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W ukochanem · Wilnie:: spocżelo · 
Serce Marsż.Piłsudskili! 

U trum·nr·· Malki" · 
... f •• 

Ostatni hold .. z1·oirla -„ cala · ! PO_ISkii ··W.Clłzowi ·Narodu 
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lWczoraj w żałobnym dniu 
złożenia urny z sercem Mar
szałka Piłsudskiego oraz trum 
ny, z prochami Jego Matki w 
mauzoleum na Rossie - ~il
no przybrało niezW1'"kle po
ważny ii uroczysty wygląd. 

Od wczesnych godzin ran
nych na ulicach miasta panuje 
pżywiony ruch. Bocznemi uli 
cami płynęly nieprzen\Tanie 
liczne delegacjP. poczty 1)7.faJ?
darowe, grupy młodzieży, set
ki organizacyj i stowarzyszeń, 
oddziały wo1skowe, które kie
rując się do trasy konduktu, 
zajmowały zgóry wyznaczone 
miejsca. 

Pan Prezydent 
przed OsJrą Bramą. 

• .. . 
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••. Zloirliśmr u · stóp Matk· serce s li 

Mowa żałobna P. Prezrdenta Rzplitei na cmentarzu na Rossie 
„Wiemy, niema nikogo w Jego polska formuła dla wo

Polece, ktoby nie roznmiol, I Clza. 
jf!It nie1!1a~ cu~o~nym w pięk Kiedy w bieg życia Józefa 
m~ sWO/~J !reset Jest a~t, Y' Piłsudskiego wnikamy, kiedy 
dnm dzlSleJsZym tu w W1łme kai·t~ odwracamy za kartą, ha 
przez nas dokona!1Y• • damy epizod za epizodem, 

To, co stano~ło marz~me ,•zyn za czynem, to jasnem się 
!>~ety, stało się rzeceywisto- stnje, że o calem tem życiu bez 
SClłł·-. h . . 

1 
• interesowne ukochanie Polski 

gdy okoliczności są pozornie I Motka dziecko zawoła, by je rów... co kochać wielkość 
wrogie mym umiarom -wte- U8pokoić, ku sobie przyw!t\zać pra-wd uczyły", „dlu miasta 
dy pytam samego siebie, jak· i szloch w piersi zdusić. I ileż symhoiu nasze.i wielkiej kuł
by Matko kazała mi w tym wy wspomnień, gdy mówię o mat- tury i państwowej ongiś po
padku postąpić, i czynię to, co kach, ileż miłych wspomnień i tęgi". Stwierdza on jednoeześ 
uważam za jej prawdopo- miłych przeżyć cią~nie się ku nie, że „wszystko piękno mej 
dobne zdanie, za jej wolę, JUŻ temu, co matczyne 1 miłe". duszy przez Wilno pieszczo· 
nie oglądając się na nic". A obok uczucia dla Matki, ne", że „uczyłem się tu przy„ 

jakże silne i rzewne jest wi'łz~wać, uczyłem się mY,· 
Jego uczucie dla dzieci, dla có- ślec 1 uczyłem się kochać". „N1~ przyJacie e mot w roi.strzyga. Zaś gdzieindziej: „i pierw-

nocy s1~ zgromadzą . . - , • ... _ „ . szą rzeczą. którą wezmę, są 
I biedne serce moJe spalą w Ale ohok: wielkicli uczuc bez prawa matczyne". „Matczyne 

Aloesie . . interesownych, również wiei· łono, matczyne pieszczoty, 
I tej, która mi dała to ser- kie i piękne są jego uczucia pieściwe pieszczoty dziecka, 

ce - oddadzą osoliiste. Nie zna mowa ludz-. które serce Matki wyczuwa i z 
Tak matkom płaci świat gdy ka piękniejszego hołdu dla siebie wyrzuca, gd1 dziecko w 

proch odniesie' Matki od słów Piłsu iego: trwodze się budzi, pierwsze 
-1isał poeta. „Gdy jestem w rozterc so- spojrzenie widzi nad sobą Mat 

woli Marszałka Józefa Pił- hą, gdy wszyscy są pn ~·wko ki schylonej, by pieszczotą gła 
sudskiego serce Jego u stóp mnie, gdy wokoło podnosi się I dzić dziecko, by je uspokoić. 
Matki spoczywa. Marzenie burza oburzenia i zarzutów, Gdy dziecko silniej zaszlocha, 

rek własnych i wszystkich , t ł 
dzieci wogóle. Znaliśmy Jego Slow t;r,ch s ar~zy,. a~y gę~ 
uczucie dla bliskich i Jego mi- bo~ą tresc, na ~e.ki. me~po• 
łość dla swoich źołnier~. Tu- mman1 . sens dz.is~eJszeJ uro· 
taj w tem miejscu i w teJ chwi- czystosc1 zrozum1ec. 
li jedno jeszcze Jego ukocha· Niech idzie po Polsce, niech 
nie podkreślimy - miłość dla na zawsze dobytkiem wszyst
Wilna, dla Matki Boskiej kich serc stanie się wieść, że 
Ostrobramskiej - „Wielkiej I dożyliśmy tu w Wilnie u stóp 
Księżny Litewskiej" - „dla Matki serce Wielkiego Jej Sy
miłego miasta", „miłych mu· na." 

' Nfety stało się rzeczywistością. 

~}E':1:~1;ii!.~~=~ Uro1zrstos"c1· z· alobne ·w w·1n1·e myślą - realizatorem naszych " 
snów. 
Powiedział sam: „Gdy palec 

Boż"'" ziemi dotyka, na rowni
(Do"ończenie sprawozdania ze §tr. 1·.1zej} 

nach· wyrastają góry i dymią, Czoło pochodu dotarło do 
lawa gorąca"-wewnątrz ziemi cmentarza na Rossie już oko
hulgoce. I ziemia matka w bó ło godz. 10.20. Przed mauzo· 
lu, we wstrząśnieniach rodzi leum przemaszerowały wszyst 
ludzi, ludzi wielkości". kie oddziały wojskowe, idące 

Z tą chwilą nastąpiło głęho- sze przemówienie, (tekst prze· 
kie milczenie i ustał wszelki mówienia Pana Prezydenta po 
ruch. Jednocześnie dzwony w dajemy oddzielnie). 
kościołach miasta o.raz sygna· l\ad mauzoleum przeleciały 
ły radjowe w całym kraju za cztery eskadry po 9 samolotów 
powiedziały trzyminutowe mil wojskowych, uszeregowanych 
czenie i powstrzymanie się od w klucze. · 
pracy w całej Polsce. Na zakończenie uroc~ystości 

Kościałkowskim, marszałkowie 
i wicemarszałkowie Sejmu i 
Senatu, generalicja z gen. Rydz 
śmigłym, Sosnkowskim i Żeli
gowskim na czele, oraz zgroma 
dzorne w mauzolem osoby. A jeśli~ idąc śladem Jego my na czele ' orszaku żałobnego i 

iii, tajemnicfl Jego własnej u.stawiły się na okolicznych 
' wielkosci będziemy usiłowali wzgórzach. Poczty sztandaro
r02:wiązać, to niewątpliwem we zajęły miejsca wewnątrz 
się stanie, że źródłem tej wiei- mauzoleum wokół murów. Na 
kości było nie co innego, jak najwyższym. punkcie wzgó
właśnie Jego serce. Lwie ser· rza, nawprost mauzoleum, sta
ce ~- tak pełne słodyczy. Ser- nęła kawalerja. Na wzgórzach 
ce, przez ktore przeszło tyle też u.stawiły się niezliczone de· 
hlll'z, błyskawic i gromów i ta- legacje z r6żnyc.h ośrodków 
ka wielka mmra tkłiwosci. Rzeczypospolitej w strojach 
, Cądem i tajemnicą tego ser- ludowych ze sztandarami, mlo
ca byłdt r 'Że r tyle zdołoło : od- dzież szkolna i t. p. Całe wzg6 
ezu~ i tyle ~och!lć. , • rze izapełniooe ollirzym.im róż-

Orkiestra odegrała następ· wartę przy grobowcu zaciągnę 
nie Pierwszą Brygadę. Do mi.

