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szmatką zmarniałą niezdatną do życia, to, dla jednych zatracenie, dla drugich odro- Pojęcie słowa „miły*. 

Szanowne Panie i Kochani Koledzy! 

Gdy w Wilnie mówię, nie chcę w swej 

mowie ni zgrzytów, ni goryczy. Małym 

chłopcem biegałem tu po ulicach, do szko” 

ły tuchodziłem i do miasta uczyłem się 

przywiązywać, jak uczyłem się myślść i 

uczyłem się kochać. Gdy więc w Wilnie 

mówie nie szukam goryczy, ; nie wywołam 
zgrzytów. Gdy nad tematem mowy swojej 

się namyślałem, szukałem zwykłych, naj- 

zwyklejszych tematów. Znalazłem jeden, być 
może nieudolny, lecz o nim mówić będę— 
będę mówić o lingwistyce. Do klasycznej 
szkoły tum chodził. 

W lingwistyce nigdym nie był mocen. 
przeciwnie dość wielki wstręt do języków 
odczuwałem. Lecz w przebiegu mego ży- 

wota siedziałem w tylu więzieniach i ty- 
le lat życia swego w samotności spędza- 
łem, żem czuł pociąg do zastanowienia się 

nad słowami i nad pojęciami, które te sło- 
wa oznaczają. Będę mówił o jednym sło- 

wie, tak, jak nieraz w samotności mad tem 
słowem myślałem. Słowo to w języku pol- 

skim brzmi „Miły*, słowo, które się na 

inne języki ledwo daje tłomaczyć. | gdy 

szukałem w innych językach odpowiedni 

ka, nigdziem go nie znalazł. Słowo „Miły” 
synonimowo nie da się oznaczyć. 

Jeżeli słowo przybliżone, jakiem jest 
„piekny“, nawet „ładny* weźmiemy, to 
„miły* niekiedy jest przeciwstawne do te- 
go, co piękne i do tego, co ładne. Mówi- 
my: „miły wyraz twarzy”. Mówimy „miły 
uśmiech”. Mówimy: „miłe przeżycia”, — a 

pojęcie piękna wtem nie istnieje. Miła 

rzecz nie jest piękną. Inną prawdą duszy 

przykuwa, inną siłą przyciąga. „Miły*, gdy 

dobrze pomyśleć jest miły i basta. Nie 

znajdziemy żadnego odpowiednika, który- 
by słowu temu odpowiadał, lub go jako 

tako tłomaczył. Jest w tem czar i urok. 

Urok i czar, który jest silniejszym nad 
moce i piękniejszy nad piękno, który daje 
siłę przyciągającą i duszę skuwającą ku 

sobie tak, że niebo sprowadza na ziemię. 
I gdym myślał znowu o pojęciu „Miły*, 
sądziłem, że najłatwiej to sobie wytłoma- 

czę, gdy miłe przeżycia ku sobie przywo- 
łam, gdy zacznę tłomaczyć słowa miłe 
tem, co dla ludzi wszystkich jest miłe, co 
mówi o miłem. 

Prawa matczyne. 

I pierwszą rzeczą, którą wezmę, są 

prawa matczyne. Ileż to dzieci próbowałem 
przekonać, że matka ich jest brzydka. Po- 
mimo, że nie ładna była, każde dziecko 

zacięcie się broniło. Nie spotkałem dzie” 
cka, któreby mogło twierdzić, że matka 
jest brzydka. | gdy nie mogło słowa „pięk- 

na" wyksztusić odrazu zgodziło się ze 
mną, że matka jest miła. 

Matczyne łono, matczyna pieszczota, 
pieściwa  pieszczota dzieła, które serce 
matki dla dzieci wykuwa i z siebie wyrzu- 

ca. Gdy dziecko w trwodze się budzi, pier- 
wsze spojrzenie widzi nad sobą matki schy- 
lonej, by pieszczotą gładzić dziecko, by go 
uspokoić. Gdy dziecko silniej szlocha, 
matka dziecko zawoła, by go siłą uczucia 

ku sobie przywiązać i szloch piersi zdusić. 

1 ileż wspomnień, gdy mówię o matkach, 
ileż miłych wspomnień i miłych przeżyć 

ciągnie się ku temu, co miłe i matczyne. 

Bezsilność dziecka jest jego po- 
tęgą. 

Przejdę do drugiegó przeżycia, tak 

częstego u nas, co dziećmi nie jesteśmy. 
Każdy z nas przeżył okresy, gdy był zła- 

many, gdy pierś ciężko oddychała, a po- 

ranek, gdy budził człowieka, budził go z 

uczuciem ciężaru. Każdy to przeżywał. I 

gdy w ciężkiej prawdzie życia 
ciężkich prawdach przeżycia  pieszczota 
zgryzoty dusi, gdy oddech powraca do 

i gdy w;   

wtedy te przeżycia są miłe, zostają w pa- 

mięci, nie znikają. 
| dzenie i gdy cząsy tak wielkie idą, coświat 
na inny zmieniają, to proszę Panów, cza- 

Jeszcze jedna, może najbardziej jas-, sy te nie są na miarę piersi tchórzyków 
krawa prawda miłego—jest nią dziecko. 

Nad głową stoi kat, nad duszą Świszczy 
bat i człowiek się ze sobą mocować 

musi, by utrzymać i wtedy ramiona małe- 
go dziecka— dziecka bezsilnego, co myśleć 

nie umie, lecz czarownie się uśmiecha, co 

dłońmi pieści, tak jak jedwab, co zmarszcz- 
ki wygładza i troskom zamilczeć każe. 

Bezsilność dziecka jest jego potęgą. 
Niewprawny język, niewprawne członki 
ciała ruszające się niezgrabnie, nosek jak 
kartofel, czoło łysawe—ani to piękno, ani 
siła. A patrzcie: dziecko słabe, ledwo sło- 
wa wymawia i w domu te słsbe słowa, 
jak silne słowa powtarzają. Język 
dziecka staje się językiem dorosłych. No- 
we słowa dziecko tworzy, które zostają u 
ludri w pamięci wieki całe. Bezsilność po- 
łączona z siłą, brzydota z pięknem—to 
jest miłe, bo czar—to urok, co serce znie” 
wala, co przykuwa do siebie i mocne ku 
sobie pociąga. 

Jeżeli nie wszyscy Panowie tak z 
dziećmi obcują, jak ja, to jednak dobra 
połowa ludzkości, matki z dziećmi mające 
do czynienia, mają te przeżycia miłego 
tak silne i tak niezłomne, że niosą swe 
przeżycia z dziećmi aż do grobu. 

Gdym myślał, Panowie, o słowie 
„miłe” i o wszystkich uczuciach, które cza- 
rem, urokiem ku sobie skłaniają, zawszem 
przypuszczał, że człowiek, gdy do grobu 
idzie, poduszkę wspomnień ze wszystkich 
swoich miłych przeżyć uplata tak, by to 
co miłe szeptało strudzonej głowie o tem, 
co mile pamięta. I we wszystkiem znaj- 
dziemy jedną wielką prawdę: Siłę piesz- 
czoty, co pieściwe dzieła tworzy, co pieś- 
ciwemi dziełami zmarszczki wygładza, 
młodość nową daje i daje przeżycia tak 
silne i trwałe, ze wszystkie inne zgła- 
dza, a z miłemi idzie człowiek do 
grobu. 

Duch zjazdów legjonowych. 
Kochani koledzy! Gdy o wszelkich 

zjazdach myślę, którem widział i przeży- 
wał i które ze sobą porównywałem, zaw- 
szem znajdował jedną wielką prawdę dla 
nas, że zjazdy nasze są bardziej dziecinne. 
Gdy nawet koledzy i koleżanki zwinności 
nóg nie próbują i niezgrabnych lub zgrab- 
nych podskoków figlarnych się nie biorą, 
kiedy w życiu udają dorosłych nie dzie- 
ci,—gdy wy, Panowie się zbieracie, to naj- 
częściej udajecie dzieci. ) 

Gdy się znajdziecie w jakiem tnieście 
mury pękają od was, od waszych krzyków, 
hałasów, święto ze sobą niesiecie, musowe 
dla innych. Święto jakieś, które macie w 
duszy, gdy się spotykacie. Bezwiednie ku 
sobie idą ręce, bezwiednie z uśmiechem 
uśmiech się spotyka. Bszwiednie uściskiem 
się łączą dłonie i usta. Niechętni ku sobie 
ludzie zapominają o niechęci i to miasto, 
które swym zjazdem  zaszczyćacie, musi 
mieć święto, gdyż zmuszacie ich święto- 
wać. Noc zmienia się na dzień, dzień zmie- 
nia się w jakieś okrzyki i hałasy. Ludzie» 
którzy znajdują w sobie powagę życia gdzie- 
indziej, lecz nie na naszych zjazdach. 

1 gdym się, Panowie, zastanawiał nad 
tem, dlączego to nasze zjazdy do innych 
zjazdów nie są podobne, dlaczego w nich 
tyle szczerości i tyle jakiegoś odmłodzenia 
i dziecinady, tom szukał długo i badał, nie 
chcąc uczuciem swoim pozwolić się unieść 
subjektywnym wrażeniom, lub subjektyw- 
nym sądom. 

4., Moi Panowiel gdy palec Boży ziemię 
spotyka, stuletnie dęby ku ziemi gną szyje, 
a gdy grzmoty i gdy błyskawice po ziemi 
idą, ptaszyny i ludzie chowają się do schro- 
uisk i domów. Gdy palęc Boży ziemi do- 
tyka, gdy idzie taka wielka wojna, jaką 

piersi i zmarszczki na czole wygładza, gdy j myśmy przeżyli, to ziemia jęczy i woła, a 
pomoc człowiek znajduje, by nie być ! wyroki gdzieś w niebie wysoko się piszą: 

piersi łotrzyków. Muszą gdzieś iść czasy 

odrodzenia. 
Moi Panowie! Gdyśmy ongiś szli w 

pole, gdy byliśmy garstką, różniliśmy się 
od wszystkich żołnierzy dokoła i niczem 
innem myśmy się nie różnili, jak temże pierś 
bujnie czuła i śpiewała huczną pierś udró- 
dzenia naszej ziemi. | gdy teraz po tylu 

latach się spotykacie, to pieśń odrodzenia, 

którą ongiś śpiewały piersi dotąd ją czu- 
jecie. Bo odrodzenie i wiosna, to jedno. 1 
gdy wiosna na ziemię idzie, suche badyle 
się zielenżą, suche wierzby kwitną i zwierzę 
każde i każdy człowiek pierś ma rozsrzė- 
rzoną. I pieśni miłości, czy trele słowicze, 
czy ryki tygrysów po ziemi idą z potęgą 
wiosny. 

Gdy idzie odrodzenie, to wszystkie 
fibry duszy, wszystkie fibry ciała inaczej 
biją i inaczej śpiewają. I gdyśmy ongiś po 
naszej ziemi szli w bojach, gdy smutek, 
gdy boje na ziemi naszej panowały, to 
myśmy szli do boju, jak do tańca, jak do 
tańca na równych posadzkach myśmy szli 
po drodze do pewności odrodzenia, w 
odrodzenie wierząc i o odrodzeniu myśląc, 

Większość z nas, Panowie, młodzi 
wówczas byli, nie mieli tłuszczu na róż- 
nych częściach ciała, nie mieli siwizny na 
skroniach, i z młodą duszą szlišcie na- 
pród. I teraz gdy o was myślę, gdy dzieje 
wasze badam i gdy się przyglądam wszyst- 
kiemu, cošcie przeszli, zawsze przypominam 
sobie wierszyk Słowackiego, który wam tu 
przytoczę: 

Młodość miał bardzo piękną, 

niespokojną, 
Ach! tylko taką młodość nazwać 

piękną 
Która wzburzy .pierś jeszcze 

niezbrojną 
Od której nerwy w człowieku 

nie zmiękną. 
Ale się stanie niby harią strojną 

Dopóki pierś z zapału nie 

i pęknie 
Przez całą młodość legjonista 

bujnie 
Za trzech ludzi czuł 
Więc żył potrójnie. 

Naturalnie strawersowałem tutaj tro- 
chę Słowackiego, gdyż Słowacki *legjonis- 
tów nie znał (Oklaski), 

Wspomnienia z pod Kośtiuchnówki. 

wywołają, goryczy nie proszę i do patńięci 
sobie wołam te moje z wami przeżycia, 
których wiązankę całą nam w pamięci i 
nie badam, lecz poprostu wspominam to, 
co było mi pieszezotą. Wśród kilku wio- 
sen, któreśmy razem przeżyli, pamiętam 
jedną, co bojem silnym pod Kośtiuchnówką 
była zakończona. 

