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Legendy sprawa druga 
Trzebaby Oswalda Spenglera na to, 

by powiedzieć, czy w jakiejkolwiek epo 

ce przeszłości glina historji twardniała 

tak szybko, jak teraz. Cóż to jest to szyb 

kie „twardnienie gliny historji'? Jest to 

właśnie to, że ledwo się dany wypadek 

dokonał, już tworzy się o nim ów sąd, 

wolny od zaciemnień za bliskiej, zanad - 

to współczesnej, perspektywy, ów sąd, 

który utrwali się potem w zimnym na lu 

dzkie żale i ludzie entuzjazmy  Śpiżu 

dziejopisarstwa. Nikt się dziś 
nie żachnie w Polsce, gdy się mówi: 

„Józef Piłsudski jest wielką postacią hi- 

storyczną'. Ten ktoś może Piłsudskiego 

niecierpieć, ale ten ktoś już zasalutował 

Piłsudskiemu 6 sierpnia 1914 roku, i 

Piłsudskiemu Magdeburga i Piłsudskie- 

mu 11 listopada i wojny o wyzwolenie 

i przyłączenie najbardziej polskiej z po!- 

skich ziem — Kresów. Może się skrzy- 

wi niechętnie na Bezdany i oburzy na 

dzień dzisiejszy. (Oburzy akurat gnie- 

wem tym samym, jakim w 1914 r. obu- 

rzał się na Legjony). To wszystko wi- 

dzę — powie — ale widzę zarazem zbyt 

wiele cieni”. „Józef Piłsudski jest już po 

stacią historyczną „ale nie przestał być 

postacią polityczną, i właśnie ta jest 

mi wrogą". Otóż to właśnie. W Polsce, 

to znaczy w oczach Polski, jak na jedne; 

kliszy dwa zdjęcia, jest dziś dwóch jó- 

zefów Piłsudskich. Obok tego, co po 

wielkim myślicielu polityki, Władysławie 

Leopoldzie Jaworskim nazwano Legendą 

Piłsudskiego rośnie przy nas i z nami, 

ogarnia nas i jest nam współczesną in- 

na, nowa już rzecz, nowa tego samego 

Piłsudskiego Legenda. Rzecz ta jest zaś 

tak wielka, że do jej nazwania trzeba 

brać najszlachetniejszy  kruszec pol- 

skiego słowa. Trzeba ją nazwać: _„Le- 

gendy Sprawa Druga. 

   

* * * 

Tamta pierwsza wstawała jasnem w 

chodzie sierpniowego świtu, zamgleniem 

kwaśnych, wapniastych łęgów od Wisły, 

kwaśnych, wapniastych łęgów, biegną- 

cych od Wisły, Rudawy, Prądnika, aż 

pod zbocza kieleckiej szosy. W ciszy ie 

go ranka, gdzie na zawsze zmilkł tętent 

kopyt ostatniego zapomnianego w ewa- 

kuacji granicy rekonesansu kozaków, 

wstawała słowami odezwy, której nie 

rozplakatowywał nikt po miastach i nie 

rozkrzykiwał nikt po kawiarniach w zacie 

trzewionych, wielogodzinnych debatach. 

Padała tylko dla żołnierzy i w żołnier- 

skie tylko zapadła serca. Była w prosto 

cie swej, aż uboga. Zygzakiem podpisu 

który mówił o miljonowej armji i był 

sam jakby skrą blasków z cesarskiej ko 

rony zakończyła się wtedy inna odezwa, 

bardzo głośna w swem echu bardzo w 

swem słowie szumna, Ale ta, ta z Legen 

dy nie miała z tego nic. Na przeciwwa- 

ее rzeczy o  griinwaldzkiem i 

polskiem orężu, i Zzorzy nowej šwiet- 

ności kładła tylko: 

„Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt 

niezmierny, że pierwsi wejdziecie do 

Królestwa i  „przestąpicie granice zabo 
ru rosyjskiego". 

Jakby ktoś szalę galonów i złotych 

epoletów pełną przeważył nagłem rzuce 

niem ciężkiego Mauzera na pustą dotąd 

szalę drugą. 
* * * 

A potem była wieloletnia, najcudow- 
cie epopea żołnierska. Coś co było jak- 
by warjantem szaleńczej ekspedycji Za- 
wiszy. Coś co sobie niewiedzieć skąd u- 
bzdurzyło zrobić coś, czego nie zdołali 
silniejsi dokonać raz i drugi i trzeci, 
COŚ na co wszyscy rozsądni machnęli już 
byli ręką, machnęli stanowczo i oddaw 
na. Epopeja kroczyła stale tuż nad prze 
paścią, zwaną przez rozsądnych i prze- 

zornych „śmiesznością*. Nie takie rze- 

czy jak ona, likwidowano jednym więk- 
szym atakiem wroga, jedną decyzją 
„Sprzymierzeńca”. I jakoś trwała. Prze- 
szła milczącą Warszawę i przechodziła 
wedle zerwanych mostów Bug. Coś za- 
wiało Dwernickim i Kołyszką. Ale dalej 

„i jak wrogów witali was swoi zamknię- 
temi na sto skobli drzwiami”. 

Aż epopea wypowiedziała się įc- 

szcze w czem innem, jak w walce: wy= 

znała się, pleśnią. Wyznała, przekazała, 

przyszłości „laliśmy krew osamotnieni", 

— „nie trzeba nam waszych słów ni wa 

szych łez* — „pomimo to — niema zwąt 

pienia!“. Niema zwątpienia. Była ta melo 

dja ziemianek żołnierskich czemś, co 

nic nie zachwyciło z atmosiery grochow 

skiego dworku, gdzie empirowy szpinet 

żołnierzom, idącym zwyciężać płakał ża- 

łobnym smętkiem „ Warszawianki”. 

Później przeszły grudniowe, najkrwa 

wsze dni Legendy. Przysięga i obóz kon 

centracyjny i Magdeburg. Epopei po- 
wiedziano: koniec. Powiedziano zapóź- 

no. Rozsypane po kraju szeregi zaczyni- 

ły go buntem. Pęczniał nim i podnosił 

się. Aż trzasł 1l-ym listopada i zpowso- 

tem. I wojną o zacięciach Chrobrowega 

miecza—i nie ostrołęckiej odprawy. 

Poczem już trochę życie samo, wię- 

cej ludzie, więcej ludzi, nieżołnierskich. 

płaskość wycyzelowała zakończenie Le- 

gendy. Było ono waszyngtonowskie, bo- 

liwarowskie trochę. Coś jak to, które za- 

pamiętał Juljusz Słowacki, wracając kie 

dyś z otulonego w oliwki i wino wiej- 

skiego domostwa Kanarisa: „Wierzę, że 

jeszcze dziś żyję Kanaris, bo właśnie 

wracam teraz z jego domu...'* 

* * * 

Tak się zaś rzeczy splotły dziwnie na 
tym świecie, że nim jeszcze okrzepła do 

literackiego czy historycznego epos tam 

ta Legenda, nastąpiła jej Sprawa Druga. 

Coś jakby koniec tamtej — a nie koniec. 

Coś jakby tamta — a inna. Jakby inne- 

go jakiegoś człowieka, a tego, tego sa- 

mego. 

Dzieje się ona jeszcze w naszych ©- 

czach i narodziny pamiętają najmłodsze 

pokolenia polskie. Nie jest tylko przesz- 

łością: jest współczesnością. Ktoś jakby 

nas wziął za rękę i wprowadził opiera- 

jących się, niezwyczajnych na scenę, na 

którą wyłupiły swe ślepia reflektory ie 
same, co oświecały i oświecają wszys'- 

kie wielkie dziejów momenty.  je- 

steśmy na tej scenie tak samo, jak na in 

nej byli Sejmu Czteroletniego współcześ 

ni, byli niezależnie od tego, czy zwali 

się Stanisław August i Małachowski, 
czy byli tylko prototypami panów Szar-- 

manckich z „Powrotu Posła* i sarma- 

tów ze sztuk Bohomolca.' Jestešmy. 

działamy, widzieć nas będą i sądzić. 

Tamtej Legendzie torowało drogę 

wszystko. Dosłownie wszystko. Jej żoł - 

nierzom mógł mówić Edward Słoński: 
„Ale Polska szła z wami, szła z wami, 

..śpiewająca pieśń o rozmarynie*. Dro- 

gę jej otwierała tęsknota za polskim żoł 

nierzem i mundurem i komendą, za ty 
mi ułanami z piosenki, za „wielką wojną 

ludów", za tajemniczem, a jak przyjście 

Mesjasza pewnem, wernyhorowskiem 

Zmartwychwstaniem. Wszystko co się 

nazywało Mickiewiczem, Słowackim, Kra 

sińskim, rokiem 1831 i wszystkiem po- 

tem przygotowywało drogę dniowi 6 

sierpnia 1914 roku. Legenda druga już 

tego za sobą nie miała. Formalnie zrocz: 
ła się nie jako powstanie, lecz jako bunt 
Bunty nie mogą się w Polsce powołać 
na te precedensy, co gdzieindziej: nie 
widmo Cromwella za niemi stoi, ale Je- 
rzego Lubomirskiego. Ciężkie, przytłacza 
jące widmo. A nim odrzucono je na bok 
z tem pojawionem w pierwszych dniach 
słowem „rokosz* drogę zawaliło co in- 

nego. Niechęć do każdego gwałtu, de 

twardej, ciężkiej, nie oglądającej się na 

strony- władzy. Niechęć wypalania ży- 

wym ogniem zaropiałych do kości ran, 
ran, do których się nawykło, ropień, z 
któremi już ludziom „jakoś się żyło”. 
Wolność, wolność! Cały polski wiek 
XIX upajał się mirażem wolności. Cały 
ją apoteozowat.' Ponad rzucanemi teksta 
mi wieszczów, wieszczów z tej wolnosci 

piszących, trzeba było iść twardym mar- 
szem. Jakby się deptało coś z dawnycji, 

i czczonych ołtarzy. 

Legendy Sprawa Druga szła już ty! 

ko siłą wewnętrznego, tych żołnierzy, 9- 
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Wilia Brytanja grozi zerwaniem stonaków z 5.5.5. R. 
MOSKWA. PAT. Wśród kół zbliżo- 

nych do ambasady angielskiej w Mo- 
wy aresztowanych Anglików z firmy Me- 
tropolitan Wickers Company. Opiekę nad 

się stosunków międzypaństwowych. 
Przekonanie rządu brytyjskiego o nie- 

skwie, obiegła pogłoska, że rząd Wie!- obywatela... angielskiemi w Sowietach winności oskarżonych Anglików nie jest 
kiej Brytanji nie cofnie się przed zerwa- 
niem stosunków z Z.S.R.R. w razie nie- 
pomyślnego dla Anglji załatwienia spra- 

miałoby w takim wypadku objąć posel- 

stwo norweskie. 

NIEZADAWALAJĄCA ODPOWIEDŹ KOMISARZA LITWINOWA. 
LONDYN. PAT. Dzienniki londyn- 

skie informują, że Litwinow na żądanie 
wyjaśnień, przedstawione mu przez ain- 
basadora brytyjskiego, w Moskwie w 
sprawie losu uwięzionych Anglików, u- 
dzielił odpowiedzi zupełnie niezadawała- 

go rodzaju presje i żadne groźby uiie 
zmuszą rządu sowieckiego od odstąpienia 
od istniejących praw i zezwolenia ma 
zawieszenie tych spraw w stosunku do 
obywateli brytyjskich. Litwinow  zazna- 
czył, że wypadki aresztowania obcych 

jacych. obywateli zdarzają się w każdym kraju i 
Litwinow miał podkreślić, że żadne- że nie powinny one wpływać na ułożenie 

SIERRA SRTZTOROWEĆ.   
  

DO KOMENDANTA 
Pięknie jest zginąć w boju, na skrwawionem polu, 

Albo inaczej zhiknąć zaraz po zwycięstwie, 

Bo wówczas sława sięgnie najdalszych pokoleń, 

I wieki będą mówić o nadlidzkiem męstwie, 

O genjuszu i wielkim Świętym narodowym. 

A lud poniesie wieńce na kamień grobowy. 

Stokroć trudniej zwyciężyć — nie zginąć — pozostać, 

Po romantycznej walce powszednim dniom sprostać 

I przez zwaliska, w przyszłość, co gdzieś, we mgłach leży, 

Prowadzić ludzi szarych, jak ongi rycerzy, 

Szukać drogi w bezdrożach uparcie, wytrwale, 
Nie szczędząc dni stroskanych i nocy niespanych, 

I słuchać nieustannie, jak skarżą się żale, 

Jak złorzeczą przekleństwa i jak niecierpliwa 
Nędza głuchym pomrukiem skądś, z dma, się odzywa, 

I ciągle skupiać siły, wichrami targame, 

I nie ugiąć Się nigdy, i nie ustać w drodze. ... 

Ty jeden to potrafisz, nieugięty Wodzu! 

  

WANDA DOBACZEWSKA 

Marszałek józef Piłsudski w r. 1919 w tcvarzystwie Ojca Św. Piusa XI ówczesne- 
nego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 

burzenia na nieprawości pierwszych iat 

Państwa. Gruchotała po drodze nie słu- 

py granic zaborczych, gruchotała własne 

rodzime bóle. Była łamaniem, była rąba- 

niem toporem. Jakby w jakimś, cudem 

przez tyle wojen zachowanym  od- 

wiecznym, waliła armja siekier, co nai- 

starsze, zbutwiałe śniaty. Jakby na wi- 

dok takiego zrąbywanego boru budził 

się żal do tych zwalonych na zawsze wy 

krotów: nic tak nie przypomina bujne, 
sejmikowych tradycyj pamiętne sobiepań 
stwo, jak taki rozrosły silnie olbrzym leś 
ny. Wtedy się nie pamięta, że paść one 
musiały, że zwalić je trzeba było, nim 
runą gruchocąc pod sobą życie. Wtedw 
się nie myśli o zasiewie jutrzejszym, co 
wzejdzie na żyznej zbutwiałego drzewa 
próchnicy. 

Rąbaniem w las idziemy od lat sicd- 
miu. Żyjemy rewolucją, która od tylu in 
nych mniej krwawa, a tak samo trwarda 
żale budząca. Patrzy się na nią i ze 

zgrozą i z niechęcią. Legjonistom 1914 

roku ci sami ludzie życzyli powieszenia 
przez kozaków na wysokiej sośnie przy 
drożnej*. Legjonistów na ulicach War- 
szawy pokazywały matki dzieciom: „w: 
dzisz, ten pan poszedł na wojnę zabić 
Twego Tatusia". Dziś te Legjony są Le 
gendą. Ich historja jeszcze w oczach ich 
oszczerców zakrzepła w śpiże pomnika. 
Dziś to, czem żyjemy ma takich samych, 

nie: ma tych samych wrogów. jest wy- 

szydzane, atakowane, potępiane. Dziś. 
* * * 

Legenda Piłsudskiego pierwsza jest 

dziś już rzeczą skończoną. Przekazano 

ją historji jak zawieszono w muzeach 

sztandary legjonowe i siwy mundur Ko 

mendanta. Legendy Sprawa Druga prze- 
rwała  waszyngtońsko - kanarisowski 

szablon legend o twórcach państw,, kto 
rzy w ciszy wiejskiego domu hodują о- 
liwki, jarzyny, kwiaty. Przeciosuje nano- 
wo bierwiona wzniesionego domu. Odpa 
dają w tem przeciosywaniu nietylko wió 

ry, ale i wyrzeźbienia misterne, wyrzeź 

bienia czasem stare jak ten dom, jak mi- 

łość do bezwładzy starą jest w duszy 
szlacheckiej. Odpaść muszą — bo krył 
się w nich zadawniony kurz i brud. 
Zhebluje się to, jak zheblowywał Lud- 

wik XI, jak nie zdołał zheblować Bato- 
ry. Świst kul i huk pękających szrap- 
neli był melodją Legendy legjonowej. 
Łoskot bijących w drzewo siekier jest 

rytmem jej Sprawy Drugiej. W naszy:h 
oczach dokonywa się niepostrzeżenie za 

sychanie, krzepnięcie w twardy kamień 
miękkiej, świeżo lepionej gliny jej twc- 

rzywa. Józefa Piłsudskiego pomnik no- 
wy. Zaryzukujmy poń śmiało rekonesans 
w nienapisane jeszcze wyroki historji: 
„A taki silny, że w gromach — nie pęk- 
nie“. Ksawery Pruszyński 

przekonywujące dla włądz sowieckich, 
które opierają się na materjałe dowodo- 
wym, częściowo dostarczonym także 
przez zeznania samych oskarżonych. Li- 
twinow przez to dał ambasadorowi do 
zrozumienia, że niektórzy z oskarżonych 
Anglików pod wpływem śledztwa słabną 
i ulegają naciskowi GPU. Proces oskar 
żonych Anglików odbędzie się zapewne 
za cztery tygodnie. 