1 

li żołnie:rze, poczem. dokoła gro 
krofonu zbliżył się Pan Prezy- howea przeszli raz jeszcze 
dent Rzplitej i wygłosił dłuż- członkowie i:ządu z premjerem 

Cała wczorajsza uroczystość 
żałobna ódbyła się w nadzwy· 
czajnym porządku i w niezwy, 
kłem skupieniu i/owadze, po• 
zostawiając wśró uczestników 
niezapomniane wrażenie. 

. Ki~y zwierzenia Jozefa Pd~ noharWlllym tłumem i oddzia
: !Udsk.iego czytamy, uderza nas łami wojsk<>wemi sprawiało 
I porywa wezbrany rytm prze imponujące wrażenie. 
żyć uc:tUciowych, nieskoiiczo· 
ny w swojem bogactwie roz- Lektyka z sercem 

Groźna srtuacia w Grecji 
maitości, świeżości i bezpo- Około 
średni()ści. godz. 11 ·ej przed 

:Wszystkie ważne, istotne za cmentarz poczęli przybywać 
gadnienia rozstrzygnął ser- oficerowie niosący wieńce, kt6 
cem. Stosunek do Polski, de- re skladano w mauzoleum po 
cyzje co do własnej _pracy i obu stronach drogi wiodącej 
roli, stosunek do prawdy: ,,Ser do grobowca. W parę chwil 

· cem w§ryzałem się kiedyś w p6źniej przed wejściem do 
~rawdę - mówi sam o sobie. mauzolellill zatrlzymała się lek· 
Z p'!t~gi .wzrusze~ia ~astało tyka z sercem Marszałka oraz 
zrosnięc1e uczuc osobistych z trumna z prochami Matki Je· 
interesami Narodu, wyrastał go. 
„romantyzm celów", połączo- P. Marszałkowa z c6rkami 
ny z „pozytywizmem środ- weszły do mauzoleum. Lekty
ków", wyrastała ,chęć zwycię- kę po.nieśli do grobowca dele· 
ienia", wyra!ltalo „Jłębokie gaci Zfemi Wileń.skiej, a tuż 
szczęście, rzewne i ciche, na„ za nią generalowie ponieśli na 
wet dziecięco naiwne, płynąt!e ha1'kach trumnę 0 prochami 

. z wiary w idealne pie:rwiastki Matki. W tym momencie woj-
własnej kultury". sko sprezentowało broń, rozle-

BIAŁOGRóD (PAT). Wy
darzenia w Salonikach przy· 
bierają coraz groźniejsze roz· 
miary. Wczoraj o godz. 5-ej 
rano w całej Grecji rozP,ocząJ 
s1ę manifestacyjny straJk ge
neralny. 

Wladze gteckie wydały ste 
rc,g zarządzeń, ruającycli na 
cd 11 ~tłumienie ewentualnych 
rozruchów i utrzymanie po~ 
rządku publicznego. Z Aten 
do Salonik wyjechały 4 torpe· 
dowce, poza t~m z Larissy wy 
błano do Salonik dwa oddzia
ły kawe.lerji. 

Wszy JCY funkcjonarjusze 
kolejo'" 1 zostali zmobilizowa· 

RAD JO Moce ttc?zuciowe uczY'ulły z gło &i~ bicie werbli, poczty 
.niego Wielkiego Twórcę. Wiei sztandarowe nochyliły sztan· ROZGU.1. · ' tA W AlłSZA WSKA 
k• ł • k h '' d .t' 6.30 P l ełń. 6.33 Pobudke, 6.34 Gimna&tyka, ie sowa~ Ja 1; onor , ttO !pO- dary. Generalicja zaciągnęła ó.5o Mu1yk11, a.oo Audycjo dlo nk6ł, 8.10 
wiedzialność" ofiarność" h'Y· wartę . Audycja dla poborowych, 11 .57 sygnał cza-
łYi .w Jego ustach .tak nrzeko- Po krótkich modłach odpra· we" - pogadanka, 12.30 Koncert w wxko· 

• ' tł • I su, 12.00 Hcinał, 12.15 „Ogródk dzlałk.:>· 

· b · • k Ft • . • , nanlu orkiestry kamotalnej, 13.10 Chwilka D~UJą~I 0 nastą ruę e ZY• WlOnych przez ks, arcyb1SkU• gospodarstwa domowego, 15.15 Wladom~ścl 
wą kr-w1„ogrom.ne~ tętna tl• pa metropolitA Jalbrzyk - o eksporcie polskim, 15 . 2~ Przegl11d g1Qł• ~ • Ż · h • ..- 0\\1 dowy, lUO Płyty, 16.00 „Finlandja nuy.wo 
CZU. ~Ul. Ue ył U OC am. eni e.kie"'o i ks, hisk~a polow.egO· się Suomi" - pogadanka, 16:20 Pleśni po!• 

l k ar d t d W 
tl tkie. 16 45 Rozmowa muiykll ze ałuc)laCzłm po s łl n o OWlJ ra r~Ję w oj.sk Pols.kioh' awlinę, zło: redja, '11.00 ó,Obywatel i urzędnik", 11.:0 

PO"'W8Ch enfoZJllZmu l dumy ż t L • Koncert, 17.5 „Nowe prace hlstoryczne'
1

, -~„ • • . . ono rumnę W J.CTypCle ma uzo- 1a.OO „Tr1yn1istka nie joiat forl!lha„." (pół 
pod ci'?Sam1 zawo.d6~ 1 roz~o„ lemn. Nast"". n.nie Paini Marsizał- 9odtiny muzycznej wa11c.i z przaa4dam1i. 
""CZelll& W płom.tent eh ..-r- 18.30 „Skrzynka ogó!no" 18.40 „tycie ku1· 
•tT ' 0 • ~ 8'DIC- kOWQ zdjęła Z lektyki Urnę Z lurelne i artystyczńe stoficy", 18.55 KOhC91! 

