przed mikro »m, od prze- 
strzegania których zależy w dużej mierze wyra- 

zisłość i wierność danej audycji mówionej 

    

być 

Szczególnie głosy o 
bardzo niskiem brzmieniu są w 

  

  

    
wreszcie 

  

  

  

    Pierwsza rzecz to ustaw 
jak się to mówi — uplanowanie prelegenta przed 
mikrofonem. Odległość mówiącego od mikrofo- 
nu nie powinna być mniejszą od 1 metra i tylko 

przy głosach » stałem wyjątkowo natężeniu, 
© z natury cichych, można tę, odległość 

skrócić do 3/4 metra. Dałsze zmniejszanie od- 
ległości jest niedopuszczalne, gdyż słowa zaczy- 
п się zacierać, głos brzmi nienaturlanie i 

audycja traci na wyrazistości. 

Mikrofon winien się z: 
ści ust mówiącego. 

G y prel kcja odbywa się nie ze studj. 
większej sali, akustycznie nietłamio- 

В trzeba znów zwrócić uwagę, by nie stanąć 
za daleko od mikrofonu, gdyż występujące echo 

nie się, a raczej 

  

      

  

    

  

  

    

    

dować na 

  

wysoko- 

    

    
    

akustyczne może się przyczynić do częściowego 
A całkowitego zniekształcenia mówionego sło- 
va. 

Odczyt przed mikrofonem nie może być wy- 
głaszany w tempie normalnego pyłnnego czy 
nia względnie mówienia. W tym bowiem wy- 
padku słowa zlewają się końcówki słów są za- 
zwyczaj poły: kane, woabec czego poszczególne 

fragmenty s się niewyraźne, a całość męczy 

radjosłuchacza. Nałeży więc mówić wolno i bar- 
30 wyraźnie, z pewną przesadą. Siła 

enic głosu może się zmieniać w ma- 
ch. Osłabienie natężenia głosu po- 

pewnej granicy powoduje zacieranie, a 
nawet wypadanie słów, zaś raptowne zwiększe- 

głosu, pociąga za sobą prze 
(przesterowanie) mikrofonów, wzmacniaczy i 

całej aparatury radjowej, następstwem czego są 
zniekształcenia. 

      

   

    

      

  

    

  

   
   

Charakter ka przeciągniętego mikrofonu 
(np. węglowego): jest wyražnie opadająca i. nie- 
równa przy wyższych częstotliwościach, a więc 

tony wyższe wycliodzą słabiej i niewyraźniej w 
porównaniu z niższymi. Zgłoski zawierające takie 
spółgłoski jak np. c, s, sz, z, dałej — fiw,a 
częściowo—b, p. g. k, t, brzmią przez mikrofon 
z reguły matowo i toteż nak 
je wymawiać szczególnie wyraźnie, a nawet z 
przesadną wyrazistością. 

    

  

               

Tych kilka uwag nie wyczerpuje, oc 
całości zagadnienia mówienia do mikronų, 
które stało się już dzić probleriem. badanym 
naukowo i doświadczalnie przez specj jalistów z 
zakresu akasłyki. 

    

   

Ważniejsze audycje wileńskie 
Niedziela, dnia 24 marca: 

O niektórych chorobach ziemniaków i wa- 
odczyt wygł. inż. Janina Turska (godz. 

  

12,03). 
Audycja dla wszystkich: „Człowiek i książ- 

ka* w opr. Zofji Iwaszkiewiczowej. (g. 15). 
Koncert obojowy w wyk. I. Brakniani: Przy 

tort. prof. Tadeusz Szeligowski. W programie: 
1; © de Grandval. 2) E. Sabon — „La Maure- 
sque* (g. 19,08). 

  

Poniedziałek, dnia 25 marca: 

  

Dymsza, Zimińska i Bodo (płytyj. 1) Ober- 
feld: Czy Ada da? 2) Hemar — Moja maskotka. 
3) Kitschman — Tata do raka. 4) Kitschman— 
Po 10 latach. 5) Wars Zrób to tak. 6) Wars-- 

Tylko z tobą i dla ciebie. Wars — Dziewica 
4 kolonji Staszyca (g. 18,45). 

Michałka radjo-film w/g noweli 
w upr. Zofji Biełskiej (g. 19.3 

      

   Prusa 
  

  

Wtorek, dnia 26 marca: 
Z oper Pucciniego (płyty) g. 13. 1, Fantazja 

z „Madame Putterfly*. 2) Arja z „Dziewczyny 
z zachodu”. 3) Wstęp do III Ko. op. „Tosca. 

4) Arja z „Manon Lescaut*. 5, Arja z „Cygane- 
rji*. 6) Arja z „Turandot*. 7) Duet z I-go aktu 
op. „Tosca 

Audycja z cyklu „Wędrówki mikrofonu" (g. 
18). 

  

  

Środa, dnia 27 marca: » 
Audycja dla dzieci: „Jak zajączek budził 

wiosnę*. Opow. Elżbiety Minkiewiczówny. (g. 
18,30). 

(Koncert kameralny w wyk. kwartetu im. 
Karłowicza (g. 20,00): Wanda Ledóchowska (1 
skrz.,, Józef Grosman (II skrz.), Mikołaj Dode- 
ronek (altówka), Albert Katz (viol.). W progra- 
mie: 1) Beethoven — Kwartet Nr. 5. 2) Różycki 
Andante z kwarieln g-dur, 3, Moniuszko — 
Scherzo i kwartet. 

Audycja Pogodna (g. 21,30). 

  

    
     

   

, Wale. Transm. 

Czwartek, dnia 28 marca: 

Utwory na cytrę w wyk. Witolda Jodko: ». 
1) Haustein Fantazja. 2) Gosec — Gaw. 
3%,  Pergolese Piosenka, 4) Kollmaneck —- 

na wszystkie polskie stacje (g. 
18). 

(o można zrobić z pomarańczy — pog. wygł 

Halina Hohendlingerówna (g. 18,30). 

Popularne utwory skrzypcowe (płyty) godz. 
18,45: 1) Brahms — Taniec wesierski Nr. 2 

2) Brahms Wale as-dur. 3) Drdla — Serena; 
da. 4) Dworzak — Taniec słowiański. 5) Berlin 
-—Błękit nieba. 6) Friml — Taniec. 7) Paderew- 
ski — Krakowiak. 

      

Piątek, dnia 29 marea: 
Koncert orkiestry kameralnej (godz. 12,05; : 

  

1) Lincke — Uwertura z op. „Gri-Gri*. 

2) Fall — Wałe „Kochany Augustyn". 
3) Sehebeck — Malodja Samotność. 
4) Ketelbey — Leśny kwiat — intermezz >, 

  

     5) Fourdrajn — Szkic baletowy. 
6, Theimer — Czardasz 
7) Micheli — Serenada — Piękne jest życie. 

8) Rezerwa. Smetak — Pochód artystów —— 
marsz. Transm. na wszystkie stacje polskie 

Paderewski gra (płyty, g. 16,45). 
1) Chopin Valse brillante. 
2, Chopin — Mazurek F-moll. 

) Schelling — Nokturn z Raguzy. 
4) Schumann — Ptak prorok. 

    

    

Sobota, dni, 30 marca: 

Wyjątki z baletów (płyty) g. 14,45: 
1) Delibe Walc z Korsarza. 
2) Czajkowski — Suita z „Dziadka do >rze- 

chów. 
8) Gounod — Muzyka baletowa z „Fausta“. 

4) Rimsij-Korsakow — Taniec ze „Šniežki“. 
Co się dzieje w Wilnie? -— pog. wygł. prof. 

Mieczysław Limanowski (g. 18,30). 
Kwadrans dla ponurych — w opr. Konstante- 

go Gałczyńskiego (g. 19,15). 
Kukułka Wileńska — Kabaret Literacki (g. 

22,30). х 

   

    

Audycje wileńskie 
(ŻYWE SŁOWO ; MUZYKA 

OD 11 —17 B. M.) 
Nie popełnię chyba błędu, wyróżniając dwie 

audycje z ub. tygodnia. z reszty innych. Bez- 
przecznie były ta audycje, które jakością w 
Adewnej mierze rekompensow valy nam braki ilo- 
ściowe innych, które przewyższały. A na naszej 
Tali nie często mamy okazję ich słuchać. Chodzi 
mi o fragment z „Płaków* Arystofanesa i kon- 

«ert kameralny Bierdiaje ra. 
„Płaki*, Po krótkim wstępie prof. Srebrnego, 

w którym prełegent przedstawił pozycję Arysto- 
Тапеза w historji teatru greckiego i streścił 
«omedję słyszymy: chór głosów. 

Pomijając ocenę literacką utworu (uje moja 
to sprawa), pomijając pewną, niespodziewaną 
nawet aktualność jego(l, która w wykonaniu 

została umiejętnie i dyskretnie podkreślona — 
przejdźmy do słuchowiska. 

