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We wtorek w Warszawie od samego rana

tysiączne tłumy ciągną al. Ujazdowską w

stronę Belwederu, ustawiając się po obu

stronach ulicy, Cały pałac Belwederski za-|

pełniony jest publicznością. Aczkolwiek
dzisiejszy dzień zarezerwowany jest dla ro-

dziny Marszałka Piłsudskiego i dla delega-

cyj wszystkich formacyj wojskowych oraz

dla osobistych przyjaciół i współpracowni-

ków zmarłego (gdyž zasadniczy dostęp do
tramny dany będzie wszystkim z chwilą
wystawienia jej w katedrze), od czasu do

czasu drobne grupki osób, przeważnie dzie-
€i, dopuszczane są do pałacu Belwederskie-

go. Dziś odda hoid prochom swego wodzi
armja polska. Niezliczone delegacje wojsko

dowódcami przybywają z całego kraju do
pałacu Belwederskiego, deiilując po raz

ostatni przed  śmiertelnemi szczątkami
Marszaika Piłsudskiego. Ciało Marszałka

spoczywa w wielkim salonie pałacu, za-

mienionym na kaplicę żałobną. W kaplicy,

której ściany okryte są krepą, panuje pół-

mrok. W rogach widnieją dwie urny ala-
bastrowe, okryte krepą, oświetlone we-
wnątrz i rzucające snop šwiatia na kata-
ialk, Wysoki kataialk, na którym spoczywa

ciało Marszałka Piłsudskiego, przybrano

materją o kolorze purpurowym. Ciaió zmar-
iego ubrane jest w mundur marszałka,

przepasany wielką wstęgą orderu Virtuti
Militari. Głowa spoczywa na niewielkiej

na stopnie katałalku, na którym widnieją
barwy Virtuti „Militari Ręce Marszałka
złożone są do modlitwy i trzymają obrazek

Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na jednym

ze stopni kataialku, przy nogach zmarłego

ustawiona jest wielka urna kryształowa o

odcieniu niebieskim, w której umieszczono

serce Marszałka Piłsudskiego, Przy urnie

leżą czapka-maciejówka legjonowa z orłem

strzeleckim, buława i szabla Marszałka.

Następny stopień kataialku przybrany jest
materją purpurową a nad nią widnieje wiel-

ki orzeł biały, Na kataialku powiewają trzy
historyczne sztandary wojskowe, przybra-
ne kirem: 1831, 1863 i sztandar legjonowy.
U stóp kataialku, przy którym palą się
świece leży wiązanka białych kwiatów od

córeczek Marszałka: Wandy i Jagody. W. >

tę honorową przy kataialku pełnią ołicero
wie, podoficerowie i szeregowcy z obnażo-
nemi szablami. Na twarzach ich maluje się

ból i skupienie, Na fotelu, w głębi kaplicy,
siedzi pogrążona w ciężkiej żałobie pani
Aleksandra Piłsudska z córkami w otocze-

niu najbliższej rodziny. Adjutanci wpuszcza-

ją co pewien czas do kaplicy delegacje po-

szczególnych jednostek, wojskowych i gru-

py osób przeważnie z pośród bliskich
współpracowników Marszałka, którzy przy-

bywają, by złożyć hołd wodzowi narodu.
Generalicja, wyżsi oficerowie i żołnierze

klękają przed kataialkiem i pozostają chwi-

lę w modlitwie, Na twarzach maluje się

  
Z CAŁEJ

WARSZAWA. (Pat). Przez cały
dzień wczorajszy odbywały się w
miastach, miasteczkach i po wsiach
żałobne manifestacje, w których
miejscowa ludność w: skupieniu i po”
wadze dawała wyraz głębokiemu ża-
lowi z powodu wiadomości o stracie
poniesionej przez Polskę, przez zgon
Największego na przestrzeni jej
dziejów człowieka. W _ manite-
stacjach brały udział liczne rzesze
włościan”i robotników.

Na błońiach krakowskich zebra-
ły się kilkadziesiąt tysięczne rzesze,
aby w skupieniu oddać hołd Wielkie-
mu Wodzowi Narodu.

Na placu Matejki w Krakowie
odbyła się manifestacja żałobna ko-
lejowego Przysposobienia  Wojsko*
wego.