. wu, rozpaczy, 1 niew1.a~ wy· sercem Marszałka, którą poda- reklamowy, 19.2S „Uprawiajmy kukurydzę · ·-
k ł t#fn pogadal'lka 19.35 Wladomoici spottowe, 
U.W~ • 'e em serca Dlez omną fa stOJ'ąceJ' W głPbi krypty 19.45 l>ogodanka aktualna, 20.00 Muzyka 10~· 

nadne1ę p(),1t'1Wftł Go obra ... rywkowa. 20.55 „Obrazek % Poliki Wtpół· . . -„ z córce. UI'na została z.łożona u czesnej", 21.00 36-ta (Osl~tnla) audy~]a z 
lu.dz,1. „podobny. eh. do wulka· stóp tr„ ... ny z P.rocham1' Matki' cyklu „Twórczoś~ Fryd•ry.ka Chopina (1810-c ł 1 UJ.il 1849)", 21 .30 „Plon Sejmiku Otto11raflczn•· now„. " Il e. zycu~ wa czy- .Hal'Sta.łka. . go" - ukic literacki, 21,45 Pogadanka 
łem - m6Wl 0 80hle, „O SZa• &!dualna, 21.55 Muzyka lekka W wyleonil• 

k dl 
J. nlu Malej Orkiestry P. R., 23.00 Wladomoi:i 

CUne 8 1egOt CO zowią im• 101 Wystrzał6W meteor. dla ieglugł poWl9lrznej, 23.05 Mu-
ponderabilja, jak cnota, jak zyk11 taneczna. 

cnota, jak: męstwo i wog61e Po chwili w głębi kryp'ty za- -----------
siły wewn~trzne człowieka". sunięto wejście do grobowca 
„Nienawidziłem zawsze sła- olbrzymią płytą granitową. 

bości" - dodaje i brzydzi się Rozległ się huk 101 wystrz.a
zwyrod:nieniem uczucia „w łów z dział, ustawion.ych na 
sentymentalizni bezsilności". G6rze Zamkowej. Orkiestn 
Bezgraniczne oddanie się 'er- odegrała Hymn . Państwowy, 
cem uważa nietylko za natu. sztandary pochyliły się, a zgro 
ralne, ale za konieczne: „Du- madzone oadziały wojska spre 
szę weź, dup~ daj" - tak_ą jest zent.owaly: brońt-

ZNACZNY WZROST OIICZ,DNO&CI W P.k.O. 
W I KWlRtALI 1f&ł R. 

Według 01latnlc:h danych ogiouonych w 
, , Wladomołclach śtatyslycznych" w pler>l/
uym kwartel• r. b. suma wkładów oucz<td· 
nośclowych w P. K. O. wzrosła o prawie 
10 mllj . zł. do 111cznej sumy 689 mil]oń6w zł. 

liczba i;; l ązeczek oszc:ędnoiciowych P. 
K. O. w tym samym czasie wykazuje wzrost 
o 174.000 <towych l(slęłecztk do ógóln;:iJ 
liczby 2.016 OOO ksłąteczek. 

W Dziale 'Ubezpieczeń na 2ycle P. K. o. 
liczba polis wzrosl• do 120.463. a 1um11 
ubezpieczeń o dalsze pr11wle 3 Miljony zło· 
_tych dg 9gólnej kwqty 181 miljqnóY( złotych, 

ni. Nie wolno im będzie brać sklepów była wczoraj rano 
udziału ani w strajku, ani w zamkntęta. 
zadnych demonstracjach. Tramwaje zaczęłv kursować 

Pomimu ogłoszonego przez po dokonaniu mobilizacji per
władze wezwania, większość &onelu technićz11ego. . ......... „„ ... „„ ......... „„ .... „„ ... „ ... -='·~ 

Wiadomości z 'alego świata 
APARTAMENTY KROLEWSKIE 
DLA PREZYDENTA IDSZPANJI 
Nowowybrany prezydent Hiaz· 

panji Azana zamieszka w Pałacu 
Narodowym, gdzie zajmie z małżor1· 
ką apartamenty królowej Krystyny. 
Zaznaczyć należy, że poprzednik je• 
go, prezydent Zamora, mieszkał w 
sWoJem mieszkaniu prywatnem, a 
do Pałacu Narodowego przybywd 
jedynie dla załatwiania spraw ble. 

premjern obejmuje teki Spraw We
wnętrznych i Zdrowia Publiczne~o. 
Rychło po utworzeniu nowego gaoi
netu, ukazał się dekret rady regen
cyjnej, zatwierdzającej utworzelllfl 
nowego rządu przez Nahas Pasz11. 

GArffiSTER SKAZANY 
NA 60 LAT WIĘZIENIA 

żących . 

Trybunał w Tacoma akazał na 60 
lat więzienia gangstera Williama 
Mahana, oskarżonego o porwanie 
9-letniego George Weyerhausera, za 

AGITACJA którego Mahan domagał się ok;upu 
SYRYJSKICH KOMUNIS'l'OW ·w sumie 200 tys .. dolar6w., 

. . . Po aresztowaniu w ubiegłym .tY· 
Komuniści . l!yryJscy. w rozsyp.l• godniu słynnego gangstera Karp1sa, 

nych ostatnio po ki'aJU ulotkach Mahan uznany został za „wroga pu
wzywają Arabów do w~lki, z z~le· ·hlicznego nr. t". Tytuł ten 'jednak 
wem Pa!est,YnY przez .zydo~1 J~I( piastował tylko 6 dni. W obecne.i 
te? do walki z wła~zam~ a~,g\elsk1~· chwili jeden ty~ko członek _bandy 
Dll, tem1.1 zalewowi $prtyJa1ącen11. Karpiaa pozostaJe na wolno§c1. 

ZAMIERA KOMUNIJ{ACJA ' DYNA~fiT W 'l't1NELU 
W PALESTYNIE KOLEJOWYM 

Komunikacja . ,prywatna 2i Pa~e· W tych dniach wykryto przypa<J. 
styuą jest zupełnie przerwana. Za· kowo większą ilość nabojów dynu
den samochód nie odszedł z Bey• :mitowych, podłożonych w tunelu 
routh do Haify. Kursują tylko nor• kolejowym na odcinku Kvasy -
malnie autokary pocztowe pod sil· Korelevo na Rusi Podkarpackie.[. 
ną ochroną nolicji i żandarmerj!. Zd · h d · pr61 z.i. 
Szoferzy Arab i boJ'" !li" przej' eżdżać an~em prasy ,c 0 ZL 

0 >ę • „ „ macliu, przvgotowo.nego prawdopo-
przez osiedla żydowskie, zaś szofo- dobnie prŻez miejscową ludnoać 
rzy żydzi przez wsie arabskie. bezrobotną; Sprawców wykryto. 