Szła wiosna, wiosna poleska. Stałem 
wtedy ma kwaterze w zbudowanym i po- 
zostawionym dla mnie szałasie. Szałas był 
duży. Szałasem go nazwę, gdyż dach był 
papierem, tekturą, słomą pokryty i cały 
domek z desek się składał. Dla elegancji 
wprawiono nawet szyby i tych szyb w mo- 
im pokoja było kilka. Otwarto wszystkie   okna i przez okno wiosna sią wdzierała. 

Wiosna poleska, jakże inna od innych 
wiosen na świecie. Upojny, silny zapach 
sošen z upojnym zapachem bagien. Bagna 
poleskie, bagna siwym mchem pokryte 
kwitły i jaśniały wiosną. Upojny las po- 
ważnie szumiał, dając żywiczne ciepło i ży- 
wiczną gorycz. Gdzieś kaczory tęsknie na- 
woływały kaczki, gdzieś na redicie Pilsud- 
skiego strzały brzmiały wgryzając się w 
upojną wiosną. Wiosna głuszyła te strza- 
ły. Było coś z nawoływania w tych strza- 
łach, nic śmiercią nie grożącego. Wiosna szła 
nx mnię, tak jak na ludzi idzie. Wspomi-   nałerm wszystkie wiosny, które przeżywa- 

Gdy w Wilnie mówię, zgrzytów nie | 

łem jedną za drugą. Wiosna w nerwy mnie 
wchodziła, — maj ureczy, z całym nowym 
ciepłem i nowem życiem w przyrodę wcho- 

dzący. Gdzieś przez okno wdzierała misię 
pogwarka, dalej wesołe okrzyki mego szta- 
bu, który po wieczerzy zabierał się do ane- 
gdot. Byłem sam w pokoju i zwyczejem 
swoim namiętnie po pokoju chodziłem. 
Mierzyłem krokami swoją małą chatę, raz 
po raz, chwila za chwilą, minuty za minu- 
tami, godziny za godzinami. Zapominałem 
się w wiośnie. I pierś zechciała odetchnąć 
głębiej, odczuć przestrzeń i głębiej odczu- 
wać wiosenne życie. Wyszedłem — księżyc 

srebrzysty kładł swe cienie wesołe i smut- 

ne w lesie, obejrzałem się dokoła i nagle 
szloch człowieka usłyszałem. Zwróciłem 
Gczy w tamtą stronę: księżyc błyskał na 
karabinie mojej warty, warty dowódcy, co 
twardo ma straży swego odcinka stała. 

Spojrzałem, szary żołnierzyk skalony 
na płocie płakał. Wstyd mi się zrobiło. 

Podszedłem ku niemu zobaczyć i spytać, 
czemu płacze. Może mu pomóc potrafię. 
Małe chłopię, oparte piersią na płocie, rę- 
ką spoczywało na karabinie i sziochało. 
Podniosłem jego twarz i zrozumiałem. 

Twarz małego chłopca — dziecinna. 

Stał na warcie i płakał, jak dziecko. Łzy 
mu z Oczu się lały, tak, jak u dzieci. Twarz 
młodociana, i karabin przy nim, a pierś ro- 
zrywał mu szloch, tak, jak rozrywa szloch 
pierś mężczyzny. Pogładziłem go po twa- 
rzy i spytałem: „Chłopcze, co ci?* Myśla- 
łem, może mu w rodzinie ktoś zmarł, 
może biedak płacze po objęciach zdradli- 
wej kochanki. Może urlopu ci trzeba, dam 
ci urlop“. Przylgnął ustami do mej ręki i 
szlochał jeszcze silniej. Uspokajałem go, jak 
mogłem. „Komendancie—ryczał chłopiec— 
ja nie mogę już patrzeć, jak Komendant 
się męczy, a ja pomóc w niczem Komen- 
dantowi nie mogę”. 

I zaczął mówić takie brednie, niesły- 
chane jakieś rzeczy, o tem, jakby się za- 
kradł do Komendanta, jakby chciał mu 
całą czekoladę rzucić pod nogi, bo Ko- 
mendant tak ją lubi. Brednie dziecka 
żołnierza. Nie umiałem go nawet pocie- 
szyć. Cóż zrobić z takim malcem, który 
płacze na warcie, stojąc na karabinie się 
opierając i płacze nad męką Komendanta, 
chcąc mu coś z siebie ofiarować, coś dać 
poprostu człowiekowi, co się za niego mę- 
czy. Chłopak mi nieznany, z twarzy niewi- 
dziany, jako chłopię małe stał zawsze w 
dalszych szeregach. 

Dalsze wspomnienia. — „Moja 
brygada*. 

Biegnę do innego wspomnienia. Pa- 
miętam dzień moich imienin we Lwowie 
w r. 1916 po ciężkiej chorobie, którą na 
Polesia nabyłem. W teatrze szła wielka za- 
bawa,—jak zwykle Spiewano, bito mi brawa 
krzyczano: „Niech żyje Piłsudski I" 

A potem szły inne czasy nieco. W Austrji 
zostałem zaproszony na obiad do Komen- 
dy Miasta. Jestem na tym obiedzie. Koło 
mnie dla grzeczności usadowiono oficerów, 
którzy mówią po polsku, chcąc ze mną 
po polsku rozmawiać. Rozmawiamy przy 
czarnej kawie. Opowiadał mi major zda- 
rzenie, które miał z żołnierzami pierwszej 
brygady. Powiedział en: „Szedłem po uli- 
cy i widzę żołnierze: idą w czasie niedozw'o- 
lonym, bo koło godziny 10-ej wieczorem; 
byli to ilegjoniści. Dwóch nieco się zata- 
cza,” a przechodząc nawet mnie szturchnęli”. 

„No, wie pan, panie brygadjer:ce, to 
są rzeczy zupełnie niedozwolone.  Zatrzy- 
małem ich stanowczo. Patrzyii na mnie, 
honorów mi nie oddali. Spytałem: „Co 

dy". „Dobrze, z pierwszej brygady, ale 
zachowujecie się tak, jak nie żołnierze” — 
powiedziałem: „Ja ich  karcić chci:iłem, 
ależ to z nimi wytrzymać nie można*. 

wy za żołnierze"? „My z pierwszej bryga- A 

dale. Biedny majorzyna, trochę mu się 
zimno zrobiło. jeden z nich sięgnął do 
kieszeni, długo w niej dłubał i gdzieś zty- 

łu wyjął order Virtuti Militari, ale order 
austrjacki tak tylko nazwany i powiedział: 

„тазх“. Potem gdzieś z tyłu wyciągnął 
pruski order: „masz*—On ma to samo, 
Zawrócili się i poszli. 

Te ordery obce, na tyłach noszone, 

a na piersiach dumne oznaki z memi li- 
terami—to jest moja brygada. 

l znowu pieszczoty pieściwe dzieło. 

Cóż sięgnąć może do dumnego czoła, co 
dumne oczy przed Śmiercią nie mrużąc za- 
pieści, zacałuje. Dumam sam. I umiałem 

chować i pracować nad moimi żołrierza- 
mi, co w Ojczyźnie, co dumy nie znała. 

dumnymi być potrafili. To wspomnienie 
zawsze mnie pieści. Baciary lwowskie na 
tyłach noszące obcę ordery. 

„Nie to Kościuszko — nie to Kor 
sikan*, 

Jeszcze jedno wspomnienie. Brygada 

w owe czasy dostała państwo, a ich Ko- 
mendzat dostał Naczelnika. W tym swym 
mundurze, w którym pośród innych cho- 
dziłem, reprezentowałem Państwo Polskie, 
przyjmując posłów z całego Świata. Byłem 

Naczelnikiem i żywo sobie przypominam 

śmieszne określenie, które jeden, z przy- 

byłych z Rosji generałów powiedział pa” 

trząc na mnie: „Nie to Kościuszko—nie to 
Korsikan“. 

Był to. czas, moi panowie, dość za 
bawny, gdy hymny obcych państw śpiewa- 

no bardziej ochoczo, niż polski. Był to 
czas ten, gdy Polska ubogim Kopciuszkiem 
słynęła, a wtedy, proszę państwa, w War- 
szawie było jakieś święto, żołnierskie, nie 

powiem jakie, nie powiem kiedy. Przyje- 
chałem na to święto. Święto ubierano, we- 
dle mody warszawskiej, w jakieś Śpiewy, 
muzyki, deklamacje i innego rodzaju arty- 
styczne utwory. Słuchałem, siedząc na 
pierwszem miejscu. Dość się nudziłem i 
tęskno wyglądałem, gdy przerwa nastąpi. 

Nareszcie przyszła. Wstałem, żeby obejrzeć 

lokal. Obchodząc lokal zabłądziłem do bu- 

tetu. W bufecie było dość dużo ludzi. Obej- 

rzałęm się i podszedłem do bufetu. 

Podskoczyło do mnie kilku podofice- 

rów. „A kolega". —,„Tak, z którego pułku?" 
— „Z piątego”. „Komendant jak do nas 
przyszedł, to my tu zaraz stawiamy. Dać 

wódki, my płacimy, Komendant nie płaci”. 
A dokoła attaches wojskowi obcych mo- 
carstw z przerażeniem spoglądali na brata- 

nie się Naczelnego Wodza z podoficerami. 
I szła wódeczność za likierem, likier za 
wódecznością. Ja mam głowę mocną, prze- 
piję nawet podoficera. (Oklaski), 

Wydobyłem Świeżo otrzymaną od 
oficerów belwederskich papierośnicę. —„Ho, 
ho, ho! =— To ci komendant fajną papie- 
rośnicę wyfasował*.—„A wie, Komendant, 
że Komiendant mnie papierosa dłużny*. 
Zwracam dług. Wziął, obejrzał, powąchał: 
„Dawniejsze austrjackie pewno były lep- 
sze". Jeden z tych bajecznych moich ko- 
legów. Gdy tłum dokoła mnie stanął, a do- 
koła Naczelnika Państwa, panowie podofi- 
terowie rozporządzali się w bufacie, sięgą- 
fąc od kiełbas do tortów, od tortów do 
jakichś innych smakołyków—„my płacimy 

za komendanta, Komendant nic tu nie 
płaci* mówili. 

Ogłosiwszy to jeden z nich mówi: 
„A ja na Komendanta jestem obrażony". 
„Dlaczego?“. „Bo widzę, że Komendant 
mnie nie poznaje". — „Nie poznaję istot. 
nie". „A do kogo to Komendant w Dy- 
naburgu w szplialu najpierw podszedł"? 
Powiadam, że nz sali w Dynaburgu, gdzie 

ieżało mnóstwo chorych, mających palce 
u rgk i nóg odmrożone wskutek mrozów, 
które panowały, sporzałem i zobaczyłem 
odrazu roześmianą szeroką twarz. To mnie 
pociągnęło”. „A pamięta Komendant, co     „My z pierwszej brygady* — powie- 

dzieli.—„A pan -był na froncie? * — pytają 
ja wtedy powiedziałem?— Ja wiedziałem, już 
zgóry, [że komendant zapomniał. Byłem
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ranny*.— „Jakaż to rana?*. — „W koalicje 

byłem ranny". „Ja wiem, rana w koalicję 

bardzo szyko przechodzi". 
To są miłe wspomnienia po pamiątkach 

moich. Co to znaczył Co to jest? Atta- 

che wojskowi zapisywali dokładnie zdaże- 

nie, jakie się wydarzyło w Warszawie ito W 

różnych językach na świat cały. Wszystko 

było mi bardzo „miłe*. „Nie to Kostiusz- 
ko, nie to Korsykanin“... 

O korsykańcu marzyła młoda głowa, 
gdym biegał potem mieście. O korsykańch 

naczytałem się tyle anegdot, tyle baśni. 
Gdym wrócił do Belwederu przypomniało 

mi się natychmiast, że Napoleon źle jeździł 

konno i często z konia spadał. Jechał więc 

gdzieś w bój i gdy jeden z gwardjaków 

spadł z konia, a Napoleon powiedział „Nie- 
zgraba” Lecz Pan Bóg go ukarał, bo po 

odjechaniu 60 kroków, Napoleon spadł z 
konia, a wtedy mija go w ipełnym galopie 

gwardjak i pyta: „A teraz kto niezgraba?“. 

Magdeburg— Wilno 

Niech-no panowie pozwolą ostatni 

fakt miły, jeden z najmilszych, który przy- 
pomnę. Gdym siedział w Magdeburgu, 
istotnie stał nad głową kat, nie byłem 
nigdy pewien: życia. Byłem Ltu jak grób 
zamknięty. Izolowany zupełnie bardzo od 
świata i wtedy właśnie myślałem o miłem, 
co jak poduszka do trumny z człowiekiem 
idzie. Jednem z najmilsżych jakie mam, 
jakiem przeżył jest Wilno, jest miasto 

moje rodzinne. 
| nieraz tam w Magdeburgu o. Wil- 

nie myślałem, do Wilna tęskniłem. 