Wi sali krakowskiej Rady Miej-
skiej odbyło się uroczyste posiedze-
nie żałobne.

Senat uniwersytetu jagielońsKie-
go, którego Marszałek Piłsudski był
dr. „Honoris Causa“ odbyt nadzwy-

rem postanowiono wziąć udział w
uroczystościach pogrzebowych. Wy:
brano również komitet, celem opra-
cowania punktów uczczenia pamięci
Marszałka. Do Prezydenta R. P. i
Pani Marszałkowej Piłsudskiej re-
ktor i Senat wysłali depesze kondo-
lencyjne.

Miasto Olkusz pogrążone jest w
ciężkiej żałobie. W, kościołach pa-
rafjalnych. odbyły się uroczyste na-
bożeństwa żałobne.

Miasto Starachowice przybrane
jest flagami żałobnemi. Wczoraj po
południu wstrzymano się na 10 mi-
mut od pracy.

Zarząd kox i komenda główna
Związku Powstańców Śląskich w
Katowicach ogłosiły rozkaz, aż do
odwołania, do swoich członków, aby
sztandary i wszystkie odznaki Związ
kowe okryto kirem.

Zespół senatorów i posłów na

we wszystkich oddziałów broni na czele :

Sejm R. P. i Sejm Śląski wysłał de-
peszę kondolencyjną do Prezydenta
R. P., premjera Sławka, p. Mar-
'szałkowej  Piłsudsikiej, oraz Pre-
zydjum BBWR w Warszawie.

Uroczystości żałobne odbyły się
również w Sosnowcu i Chorzowie.

Ks, biskup Okoniewski zarządził
odprawienie żałobnych nabożeństw
oraz bicie w dzwony, codziennie, aż
do dnia pogrzebu Marszałka Piłsud-
skiego we wszystkich kościołach
djecezji chełmskiej.

Wczoraj e godz. 17 u wojewody
pomorskiego Kirtiklisa zebrali się
przedstawiciele władz, organizacyj i
stowarzyszeń, Na wniosek wojewo-
dy zebrani jednomyślnie uchwalili
opodaikować się na budowę regjo-
nalnego Muzeum Miejskiego im

; Marszałka Piłsudskiego.
W Toruniu odbyła się podniosła

uroczystość żałobna z udziałem miej
'scowego społeczeństwa.

Wi Bydgoszczy w całem mieście

 
: i L У zapanował głęboki smutek. Ludność,

czajne posiedzenie żałobne, na któ- samorzutnie nakłada krepowe opas-
PRZYGOTOWANIA DO POGRZEBU.Latarnie uliczne pokryte są ki-„ki.

„tem.
| "W Grudziądzu wszystkie
rozrywikowe na znak żałoby zostały
zamiknięte,

| Wiadomość o zgonie
Piłsudskiego wywołała w Brześciu
'm/Bugiem wielki żal i smutek. W
wielu witrynach okiennych wysta-
wione portrety Marszałka  Pilsud-
skiego przybrane są kirem.

W, Białymstoku szereg organiza”

Marszałka

cyj społecznych odbył zebrania ża* |p,
łobne. Wszystkie organizacje naka-
zały swoim członkom noszenie @а-
łoby.

WARSZAWA, (Pat), W. uzupeł-
nieniu informacyj o przebiegu mani-
festacyj żołobnych ku czci marszał-
ka Piłsudskiego podajemy dalsze
szczegóły:
We Lwowie,

poduszce, z pod której opada materja biała

Stanisławowie i'

POLSKI.
Tarnopolu oraz w innych garnizonach by raka żołądka i wątroby u ś. p. marszał-'
wojskowych, po odczytaniu orędzia
prezydenta Rzplitej ji rozkazu kie-
rownika ministerstwa spraw  woj-
skowych do wojska, okryto sztan-
dary i chorągwie krepą. Ludność
województwa tarnopolskiego  za-
miast wieńców na trumnę  przezna-
cza składki na ukończenie pomnika
Marszałka Piłsudskiego w Tarnopo-
lu. Zaznączyć należy, že na budyn-
kach wielu owganizacyj i stowarzy-
szeń ukraińskich powiewają flagi ża-
łobne.