DLACZEGO NIE POPEŁNIŁ 
HARAKIRI? ANGLICY OBSADZA~A 

Do pal'lamentu japońskiego wpły WOJSKIEM PALESTY Ę 
nął wczoraj niespodziewanie sensa- Sytuacja "! Palestynie .uległ~ pew 
cvjny wniosek. Deput. Majada - nej poprawie. Doszło Jedynie ·ło 
c~łonek grnn}' nieza'leinych złożył demonstracyj przed meczetem 'V 
z.'lpyianie, tiiarzego b. pr~mj°'r act- Jaffie. Dziś przy.będą do P.alestyny 
miral Okada nie popełnił harakil'i, dwa f,ułki wo1ska ang1elsk1ego 
chcciaż pra:c&l odpowiedzialno~6 ta z Egip u. 
buat ~noji "' lutym _r. b. Majad1t ZAMIESZKI W PARYżU 
odmówił wycofania wniosku i został Po zakończeniu tradycyjnie co ro• 
c:<„1.yzją przewodniczącego usunięty ku urzl\dzanego pochodu ku czci 
z sali posiedzeń. Joannv d'Arc, doszło w Pe.ryżu do 

NOWY RZĄD EGIPSKI zamieszek wś~ód p~bli~zności, stoją-
Nahas Pasza utworzył nowy gabi- cej wzdłuż ulicy R1voh. Wznoszono 

net, złożony wyłącznie z członków podburzające okrzyki. Zmuszona 
stronnictwa wafd. W ga)Jinecie tym do interwencji policja are,utowała 
Nahas Pasza P.Oza stanowiskiem około 60 osób, 
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{~eso~:ci:] Wioska demonstracja w G newi· ' 
••Pokręcona_. przeciw dopuszczeniu Abisynii do stołu obrad 

k . . GENEWA (PAT). 1Wczoraj swe miejsce i wyszedł z sali punkt 18 porządku obrad, °"I Następnie odbyło się posie-am1en1Ca o godz. 17-ej rozpoczęło się obrad. bejmujący spór włosko-abi- dzenie publiczne Rady, na któ 
" poufne posiedzenie Rady Ligi Nast~pnie zabrał głos de.le- syński ma pozostać. Min. Eden rem przyjeto raporty, doty-

Na ławeczce w bramie sieazi Narodów, które zagaił prze· gat Abisynji, Volde Mariam, oświadcza, że jego zdaniem czące prac komitetu znawców 
dozorczyni Wojciechowa ze wodniczący min. Eden, zwra- który oświadczył, że Abi~ynja sprawa powinna pozostać na w sprarwie pomocy dla ubo· 
swą kumą Janową. Obserwują cając się do obecnych z prośbą będąc członkiem Ligi Naro- porządku dziennym.. giich cudzoziemców, prac ko· 
wchodzących i wychodzących o wypowiedzenie się w_ spra· dów nie jest napastnikiem, ale Podobne oświadczenia skła- mitetu higjeny oraz raport w 
z bramy lokatorów. wie porządku obrad. ofiarą napaści, Abisynja nie dają również min. Munch s1„rawie wyborów członków 

-Eh! -wzdycha dozorczy. Po skreśleniu z porządku o- pogwałciła żadnego prawa (Da~ia) i amhaaador Madairia- stałego trybunału w Hadze. 
ni. - Dziwne u nas lokatorzy brad sprawy osiedlenia asy· międzynarodowego ~ j)Ozosta- ga (Hiszpan.ja). Wobec braku Sprawozdawcą w tej ostatniej 
mieszkają. Cata kamienica ja- ryjczyków orai: spr~wy. skar- je związana. z Ligą_ Narodó~. ~rzeciwu mny?h człook?w spi:awie był Aloisi, k~óry byl 
koś pokręcona. Naprzykład, g1 rządu Iraku l wpisaniu pro Przewodniczący Rady min. Rady, przewocliuczący stwier znow obeoirYJ na posiedzeniu 
widziała pani tego faceta w jektu konwencji w sprawie Eden stwierdza, że chodzi je- dza, że Rada Ligi postanowiła Rady Ligi. 
meloniku, co z bramy wy- stosowania transmisyj radjo- dynie o ustalenie por~l}dku I utrzymać sprawę sporu wło-
s~edł?„. To jest Pitraszek, Io- wych dla celów pokojowych, dziennego. Rada Ligi Naro- sko-abisyńskiego na porządku Następne poisle'dzenie RaaJJ 
kator z pierwszego piętra. P.o- zabrał głos delegat Włoch, dów ma się wypowiedzieć, czy obrad. odbędzie się dlliś po południu. 
wiadają 0 nim, że malarz arty- Aloisi, oświadczając, że prag· 
~ta. ale ja pani powiadam, że nie złożyć oświadczenie w 
to jest świnia. Same gołe ko· sprawie wpisania na ~rządek 
biety maluje. obrad sporu między Włocha-

mi a Al>isynją. 
- I dla kogo on toto malu- Przewodniczący min. Eden 

je? wzywa delegata abisyńskiego, 
- Dla takich samych świń, aby zasiadł przy stole Rady. 

.rak on. Wolą malowankę, od Aloi.si oświadcza, że delel(a· 
żywego ciał.a, bo malowanka cja włoska nie może zgodzić 
im w mordę nie da, jak będą się na obecność przy stole Ra
podglądać„. dy dele~ata abisyńskiego. W 

Pani Wojciechowa urywa, Ahisynji nie istnieje obecnie 
gdyż przez bramę przechodzi żadna organizacja, a jedyną 
elegancka niewiasta. suwerennością istniejącą w 

- Widzi pani! - trąca ku- tym kr~ju jest suwerenność 
mę. - Ta znów to jest pierw- Włoch. Wszelka dyskusja w 
sza . żona tego malarza z pierw· sprawie sporu włosko-ahisyń-
szego piętra~ skiego byłaby zatem bezcelo-

- Rozeszli się? O co? wa i przedstawiciel Włoch nie 

100 szkól ku czci Marszałka 
stanie na Ziemi WlleńskleJ w ciągu roku 

W czorat odbyło się pod skiej, zrealizować budowę w turalnego i gospodarczego 
przewodmctwem pana premje ciągu roku 1936/3'? stu nowych Ziem Wschodnich". 
ra Kościałkowskiego :Qosiedze sżkół powszechnych imienia 
nie Rady Ministrów. Pragnąc Pierwszego Marszałka Polski. KONGRES żON 
uczcić w pierwszą rocznicę Niezbędne ś.rodki pomocy w DYREKTORóW SOWIECKICH 
zgonu :Ramięć Wielkiego Mar· budulcu i w kwotach :pienięż- W obecności Stalina, . Mołoto'fa. 
szalka Polski, Rada Ministrów nych zostaną postawione do Kalinina, Kaganowicza, Woroszyfo. 

· ł t · h d " · 'hl'· wa i innych otwarty został na Krem powzię a nas ępuJącą uc wa· Y8P?Z~CJl1 w ciągu naJ izsze lu wszechzwiązkowy kongres żon 
łę: · go miesiąca. dyrektorów przedsiębiorstw, inży. 

„Rada Ministrów, mając na Ponadto, w imię najwyższe. nierów i techników ciężkiego pua
uwadze oodstąwy rozwojtt te.i go dobra Rzeczypospolitej i mysłl\. Kobiety te biorą bardzo ży• 
ziemi, która była zawsze naj- zgodnie z dalekosiężną myślą wy udzia't'w pracy na rzecz pod.nit· 
bliższa sercu Józefa Piłsud· Marszałka P1"łsudskiego, Rada sienia życia kulturalnego i mater.tal< ucgo robotników i ich rodzin. Jak 
skiego, postanawia, udzielając Ministrów postanawia wzmóc i:odaje agencja Tass, w kongres:e 
pomocy ludności Ziemi Wileń czynną politykę rozwoju kul. uczestniczy 3.ooo delegatów. 