Wpadamy w tok akcji, jak gdyby „sprawa“ 
szła długo przed włączeniem mikrofonu. Chór 

wprowadza nas w sedno słuchowiska. które 
lętnj życiem, które jest żywe i rozedrgane, © 
głosach pełnych przekonania, prostoty i natu- 
ralmości. Chwilami wydaje się nam wręcz, że 
asystujemy w jakiejś „comedia dellfarte*, ubra- 
nej w nową szatę. 

Jeżeli jednak płaszczyzna akcji miała swoje 
wymiary — to zatracała je z chnvilą interwencji 
chóru. Chór logłosowy miał tę delikatną rolę 
w słuchowisku, że winien był być równocześnie 

  

  

  

  

  

    

  

        

głosem w akcji komedjowej i tłem jej. Jako tło— 
zdaje się stał za blisko mikrofonu, brakło mu 

tej odległości od niego, któraby mogła wywołać 
wrażenie perspektywy w wyobraźni słuchacza. 
Swą rolę głosu natomiast spełnił bez zarzułu. 
Występował z wielkim umiarem i kułurą mu- 
zyzczną, frazując zdania i przechodząc od poje- 

dyńczych sopranów do akordów o pełuem 
brzmieniu. - 

liustracja muzyczna -—- 

    

tak to nazwać 

   
jeśli 

    

wolno — zdradzała zrozumienie stylu, była 

jasna i nie narzucała. się. Pewne wątpliwości 
jednak ysto estetycznej naturv) nasuwa in- 

strumentacja. Mimo szablonu wszystkich fanfar 
miedziowych trąby mają tę wyższość nad instru 
mentami smyczkowymi, że nie tracą pojemności 

głosowej. W tym wypadku zastąpienie instru- 
mentów strunowych detemi—dałoby b. wiele w 

sensie „pogłębienia perspektywy. 
, Bardzo wdzięcznie i ładnie brzmiał chór gda- 

czących płaków. Było to zrobione tak dobrze, 

że chwilami trudno było poznać, czy to głosy 
ludzkie czy dźwięki muzy. 

Bohaterem dnia był prof. Srebrny. Okazał 
się nietylko dobrym iłumaczem i interpretato- 
rem, ale i doskonałym wykonawcą. Wiele w gło 

sie jego brzmiało zapału, toteż Radzidruch na- 
rzucił reszcie tę nutę, która walnie przyczyniła 
się do ogólnego sukcesu. 

Pomijając pewne braki — niestety radjofo- 
niczne, nieuniknione — fragment „Płaków* dal 

przeżycie artystyczne wielkiej miary. Nie pozba- 
wiony był przytem, pew ch momentów peda 

gogicznych, pewnych wskazań dia autorów i 
poszukiwaczy syntezy słuchowiska. Wszakże nie 
bez znaczenia jest to, że właśnie pewne utwory 

   

      

o charakterze oratoryjnym, gdzie oratorjum jest 
Uem akcji — są najbardziej radjofoniczne. Słu- 
chowisko nadrealistyczne, posiadające taki pod- 
kład akustyczny -- zdobyć się może na pełny 
vyraz artystyczny. 

Koncert Bierdiajewa był pozbawiony tych 
momentów, w które obfitowała audycja teatral- 
na. Znaczenie jego polega raczej na ogromnych 
walorach wykonawczych, interpretacyjnych u- 
tworów granych w środę. Orkiestra kamerałna— 
dała zdaje się maksimum swych możliwości, 
zwłaszcza w „Serenadzie“ Karłowicza. Młodzień- 
czy ten utwór cechuje prostota, szczery odruch 
i wdzięczność przewijających się motywów. 
Wszystkie te cechy potrafił dyrygent umiejętnie 
podkreślić. Wspaniałe opanowanie całości, fra- 
zowanie szczegółów, wyłuskiwanie drobnostek, 

doskonała modulacja — oto kilka zaledwie 
dów indywidualności dyrygenta w wykonaniu. 

Widać przytem rutynę mikrofonową (co wcale 
nie jest frazesem) uwydafniającą się w modula- 

cji, zwłaszcza w subtelnem uzyskaniu pianisi 
mo ma które mikrofon jest b. czuły. „Serenada* 
Volkmana na orkiestrę i wiolonczelę — brzmiała 
ładnie, nie osiągnęła jednak stopnia artyzmu 
poprzedniej. Barwna „Uwertura Prokofjewa 

strę i kłarnet — jest utworem mało gr 

   

        

na orkies 
nym, ale też i kompozycyjnie słabszym. Dyry- 
gent poradził sob'* z nią bardzo dobrze, styli- 
zując pewne razy, nadając im ich rodzimy cha- 
rakter. Całość zdradzała pewność batuty i opa- 
nowanie utworów — co złożyło się na doskonale 
wykonany koncert. 

Audycja poetycka o Przybyszewskim — to. 
w pewnej mierze, dalszy ciąg innej, zatytuło- 
wanej „Tworzenie się grupy* (z przed 3 ty 

    

    

godni). Traktując ją jednak „jakó całość odrębna 
nawet, ma się wrażenie jasności i konsekwencji 

układu. Zastrzeżenie budzi drugi głos. Został on 
źle wybrany, zanadto jest podobny do głosu 
prelegenta (przez mikrofon). Audycję pozbawiła 
16 zamierzonego urozmaicenia. 

Niedzielna audycja dla wszystkich 
niezbyt udany eksperyment. Łączeni: 
dania o heroicznym czynie z muzyką Chopina, 
bądźcobądź od herojzmu dałeką, wydaje się nie- 4 
stosowne. Argument, że Marszałek lubi Chopina 

„jak się zdaje” (według słów autora scenarjuzsa) 
jest niedostateczny, bys audycję dobrą w po- 

myśle psuć w szczegółach. Przeplatanie słowa 
piosenkami łegjonowemi utrzymuje audycję w 
tonie i podkreśla specyficzny jej folklor. 

Urozmaicenie do nowej rubryki „Życie kul- 
łuralne mjasła* wniosła nowa jej redaktorka 
Wanda Boyć. Wiadomości przez nią dostarczane 
są obfite, sposób ich przedstawiania — nieba: о 
nalny, głos korzystniejszy od poprzednika o 
wiełe. - . KBC * 

Humor rosyjski w dobrym wyborze zaprezen — 
tował Bujnicki. У 

Poza koncetrem mandolinjstów, wusłuchałiś- 
my jeszcze jednej audycji muzycznej z objaś- 
nieniami. Prof. Józelowicz objaśnił dwóch 
przedsławicieli muzyki węgierskiej. 

Ciekawe były pewne szczegóły w analizie 
utworów. Szkoda tylko, że nie naprawiono. dłu- 
gotrwałych braków tych audycyj — stalego odei- й 
nania ich w części muzycznej. Dzieje się to zB 
szkodą dla prelegenia i stuchacz6w. 

Riky. 
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Ulgi dla nowowzno- 
szonych lokali 

Jak wiadomo, wzniesienie nowych 
dudowli uprawniało ubiegania się o ulgi 
przy podatku dochodowym. 

Ministerstw» Skarbu wydało ostatnio 
okólnik, wyjaśniający sprawę udzielania 
ulg w zakresie podatku dochodowego 
dla nowoczesnych budowli wykończo- 
nych jpo 1 marca 1933 r. 

    

Podatnik, ubiegający się o tę ulgę, wi- 
nien w myśl tego okólnika załączyć do 
podania zaświadczenie władzy budowla- 
nej stwierdzającej datę wykończenia bu 
dowy, ogólną ilość mieszkań, lokali prze 

aniżeli mieszkał 
tkową częś- 

  

znaczonych na inne cele, 

ne oraz ogółną kubaturę użj 
ci mieszkalnej budynku. 

     

Do podania należy również dołączyć 
wykaz poniesionych na budowlę kosz- 
tów z wymienieniem kwoty swojej na 
budowę z dochodu uzyskanego w danym 
roku podatkowym. 

O iłe roboty budowłane trwały dłużej 
niż jeden rok, należy koszty za każdy rok 
trwania tej budowli wyszczególnić osob- 
no przy dołączeniu wykazów rachunko- 
wych stwierdzających zużycie zapoda- 
nych kwot wyłącznie na cele budowlane. 

V 

  

wypadku niemożności przedsta- 
wienia odpowiednio zaświadczonych ra- 
<chunków należy złożyć zaświadczenie 
właściwej władzy budowlanej, stwierdza 
jące wysokość kosztów odnośnej budo- 

wli. 
Podanie zaopatrzone w takie załącz- 

niki i wykazy kosztów, rachumki i t. p. 
powinno być przez władzę wymiarową 
przychylnie załatwione i w stosunku do 
petenta będą zastosowane ulgi dla nowo 
wznoszonych budowli. (es). 

  

  

f Teatr muzyczny „LUTNIA* I 
O g. 8.15 w. uroczyste przedstawienie 

Wiktorja I jej huzar 
Ceny najniższe: parter 1.50 do 1.00 

amfiteatr od 25 gr. do 75 gr. 