‚ Nad morzem na wszystkich ło-
dziach rybackich, kutrach i statkach
opuszczono flagi spowite krepą, W
poszczególnych imiejscowościach Ka-
szulb ludność tłumnie zbierała się
przy kapliczkach przydrożnych, od-
mawiając modlitwę za spokój duszy
wodza narodu. Był to widok wzru-
szający, gdyż prosty lud kaszubski
zamanifestował jak droga mu była
osoba Marszałka Piłsudskiego.

WARSZAWA, (Pat). W. związku

iprzygnębienie Raz po raz słychać cichy płacz

-—

1 Ostatnie chwile Marszalka; Pitsuvskiėgo
Z Warszawy donoszą, že stwierdzenie

| przez dr. Wenckenbacha z Wiednia choro-

|ka Piłsudskiego nastąpiło jeszcze przed

| dwoma tygodniami, w piątek 26 kwietnia

ra bę
W ostatnich dniach życia ś. p. Marsz.

| Piłsudski, przeczuwając śmierć, .dzielił się
= najbliższem otoczeniem poglądami na

| przyszłość i wydawał ostatnie zarządzenia

;— w szczególności wskazując na gen. Ry-

'dza - Śłnigłego jako na swego następcę na

stanowisku generalnego inspektora

zbrojnych.

Ś. p. Marszałek Piłsudski mimo toczą-|

cej go ciężkiej choroby jeszcze w piątek

10-go b. m. wieczorem konferował z p. mi-

mistrem Beckiem na temat jego rozmów z

min. Lavalem, W otoczeniu najbližszem

Marszałka nie spodziewano się naogół, że

Depesze od szefów rz
Prezes Rady Ministrów Walery Sławek

otrzymał od premjera Węgier następującą

depeszę:

Głębokó wzruszony smutną wiadomo-

Įšcią o okrutnej stracie, jaką naród polski
poniósł przez zgon Marszałka Piłsudskiego,

WARSZAWA. (Pat). Na zlecenie
lokale z Uroczystošciami żałobnemi idla kanclerza Rzeszy na uroczystość po” Valery:

sił |

koniec nastąpi tak szybko. Lekarze przy-
puszczali, że chorego uda się utrzymać
przy życiu jeszcze kilka tygodni,

W. sobotę Marszałek był zupełnie przy-

tomny. Odbył dłuższą rozmowę z gen.
Rydz-Śmigłym i wyspowiadał się u ks, Kor-

'miłowicza. Stracił przytomność dopiero w
niedzielę koło godz. 11 przedpołudniem.

Odzyskiwał ją jednak kilkakrotnie w ciągu

dnia, O godz. 6 wiecz. przybył ksiądz, któ-

(ry udzielił ostatnich sakramentów. Pani
marszałkowa Piłsudska oraz córki były ca-

ły czas obecne w przyległym pokoju lub

| przy Marszałku.

Przy zgonie obecny był prócz rodziny

,i lekarzy także gen. Rydz-Śmigły. Zgen na-
stąpił w sypialni mieszczącej się na pierw-

szem piętrze pałacu Belwederskiego od
ogrodu. Zwłoki przeniesiono mastępnie do
salonu na parterze.

ądów i min. spr. zagr.
pośpieszam wyrazić Waszej Ekscelencji
słowa największego współczucia, które

odczuwamy @а narodu zaprzyjaźnionego.

Pragnę zapewnić Waszą Ekscelencję o głę-

bokim żalu, jaki królewski rząd węgierski i

|cały naród węgierski odczuwa i bierze

| udział w żałobie narodowej Polski,

Wczoraj minister spraw zagranicznych
| otrzymał depesze kondolencyjne od: de

; Benesza, Neuratha, Litwinowa,

umożliwienia najszerszym warstwom| grzebową do Warszawy i Krakowa|Edena i Harlesa min. Finlandji.
|obywateli Rzeczypospolitej złożenia udaje się premjer pruski Goeringja- | х "
| hołdu marszałkowi Piłsudskiemu mi- ko przedstawiciel kanclerza. W. oto-; sze kondolencyjną do Pani Aleksandry Pił-

„zarządzenie do wojewodów w spra-
|nister spraw wewnętrznych wydał | czeniu premjera Goeringa  znajdo-|sudskiej.