  

OGRANICZENIE WOLNOŚCI CHŁO- 
PÓW W SOWIETACH 

MOSKWA. PAT. — Ukazał się tu dekret 
rządu sowieckiego, zakazujący chłopom, człon- 
kom kolektywów udawania się na roboty se- 
zonowe do miast z wyjątkiem wypadków, 
przewidywanych w specjalnej umowie między 
zarządem kolektywu a zatrudniającą instytucją. 
Pracę w Kolektywie wówczas powinna wyko- 
nywać rodzina. Udających się na roboty samo- 
wolne, połecono z kolektywów wydalić. Chło- 
pi, ktorzy niebrali udziału w pracach rolnyca 
począwszy od zasiewów, a zjawiający się je- 
dynie na żniwa i młóckę, nie będą dopuszcza- 
ni do podziału urodzajów i dochodów z kole- 
ktywów. 

NIEZWYKŁY HURAGAN 
nad Zakopanem 

ZAKOPANE. PAT. — Dziś w nocy prze- 

szedł nad Tatrami i Zakopanem niezwykle sl 

ny wiatr halny, który chwilami przybierał cha- 
rakter huraganu. Wichura poczyniła duże zpu- 

stoszenia w drzewostanie leśnym, w samem 

zaś Zakopanem poczyniła wielkie szkody. Sa 

liszne uszkodzenia w sieci telefonicznej i prze- 

wodach elektrycznych. Pastwą huraganu padło 

wiele drzew, szyb, parkanów i  t.p. 
Największe spustoszenia poczynił huragan 

na Wiiczynku unosząc i rzucając na zieniię na 

odległość 50 metrów od budynku cały dach 
wraz z wiązaniem nowobudującej się szkoły 

powszechnej, wyrządzając szkody na kilkana- 

ście tysięcy złotych. Następnie huragan zniósł 

komin na jednej z will, oraz część dachu. 
O sile wiatru świadczy kompletne rozwa- 

lenie parterowej, będącej na ukończeniu willi 

na Żywczańskiej, którą wiatr zerwał z funda- 

mentów, rozrzucając w promieniu kilkunastu 

metrów poszczególne belki. Tak silnego wiatru 
halnego nie byto bardzo dawno w Zakopane:u. 

Kto wyg'ał? 
WIARSZAWA. PAT. W9-tym dniju cią- 

' gnienia 5 klasy 26 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygr: — 
padły ma następujące numery: 

10 tysięcy złotych — 8.770, 79.756, 
122,238. 

5 tysięcy — 40.314. 
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ch, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń to 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

IEEE KV ARS, PIN PSK 

TELEGRAMY 
BANKI ANGIELSKIE MAJĄ ZA DUŻO 

PIENIĘDZY 

LONDYN. PAT. „Daily Heraild“ do- 
mosi, że bamki angielskie nie mają zamiaru 

płacić nadal procenitów za składame iw bam- 
kach idepozytty lub za pieniądze na rachun- 

iku bieżącym. Baniki angielskie posiadaja 
w obecnej chwili wkładów mia sumę pra- 
wiie dwa miljandy fumtów i mie wiedzą co 
czynić z nagromadzonemi ikapitałami, bo 
mie znajdują stosownych iinwestycytj. 
Dotychczas bamki amgielskie płaciły za de- 
pozyty i za pieniądze na rachumku bieżą- 
cym pół proc. mocmie, miatomiast za po- 

życzki udzielanie klijenttom którzy prize 
kmoczyli swe rachumki bieżące bamikż obli- 
ezały 5 jprioe, 

AWANTURY | ZABURZENIA 
W AUSTRII 

WIEDEŃ. PAT. (W miasteczku Kap- 
fenberg w Styrji doszło do stardia mię- 
dzy członkami Schutzbunidu a żandammer- 
ją. 7 członków Schutzbundu zostało are- 
sztiowamych. Gdy dowiedzieli się o tem ich 
towamzysze udali się ma posterunek žan- 

darmerji i zażądali uwiolmienia _aresztowa- 
mych. Gdy żądamiu temu miie stato się za- 
dość poczęli strzelać ido żamdarmów, na co 
odpowiedzieli (oni salwą. Ofiar wi ludziach 
miiema. Imeydent został zlikwidowamy. 

Na wiadomość o zajściu w Kopfenber- 
gu doszło do demonstnacyj rówmież w 
mieście Bruck. 

Oddział żandarmerji, Sprowadzomy z 
Leoben, przywrócił spokój. Z powodu а- 
wamitur w instytucie anatomicznym rektor 
zamządził zamknięcie obu  imstytutów a- 
matomicznych do poniedziałku. Na uni- 

werisytecie wproweldzomo przymus legi- 
tymacyjny. 

WYBUCH WULKANU W BAKU 

MOSKWIA, PAT W ckbolicach Baku 
młastąpił silny wybuch błotnego wui- 
kamu Lok - Batam. Z krateru wydobywu- 
ją się płonące gazy oraz obfite potoki 
błota. Z wielu nowych szczelin ma zbo- 
cząch wulkanu ulatnia się gaz naftowy. 

PETARDA W ZWIAZKU STRZELEC- 
KIM W STANISŁAWOWIE 

STANISŁAWÓW. PAT. Dziś w mocy 
około g. 1 na korytarzu lokalu Związku 
Simzeleckiego przy ul. Trymitarskiej — 
wybuchła pefanda «u prodhem  strzelni- 
czym, którą podłożomo za sknzynią, zmaj- 
dującą się w korytarzu. Wisktultek wybu- 
chu wyleciało kilka szyb w budynku. Sła- 
ba komstnukcja petardy pozwala przypn-- 
szezać, že podložono ją wi celach demon- 
stracyjnych, 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA, PAT. (Prizedgiełda. Do- 
lam papierowy 8,85 3/4, dolar złoty 
9.15. Rubel 4.80. 
TYVYTYYYVYVYYVYVYVYYYYVYTYVYYYTYYYYVYVYYVYYTYY 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIAN£! 

  

  

Japenja wystąpiła z Ligi Narodów 
TOKJO. PAT. — Komitet Rady Przy 

bocznej cesarza, jednogłośnie zaapro- 
bował tekst zawiadomienia o wycofaniu 
się Japonji z Ligi Narodów. Rada Przy- 
boczna potwierdzi decyzję komitetu — 1а 

plenarnem posiedzeniu 24 marca. Tegoż 
dnia wieczorem tekst notyfikacji zostanie 
w drodze kablowej przesłany do sekre- 
tarjatu Ligi. 

  

Antyhitlerowskie zarządzenia na Łotwie 
RYGA. PAT. — Partja socjaldemokra 

tyczna zgłosiła do laski marszałkowskiej 
w Sejmie wniosek z żądaniem zamiknię- 
cia w Łotwie wszystkich organizacyj du- 
chowo zbliżonych do ruchu hitlerowski:- 
go i tem samem, stanowiących pewna 
groźbę dla ustroju demokratycznego Łot- 
wy. 

Po długotrwałych debatach Sejm u- 
chwalił ogromną większością głosów, 

polecić rządowi natychmiast zawiesić 
działalność organizacyj narodowych so- 
cjalistów, organizacji pod nazwą „Krzyż 
Ogniowy*, oraz organizacji „Legjon*. Pi 
sma tych organizacyj również zostaną 
zakazane. Drugi punkt rezolucji domaga 
się wysiedlenia wszystkich cudzoziemców 
łatewskich, zamieszanych w ruchu hitle- 
rowskim. 

Wybory do samorządów Kłajpedy 
RYGA. PAT. — Donoszą z Kiajpe- 

dy, że wybory do samorządów na tere- 

nie Kłajpedy dały następujące wyniki: 
Partja niemieckich rołników zdobyła 

15 mandatów, partja ludowa 2, niemiec- 

ka partja socjal-demokratyczna 2, mie- 
szczańskie ugrupowania litewskie 3 (do- 

tychczas miały 4), litewscy socjal-demo- 

kraci 2. : 

ZAKAZ OBCHODU | : 
imienin Marszałka Piłsudskiego w Gdańsku 
GDAŃSK. PAT. Władze Gdańskie wy- 

daly 'w czwartek 15 b. m, ogólny zakaz od- 
bywania wszelkich zebrań 0 chamaktenze 
politycznym na terenie Gdańska i Zopot. 

Jednocześnie Senat gdański zawiadomił 
komisarza generalnego _ Rzeczypospolitej, 
że z powodu nzekomo politycznego charak- 

teru obchodu umoczystości z okazji imie- 

miim p. Marszajlka Piłsudskiego obchód 
ten! odbyć się nie może, AM 

Nie zważając na argumenty komisarza, . 
Rzeczypospolitej, senat! pismem z dnia dzi... 

siejszego ostateczmie zawiadomił komisarza ! 
generalmego a iswiojej odmowie. ADA 

Prasa londyńska o projektowanym putschu | 
LONDYN. PAT. „Daily Telegraph" i 

„Daily Herald'* domioszą z Londynu, że 
kamielerz Hitler majwidoczniej planuje — 
pucz w Gdańsku. Wczoraj ogłoszono, pi- 

szą dzienniki — że udzielił on Foenterowi 
przywódcy manodawych socjalistów w 

Gdańsku jak najdalej idących pełmomoc- 
mietw celem  przeprowaldzenia matychmia- 
stowych zmian w Senacie gdańskim dla 
stwiomzeniaą skionsolidowiamego  firomitu, dą- 
žącego do przytączenia  Gdaiska do Nie- 
miec.



  

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, 

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, 

Pieśń ujdzie cało. . . * 
ADAM MICKIEWICZ 

Pieśń o Józefie Piłsudskim... 

Jest ona najżywszym wyrazem uczuć 

społeczeństwa i wojska dla Wodza, wy- 

razem miłości i zaufania dla Niego, — 

dlatego też tak wielka ilość pieśni o Mar- 

szałku Piłsudskim jest, między  innemi, 

miarą jego niezwykłej popularności. — 

I nie wiem doprawdy, czy jest na świe- 

cie naród, któryby w tylu pieśniach sławił 

swego wodza, 
Ż olbrzymiego materjału pieśni strze- 

leckich, legjonowych, peowiackich, oraz 

z pieśni wojsk polskich na obczyźnie, 

kilkadziesiąt pieśni odnosi się bezpośred- 

no do osoby Józefa Piłsudskiego. 

Cechą / charakterystyczną wszystkich 

tych pieśni, poczynając od „Hymnu Pier 

wszej Brygady", a kończąc na bezt10- 

skich piosenkach żołnierskich, jest, obok 

najgłębszej dła Wodza miłości, bezgrani- 

czne do Niego zaufanie i wielka cześć 

za to, że od lat dziecięcych „śnił wolno- 

ści cud”..., że ,,..patrzał nieraz śmierci w 

oczy, co szła za Nim krok w krok, umi- 

łował lud roboczy, znał kazamai 

mrok*..**), za to, że „z prochu podniósł 

sztandar nasz przez wolny czyn  orę- 

Žas hu 
* Miłość, — cześć — zaufanie — oto 

uczucia, które przewijają się poprzez 

treść wszystkich pieśni o Józefie Piłsud- 

skim. NEU! 

Ażeby zapoznać się z pieśniami O 

Józefie Piłsudskim, należy sięgnąć myślą 

wstecz, do pierwszych walk legjonowych 

o wolność Ojczyzny. ' 

jeszcze w lipcu 1914 roku, a więc w 

przeddzień wypowiedzenia wojen serb- 

sko-austrjackiej, austrjacko-rosyjskiej i 

niemiecko-rosyjskiej, Józef Piłsudski znio 

bilizował do Krakowa wszystkie organi- 

zacje strzeleckie, a utworzywszy # nich 

zaczątek wojska polskiego, objął nad 

niem dowództwo. Oddziały te, jako ta- 

ko umundurowane i uzbrojone, składa- 

ły się przeważnie z młodzieży, choć nie 

brak w nich było i ludzi starszych. — 

Słynna pierwsza kompanja kadrowa wy- 

ruszyła z Krakowa w nocy Z 5 na 6 sier- 

pnia 1914 r.i o świcie przekroczyła gra- 

nice Królestwa. Wślad za nią szły następ 

ne kompanje, pełne wielkich nadziei i 

wiary w zmartwychwstanie Polski, „aby 

czynem wojennym budzić Polskę do zmar 

twychwstania“. : 

Oddziały strzeleckie przeorganizowa- 

no na 1 pułk piechoty, a następnie na 

I-szą Brygadę Legjonów Polskich (we 

wrześniu); Józef Piłsudski, mianowany 

dowódcą I-go pułku piechoty, a następ- 

nie I-ej Brygady Legjonów Polskich, w 

stopniu brygadjera — pułkownika (w 

grudniu), dzielił wytrwale wszelkie iru- 

dy wojenne wraz ze swymi żołnierzami. 

W księdze dziejów naszych zapisały się 

chlubnie: Laski, Krzywopłoty, Łowczó- 

wek, Konary, Tarłów, Jastków i Катра- 

nja wołyńska, dając żywe świadectwo 

bohaterstwa Żołnierza polskiego i jegu 

świetnej postawy moralnej. 
Jedną z najpierwszych piosenek !e- 

gjonowych jest bezsprzecznie „Pierwsza 

Kadrowa”, która powstała w sierpniu 

1914 r., śpiewana na nutę popularnej pio 

senki ludowej. Na mełodję „Pierwszej 

Kadrowej" ułożył później znacznie pio- 

senkę „Na cześć Piłsudskiego" wierny 

żołaierz Wodza, Michał Federowski. — 

Zaczyna się ona od słów następujących: 

„Bije nasz Komendant Moskwę, co się zowie, 

Niechajże Mu za to Pan daje zdrowie”. | 

a każda zwrotka kończy się okrzykiem 

na cześć Wodza: 

„Starszych poczcić godzi, 
Krzyknijmy więc młodzi: | 7 

— Cześć, chwała Wodzowi, cześć." 

O „Hymnie Pierwszej Brygady”, któ- 

rego autorem jest Tadeusz Biernacki, 

powiedział Marszałek Piłsudski, że „jest 

to najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek 

Polska stworzyła”. — Zwrotka druga 

„Hymnu* głosi: 

„Mówili, żeśmy stumanieni, 

Nie wierząc w to, że chcieć — to móc, 

Lecz trwaliśmy osamotnieni. 

A z nami był nasz drogi Wódz". 

„Pieśń Legjonów*, śpiewana na nutę 

„Mazurka Dąbrowskiego”, powstała, 

mniej więcej, w tym samym czasie, co 

„Hymn Pierwszej Brygady". Autorem 

jej jest Aleksander SygryG, (psend. 
„Šam“), — warszawianin, członek dru- 

żyn strzeleckich, kapral I-go puiku piecho 

ty Legjonėw Polskich, który poległ pod 

Czarkową nad Dolną Nidą, we wrześniu 

1914 roku. — Po każdej zwrotce tej pie- 

śni — (a jest ich cztery), następuje tej 

treści refren: Wd 

„Marsz, marsz, Piłsudski, 
Prowadź na bój krwawy, 
Pod Twoim przewodem 
Wejdziem do Warszawy”. 

W roku 1915 Związek. Młodzieży Pol 
skiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, z siedzibą główną w Bosto- 
jaw FA * 

*) Zarys niniejszy opracowałam na zasa- 

dzie zgromadzonych przezemnie pieśni o Mar- 

szałku, których "większość znajduje się w o- 

pracowanej przezemnie książeczce p.t. „Niech 

żyje „Marszałek Józef. Piłsudski", (Życiorys — 
pieśni -— poezje), Warszawa, 1933 r., Główna 
Księgarnia Wojskowa. — Rzecz jasna, że zarys 
ten nie może wyczerpać tematu, który wyma- 

ga specjalnie rzeczowego opracowania. W ża- 

rysie tym «ńie uwzględniłam poezyj, tylko sa- 
me pieśni. ^ = 

+Ф &ёіа‘ Relidzyńskiego „Pieśń o Marszał 
ku Piłsudski 

«**) Jądwigi Gulińskiej „Cześć Tobie, dro- 
gi Wodzii nasz”, 
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nie, dodat do 
zwrotkę: 

tej pieśni 

„l my jedziem Brygadjerze, 
Przez spienione morza, 
Bo na Twojej to banderze 
Świeci połska zorza. 