Miłe miasto. Rzędem biegną mury 
pogórki w zieleń wciśnięte. Pagórki 'stlo- 

czone zielenią pieszczą mury, mury tęsknie 

na pagórki spoglądają. 
Miłe miasto. Gdy na który z pa- 

górków wyjdziesz, ku niebu przez nmiglę jŻ 
oparów błyszczą do góry wieżyce, wie- 

życzki, na których, gdy dzwonyjzadzwonią, 
niewiadomo, czy się skarżą, czy o łaskę 

proszą, czy tęsknie tylko do nieba głos 

WZNOSZĄ. 
Miłe miasto. Miłe mury, co mnie 

dzieckiem niegdyś pieściły, co kochać 

wielkość prawdy uczyły. 
Miłe miasto, z tylu, tylu przeżyciami. 

Miasto—symbol naszej wielkiej kultury i 
państwa ongiś potęgi: dynastje Jagiellonów, 

co nad wieżyczkami Krakowa i wieżami 

Wilna potężną dłonią panowały. 

Wilno Stefana Batorego, co Uniwer- 
sytet zakładał i mieczem nowe granice 

wybijał. Wielcy poeci, wieszcze, co naród 

pieścili słowami i czarami, w czar zakuwa- 

nemi słowy życie narodowi dawali, nie 
gdzie indziej, jak tu w tej samej szkole, 
£dzie ja biegałem, w tych murach pięknie 

wołających do Boga, uczyli się, jak ja kie- 
dyś w przeklętej rosyjskiej szkole. 

Wszystko co piękne w mej duszy — 
przez Wilno pieszczone. Tu— pierwsze sło- 
wa miłości, tu—pierwsze słową mądrości, 

tu—wszystko czem dziecko i młodzieniec 
żył, w pieszczocie z murami i w pieszczo- 

ci2 z pagórkami. Jedno z piękniejszych 

miast w Świecie. 

I biegły ku Wilnu pieszczotliwe my- 
Śli, tworząc same dla siebie pieściwe pie- 
szczoty dzieła. | wtedy też biegłem tęskną 
prawdą współżycia z wami. Jedna z mo- 
ich książek tam właśnie powstała, w mu- 

rach Magdeburgu. Czar zakuty we wspom- 
nieniach urok odrodzenia rzucony w szale 

wam niegdyś—wszystko to razem składało 

się na marzenia człowieka co nie wie, czy 

jutro do grobu się nie położy, (Głos: Tak 

jest, Komendancie). Minęło lat parę i by- 
łem znowu z Wami i gdym marzył i my- 

Ślał o Wilnie w Warszawskim Belwede- 
rze zamknięty, myślałem także i o was. 
l gdym w bój zawołał o siłę, by Wilno 

zdobyć—was do siebie powołałem. Marzy* 

łem, sądziłem, że dwa serca zbratane da- 

dzą mi to, o czem dusza marzyła. Wilno 

musi być moje. (Długotrwałe oklaski). 
I jak wyście mi na to odpowiedzieli? 

Żywo pamiętam tę chwilę. Wilno, w owym 
czasie, gdy Polska ledwie żyć poczynała, 

gdy ze wszystkich stron żądano naszej zie- 

mi, dłonie ku niej wyciągały, gdy bitwy we 

wszystkich stronach Rzeczypospolitej i woj- 

na trwała, gdy inne kraje już były spokoj- 

ne, gdy działa u nas grzmiały, gdy tam 
spokoju juź doznały, —Wilno dalekie było 

od myśli i Wilao dalekie było od zakłopo- 

tania serc wszystkich. 

Wyście stanowili mi najpewniejszego 
żołnierza. Żołnierza, który mię nigdy w 
wojnie nie zawiódł, który dał mi wszystko, 

eo żołnierz wodzowi dać musi, Was powo- 

łałem. 

Szła welkanocna pora, gdy bataljon 
12 bataljonem, szwadron za szwadronem 
do W'lna Śpieszyły, i szła pogwarka wśród 

wiary: „ł(omeęndant nasz Wilno kocha, na 

m ее 

Wielkie święto. 
Już od wczesnego rana ożywiony 

ruch na ulicach, wskazywał Wilnu wielkie 
święto. W prastare, szacowne mury wni- 
knęła pogodna radość, bez troski śmiech i 
wesele. Święcić się zaczęły gody wielkiego 
święta legjionowego. Ze wszystkich stron 
Polski zjechali się na zjazd doroczny. Te- 
go roku jednak tłumy, nieprzebrane tłumy 
legionistów zbiórkę sobie naznaczyły w 
Wilnie. Niewypowiedziana radość, Śmiech 
i wesele ogarnęły serca... Jakże... Zjazd 
przecie, to jedyne święto wspomnień. A są 
to wspomnienia przepyszne, jedyne w so- 
bie, wspomnienia tych bojów olbrzymich i 
wędrówek dalekich od Karpat aż po Dźwi- 
nę i od Berezyny po Rawę. Pół Europy 
zagarnęli ci ludzie w naręcze swych 
wspomnień. 

Przyjazi ministrów | generałów. 
Wczoraj o godz. 8 m. 10 przyjechali 

do Wilna zastępujący premjera ministel 

W Katedrze. 
W Katedrze poczty chorągwiane, ło- 

pot sztandarów i radość ogromna. Radość, 
że się doczekało tej chwili, że Związek 
Legjonistów w Wilnię swój własny sztan- 
dar święci, że tu w Wilnie zjazd VII le- 
gionów się odbywa. W staliach zasiedli 
przedstawiciele rządu — więc: p. o. prem- 
jera min. Robót Publicznych Moraczewski, 
Sprawiedliwości Meysztowicz, Oświaty Świ- 
talski, Reform Rolnych Staniewicz Przemy- 
słu i Handlu Kwiatkowski, Kolei Kiihn, 
Poczt i Telegrafów Miedzyński, marszsłek 
Senatu dr. Szymański, wiceminister Car, 
dyrektorzy departamentów Starzyński, Pa- 
ciorkowski, macz. Hołówko, generałowie 
eligowski, Sosnkowski, Rydz Śmigły, Dąb 

Biernacki, Rożen, Orlicz-Dreszer, Trojanow- 
ski, Stachiewicz, Litwinowicz, Wieczorkie- 
wicz, Popowicz, Małachowski, Olszyna-Wil- 
czyński, Mecnarowski, Paschalski, Daniec, 
Berbecki Kom gł. P. P, pułk. Maliszewski 
i wielu innych, wojewodowie Raczkiewicz, 
nowogródzki Beczkowicz, kielecki Korsak, 
tarnopolski Kwaśniewski, synowie p. Pre 
zydenta Rzeczypospolitej, dalej w hallach 
przedstawiciele wyższego duchowieństwa z 
ks. biskupem Bandurskim na czeie. 

Rozpoczyna się msza, którą celebruje 
ks. Arcybiskup Metropolita Jałbrzykowski 
w asyście duchowieństwa. Chór „Echo“ 
wykonuje pieśni religijne. Na ambonę 
wchodzi sekretarz Arcybiskupa Metropolity 
ks. Meysztowicz, który wygłasza krótkie a 
podniosłe kazanie, w którem czyn legjono- 
wy, co Polskę do życia powołał, porównał 
z cudem uzdrowienia głuchoniemych. 

Kazanie ks. biskupa Bandurskiego. 
Gdy naród wybrany cierpiał niewolę 

1 uciskany był przez wrogów, powołał Pan 
Zastępów drobnego człowieka, który wstał 
i rzekł: ,„,Otom jest, który wybawi naród 
swój z niewoli i przemocy rąk najeźdźców ". 
Tym człowiekiem był Dawid, który po- 
szedł w bój z olbrzymim Goljatem. 

Naród polski przez przeszło sto lat 
jęczał w niewoli. Naród wielki, potężny, 
twórczy, kryć się musiał ze swoją pracą 
nad wyzwoleniem. 

W jego wspanialych miastach stawa- 
ły pomniki ciemiężców i tyrańskich trój- 
zaborców, a orzeł polski, symbol Narodu 
trwał jedynie na sufitach zamków wielkich 
panów i w sercach ludzi. I przyszła chwi- 
ła wielka, że przysłał Bóg wielkiego, moc- 
nego człowieka, który stanął przed Naro- 
dem by poprowadzić Go do nowych Iep- 
szych dni. 

Ta właśnie Ziemia Wileńska Go wy- 
dała, ziemia deptana przez wrogów w spo- 
sób okrutny. Powołał do życia legjony. Jak 
Dawid poszedł walczyć z olbrzymim wro- 
giem. Polska niepodległa była dlań nie 

Po wejściu na Górę Zamkową ufor- 
mował się obok płyty Nieznanego Żołnie- 
rza wspaniały orszak. Las sztandarów w 
otoczeniu pocztów sztandarowych... Prężą 
się w postawie zasadniczej żołnierze, starzy 
w bojach posiwiali. А ci najmłodsi, 
strzelcy straż honorową pełnią—przy pły- 
cie. Jeden po drugim ciężkie wieńce z róż- 

Prezent wspaniałyj 
1 gdy myślę, że nie sądząc nawet 

o ważności Wilna dla nas, jako prezent, 

jako pieszczota dla serca Komendanta, 
wieleście mi dali i gdy pomyślę, że tam 

gdzieś na Rossie i u wrót cmentarza mo- 
#Ка га mogiłką leży jedna przy dru- 
glej, jak żołniezre w szeregach, ci co ży- 
cie dali, by Komendantowi serce pieścić, 

to mówię, że miłem to być musi i gdy 

serce swe grobem poję, serce swe tam   na Rosie kładę, by wódz spoczął z žol- 
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Przed uroczystościami. 
Robót Publicznych Moraczewski, minister 
Oświaty Świtelski, minister Przemysłu i 
Handlu Kwiatkowski, minister Kolei Kiihn. 
Witali ich p. wcjewoda Raczkiewicz, pre- 
zydent m. Wilna Folejewski, naczelnicy 
niezespolonych urzędów i przedstawiciele 
spoleczefistws. 

Tym samym pociągiem przyjechało 
kilku generałów, a między nimi gen. Rydz 
Smigły, witany szczególnie uroczyście przez 
przedstawicieli władz i licznie zebraną pu- 
bliczność. 

Tolūrka oddziałów. 
O godz. 950 zbiórka na podwórzu 

pałacu ręprezentacyjnego. Zbiersją się ze 
sztandarami Legjoniści, Strzelcy, Halerczy- 
cy, Dowborczycy, Związek Podoficerów Re- 
zerwy, oraz tak bliscy sercu „obrońcy Lwo- 
wa, orlęta kresowe". Przy dźwiękach or- 
kiestry maszerują do Bazyliki. Tłumy — 
nieprzeliczone tłumy!   

    

Całe Wilno pomimo rzęsistego desz- 
czu zebrało się na placu Katedralnym. 

Uroczystość poświęcenia sztandaru. 
mirażem jeno, nie snem, ale jasną koniecz 
nością. Stały się legjony dla zadokumen- 
towania, że w wirze wojny światowej, w 
zmaganiu się miljonowych potęg polska 
„siła zbrojna też coś znaczy. Szedł naprze- 
ciw wszystkiemu, pomimo niedowierzania, 
pomimo obelg wraz z garścią sobie wier- 
nych żołnierzyków, 

Jest mi niezmiernie radośnie. —Oto w 
roku 1914, gdy mury Lwowa trzęsły się 
od strzałów artylerji nieprzyjacielskiej, po- 
święcałem pierwszy sztandar strzelecki, I 
błogosławiłem tych, co szli na bój z wro- 
giem, skąd niejeden już nie miał powrócić. 
I dziś oto po latach 14 znów danem mi 
jest poświęcić sztandar Związku Legjoni- 
stów Okręgu Wileńskiego, tu pod murami 
tej prastarej Bazyliki Metropolitalnej. I nie 
był to cud, że Polska powstała. Sprawił 
to jeden człowiek, który w prostej bluzie 
robotniczej wyszedł na boje. Tak jak Koś- 
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tej masy głów. W pierwszych rzędach 
zasiedli ministrowie — przedstawiciele Sej- 
mu i Senatu, władz administracyjnych i 
generalicji. Byli więc: ministrowie Mora- 
czewski, Meysztowicz, Staniewicz, Kuhn, 
Niezabytowski, Miedziński, nacz. Wydz. W. 
M.S.Z. Hołówko, Zabierzowski, wojewoda 
Raczkiewicz, nacz. Wydz. Bezpiecz. Kirtiklis 
1 inni. 