„wać się będą następujący przedsta-

Ponadto kanclerz*Hitler przesłał depe-

WARSZAWA. (Pat. Pan Prezydent

|wie organizacji manifestacyj żałob' wiciele niemieckich sił zbrojnych: Rzeczypospolitej otrzymał depesze kondo-
lnych w miejscach postoju pociągu jeden generał anmji lądowej, admirał lencyjne od Króla
|žatobnego na trasie Warszawa —
| Kielce Kraków. Poszczególne
|miejsca postoju zostaną ogłoszone

ich  ostatecznem ustaleniu.
|Wszystkie delegacje winny udawać
się do najbliższego dla danego woje-
,wództwa miejsca postoju pociągu,
gdzie w uroczystem skupieniu odda-
dzą hołd wielkiemu zmarłemu, od-
bywającemu swą ostatnią podróż.
Dg Krakowa przybędą jako dele-
„$acje organizacyj jedynie poczty
sztandarowe.

1

floty wojennej, generał lotnictwa
oraz niemiecki amibasador w War"
szawie i dwag adjutanci Goeringa,

8 5
BIAŁOGRÓD. (Pat). W, dniu ju-

trzejszym wyjeżdżają do Warszawy,
celem wzięcia udziału w pogrzebie
marszałka Piłsudskiego delegacja
armji jugosłowiańskiej w osobach
gen. brygady Araczica, który repre-
zentować będzie ministra wojny i
płk. Burja w imieniu szeła sztabu.

%

włoskiego Wiktora

"Emanuela, Prezydenta Finlandji i Prezy-

| denta Francji. i

i O NO DARPADRA

| DEPESZA KS. KARDYNAŁA HLONDA
: Jego Ekscelencja Ks. Kardynai Hlond
wystosował na ręce gen. Rydza-Śmigłego,
generalnego inspektora sił zbrojnych, depe-
szę następującą: Z powodu zgonu Wielkie-

go Twórcy, zwycięskiego Wodza, Pierw-
szego Marszałka armji polskiej Józeta Pił-

sudskiego, składam serdeczne kondolencje
tejże armji na ręce pana generała.

PRYMAS HLOND.



   

 

 

PO ZGONIEJOZEFA PILSUDSKIEGO

TELEGRAM OJCA ŚW.

MIASTO WATYKAŃSKIE,13.5 (KAP)
Ojciec św. wystosował do Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej następujący te-
legram:
„Bierzemy żywy udział w smutku Wa-

szej Ekscelencji i w żałobie zawsze szcze-
śólnie drogiej Naszemu sercu Polski. Mo-
dlimy się o wieczny odpoczynek dla du-
szy zmarłego Marszałka, jak również o
zgodę, pokój i pomyślność Polski, błogo-
sławiąc jej całej w Pańskiej Dostojnej

Osobie”,

TELEGRAM KARD. PACELLIEGO

MIASTO WATYKAŃSKIE,13.5 (KAP)
J. Em. kardynał sekretarz stanu Pacelli
przesłał w imieniu Ojca św. do pani mar-
szałkowej Piłsudskiej następującą depe-
szę;
„Jego Świątobliwość bierze żywy u-

dział w wielkim bólu Pani i, zanosząc z
całego serca modły za zmarłego Marszał-
ka, przesyła Waszej Ekscelencji i całej
rodzinie pociechę błogosławieństwa apo-
stolskiego, do którego pragnę dołączyć
wyrazy mego osobistego współczucia”,

PRZEDSTAWICIELE FRANCJI

NA POGRZEBIE

PARYŻ, 13.5 (PAT), Agencja Havasa
donosi: Rząd francuski na pogrzebie
marszałka Piłsudskiego reprezentować
będzie minister spraw zagranicznych La-
val i marsz. Pełain. W związku z tą de-
cyzją rządu, minister Laval zatrzyma się
w Warszawie w drodze powrotnej z Mo-
skwy. Marszałek Petain wyjedzie do
Warszawy po ustaleniu oficjalnem daty

- pogrzebu.
W MOSKWIE

MOSKWA, 13.5 (PAT.). Podczas dzi-
siejsześo przyjęcia dzierinikarzy francu-

skich przez prasę sowiecką, naczelny re-
daktor „Izwiestij“ Bucharin oznajmił ze-
branym o zgonie „wielkiego bohatera
narodowego Polski — narodu sprzymie-
rzonego z zaprzyjaźnionym z ZSRR. na-
rodem francuskim“, poczem  zapropo-
nował uczczenie jego pamięci przez po-
wstanie, co licznie zebrani dziennikarze
francuscy i sowieccy uczynili.