Choroby w Wileńszczyźnie 
Od dnia 3-go do 9-go marca na terenie 

Wileńszczyzny zanotowano następującą liość za- 
chorowań i zgonów na choroby zakaźne i inne; 

iDur brzuszny — 10 (3 zgony), dur plamisty 
36 (2 zgony;, płonica 13, błonica 16, nagm. zapał. 

- opon mózg. 4 (1 zgon), odra 1, róża 5 (1 zgon), 
krztusiec 8, zakażenie połogowe 3 (1 zgon), 
gruźlica otwarta 21 (5 zgonów), jaglica 109. 

Anas PES TAS 

MALINA KOROLCOWNA 5 

Ma szerokiej drodie 
PORTANT LA PLAQUE NATIONALE 

W. 19484 (PL) 
"Nie duszę się już w żarze i pyłe w 

dzień, by w nocy zamarzać z chłodu. 
Nie jestem już całemi tygodniami brud- 
na i nientyta, ale jadę. po czystym asfal-* 

   cie. Spię ledwie przykryta i kąpię się, 
kąpię się o... Od rana do nocy nie wy- 
łażę z grzanej wody. 

Na cztery dni rozbiliśmy namiot w 
polu pod samotną figą. Za nami góry, 
przed nami morze. Cały dzień w słońcu. 
Bawimy się kamykami z lapis lazuli 

i mic nie chce się robić. Czasem zmuszę 
się napisać parę wierszy korespondencji 
iemów mmie coś bardzo ważnego od- 
rywa. 

Cały dzień zajęty. Rano otwieram 
oczy — słońce świeci. (o rano tak samo, 
a inaczej. Potem przychodzi stary Arab 
orać pole i składa nam wizytę. Palimy 
papierosy, rozmawiając na migi. Cierpi 
biedak na kleptomanję, bo nam wszyst 
kie sznurki pościągał. 

Potem śniadanie i kąpiel. Polem spa- 
cer na plaży. Bociany przyleciały, trze- 
ba sprawdzić, czy przejdą przez góry. 
Dłago kluczą, wreszcie przeszły. Innym 
razem zabłąkał się jakiś duży ptak, pew 
nie albatros. Czasem przy brzegu przej: 

          

    

„KURJER% z dnia _19-go marca 1935 r. 

Wiadomości gospodarcze 
Położenie gospodarcze Polski w styczniu 1934 r. 
Ogólna charakterystyka Banku Gospodarstwa Krajowego 

  

Rynek pieniężny Polski odznaczał się w sty- 
czniu, jak zwykle po likwid: ultimo rocznego, 
silniejszym wzrostem płynności, ma 

źródło w sezonowym spadku zapotrzebowania 

kredytowego. Ze względu na brak odpowied- 
niego materjału dyskontowego działalność kre 
dytowa banków była mało ożywiona, wskutek 
czego zmni stan wykorzystanych kre 

dytów redyskontowych. Płynność rynku pie- 
niężnego prz, nia się do poprawy na rynku 
kapitałowym, co znajduje wyra nieprzerwa- 
nym wzroście wkładów c zwiększonych ob- 

ch papierami lokacyjnemj przy zw 
cych kursach. giełdowych. Wypłacalność w za 
kresie k redytów bankowych pozostała naogół 
zad JAY jątkiem kredytów ro niczych, 
których likwidacja napotykała nadał na trvd- 
ności. 

Sytuacja rynkowa dia płodów rolnych była 

bowiem w dalszym ciągu niekorzystna, a wzmo- 
żona podaż tych artykułów, wywołana większe- 
mi płatnościami rolnictwa w styczniu, wpływała 
niekorzystnie na poziom cen. 

    

        

    
     

  

    

  

   
   

  

    

  

    

  

    

        

Stan wytwórczości przemysłowej obniżył się 
w porównnaiu z grudniem, utrzy 

:a poziomie zym, niż przed rokiem 
jlniejszego wzrostu w dziale produkc. 
wytwórczych. Poważniejsze zwiększenie produk- 

  

          

    

cji nastąpiło w styczniu w hutnictwie żełaznem, 
xtóre w poprzednim miesiącu otrzymało większe 
zamówienia. Wywóz węgla doznał silniejszege 
ograniczenia, zbyt na rynku wewnętrznym na 
tomi i 
Również 
tu przetworów nie wpł 
przeróbki ropy w rafiner 

    

     

na zmniejszenie 
ch. Natomiast w prze 

` k wylwėrezo“ 
Obok czynni nowych ma stan pro 

dukcji oddziałały również silne mrozy w pierw 
j połowie miesiąca, które wywołały spadek 

zatrudnienia zwłaszcza w zakładach związanych 

   

   

        

    

ściowo rówaież w metałowym. Pozatem 
u ograniczeniu uległa wytwórczość 
le spożywczym, odzieżowym i skórza- 

m. W e włókienniczym, po okresie 
atecznego zastoju, zaznaczył się pod koniec 

stycznia częściowy wźrost uruchomienia. fabryk, 
głównie w działe wyrobów wełnianych. 

  

   
    

      

W handlu z zagranicą nadwyżka wywozu nad 
przywozem została utrzy niezmienionej 
wysokości przy nieco mni ch obrotach. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzra 
stała w styczniu nadal dość silnie, w następnych 
tygodniach natomiast przyrost ten znacznie 
osłabł. 

   

  

ŚWIERZAWA T BIOS TUI ABER OSA DKA OPO 

Prezydent Rzeczypospolitej na wystawie rzeźby francuskiej 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
współczesnej rzeźby 

  

prof. I. 
francuskiej w 

Mościcki z 
Instytucie Propagandy Sztuki. 

Rzeczypospolitej i pani Mościcka w towarzystwie ambasadora Laroche i członka 

małżonką 

  

W w piątek wystawę 
Na zdjęciu — P. Prezydent 

zarządu 
1. P. S. prof. Kamińskiego 

dzie szkuter rybacki, czasem 
przejdzie bydło przez pole. 

1 gdy słońce chyli się ku zachodowi, 
zaczyna się tajemnicze misterjum poła- 
wiaczy ptaków. Idą powolnym, uro- 
czystym krokiem trzy postacie, strachy- 
nietoperze, nad głową niosą szeroko roz- 
postarte czarne chusty. W głuchem inił 
czeniu zataczają kręgi i ten co idzie pa 

z lądu 

    

  

środku poluje z siatką. Jak przyszli. tax 
i odeszli. 

Teraz słońce zachodzi, codzień ina- 

  

czej. Potem ostatnia kąpiel, kolacja i 
spać. Naprawdę cały dzień jest strasz- 
nie zajęty. 

Jak te strachy na płaszki przyszły po 

raz pierwszy, naprawdę umarłam ze 
strachu. Byłam sama w namiocie. Mój 
chłopiec pojechał do miasta po żywność 
i wodę. Wyobraziłam sobie w pierwszej 
chwili. że to napewno muszą być tredo- 
waci, a trzeba wiedzieć, że niczego tak 
się mie boję, nawet szczurów, jak trędo- 
watych. Nagan w łapę, — siedzę i cze- 
kam. Podchodzą tuż, zdziwieni pewnie 
'widosiem nieznanej szatry. Postali po- 
patrzyli i szczęśliwie bez słowa poszli. 

Teraz w namiocie nie jest tak, jak na 
pierwszym noclegu. Jesteśmy u siebie w 
domu i nawet właściciel poła musi się z 
nami liczyć. Mamy instalację elektyrcz- 
ną. Namiot stawiamy gdzie się zdarzy, 
czasem wprost z boku drogi. Zawsze je- 
dnak tyłem do drogi. bv mas nie było 
widać. 

Niejeden przechodzień, lub maszyna. 
czuł się pewnie niewyraźnie mijając świa 
tełko naszego obozu. I tak sobie myśli: 

m 

  

  

  

    

   

    

ы 

"Na każdym 'załomie ke 

0 maksymalną zawar- 
tość otrąb w mące 

Na! podstawie odnośny: 
otrąb w mące nie może 
WI związku z tem organa zajmujące się dozo 

rem nad artykułami żywności kierują wyniki 
analiz mągi — gdy nie odpowiadają one poda 
nym wyżej wymogom — na drogę sądową. pod 
zarzutem fałsyfikowania mąki razowej. 

Jak wykazały jednak przeprowadzone przez 
Izbę P. mysłowo- Handlową w Wilnie badania 
mąki miejscowej — cytowana wyżej norma 309/6 
otrąb w mące jest dła tutejszego terenu 
wysoka. 

W porównaniu bowiem z resztą kraju 
ziemie nasze odznaczają się nietylko gorszemi 
warunkami klimatycznemi, lecz posiadają znacz 
nie niż: zy poziom kultury rolnej, co, oczywiście 
nader ujemnie odbija się na gatunkowości miej: 
seowego zboża. 