Na scenie las sztandarów, a w Środku 
obraz Marszałka Piłsudskiego. Przy stóle 
prezydjalnym zasiedli: poseł dr. Polakie- 
wicz, pp.: Folejewski, dr. Piestrzyński iinni 

Przemówienie prezesa połk. dr. Piestrzyńskiego. 
Akademię zagaił prezes Głównego 

Zarządu Związku Legjonistów płk. Piestrzyń- 
ski. Stwierdził on z zadowoleniem, że rola 
Związku Legjonistów w życiu politycznem 
i społecznem zatacza coraz szersze kręgi, 
mimo, że opuszczają szeregi, spracowani 
nad miarę członkowie. W ciągu roku bie- 
żącego ubyli: Dąbrowa-Młodzianowski, Wi- 
niarz, Daniłowski i Zych-Płodowski. Pamięć 
ich uczcijmy przez powstanie. 

Rok ubiegły w życiu organizacji zaz- 
naczył się kilkoma większemi pracami. 
Związek wziął między innemi czynny udział 
w wyborach do Sejmu ! Senatu i przepro- 
wadził około 30 swoich członków do ciał 
ustawodawczych.—Zebranie prezesów Okrę- 
gowych Związków z dnia 6 maja, r. b. 
stwierdziło w sposób dobitny zupełną jed- 
nolitość organizacji. Zjazd delegatów nie 
odbył się równocześnie ze zjazdem ze wzglę- 
dów od zarządu głównego niezależnych. 
W końcu mówca stwierdza, że czuję się 
dumny z tego, że VII Zjazd odbywa się 
w tem Wilnie, które jest nietylko miastem 
rodzinnem Komendanta, lecz zostanie zaw- 
sze dla Legjonistów w pamięci. „Bo my, 
legjoniści, zebrani tu na Zjeździe — stwier- 
dzamy, że Wilno było, jest i będzie pol- 
skiem i na zawsze przy Polsce zostanie.“ 

Ostatnim słowom mówcy towarzyszą 
długo niemilknące oklaski. Zabiera głos p. 
wojewoda Raczkiewicz. 

Mowa wojewody Raczkiewicza. 
Niech mi będzie wolno powitać Zjazd 

ciuszko porwał prosty lud od pługa, tak i| w imieniu Ziemi Wileńskiej. Idea Legjo- 
On porwał szerokie masy prostego ludu, 
i tę bryłę kamienną, tchnął ducha. Mogą 
mówić, że się sprzedał jednej potędze czy 
jednej orjentacji—wrogowi. Tak nie jest. 
Mówią za tem Magdeburg i Szczypiorno, 
Benjaminów i Marmarosz-Sziget i fronty 
włoskie czy serbskie. 

I oto Polska powstała. Džwignieta 
siłą jednego człowieka, rozwija się coraz 
bardziej, staje się potęgą, obejmuje coraz 
szersze kręgi— dzięki tej wspólnocie, dzięki 
temu, że ta ideja wielkiego człowieka  Jó- 
zefa Piłsudskiego wchodzi w życie  współ- 
czesne, wcielana jest przez jego żołnierzy- 
ków. W dniu dzisiejszym, dnia święta na- 
szego żółnierze legjonowi, życzę wam, by 
wasze hasła zwyciężyły i wcieliły się w ży” 
cie całego Narodu, by zapanowała jedność 
i zgoda, tak nam potrzebne do rozwoju 
życia mocarstwowego. 

Poświęcenie sztandaru. 
Następnie J. E. ks. biskup Bandarski 

w towarzystwie generalicji podszedł do sto- 
łu, stojącego na podjum wysłanem dy- 
wanami i po dokonaniu aktu wbił gwóżdź 
w sztandar. Za jego przykładem poszii inni. 
Więc pani Marszałkowa, wojewoda Racz- 
kiewicz, generał Sosnkowski, Rydz-Śmigły, 
przedstawiciele  organizacyj społecznych. 
Każdy podchodził do sztandaru leżącego 
na stole wbijając weń gwoźdź. Zalegającą 
plac Katedralny ciszę przerywał co chwilę 
stuk młotka. Rodzicami chrzestnymi przy 
poświęceniu sztandaru byli Marszałkowa 
Piłsudska i gen. Rydz.-Smigły, 

Po zakończeniu tej części uroczystoś- 
ci gen' Rydz-Śmigły wręczył sztandar pre- 
zesowi Związku Legjonistów Okręgu Wi- 
leńskiego ob. Kaczmarczykowi, który po 
złożeniu ślubowania oddał go do rąk cho- 
rążemu. : 

U plyty Nieznanego Žolnierza. 
nobarwnemi szarfami kładą na płycie. 

A w końcu cichy śpiew. Stara i jak 
dola żołnierza smutna piosenka: 

Spij kolego... Twarde łoże... 
Zobaczym się jutro może... 

i znów pochód ruszył ulicami na Akade” 
mję w Sali Miejskiej. 

Akademia. 
Olbrzymia Sala Miejska napełniona | wiedzianie radosny, uroczysty. Wiadomo 

publicznością po brzegi, nastrój niewypo: ! — legjoniści tworzą istotną treść tej zbi- 
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Wielkanoc Wilno w prezencie mu damy". | nierzami, co mogli tak pieścić dumnego 
wodza czoło, co mogli tak życie dawać 

jedynie dla prezentu. I miłe to musi być 

wrażenie z przeżyć życiowych w legjonach. 
Miłe wrażenia, i teraz, gdy z wami się że- 

gnam, gdy kończę i kończę w Wilnie, 

życzę Wam, byście dzień dzisiejszy, 
dzień naszego święta spędzili istotnie tak, 
jak było to niegdyś, 

byście miastu spokój zakłócili, by 

miasto zadržalo w waszych objęciach, tak» 

jak drżało ongiś, gdyście tu marszem zwy- 

cięskim wchodzili. 

nów wsiąka w rajszersze warstwy ludno- 
Ści. Dziś niema prawie tu na ziemi czło- 
wieka, któryby nie słyszał o Laskach czy 
Kostiuchnówce, o Nadwornie czy Kamieniu 
Koszyrskim. Lecz, wy Legjoniści— jesteście 
zapisani głęboko w pamięci ludności tej 
Ziemi Wileńskiej, którą mam  zaszczył 
reprezentować. Wy jesteście tymi, którzy 
krwawili się pod Lidą, Wilejką, Postawami 
i Dźwińskiem. Znój wasz i krew nie posz- 
ły na marne, wydały błogosławione owo- 
ce pod rządami Wielkiego Syna tej Ziemi, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie zakoń- 
czyła się jeszcze praca. Tworzy się wielki 
zręb mocarstwowej Polski, buduje się mo- 
carstwowa Polska. W tej pracy wy, Legjo- 
niści, jesteście zawsze na czele, zawsze 
przykładem świecicie innym. 

Jest mi niezmiernie przyjemnie stwier- 
dzić, że tu właśnie, na terenie wojewódz- 
twa wileńskiego nastąpiła, jedyna narazie 
w Polsce, fuzja wszystkich zwalczających 
się dotychczas organizacyj b. wojskowych. 
Pierwszy krok na drodze do wspólnej pracy 
został dokonany. W wyścigu pracy, który 
Polska pod rządami Józefa Piłsudskiego 
rozpoczęła, także i Ziemia Wileńska nie 
pozostanie wtyle, ożywiona tym wielkim 
duchem, który powiał od waszego czynu. 
Marszałek Józef Piłsudski niech żyje | 

Okrzyk ten podchwytuje publiczność. 
Przed mównicą staje prezydent Folejewski. 

Mowa prezydenta Folejewskiego. 
Dwie daty przełomowe mamy w życiu 

Polski porozbiorowej. Powstanie w 1863 r. 
i czyn zbrojny 6 sierpnia. Okres przed po- 
wstaniem 63 r. przypomina pod względem 
nastrojów rok 1914. Znaczenie powstania 
styczniowego, które tyle nadzieji pogrzebz- 
ło określił w sposób głęboki poeta Adam 
Asnyk. Powstanie styczniowe było gwałto- 
wną odpowiedzią na gwałty przemocy, by- 
ło wielkim krzykiem Narodu: „Jestem“, 
Tak samo w roku 1914 Komendant Józef 
Piłsudski porwał garść młodych szaleńców, 
by krzyknąć wobec całego narodu i całe- 
go świata ogremnym głosem: „Jesteśmy”. 
Żaden wysiłek wobec tego wielkiego głosu 
nie może być duży, bo jak poeta mówi: 
„Nowego życia wykuwamy złom”. I dlate- 
go wasze wysiłki czci cały naród, czci i 
nasze prastare Wilno. 

Mowa gen. Rydza-Śmigłego. 
Koledzy! To stare, ukochane tak bar- 

dzo Wilno, staje się oto na dni kilka cen- 
tralnym punktem całej Polski, na który 
zwrócone są Oczy nie tylko całego Pań- 
stwa polskiego, lecz całego niemal świata. 
Dzieje się to nie dla tego, że odbywa się 
zjazd Legjonistów, lecz że paść mają z 
Wilna wielkie słowa, mające swój ciężar 
gatunkowy, słowa których cała Polska 
nauczyła się słuchać ze skupieniem, gdyż 
zawierają le, te prawa nalwažniejsze, 
które prostują drogi i prowadzą naprzód 
i tociągie naprzód. 

W sierpniu 1914 r. Komendant wydał 
rozkaz do swoich żołnierzy i odtąd stale 
w każdą rocznicę sierpniową witał nas Ko- 
mendant rozkazem, w którym znajdowała 
się synteza przeszłości i wskazania na 
przyszłość. Te rozkazy Komendanta w rocz- 
nice sierpniowe stały się dokumentami   
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Wielkie Święto Legjonowe w Wilnie. 
historycznemi, wskazującymi jak się wala 
czyło za Polskę i o Polskę niepodległą. 
Nasze walki i nasze przeżycia były Świetną 
szkołą życia w której się wychowywali żoł- 
nierze polscy, uczący się od Komendanta, 
tej ogromnej wiecznej i niestrudzonej pra- 
cy porad siły. Nauczyliśmy się w tej szko- 
le samodzielności życiowej i wysokiego po- 
czucia honoru żołnierskiego. Ito sprawiło, 
żeśmy z niczego wyszli i przez trudy, Sze- 
roką kolumnę przeszli do historji. 

Niejednokrotnie zadajemy sobie pyta- 
nie i chcemy wysłuchać prawdę: „Co było 
naszą siłą*? Oto wspólna praca nad wiel- 
ką sprawą, oto nasza wiara w poczynanie 
Komendanta podrywała skrzydła do lotu 
na gościniec historji. Wielkość duszy Ko- 
mendanta przezwyciężała ogromne przesz- 
kody. Pod jego wodzą nauczyliśmy się 
cenić jedyną wtedy naszą ostoję—honor 
mundnru żołnierskiego. Ё 

Do Legjonów przyszliśmy z różnych 
stron kraju, mieliśmy różne orjentacje, po- 
glądy, wyniesione z różnych środowisk. 
Ten konglomerat mógł tylko Marszałek w 
jedną całość złączyć, stworzyć jednolitą 
bryłę. Cechuje nas legjonistów praca wiel- 
ka, umiejętność zapominania o sobie i po- 
święcania wszystkiego na ołtarzu wspólnej 
pracy. 

Wspomnieć chcę jeszcze o jednym 
szczególe, charakteryzującym nasze legjo- 
nowe życie. Jest to ten romantyzm rycer- 
ski niespotykany migdzie w żadnej armii 
świata. Naprzykład kasa oficerska. Oficero- 
wie dobrowolnie zrzekali się większej części 
swych poborów ma rzecz ogólnej sprawy. 
Czynnik osobisty nie odgrywał zupełnie 
roli. Wszyscy byli równi wobec wspólnej 
sprawy Niepodległości. Z tej szkoły wysz- 
liśmy zahartowani, przywykliśmy do samo- 
dzielności. Na każdem polu pracy, żołnierz 
legionowy daje sobie radę i wywiązuje się 
ze swych obowiązków w sposób najlepszy. 

Koledzy! Nie wolno nam, żołnierzom 
legjonowym iść po linji najmniejszego opo- 
ru. Musimy jeszcze walczyć, musimy prze- 
gryzać się przez wielkie piętrzące się przesz- 
kody. Kolumna maszeruje naprzód ku wiel- 
kiej przyszłości. Daleko jeszcze do postoju. 
Na czele wódz, w patrzony w wielką przysz- 
łość Narodu. Kolumna maszeruje wciąż 
naprzód i naprzód bez wypoczynku. Czyż 
który z nas w takiej chwili może odejść? 
Czyż może być maruderem? 

Długo niemilknące oklaski były od- 
powiedzią na gorące przemówienie starego 
bohatera legionowego. Entuzjazm ogarnął 
słuchaczy. Pod sklepienie wypłynęła roz- 
głośnie pieśń „Pierwszej Brygady*, Na sali 
nie było maruderów... 