Marsz, marsz Piłsudski i  t.d. 

Na nutę „Pieśni Legjonów'** powstały 
dwie inne pieśni; — „pieśń „Jeszcze Pol- 
ska nie zgineta“ powstała w marcu 1915 
roku, w okopach nad Nidą. Po każdej 
zwrotce, (a jest ich cztery), — powtarza 
się refren następujący: 

Marsz, marsz Piłsudski, 
Z Tobą łaska Boża, 
Zbudujemy Polskę, 
Od morza do morza”. 

Druga z tych pieśni p.t. „Marsz, marsz 
Legjony“, ułożona przez Zygmunta Gr. 
z Pierwszej Brygady Leg. Pol., kończy 
się temi słowami: 

„Do snu. grają nam armaty, 
Wiara siły nam dodaje, 
Piłsudski na czele”. 

O bitwie w Chęcinach (pod Kielcami) 
opowiada piosenka p.t. „Sensacja, bate- 
та gra”, (nieznanego autora). Zaczyna 
się on od słów: 

„Piłsudski wiedzie strzelców huf, 
W ich sercach pełno marzeń, snów, 
Z ich oczu szczęście błyska... 

a po każdej zwrotce, których jest czte- 
ry, następuje tej treści refren: 

„Sensacja, baterja gra, 
Hu — ha! — I pułk się pcha! 
A strzelcy, jak warjaty, 
Lecą na te armaty! 
Sensacja, baterja gra, 
Hu — ha, i pułk się pcha! 
Piłsudski, widząc płąs, 
Z radością głaszcze wąs!* 

W czasie odpoczynku I Pułku Legjo- 

nów w Kętach, w lutym 1915 roku, pow- 
stała przemiła „Piosenka legjonistow“, 
której autor do dziś dnia pozostał w ukry 

ciu. Spiewa się ją na nutę. popularnej 
„Piosenki o Belinie", zaczynającej się od 

słów: „Hej, tam od Krakowa”. Z kolei 

przytaczamy niektóre zwrotki „Piosenki 

Legjonistów* 

Warczą karabiny i dzwonią pałasze, 
Znów Piłsudski wyszedł w pole, a z Nin 

chłopcy nasze. 

Wodzu nasz, Ty Wodzu, przewódź - świętej 
sprawie 

A każ trąbić trębaczowi, gdy staniem w 
Warszawie. 

Gdy staniesz w Warszawie, Wodzu strzelcu 
szary, 

Przydepcz nogą z ostrogami gniazdo carskiej 
sławy. 

Gdy staniesz w Warszawię, na królewski:u 
dworze, 

To poleci do rozprawy, co jest Sił w narodzie.. 

Wkrótce po niej powstała w Kobier- 

nicy „Piosenka Pierwszej Brygady Legjo- 

nów Polskich na odmarsz w okolicy Kęt". 
— Kończy się ona słowami: 

„W taniec, gdy ruszy strzelców mężna ława, 

A że Warszawa pierwszy postój da — 

Marsz — marsz — Brygadjerze nasz, 

Raz — dwa — trzy — 
Pełnić twardą straż”. 

W tym samym mniej więcej czasie, 

co „Piosenka Legjonistow“, powstała 

popularna piosenka „Hej, idą strzelcy”, 

— (już po zdobyciu Kielc, o którem gło- 

si zwrotka piąta). Piosenka ta kończy się 

dwiema następującemi zwrotkami: 

„Na samym przedzie Piłsudski jedzie, - 

Hej, strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy są! 

Piłsudski jedzie, wojenka będzie — 
Hej, strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy są! 

Piosenka Alfonsa  Dzięciołowskiego 
„Komendancie“, śpiewana na nutę pow- 
szechnie znanego „Poloneza Kościuszki! , 
głosi „wieczną chwałę* Wodza w sło- 
wach następujących: 

„Komendancie, wieczna chwała 
Twojej woli, która z mroku 
Piotun z Polski wykrzesała 
I stanęlim bok przy boku..* 
: (początek pierwszej zwrotki). 

a dalej: 
„Z tą młodością naszą w żyłach, 
Z naszym szarym Brygadjerem 
Czujemy się... ach, na siłąch 
Stworzyć w Polsce nową erę..." 

początek 3-ciej zwrotki) 

Znany pieśniarz i poeta, Henryk 

Zbierzchowski, w swym pięknym polone- 

zie „Legjonista Pierwszej Brygady", w 
zwrotce czwartej woła: 

„Dewizą naszą — bić wroga 
O sąd nie troszcząc się ludzki, 
Matką — Ojczyzna nam droga, 
A Ojcem — Hetman Piłsudski, 
Krew w nas rycerska, ognista, 
Szablice — nie od parady, 
Mocną ma pięść legjonista 
Przesławnej Pierwszej Brygady." 

WU roku 1915 powstała prześliczna 
„Pieśń o wodzu miłym”, której autorami 

są: K. Biernacki (słowa) i Zygmunt Po- 
marański, sierżant I-szej Brygady Legjo- 
nów (muzyka). Piosenka ta jest wyrazem 
nietylko wielkiej miłości do Wodza, ale i 
uznania dla niezwykłej skromności Bry- 
gadjera: 

„Nad lampasy i czerwienie 
Wolisz strzelca strój, — | 

Hej, hej, Komendancie, 
Miły Wodzu mój!” 

głosi piosenka, ale żołnierz wie dobrze, że 
„pod tą szarą bluzą serce ze złota i а- 
tego tak Bao miłuje swego Wodza. 

„Rota Piłsudczyków*, —. (słowa. Jó- 
zeta Relidzyńskiego do, znanej powszech- 
nie melodji Feliksa: Nowowiejskiego), — 
jest, ślubowaniem wierności żołnierskiej 
dla Wodza i. dla sprawy; zaczyna się od | 
słów: к 

1— „Nie rzucim Ciebie, Wodzu nasz, 
Nie damy pogrześć sprawy; 

następującą ‚ 

SŁO w O 

Pieśń o Józefie Piłsudskim 
(Zarys historyczno-literacki)') 

Sztandar, przy którym wiernie trwasz, 
Oddamy Bogu krwawy”. 

a wkońcu (w szóstej i zarazem  osta/- 
niej zwrotce) głosi: 

„O, niedaremny był Twój trud 
I niedaremne znoje! 
O, cześć Ci, sława, coś nas wiodł 
Na pierwsze z Moskwą boje. 
Przeorze Polskę dziś Twój — pług — 

Tak nam dopomóż Bóg!!* 

Piosenka Franciszka Lipińskiego „Już 
wstali“, powstała również w 1915 roku; 
oto pierwsza zwrotka tej piosenki, dość 
popułarnej we wszystkich pułkach legjo- 
nowych: 

„Juž wstali mściciele 
Z Piłsudskim na czele. 
— Hej, hej, powstali mściciele, 
Hej marsz, Ty, Orle, na czele!...* 

Piosenka „Wsiądę na konika" (nie- 

znanego autora), śpiewana była również 

przez lud wiejski: 

„Wsiądę na konika z gwiazdeczką na czole, 

Oj, pojadę ja, pojadę na szerokie pole. 

Na pole szerokie, kędy bój się toczy, 

A Piłsudski ze strzelcami śmiało naprzód 
kroczy”. 

W roku 1916, w czerwcu, w Legjo- 

nowie, ś.p. Józef Mączka, popularny pie- 

śniarz Legjonów, ułożył piękne „Fania- 

ty I-go Pułku Piechoty Legjonów*, do 

których muzykę skomponował S. Pora- 

dowski. — Oto wyjątki, odnoszące się 

bezpośrednio do osoby Wodza: 

Hej — szlakiem pól 
przez krew — przez ból — 
za nami — za nami w lot!!.. 

gdzie Złoty Róg 
z powietrznych dróg 
zwycięski wiedzie miot!... 

W radosny szał 
ginących ciał 
wśród młodych 
na nowe dni 
wśród bryzgów krwi 
O Wodzu — prowadź nas!.. 

życia kras — 

W bagnetów tan 
przez zbożny łan, 
przez kwieciem strojny las — 
na siew — na plon — 3 
na wczesny zgon 
o Wodzu — prowadź nas! 

Na słońca blask 
wśród Sławy łask 
w purpurze krwawych ran —- 

na bój — na lot, 
na krwawy miot, 
o Wodzu -— prowadź nas! 

Niewiadomo, kiedy i jak powstała 

piosenka Ludwika Markowskiego „A czy 

znasz ty, bracie luby?". — Piosenka ta 

nie przyjęła się jednak w szeregach  le- 

gjonowych i znajdujemy ją tylko w pa- 

ru śpiewnikach żołnierskich. Przytaczamy . 

tutaj początek drugiej zwrotki, która od- 

nosi się do Osoby Józefa Piłsudskiego: 

„Czy widziałem, miły bracie, 

Historyczne te postacie? 
Znasz owego Piłsudskiego, 

Roję, albo Zielińskiego?” 

Po latach zwycięskich wałk legjono - 

wych, nadszedł okres zawodów i niepe- 

wności. Wreszcie — w dniu 26 września 

1916 roku, Brygadjer Piłsudski, nie mo- 

gąc pogodzić się ze stosunkiem zw. 

państw centralnych, t.j. Niemiec i Aue 

strji, do sprawy polskiej, podał się do 

dymisji. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, 

dymisja Brygadjera Piłsudskiego została 

przyjęta. Żołnierz polski pozbawiony 

został Tego, który był nietylko dowód- 

cą z urzędu, ale zarazem — najwyższyn: 

symbolem walki wyzwoleńczej. W lipcu 

1917 r. józef Piłsudski został aresztowa- 

ny i wywieziony wgłąb, Niemiec, Jo 

twierdzy magdeburskiej. 
Te wypadki znajdują swe odbicie w 

pieśni żołnierskiej, która przestaje być 

pieśnią zwycięstwa, a staje się — pieśnią 

zemsty. 

Z obozu legjonistów, internowanych w 

Gynlafcherwor, wyszła piękna „Dumka 

legjonistów, internowanych w  Gynlat- 

cherwor”*, której obie zwrotki kończą się 
następującym refrenem: ‚ 

„Choć za oknem kazamaty 

Wróg nasz trzyma straż, 
Nam przyświeca z poza kraty 

Piłsudskiego twarz..." 

Nastąpił wreszcie pamiętny listopad 
1918 roku. Zrewolucjonizowany lud nie- 

miecki uwolnił Józeta Piłsudskiego, który 
po piętnastu miesiącach pobytu w Mag- 

deburgu powrócił do Ojczyzny i wśród 

nieopisanego entuzjazmu stanął na czele 

Państwa polskiego. Mając władzę dykta- 

torską, a miłość i zauianie miljonów 

serc. polskich, — ]ózet Piłsudski miano- 

wał rząd i zwołał Sejm ustawodawczy, 

a potem, jako Naczelnik Państwąi, Wódz 

Naczelny Wojsk Polskich, poprowadz:ł 
szeregi żołnierskie do zwycięstwa. 

Entuzjazm dla zwycięskiej armjii dia 

jej Wodza obejmuje płomieniem całą 

Rzeczpospolitą. W sierpniu 1919 r. w Po- 
znaniu powstaje przemiła, pełna uczucia 
pieśń Jadwigi Gulińskiej „Cześć. Tobie, 
drogi Wodzu nasz”. — Deklamowana 
zrazu jako poezja, otrzymała melodię 
kompozycji J. Witczaka*). Króciutką tę 
piosenkę przytaczamy poniżej: 

„Cześć Tobie, drogi Wodzu nasz, 
Coś czuwał sam o świcie, 
Ty, co w narodu skrzepłą pierś 
Tchnąłeś napowrót życie. Ё 

„Co w niewolniku carskich słów 7 
Wzbudziłeś znowu. męża — 
Z prochu podniosłeś sztandar nasz 
Prżez* wolny czyń óręża. 

  

‚ *) Patrz śpiewnik J. Witczaka „Cześć To- 
bie, drogi MWodzu“, Warszawa 1932, Gebetluner 

i Wolff. — W zbiorze tym znajduje się jeszcze 
jedna pieśń, specjśliłe" MARszałkÓwi poświęco- 
na, p.t. „Na. powitanie Dostójnego gościa". 

Przez twardą wiarę w łudu moc, 
W zwycięstwo dnia i słońca — 
Q cześć Cil... 
Niechaj żyje nam” 
Naczelnik, Wódz, Obrońca". 

W czasie pamiętnej wojny polsko-ro- 
syjskiej śpiewał żołnierz o Wodzu popu- 
larną piosenkę „A nasz Piłsudski", której 
pierwszą zwrotkę przytaczamy tutaj: 

„A nasz Piłsudski wiedzie chłopców rój, 
Wszyscy pójdziemy z Nim na krwawy bój, 

Póki Boże słonko Świeci, 
Bronić będziem matek, dzieci, 

Bagnet na broń, 
Bolszewika goń, 

Goń, goń, goń!” 

Również w czasie wojny polsko-rosyj- 
skiej, w 1920 roku, powstała przepiękiia 
„Piosnka o Komendancie", pióra znanego 
poety Or-Ota, ($.p. pułkownika W. P., 
Artura Oppmana) ; muzykę do tej piosen- 
ki ułożyli: w r. 1921 — dyrektor Opery 
Warszawskiej, Emil Młynarski, a w parę 
Jat później — młody, utalentowany mu- 
zyk, Feliks Rybicki. Piosenkę tę przy- 
taczamy tutaj w całości, jako najpięknie|- 
szą bodaj pieśń o Marszałku. 

„Jak my, w szarym mundurzyku, 
A nie w amarancie, 
W bój nas wiedziesz na koniku, 
Panie Komendancie! 

Gęsto kule w skroń całują, 
Krwawe pole dymi, 
Idą chłopcy, pośpiewują, 
Bo Komendant z nimi. 

Już ci za nic, Biały Ptaku, 
Korony i mitry, 
Won, Moskalu, giń Prusaku, 
Precz, rakuzie chytry. 

Wstydź się Zosiu, w głos zawodzić, 
Świecić łez brylantem, 
Idę Polskę oswobodzić 
Z naszym Komendantem. 

Kędy w przestrzeń wzrok się wzbija, 
Tam mogiła polna, 
Lecz dziś Polsko, Tyś niczyja, 
Tylko nasza, Wolna! 

Hej, wy, groby, życiem żyzne, 

Do apelu stańcie, 
— Bóg Ci zapłać za Ojczyznę, 

Panie Komendancie!* 

Później nieco powstała „Pieśń, śpie- 

wana w Suwalskim Pułku Piechoty w 

dzień Imienin Naczelnika Państwa Józefa 

Piłsudskiego", ułożona przez Bolesława 

Jabłońskiego; jest ona najżywszym wy- 

razem wielkiej, wzruszającej wprost mi: 

łości masy żołnierskiej dla Wodza, miło- 

ści, wyrażonej w sposób naiwnie pro- 

sty: 

ijci i Lidę brali, 
Sie aa KAY się nie bali, 

Czemu się nie bali, dzisiaj zaśpiewamy, 

Bo nasz Wódz, nasz drogi Dziadek, jechał ra- 
zem z nami. 

Że takiego Pana Komendanta mamy, 

My, zaś, chłopcy Suwalczaki, pieśń Mu za- 

śpiewamy. 

Zaśpiewajmy piosnkę w dzień Imienin Jego, 

Zaśpiewajmy i witajmy Wodza kochanego. 

Winszujem Ci Wodzi i życzym Ci szczerze, 

Niechiże Cię Panienka Święta od złego ustrzeże. 

Niechże dopomaga Pan Bóg dziełom twoim, 

Bo zaś, póki rządzisz nami, wroga się nie boim. 

Winszujem Ci, Wodzu, i zdrowia Ci życzym 

Jeszcze nawet Ci do życia trzysta lat doliczym. 

Jeszcze wiele życzeń byśmy Ci śpiewali, 

Ale już sekcyjni na zbiórkę wołali.” 