Wobec 
handlow 
sterstwa S 

warłość 

30%     

  

  

        

zbyt 

  

  

    

  

powyższego, Izba Przemysłowo-Hare 
w Wilnie zwróciła się osłatnio do Min 
praw Wewnętrznych о: 

1) przeprowadzenie urzędowych badań żyta 
iokalnego średniej jakości handlowej w kie- 
runku ustalenia zawartości otrąb po przemiałe. 

2) zrewidow , na podstawie tych badań: 
istniejących wymagań co do zawartości otrąb- 
w mące, pod kątem widzenia tut. warunków, 

3) wydanie zarządzeń odpowiednim organen: 
powołanym do badania żywności, wstrzymanie 
kroków postępowania karnego względem osób 
lub firm w wypadkach ujawnienia w mące znaj- 
dującej się w ich posiadaniu, zawartości otrąb- 
przek: ających normę 30%, do chwili zakoń- 
czenia badań. 

Sprawa udziała Ziem Wschodnich 
w akcji inwestycyjnej 

W związku z uehwałonym przez Radę Mini- 
strów projektem o pożyczce wewnętrznej na» 
cele inwestycyjne, Wileńska Izba Przemysłowo- 
Handlowa gromadzi i opracowuje odpowiednie 
materjały i postułaty sfer gospodarczych Ziem 
Pėlnocno/Wschodnich przez Izbę reprezentowa 
nych, w sprawie należytego uwzględnienia tych 
Ziem, najbardziej w Polsce potrzebu jący: 

stycyj, — przy podziale sum ze wspomnia 
pożyczki wewnętrznej. 

Rzemiosło na Targach 
Poznańskich 

Izba Rzem. w Wilnie zawiadamia, iż Ogólno- 
Polskie Targi Rzemiosła na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich w Poznaniu trwać będą 
od 28 kwie do 5 maja 1935 r. w Hali IX 

    

    

   
   

  

      

  

i obejmą całokształt produkcji rzemieślniczej 
według grup zawodowych: I — budowlanej, 
П — drzewnej — ЕИ — włókienniczej, IV — 

metalowej, У — spożywczej, VI — skórzanej. 
VII usług osobistych. 

tzemieślnicy, chcący wziąć udział w Targach 
otrzymają w Izbie Rzemieślniczej w Wilnie (ul. 
Gdańska 6, tel. 18-86), dokładne informacje i 
zgłoszenia do wypełnienia w terminie do dnia 
1 kwietnia 1935 r. 

  

  

- „kło wie, co za licho tam ogień pali, 
może bandyci* — a to my, beztroskie 
włóczęgi. Tak, beztroskie, gdy słońce 
świeci i nie spotykamy złych ludzi, — ale 
nie zawsze jest tak dobrze. 

W Syrji było rozkosznie. Oficerowie 
francuscy i władze syryjskie, c'est une 
meveille. W  Aleksandrette nietylko 
nie krępowali nas w wyborze miej- 
sea pobytu przez meldunki i inne histor- 
je, ale zapewnili jeszcze, że jeśli spotka 
nas jakaś nieprzyjemność ze strony chło- 

pów, matychmiast służą nam opieką i 
obroną. 

W mieście zawarliśmy przyjaźń 
właścicielem sklepiku z owocami. Syryj 
czyk, był w Ameryce i tam w kolonji ro 
botniczej nauczył się po polsku. Jest je- 
dynym człowiekiem, mówiącym jpo pol- 
sku, bo Połak z nazwiska, niejaki pan 
Hozowski, miejscowy szet de gare, mi- 
mo szumiastych wąsów po polsku nie 
mówi i Polakiem być nie chce. 

Byliśmy w Antjochji gdzie 
mają rusałczane oczy, a męż 
lują się jak kobiety. Gdzie na starych wa 
skich uliczkach jest ogromny bazar. 

Byliśmy przy kaskadach Dafne, któ- 
re dawno już zameniono w handelek 
starożytnością dła nabierania turystów. 

skady wzdłuż ja 
ru pod powyginanemi plałanami stoją 
kawiarnie, bary, chatki, gdzie pokazują 
białą ulieę i t. @. ..nie wyłączając ogrom 
nego hotelu Dafne u szczytu tej okrop: 

ności. 
Przez cały czas skacząc 

niach i wyrotach trzeba opędzać 

    

kobiety 

    

  

  

po kamie- 
ę od 

  

stada dzieci natrętnych, jak komary. 
Biegną, obok, szarpią za suknie, krzyczą 
na wszystkie możliwe tony: baaakczysz, 
bakczyyysz, bakczysz... 

Do Allep asfalt i ruiny. O ruinach nie 
będę mówić, bo nie mogę. Już na bizan- 
tyjskim szlaku dostałam manji starożyt- 
ności, która mnie prześladuje do dzisiaj. 
w Anatolji źle. było ze mną. Bo tam-te 
rzeczy są bez etykietki i w szczerem po- 
lu można znaleźć potrzaskane kolumny 
łub jechać mostem rzymskim wcale ©: 
tem nie wiedząc. 

Najgorsze chyba są ruimy zamku nad: 
zatoką, bo wyglądają na robotę średnio- 
wiecza i chrześcijańskiego wschodu. Pe- 
sądzam o nie wyprawy krzyżowe, ale 
nic nie wiem. Niestety dla Turka wszyst 
ko jest tureckie i ma dużo lat. 

W Allep znaleźliśmy rodzinę państ- 
wa Zabłockich, o których tak miło pisze 
profesor Herbut w swojej podróży ds 
Syrji. 

Nie mamy dosłownie słów zachwytw 
nad ich gościnnością i serdecznością dla. 
nas. Nie dość, że nas gościli u siebie 
przez parę dni — w dniu odjazdu wszys 
cy mieliśmy maleńką łezkę w oku. 

Rodzina państwa Zabłockich wyemi 
growała na wschód już w !rzeciem poko 
leniu wstecz. Rodzice pana Jerzego Za- 
błockiego mieszkali w Konstantynopolu. 
On urodził się i wychował nigdy nie wi- 

dząc Polski. Ożenił się z Francuzką uro- 
dzoną w Syrji. Dzieci, czterech chtop- 

ców, ujrzały światło dzienne w Syrji. — 
mówią po francusku i po arabsku 

(D. e. n.) 

 



  

Udekorowani wczora| 
Wczoraj wojewoda wileński p. Władysław 

Jaszczołl w Wielkiej Sali Konferencyjnej 
du Wojewódzkiego dokonał aktu dekoracji od- 

znaczeniami państwowemi szeregu osób z m 
Wilna i z terenu województwa wileńskiego 

Odznaczeni zostali: 
Inž. Alfred Kulwiński — Krzyżem Kawaler 

skim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym dek- 
retem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 listopada 1934 r 

  

   

    

za zasługi w służbie kolejo- 

    

Srebrnym Krzyżem 
P. P. Hugon Zemler ora 
<łysław Niemiro i Fr 

Zasługi: Nadkomisarz 
isarze P. P. WIA- 

szek Najdowski za za- 
wa publicznego. 

     
   

   

    

   

  

   

      

  

    

  

  

Narodowej. 
i Bronzowym Krzy 

ymienieni przodowniey i 
Państwowej: 

ilip Grodzki, Wiktor Juszkiewicz, Jan 

Ałeksandre Chudnieki, Aleksander 
cf Komorski, Fe larkow- 

    

    

        sander Kry ksander Turezynėow i Adolf 
Weryho, wszyscy za zasługi w służbie bezpie- 
czeństwa publicznego oraz p. Stanisław Zaniew- 
ski, ślusarz Dyrekcji Okręgowe Kolei Państwo 
wych za zasługi w służbie kolejowej. 

Akt erekryjnv pomnika 

ś.p. ptk. Lisa-Kull 
R7esowie 

komisja likwidacyjna komitetu budowy pom 
nika ś. p. płk. Leopolda Lisa-Kuli w składzie: 
Marszałkowej Piłsudskiej, gen. Rydza-Śmigłego 

1 kpt. Sakowskiego na posiedzeniu w dn. 16 

lutego r. b. postanowiła przekazać pozostałą 
kwotę 10.000 zł. na:czwarte stypendjum im. ś. p. 

pik. Lisa-Kuli w Rzeszowie. Ponadto prz ała 

kwotę 250 zł. jako doraźną subwencję dla ucz- 
nia 8-ej klasy II gimnazujm w Rzeszowie — 

Puchały, która w sposób uroczysty została mu 
czona-8 marca przez przewodniczącego Fun 

pendjalnej mjr. Ciepielowskiego wo 
i ciała profesorskiego j uczniów II gim 

  

   

  

   
  

   

    

  

wrę: 
  

      

Komiiet budowy pomnika oprócz wystawie 
nia pomnika w Rzeszowie wydał monocrafję 
Lisa-Kuli w opracowaniu: Demela i Lipińskiego, 
oraz ustanowił ezterv stypendja im. 