W RUMUNII

'BUKARSŽT, 13:5 (PAT.). Prasa ru-
muńska zamieszcza obszerne artykuły,
poświęcone pamięci marszałka  Piłsud-
skiego. Na pierwszych stronach pism

bukareszteńskich ukazały się dzisiaj žy-
ciorysy i portrety marszałka.

OŚWIADCZENIE GEN. WEYGANDA

* PARYŻ, 13.5 (PAT). „La Libertć" o-
głasza następujące oświadczenie gen.
Weyganda: „Śmierć marszałka Piłsuc-
skiego została przyjęta z glębokiem
wzruszeniem przez wszystkich przyjaciół
Polski. Przyłączają się oni do żałoby na-
rodu polskiego po tym wielkim patrjocie,
składając hołd nad grobem obdarzonego
mocą i wyjątkową energją wodza, który
całe swoje życie poświęcił dla sprawy
odzyskania niepodległości i utrwalenia
wielkości swego kraju.

W JAPONII

TOKIO, 13.5 (PAT.). Cała prasa ja-
pońska poświęciła obszerne artykuły
pamięci marszałka Piłsudskiego, składa-
jąc hołd jego wielkim zasługom dla oj-
czyzny. Minister spraw zagranicznych
Hirota w dłuższem oświadczeniu przy-
pomniał pobyt marszałka Piłsudskiego w
Japonji podczas wojny rosyjsko - japoń-
skiej. Mim. Hirota, jako młody student
uniwersytetu, miał możność wówczas
służyć za tłumacza przy prowadzonych
podówczas rozmowach.

W INNYCH KRAJACH

Jak donosi PAT. prasa wszystkich
krajów europejskich oraz St. Zjednoczo-
nych poświęca wiele uwagi śmierci
marsz. Piłsudskiego, przedstawiciele zaś
rządów i kół politycznych złożyły amba-
sadorom i poselstwom polskim zagranicą
swoje kondolencje. ‚

TELEGRAM LAVALA

WARSZAWA, 13.5 (PAT). Francuski
minister spraw zagranicznych Laval prze-
słał do p. ministra Becka następującą de-
peszę:
W chwili opuszczenia Polski, dowiadu-

ję się z głębokie. wzruszeniem o śmier-
ci marszałka Piłsudskiego. Ta tak okrut-
na dla ojczyzny pana ministra żałoba
zostanie boleśnie odczuta przez naród
francuski. Składam hołd pamięci wiel-
kiego męża stanu, który przez swą odwa-
gę, szlachetność i patrjotyzr był 'wórcą
wskrzeszenia Polski. Proszę Waszą Ek-
scelencję o przyjęcie mych pełnych smut-

ku kondolencyj. :  

Echa z zagranicy
DEPESZA PREZ. LEBRUNA

WARSZAWA, 13.5 (PAT). Pan p-e-
zydent republiki francuskiej Lebrun prze-
stal do pana Prezydenta Rzplitej depe-
szę następującą:

Z najgłębszem wzruszeniem przyłączam
się do żałoby Polski i do wielkiego bólu
Waszej Ekscelencji w chwili, w której
zeszedł ze świata gorący patrjota i wielki
żołnierz, który życie swoje poświęcił peł-
nemu chwały wskrzeszeniu swojej ojczy-
zny. Dzieło jego, wspaniale zrealizowane,
pozostanie jednym z najdonioslejszych
czynów i jednym z najszczęśliwszych ak-
tów odbudowy, jakie zna historja. Naród
frencuski, złączony z naroder: polskim
węzłami odwiecznej i niezniszczalnej
przyjaźni, bierze jaknajszerszy udział w
ciężkiej próbie, która spadła na sprzy-
mierzony naród. Tak jak Polska, Francja
zachowa po wieczne czasy pamięć tego,
który, zarówno w chwilach najtragiczniej-
szych, jak i najpełniejszych triumfu, był
ucieleśnieniem ducha ojczyzny.