A gdy zamiikły odgłosy armat, pio- 

senki żołnierskie i nieżołnierskie o zwy- 
cięskim Wodzu, przepełnione są czcią 

wielką i wspomnieniami krwawych walk. 

Pieśni tych jest kilka. Na pierwszem mie; 

scu wymieniamy popularną Kantatę'* 

Stefana Ogonowskiego; śpiewa się ją po- 

wszechnie na melodję, ułożoną przez Fe- 
liksa Nowowiejskiego do wiersza Włady- 
sława Bełzy „O Polski Kraju Święty". 

Kantata składa się z dwóch zwrotek na- 

stępujących: 

„Kto pierwszy powiódł śmiało 
Do boju polski lud? 

Kto sprawił to, że całą 
Dziś Polskę mamy znów 

Kto podjął czyn nadludzki, 
Nad trudy trud i znój? 

©. Marszałek nasz Piłsudski, 
Zwycięski stoczył bój. 

Jak rycerz ów niezłomny DY: 
Ten Wódz narodu nasz, '. 

Ku chwale wiekopomnej 
Nad nami trzyma straż. 

On podjął czyn nadludzki, 
Rycerskich wzorem cnót, — 

Marszałek nasz Piłsudski, — 
Cześć, chwała Mu za trud!“ 

Nie możemy pominąć dość znanej pie 
śni Michała Federowskiego „Czy. pamię- 
tasz Komendancie?“ — zaczynającej się 
od słów: 

„Czy pamiętasz, Komendancie, miły Wodzu mój, 
Jak to w sierpniu chłopcy Twoi wychodzili w 

bój?” 

a dalej (zwrotki 7, 8i 9): 
„Bedzie wojna z Moskalami, niechaj żyje Wódz! 
My za Tobą w piekło, w ogień, wrogów bę- 

"dziem tłuc! 

Drżały ręce nam do broni, w sercach walił młot. 
— Prowadź, prowadź, Komendancie do wolno- 

ści wrót! 
` 

A Komendant dobyt szabli: — Już rzucona 
kość, 

Dzisiaj jeszcze zniesiem kordon, zadrży carska 
mość. | 

Wzruszająca jest piosenka nieznane- 
go autora „Żołnierskie życzenia na Imie- 
niny Naczelnego. Wodza*;,. ! 

„Graj żołnierska trąbko, przez góry, doliny, 
Święty Józef dzisiaj, Dziadka. Imieniny. 

Cóż Ci na wiązanie żołnierz dać jest w stanię, 
Wodzu: nasz, Wodzu, : nasz, Wodzu nasz 

kochany! 

Nie potrzeba Tobie brylantów i złota, 
Brylantami Świeci Twa żołnierska cnota, 

A serce żołnierzy do Ciebie należy, 
Wodzu nasz, Wodzu, nasz, Wodzu nasz 

kochany! 

Królewskiego płaszcza nie wdziałbyś na bary, 
Świetniejszy od niego ten Twój mundur szary, 

Bez królewskiej maski, Tyś król z Bożej łaski, 
Wodzu nasz, Wodzu, nasz, Wodzu nasz 

kochany! 

Życzymy Ci zdrowia, zdrowia i tężyzny. 
Żyj sto lat dla Polski, ku chwale Ojczyzny. 

Tyś śpiżu kolumna, Polska z Ciebie dumna, 
Wodzu nasz, Wodzu, nasz, Wodzu nasz 

kochany!” 

Miłość dla Józefa Piłsudskiego sięgnę 
łai za Ocean, do tych niezliczonych serc 
polskich, które ani na chwilę nie przesta- 
ły bić dla Polski. Jedną z najpopularniej- 
szych pieśni emigrantów polskich w Sta- 
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
była „Pieśń Polaków z Ameryki 0 Mar- 
szałku Piłsudskim" (nieznanego autora), 
śpiewana na nutę starodawnej pieśni pol- 
skiej „Jak długo nasza Wisła”. Każda 
zwrotka pieśni Polaków amerykańskich 
o Marszałku Piłsudskim, kończy się tej 
treści refrenem: 

„Za polskie sioła, łany, 
Swe życie warto nieść, — 
Niech żydz Wódz kochany, 
Piłsudski — cześć Mu, cześć!'* 

A oto ostatnia (cžwarta) zwrotka: 
„Piłsudski, hej, hej, Bohaterze, 
Ty'polskie serca znasz — 
My umrzem w tej świętej wierze, 
Żeś Ty jest Ojciec nasz!“ 

Wyrazem bezgranicznego zaulania žot 
nierza do Wodza jest również pieśń zna- 
nego poety i pieśniarza, Henryka Zbierz 
chowskiego, p.t. „Sto lat wędrujemy, 
śpiewana na nutę piosenki ludowej, za- 
czynającej się od słów: „Ratujże mnie 
Bože“, — przytaczamy tutaj piątą i sió- 
dmą zwrotkę pieśni Zbierzchowskiego: 

„Choćby nam kazano iść do Świata końca, 
Kubę i Jamajkę odbić od Japonca, 
Albo na dno piekła zjechać na patyku, 
Chórem wnet krzykniemy: — „Rozkaz, Naczel- 

ока * 

Więc gdy krwi serdecznej daliśmy tak sporo, 
Dziś nam żadne moce Ciebie nie odbiorą, 
Ani Cię zagarnie żaden podstęp ludzki — 
Armja niechaj zyje! Wiwat Wódz Piłsudski!” 

W sierpniu 1924 roku, na uroczystość 
obchodu dziesięciolecia wymarszu Pier- 
wszej Kompanji Kadrowej z Krakowa, 
powstała „Pobudka”* (słowa Władysława 
Godlewskiego do muzyki prof. Henryka 
Miłka, ułożonej w setną rocznicę zgonu 
Tadeusza Kościuszki, do pieśni pod ta- 
kim samym tytułem). — Oto pierwsza 
zwrotka tej pieśni: 

„” Krakowa wrót, 
legjony wiódł 
Piłsudski kochany Wódz, 
By Polski cześć 
I sztandar n:esc 
Pized światem znowu móc!” 

Później nieco powstała piękna pieśń 
Adama Kowalskiego, p.t. „KKomendancie 
nasz!“: 

„Nie trąbiły Ci fanfary, 
Nie kłoniły się sztandary, 
W złoto strojnych straż, 
Gdyś grzmczne słupy burzył, 
<imartwycuwstanie przez czyn wróży:, 

Komiendancie nasz! 

Jeno duch Cię uniósł Boży, 
Jeno blask wschodzącej zorzy, 
Opromienił twarz, 
Jeno wichry Ci zagrały, 
Jeno lasy się kłaniały, 

Komendańcie nasz! 

A w wojaczce na bezdrożu 
Tyś na złotem nie spał łożu 
Nie pił z pełnych czasz 
Do snu Ci nie grały hariy, 
Nie stroiły piersi szarty 

Koniendancie nasz! 

Jeno strój Cię zdobił. szaty, 
Jeno schron Ci dały jary, 
Słońce piekło twarz, 
Dzionkiem kule Ci zawyły, 
Nocką myśli druhen były, 

Komendancie nasz! 

Hej, Ty Wodzu, Ty nasz miły, 
Tobie serca, Tobie siły 
Nasze dajem w straż. 
Ku potędze wiedź nas przodem, 

a My za Tobą korowodem — 
Komendancie nasz! | 

A choć pośniem już w mogile, 
Gdy potrzeby przyjdą chwile 
Ty nam powstać każ. 
Wstaną duchy, runą ławą 
Na Twój zew, za Twą buławą — 

Komendancie nasz!“ 

Tegoż autora, Adama Kowalskiego, 
piosenka Korpusu Ochrony Pogranicza 
p.t. „Hej, tam nad granicą*, (śpiewana 
na nutę popularnej piosenki legjonowej 
„Warczą karabińy i dzwonią pałasze'j, 
kończy się słowami: 

„Dla miłej Ojczyzny, pod przewodem Dziadka, 
Daj nam. Boże służyć wiernie, — hej, hej — 

do ostatka!” 

W roku 1931 powstała „Pieśń o Mar- 
szałku Józefie Piłsudskim" (słowa Józefa 
Relidzyńskiego, muzyka Feliksa Rybic- 
kiego). — Oto ona: : 

„Gdy w niewoli dniach kałmucki 
Deptał Polskę but, 
Gdzieś w podziemiach Ziuk Piłsudski 
Śnił wolności cud, 

    

Obrót roczny P.K.0. 

KILJOŃ. OBYWATELI 
a więc co trzydziesty obywatel Państwa składa swe oszczędności 

w P. K. O. A Ty? 

23 MILJARDY ZROTYCH! 
P. K. 9. Jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje. 

swym. klijentom. tajemnicę wkładów. | 

Patrzył nieraz śmierci w oczy, 
Co szła za Nim w krok, 
Umiłował lud roboczy, 
Znał kazamat mrok. 

Zbroił dusze polskie buntem, 
NR ou dłoń, 

im rozdźwiękła w dal Z. unten! 
Podwawelska błoń. (A 
Zanim powiódł brać strzelecką 
W krwawy z Moskwą tan, 
Zanim splotło wolne dziecko 
Z kwiatów polskich wian, — 

On wykrzesał polskie męstwo, 
Szedł ,w Kościuszki ślad, 
On Ojczyźnie dał zwycięstwo 
Pierwsze od stu lat! 
Dziś buduje w znoju w trudzie 
Dziś ojczyznę nam, 
Wiedzie ją po twardej grudzie 
Do wielkości bram. 

Żyj więc Dziadku długie lata, 
Czyń nad Polską straż; 
Niech Twe czoło laur oplata, — 
Komendancie nasz!” 

Feliks Rybicki ułożył również melodję 
do wiersza nieznanego autora p.t. „Nie 
stąpał w życiu swem po kwiatach”: 

„Nie stąpał w życiu Swem po kwiatach, 
Lecz dla idei tylko żył, 
Miesiące długie w kazamatach 
O wolnej Polsce tylko Śnił, 
Jego zapał i praca szczera 
Wydała dzisiaj wielki plon, 
O, dobrze znamy bohatera, 
Każdemu sercu drogi On! 

Marzenia cudne się spełniły, — 
Wysłuchał modlitw Jego Bóg, 
I już zgnębione wrogie siły 
I zwyciężony podły wróg. 
Czcimy więc Ciebie Bohaterze, 
Ty jeden tylko nami rządź, 
Każdy krew swoją da w ofierze, 
Umiłowanym Wodzem bądź”. 

Znany muzyk, prof Henryk Miłek, 
skomponował bardzo ładną melodję do 
wzruszającego w swej prostocie wiersza 
nieznanego robotnika p.t. „Na imieniny 
Marszałka Piłsudskiego; 

„Nasz Marszałek Ukochany, Dziadek jak Ga 
Be zwano, 

Wrócił nam Swą silną dłonią Polskę ukochazą. 
Więc dziś wszędzie, hen z pod strzechy i tam, 

н gdzie fabryka, 
Stychač jako wszyscy slawią czyny Naczelnika! 

Niech nam żyje długie lata, — głoszą wszyscy 
3 szczerze; 

Aż usłyszy zew Marszałek nawet w Belwederze. 
Dziś od granic brzmi do granic głos potężny, 

: г ludzki: 
— Niech nam žyje długie lata Marszałek 

Pilsudski!“ 

Nieznaną dotychczas pieśnią, którą 
znajdujemy w świeżo wydanej książce p.t. 
„Jak urządzić obchód ku czci Pierwsze- 
go Marszałka Polski, Józefa Piłsudskie- 
go", (opracował proi. $., Poznań 1933), 
jest pieśń p.t. „Naczelnikowi w hołdzie”, 
(słowa Jana Mirwińskiego muzyka Wła- 
dysława Jeziorskiego): 

„Jako błyskawić złoty grot, 
Jak huraganu groźny głos, 
Pędź po najdalszy Polski szlak, 
Bo mocą Twą Ojczyzny los 
Bo wiarą Twą ten Biały Ptak, 
Co rozwarł skrzydła w górny lot, 

Jak wicher halny, Wodzu, pędz, 
Od szczytów Tatr po morza brzeg, 
I-za błękitny Odry szlak, 
Pędž modrą wstęgą dawnych rzek, 
I rozwiń dumnie Orła znak, 
Nad każdą ojców ziemi piędź. 

Hej, Wodzu nasz, nam serce drży, 
Gdy leci zwycięstw Twoich wieść 
Jakby pod gromem nagłych burz... 
Tam pragniem być, gdzie zwycięstw cześć! 
Kędy Twój sztandar — Polski stróż, 
Kędy się iszczą Chrobrych sny. 

Więc pędź, — aż leże skruszon wróg, 
Od szczytów Tatr, po morza brzeg 
I za błękitny Odry szlak... 
Minął niewoli długi wiek... 
Niechaj Cię wiedzie Biały Ptak. 
Do zwycięstw - nowych... 

Pomóż Bóg!" 

* ® 

Zarys niniejszy, który, jak to już za- 
znaczyłam, nie ma bynajmniej pretensji 
do monograiji, — jest tylko pobieżnymm 
przeglądem pieśni o Marszałku  Jozetie 
Piłsudskim. 

Pisałam go w Wilnie, tem najmilszem 
z miast polskich, 'w którem Józef Piłsud- 
ski wzrastał i uczył się i które jest tak 
bliskie sercu Jego. 

Celem tego feljetonu jest zapoznanie 
szerokiego ogółu z pieśnią o Tym, który 
jest Władcą nieograniczonym naszych 
dusz, naszych serc, naszych sumień, — 

tak samo, jak w latach niewoli, kiedy br:- 
dził nas ze snu wygodnego, wzywając do 
walki o wolność Ojczyzny. 

Pieśń o Józefie Piłsudskim jest naj- 
trwalszym pomnikiem narodu dla Wodza, 
pomnikiem, którego nikt i nic zburzyć 
nie zdoła. 

Alicja Bełcikowska 

Wilno, 13 marca 1933 r. 

P.S. Wszystkie osoby, w których posia 
daniu znajdują się piosenki o Marszal- 
ku Piłsudskim, — nie wymienione w pa- 

wyższym teljetonie, proszone są o łaska- 
we nadsyłanie ich pod adresem Alicji 
Bełcikowskiej, Warszawa, ul. Wiejska Nr. 
2 m. 3, telefon 9—13—15.- 
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wyniósł w roku 1932



24-LETNI SĘDZIA „NIE DA Z SIEBIE 
ROBIĆ WARJATA* 

BRZUCHOWICE. PAT. — Obrońca adwo- 
kat Ettinger imieniem obrony poruszył sprawę 

wystąpienia jednego z sędziów przysięgłych 
Pałczewskiego. Obrońca zaznaczył, że w pro- 
tokułe wczorajszej wizji lokalnej zamieszczone 
zostały słowa sędziego Palczewskiego pod adre 
sem oskarżonej, a ponadto, że sędzia ten w 
czasie 7 wizji, rzad de oświadczenie, od- 
zywając do przew! cego: 

„Proszę zostać przy tych drzwiach, bo pa- 
nowie obrońcy mówią, że tu zatrzymał się 
morderca. Ją już mam 24 lata i nie dam z 
siebie robić warjata“, 

Nadto, gdy adwokat Axer zwrócił się do 
Henryka Zaremby o wyjaśnienie, w którem 
miejscu na werandzie stał gus, sędzia 
Pałczewski rzucił pod adresem adwokata Axe- 
ra słowa: 

Śmieję się z Pana i pańskich pytań. 
Następnie prokurator godzi się na zade- 

monstrowanie otwarcia drzwi na werandę głow 
ną. Obrońca Axer sprzeciwił się wszelkiemu 
rekonstruowaniu stanu faktycznego, mającema 
na cełu odtworzenie scen, zależnych od psy- 
chicznego nastawienia poszczególnych osób. 
Trybunał postanowił odmówić przyjęcia do wia 
domości oświadczenia obrony co do zachowa- 
nia się sędziego Palczewskiego. 

BIELIŹNIARKA — TO DUŻA SZAFA. 

Wczoraj podjęta została w willi Zaremby 
mir] 2 Trybunał i sędziowie 
przysięgi przes; pokoju jadalnego willi. 
Przewodniczący odczytał protokuł wczorajszej 
wizji dziennej i nocnej. 