Przemówienie posła Kamińskiego. 
Okrzyki na cześć biskupa. Ban- 

durskiego. 

Tak samo jak dawniej za czasów ja* 
giellońskich, tak samo i teraz Polska przy* 
szła na te ziemie nie z siłą i przemocą, 
lecz przyszła, by skupić dokoła siebie wszyst- 
kie żywioły i stworzyć wielkie państwo. Tu 
na ziemiach wschodnich ostatnio, jak już 
zeznaczył w swym przemówieniu p. woje- 
woda Raczkiewicz powstała organizacja b. 
związków wojskowych i tych co walczyli 
przeciwko Rosji i tych, którzy na gruzach 
Rosji tworzyli swe kadry. 

Chcę pozatem wspomnieć bardzo waż- 
ną rzecz. Jest tu u nas w Wilnie, pracuje 
w cieniu złotousty kaznodzieja, ks. biskup 
Bandurski. W cieniu pozostaje i nie znaj- 
duje odpowiedniego zrozumienia tam, gdzie 
powinien je znależć. Niech mi będzie wol- 
no wznieść okrzyk na Jego cześć. 

Po odśpiewaniu | Brygady хаКойсто- 
na została ta część akademii i zespół Re" 
duty jak zwykle z prawdziwą maestrją uzu- 
pełnił akademję wspaniałym koncertem, na 
który złożyły się śpiewy chóralne i solowe 
oraz deklamacje, 

„CASANOWA“ 
w nowem opracowaniu—2 serje razem 
łówaj Iwan Mozżuchin | głównej 

wkrótce w kinie „POLONJA%, | 

  

        

    

         

    
        

  

  

POWIEŚĆ REGJONALNA! 

„MAMIGNIGA 
z DŻTRĄ BRAMĄ 

WAKDY.KIEDZIAŁKOWSKIE -DOBACZEWSKIEJ. 
Cena zł. 3,50. 

Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach i w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONALNA! 
1661 

LGONGODNGOWGONCEJKSOWGEM 

Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczną! 
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' nut przed zapowiedzianym  Odczytem przy 

« Abramowicz i cały szereg oficerów młod= 

„ nowych, generała dywizji Rydz 
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nicznymi wynikało, że spodziewali się oni po] aby powitać sw. kochanego Wodza. |] chać. Cień wielkiego bohatera. Stanął wśród Rezoluc j a. | Hersza „wiele Dość wspomnieć, że ze str Brać fęguńska pt dll gg lekia „żolnierstwa i rzucił =. = AŻ : : ОЫЕ ; i| wiona, rozradowana roześmiana,  roz-|ogromnie nieraz aktualnel.. Jakże do Gdy umilkły oklaski pos. Kamiński odczytał następującą rezolucję przyjętą przez, sw wę Próba Owy slide. pak gi perro krzyczana i w ma ias słów | wane często, do kogoś, kto ich z wysoka aklamację: 

bowanie: 
1) Jako w dniach wojny czynem orężnym torowaliśmy drogę i 

do niepodległości, tak dzisiaj, zawsze gotowi do jej obrony, u Twego; 
koku stajemy, by w wielkim wyścigu pracy, pod najwyższym sztan- 
darem idei państwowej, budować 
politej. 

2) Wżarliwej trosce o niewzruszone fundamenta tej naszej Rze- į 
czypospolitej, dotožymy wszelkich 
jem, Panie Prezydencie, dostojnem przewodnictwem dokonała się 
taka zmiana ustroju, która Państwu zapewni śpiżową moc, a wieko= 
pomnę dzieło Marszałka Józefa 
utrwali. 

Depesza nadesłana przez Pana Prezydenta 
' Rzeczypospolitej. 
Tomaszėw Mazowiecki. 
W rocznicę czynu legjonowego, składam najserdeczniejsze życzenia 

Wielkiemu i Kochanemu Wodzowi oraz jego pierwszym żołnierzom. 
Spała, + 

Obiad w ogrodzie po-Bernardyńskim. 
Skończyła się akademja w sali miej- 

skiej, ruszają wszyscy mocno zgłodniali na 
obiad. ŚSemsację wzbudza grupa górali za- 
zajkopiańskich. Idą przez Wielka, grają na 
skrzypkach i basetlach barwni, żywi, weseli 
przykuwający oczy. To legjoniści podhala- 
nie. Prowadzi ich stary legun inżynier—ar- 
chitekt p. Zygmunt Ostafin. Prowadzi { о- 
gania jak kwoka kurczęta, bo mu się tro- 
chę rozsypują po drodze ginąc od czasu 
do czasu, w gościnnych podwojach niektó- 
rych lokali... na „jednego” albo... i dwa... 
; Ktoś ze starych znajomych zobaczył 
miłego prowodyra i wita dawno niewidzia- 
nego radośnie i prowadzi teraz całą grupę 
w kierunku Pioromontu. Po drodze dowia- 
dują się, że zmiana nastąpiła i mimo desz- 
czowej aury obiad odbędzie się w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Zwrot tedy ku „ber- 
„bernardynce*, gdzie wita przybywających 
przygotowana dla targów i wystawy brama 
ozdobiona teraz napisem: 

„Cześć Legjonom*. 
„Komendantowi cześć”. 
Stoją przed przemalowanym na szaro 

teatrem, na którym dzisiaj wielki napis 
„Państwowe Monopole* długie stoły w pa- 
ru rzędach, dookoła dużego kwietnika. 
Przy nich „wiara“ požywia się, gwarząc 
wesoło. 

Ciągłe powitania, Spotykają dawni to* 
warzysze broni ze wszystkich polskich i 
wielu dalekich obcych pól bitewnych. Ca- 
łują się rozgłośnie, Ściskają serdecznie, až 
chrupią kości. Wypróbowani, starzy, nieza- 

W Reducie. 

Przed teatrem „Redaty”. 
Już od godziny 4-ej popołudniu 

przed gmachem „Reduty*, w którym miał 
się odbyć odczyt Marszałka Piłsudskiego 
zaczęły się gromadzić tłumy publiczności, 
chcącej ujrzeć przejeżdżającego do teatru 
Marszałka. Plac przed gmachem otoczony 
został sznurem, trzymanym przez Straż 
Pożarną i Strzelców. Prrez ten kordon 
przepuszczani są tylko zaopatrzeni w kar- 
tę wejścia na odczyt Marszałka, którzy 
przed w pół do 6-ej grupują się koło drzwi 
wejściowych do teatru. Na kilkanaście mi- 

drzwiach tworzy się taki ścisk, że zawdzię- 
czać należy tylko szczęšliwemu zbiegowi 
okoliczności, że przy wpuszczaniu do 
gmachu teatru nie było nieszczęśliwego 
wypadku. ' 

W urzekiwanin na Marszałka. 
W kilkanaście minut przed szóstą sa- 

la zapełnia się szczelnie. Na estradzie u- 
tworzyli półkole dostojnicy państwowi. 
W środku ks. biskup Bandurski, a po obu 
Jego stronach gen. Sosnk.towski i min. Re- 
form Rolnych Staniewicz. Za nimi dalej 
Marszałek Senatu dr. Szymański. Ministro- 
wie: Robót Publicznych, zastępujący prem- 
jera—jnż. Moraczewski, Oświaty—Swital- 
ski, Sprawiedliwości—Meysztowicz, Kolei 
Żelaznych—Kuhn, Przemysłu i Handlu— 
Kwiatkowski i Poczt i  Telegrafów—Mie- 
dziński. 

Dalej generałowie, wojewodowie, pre- 
zydent m. Wilna Fołejewski, wysocy urzęd- 
nicy poszczególnych resartów, posłowie i 
senatorowie, a między nimi sen. Witold 

szych rang. W prawej bocznej loży widać 
Marszałkową Piłsudską z dwiema córecz- 
kami. Winnych lożach prezes BBWR. płk. 
Sławek i gen. Rydz-S migły. ' 

№ cześć wodzów. 
Na sali gwarno. Co chwila cała sala podrywa 

się z miejsc. To okrzyki na ć wodzów legjo- 
migłego, gen. dy- 

wizji Sosnkowskiego, płk.. Beliny-Prażmowskiego i 
innych. Okrzyki ma cześć gen. Rydz-Śmigłego, 
który niefrasobliwie uśmiechnięty spogląda ku 

| wane i były z. pobłażliwym usmiechem na twarzach 
VII Zjazd Legionistów, zebrany w dniu uroczystym dorocznego a” 

swego święta zwraca się do Ciebie, Najdostojniejszy Panie Prezy-' 
dencie, z wyrazami głębokiego hołdu i niezłomnej wierności. W obli- 
czu pierwszego Żołnierza Polski i Wielkiego Wodza Narodu Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego, w obliczu członków Rządu, reprezentacji 
Sejmu, kwiatu Armji, przedstawicieli władz i społeczeństwa, w mu- 
rach tego prastarego grodu Jagiellonów, a nieuglętej Państwa i du- 
cha polskiego strażnicy, my, Legjoniści, ze wszystkich stron Rzeczy- 
pospolitej składamy ną Twoje ręce Panie Prezydencie uroczyste Ślu- 

mocarstwową potęgę Rzeczypos- 

starań i wysiłków, by pod Two- 

Piłsudskiego po wszystkie czasy 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki. 

wodni przyjaciele z najróżniejszych, wszel” 
kich niedoli i po nich doli nareszcie pol- 
skiego żołnierza. Powitania rubaszne, głoś- 
ne, kryjące pod tą jaskrawą formą wzru- 
szenie, wzbudzeniem najdroższych wspom- 
nień wywołane. 

— „Serwus braciel“ — ktoś woła. 
— „Jak się masz stary...* (soczysty 

epitet tam gdzie kropki niech sobie w du- 
szy czytelnik dośpiewa. 

Drogę podwójny ogonek zagradza. 
a wszyscy w kolejce po menażki i 
lyžki.: 

Potem inne ogonki przy kuchniach 
polowych. Stoją nawet generały. Niema 
szarż, niema żadnych różnic jest jedna wia« 
ra legjonowa spojona potężną wolą Komen- 
danta w niezmożoną, jednako myślącą gro- 
madę. 

Zaryzykował trochę Zarząd Wileński 
Zw. Legjonistów organizując obiad w „ber- 
nardynce*. Płaksiwe niebo co chwila zra- 
szało uczestników uroczystości, tu i ówdzie. 
Dla obiadujących okazało się jednakże łas- 
kawe. Kropnęło wprawdzie ale nie dużo 
i krótko, poczem, jak ktoś się wyraził, 
„słońce zaintrygowane tem co się działo 
na ziemi, wyjrzało z za chmury* i promie- 
niało blaskiem swoim po-Bernardyńskim o- 
grodzie osuszając wilgotnych nieco biesiadni 
ków i dobrze mokrą „salę obiadową*, Zrobiło 
się ciepło, miło, słonecznie jak w duszach 
leguńskich beztroskich i ufających Komen- 
dantewi bez miary. Było tak aż do kofica 
tej żołnierskiej biesiady i dłużej. 

długo. To samo z okrzykam 
nkowskiego. 

a salę wchodzi Marszałok, 
Poruszenie na estradzie. Na sali za- 

panowuje cisza. To Marszałek wchodzi na 
salę. Zrywa się huragan okrzyków. „Niech 
żyje Marszałek Piłsudski!* „Niech żyje 
Dziadek". Marszałek stanął przed mikrofo- 
nem w szarej bluzie strzeleckiej bez orde- 
rów i odznaczeń. Jedynie z odznaką 1-ej 
brygady... Stanął i patrzy na salę, na swo- 
ją brać leguńską, co ze wszystkich zakąt- 
ków przybywa z całej Rzplitej, aby go 
zobaczyć, aby mógł się z nim podzielić 
swojemi myślami. W pewnym momencie 
Marszałek zwraca figlarnie swój wzrok ku 
loży, w której siedzi Marszałkowa Piłsud- 
ska z córeczkami i przesyła Wandeczce i 
Jagódce całusy. Odpowiadają Mu córeczki 
miłemi uśmiechami. 

To samo figlarne spojrzenie kieruje 
Marszałek w stronę gen. Rydz-Śmigłego. 
Okrzykom niech żyje Dziadek niema 
końca. W końcu ucisza się. Z początku ci- 
chym, potem coraz głośniejszym, ale przy- 
tłumionym właściwym Marszałkowi głosem, 
padają słowa Komendanta. Podajemy jej 
na innem miejscu. 

Zawód dziennikarzy zagranicznych. 
W miarę, jak Marszałek mówi na 

twarzach zagranicznych dziennikarzy dają 
się zauważyć wyrazy zawodu. Nie sądzili, 
że tamatem mowy Marszałka będą piękne, 
ale prawie zupełnie pozbawione aktualnego 
zabarwienia politycznego wspomnienia le- 
gionowe. Jedynie przybyli onegdaj niespo- 
dzianie do Wilna, na uroczystości legjono- 
we, dziennikarze litewscy zbierają w miarę 
obfite żniwo. Nie takie jednak napewno, 
jakiego się spodziewali. 