Lisa-Kuli w Rzeszowie. a mianowicie: į 
pendjum w wysokości 10 000 zł. dla ucznia II-go 

gimnazjum w Rzeszowie. dwa stypendia w wvso- 

kości 10 000 zł. dla 2 uczniów w szkole rzemiosł 
w' Rzeszowie, » obecnie w dn. 7 marca r. b. 
ustanowił czwarte stypendium w wysokości 

10.000 zł. dla ucznia I-go gimnazjum w Rzeszo- 
wie, 

Wraz z 18 dolarówkami i odsetkami dla uru- 
*homienia wszystkich czterech stypendjów ko- 
mitel wypłaci zarządowi Funadcji Stypendpal- 
nej kwotę 33.000 zł. 

W dn. 7 marca b. nastą rocznicę 

śmierci $, p. płk. Lis stał wmurowa 
w fundamenty pomnika akt erekcyiny o treści 

„Dnia 18 września 1932 roku, kiedy troć 
<lentem Rzeczynosnoliiej Polskiej hył profesor 

dr Ignacy Mościeki. Generalnym Inspektorem Sił 
Zbrojnych i Ministrem Spraw . Woiskowych 
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudsk;. do- 
%onał Pon Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
na Placu Farnvm w Rzeszowie ureczystera od 
słoniecia pomnika Ś. p. płk. Lisa-Kuli Leopolda, 
wzorewese Strzelca, świetnero Ofieera I Bry- 

sady, Rohatera wiela w tejże Brysady, Sław- 
nego Peowiaka. Niestendzoneso  Emisorinsza 

Sprawv Pełskiej w Polskich Korpusach Wschod- 

niech, Żołnierz». resa życie eate to nowv Nść 
wawrzynu w sławy Wojska Polskieso, 

Żołnierza, któreso W;elki Wódz Polski Odro- 
dzónej I Marszałek Józef Piłsudski nazywał swo 
im Dzielnym Chłopcem. 

Pomnik wzniesiony został z myślą oddania 

hołdu bohaterstwn Przeszłości i krzewienia bo- 
haterstwie Przyszłości z iniciatywy Żałnierzy- 
Kolesów i m. Rzeszowa z funduszów zebranych 

wśród społeczeństwa w ciągu łat 1927—1932 
przez Kemitei, którego przewodnietwo spoczy- 
wał ow rekach Pani Marszałkowej Aleksandry 
Piłsudskiej*, 

Komisja likwidacyjna zwraca się do tych 
osób, które otrzymały listy składek z komitetu 
budowy I a aby listy te zwróciły komisji 
do dn. 15 kwietnia b. r., ponieważ przystepuje 

          

      

  

    

   
    

  

   

  

  

  

obecnie do wydania drukiem sprawozdania z * 
prac komitetu i sprawozdania rachunkowego 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od |--VIII klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 

4 (specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancią. Łaskawe zgłoszenia! 
wiino, ul. Królewska 7/2, m. 13. 
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KURJER SPORTOWY 
Studenci z Estonii w Wilnie 

Dziś w nocy ma przyjechać do Wil- 
na 12 sportowców z Estonji, którzy we 

    

   

    

    

środę rozegrają w Wilnie szereg spotkań 
towarzyskich z AZS. 

Estoń 
i w sialkó 
bardzo ciekawe. 

grać będą w koszykówkę 
kę. Mecze będą niewątpliwie 

Sportowców  Estonji 

sprowadza Polski Zwiazek Zbliżenia Mię 
dzynarodowego. 

O godzinie rozpoczęcia zawodów jak 
również o miejseu turnieju podamy na- 
tychmiast po otrzymaniu komunikatu z 

  

AZS. który jesl organizatorem zawo- 
dów. 

Łotysi chcą widzieć u siebie sportowców Wilna 

  

Polski Związek Zbliż 
dowego otrzymał wczoraj list z Łotwy 
pisany przez wiceprezesa Łotewskiego 
Zw. Zw. Sportowych p. R. Plumego, któ 
ry donosi, że Łotysi chcą 30 marca roze- 
grać w Rydze zawody w grach sporto- 
wych z udziałem 20 sportowców wileń- 

ich. P. Plume pisze również o koniecz- 

nia Międzynaro   

  

      
ności omówienia bliższych szczegółów 
dotyczących zawodów sezonu sportów 
letnich. 

Łotysi chcą więc odnowić stosunki 
sportowe z Wilnem. Wilnianie skorzysta 

ją zapewne z tej propozycji i wkrótce 
odpiszą Łotyszom. 

  

! 

W. arto na marginesie tej notatki za- 

    
znacz że przy omaw ianiu spraw zwią 

zanych z szeregiem zawodów  sporto- 
wych między Łotwą a Wilnem, trzeba 
koniecznie słarać się by zawody te były 
organizowane na warunkach rewanżo- 

wych i eo ważniejsze, żeby warunki te z 
dwuch stron solidarnie były dotrzymy- 
wane, bo inaczej jedna ze stron (jak te- 

raz Wilno) jest stale poszkodowana. 

  

Nowi mistrzowie pięści 
Niedzielne mistrostwa bokserskie Wilna, któ 

re odbyły się w sali Ośrodka Wychowania Fizy 
cznego, przy udziale 19 bokserów, wykazały zna 
ezny posięp pięściarstwa wileńskiego. Wystarczy 
powiedzieć, że walki finałowe odbyły się we 
wszystkiech 5 wagach, że nie mieliśmy, jak w po 
przednich latach, walkowerów. Do tego dodać 
trzeba, że wszystkie bez wyjątku spotkania były 
bardzo ciekawe. Przed walkami nie można było 
zgóry przewidzieć, który z zawodników zwycię- 
ży. Daje to pewność, że ta właśnie zdrowa rywa 
lizaeja sportowa pchnie spert bokserski Wilna 
w dalszy okres rozwoju. Poziom poszezegól- 
nych zawódników jest wyrównany. Niektóre społ 
kania były faktycznie remisowe, trzeba było być 
dobrym znawcą boksu i pilnieprzysladać się by 

móc trafnie ocenić zawedników. W misirzost- 
wach decyzje remisowe nie są przewidziane, to 
też niekżóre decyzje były może krzywdzące. 

Najbardziej pokrzywdzonym poczuł się bokser 
Wojskowego Klubu Sportowego Talko, który za 
ezął pe przegranej walce z Orliczem awanturo- 
wać się. Protesty Tałki i sympałyzującej z nim 
gelerji nie potrafiły wpłynąć na zmianę decyzji 
sędziowskiej. 

Mistrzostwa bokserskie Wilna przyniosły 
szereg niespodzianek. Mineły pod wyraźnym zna 

kiem młodych talen'ów. jeżeli nawet w niektó 
rych spotkaniach porafili zwyciężać starzy mi 
srzowie, to jednak czuć było, że dni ich sławy sa 
policzone. 

Nsjwiększą sensacją jest przegrane, Łukmi 
na, kłóry jest w dobrej formie, wyjątkowo dużo 

trenował, a jednak * przegrał wyraźnie 
z Malinowskim, który w trzech rundach miał 
przewagę. Łukmin. jest jednak w dalszym ciacu 
dobrym bokserem, ». co ważnieisze. że potrafił 
wyzbyć się nareszcie małowar”ościowych uni- 

ków. Malinowski, posromca Łukmina, jest jesz 
cze bardzo młodym bokserem. Tytał mistrzows 
ki należy mu się słusznie. 

Drusa sensacją jest porażka Krasnopiorowa. 
który był fawery'em tegorocznych mistrzostw i 

niemal stunracentowym kandydatem na mistrza 
w wadze piórkowej, a tu tymczasem Krasnopio 
raw. no eliminacyjnej wałee, w której pokonał 
Gineicia przez k. 0. spotkał sie ze Szczyniorkiem 
i przesrał na punkty. Krasnopiorow wslezył wy 

jatkowo słaho. nie do poznania słabo, zwłaszcza, 

      

   

  

  

że pamiętało się piękne zwycięstwo Krasnopoi 

rowa nad Sipińskim i ostainio nad Golę 
biewskim z Łodzi. Krasnopiorew miał ogółem 6 
spotkań. Pięć zakończyło się zwycięstwami, a 

jedno tyiko przegraną, przyczem Krasnopiorow 
miał trzy mecze wygrane przez k.o. Jeżeli chodzi 
° Szezypiorka, to trzeba przyznać, że wezoraj 
zwyciężając Krasnopiorowa odniósł piękny suk 
ces sportowy. zypiorek jest bardzo wytrzy 
mały, ale nie posiada silnych ciosów. 

Słabo walczył Matiukow, który pokonał Czy 
ale nie ciekawego nie pokazał, Wykazał że 

nie dysponuje szybkością, że nie umie wykorzy - 
stywać dogodnych momentów, nie oszczędza cza 
su, przewlekając 'walkę w sposób wyczekiwania 
na gong. 