Członkowie trybunału i obrońcy wystąpili 
w togach. Po odczytaniu protokułu, prokurator 
wniósł przesłuchanie Henryka i Stanisława 
Zarembów, nadkomisarza Frankiewicza i ko- 
misarza Responda, celem ustalenia pozycji 
drzwi, w jakiej je krytycznej nocy zastano. Da- 
lej prokurator wniósł przesłuchanie świadków, 
którzy byli badani na stwierdzenie ,że na dwo- 
rze był śnieg, wreszcie wniósł, aby przewodni- 
czący wyjął z aktów fotograiję pokoju  Lusi, 
jaki wygląd miał krytycznej nocy, ażeby sę- 
dziowie przysięgli mogli uzmysłowić sobie, że 
bieliźniarka, to nie jest mała szafka, lecz duża 

| Prokurator wniósł, o ponowne przesłucha. 
mie sędziego śledczego Kulczyckiego, by ten 

  
dące na wiełką werandę. 

stwierdził, gdzie widział wycierane świeże śla- 
dy krwi. 

Obrońca Etinger stwierdził, że przy otwar 
tych ryglach można łatwo otworzyć drzwi, wio- 

Obrońca wnosi a 
stwierdzenie w protokule, że komisarz Respomi 
na pytanie, dlaczego był w piwnicy na dwa 
dni przed wizją lokalną, Odpowiedział, że 
wszedł do piwnicy przechodząc tamtędy. 

JAK LUX SZCZEKA NA SĘDZIÓW. 

W dalszym ciągu wizji lokalnej, przepro- 
wadzono eksperyment A px Luxem. wwa: 
przestrzeń ogrodzono wpuszczono 
Luxa. Na dany znak zaczęli podchodzić do 
siatki poszczegółni członkowie sądu, ażeby za- 
obserwować zachowanie się psa. Następnie 
zbliżyli się obrońcy. Lux reagował aoc 
cie. Na sędziego np. Krupińskiego nie szczekał, 
natomiast rzucał się gwałtownie na sędziego 
przysięgłego Krobickiego. Przy następnych pró 
bach Lux również wykazywał niejednolita przy- 

  

BLEU oeMURY 
RS 

U dorastającej młodzieży, stosuje się rano 
szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej „Franci- 

szka-Józefa" i przy użyciu takowej, jej czy-- 
szczące działanie na krew i naprawę funkcji 

żołądka i kiszek u dziewcząt i chłopców, da- 

je zbawienny skutek. Zalecana przez lekarzy. 
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Suknia wełniana Zł. 29,— 
Płaszcze męskie Zł. 47,— 
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RUSZENIE LODÓW NA PROWINCJI 

WILNO. Wczoraj, około godziny 11 rano 
Wilja na terenie miasta pokryła się całemi ma- 
sami kry, która jak się potem okazało nadesz- 

ła z pod Santoki. Most w Santoce jest strze- 

Posterunki obserwacyjne czuwające nad 
brzegiem rzeki, nie stwierdziły niebezpieczeń- 

> ność wysyłania pogotowia saperskiego. W go- 
dzinach popołudniowych kra zeszła. 

NIEPOKOJĄCY PRZYBÓR WODY. 
о— 

W chwili ruszenia kry, poziom wody na 
wynosił 3 m. 50 cent. O godzinie 2 po poł. 
dosięgła 3 m. 86 cnt., o godz. 3 po poł. 
02 cnt., o godzinie 5 po poł. — 4 m. 28 
0 6 wiecz. — 4 m. 46 cnt., zaś o godzinie 
wiecz. 4 m. 60 cnt. 

siĘ
 

„A
   

WIOSNA! 
Jak się ubrać? 
Pozbędziesz się kłopotu, mając bardzo bogaty wybór 

PŁASZCZY, SUKIEN I KAPELUSZY 
oraz materjały na okrycia i suknie w modnych kolorach. 

NASZE OKAZJE WIOSENNE 

Braci Jabłkowskich sr. nte. | 
> WILNO, Mickiewicza 18. 

Wody Wilji wciąż przybierają 

Pończochy jedwabne Zł, 2 25 
Pończochy fildecose Zł. 1.20 

  
8 m. 15 przybór wody nastę- 

powai wprawdzie nadal, lecz już nie w tak du- 
żem tempie, bowiem o godzinie 9 dosię- 
gnai zaledwie 4 m. 67 cent. t.j. 2 m. 47 ctn. po- 
nad stan normalny. 

Q grożącem niebezpieczeństwie zalania u- 
wczoraj mieszkańców ul. Brzeg An- 

tokolski i ul. Tartaki. 
Nadchodzące z powiatów mełdunki wska- 

Wilji na znacznej przestrzeni. W takim wypad- 
ku przybór wody stanie się gwałtowniejszy i 
grozi niebezpieczeństwem — wystąpienia rzeki. 

SYTUACJA NAD WILENKĄ 

Woda w Wilence podniosła się wczoraj 
© 1 metr i wykazuje nadal tendencję zwyżko- 
wą. Mimo wartkiego biegu rzeki żadnych u- 
szkodzień brzegowych nie zanotowano. Tere- 
ny R ulicy Sofjannej są stale pod obserwacja 

Sześcioletni chłopak zastrzelił matkę 
dował wystnzał, który pociągnął za sobą 
tragiczne następstwa. Kula oddana 2 bli- 

jaczową, matlkę chłopca, tak ciężko, że niie- 
szczęśliwa w chwilę potem zmarła. 

Morderstwo pod Turgielami 
WILNO. — Wczoraj nad ranem na drodze 

90 wsi Taboryszki gminy turgielskiej stróż z 
majątku " Hataburdziszki znalazi zastrzelonego 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje од 12 -- 21 4— 6 

KWIStÓWAE 7, 01 14-25. 

2 SĄDOW 
PROCES ZABÓJCZYNI PRZEMYSŁÓW- 
QA PURTY ODBĘDZIE SIĘ PRZED SĄ- 
DEM OKRĘGOWYM W PRZYSZŁYM 

W. przyszłym km 1 mesiącu w  Wiileńskim 
Sąqzię Okręgowym odbędzie się ciekawy 
Broeeg. przeciw Sprawczyni głośnego — 
przeg niedawnym czasem. Ea akcie MOT- 

Łe Maji ma osobie przemysłowea (Purty — 

     

    

   
      

: bywa mi więzieniu 
| tońca. jej akd. Andinejew 

kų, których rzekomo 
się stać morilerstwo. PinoGas" ост 

Nowe po zrozumiałem zaintere- 

  

mężczyznę, średnich lat, jak się potem okaza- 
ło, Antoniego Datejkę, zamieszkałego siale w 

sąsiedniej wsi. 

Ogledziny trupa stwierdziły, że został on 

zastrzelony ztyłu i otrzymał dwa postrzały: — 
jeden w głowę, drugi zaś w łopatkę. 

Policja przypuszcza, że Datejko jakoby prze 
stępca kryminalny, padł ofiarą zemsty swyci 
towarzyszy. 

Na miejsce wyjechały 
Wilna, 

władze śledcze z 

SŁOW G 

chylnošė. Gdy podeszła do siatki Gorgonowa, 
pies zbliżył się i ułożył się u jej nóg. 

W trakcie wizji lokalnej przybył do wiilli 
teść Gorgonowej z jej córką, rozegrała się sce- 
na dramatyczna k . 

W dalszym ciągu odbyła sie próba przej- 
ścia przez Gorgonową trasy, wskazywanej 
przez nią w zeznaniach. Miała mianowicie po- 
kazać, jak szła do małej werandy, jaką drogą 

udała się do ogrodnika ń , by go zbu- 
dzić, jak następnie szła do doktora Csali. 

XI Wilefita Szopka Atademitka | 
w niedzielę 19-go III. o godz. 16ej i 20-ej 

w OGNISKU AKADEMICKIEM 
Wielka 24 

  

  

KRONIK 
wildfirka 
NIEDZIELA 

Dziś 1 3 

Józeła OMP. 
jutro 

Joschima 
IN —— 7 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 18 MARCA 

Ciśnienie średnie: 744. 

Temperatura najwyższa: +- 12. 

Temperatura najniższa: +3. 

Temperatura Średnia: +8. 

Opad. 

Wiatr: południowy. 
Tendencja: spadek, następnie stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

й Przewidywany  przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 19 marca. 

Wzrost zachmurzenia przy naogół słabych 
wiatrach z kierunków południowych. Nocą chło 
dniej. 

Wschód słońca g. 5,26 

Zachód słońca g. 5,28 

MIEJSKA 
— PRZEPISY O RUCHU SAMOCHO- 

DOWYM. Z dniem 16 b, m. iobowiązują 
| nowe przepisy o ruchu samochodowym na 

drogach publieznych. 
Dowody: rejestracyjne będą ma pnzysz- 

łość wiydawane jedymie pnzez Starostwo 
a to ze względów ewidencyjnych. W razie 
sprzedania samochodu, dowód rejestracyj- 
my będzie wycofany, zaś mowonabywca — 
pojazdu dokona mowej rejestracji. 

— OFERTY NIA KOMUNIKACJĘ AU- 
TOBUSOWĄ. Do magistratu wpłynęło 0- 
statmio kilka propozycyj finm samochodo- 

wych w sprawie (komuniikacji  autobuso- 
wej w mieście. Propozycje te nie są ada- 

je się rozpatnzome, gdyż pertraktacje z 
„Saurerem'* mają się rozpocząć w przy- 
szłym tygodniu, 

— BEZROBOCIE. Stam bezrobocia na 
tereniie miasta Wiilna rwymosi obecnie 6967 
osół. Bezrobocie wzmosło 0 40 osób. 
Sezon wiosenny być może wpłynie na — 
zmmiejszenie liczby pozbawionych pracy. 

— JEŹDNIA KLINKIEROWA NA UL. 
WILEŃSKIEJ. Magistrat projektuje wzno 
wiić w połowie kwietniia moboty iklinikiero- 

stwa zatorów, wobec czego odpadła koniecz- Zują, że należy liczyć się z szybkiem ruszeniem We ma ul. Wielkiej od Sawicz do Ostrej 
Bramy 

— ZACHOROWANIA ZAKAŻNE. W 
ciągu tygodnia od 5 marca do 11 marca r. 
b. zamotowamo mia terenie Wii 
8 wypadków iduru brzusznego, 7 duru pla- 
mistego, 12 płonicy, 10 błonicy (wiiem je- 
den śmertelny), 30 odny, 2 wóży (jeden 
śmientelny). 34 krztuśca, 2 zakażemia po- 
łogowe, 17 gruźlicy otwartej (8 zalkończo- 
nych zgonem), 63 jagllicy oraz. 5 wypad- 
ków. innych chorób zakaźnych. 

AKADEMICKA 
— S. K. M. A komunikuje, że w mie- 

dzielę 10 godz. 17-tej wi miieszkamiu p. St. 
Jeleńskiej (Miakiewiieza 19 — 2) odbędzie 
się zebramie ogólne miesięczne 7 konferen- 
ją religijną ks. Komniłowicza m Tasek. 

Obeeniość członków. konieczna. Goście 
Akademicy mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— ZEBRANIE SEKCJI WSPÓŁCZE- 

SNYCH ZAGADNIEŃ RELIGIJNYCH. 
W Sodalicji Mamjańskiej Akademiczek — 
odbędzie się dziś t. ji w miedzielę dnia 
19 b. m. o godz. 3.30 (pumiktualnie) w og- 
misku własnem (ul. Uniwersytecka 9—9) 
Referat m. t. „Neomalltiuzjanizm“ wygło- 
si Ks. Dr. Prof. Hemryk Hlebowiicz. 

RÓŻNE 
— PRZEMYSŁOWIEC FRANCUSKI w 

WILNIE. W dniu 18 b. m. przybył do Wil- 
na jeden z czołowych francuskich impor- 
terów dnzewnych, prezes Związku Firani- 
euskich Importerów Drzewnych, p. Chalos 

Będziesz z siebie zadowolony — 

_plelęanuj zęby 
J НН УНЮЛНИМНИНИ 

  

EA 
     

Zagadkowy aresztant“ 
WILNO. (Przedwczoraj wieczorem ma 

ulicy Malkowej policja zatrzymała kręcą- 
cego podejrzamiegio 
zdradzał chu ) № р Licjenbinki zdenerwowanie na widok po- 

W chwili zatrzymania nieznajomy sięg- 

Wylądował 
| GRODNO. Wczoruj m godzinach 
południowych ca terenie Mis 

      

   

  

a ЙВ У, 

Ъй-№№т№’щ№№ 
Kim jest zatmzymany i co zawierał pa- 

pierek w oryginalny sposób zmiszezoniy do- 

balon 
odbywający" przepisowe ćwiczenia. Lądo- 
wanie odbyło się bez wypadku. 

  

PROGRAM DZISIEJ SZYCH UROCZYSTOŚCI 
Godz. 9.30 — Uroczysta msza polowa 

na placu Łukiskim poprzedzona przeglądem 
wojsk, któremi dowodzi generał brygady 
Przewłocki, zdając raport  imspektorowi 
armji, generałowi Dąb - Biernackiemu., W 
czasie nabożeństwa kazanie wypowie ks. 
kapelan wojskowy. Podczas mszy grać bę- 
dzie orkiestra 85 D. D. 

Godz. 10.30 — Defilada na wl. Mickie- 
wicza naprzeciw ul. Przeskok — defiladę | 
przyjmować będzie imspektor armji gene- 
rał dywizji Dąb . Biernacki. 

Godz, 10.00 — Nabożeństwa w świąty- 
niach innych wyznań. 

Es inas | KL TK SAM 

dla namwiązania kontiaktu z mieijscomwymi 

producentami  matenjatėw tartych. Pnzy- 
jazd p. Challos do Polski ma ma celu anor- 
mowamie wiarunków sprzedaży polskich 
materjałów tantych we Francji, 

Ostatnio nia rymku francuskim dało 
się zauważyć ostrą (konkurencję eksporte- 
rów polskich miedzy sobą, mw związku z 
czem zaczęto mówić o polskim dumpingu. 
Pentnaktiaicje p. Ohalos będą miały nia ce- 
lu usunięcie tego chaotycznego stanu i 
ptóbę ustabilizowania cen: nia poziomie, za- 
bezpieczającym rentowność produkcji. 

— й BRATNIEJ POMOCY 
UCZNIÓW GIMN. HUMANIST. z języ- 
kiem wykładowym polskim i C. Epsztejna 

i I. Sapajzera w Wilmie składa tą drogą 
gorące podziękowanie Dyrekcji Teatrów 
Miejskich za: bezimitenesowne  wypożycze- 
nie kostjumėw: do „Daniela“ St Wyspiań- 
skiego wystawionego ma seenie szkolnej 

Zakładu. 
— KURS [PILOTÓW SZYBOWCOWYCH 

Z Okręgowego Komitetu Szyłboweowego w 
Wilnie i Sekcji Szybowcowej Aeroklubu 
Wileńskiego dowiadujemy się, że w Wil- 
nie zositiaje umchomiony kurs  teorety- 
ezny dla: kamidydatówi na pilotów! szyłbow- 
cowych. 

Kurs obejmie 22 godziny wykładów. 
Zajęcia będą się odbywały 2 razy tygod- 
niowo, od godz, 19 @о 91 min, 35. Opłata 
za cały „kurs  teometyczny wynpsi zł. 5, — 
płatnych przy składaniu podania, — Na 
kurs mogą być pnzyjęte osoby: płci obojga 
mające ukiończomiyich (lat 16. Badania le- 
karskie kiamdydatówi prowadzi Poradnia 
sportowo - lekamska w: Wilnie. 

Szkolenie praktyczne na szybowiecach — 
odbędzie się w okiolicach Wilna za mini- 
malną opłatą. 

Od jesieni r. b. do P. W. lotniczego — 
szkolemie ma pilotów silnikowych będa 
przyjmowame wyłącznie osoby, posiadają- 
ce świadectwo pilota szybowieowego  c0- 
najmniej kat. B. 

Podania z załączeniem świadectwa 
szkolmego i dowiodu tożsamości! przyjmu- 
je od idlniia 24/TTI b. r. Sekretarjat: Okrę- 
gowego Komitetu Szyboweowego w Wiil- 
mie (Mickiewicza Nr. 7 m. 4, lokal Aero- 
klubu Wileńskiego), codziennie od godzi- 
ny 9.30 do 20.30. 