* 

ńskiej—trwają b. 
= za gen. o 

kowieńscy, którzy stawili się in corpote. 

olskiej. 
cję budzili dziennikarze Syczególną sensację Słowo 

„Wilnius“ bytom stały  „refrainem* na ustach li- 
tewskich przedstawicieli prasy. 

Po przemówieniu. 

Gdy padły ostatnie słowa Komendan- 
ta zrywa się znowu długo niemilknący hu- 
ragan wiwatów, wśród. których Marszałek 
w otoczeniu generalicji opuszcza salę, by 
zarcz spotkać się z nowemi wiwatami na 
swoją cześć które szły od nieprzeliczonych 
tłumów, zalegających plac i okoliczne uli- 
ce, które trwały tu w ciągu kilku godzin, 

Płoną ogniska na wielkim dziedzińcu 
Pałacu Reprezentacyjnego. Dokoła rich tłu- 
my legunów gzromadzą się w czerwonym 
ich blasku, przy każdem śpiewają stare 
a niezmiennie młode piosenki. 

Grzmią chóry, płyną melodje, mocne 
głosy rozlegają się daleko, daleko poza 
murami pałacu. 

— A-dokąd, a dokąd Bóg prowadzi?... 
— Warszawę odwiedzić byśmy radzi... 
A potem, a potem już nam pilno 
Zobaczyć to. nasze stare Wilno... 

Śpiewają przed samym balkonem bia- 
łego gmachu. Tymczasem przed kolumna- 
mi dawnej kordegardy zaroiło się, tak ja- 
koś dziwnie... Ognisk tam dużo, gęsto ze- 

Jak wygląda doraźne ratownictwo 
W 200.000-m Wilnie 

O „samarytafskiej“ działalności na- 
szego „Pogotowia Ratunkowego", przebą- 
kuje się w mieście od dość dawna, jednak 
dokładnie sobie nie można wyobrazić, na 
jak niskim poziomie „Instytucja* ta stoi, 
póki samemu na własnej skórze, (lub in- 
nej części ciała) nie odczuje się „zbawien- 
nych* skutków „doraźnej* pomocy, nasze- 
go „Pogotowia”. 

Poniżej opis faktu, mrożącego krew 
w żyłach ludzi kulturalnych, Europejczy- 
ków, do których bezsprzecznie mieszkańcy 
m. Wilna (za wyjątkiem niektórych „dygni- 
tarzy“ z „Pogotowia“) — zaliczać się po- 
winni. 

W dniu wczorajszym o godzinie 3-ej 
popoł, przy ul. Sadowej 3, podczas зро- 
żywania obiadu niefortunnie połknęła kost- 
kę staruszka. Wypadek ten odrazu wywo- 
łał groźne komplikacje, (obfity krwotok), 
a nadto staruszka zaczęła się dusić. 

Zamieszkali w pobliżu dwaj lekarze 
nie mogli się zjawić, gdyż jednego nie by» 
ło w domu, a drugi zażywał sobie wanny. 
W międzyczasie po 10 minutach, (sicl) 
przybyło Pogotowie i tutaj dopiero zaczę- 
ła się gehenna zagrożonej kobiety-starusz= 
ki. Pan doktór, oddawna nadający się na 
emeryturę, a nie do służby w Pogotowiu 
Ratunkowem, bez przesady gramolił się 
kilka minat na drugie piętro i wreszcie ze 
stoickim spokojem oświadczył, „że trzeba 
jechać do szpitala, gdyż Pogotowie nie po- 
siada odpowiednich narzędzi'. Pojechano 
do pobliskiego „żydowskiego szpitala miej- 
skiego”, 

W szpitalu zaś bez żenady nam o- 
świadczono, „że również nic poradzić nie 
możemy, że jest za późno (była godzina 
3 pp.), że niema już specjalisty" i w koń- 
cu poradzono nam, aby się udać prywat- 
nie do specjalisty, przyczem nie zadano 
sobie nawet trudu prowizorycznego skon- 
statowania, czy staruszce grozi większe, 
czy mniejsze niebezpieczeństwo. + 

W dalszym ciągu „Pogotowie“ odmó- 
wiło naszej prośbie odwiezienia chorej do 
doktora na tejże Zawalnej ulicy, wobec 
czego należało chwytać przejeżdżającą do- 
rożkę i ze stratą cząsu udać się „prywat- 
nie“ do doktora specjalisty. 

Trsf zrządził, że doktora nie było w 
domu, czego „Pogotowie”, ze sławetnym 
szpitalem, nie „raczyło” przewidzieć, i tak 
mijał kwadrans za kwadransem, póki wła- 
ściwego specjalistę-doktora znaleziono w 
domu. i 

Publicznie tutaj zapytuję Zarząd Po- 
gotowia Ratunkowego, jak również i Za- 
rząd Żydowskiego Szpitala Miejskiego, co- 
by było, gdyby jednominutowa zwłoka w 
ratowaniu staruszki zagroziła jej życiu. 
Ktoby wtedy ponosił materjalną i moralną 
odpowiedzialność za życie człowieka. A 
wszak niewiele do tego brakowałol 

Komunikując o powyższem szerokiej 
opinji publicznej, a w pierwszym rzędzie 
Zarządowi Pogotowia i Zarządowi Żydow- 
skiego Szpitala Miejskiego — mniemam, że 
instytucje te wyciągną z tego należyte kon- 
sekwencje i zarządzą odpowiednie środki, 
aby na przyszłość podobne rzeczy nie 
mogły mieć miejsca i aby życie ludzkie 
poważniej było traktowane przez instytucje 
specjalne właśnie powołane do ratowania 
tego życie. 

Na żądanie odpowiednich czynników, 
gotów jestem każdej chwili powyższe 
oświadczenie poprzeć osobistemi wyjaśnie- 
niami i zeznaniem licznych świadków. 

Leon Wołyński. 

Wśród pism. 

  

nocnych w Wilnie ukaże czwarty zkolei, zna- 
cznie rozszerzony zeszyt 

i 
Źródeł Mocy*, na któ-   Przy stołach dziennikarskich odbywa się |   skierowanej ku niemu pieprzebraneį rzeszy ie- 

ożywiona wymiana zdań, na temat przemówienia | 
Marszałka. Z rozmów z dziennikarzami zagra- 

rego treść złożą się nast. pujące studja i artyku- 
Hr Heleny Romer: 
yw 

„Wilno przed stu laty“, St. 

Na dzień otwarcia Wystawy i Targów Pół- | regj   ińskiego: „Sto lat walki z Konradem Wallen- 
rodem*, Wł. Antoniewicza: „Muzea wileńskie — 

Marszałka rozchodzi się po wszystkich za- 
kątkach miasta, by naprawdę Wilnu spo- 
kój zakłócić, by Wilno naprawdę zadrżało 
w jej, braci leguńskiej, objęciach, tak, jak 
ongiś drżało, gdy doń marszem zwycięskim 
wchodziła. 8 

I Wilno zadržeto, Wilno - naprawdę 
znalazło się w objęciach 7000 leganów, 
którzy długo w nocy mówili mu; „jesteśmy*. 

* * 

Gościnnie Wilno przyjmowało swych 
dwukrotnych wybawców za serce sercem 
płacąc. 

Wieczór w pałacowem obejściu. 
branych, płonie. Przy nich — cóż za dziw- 
ni jacyś — legioniśri?... 

Kolorowe mundury, nie dzisiejsze, 
podarte przytem, zniszczone... Wąsate, za- 
rośnięte oblicza, wysokie czapy... Cóż to 
za wojsko?... 

To legjoniści z pod Trebii, Werony, 
Mantuy, Civita Vecchia, Lodi—-z nad Padu, 
Adygi, Tybru... 

Ożyły cienie przeszłości. Wróciły 
ptzebrzmiałe echa. Przemówił dawny żoł- 
nierz tułacz, troski swe różne wypełniając, 
jakże podobne nieraz do zwykłych trosk 
leguńskich, żołnierzy Komendanta. 

Aliści w owem gronie ktoś się nie- 
zwykły zjawił tych zwykłych trosk posłu- 

Prate redjonalne Jedynki, 
Z działalności Bezpartyjnego 

Bloku. 
Posłowie Bezpart. Bloku w dalszym 

ciągu intensywnie pracują Rad pogłębie- 
niem organizacji B. B. Jak wiadomo, roz- 
poczęte od t. zw. sekretarjatów wojewódz- 
kich, w następstwie przystąpiono do zwo- 
ływania t. zw. zebrań informacyjnych na 
terenie powiatów oraz gmin. Bezpośredni 
udział posłów B.B. w zebraniach tych daje 
im możność bliskiego zetknięcia się z lud- 
nością i zapoznania się z jej potrzebami. 
Szerokie masy ludności miejskiej i wiej- 
skiej, zrażonej do partyjnictwa, którego bo- 
dajże jedynym realnym wynikiem były 
obietaice, szumnie zapowiadane każdora- 
zowo w czasie wyborów, bardzo życzliwie 
witają posłów B. B., którzy stoją na grun- 
cie realnej pracy. , 

Z Nowogródka donoszą, że odbyły 
się w szeregu gmin, ostatnio w £minie 
snowskiej i horodziejskiej, zebrania rad 
gminnych z udziałem posłów B. B. z woj. 
nowogródzkiego. Po wysłuchaniu sprawo- 
zdań z działalności B. B, zebrani wyrazili 
pełne zaufanie do Bloku oraz gotowość 
całkowitego poparcia rządu w sprawie 
zmiany konstytucji Pozatem Koło Nowo- 
gródzkie B.B. powołało do życią organiza- 
cję mężów zauiania, obejmując w ten spo- 
sób cały teren województwa. 

Z Łucka donoszą, że z inicjatywy 
Wołyńskiego Koła Poselskiego odbyło się 
zebranie informacyjne w Radziwilłowie. 
Dążenie do zmiany konstytucji i tutaj znaj- 
duje wśród mas jaknajszersze poparcie, ca 
wynika z rezolucji, wzywającej posłów i 
senatorów B.B. do poparcia wszelkiemi si- 
łami rządu w jego dążeniu do naprawy u- 
stroju, co jest niezbędnym warunkiem mo- 
carstwowego rozwoju Polski. 

Łodzi donoszą, że odbyte 5 b. m. 
wybory do Rady Miejskiej w Tarku dały 
wynik następujący: PPS. uzyskała 10 man- 
datów, Mieszczański Blok Gospod. (B.B )— 
6 mand., sjoniści—4 mand., ortodoksi—2 
mand., ewangelicy — 1 mand. i właściciele 
nieruchomości—1 mandat. 

Dani h.l p. ułarów Log. Pol. Beliy, 
Zarząd Komitetu Wykonawczego b. I 

p. uł. Leg. Pol. niniejszem zawiadamia, 
że na ostatniem posiedzeniu został osta- 
tecznie ustalony termin Zjazdu na 2 sie”p- 
nia 1929 roku, jako w piętnastolecie po- 
wstania 1 p. uł. Leg. Pol. Beliny. Zjazd od- 
będzie się w Warszawie. 

Zarząd postanowił na dzień Zjazdu 
wydać księgę pamiątkową. Celem wydania 
w. w. księgi niezbędne jest, by wszyscy by- 
Ji oficerowie, podoficerowie i ułani, nade- 
słali niżej podane dane, w jak najkrótszym 
terminie pod adresem mir. Krawczyka M. 
S. Wojsk, Biuro Ogólne-Organ. Warszawa. 

1. Do ewidencji następujące dane: 
a) Imię i nazwisko, datę urodzenia 

(rok i miesiąc) miejsce urodzenia i przy- 
należność (miejscowość, województwo, kraj), 
wyznanie, narodowość. 

b) Zawód przed wstąpieniem do woj- 
ska (do 1 p. uł. L. P.). 

c) Data wstąpienia do wojska (do 
Leg. Pol.), datę wstąpienia do 1 p. uł. Leg. 
Pol. — oraz data końcowa służby w 1 p. 
uł. (czas trwania służby z wyszczególnie- 
niem dłuższych przerw). 