Obiecującym bokserem 

średniej zdobył mistrzostwo. 
k. o. w drugiej rundzie, mając z 

Wildę. Igor posiada silny cios i ni 
Walezy bardzo inteligentnie. 

Słów kilka powiedzieć trzeba o Wojew; 
czv, który wystąpił w wadze półe 

wając tytuł mjstrzowski. Wojtkien 

Pol — bokserem w) m i 

i iewicz walczył bardzo ładnie, 
h rundach agresywny. Miał si 

w drugiej rundzie mógł śmiało wygrać 
przez k. 0. 

  

  

  
   
   

    

jest. Igor, który w 

Igor wygrał przez 
przeciwnika 

1 technikę 

    

    

  

    

  

      
był    

  

  

W wadze ciężkiej wałka trwała kilkanaście 
sekund. Konard pokonał przez techniczny k. 0. 
Polakowa, który po otrzymaniu kilku silnych 
ciosów poddał się. 

W mistrzostwach udziału nie brał B ński 
który odbywa służbę wojskową. Przecjwnik Ba 
gińskiego Sandler, w wadze muszej mistrzostwo 
zdobył bez większego trudu walcząc z Lendzi- 
hem. Sandler jest jednak w słabszej niż poprze 
dnio formie. 

Na 8 finałowych walk 3 zakończyły się zwy 
cięstwem przez k. o. 

Wilno posiada teraz całkiem niezłą repre 
zentację. Wilnianie mogliby śmiało zmierzyć si 
z naisilnieiszemi drużynami Polski, bo jeżeli 
bokserzy Ogniska pokonali z łatwością zespół 1. 
K. P. z Łodzi, to reprezentacia Wilna śmiało mo- 
że myśleć o ieszcze wiekszych sukcesach. 

      

   

Nowości wydawnicze 
Nasza Bibljoteczka. Nakł. Księgarni K. 

Rutskiege w Wiinie. Dobrze pomyślany prog- 
ram, tytuły zamierzonych książeczek wyliczone 
na okładce świadczą o racjonalnie pomyśla- 
nem rozmieszczeniu wiadomości bieżących i 
wspomnień historycznych. 

Pierwsza książeczka: Władysław Areimowicz 
— „Czego się dowiedział Antek rekrut o Józe 

tie Piłsudskim* — przedstawia dzieje Mar- 
szałka opisane w listach Antosia Awłasa. Pisane 
trochę zbyt literackim stylem, nie dają wraże 
nia, by je mógł pisać wiejski chłopak z naszych 

okolic. Czy nie lepiej było przedstawić te dzieje 
jako np. opowiadanie nauczyciela? — Рога\ет 

styl jest przystępny i opowiadanie żywe — cały 
pomysł godny pochwały i rezpowszechnienia. 

H. R. 

   

    

  

Por. Waszkiewicz wydalony z wojska 
i skazany na 6 lat więzienia 

O godz. 17,45 zapadł wyrok w procesie prze 
«iwko porucznikowi Eugenjuszowi Waszkiewi- 
*Z0Wi, który stawał przed okręgowym sądem woj 
skowym pod zarzutem sprzeniewierzenia.. Poru 
cznik Waszkiewicz uznany został winnym: 

1) za występek z art. 269 k. k. za działalność 
na szkodę spółdzielni 1- -go p. a. L. i skazany na 
karę 1 roku i 6 miesięcy więzieni. 

2) za występek z art. 262, par. 2 k. k. za przy 
właszezenie sobie pieniędzy skarbowych i skaza 
я karę 5 lat wiezienia; 

3) za wysłępek z ar art. 287, par. 1 k. k. za 

       

   

   
   

systematyczne fałszowanie ksiąg kwatermistrzow 
skich 1 p. a. 1. na, 2 lata więzienia; 

4) za występek z art. 262, par. 2 k. k za przy 
właszezenie sobie pieniędzy skarbowych na sta 
nowisku płatnika 3 baonu saperów na 8 miesię 
cy więzienia; 

  

Na podstawie art. 31, par. 1 i art. 291 К, К. 
skazany został por. Waszkiewicz na łączną ka 

rę 6 lat więzienia. Jednocześnie orzeczono wy 
dalenie z wojska per. Waszkiewicza i pozbawie 
nie praw obywatelskich na okres 5 lał . 

RADJO 
WILNO 

WTOREK, dnia 19 marca 1935 r. 

Pobudka. 6,36: Gimnastyka. 
: Dziennik poranny. 7,20: D. 

У Program dzienny. 7,50: Chwilka 
społeczna. ełda rolnicza. 8,00 Audycja dla 
szkół. 8,05: Przerwa. 10,00: Tr. z Sulejówka 
uroczystości obchodu Imienin. 10,45: Płyty. 
11,00: Reportaż z mely dorocznego marszu Su- 
lejówek—RBelweder. 11,20: Muzyka z płyt. 11,30: 
Reportaż z Bełwederu. 
skowych ze Lwowa. 11 Muzyka z płyt. 11, 
Sygnał czasu. 12,00: Hejnał. 12,03: Wiadomości 
met. 12,05: Muzyka opisowa. 12,50: Chwilka dla 
kobiet. 12,55: Dziennik południowy. 12,00: Tr. 
z przed gmachu głównej Komendy miasta, uro- 
czystej zmiany warty. 13,45: „Z rynku pracy”. 
13,50: Codz. odc. powieściowy. 14.00: Przerwa. 
15.45: Koncert Zespołu Tadeusza Seredyńskiego. 
1630: Dzieci winszują Panu Marszałkowi. 16.45: 
Muzyka po ynka PKO. 
17, Pieśni polskie w wyk. 
i Aleksandra Michałowskiego. 17,50: Spółdzieł- 
mi legjonowe. 18. Djalog aktualny. 18.30: 
czość jako demokracja gospodarcza”. 18,00: Pieś 
Konc. reklamowy. 18.40: Życie artystyczne i kul- 
iuralne miasta. 18,45: Koncert dla młodzie: 
skich. 19,40: ŻE z płyt. 19,50: Przemówienie 

    

   

  

  

  

Przybycie sztafet w:     
     

  

     

  

   

     

    

   

     gen. Brygady T. Kurzeby: „Ze wspomnień 950 
bistych pracy io Naczelnego w 1. 1919— 

192 20,00: Koncert muzyki polskiej o © k    

  

   
terze ludowym. 20 Dziennik wiecz. у 
„Jak pracujemy i żyjemy w Polsce*. 21,00: 
„19 marca w Palskiem Radjo*. 22,30: Biuro 

Studjów rozmawia ze słuchaczami. 22,46: 

    

Bokserzy Skody pokonali 
pięściarzy Makabi 

W gmachu cyrku warszaw: skiego przy szczel-- 
odbył się   nie wypełnionej sali, 

i pomiędzy 

; drużynami Skody i . 
bi wystąpiła w osłabionym — w stosum 

ku do zapowiedzianego — składzie, a mianowicie 
bez Rosenbluma, Strausa i Pilnika. W barwach 
Skody zabrakło Garsteckiego, wskutek czego klub 
ten oddał przeciwnikom w wadze ciężkiej dwa 
punkty hez walki. Mimo to zwyciężyli bokserzy 
Skody w stosunku 10:6. 

Przebieg poszczególnych wałk przedstawia = 
ępująco: 

ga musza: Czowtek ($) wypunktował Rund- 

ciekawy mecz 
mi zespołami 

    

  

   

      

    

  

   ga kogucia: Birenbaum (M) niespodziewa- 
nie wypunktował słabego Moczkę II. 

Waga piórkowa: Kozłowski (S) 
punkty Bindera. 

Waga lekka; 
ty Neustadta. 

Waga półśrednia: 
wał Fuchsa. 

Waga średn 
ną punkty Sz; 

   

pokonał na 

Bąkowski (S) pokonał na punk 

Seweryniak (S$) wypunkto- 

  

: Pisarski (S) pokonał wysoko 
(Makabi Częstochowa). 

Waga pół Stahl (M). znokautował 
Ozimka w dr rundzie. { 

Waga ciężka* Neuding (M) zdobył dwa punk 
ty wałkowerem wobec, braku. przeciwnika... 

ziował w ringu p. Pastur 

   

     
      

  

      
  

I PAN TEŻ MOŻE « 
POSIADAĆ SU- | 
PERHETERODYNĘ Šį 
PHTL TPS A 

System ratalny 
Philipsa umożliwia 
każdemunabyciena 
dogodne raty mie- 
sięczne luksusowej 
superheierodyny Philip 
Pokazy CY 'w większych 

"PHI LIPS 
SUPERHETERODYNA 522 A 

Z OKTODĄ 

sa 
firmach 

  

Do POLSKICH ZAKŁADÓW PHILIPS S. A- 
Worszawo, Karolkowa 36/44 

* PROSZĘ О BEZPŁATNY PROSPEKT 
O ODBIORNIKŲ PHILIPS 522 A 

Imię i nazwisko .. 