— ZMIANA DNI TRANZAKCYJ NA 
NOWEJ GIEŁDZIE ZBOŻOWO-TOWIA- 
ROWEJ I LNIARSKIEJ. Zebrania gieł- 
dowie ma mowej Giełdzie Zbożowo - towa- 
rowej i Iniarskiej odbywać się będą począ- 
wszy '0d przyszłego tygodnia t. jj od 20 
marca r. b. w poniedzialki, śnody i piątki 
(trzy razy: w: tygodniu). 
cim dniem był czwartek. Zmiania mastępu- 
je skutkiem uchwały rady giełdowej 2 
dnia 16 b. m. 

* Obroty nia. Giełdzie Zbożowo - Towaro- 
wej i Lniarskiej w Wiilnie wolne są jak 
wiadomo od podałtku obrotowego. W związ 
ku z tem Biuno Giełdy informuje, że na 
skutek zawiadomienia otrzymanego z Т- 
by Skarbowej, że tranzakcje_ zawierane za 
pośrednietwiem Giełdy należy w księgo- 
wości wyodrębniać, a! to celem wyelimino- 
wiania obrotów, podlegających zwolnieniu 
od: podatku. W! myśl art. 3 p. 14 ustawy 
o państwowym podatku przemysłowym, — 
powyższy: sposób księgowania ułatwi pra- 
cę rewidującemu księgi handlowe jak ró- 
wnież członikom Giełdy. 

— KURS PRZYSPOSOBIENIA KO- 
BIET DO OBRONY PRZECIWLOTNI- 
CZEJ I [PRZECTWGAZOWEJ. Staraniem 
Zarządu kolejowego komitetu LOPP о4- 
będzie się informacyjny kurs obrony — 
pnzeciwilotniczej i jprzeciwgazowej  prze- 
zmaczony (dla: członików rodzin kolejowych, 
w. szczególności zaś pań. Nie trzeba do- 
dawać jak ważne znaczenie posiada na- 
leżyte przygotowemie kraju do iobnomy — 
przeciwko zalkusom zabonczego sąsiada. — 
Tylko bezbnonne społeczeństwo narażone 
jest przedewszystkiem na zbrojny mapad 
niespokojnego sąsiada, miaród przygotowa- 
my na odpamcie wmogich  zalkusów, maj- 
pewniej uniknąć może wojny. 

Doceniając przezto wagę obrony prze- 
ciwllotiniiczej i pmzeciwygazowej, winny się 
tllummie zapisać wszystkie paniie na kurs, 
który odbędzie się wi Ogmisku kolejoweni 
przy ul. Kolejowej 19. 

Początek kursu we środę dnia 22 b. 
m. o godz. 17-tej (5-tej po poł). 

TEATR I MUZYKA 

WCZORAJSZA PREMJERA W „LUTNI* 

Wczoraj Teatr Lutnia wystąpił z prem- 
jerą operetki Lehara ona Widówka”. 
Stara, świetna operetka, świetnie (też była 
wystawiona, odegrana, odśpiewana ji od- 
tworzona w Lutni. — Brawio! (Piubliiczmość 

III. o godz. 8,15 znakomitą 
„Omał nie noc poślubna”, która zdobyła sobie pełne uznanie prasy i publiczności, dzęki do skonałej grze, luksusowej wystawie i wytwor 
nemu humorowi. 

komedję angielską 

po cenach o 50 proc. — Piękna baj. 

i przeziębieniu należy zastosowsć tabietki Togal, które usuwają ie chorobliwe 
objawy. Soróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we własnym interesie 

tylko oryginalnych tabletek Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach 

. wręczenia dyplomów: 

Dotychczas tnze-, 

eatr Wielki na Pohulance gra dziś 19 - 

— Przypominamy, że dziś bajka dla dzieci J 

ka „W szponach czarownicy” grana będzie. powstał od przewodu kominowego. 

Godz. 13.00 — Popularna Akademja w 
dużej sali miejskiej ul. Ostrobramska 

Godz. 11.00 — Akademje dzielnicowe 
Godz. 18,00 — Akademja w Resursie 

Rzemieślniczej, Bakszta 2. ‚ 
Godz. 18.00 — Czarna kawa Rodzimy 

Wojskowej w Kasynie Garnizonowem. 
Godz. 18.00 — Przedstawienie popular- 

ne w Teatrze Miejskim na Pohulance, 
Godz. 0,00 — Akademija w Klubie Ży- 

dowskiej Myśli Państwowej, Niemiecka 
Nr. 81. 

* * * 

Staraniem Kolejowego (Przysposobie- 

mia: Wojskowego w Wilmie dnia 19 marca 
r. b. we własnej sali przy ul. Kolejowej 

Nir. 19, odbędzie się Uroczysta Aikademja 

ku czci (Pierwszego Manszałka  Polsiki 

AKADEMJA W AU 

Wczoraj o godz18.00 odbyła się w Auli 

kolumnowej Uniwersytetu Stefana Batiore- 

go uroczysta Akademja ku uczczeniu dnia 

imienin Marszałka Józefa agro k 
Umieszczoną mia pierwszym plamie pła- 

skorzeźbę, przedstawiającą p. Marszałka 

otoczyły sztandary Federacji i konporacyj 

akademickich. W pierwszych rzędach @а- 

jęli miejsca wojewoda wileński  Jaszczołt, 

inspektor armji generał Dąb - Biernacki, 

duchowieństwo wszystkich wyznań, pre- 

zesi sądów, okr. Taby Kiomtroli, prezydenit 

miasta, minister Meysztowicz, gemerał bry 

gady Przewłocki i imni wyżsi oficerowie 

prezes lzby Skarbowej, dyrekieji kolei, Izby telegramu do Belwederu z wyrazami hołdu | 

handlowo - przemysłowej, posłowile, re- 

Tragihomiczna wizja na miejscu krwawej zbrodni Imieniny Marszałka Piłsudskiego 
Józefa Piłsudskiego, według następujące 
go programu: 

1) Marsz famfarowy w wykonaniu or- 

kiestry dętej Ogniska Kolejowego Przy- 
sposobienia Wiojskowiego w Wilmie 2) Za- 
gajenie i Hymn Narodowy, 3) Przemówie 
mie Posła na Sejm d-ra Brokowskiego. 
4) Powimszowanie Imienin, w wykonaniu 
chóru i symfonicznej orkiestry Ogniska 
K. P. W. Wilmo, 5) Występy dzieci przed- 
szikoła i szkoły powszechnej Ogmiska K. 
P. W. Wilmo, 6) Pieśni legjonowe w 'wy- 
kiomianiu p. Z. iPllejermskiej - Momkiewiczo- 
wej, 7) Wiązanka pieśni legjonowych w 
wyłkbomianiu orkiestry dętej. 8) Marsz 1 
Brygady w: wykonaniu orkiestry dętej. 

Początek o godz, 18-tej. Wstęp bezpłat- 
ny. 

Li KOLUMNOWEJ U.S.B. 

dalktorowie, profesonowie, profesorowie 

Umiwensytetu, i w. im wybitnych  osobi- 
stości. Akademię zagaił J. M. rektor — 
pmof. Opoczyński, kończąc przemowę о- 
krzykiem na cześć Dostojnego Solenizanta. 
Tnzestnicy akademji powstawszy z miejsc 

podjęli okrzyk  tnzyknotnie, przy: dźwię- 
kach humnu narodowego. Następnie prze- 
mawiali pułk. dypl. Stachiewicz, prof, dn. 
Jam Szmurło i student Kaduszkiewiez. 
Utwiory muzycznie wykonał chór Echa 
orkiestra 6 p. p. Leg. Zamykająe akade- 

mję nektor zwrócił się do p. wojewody z 
prośbą o wysłamie imieniem uczestników 

3 życzeniami dla (Pana Marszałka. 

WRĘCZENIE KRZYŻÓW ZASŁUGI 

W niedzielę dnia 19 manca z okazji uroczy- 
stości obchodu dnia imienin Miamszałkia 
Polski Józefa Piłsudskiego p. Wojewoda 
wileński, Władystaw Jaszezołć w imieniu 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej oraz p. 
prezesa Rady Ministrów dokona aktu de- 
koracji odznaczeniami państwowemi — 
szeregu zasłużonych osób z terenu mia- 
sta Wilma. Akt dekomacji odbędzie się w 
wielkiej sali konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódakiego o godz, 12 iw południe. 

Odznaczenia zostaną wiręczone niżej 
wymienionym : 

Knzyż kawalerski orderu Odrodzenia 
Polski — ks. (Piotnowi Rogińskiemu , 

Zlote knzyże zasługi — dyrektorowi 
Juljuszowi  Gllatmanowi, maczelnikowi A- 
leksandrowi  Juszezaekiemu,  doktonowi 
Bolesławowi Szniolisowi 

Srebnne krzyże zasługi — inspektorow: 
Antoniemu Kalinowskiemu ; asesorowi — 
Janowi Około - Kułakiowii. 

Bronzowe knzyże zasługi — pp. Fab- 
jamowi Klimowiiezowi, Amttoniemu Cy- 
bulskiemu, Kajetanowii Żybortowi, Tade- 

uszowi Pazowskiemu i Stamisławiowi Gaj- 
ce. 

Pozatem p. Wojewoda dokona aktu 
za zasługi na polu 

Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego następującym osobom: Dy- 
mektorowii [Państwowej Szkoły Ogroidni- 
czej w Wiilnie Romenowi Kraussowi, wi- 
cedyrektorowi Szkoły Technicznej w Wil- 

    

  

nie  inżymierowi Grzegorzowi Mersonowi, 

EL 

   PUDER Nie zawiara metali, nie- 
szkodliwy. 0 subteluym 
miłym zapachu, doskonałe 

inaluj* cerę, 

dziś 19 Ill. o godz. 12 m. 30 w teatrze na Po- 
huiance. Artystyczna wystawa, piękne efekty 
techniczne, udział baletu p. Sawinej - Dolskiej 
i maleńkich artystów w rolach bohaterów. 

— Dziś po południu „Dziewczęta w mun- 
durkach". — Dziś 19 lll. o godz. 3-ej po po- 
łudniu po cenach o 50 proc. zniżonych sztuka, 
która zdobyła sobie rozgłos na filmie i sceme 
„Dziewczęta w mundurkach”. 

„T “° м teatrze na Pohu- 
lance będzie jednym z ostatnich przedstawień 
wspaniałej sztuki „Dziewczęta w mundurkach” 
(Ceny o 50 proc. zniżone). 

We wtorek 21 III. „Pocałunek przed lust- rem“ po cenach propagandowych. 
- siejsza popołudniówka w  Lutni, Dziś ukaże się o godz. 4 po poł. po cenaci zniżonych przemiła komedja. muzyczna Stoiza „Peppina“ z_ udziałem znakomitej artystki Ei- ny Gistedt. Obsada premjerowa. 
— „Wesoła wdówka”, — Lehara. — Dziś 0 godz. 8,15 wystawiona zostanie po raz drų- Ei czarująca operetka Lehara „Wesoła wdów- ka „która na premjerze odniosła niebywały sukces artystyczny, W. operetce tej biorą udział wszystkie najwybitniejsze siły z Elną Gistedt na czele, Zarówno wykonanie tej ogolnie lul bianej operetki, jak i pomysłowa, bogata wy stawa, tworzą całość nader efektowną i god- ną widzenia. Zespół baletowy, wykona tańce czarnogórskie. Reżyserja .K. Wyrwicz - Wich- rowskiego. Pomysły dekoracyjno - kostjumo - we J. Hawrylkiewicza. Choreografja - w Morawskiego. Zniżki ważne. k 

ALNY KONCERT JANINY 
ULCZYCKIEJ. Jak już doniosilišmy dziś dmia 19 b. m. w sali Konsenwat jum (Końska 1) odbędzie się pożegna i o SiĘ požegnalny: kon cent Jani ckiej pni SE Janiny Kulczyckiej primadonny O- peretiki warszawskiej.  Koneert jų 

Żegmając Wilno 
rozmaicony, program. PP. Kulczycka 
na szereg romansów | 
tek ikomicentnu ю 

co GRAJA W KINACH? 
REWJA — Żebrak z Bagdadu. 
PAN — Skończona pieśń. 
ŚWIATOWID — 100 metrów miłości. 
LUX — Dawid Gohder. 
HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 
HOLLYWOOD — Tri c EZ o RARE „walca. 

CASINO — Ja w dzień ty w mocy, 

< 

   

Togal 

dyrektorowii gimnazjum im. Kr. Zygmun- 

ta Augusta Janowi Żelskiemu i urzędni- 
kowi T-wa Żeglugi! Momskiej w 'Wilmie Sta- 
nisławowi Wykowskiemnu. 

"Z oka a jości Imienim Pierw. Z wkazji uroczyst ienii - 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego Związek Strzelecki [Podokręgu 
Wileńskiego niezależnie od ogólnego udzia 
łu w komitetach organizacyjnych i wytko- 
mawczych organizuje i urządza w ramach 

wiłasniy(ch w; dniu dzisiejszym: 
a) „Międzyoddziałgwy konkurs pracy 

Związku Strzeleckiego we wszystkich od- 
działach Związku na terenie całej Wileń- 
szczyzny i powiatu Lidzkiego. 

Na Nadzwyczajnych Walmych  Zebra- 
niach Członków Z. Sl, które się dziś odbę- 
dą, każdy: z członków. Związku zadeklaru- 

je przynajmniej jednodniową praktyczną 
pracę, która zostanie następnie spieniężo- 
na i przekazana na kapitał zakładowy bu- 

dowy: w Warszawie krytej strzelnicy imie- 
mia Marszałka Józefa Piłsudskiego". 

b) Bezpłatną zabawę dla dzieci w Ma- 
łej Sali Miejskiej w godzinach od 16-ej do 
19-tej, 

e) Otwiera „wiosenny sezon strzelecki 
na terenie całej Wileńszczyzny pod ha- 

słem „10 strzałów ku Chwale Ojczyzny”, 
W Wilnie strzelanie odbędzie się w dniu 
26 mamca. 

d) Umoczystę -alkademje i wieczory 
świetlicowe we wszystkich. Oddziałach 
Zw. Strzeleckiego ma terenie całej Wi- 
leńszczyzny i powiatu Lidzkiego. 

— KOMUNIKAT. Dnia 19 marca 1933 
r. z powodu Imienin (Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbędzie się defilada w 
której wszyscy bez wyjątku  człomikowie 
P. O. W. winni wziąć udział, 

Zbiórka © godz, 8.30 ramo ma podwó- 
mzu Straży Pożarnej (Dominikańska 2). 

DYREKCJA (PAŃSTWOWEJ 
SZKOŁY TECHNICZNEJ im. Manszałka 
J. Piłsudskiego w: Wilnie podaje do 
domości rodziców i opiekunów uezni Sz. 
Technicmej oraz mieszkańców dzielnicy 
Antiokola i Zamzecza, że uroczysta aka- 
demja w dniu imienin Mamszalka J. Pił- 
sudskiego odbędzie się dniia. 19-g0 b. m. 
© godz. 17-tej w gmachu Państwo wej 
Szikoły Technicznej przy ul. Hiolendemnia 12 

   

ИАНО РЕ 
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NIESZKODLI | 
WARSZAWA i    

zawroty głowy, zie samopo- 
czucie są wynikiem zaparcia stolca; jedyny, nie 
zawodny lek Morszyńska woda gorzka. Gen. 
Beje dr. K. Wenda, Warszawa, Krak. Przedm. 

r. 45. 

  

„Wschodni — Nr. 4, Na trešė 
numeru składają się następujące artykuły: -„Ucz 
cie się handlować", omawiający perspektywy. 
nawiązania parte Pasy stosunków han 

— Przegląd 

dlowych między Polską a Związkiem Sowiec- 
kim. „Waluta sowiecka”, oświetlający dokład- 
nie nieznaną R u nas kwestję obiegu pie- 
niężnego w ZSRR. „Co to jest NA?“. Kronika 
zawiera omówienie expose ministra Becka i o- 
statniej mowy sejmowej min. Pierackiego, opis - 
rokowań handlowych polsko - sowieckich oraz 
szereg informacyj o gospodarce Sowietów („Bu | 
džet na r. 1933", „Korygujemy klimat", „O no- 
we podręczniki szkolne" itd.) Treść numeru ai 
zupełnia przegląd prasy i obszerna bibljografja. | 

TYGODNIK ILUSTROWANY. Tygodnik 
Ilustrowany podaje szczegółowo opracowaną 
mapę świeżo otworzonej kolei Śląsk—Bałtyk, 
ilustrując ponadto szereg ciekawszych momen- 
tów trasy tej kolei fotografjami. Mrs ar- | 
tykułów piszą E. Boye o Marii , A. Breg- 
man © republice Ando! Moj OSL 
nich wystawach w IPSIE z ęcie (kilkana- 
ście reprodukcyj), — ponadto zaś stałe działy 
Kroniki tygodniowej. Idei i zdarzeń, Wśród 
zagadnień życia umysłowego.
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— ZAWODY STRZELECKIE, W dniu 
12 marca r. b. we wsi Siewniki Oddziały 

Związku Strzeleckiego z Połonki, Siewruk 
% Derewiniej umządziły próbne strzeleckie 
Wkłomkursy na nantach. 