(—( Albert Lebrun.

KONDOLENCJA MUSSOLINIEGO

WARSZWA, 13.5 (PAT). Szef rządu
włoskiego, Mussolini, przesłał do p. pre-
mjera Sławka depeszę następującą:

Pragnę wyrazić Waszej Ekscelencji  

serdeczne współczucie rządu faszystow-
skiego i narodu włoskiego z powodu
śmierci marszałka Piłsudskiego. Pozosta-
nie on w historji ojczyzny pana premje-
ra, jako wysoki przykład cnoty wojsko-
wej i obywatelskiej. Jego pamięć będzie
czczona przez wszystkich tych, którry
znali go, śledzili jego czyny i podziwiali
go w jego wytrwałej i bohaterskiej wal-
ce o wskrzeszenie i wielkość Polski.

* (—) Mussolini.

DEPESZA HITLERA

WARSZAWA, 13.5 (PAT.. Depesza
kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera: Głę-
boko poruszony wiadomością o zgonie
marszałka Piłsudskiego wyrażam waszej
ekscelencji i rządowi polskiemu  naj-
szczersze współczucie moje i rządu
Rzeszy. Polska traci w powołanym do
wieczności marszałku twórcę swego no-
wego państwa i swego najwierniejszego
syna. Wraz z narodem polskim rów-
nież naród niemiecki obchodzi żałobę z
powodu śmierci tego wielkiego patrjoty,
który przez swą pełną zrozumienia
współpracę z Niemcami oddał nietylko
wielką usługę obu krajom, ale przyczy”
nił się ponadto w sposób jaknajbardziej
wartościowy do uspokojenia Europy.

Niemiecki kanclerz Rzeszy Adolt Hi-
tler.

 

JSZEE SKWARA WIELRA 2 (róg Chmielnej)
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Rozbieżności wśród
żydów łódzkich

„Kurjer Łódzki” zgromadził cytaty
z prasy żargonowej, świadczące, że
panuje wśród żydów łódzkich roz-
bieżność zdań w poglądach na tak-
tykę w radzie miejskiej.

„Łodzer Post" pisze:

„Nasuwa się pytanie, czy nie byłoby lepiej
gdyby radni żydowscy i socjaliści opuścili

Radę Miejską i pozostawili większość en-

decką razem z grupą sanacyjną. Może to
spowodowałoby rozwiązanie rady. Jest rze-
czą nie do pomyślenia przecież żeby sanacja

pracowała z endecją, albo ewent. pozosta-
wała w opozycji Jedyne wyjście do zam-

knięcia tej radjostacji hitlerowskiej z ulicy

Pomorskiej, sączącej jad.i nienawiść anty-

semicką na całą Polskę, to spowodować roz-

wiązanie Rady. To jest jedyna słuszna racja

stanu całej ulicy żydowskiej, całego społe-

czeństwa żydowskiego."

Natomiast inne dzienniki żargono-
we są zdania, że należy w radzie
miejskiej pozostać. Zdanie to repre-
c m. in, pismo „Najer Folks-
alt=

Konwencja lotnicza
francusko - włoska

RZYM, 13.5 (PAT.). Mussolini i gene-

rał Denain podpisali dziś konwencję lot-

niczą włosko - francuską.

 

MIN. LAVAL W MOSKWIE.
MOSKWA — 13.5 (PAT) — O g.

11,45 przybył do Moskwy francuski
minister spraw zagranicznych Laval z
towarzyszącemi mu osobami. Min. La-
val zamieszkał jako gość rządu sowiec-
kiego w pałacu reprezentacyjnym ko -
misarjatu spraw zagranicznych. Po
śniadaniu w ambasadzie francuskiej
rozpoczęła się o g. 15-ej pierwsza kon-
ferencja min. Lavala z  Litwinowem.
Następnie przewidziane jest zwiedza -
nie miasta, kolei podziemnej oraz 0-
biad i raut u komiasrza Litwinowa. Na-
czelny redaktor „Izwistij”  Bucharin
wydaje dziś śniadanie na cześć dzien-
nikarzy francuskich.