Zawód .. 
Adres 

Ku upamiętnienia 400-ej 
rocznicy Statntu Litewskiego 

-Wyszła z druku „Księga pamiątkowa ku ucz 
czeniu 400-ej rocznicy wydania I-go Statutu Li- 
tewskiego* pod redakcją dr. Stefana Ehrenkreu- 
trza, profesora U. S. B. Gruby tom in 4-0 zawiera 
na 362 stronach następujące rozprawy i artyku 
ły: Stanisława Kutrzeby; Charakter i wartość 
unji polsko - litewskiej, Jana Adamusa: Państwe 
litewskie w latach 1386 — 1398, dr. Wł. Namg- 
słowskiego: Pozasądowe organy porządku praw 
nego w krajach południowo - słowiańskieh «r 
polsko - litewskich, Franciszka Bossowskiego: 

Nowela Justynjana 115 — Statut Litewski, Karo 

la Koranyi: O niektórych postanowieniach kax- 

nych Statutu Litewskiego z r. 1529, Stanisława 

Ptaszyckiego; Pierwsze wydanie trzeciego Statu 

tu Litewskiego i jego przeróbki, Tegoż: Konfede 

racja warszawska roku 1573 w trzecim Statucie. 

m, Henryka Łowmiańskiego: Uwagi % 

sprawie podłoża społecznego i gospodarczego 

unji jagiellońskiej, Rafała Tanbenschlaga: Po- 

zew w I i II Statucie Litewskim Wojciecha Hejna 

za: Kiłka uwag o „miewoli* w I Statucie Litew 

skim, 

Księga pamiątkowa wydana została nakładem 

Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nank, z zu 

siłku Minist. W. R. i O. P. Stanowi ona tom 

VIl-my rozpraw wydziału Hl-go Towarzystwa. 

Obszerniejsze omówienie tego cennego wy- 

dawnictwa zamieściny w bliskiej przyszłości. 

TEATR NA POHULANCE 
Dziś 19. III. Dzis ts. u. „Śląby Panieńskie" 

ESRI e 
„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" — | 
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KRONIK 
Dziś: Józefa Obl. N. M. P. 

Jutro: Wolframa, Kugeniji 

Wschód słońca — godz. 5 m, 28 

Zachód słońca — godz, 5 m. 26 

  

a Zakładu Meteorologj! U. S B. 
“ wiinie z dnia 18/14 — 1935 roku. 
Ciśnienie 759 
Temp. średnia -|-5 
Temp. najw. +9 
Temp. najn. —1 

  

Opad — 
Wiiatr: połudn. zach. 
Tend r.: bez zmian 

  

  
Uwagi: chmur no 

  

- Przepowiednia pogody według P. L. M: 
Pogoda > zachmurzeniu zmiennem. miejscami 
drobny przelotny deszcz. 

Ciepło. — Słabe lub umiarkowane 
południo-zachodu i zachodu. 

  

wiatry z 

MIEJSKA 
— Dalsza zwyżka bezrobocia. W tygodniu 

ubiegłym liczba bezrobotnych na terenie Wilna 
„uległa dalszej, chociaż stosunkowo nieznacznej, 
już zwyżce. W porównaniu z tygodniem poprzed 
anim bezrobocie zwiększyło się 5 17 osób. Obec- 
nie Wilno liczy 6327 bezrobotnych. 

Należy się spodziewać, że w początkach kwie 
inia nastąpi siopniowy spadek bezrobocia, a to 
dzięki projektowanym różnym robotom sezono- 
wym. 

  

  

GOSPODARCZ + 

„zw. lelni okres handlu 
dla sklepów z aaa chłodzącemi, słodyczami 
i owocami. Sklepy tej kategorji będą otwarte 

do godz. 23, a nie jak dotąd do godz „ Tzw 
łetni okres handlu obowiązywać będzie do 1-go 
października r. b 

ny zostanie w życie 

  

  

      

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Najbliższa Środa Lit 

prelegenta w osobie Naczelni 

ki Ministerstwa Oświaty p. Wł. 
który mówić będzie o „Elemen 
nych w sztuce. 

„Temat potrąci 9 tak głoś 
sprawę Izby Kultury 
skusję 

  

ska będzie miała 
Wydziału Sztu 

stowskiego, 

ach Grganizavyj 

   

    

w polskiej prasie 

da się ciekawą dy 

    

SPRAWY ZYDOW 
— Uroczyste nabożeństwo w dniu Ir 

Marszałka Piłsudskiego odbędzie 
Synagodze Głównej przy ulicy 
bożeństwie wygłoszone zostanie do 7 
nej młodzieży żydowskiej wszystkich szkół ka 
zanie okolicznościowe (m). 

się 

    

    

    

ZABAWY 
- Sekejs Społeczna Rodziny Wojskowej or- 

ganizuje w salonach kasyna garnizonowego (ul. 

Mickiewicza 13) w dn. 19% b. m. Dancing — Brid 
ge — na dożywianie najbiedniejszych dzieci m 
Wilna, Wstęp dla członkiń, ich rodzin i wpro 
wadzonych gości 2 zł. od osoby. Początek 

OFIARY 
Zamiast upominku imieninowego dla N 

  

   

og 

Naczel 

  

ni Urzędu Skarbowego w Wilnie Józefa Bar 
— Letni okres handla w sodowiarniach od burskiego — urzędnicy Urzędu składają na P. 

1 kwietnia. Z dniem 1 kwietnia r. b. wprowadzo O. M. zł. 28. 

ESPANA 

‘\ ejno 

Jedna, jedyna 

% niezastąpiona 

gwiazda gwiazd 

= najnowszem arcydziele pro 
dukcji 1935 r., które stało się 
największym jej triumfem p. t. 
Wielki egzotyczny film na tle dzikich i malowniczych krajobrazów malajskich 

Jutro wieika premjera w kinie 

klejnot higjenuj4 ny 

Greta GARBO 
Malowana zasłona 

  

poszukiwany przez 
technika dentyst. (po- 
siadam gabinet dentyst.) 
dla urządzenia się w 
Wilnie w dobrym punk- 
cie na dobrych wsrun- 
kach. Adies w biurze 

ogł. ]. Karlia. 

Niemiecka 33 

Lekarz dentysta 

| 

CASINO 
  

film sezonu —   HEŁIOS| 
Muzyka Pawła ABRAHAMA. 
ulubienica 
Wiednia 

wielka premjera. Atrakcyjny 
cynujący ty- 

siącem blasków i melodyj p. t 
W roli głównej nieporównana p'imadonna śpiewaczka i tancerka 

GITTA ALPAR. 

BAL w SAVOY'u 
Najpiękniejsze kobiety Wiednia. 
Nad program: Atrakcja kolorowa i in. 

  

Każdy zachwycony jest oglądając potężny film czynu i walki o niepodległość 

= Sztandar Wolności 
41905 — 1935 r.) — Nad program: Fragmenty z życia Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

BALKON 25 gr. 
Program Nr XIV. 

REWJA WIELKI MARSZ 
Radosny poemat rewjowy — pełen patriotycznego sentymentu i niefrasobliwego humoru żołnier- 
skiego w 2-ch cz. 20 obrazach z udziałem nowozaangsżowanego piosenkarza Leona Lenskiego 
oraz pożegnanie występujących Żejmówny, Darskiego i i Jaksztasa. — Szczegóły w afiszach 

Codziennie 2 przedst. o g. 5.30 1 8-е). 

CASINO Dziś osta- 

——72>— | tni dzień 

Atrakcyjny film niesamowity 

W rol. 

  

W niedzielę i święta 3 przedstaw.: o g. 4, 6.30 i 9-ej, 

Mord w Trinidad 
Nigel Bruce, Heather Angel i Victor Jory. Fascynująca epopea niezwykłych wy» 

Ksiąd-zbieg 
pozostawił bez opieki 

matkę-staruszkę 
W związku z ucieczką da 1 

który Paa: ze R monstran    
     

  

przez EiG a nam, że 

zhiegły przed Gdpow isłnościąa działacz li- 

tewski pozostawił bez środków do życia matkę, 

  

: Wydział Powiato 
nności w Święcianach, le 

  

T-wo Dobrocz wy i 

kująe ją w prowadzenym przez siebie przytułku 
dla starców. 