_ o te gołe kobiety im po- mógłby w nie.i uczestniczyć. 
5zło, które on maluje. Bo, Aloisi po tych słowach opuścił 

uważa pa.ni, jak się bez całki ------------------------------------··------------dzień na te swoje naguski na- '71Te •• ,~pon1n•-en- o 'lł•ar· ~zalku patrzył, to potem do żony nie ._ .,.. .:. lłl• .:. 
miał chęci. 

Znów przez bramę przecho
dzi jakiś jegomość. 

'..-.. A to jest - wyjaśnia 
szeptem dozorczyni - pierw· 
szy mąż tej _kobity, co tu teraz 
przeszła. Na drugiem piętrze 
mieszka. 

- To ona już dwóch mężów 
miała? 

- Trzech, moja pani. Naj
pierw żeniata była z tym z 
arugiego piętra, potem wy~zła 
za tego z pierw,Szego piętra i 
niedawno si'ę rozeszła z lokato
rem z trzeciego piętra„, 
,Do bramy wchodzi wysoka, 

tęga niewiasta. 
- A ta - wskazuje kumie 

JHtni Wojciechowa - to jest 
Clruga żona tego z trzeciego 
p'.ętra. któren się rozszedł z 
pierwszą żoną tego z drugie
go piętra„. A ta ruda, którą 
stąd w oknie widać, to jent 
zn6w pierwsza żona naszego 
gospodarza, która teraz znów 
żyje z tym z drugiego piętra. 
A 2111ów na czwartem piętrze 
mieszka druga żona tego z dru 
giego piętra, która kombino· 
wała z tym z trzeciego i... 
· - O jej l ...... łapie eię za gło· 
wę kuma. - Przestań pani, bo 
kręćka można dostać. I o co 
on.i się tak wszyscy .rozcho
dzą~ 
· - Djahli ich wiedzą! Cala 
kamienica taka. Wszyscy się 
źrą i kłócą. Żony lokator6w za 
gospodarza chcą wy,fść, żeby 
potem swoich byłych męZów 
eksmitować. A zn6w dwie 
pierwsze żony gospodarza z lo
katorami się pobrały i na 
zł.ość staremu nie chcą komor· 
nego płacić. W$zystko też się 
tak pokręciło, że już sama do
kładnie niie wiem kto jest czy
;ą żo.ną, a kto czyjem mężem. 

-Zwarjowana kamienica! 
- Strasznie, moja pani. Ja 

myślę, że to przez tę wilgoć, 
która jest w kamienicy. Z tej 
wilgoci, uważa pani, wszystko 
się rozłazi i.nic się kupy nie 
d10ą trz~ać. 

Na~l®n S!ld_ek. 

I 

&dr Marsz lek; brl w. -Gene • e 
Było to w grudniu 192'2' ro

ku. Studjowałem wówczas 
wraz z dwunastoma k<>legami 
Polakami na „Handelshoch
s~~ule St. Gallen" w Sz,wajca· 
rJi. 

Sytuacja polityczna na fo· 
rum międzynarodowem wy· 
glądała niezbyt wyraźlllie, ze 
względu na trwający w6w
czas zatarg polsko-litewski. 
Prasa rozpisywała się bardzo 
szeroko na temat możliwości 
nowej wojny. Interwencje w 
Lidze Narodów, jak zwykle, 
nie odnosiły pożądanych re
zultatów - w sumie wyraeta· 
ł;:a. przed nami obawa opUISzcze 
nia Szwajcarji i ewentualne
go powrotu do kraju. 

W dniu 7 grudnia sytuacja 
uległa nagłemu odprężeniu, 
gdy dzienniki na _pierwszych 
swych stronach doni-O·sły, że 
do Genewy udaje się sam Mar· 
szałek Piłsudski, celem osta
tecznego zlikwidowania zatar.· 
gu. 
. Odetchnęliśmy wówczas t. 
ulgą. Wiedzieliśmy, że Mar· 
szalek załatwi .sprawę rady
kalnie i przechyli szalę na 
jedną, lub na drugą stronę. 
Już następne dni potwier· 

dziły nasze nadzieje. Znów na 
pierwszych kolumnach poda
ły dzienniki światowe rezul· 
taty interwencji Mars•zalka 
Piłsudskiego. Pamięta je każ
dy Pe>lak. 
Marszał~k Piłsudski nie m6-

wił wówczas wiele. Szanował 
swój czas nadewszystko. 
Znalazłszy się prized przedsta 

wicielami wsz)"Stkich państw, 
reprezentowanych w Lidze Na 
rodów, zapytał wówczas li
tewskiego ministra ~~raw Za· 
granicznych Litwy, Waldema
rasa krótko i węzłowato: 

- Pokój, czy wojna~ 
Przeciwnik nie spodziewał 

si~ takiego obrotu Eprawy. 
~~-- P.okój ! - odQowiedział. 

J 

Tego samego dnia jeszcze 
otrzymaliśmy z Konsulatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Zurychu wezwanie do przy
b-yoia do Zurychu celem po· 
witania powracającego z Ge
newy Marszałka Piłsudskiego. 

Przedziwny urok krył się w 
obietnicy spotkania W1ielkie
go Marszałka na obcej ziemi, 
przedziwny urok krył się w 
ceremonji g<>szczenia, samemu 
z gości!lly korzystając. Mar. 
szalek Piłsudski tak soht\ zaw
sze Polskę symbolizował, że 
zdawało nam się, że to nie On 
tylko, ale właśnie Polska ca
ła do nas w gościnę przyje· 
chała. · 
Był dzień 1f grudnia '1927 

roku. W o}>szernym, oszklo
nym hallu dworca kolejowe· 
go w Zurychu zhierały się 
gtupki Polaków, przybyłych 
z przer6ż_!!ych zakątków 
Szwajearji. W miarę zbliża.nia 
się godzi.ny pierwszej napły
wać poczęły coraz liczniejsze 
grupy Szwajcarów, którzy na 
wieść o przejeździe Marszał· 
ka. chcieli przynajmniej raz 
ujrzeć na własne czy „den 
grosse.n. Marschal Polens". Pu
szczano ich w miarę możności, 
nie czyniąc żadnych utrud
nień. 

Na miejsce, gdzie miała się 
zatrzymać salonka Marszał
ka, ustawiła się koJonja pol· 
ska w Szwajcarji. Na czele ze
branych stał Konsul R. P. w 
Zurychu p. Czaplkki ' i mał· 
żonką i urzędnicy konsulatu. 

O godzinie 1 po połudnh1 
uke.zał się na perome polski 
kolejarz, towarzyszący Mar· 
szalkowi w podróży, a wślad 
za nim wyszedł z wagonu sa· 
łonowego por. Zachorski. 