————————————— 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, ks. Jan 
Poplatek: „Z dziejów alumnatu "papieskiego w 
Wilnie*, Władysława Studnickiego: „Stan gospo- 
darczy ziem półaocno-wschodnich*, Zygmunta Har- 
tungs: „Stan rolnictwa ua ziemi wileńskiej”, Ste- 
fana Rygiela: „Współczesne czasopiśmiennictwo 
wileńskie", Adama Łysakowskiego: „Bibljografja 

  

go Remera: „Oddzieł sztuki województwa wileń- 
skiego w S-letnim okresie działalności”, Wacława 
Borowego: „Jaki był dom Mickiewicza w Nowo- 
gródku” t szereg innych. Ponadto bogata kronika 
życia kulturalno-społecznego i dział recenzyi z 
najnowszych wydawnictw. 

jonalna w pierwszem półroczu 1928 r.*, Jerze- | żó 

może teraz słuchał... 
Akt pierwszy  „Sułkowskiego* wy* 

padł wspaniale. „Oprawa” tu na tym dzie- 
dzińcu, na tle owych kolumn, w czerwo- 
nem świetle tylu ogzisk, wydaje się jedy- 
na dla niego wymarszona. Jakże wspaniale 
tutaj brzmi, cudowna mowa Żeromskiego 
spiżowym głosem Osterwy wysyłana, po . 
przez szeroką przestrzeń dziedzińca. 

Obawiałem się o zakończenie. Cieka- 
wy byłem jak oni je rozwiążą. Jak usuną 
aktorów z tej sceny, z końcem aktu? 
Wszak niema zaslonyl.. 

Rozwiązanie było doskońałe. Naraz, 
zabrzmiały trąbki na alarm. Rozległy się 
okrzyki „do broni!" i wszyscy żołnierze— 
= rzucili się w stronę trąbek i strza- 

w. 
Dodane zostało jeszcze jedno zakoń- 

czenie. Cała kompanja napoleońskich le- 
gjonistów obiegła z Sułkowskim ma czele 
dziedziniec dokoła, wznosząc u stóp pała- 
cowego balkonu okrzyki na cześć Mar- 
szałka. 

Ukazał się i On sam wkrótce. Rzu- 
ciła się cała „wiara* leguńska w stronę 
jaśniejących kolumn jońskich domagając się 
jeszcze widoku Dziadka. Wrzawie nie było 
końca. 

W chwili gdy to piszemy odbywa się 
(mocno spóźnione) przedstawienie „Legu- 
na w niebie”, ale o tem chyba już jutro. 
Tymczasem tem zakoficzymy opis tego 
dnia, który pozostanie na zawsze w pamię- 
ci i w sercu wilniana, (sk.) 

CENTE TS S III GII ITS 

d) Przydział służbowy w 1 p. uł 
Ne pluton, względnie inaa jedno- 
stka). 

e) Stopień wojskowy — ostatni przed 
wystąpieniem z 1 p. uł. 

f) Ważniejsze zmiany służbowe (prze- 
noszenia, przydziały, bitwy i potyczki, w 
których brał udział, otrzymane rany i kon- 
tuzje (gdzie i kiedy) otrzymane ordery, od- 
znaczenia i odznaki polskie i obce. 

g) Obecny zawód wzgl. obecne stano- 
wisko społeczne, ordery i odznaczenia pol- 
= uzyskane po wyjściu z 1 p. uł. Leg. 
ol. 

h) Udział w akcji wyzwolenia po- 
szczególnych dzielnic Rzeczypospolitej Pol- 
skiej (Małopolska, Królestwo Kongresowe, 
Wielkopolska, Pomorze, Śląsk), В 

i) Obecny dokładny adres, oraz - na- 
desłanie: książki wojskowej i inne doku- 
menty wojskowe dotyczące 1 p. uł. Leg. 
Pol. w oryginałach lub uwierzytelnionych 
odpisach. 

Pożądane jest, by wszyscy pamiętają- 
cy dane ewidencyjne i personalne poleg- 
łych kolegów, nadesłali takowe z podaniem 
daty, gdzie i kiedy polegli, oraz gdzie zo- 
stali pochowani. 

Tragiczna śmierć uczestaika zjazd, 
W dniu wczorajszym około godziny 5 p. p. 

na rz. Wilji około mostu Zielonego utonął, kąpiąc 
się w rzece, wachmistrz 13-go pułku ułanów we 
Lwowie, nazwiska narazie nieustalonego, który. 
jak się okazało, przybył na Zjazd Legjonów. Nie- 
szczęśliwy kąpiąc stę wpadł w rejonie mostu w 
wir i nie mogąc z niego się wydobyć utonął. Po- 
moc rzecznego posterunku policyjnego, odległego 
od miejsca wypadkn prawie o kilometr, przybyła 
z opóźnieniem. Nic więc dziwnego, iż z wody wy- 
dobyto tylko zwłoki. 

Powracając do powyższego tragicznego wy- 
padku należy zaznaczyć, iż koła wioślarskie ob- 
znajmione dokładnie z rzeką Wilją, już dawno 
podkreślały konieczność ustawienia w rejonie 
mostu Zielonego łodzi ratunkowej. 

Rejon bowiem rz. Wilji około mostu Zielo* 
nego ze względu na swą głębokość oraz znajdu- 
jące się tu wiry, jesta ajniebezpieczniejszem miej- 
scem na rzece w obrębie miasta. 

Mimo jednak tej słusznej uwagi wioślar- 
skiej, łodzi w tem miejscu, nie ustawiono. Cała 
zaś akcja „ratunkowa* w rejonie mostu Zielone- 
go ogranicza się Go... koła ratunkowego, znajdu- 
jącego się do dyspozycji posterunkowego przy 
moście, który pomimo najlepszej chęci w podo- 
bnych wypadkach nic nie może zdziałać, 

  

  

Ruch wydawniczy. 
Tadeusz Sinko: Od Olinyu do Olimpji 

wrażenia i wspomnienia z podróży po Grecji 
Książnica—Atlas 1928 r. 

Książki podróżnicze o Grecji pojawiają się 
u nas bardzo rzadko, a i te, które są ograniczają 
się do Attyki i paru miejscowości na Pelepone- 
zie i opisują je ze stanowiska turysty lub poety. 
Poraz pierwszy kiej GSi prof. Sinko daje opis całej „Wiel- 

lej Grecji”, k od Olimpu da Olimpji, poraz pierw- 
szy prowadzi polskiego czytelnika na Olimp i Pe- 
ljon, na Helikon i Cyteron. Nie zaniedbując obo- 
wiązków dziennikarza, który podczas bezsennej 
nocy w Salonice urządzi wywiad o położeniu po- 
litycznem i ekonomicznem dzisiejszej Grecji, lub 
podczas czekania na fotografa w Atenach wypyta 
nauczycielkę o szkolnictwo, dopuszcza autor do 
głosu literata, gdy opisuje najpiękniejsze widoki 
nad Penejosem i Sperchajosem, z Akropolu czy z 
Akrokoryntu..: 

3 Ale przedwszystkiem jest uczonym, który 
nie poprzestając na własnej pamięci, powołuie na świadków przeszłości autorów starożytnych i no- 
wożytnych, prozaików i poetów (z polskich CzĘ- sto J. Słowackiego (i z ich pomocą napełnia treś- 
cią nazwy, tak dobrze znane każdemu europej-- czykowi. Ale czy. Olimp, Parnas, Helikon i t. p. nie wydaje nam się mitem? Otóż prof. Sinko wle- 
Wa w te puste dźwięki pełną treść, a kto prze- 
czyta jego wywody, urozmaicone mnóstwem zdję- fotograficznych i szeregiem map i planów, na- 
prawdę pozna t; cudowną krainą lepiej, niż z ca- 
łej bibljoteki podręczników geografji, przewodni- 

w i opisów podróży. To teże nie wątpimy, że 
tak wyjątkowa książka znajdzie czytelników za- 
równo wśród młodzieży, siedzącej w szkole nad 
Grecią, jak wśród dorosłych, interesujących się 
tem, co stanowi podstawę kultury europejskiej.    
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— Walka Magistratu z bezrobociem. Ma- 

gistrat m. Wilna w walce z bezrobociem uddaje 

bardzo znaczne usługi i w każdym niemal tygod- 

niu zatrudnia coraz to nowe partje bezrobotnych. 

W ciągu tygodnia ubiegłego na robotach miej- 

skiah zatrudnionych zostało dalszych 45 bezro- 
botych. 

SAMORZĄDOWA. 

— Budowa nowej szosy. Jak się dowiadu- 
jemy, od dłuższego już czasu trwają intensywne 

prace nad budową nowej szosy na linji Wilno — 
Lida. Prace posuwają się naprzód. Ostatnio kie- 
rownictwo robót na robotach tych zatrudniło no- 
wych 200 robotników. 

WOJSKOWA. 

— Dodatkowe komisje poborowe. W pią- 
tek 10 b. m. przy ul. Bazyljańskiej 2 odbyła się 
dodatkowa komisja poborowa dla wszystkich tych 
mężczyzn, którzy z jakichkolwiekbądź powodów 
we właściwym czasie na komisje nie stawili się. 

W dniu 10 b. m. na komisję stawiło się 
około 40 poborowych. 

Następna tego rodzaju komisja przeglądo” 
we odbędzie się we środę 22 b. m. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

jmowania podań od bezrubotnych pracowników 
umysłowych z akcji doraźnej za miesiąc sierpień. 

Podania przyjmowane będą w terminach 

następujących: 16 od bezrobotnych, nazwiska któ- 
rych rozpoczynają się na litery A, B, 
EG GM, 6.18 
R; 21—$, T, U, W. Z, Ž. 2 у 

W dniu 22 b. m. podania przyjmowane bę- 

dą wyłącznie od tych bezrobotnych, którzy z 

przyczyn uzasadnionych 
podań złożyć nie mogli. 
1 września b. r. 3 

— Kto może otrzymać pracę. Jak się do- 

wiadujemy, w Państwowym Urzędzie Pośrednict- 

wa Pracy (Subocz 20-a) wakują obecnie wolne 

miejsca dla: 500 robotników leśnych na robotach 

na terenie województwa białostockiego i dla zgó- 

rą 200 robotników do tłuczenia kamieni na robo- 

tach na terenie województwa wileńskiego i kie- 

leckiego, i й 3 

Szczegółowych. w tej sprawie informacyj 

udziela w godzinach przyjęć Państw. Urz. Pośr. 

Pr. (okienko Nr. 1). 

№ wileńskim bruku. 
— Ujawnienie nadużyć w ulicznych sta- 

cjach benzynowych „Oleum“. Onegdaj ujawnio- 

ne zostały znaczne nadużycia popełnione przez 

kilku funkcjonarjuszów ulicznych stacyj benzyno- 

wych „Oleum*. Nadużycia polegały na tem, iż 

wydawana ilość benzyny nie była wciągana do 

odpowiednich kwitarjuszów. Straty poniesione 

przez przedsiębiorstwo, podług dotychczasowych 
obliczeń, sięgają Rak. 5.000 zł. 

— Pożar. Nocy wczorajszej wybuchł pożar 

w wędzarni Malinowskiego (W. Pohulanka 46). 

Wypłata nastąpi w dniu 

| na ul. 

С0 Н 
— ]‚2К. L, £, 20— M, N, O, P, * 

we właściwym terminie | 

ścią taksówka Nr. 71 p na przejeżdżającego 
cyklłstę, który odniósł lekkie obrażenia ciała. 

Rower został strzaskany. 
— Ten mię próżnuje. W dniu wczorajszym 
Żydowskiej władze bezpieczeństwa zatrzy” 

„mały niejąkiego Filmonowicza, który przed 24 
godzinami opuścił mury więzienia stefańskiego. 
Przy zatrzymanym znaieziono rzeczy pochodzące 

| ® kradzieży dokonanej przy ul. Teatralnej. 

| reszty i rewizje 
W Związku z VII Zjazdem Legjonistów do 

+ Wilna zjechał "na gościnne występy pokaźny 
| zastęp złodziei zamiejscowych. Postanowili nie 
|próżnować równeiż i komuniści, decydując się 
w miarę możności wywołać drobne ekscesy. 

Plany te jednak pokrzyżowała niedyskret- 
na policja, przeprowadzając w nocy z piątku na 
sobotę w podejrzanych łoka'ach cały szereg re- 
wizyj. W rezultacie aresztowano około 40 osób, 
PARC tak krymin.Inych, jak i politycz- 
nych. 

SPORT. 
A. Z. S. — Ž. A. K. S. (4:2) 

Wczorajszy mecz O mistrzostwo okręgu wi- 
letskiego przyniósł zdecydowane zwycięstwo 
lepszej technicznię dróżynie A. Z. S-u. Przez cały 
czas gry otrzymywana była przewaga drużyny 
akademickiej. ; 

Nie wyzyskano ją cyfrowo jedynie na sku- 
tek bezplanowanej akcji ataku i braku decyzji do 
strzału, wśród napastników A. Z. S-u. х 

W Každym bądž razie mecz wczorajszy 
przyniósł drużynie A. Z. S-u dwa cenne punkty 
w walce o tytuł mistrza Wilna. 
  