  

Zebranie organizacyjne 
, Komitetu „Święta Lasu" 

j odbyło się 
ów Państwo! 

cy jnego 

w sali konferenc 
h posiedzenie 
ta Lasu". 

    yjnej Dy 
Komite- 

Na zebranie 
u Leśników p. inż Jan- 

       

    

  

    

tu organi 
przyb: 

    

  

kowski, przedstawiciele Zw. Strzeleckiego Za: 
rządu Miejskiego, Wojewódzkiego Wydziału 
Ochrony Lasów. W 
witał zebran 

imieniu Dyrektora L. P. po- 
h insp, inż. Dankiewicz, poczem 

  

Teatr I muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

Dziś we wtorek dn. 19 b. m. o g. 8 wiecz 
ujrzymy jedną z ietniejszych polsk 

medyj Al. hr. redry p. t. „Śluby panień 

Jutro w środę dn. 20 bm. o g 

rze na Pohu- 

dji Gabrjeli aż 

‚ RAE zamej 

    
    

     

      

— Prćr 

8 w. adbęc 

lanee, znakomitej j kon 
„Moralność Pani Duls 

    
     

    
     
     

   
   

   

  

Kaypków 

dn. 21 go 

rze na Pohtw 
ędzynarodowe 

W ieniawskiego 
łe zainteresowa 

Zniżki i kupony 

im. H. Wieniawskiego. W 
marca o g. 8 w. odbędzie si 
lance koneert Laureatów 

go Konkursu Skrzypków im. 
Koncert ten wzbudził zrozumi 
nie w świecie muzycznym. 

  

   
TR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

iejsze widowisko uroczyste z okazję 
Gnia Imienin Marszałka Piłsudskiego, Dziś o g 
8:15 w., ujrzyr efektowną op. Abrahama „Wik 

ai Jej Huzar” z J Kulczycką i K. Donbcwa 
skim na czele zespołu artystycznego. Pragnąc 
uprzystępnić najszerszej publiczności spędzenie 
dnia uroczystego w Teatrze „Lutnia zastoso- 
wano specjalaie niskie ceny biletów, wynoszące 
na parterze 150 i 1.00, na amfiteatrze zaś od 

  

      

  

darzeń i zagadek. Nad program: AKTUALJA. 

APOLLO | 

Jutro 
premjera 

  

Początek seansów o godz. 4—6—8—10 

Pocz. 0 2-ej 
Ostatni dzień Belladonna Conrad Veidt 

Człowiek dwóch Światów 
Miłość Eskilmosa do białek kobiety 

06NISKO Į 2ZE Mankiewiczówna, Dymsza, Walter, Sielański 

* polske kane Parada reze rwistów 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codz. o godz. 4-ej po poł. 

  

Atmiuistracja czyńna od godz, 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. I — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. * 

Konto czekowe P.įK, O, Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4, 

  

rozpoczęły s 
zesa Zw. 
do protektoratu Komitet 
złożony z dygnitarzy 

cieli wojska i organ 
wołać Komiłet Woje 
przedstawicieli 
Związkiem Leśników, 
bywa się cała uroczys 

            

   

     
     

  

      

ę obrady pod przewodnictwem Pre- 
Leśnik. W wyniku uchwalono aprosić 

honorowy Święta Łasu 
wowych, przedstawi- 
społecznych, oraz po- 

dzki Wykonawczy z 
j społecznych ze 
wy którego od- 

ięta po 

   

    

  

słanowiono pow ierzyć komitetom wojewódzkim, 

  

ministracji ogólnej. 
towym i gminnym utworzonym na wzór ad 

Opr: acowano jednocześnie 
program ramowy obchodu o szczegółach które- 
go powiadomiony zostanie szerszy ogół oddziel 
nym komunikatem w prasie, w którym podany 
będzie również datę obehodu. 

UDZIELAM 

LEKCYJ MUZYKI 
NA GITARZE I 

lokał ekspedycji „Kurj 

  

MANDOLINIE. 
Organizują orkiestry ludowe i dęte. 
szkoły, albumy, partitur 

— Piszą 
y orkiestrowe. Adre$: 
ra Wił*, ul. Biskupia 

4—33, od godz. 11 do 16, Kapełm. L. Klewakln, 
  

  

' BÓLE. GŁOWY 
MIGRENA.NEWRALGJA 

=. 

SC AE 
 ŽADAICIEORKONALHYOI 

OLE ZEBOW 
EZIEBIENIA 

GSTNE! iT.P 

pm KOGUTEK 
SPRZEDAJĄ 

Duży PŁAC 
przy ul, Mickiewicza 55. 
Obejmuje front, oraz 
brzeg Wilji nadający się 
dla organizecji sporto- 
wej przedsiębiorstwo 

leśne lub inne 

do wynajęcia 
Zgłaszać się: Zawalna 

10 m. 12 telef. 12-33 

  

Do sprzedania 
bez pośrednika 

DOM drewniany 
z ogrodem owocowym 

na własnej ziemi 

ul. Chełmska 25 

KUPIĘ DOMEK 
z długiem, w cenie do 
20 tysięcy. daiący pe- 
wien dochód. Gotówką 
wpłacę B tysięcy. Szcze 
gółowe propozycje: Biu 
ro Og'oszeń, Garbarska 

nr. 1 pod: „Kupię“ 

Wspėlnik 
z kapitałem 20—25 tyś. 
zł, poszukiwany jest do 
prosperującej hurtown' 

  

  

  

APTEKI 

5-cio pokojowe 

mieszkanie 
słoreczne z wygodami 

do wynajęcia 
ul. Podgórna 5 

  

Czytelniku! 
Całą twoją przyszłość 
opowie, porad w spra- 
wach najważniejszych 
udzieli słynny ze swych 

przepowiedni 

astrolog Wasilewski 
praca sumienna. Mnóst- 
wo podziękowań! Wilno 

Zamkowa 17. 
Ceny od złotego 

ZEGAREK 
damski kolorowy rze- 
myk zgubiono 16 marca 
w dorożce między Dąb. 
'owskiego i Ostrobram- 
ską 8. Żwrócić Zakre- 
towa 7—16 za nagrodą 

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 13 
udziela łekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 kla- 
gimnazjum ze wszyst- 

kich przedmiotów. Spe- 

$ matematyka, 

  

  

  egz. od 1890 r. Infor. 

macje: Tiocka 5 m. 2 
J. Krewer 

  

„ język polski 

    25 gr. do 75 gr. 
— „Chieago* po cenach propagandowych. 

Jutro ukaże się po 

w premjerowej 
głównej. 

- XV-iecie 
skiego. 

pracy 

scenicznej K. 

   na op. Zellera 
zespołu. Pozostałe 
kasie teatru „Lutnia“ 
przerwy. 

  

DOKTOR 

JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

Wilefiska 34, tei. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w, 
    

DOKTÓR 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilia, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

  

DOKTÓR 

Bernsztejn 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 
Przyjm od 9—1 i 4—8 
  

DOKTOR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjmuje od 8—1 i 4—8 

BDEDARBE 
MŁODA 

inteligentna panna po- 
szukuje pracy ekspe- 
djentki lub do dzieci. 
Oferty łaskawe proszę 
kierować do „Kurjers 

Wil.“ pod „Praca“ 

  

Sprzedam 
1000 dachėwek užywa- 
nych, ul. Dzielna 40—1 
Dow. w godz. 5—6 pp. 

cenach 
wspaniale wystawiona op. Kalmana 

obsadzie z 4. 

seenieznej 
Wi piątek najbliższy odbędzie 

czyste przedstawienie z okazji 

codziennie 11—9 w.. 

| 
J. PIOTROWICZ- 

  

propagandowych 
Chicago“ 

Kulezycką w rolš 

  

K. Dembow 
się uroJ- 

15-lecia pracy 
Dembowskiego. W dniu tym wy- 

stawioną zostanie po raz pierwszy, wielce mele 
„Sztygar“ 

bilety 
z udziałem. całego 

nabywać można w 
bez 

  

AKUSZERKA 

M. Brynkiewicz- 
Szkielonkowa 

przeprowadziła się 
na ul Miekiewicza 

d. 44 m. 22. 
  

AKUSZERK i 

Maria Lakaerowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 
ul. J, Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—€ 
tamże gabinet kosmet.. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła aię 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

jak również może kyć 
angażowana do biura ne 
terminową pracę, wyko— 
nuję różne prace w do- 
mu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do adm» 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Maszynistka” 

  

    

Służącą 
przychodzącą, pracowi- 
tą, uczciwą i sumiennśy 
polecam. Oferty do 
Administracji „K. W”. 

  

Do akt nr. Km. 332/34 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcisnach 

Bazylko Stanisław ZO w Święcianack 
przy ul. Strunojskiej Nr. 3, na zasadzie art. 
602 K. P. C, obwieszcza, że w dniu 28 mares 
1935 r, od godz. Il-ej odbędzie sę licytacje 
publiczna ruchomości, należących do Stanisław» 
Orkisza w jego lokału w Duksztach składają” 
cych się z | kredensu, | szafki, I tremo, | stół. 
| otomany, | zegara, 2 widoków w ramach. 
1 etażerki, 6 sztuk krzeseł, | szafy bieližniarki 
2 łóżek jesionowych i 1 kilimu kosowskiego, 
oszacowanych na łączną sumę 800 zł., które 
można oglądać w dniu licytacji w miejscu 
sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym. 

Komornik St Bazyłko   Święciany, dn. 15 marca 1935 roku, 
"ks iui il OWO RLOOZO 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Bisknpia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99, Redaktor naczeiny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz, 1 — 3 ppoł 

Telefon 3-40, 

     (1731, 1 7 = 0 więcz 
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