- Pa.n Marszałek w tej 
chwili opuści salonkę - za
meldował p. konsulowi Cza· 
plickiemu. 
. ~ jednomyślnym odruchu 

ods.toniły się wsZ)718tkie gło- - A ja Piłsudski - odparł 
wy, a w tej samej chwili w Mar·szałek, - bardzo mi przy. 
drzwi·ach salonki ukazała się jem.nie poznać pana I 
dobrotliwie uśmiechnięta po· Huragan szczerego śmiechu 
stać Marszałka, który opuścił towarzyszył serdeczności po· 
wagon w towarzystwie ppłk. witania. 
Becka. Ubr~y był po cywil- Marszałek był w wyjątkQ
nemu. V[ ~iem.ny m~rengowy' wo dobrym humorze. Wytłu· 
pła~z~z 1es1enny, w !~sny ezal maczywszy się obawą 0 zdro
owtn1ęty dok~ł~ szyi ~ W:YI"ZU• wie, wszedł z,powrotem do sa
?ony fanta~yJnl~ na Jes1·onkę, Jonki i rozmawi·ał j'. nam; 
i w Jasny m1ękk1 kapelusz. By- przez okno 
liśmy nieliczm.ymi z _ _pośrod • 
tych, którzy widzieli Marszał- - Ten pan Waldema!as to 
ka w tym niecodziennym stro- ha,rd~ P,or~ądn)'.' czł<!w1ek -
ju. Twarde, marsowe oblicze, mow1ł usm~ecJiaJą~ · się ,:wes?
jakie s.Poglądało zwykle z pod ło -. tylko sw!at nie c~ciał ~1ę 
szlif Marszałkowskiego mum.- lla mm pozn.!1c• G~dah na nie
duru, ustflpiło miejsca łagod- go, malowa.h go Jako wal~z: 
nej dobr'Oci. nego czło~eka, ~ on _pr.zeeu~z 

. _ . poza J.>OkoJem nie chciał me 
.Mar~załek. n:e. luhił wszel- wi~eJ. Do h1dzi trzeba tY-lko 

kich h1storyJ ofic1al~ych. T~~ serdecznie podchodzić. 
zapewne tłumaczy su~ r6wruez . . . . . 
fakt, że dziwnie niecierp1irwie Ale Ja w1edziałeJ!i? .że !<> 
czekał na zakończenie pt>ze- wsz1stko t~k ~zczęsh.wie się 
mówienia powitalnego, wy- skonczy!. W1edz1ałem .Jftk tył~ 
głoszone~o przez Konsula ko ~rzyJechałem ?o G':n!'WY.· 
Czaplickiego. Przeczekał wre- Zamieszkałem Jn1&nowic1e "'! 
szoie1 aż padnie okrzyk, „niech h~telu P?d num~rem 12-n. Zdzi 
żyje Marszałek Piłsudski", wił? mrue to w1~lce. K~!em 
przeczekał aż z _piersi na.szych ~obie przywołac włascu:iela 
wyrwie się trzykrotny okrzyk 1 zapytałe~ o J!r~czynę. Tł"!· 
„niech iyje" i teraz dopiero maczył, z~ g~ci:e. są naogol 
ożywił się na dobre. p~zesądni l un~kaJą cyfry 13. 

- W miłym kraju żyje- Niema! - ośwmdczyłem~ m~ 
cie _ przemówił do nas, g.o· wtedr. Wszystko tu musi hyc 
d · t d r kę y prawidłowo! Po dwunastu 
aJąc nam war ·o ~· · - • t ' · · t ' · 

łem w tym kraju długi czas. zswsz~ ~zynasc1e 1 rzyl?-asCie 
Tu kuliśmy to wsŻystko, czego d~wac mi proszę na drzwi! Lu. 
w Polsce ukuć się nie dało. b1ę łę cyfrę! • Ta trzynasłk!1 
Cieszę się, że widzę was w in- przekonała mme o wygraneJ. 
nych warunkach, niż mY, tu Mijały minuty, kwadranse1 
siedzieliśmy. a Marszałek ciągle opo·wiadał 
M6wiąc tak t.bliżyl się wre- wes?ło, żartobli.wie, beztrosko. 

szcie Marszałek do jednego z ~w1zdek I?oc1ągu. prz,erwał 
naszych kolegów. Był to we· Jednak ~e miłe. chwile. 1 rze~a 
soły moment. Kolega zasko· było. pozegnać yY od~a~ .Poze· 
czony mianowicie tero, że sam gna~1s~y Go >~1ęc .piesn}ą Je. 
Marszałek wita się z nim, skło- go zołmerzy, pieśnią, ktora to· 
nił się głęboko i przedstawił warzyszyła ·~ krwawych ł?o
się. ja~~: ;,My p1erws·za Bryga· 

- Postawka, jestem Panie da • 
Marszałku!. Bronisław Jezierski. 
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Kobieta hersztem przemrtn~ków 
łódź całym pędem najechała 
na podwodną skałę i została 
rozcięta w pół. Katastrofa na
stąpiła w miejscu, rojącem si_ę 
od rekinów. 

Zq.1kala n1iano ,,djablicq z Sinqap_ore'' Gdy reflektory policy'jne 
oświetliły miejsce 'v-ypadku, 

Gdy na wodach Singapore kompromitującego Ma:lly Banluda~a się _motorówką w_r,az d~iła ją lód~ policyjna. Mo!o- zauważo.no jak kilku ludzi 
rozlegną się syreny motoró- derloo.n. z kilkoma ze swych MalaJOW rowka „kobiety d1abła z Sm- rozpaczliwie walczy z żarłocz
wek stramików celnych, lub Mally Banderloon pracuje do oddalonego od brzegu stał- gap?re" popędziła pełnym ga· 1 nemi bestjami morskiemi, któ 
kilka kul p11zeleci ze świstem bowiem według raiz wytknię- ku, by pl'lzeładow~ć stam!ąd ze~ .napr.zód,, ~ręcznie prze- re wkońou ich wciągnęły w 
nad łodziami przemytników, tej, a skutecznej zasady. Jed- transport narkotykow. :Wysle- WIJaJąc się wsrod skał. Nagle morską toń. 
ci ostatni wiedzą, że wpadli nocześnie angażuje się w 2 
i że pójdą do więizienia. Tylko przedsięwzięciach. Jedno z 
6 łodzi Mally Banderloon zaw- nich służy tylko do zmylenia 
sze unika karzącej ręki spra- czujności władz, podczas, gdy 
wiedliwości. Gdy urizędnicy drugie jest w rzeczywistości 
celni wstępują na pokład sta- przeprowadzane. · 
teczków, Mally Banderloon, by Tak: naprzykłaCI, pewnej 
w transporcie melolllÓW szu- nocy poHcja w Penang zau
kać ·narkotyków, zawsze wpa- ważyła na morzu szozeg'ólne 
dmie im do rQki mel-On, który znaki świetlne . . Podczas, gdy 
tylko jest melonem. ,Wśród cała uwaga władz skierowała 
stosu melonów z.u.ajdują się się na te światła, tuż rod no
i takie, w któryca wnętrzu sem policji pl'!zejecha statek 
przechowuje się narkotyki, z transportem opjum. Co 8 dni 
lecz te, załoga potrafi spryt- Mally Banderloon zmieiniała 
nie u.kTyć. Załoga tych stat, fortel. Nigdy nie brakło jej 
ków składa się wyłączni z tu- nowycll pomysłów, a władze 
hylców. Są oni specjalnie wy- zawsze p_adały ofiarą J0 eJ' tric
sizkoleni i biała kobieta może k 

h lk 1 , ów. 
na nic ca owicie po egac. 