BET TEST KTE IAEA 

ZNAKOMITE 
KOMPLETY MŁOCARNIANE 

różnej wielkości 
MŁOCARNIE czyszczące przewoźne, czeskiej 
fabryki WICHTERLE i KOVARIK w. Proście- 

jowie. 
MOTORY NAFTOWE fabryki MASSEY- 

HARRIS w Kanadzie 
o sile 11/2, 3, 4/2 i 6 koni mech. 

' oleca 

ZYGMUNT. 

2
 

NAGRODZKI 
w Wilnie, Zawalna Nr. 11-a. 

Dnia 3 lipca 1928 r. | 
Do p. ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

w Wilnie. j 
Na zapytanie W. Pana z przyjemnością donoszę, że nabyta w Jego składzie ! 

b w r. 1909 czyszcząca przewoźnia młocarnia WICHTERLEGO funkcjonuje u mnie przez 1 
19 lat nie wymagając żadnego remontu. 

Przy zastosowaniu 7-mio silnego motoru idzie lekko, wymłaca dużo i czysto. 
W sąsiedztwie mojem takaż młocarnia innej fabryki dawno już poszła na szmelc. 

ki Wobec powyższego pozostaje mi tylko podziękować W. Panu za tak dobrą 
j maszynę. 

Majątek Teresdwór poczta Wołkołata 
woj. Wileńskie. 

| 

Z poważaniem 
(-) Stanisław Oskierko. 2347 

— Zapomogi dla bezrobotnych pracowni- 
ków umysłowych. Obwodowe 
Bezrobocia z.dniem 16 b. m. przystąpi do przyj- 

  

Pi ła straż ogniowa pożar ugasiła. 

nybyą płomieniach spaliło się 140 klg. słoniny. 

— Нагсе szoferów. Onegdaj wieczorem na Biuro Funduszu п 

ul. Mickiewicza pędząca z nieprzepisaną szybko”     Silne lotnictwo to 

Miejski Kinematograt | W daiu 11, 13.1 14 sierpnia 1928 r. będą wyświetlane filmy: wspan. dramat w 9 akt. 

Kaltralno-Oświatowy | Emancypantka 

SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) 

no-Teatr 

МЕН 
Wilefska 38. 

KINO 

„LUX 
Mickiewicza 11. 

KINO 

„ИМА 
Mickiewicza 22. 

Kino 

„Biecadilly 
Wielka 42. 

Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 
I(obok dworca 
kolejowego). 

   

   

  

  

  

ŁADOWANIE i NAPRAWA + 

AKUMULATOROW 

dowe, samochodowe i inne. 

Zakłady Akumulatorowe i Elektrotechniczne 

E.-Technik MICHAŁ GIRDA 

W rolach główn.: NORMA SHEARER i KONRAD 

NAGIEL. Nadprogram: MISTRZ BOKSU 

akt. Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5.30, w nie- 
w niedziele i święta o g. 4-ej. 

2447 

komedja w 2 е 
dziele i święta o g. 3.30. Początęk seansów o £. 6-ej, 

Następny program: „CZŁOWIEK Z BICZEM“. 

Premiera! Wszechświatowy Rekordowy Sukces | 

1) Premjowana piękność OLGA CZECHOWA i bożyszcze kobiet WILLI FRITSCH 

w arcywesołym „Pamiętnik Ekscelencji” Ujawnienie pikżrt- 

filmie nych tajemnic jed- 

nego z panujących dworów europejskich. 2) Szampańska komedja: „BĄDŹ DOBRYM 

DLA KOBIETY“ i 3) Uroczystości 3 go maja r. b. Seansy O godz. 5.30, 8 i 10.15. 

Dziś! Dramat ludzkich namiętności w 10 aktach p. t. 

"Czy powinniśmy milczeć  (imiiżk ki 
х о! główne! Conrad Vejdt i vika Mary Parker ROA 

Parter od 80 gr. Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej poświęcone na cześć cichych bohate- 

rów ognia. Epoka miłości „Boh aterowie о gni a“ (Th Fir Brigado) 
i cichego bohaterstwa 

dramat w 10 akt. podług słynnej powieści KATE CORBALEY. W rol. gł. MAY Mc. AVOY, CHAR- 

LES RAY i TOM O'BRIEN. Fenomenalne zdięcia pożaru i walki z tym strasznym żywiołem. 
nad polskiem morzem. Poświęcenie 3-ch nowych statków. 

Nadprogram: Marszałek Józef Piłsudski Eksperta floty wojennej, oraz wesoła komedja w 2 aktach. 
Początek o godzinie 5.30. Ost. 10.25. 2464 

Dziś wielki superfilm czołowej produkcji „UFA* 1928 r. 3 gwiazdy ekranu LILJANA HAYD, WILLI 

FRITSZ I LUZY OSTATNI WALC " Żsą** czyii (glątnia miłość następcy tronu VERNON aktach 

romans według powieści z życia rosyjskiego. OSTATNI WALC szampański melodyjny superfilm, opiewa- 

jący epopeę wiosny i miłości. OSTATNI WALC jest apoteozą wiosennego słońca, szczęścia i wspaniałości. 

Zwiększona orkiestra z Jazz-Bandem. Specjalna ilustracja muzyczna. Ceny nie podwyższone. 

„Spowiedź Kapelana i" pad 
Najnowsza kreacja Igo Syma. 

Początek o godz. 6-ej pop. W niedziele i święta o godzinie 4-ej pop. 
Ceny miejsc zwykłe. 

2463 

Dziś wspaniały dramat 
w 9-ciu aktach: 

2434 
  

Folwark 
pod Wilnem 15 ha, z zabu- 
dowaniami sprzedamy zaraz 

Dom. H/K. „ZACHĘTA”. 
Mickiewicza 1, telef. 9-05. 

2469 

Sprzedaje się 

DOM 

      

z ogrodem owocow. i wa- 
rzywnym, ziemią 3225 m *. 
Dowiedzieć się — Lwowska 
12—1. 2356—0 

OŚRODEK 
od 100—150 ha z ładną sie- 
dzibą, parkiem, grunta orne 
i łąki I kl., las mięszany, 
2 klm. od kolei, ze zbiora- 
mi i inwentarzem, lub bez, 
sprzedzmy z  roztermino- 
waniem wpłat 2460-1 

Wileńskie Biuro Komi- 
wo-Handlowe. 

Mickiewicza 21, tel. 152. 

  

METAMORPNOSA 

A/PNe USULE ГОЙ : €/3 24 gł, 
М г 

    

    

      pieniężne lokujemy szybko 
i dogodnie. 

    || pomrukuzachęa, | Pianina 
Tanio, Fachowo, Szybko. Mickiewicza 1, telef. 9-05. do wynajęcia. Reperacja I 

Tanie i najtrwalsze akumulatory anodowe, kato- 2410 O a 

  

Di. Kenigsherg 
CHOROBY - WENERYCZ- 

Bardzo tanio 
przepisujemy szybko i fa- 
chowo na maszynach 

      

  

  

  

potęga państwa! 
  

Piękny OŚRODEK 
  

o pszenicznej głebie, obsza- 
ru 150 ha z inwentarzem lub 
bez, sprzedamy dogodnie 

OSZCZĘDNOŚCI qq AMADA 

  

    

  

    

  

    
lokuje pewnie i dogodnie zastępuje 

Wileńskie Biuro Komi- Wileńskie Biuro 
sowo-Handlowe. masło naturalne. Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152. 2466 _|| | Mickiewicza 21, tel. 152, 
2459- | 

SDUGONGOMWGOWGONWGONWGONGONGOWTZEO 

Budowy elektrowni 
cieplnych i wodnych, 

Centralne ogrzewanie, 

Dostawy i montaż ma- 
szyn i pędni 

    

| SIEWNIKI 
rzędowe 

krajowe i zagraniczne Melichara 
różnej wielkości 

poleca 2345-2 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr 11-a. 

        

  

2468     
wykonuje 

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE | 
„nż. kiersnowski i Krużołek d-ka 

( 

     

  

Wilno, ul. Jagiellońska Nr. 8. 
Telefon 560. 

Adres telegraficzny: Krukier Wilno. 

Kierownicy robót: 

Jeremi Łukaszewicz, inżynier-elektryk 

Władysław Kiersnowski, inżynier-mechanik 

  

  

    
    
    

    

T-W0 ! рпн пи" Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzew- 
rac ” nej w Polsce. PRENUMERUJCIE! OGLASZAJCIE 

wydawnicze ji Sp. £ 0.0. SIĘ! Kwartalnie zł. 12. Nr Nr okazowe graiis. 
    

1626 

Dyłoszenia 
О 

„Narjera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej ' 
dogodnych 
warunkach 

Kupię czernice GE5e), pOrZECI 
ki, agrest, wiśnie | maliny 
w każdej ilości. Wilno, ul. Stra- 

szuńa 13 m. 1, OS 

BEZPŁATNIE 
przyjmujemy zgłoszenia na 

8 sprzedaż majątków, folwar- 
ków, kołonji i domów 

KDUSDISDISLTUGDIOYDIMEDILTD0O ; Міепзыенвш;‹'› 
omisowo - Handlowe 

UWAGA! Mickiewicza 21, tel. 152. 

DRUKARNIA „PAXŹ” 
UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 
SZYBKO i DOKŁADNIE. 

  

      “ й 
Rower „TRIUMPH ask ori prak 2461- ADMINISTRACJA 

Rower „TRIUMPH* znany jest z czasów Poszukuję pw. Jagiellońska 3. 
wojennych jako przedwojenny i 0d 9—3 ppoł. i 7—9 wiece. 

jeden z najlepszych. 

Rower „TRIJMPH* jest najbardziej zasto- 
sowany do jazdy па na- 
szych drogach. 
każdy może dać opinię 
najlepszą, kto go ро- 
siada. 

Kto chce w sezonie obecnym nabyć rower, niech : а 

pamięta, że kupując „TRIUMPH* będzie z nie- „Kurjera Wileńskiego 

go bezwarunkowo zadowolony. pod „999%, 2428-0 

Rower „TRIUMPH* można nabyć w znanej $ 
firmie 0 Poszukuję posady 

„U NIWERSAL“ mam ukończoną szkołę 
В powszechną. Łaskawe zgło- 

przy ul. Wieikiej 21. į 2 Wil.” 
Na najbardziej dogodnych warunkach. szenia do Adm. „Kurj, Wil. iell ‚ 
Dła p. p. Urzędników, Instytucyj, Stowa- ZO? xm 

rzyszeń, Grup i t. p. nasza firma w celu upzzy- Mkuszerka 
stępnienia przy nabyciu rowerów „TRIUMPH* 

į Marja Brzezina 

  

2 pokojūu 
umeblowanych z używal- 

'nością kuchni, 
łazienką 

i ewentualaie telefonem. 
Zgłoszenia do Administracji 

DOKTÓR MEDYCYNY 

R. GOMAG 
Choroby weneryczne i skórne, 

O „TRIUMPHIE* 

Elektroterapja,  distermja, 
słońce górskie. 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej. 

Przyjmuje 9—2 15-—7. 2151 

Di. KARGAŃ | 
į 

   
     

udziela specjalnych warunków. 1847—11   : Wilno, Szopena 8. 2362-35) NE 1 SKÓRNE. Przyjmuje r 
©О ВОЬО ОР ОО ООО ОООа 9-—-12 i 4—8. OE | GPMGOWGOWGONJOIGEWO S Lies Šanis das Pe SV e a a 

Mickiewicza 4, | Mickiewicza 21. tel. 152. ul. Ad. Mickiewicza 30 m, 4.|Ul. Wileńska 11, tel. 640. 

Czy zapisałeś się na członka L.O,P.P.? tei. 1090. W.ZP.39 2150 za6i Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. w. Zdr. Nr3098 2152 | Qd2—5-ej. W.Z.P. 13. 2397 

  

GE Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim, 

Redakcja i Administracja: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynna od godz. 9--3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje o! 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 złŁ CENA OG 

nia mieszkaniowe—10 gr. 
Oddział w Grodnie — 

Wydawca: „Kurjer Wileński" s-ka z cgr. odp. 

Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od 

s: wiersz petitowy), kr. rekl.—nadesłane—30 gr. (za wiersz redakcyjny), 

ankowa 25. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, 
dla: poszukujących pracy—50% zniżki, 

Р аЮ tamo рм Stronie IV 8-mio łamowy. 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax", ul. św. Ignacego 5. 

d 2—3 ppoł, Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud, we wtorki i piątki. Rękopisów, Redakcja nie zwraca. 

9—3 ppoł. I 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750. 

i ŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str.—-30 gr., III i IV str.—25 gr., za tekstem—10 gr., ogłosze- 
Drukarnia — uł. św. Ignacego 5. Tel. 893, 

ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej. Zagraniczne 10% drożej. 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. | 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz.