— życie świetlicowe w pow. Baranowickin 
Świetlice są kuźnią życia społecznego i 

wychowawczego. 
Mimo ciężkich warunków finansowych pań 

stwa i samorządu, oświata pozaszkolna przy- 
brała w powiecie baranowickim skrystalizowane 
formy. 

Cechuje ją szeroki rozrost ilościowy co do 
komórek oświatowych i wydajności pracy 0- 
fiarnego nauczycielstwa, które wkłada wszyst- 
kie swe siły dla dobra ludności, łaknący zdro- 
ju kultury, pozostawionej na ciemnych  wio- 
skach wśród lasów, gdzie zdawaćby się mo- ю } 
gło, że jako pramień słońca oświeca ożywczo 
spracowane postacie wieśniaków. Jednak wre 
tam praca mrówcza. Powoli przeistacza się 0- 
błicze tej kresowej wioski. Widać o zmroku lu- — DOŻYWIANIE DZIECI PRZEZ M. 

dzi, ożywionych rozmową, którzy gdzieś śpie- KOM, DO SPRAW BEZROB. W SŁONI- 

Gr Wewn Al pod o kad dochości. MTB W LAJTYM 1068 R. W niesiący du 
dja ludowej piosenki. Wchodzą. — Wszak to tym dożywiianiie prowadzone było w każ 
ich drugi dom rodzinny — to ich świetlica, do Śniadań (posillków zastępczych) oraz obia- 
której garną się chłopcy, dziewczęta, — doro- dów. (posiłków! zasadniiczych ). 
Śli, a nawet starzy. Poco? Tam jakoś cieplej i Śnilądamie składało się z kubka kawy z 
przytulniej jak w domu, bo tam piękniej. Tam mlekiem i qukrem onaz bułki do 100 gram. 
a da deby Pónię „wspól- Obiad skłaidał się z zupy do 1 litra z mię- 

‚ lę zycia gro- gram ji rzymiami, oraz e] 
madnego — ciągnie i wabi w swe ściany, na (150 AB ) A dami o 
których widnieją godła Państwa naszego — w ё AŻ? A AS 
swe opiekuńcze ramiona, jak matka, która nie PIŁY w szkołach i przedszkolach ogółem 
skąpi niczego. w 9-ciu punktach w czasie przenwy w na- 

Wszak tam się bawią — grają — gawę- ukach. Obiady: wydawanie były iw 2-ch AS 
dzą — radzą. Tam dowiadują się o rado- pumiktach kuchniach chrześcijańskiej i ży- 
ściach i smutkach sąsiednich wiosek i po- dowskiej i przeważmie zabierane były 'da 
wiatów, ję — o państwie całem. Tam o świe- domu. 
cie szerokim niesie wieść zbawczą gazety, roz- W: miesiącu sprawozdawczym wydano: ch: ść & . 2 © s; . 

° Bona aaa zabrzmi tam swoj- oda weim Z 
2 piosenka, którą lud kocha i szuka: w niej gów ogółem 10.417 porcyj t. j. przeciętnie 

goś lepszego. Chce się w niej wznieść po- 372 d dzi . 
nad szarzyznę dnia i okrasić swoje przeżycia. DOC оее a "NA 8 OW AS Е Licząc że do: 20 proc. dzieci otnzymu- Świetlice, jako komórki oświatowe, które . Giady: dostaw SDE ” 
dziš wychowują i uczą, a špiewem i zabawą jących obi ty dostawiało takže i śmiadamia 
ciągną ku sobie — zostały przez nauczycielstwo ależy przyjąć, że w tem sposób dożywia- 
podjęte wprost masowo, jako forma najbardziej Mych było 1,215 dzieci: dziennie. Koszt: po- 
odpowiadająca ludności wiejskiej. To też po- Siłków: gotówikiowo wynłosił sumę 3.429 zł. 
wiat baranowicki liczy w tym roku 64 świetli- w tem dotaicja Kiomiktetu Mie, ikiego - 
ce ać, owija wyłącznie przez 2275 zł., zwmoty*679,35 zl., ofiary — zł. nauczycielstwo. Świetlice te mieszczą się w KA & koszt 3 ы ы е 
budynkach szkolnych i  w lokalach "BE i PoE EE EA > к wymiósł koło 8 gr., obiadu — 16 gr. W tych. Zaopatrywane są przez gminy w opał, Aj а 
Światło i czasopisma. Inne pomoce dostarcza” Taturze Kiomitet wydał 2.000 kę. mąki, — 
ne są przez Kuratorium O.S.W. i Wydział 3796 ki. kartofli, kawy 5 skrzyń oraz o- 
Powiatowy sejmiku btranowickiego, który do- pału 20 mitr. 
kłada wszelkich starań, by finansowo nieść jak- 
największą pomoc. 

Na terenie świetlic licznie powstają chóry 

— Z życia Kołą Teatralnego. Dnia 12 mar 
ca r.b. Koło Teatralne w Stolpcach wystawiło 

ludowe. Rosną one jak grzyby po deszczu — 
powiat się rozśpiewał na dobre! Ach! gdyby 
się jeszcze spełniły marzenia, aby pieśń nau- 

w „Ognisku Kolejowem* tryskajacą wesoło- 
ścią 3-aktową komedję Kraatza i  Stobitzera 

h p.t. „Panna w koszarach. 

        

    

  

czona w świetlicy, lub na chórze, powędro- 
wała „pod strzechy — na pola osrebrzone zbo- 
żem i łąki pełne kwiecia, gdzie nad kosą po- 
chyłają się ludzie! 

W. powiecie istnieje dotychczas w. pelni 
rozwijających się 25 chórów ludowych — nie 
licząc szkolnych, 

Przy tak liczni zony. 
śniówacz ych sowy ks Zespół amatorski, grupujący się w stolpec- gminne Święta i powiatowe, które projekto- kiem Kole Teatralnem, z każdą nową sztuką 
wane są na miesiąc maj i zerwieć 1 wykazuje coraz większe wyrobienie artystyczne 

I teatr ludowy zawitał chętnie na wieś, za- i kulturę sceniczną. „Panna w koszarach” pod gospodarował się w . świetlicach. Krzyczą žė umiejętną režyserją p. rej. Czarneckiego, ode- 
wszystkich stron: sztuczki teatralne i kostjumy rana została, jak na francuską szfukę przysta- 
nam przyślijcie! — pomóżcie — chcemy grać, ło, lekko, naturalnie, z dużem poczuciem hu- 
chcemy wioskę ruszyć żu „lepszemu jutru! Są us Koliu Saale DZIA AGGA Kli 

sala nasza ŻE dE; a ЕННЕ тошіс*удшпа Št Witkowska Na eibowieżów : unkcie teatru. ie by > R ® 
1<и52ра się wieš nasza, idzie S na, oraz panowie: L. Zarembowski, Gałązka, kultury, by ożywić codzienną szarzyznę i po- Hołownia, Piotrowski, Zygmunt Majewski, Ró- 

iepszyć sobie warunki bytu. Zainteresowanie ŻyCki i Rutkowski — wywiązali się ze swych ze strony wieśniaków jest ogromne. Niedos ról doskonale. Nieustanne kaskady śmiechu 1 

PRE ESS Poka we mak ke EDA wnej gm. nowomyskiej. Ё Еа : Jedzie się PES. se wieczorem. Nikogo Na specjalne uwzględnienie zasługuje p. nie widać na drodze, nie gwarzą kupki ludzi L. Zarembowski, w jednej osobie, kierownik ad- 
przy płotach i w karczmie pusto. Gdzie się ministracyjny, sekretarz i aktor, który swą 
ludzie podzieli? | w chatach zawcześnie już niezmordowaną pracą, zapobiegliwością i umi 
ciemno. Wchodzi się do świetlicy i aż serce łOwaniem sceny przyczynia się wiele do roz- rośnie! Tam tłumnie, że przecisnąć się trudno. WOJU Koła. 
Wśrodku miejscowy kierownik p.  Dębniak wwmiustemcz i KOR 
Leon — poci się biedak, gorąco — z zapałem 
coś HA SIE kraju, o Polsce, no ne- POSTAWY szych rzekach i gactwach. Mową i gesta- > ; mt trafia do natężonych umysłów braci wież. > MOWCZANY. Newa M skiej, a ta brać w niezmąconej ciszy siucha i tutaj Oddział Związku Strzeleckiego już 
oczy jej mówią, że słowa trafiają do serc, bo przejawia swą dzałalność staraniem p. 
nikt się nie waży poruszyć, by nie uronić choć Żebnowskiiej Władysławy  członkimi Zw. 
siowa.On i śpiewem ich ujął, choć mu z tem Nauczycielstwa Polskiego. W ostatnich 

trochę tarudniej — ale repertuar  świetliczan dniach  zongamizowamo w:  Mowczanach 
Pr WORA opewają do upadłegę — ba przedstawienie teatralne, urozmaicone in- wią się aż miło spojrzeć — starzy czytają — | p ala i dekliatm: US zakoń: a czas leci i tak za każdym razem ofiarny kie. SCEnizalejamii, mowic got rownik wraca ze Świetlicy około 12 w nocy mio zabawą taneczną. 
do domu. ; Czysty dochėd przeznaczono na cele 

a pa 1 > mu ciągle SSE EE 120 kulturalni - oświatowe miejseowego .0d- 
‚ а w świetlicy miejsca brak. ciałby, działu Związku Stnzeledkiego. by w świetlicy było trochę przestrzenniej, by HRUZDOWO. S$ > Ryż 

swobodniej można było oddychać i nic dziw- „| L LN 
nego, że biedak chodzi ciagle blady, Iecz za4- Skiego, cztonika: Zwiiązku Naucz. Polskiego sze uśmiechnięty i zadowolony. miejscowy Oddział Strzelecki razem z 

Nieraz tak mówi do swego przyjaciela Federacją zonganizował dnia 25 II. b. r. 
Wacka z Siewruków, który oczywiście w pra- pnzedstawiemie amatorskie i zabawę ta- 
cy Świetlicowej mu nie ustępuje: „Jak to miło nieczną. 
pracować dla ludu i z nim obcować!*. Czysty dochód m tych imprez w wyso- 

. ‹ ic jest po brzegi wy- | 4 i i i pełniona ludnością. Wszędzie praca wre podo- sli PRE + = i e vvedkig gi swoich niesie ošwia- 
y kaganiec, by łożyć cegiełkę do wielkiego у сгупи — rozdmuchač žądzę lepszego Kuto i RBA FILMOWEJ TA MIE 
wzmacniać fundament naszej Ojczyzny. B. P. 

UT P P bi) 
N Dźwiękowe Kino „APOŁLO* „ŻEBRAK Z BAGDADU" — „REWJA* 

i Dominikańska 26. Był „żebrak ze Stambužu“ i „Zlodziej 
я z Bagdadu“ dla odmiany iwiięc niie zaszko- 

9-letni genjalny malec znany z filmu „CZEMP* gy; pralki 2 
ulabieniec publiczności L ° ы Bajkowy Hairuni - all - Raszyd i (pnzy- 

Jackie Cooper S a as a ерыны wobec splotu ini wymikiających z prze- w otoczeniu sł. gwiazd filmowych  RYSZAR- ży$ q, płotu iniryt wynikających z х i M. SCHIL pewnego żebraka z Bagdadu. ezym 
ООО РОа НАНг © chce zgładzić kalifa i zamierza użyć do — 

LINGA we wzruszającym filmie swych planów żdbralka. Kalif jednak umie 

DONAWAŃ Gz" mg wena” tamteni świat! — ale 'od czegoż niewiasta. 
Reżyserji FREDA NIBLO Żebrak ma piękną córkę, którą chce 

Początek senansów o godz. 6, 8, i dobrze wydać zamąż. Tymczasem pannica 10.15 

ъ 
flirtuje na zabój z ogrodnilkiem kalifa, — 
Ojciec ani słyszeć (nie chce o itakim gołyszu 
gdy jednak okazuje się, że (to kalif za przy- 
kładem 'sławinego Harun - al - Raszyda — 

  

SKŁAD SUXNA, WEŁRY 
i JEDWABIU przebierał się za ogmodika — żebrak ma od- 

Ž mazu da wroble w garšei. Córka wycho- 

a KAZŻASKI dzi zamąż za kalifa, a zięć danowuje teś- 

WiFLKA 36. ciowi życie i przebacza mu zamach na swe 

Nadeszły życie. Dak tedy wszystko dobrze się Ikon- 
czy — jalk w: bajce. 

Kolorytt wschodni znobiomy rw atelier, 
malogół dobnze jest uchwycony, <hioć miej- 

scamii mazi mieco sztucznością. Zdjęcia po- 
prawne, djalogėw za: dużo. SE 

Dodatki nadprogramowe niżej wszel- 
kiej krytyki talk ico do treści jak i wy- 
świietlenia. 

astatnie nowości 
sezonu wiosennego 
materjały damskie i męskłe na ubra- 

nia, suknie i palia, 

Ceny wyjątkowo niskie! 

w # 
Słydawca: Stasisiaw kackiewicz 

  

5 A PLAST S LE н 
  

ewka ikrzewy owocowe i ozdobne 
oraz wyjątkowo piękne DRZEWKA IGLASTE 

polecają Po CE4ACH NIZKICH 

Szkółki Podzameckie 
poczta MACIEJOWICE, woj. iubelskie. 

€-- Ivi nx żŻądaniel 

  

Zarwieszone od pewnego czasu wystę- 

  

             ŁUÓRUWE 

         

       
  

  

  
* 

WANDALIŹM 
W majątku Leonpol (p. Brasławski) znaj- 

dował się do niedawna pałac w stylu baroko- 
wym z pierwszej połowy XVIII w. Właściciel 
Leonpoła po spaleniu pałacu w czasie działan 
wojennych w roku 1919 — ofiarował pozosta- 
łe potężne prawie nieuszkodzone mury wraz 
z hojną ofiarą w gotówiźnie i materjałach na 
kościół, który też został wykończony ostatecz- 
nie od kilku lat. Nie w smak to było wrogom 
kościoła i rozmaitym intrygantom, łowiącym 
ryby w mętnej wodzie. Od kilku lat trwają gor- 
szące zatargi i scysje między administracją 
majątku w osobie rządcy p. Szczuczki i trze 
ma po kolei proboszczami; ;nikt z tych księ- 
ży nie może dogodzić. Wreszcie p. Szczuczko 
uiny w swoją bezkarność a zasłaniając się roz- 
kazem właściciela p. Stanisława Łopacińskiego 
(w co nie możemy uwierzyć) poważył się zbu- 
rzyć piękny zabytek z XVIII wieku, bramę wja- 
zdową doskonale zachowaną i wspisaną do 
zabytków podlegających ochronie przez Urząd 
Konserwatorski. len prawdziwy barbarzyńca 
uczynił to, aby szykanować księdza, a właści- 
wiej nie dopuścić, aby przez bramę mógł wjez- 
dżać ksiądz z Panem Bogiem a tylko Pan Szczu- 
czko. Urząd Konserwatorski wszczął w tej spra 
wie energiczne dochodzenie, niestety spóźnione 
z powodu miejscowych niższych władz, oraz 
wójta, który nie chciał widocznie narazić się 
wszechwładnemu  wielkorządcy p. Szczuczce. 
Właściciel w zbożnym celu funduje kościół, a 
oficjalista niweczy jego czyny, mało tego, ni- 
szczy zabytki, w który kraj nasz chyba nie 05- 
fituje szczególnie po zniszczeniu wojennem. 

Drujanin. 
  