Wpobliżu Singapore, na Na Jej ło'dziacll pracowali 
niewielkim pagórku, wznosi jak już o lem wspomnieliśmy, 
się biały domek, . skąd rozta- wyłącznie Malaje. Lecz w mia 
cza się ws_paniały widok na stach portowych pracowało 
hl'lzeg mor.ski. -yv_ tym domku dla ,,kobiety djabła z Silllga
zawiera się tranzakcje, które pore" kilkunastu białych. Mal
Hotyczą nietylko prremyitu ly Banderloon potrafiła ich o
narkotyków. Tutaj nielegalnie motać. Stali S'ię od niej zależ
.wyłowione. perłY: zmieniają ni wskutek nałogowego zaży
swych właścicieli. Tutaj po- wania n.arkoiyków, wskutek 
stanawia się, gdzie ma być długów i wszelkiego rodzaju 
:wy\Słany, nowy, nadeszły z nieczystych machinacyj. Przy 
'Ameryki lub Europy trans- tern ta niebezpieczna kobieta 
pori białych kobiet. Nawet tu w takich wypal.kach nie ską
rozpatruje się plainy wojsko- piła pieniędzy - lecz każdy 
:we. Wszystko więc, począwsizy banknot, który komuś wręcza
<>d szpie_gostwa, a skończywszy ła, był oczkiem sieci, która się 
na handlu żywym fowarem, coraz bardziej zacieśniała wo
służy do wzbogacenia, nie· kół jej ofiary. 
mfodej choć jeszcze uroczej, Malaje uważali Mally Ban-
Mally Banderloon. derloon iza kobietę, obdarzoiną 

Rozumie się, że 'do władz jakąś nadprzyrodzoną mocą. 
aochodizą sluchy o tern, co się Wycżuwała bowiem w jakiś 
'dzieje w białym domu. Lecz niezwykły instynktowny spo
PQlicja nie mogła do·tychczas sób grożące jej niehezpieczeń
ująć właścicielki willi, ponie- stwo, jak i rozpoznawała zdraj 
waż :nie miała przeciw niej ców, któl'lzy clicieli się wkraść 
żadnych konkretnych dowo· międ~y jej ludz! ~ detek!ywó~ 
dów. Gdy czasem wpłynęło a ktorym1 poliCJa chciała Ją 
już do władz godne zaufania ·otoczyc. 
doniesienie, wówczas podczas Mally Banderloon zmarła 
dokonywanej w białym domu w niezwykle dramatycznych 
rewizji, nie znajdowano nic okolicznościach. Pewnej nocy 

Apel poległych w 

Jaka bedzie przrszlośłł 
Co . o tem mówi słynny wynalazca, Marconi 

Słynny wymala:zca włoski, 
Marconi, wydał niedawmo ban
kiet na swym jachcie „Elec
tra" i opowiadał zebranym, jak 
sobie wyobraża najbliższą 
p::zyszłość lud·zkości. Przede
wszystkiem. zbijał pogłoski, 
jakohy: zajmuje się uzyska
niem porozumien.ia się z Mar
sem. 

- Jesf jeszcze tyle do zro
bienia na ziemi, oświadczył, 
nie mam zamiaru poświęcać 
czasu innym planetom. 

Główną uwagę poświę
cam zagadnieniu przesyłania 
ene:-gji zapomocą telegrafu 
bez drutu. Tak, jak obecnie, 
wysyłamy w przestworza 
dźwięki, w _przyszłości będzie
my wysyłali siłę. Przęd 40 la
ty wyśmiano mnie, gdy o-

świadczyłem, że kiedyś bę
dzie się mo~na obejść bez ka
bli transoceanicznych i że 
będziemy się poro,zumiewali 
z ludźmi, mieszkającymi po 
drugiej stronie oceanu, zapo
mocą telegrafu bez drutu. Wy. 
nalazłem iskrowy telegraf i 
wyka:załem, że nie rzucam 
słów na wiair. 

Obecnie wierzę, że za kilka 
lat samochody, P.Ociągi, stat
ki i sallnoloty będą brały ener
gję wprost z powietrza, dzięki 
odbiorczym aparatom, które hę 
dą chwytały fale siły. Wszyst
kie przewody elektryczne pój
dą do lamusa. Zaoszczędzi się 
wówczas olbrzymie ilości nia
terjału i siły roboczej. 

Źródła energji? Na pewno 
uda się wkrótce uczonym od-

dać na na~ze usługi przypły• 
wy i odpływy morza. Również 
i rozwiązanie sprawy najwięk 
szego źródła energji, siły pro· 
mieni słonecznych, nie da na 
siebie długo czekać. 

Rola ele~tryczności ~ajmie 
w na.szem zycm COTaz w1ększą 
rolę. Już widzę ten dzień, w 
którym mikro promienie będą 
prz·enikać ludzki organizm i 
zastąpią skalpel chirurga. Każ 
dy człowiek będzie nietylko 
posiadał radjoodbiornik, lecz 
i aparat nadawczy, który mu 
umożliwi nawiązanie bezpo· 
średniego kont.aktu ze wszyst
kimi ludźmi, zamieszkujący„ 
mi kulę ziemską. Wówczas 
przyjmie się jakiś międzyma· 
rodowy język i nastąpi okres 
pokoju„. 

Sen za 50 trsiecr zlotrch ! 
Cierpienia bogacza, który nie mógł spać 

We wszystkich indyjskicl1 
i angielskich gazetach, wycho
dzących w lindjach, ukazało 
się pewnego .dnia następujące 
ogłoszenie: 

„Temu, kto poleci mi spa· 
sób, dzięki któremu będę mógł 
zasnąć, ofiaruję 2000 funtów. 
Gdy poda mi sposób, który 
będzie wyw"ierał skutek na 
dłuższy okres czasu, uczynię 
go hogaiym i szczęśliwym. Rai 
Bahadur Bajoria Lucknow". 

Pewien dziennikarz angiel
ski przebywający w Indjach, 
nie chciał wienzyć w praw
dziwość ogłoszenia i udał 

Wilnie 

się do Luckmow, by na miejscu 
sprawdzić tę wiadomość. 

cy - ponieważ Rai Bahadur 
Bajoria jest wierzącym Hin
dusem i przestrzega przepi8ÓW 
religijnych. Nie woll}o mu pić 
allmholu, ami zażywać pew
nych pokarmów. Nie wolno 
mu nawet zażywać europej• 
skich lekarstw. Nie wolno mu 
też robić zastrzyków, ponie• 
waż prz.episy religij1I1.e zaka
zują, by obce. ciało dostało się 
do krwi, a pan mój nigdy się 
nie zgodzi, by jego organiizm 
został zanieczyszczony. Rai Ba: 
hadur Baj-ori...a oświadczył le
karzom europejskim, że woli 
umrzeć, niż wykroczyć prze
ciwko przepisom kasty. · -

Urna z sercem Syna przy trumnie Matki 

W pałacu bogacza, który 
cierpiał na bezsenność przy~ 
jął go kamerdyner Bajori. 
Służący opowiedział mu, dla
czego umieszczono powyższe 
ogłoszenie w gazetach. Rai 
Bahadur Bajoria, który jest 
posiadaczem ziemskim, wiel
kim kupcem i poważną osobi
stością w kołach illldyjskich, 
pewnego r.aizu zachorował na 
grypę. Szybko wrócił do zdro
wia, choroba jednak pozosta
wiła po sobie ślady - prze
śladowała go bezsenność. Pró
bował różmych środków, lecz 
nic nie pomogło. Nie mógł 
zmrużyć oka, podczas nocy. 
Chwycił się więc ostatniego 
środka. Umieścił ogłoszenie w 
gazecie, w nadziei, że ktoś kto 
równie cierpi na bezsenność, 
przyśle mu jakiś zbaw~y 
środek. 

Nastęfnie kamerdyner opo.; 
wiedzia dziennikarzowi, że 
ogłoszenie w gazecie odbiło 
się głośnem echem w całym 
świecie. ,W ciiągu krótkiego 
czasu ponad 15.000 listów na„ 
płymęło z Chin, z Haiti, Kana~ 
dy, Ameryki Północnej, An· 
glj-i, Niemiec, Rosji, Portuga
lji, Hiszpanji, .Grecji, Egiptu 

Onegdaj o godz. 20-ej _prze
szły ulicami Wilna przy dźwJę 
kach żałobnych werbli cap
strzyki orkiestr wojskowych 
z pochodniami. Orkiestry te 
pOdążyły na pl. Łukiski, gdzie 
tymczasem zebrały się i usta
wiły w czworobok przyby~e 
specjalnie do ~Jilna poczty 
sztandarowe i chorągwiane 
wszystkich oddziałów Wojsk 
Polskich, poczty sztandarowe 
organizacyj b. wojskowych w 
historycznych mundurach, K. 
P. W., Przysposobienia Woj
skowego, harcerzy oraz . dele
gacje poszczególnych stowa
-rzyśzeń. 

Na placu zapłonęły dwa ol
brzymie sfosy i rozpoczął się 
apel zgromadzonych oddzia
łów wojskowych, w czasie któ 
rego pułk. Kowalski odczyty
wał kolejno grupami nazwi
ska traconych na tym placu 
męczenników za wolność pow 
stańców z r. 1863 oraz żołnie
rzy, poległych w latach 1919 
i 19ZO przy zdobywaniu i obro 
'li e W tilna. 

YI przyleg'9ącyin do placu 
kościele św. jak.óha·. rzęsiście 
oświetlonym reflekt~am~! p_? 

częły bić dzwony, a słowom 
oficera: „Poległ na polu chwa 
ły" towarzys_?:ył głuchy war
kot bębnów . .Wojsko sprezen
towało broń, a uczestnicy tej 
żałobnej uroczystości oraz nie 
zliczone rzeszt:; ludności, zale
gające zarówno . plac, jak i 
przylegające doń ulice, trwa
ły dłuższą chwilę w milczeniu. 

Dowódca apelu pułk. Ko
walsk:i odczytu.ie na zakończe 
nie jeszcze jedno nazwisko: 
Pierwszy Marszałek Polski 
Józef Piłsudski. Oficer rapor
tujący odpowiada: „Umarł 
ciałem, lecz żyje w sercach 
naszych i żyć będzie wiecz
nie!' 
Słowa te, powtórzone przez 

potężne megafony, ustawione 
na placu i przyJe!!ających uli
cach, wywarly ol1nzymie wra 
żenie. Wśród tłumu zaległa 
śmiertelna cisza. Wojsko spre 
zenlowalo broń. Powagę chwi 
li podkreślało długie bicie 
werbli. Jednocześnie z oddali 
rozległ się huk 21 wystrzałów 
armatnich, a na niebo padł 
snop świateł 6 potężnych re
flektorów. Snop ten zamknął 
się w jednym punkcie nad ko
ścio!~m św. Teresy. two_!zac 

nad nim jakby olbrzymi bal
dachim. 

W chwili, gdy na pl. Łuki
skim ukończono apel pole
głych i rozległy się salwy ar
matnie, ozłonkowie najbliż
szej rodziny Marszałka oraz 
Jego byli adjutanci, płk. Bus· 
ler i mjr. Lepecki, podjęli na 
barki trumnę ze zwłokami 
matki Marszałka i przenieśli 
ją do nawy główne.i kościoła 
św. Teresy, r:dzie ustawiono 
ją na ki:l.tafa)ku. 

Pani Alebandra fiłsudska 

- Pokonać bezsenność mcii 
na przecież w bardzo łatwy 
sposób - oświadczył dzienni
karz, gdy kamerdyner skoń
czył swą opowieść. - Niech 
Bahadur wypije przed uda
niem się na spoczynek szk.lan
kę whisky z sodą, luh zażyje 
pastylkę adyliny, aspiryny, 
lub niech zrobi sobie !Zastrzyk. 

- To nie może być wzięte 
pod uwagę - odparł służą-

i Szwecji. . · . 
Kamerdyn.er 'Zaprowaa.Ził 

dziennikarza do sali, gdzie 
znajdowała się nadeszła ko• 
respondencja. Stosy list6w le„ 
żały porozrzucane na stołach'• 
knz.esłach i skrzymiach. Co· 
dzioonJe p_oczta przYlllosi setki 
no:dWY.ch bezwartościowych' 
ra . 

wraz z córkami weszła na pod , • I 1 d k 
niesienie przed niszą. w któ- Tragiczna sm1er, m o ego a tora 
rej spoczywał!> serce Marszał . . . 
im. Dl•1ższv moment trwało W czora1szeJ nocy w rekWil- wari kontrakt z teatrem Ziemi 
odmurowan(e niszy. zytorni teatru Ziemi Pomo!· Pomorskiej na przyszły sezon. 

Urnę z sercem Marszałka s~ej w !l?ruyniuwwypyaddaerkzył sP1oę 
. ł Al k d P'ł d meszczęs iw . . 

WYJ~ a P· e .san ra 1• s~ · skończonem przedstawieniu je 
ska 1 wręc~yła _Jl'} starszej so!- den z najmłodszych artystów 
ce'. W. ~dz1e, kt?ra w, asysc1e t t u 20-letni Sergjusz Ni
naJblizszych ad3utantow Mar- ł ea r ' ste u· ac od seudo-
szałka przeniosła urnę usta- ~s, wy J .P J.AYllp p · 

· · · t, t ' M · mmem erzy am, mampu-
w_iaiąc Ją u s op rumny at- lu. c rewolwerem, spowodo-
k1 ~la~sz~lka na spec3aln~m w~( w strzał. Kula trafiła go 
wzmes1em u, otoczonem zy-· · · ~ ś · ć nastąpiła na
wem kwieciem. Obok katafal. w pie~s. mier 
ku stanęła warta honorowa tychmiast. 
złożona z oficerów i żołnierzy Zmarły był ogólnie lubiany 
.1. -:;_. i?· Lvg. przez d-y:rekcję i kolegów i za 

. - ~ I ..._ 

Sensacyjne 
wspomnienia 

J. BUŁ A N OWA 
drukuje 

N o H' q 
SportoH'iec 

' 
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