Radjo wuęńskie 

9.45 — Tramsm. z Remberftiojwa fragm. 

mamszu Sulejówek - Belweden. 
10.05 — Nabożeństwo J 
1157 — Ozas. . 

12.10 — Kom, meteor. 
12.15 — (Poranek z Fillhanmonji Wansz. 

14.20 — Muzyka k 
14.40 — ;,0 idobomze todimilan“ — odczyt 

wwygi. inž, Lastiowiski. 

15.00 — Audycja dla wszystkich 
16.00 — Audycja dla młodzieży 

  

16.25 — Plyty. 
16.30 — „Chleb i s6l“ — pogad. 
16.40 — Płyty 
16,45 — IPrzemówienie Igm. Matuszew- 

skiega 
17.00 — Konieert 
17.55 — Pnogram mna poniedziałek 
1800 — TI akt „Wyzwolenia * — Wy- 

spiańskiego. 
18.45 — Wiad. bieżące 
18.50 — Rozmait. 

19.00 — Litewska audycja literacka. 
19.15 — Rozmaiti 
19.25 — Muzyka lekika 
20.15 — "Trams, uroczystego przedsta- 

wienia z Teatmu MWielkiego: 
21.20 — (Wiad. spomt. 
21.30 — Recital fontep. 
22.15 — Muzyka tam. 
22,55 — Kiom. metełor. 
23.00 — Muzyka tan, 

Ofiary 
W dzień imienin ś. p. Józefy Butkiewiczów= 

ny, składa na remont Bazyliki Marja Pawłov- 
ska zł. 5. 

Zamiast życzeń w: dhiu imienim p. Jó- 
zety Mineykowiej składają ma biednych II 
ikiomferemeji. Tow. Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, Fr. Bossowscy 10 zł. 

S. B. dla mieuleczalnie chonych zł 2. 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

Lecznica Litewsk. Stow. Pom. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wilefską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solex, Djatermija) 
czynny od 11 — 6 popołudnin 

Opłata za utrzymanie i wszałkie zabiegi 
lekarskie i rentgen. została obniżona. 

  

AAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Najwięcej żądana 
na rynkach światowych 

ANG. HERBATA. 

  

  

LYONS'A 
JUŻ ZE SW EŽYCH ZBIOROW 

jest do nabycia w handlach kolonjaln. 
Żółte opakowsnie — łagodna 

| Czerwone i — cierpka 

AVVVYVVYVYVYVYVYVVVVYVYVVYVYVYVYVVYVYVYVYTYYY 

szenie do pism miej- 

ч 

Baczność! +:не о геп ле 
Sprawdzcie 

ceny ogłoszeń | 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem _ В REKIAMOWEQO 
$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. > 

`№‚ 

py rewjowe (ponoć z polecenia władz) — 
były jednak sporą atrakcją. Poziom arty- 
styczny chwiiał się — iogólnię jednak pub- 
lieznošė bawiła się. Czy mie jwiamto po- 

myśleć 0 wznowieniu zegoś w 

          

  

Zanim dacie ogło- 

4
X
A
9
A
A
A
A
,
 

  

Drukarnia wydawnictw. 

  

vB 

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REWJA“ Ostrobramska 5. 

Najgłośniejszy film Doby obecnej! 

EBRAK я ВАС 
Przepiękny dramat wschodni o bajecznie bogatej wystawie. 

W rolach głównych: Największy tragik amerykański S. SKINNER i urocza Loretta YOUNG. 
Początek o godz. 5—7—9. W sobotę i niedzielę o godz. 3. 

  

E 

  

RB + 

  

  

Dzwiękowe 

Kino 

u2iś ostatni czieńl Początek u godz. 2:ej Spiesz.ie uj Zeć piacp.ęk0Ą tgiLtycZNą cprpcę 

Pezwólcie nam Żyć 
Wstrząsające walki o byt między najdzikszemi drapieżnik: mi. Polowanie na dzikie zwierzęta bez broni. Nad 

Atrakcje dźwiękowe, Balkon 49 gr. Paster na 1 s. 80 g na pozrst 90 gr Searse 2. 4, 6, 8 i 10 15. 
program: 

  
  

Dźwiękowe kino 

„ 
  

JUŻ JUTRO! Rewela:yiva premjera! 

Nad program; dodatek produkcji sowieckiej „ULICAMI W POPRZEK" 

Nanowszy łim prodakcji „SOWKINO* — Meshwa 1933 r. 

“ „KAIN I ARTEĄ* 
W-g pow. głosn. pisarza rosyisk Maksyma Gortija Reżys. Piotra Btowa. W rcl gł artyści teatru artyst. w Moskwie. 
Oryg. pieśni w wyk, chóru Moskiewsk, Opery Panstw. Film p zewyższsjący wszystkie dotąd widziane f lmy sowieckie. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGIINe 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś we + Wesoly, zachwycający humorem i 

Początek seansów: 4, 6, 8, i 
: zabłyśnie na ekranie naszym wielkie arcydzieło 

3 в į в 

werwą wodewil filmowy 

JA W DZIEŃ — TY W NOCY 
W rol. gł. KATE DE NAGY i FERNAND GRAWEY. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

10.15. W dnie św. o 2-giej. Wkrótce 

1 NIE ODPOWIADA 
  

PAŃ 
Ogramna powodzenia osiągnął przepiękuy o europejskiej sławie f lm 

SKOŃCZONA PIE $ й 
Szampański humor, beztroski śmiech, moc przebojowych piosenek! „Skończona pieśń" to wdzięk pięknych kobiet... 

czar miłosnych upojeń... rozkoszny dwugłos młodych rozkochanych serc... W roli gł. urocza Liana Haid i wytworny 

Wiliy Forst. Nad program: Aktualja dźwiękowe. 

Seanse: 4, 6, 8 i 10,15. 

  

Dźwiękowy 
Kiue-Teatr 

Dwie godziny sieustaunego šmiec 
„ŠWIATOWID“ ski, M. Cybulski oraz najwięksi 

Mickiewicza 9. 

Dziś! Świeta pierwsza pcisks muzyczna kemedja Sportowa 
» 

-- 190 METRÓW MIŁOŚCI 
Dla młodzieży dozwclone. 

hv. W rol. głównych Adolf Dymsza, Zula Pogorzelska, Konrad Tem, Z Lawik- 

sportowcy z Kusocińskien na czele. Przepyszne pioseski w wykonanin <hóru Dana. 

  

Kinost ext) 

„ADRIA“ 
wałka 80 

  

  

  

a 

Dziś! Nowe dźwiękowe polskie arcydzieło p. t. $ 3 4 ó 3 ės ŚR Ww ka ń a $ 

ów. W rolach głównych Nora Ney, Zbyszko Sawan, Hanka 

Konrada Toma. — Nad program!! Na ogolne # i 

« potężny dramat z życia rosyjskiego. W roli głównej twan Pe 

Sensacyjny dramat. Intrygi szpiegowskie bolszewiki 

Rozwadowska i K. Junosza - Stępowski, pios ki 

na parę dni: powieść Gabrieli Zapolskiej „Carewicz 
trowicz i nowa gwiazda Karolewna. 

  

  

  

APTEKA ROMEOPATYCZNA 

  

DO SPRZEDANIA 
Spróbuj ie - porównej<ie 

żądanie jeszcze 

POKO; 
DG WYNAJĘCIA 

@ dom w Spółdzielni mie- dla kulturalnej osoby. 
prowizora fsrmscli 

Florjana G0£0NŠKIEGO 
została przeniesiona z ul Królewskiej 

na ul. Mickiewicza 21 
Apteka zaopatrzona we wszystkie Środki 
homeopatyczne i opatrunkowe jak równieź 

w specyfiki Dr. Madausa. 
  

  

były majster firmy 

„Paweł Bure” 
Poleca zegarki,  biźuterję, 
srebro, platery orsz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, sł Ad. Mickiewicza 4 

WITOLD JUREWICZ 
   

  

  

hy FABRYKA 

  

    

  

Wiino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843, 

  

  

  

ZARZĄD KONKURSOWY MASY 

  

  

ŻĄDAJ    
   

są stare—leżałe, mocna i zdrowa. 

a przekonacie się 
> 

wina wytwórai 

ООО 
WiLNO 

  

ŻĄDŁJCIE WSZĘDZIE. 

  

CIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

  

szkaniowej naAntokolu Dąbrowskiego 12 m. 4. 
O warunkach dowie- 
dzieć się od godziny 9 MIESZKANIE 
do 1-ej rano i od 5-ej 5 pokojowe 2 ogróa- 
do 7-ej po poludniu. kiem — Artyleryjska 1 

Połocka 11 r. 3-a. m. 1, Dowiedzieć się u 
CE EL a dOZORRY, 

PIANINO . 
do sprzedania — ja- 
giellońska 9 —- 12 wej 

  

5 pak. domek 
ście z ogródka. z wyg dami i ogróć 
________ kiem — @а lubiących 

POZOSTAŁE przyrodę, bez 

tańsze ubrania, pła- Jasna 15 

  

szcze i drobiazgi po zu 
pełnie niskich cenach 
wyprzedaje Lombard 
w likwidacji, Biskupia, 

4 

FORTEPIAN 

Roenischa 

POKOJU, lub dwóch, 
poszukuje bezdzietne 
małżeństwo.Oferty pod 
1. K. do Redakcji „Sło- 
wa“. 

    

    

okazyjnie M IE SZKANIE 

  

  

GABINET 

  

  

  

  

Natryski „Hormona“ 

  

= sprzedam. Sadowa 7, cztery pokoje, suche. 
| šrodka od odcizków MET: $ ok . 

imo MEBLI | prow. A. PAKA. В - та - ais 
V. VILEKRIĖ 18-52 SD A AE AIA kaw Ep ia Jagiellońska 9 — 13 

Spółka z ogr. odp. mia okażyjnie. zaułek Potszeona 
Kazimierzowski 11—15 pącharka do herbaciar- 
cz TT ni Żołnierskiej. Zgłos 
  

$ W Jadalnie, apenie salony, Racjonalnej kosmeżyki ieczniczej 3 ae = się Spółdzielnia 85 p.i 
J gabinet, óżka uikiewane i o wynsjęcia po w NswoWilejce 

A Šanis kredensy, stoły, Wilno, Micklewicza Ši m. 4. słónecził 3 osobnem — Daro BEA i 
szaty, biurka. krzesis dębowe U R 6 R Ę wejściem odpowiedni Kaas ba 

i t.p. Ceny znacznie zniżone. ” na każdą pracownię lub P 

kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- | t.p. Można korzystać OSZUKUJ; 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- | z p yna: Wiadomość PRACY 

ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- Garbarska 1, m. 26 vvyvvvevų 2 
Grabowski DYREKTOR 

      

Lekarze do Administracji z po: -- 

  

  

  

NASI 
Koniczyn, tymotki, seradelli i różnych in- 

nych roślin pastewnych oraz łubinów 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

daniem warunków pod OD 23 KWIETNIA 
„Okolica Wilna" аООО ннн 

Zełdowicz 
chor. skórne, wenery - 
czne, narządów moczo- 

wych. 
od 9 do 1, 5 do 8-- 
wieczorem. ul. Mickie - 

wicza 24. 
DOKTOR Pianina 

ZELDOWICZOWA „r BETTING" 

  ONA 
ze wszystkiemi wygo- 
dami na wysokim par- 
terze, jest stajnia, wo- 
zownia i skład dla sia 
na. Lokał odpowiedni ł 

podchodząca. 

    gremnlowanie SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZNIŻONE! 

Proszę się przekouać! Prasowanie ubrań i 
msterjsłów na poczekanin. 

DPDT TAPE 

| -' BÓL 
AAA 

  
   

  

kobiece, weneryczne — i K. i A. FIBIGER '-- — 

  

  

ai — ją RE 3 

PRZYPOMNLĖE MLE A AT Grau o Spredai pa ее оаНЕ в 
e FARBIARNI. PRALNI ma, |ul. Mickiewicza 24 — raty i wynajęcie. — umeblowany dla samot- 

6 © CHEMICZNEJ i GREMPLARNI T tel. 277. Kijowska 4, H. Abelow nego. Wiłoldowa 47—10 
* 44 "m — salis SOME m a ALE Šš.  „EXPRESS* «3 

Em Wielka 31 (róg Szklanej) © 2   Potrzebny ij lokal, 
składający się z 60 — 70 pokoi o ogólnej powierzchni 

1.600 m.2 w rejonie ulic: Niemieckiej, Wielkiej, Wi- 

jeńskiej do Mickiewicza i Zawainej w pobliżu Portn- 

wej o systemie korytarzowym. Bliższych informacyj 

udzieli Sekcja Gospodarcza Kasy Chorych w Wilnie, 

vl. Dominikańska 15 w godzinach urzędowych. 

  

E GLOWY 

  

ALE KONIECZNIG 
2 TYM ZNAKIEŃ     
  

  

szczuplający (panie). : na 
UPADŁ. WiIL. TÓW. HaNDL. KĘ taa R M ków 8 5 T debĖ a Oude knid 

! lupiež, indywidualne dobiei 6 artystokratycznych ro- 

(LOMBARD) Ž o Biskupia 4 | | | 40 każdej R 0 Żórawiny dzin, kawaiec. 38 IAE 
wzywa P. T. zastawców, k'órych rzeczy Codziennie od g. 10—8. 800 klg. do sprzedania RAI | cosi 

wPicytacja b, poczynając od Stycznia w. z. p. |] Ul Wodociągowa 10. nodowianą i 'ekspioa- 
1938 ke do otrzymania resztek licytacyj EE Gay RER =: @ ;Ёсгпа‚ k dużą pra 

nych na podstawie dowedów zastawo- DOKiOUR if оРЕРУЕ У yką rolną, energicz— 
] wych. Janina Dr. Wa 5072 Dzieržawy ny Uni = 

i k lipca 1933 r. Choroby skórne, wene- wny kupiec z szerokie 
Zgłoszenia tylko do 1 lip PIOTROWICZ-  ryczne i moczopłciowe mi. stosunkami poszu- 

JURCZENKOWA. Wileńska 7, tel 10097; T AT kuje,odpowiedniego 
i ordynator Szpit. Sawicz 7° "A c DDAM „Par“, Poznań, Aleje 

d e! d $QSROW charoby skórne, wene- RD AEO AAAA 000 w dzierżawę folwark— Marcinkowskiego | 11 

3 ryczne i moczopłciowe KUPNO 120 hektarów nad AE pod. nr. 5434, ° 

budulec, przy stacji Ponary do sprze- Wileńska 34 i SPRZEDA2 ność Połocka 14 miesz | eaiazniainA 
dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. W kania 5. LekCje 

ы —> | | m m m — 

Ceny b. przystępne, można z dosta- KUPIĘ 

w > Wiadomość: al Zygmuntowska od 2 sal p op totwark do 100 ba w "Lokaie Pope „B——— D == 

R dE HGENNENWENAWA: promienin do 30 klm. OKE  RODOWITA 
6—1, godz. 9 —3. od Wilaa. Zgłoszenia  rrevvvvvvvwwyrywwow FRANCUZKA 

-- udziela lekcyj franca- 
skiego. — 

będzie wolny lokal — Mickiewicza 22 m. 1% 

== pałacyk 6 pokoi ładne ©d godz. 1i-ej do 2-ej. 

Zgłoszenie 

Różne 

  

dla wojskowych. Cena“ -BARDZO 
Pił- matka z wysiłkiem ora 

sudskiego 40. nforma- cująca na kawałek chłe 
cje Tatarska 10 m. 3. ba dla męża bezrobot- 

—- - nego I pięciu 

BIEDNA 

synów 
od 5 — 13 lat błaga a 

adnie pomoc w nabyciu ma- 

szyny do szycia, by jej 
ułatwić zarobkową -pra 

" cę. Sprawdzona 
T.-wo Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Pau- 

ło i istotnie zasłaj guje 
na pomoc. O najmniej- 
sze prosi ofiary — skie 
dać w redakcji Słowa. 
Adres jej: Zwierzyniec, 

  

Niedźwiedzia 17 m. 7. 

FTP LRT TAI 

Zguby 

książeczkę 

  

Zgubioną 
wojskową 

wydaną przez P.K.U: 
Baranowicze na Koź. 
micza Feliksa zamiesz- 
kalego w Poloneczce, 

Redaktor w/z Witołd Tatarzyński. 
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