CHARAKTER WIZYTY

MOSKWA, 13.5 (PAT). O pierw-
szej rozmowie ministra Lavala z ko-
misarzem Litwinowem nie wydano
komunikatu oficjalnego. Komunikat
zapowiadany jest po ukończeniu wi-
zyty. 7

Naczelnik wydziału prasowego ko-
misarjatu spraw zagranicznych oznaj-
mił dziennikarzom, że rozmowa, w
której uczestniczyli minister Laval,
ambasador Alphand oraz dyr. Leger i
Rochat ze strony francuskiej, zaś ko-
misarz Litwinow, zastępca komisarza
Krestinskij i ambasador Potiomkin —
ze strony sowieckiej, trwała półtorej
godziny, przyczem w bardzo przyjaz-
nym tonie omówiono najważniejsze
kwestje polityki międzynarodowej, in-
teresujące oba kraje, a zwłaszcza re-
zultaty warszawskiej wizyty min. La-
vala, jak również kwestję ratyfikacji
układu francusko - sowieckiego. Po-
ruszono również sprawę wschodnio -
europejskiego paktu regjonalnego 0
nieagresji, konsultacji i nieudzielaniu
pomocy napastnikowi oraz szereg po-
krewnych kwestyj, związanych z o-
becną sytuacją europejską.
MOSKWA, 13.5 (PAT). Według o-

pinij towarzyszących ministrowi La-
val'owi dziennikarzy francuskich, wi-
zyta moskiewska ma przedewszyst-
kiem charakter kurtuazyjnv i manife-
stacyjny. Poza jutrzejszem spotka-
niem z premjerem Mołotowem i Sta-

linem, program przewiduje tylko je-
na konierencie polityczną, w czasie

Ltórej minister Laval poinformuje ko-
misarza Litwinowa o ogólnej sytuacji
europejskiej, a zwłaszcza o stanowis-
„ku Polski.

PRZEMOWIENIE LITWINOWA

MOSKWA, 13.5. — PAT. — Pod-
czas obiadu, wydanego przez komisa-
rza Litwinowa, na który ze strony so-
wieckiej przybyli kom. Woroszyłow,
Rosenholz, Bubnow, Mertauk, Grinko
i Mikojan, komisarz Litwinow wygło-
sił przemówienie, 'w którem podkre-
śli, że sowiecko-francuski pakt wza-
jemnej pomocy stanowi nowy okres
rozwoju wzajemnych stosunków, za-
początkowany podpisaniem paktu
nieaóresji. Mówca zaznaczył, że per-
traktacje były prowadzone ze strony
francuskiej kolejno przez 3 przedsta-
wicieli różnych ugrupowań politycz-
nych, co wskazuie na powszechne we
Francji dążenie do współpracy z Z. S.
R. R. Komisarz Litwinow oświadczył
m. in.; Mogę z całym naciskiem о-  

świadczyć, że zawarty przez nas układ
jest instrumentem pokoju, a jego ory-
ginalność polega na tem, że autorowie
1ебо żywią gorące pragnienie, by nig-
dy nie zaszła potrzeba jego wykony-
wania, Mówca zaznaczył, że pakt nie
jest przeciw nikomu skierowany i o-
+ v jest do przystapienia dla wszy-
stkich zainteresowanych. Na zakon-
czenie Litwinow wzniósł  zdro-
wie Prezydenta Francji, narodu fran-
cuskiego i min. Lavala.

ODPOWIEDŹ LAVALA

W odpowiedzi min. Laval oświad-
czył, że słowa, któremi komisarz Li-
twinow scharakteryzował polityke so-
wiecką, uważa za wyraz chęci Z. S. R.
R. podzielenia odpowiedzialności i
wzięcia udziału w dziele organizacji
bezpieczeństwa europejskiego. Po
wstąpieniu Z. S. R. R. do Ligi Naro-
dów nie może być wątpliwości co do
zamiarów rządu Z, S$. R. R. Min. La-
val podziela przekonanie Litwinowa,
że podpisany pakt jest instrumentem  

pokoju, w którym dwa wielkie pań-
stwa złączyły swe wysiłki nietylko w
celu obrony własnej, ale w celu słu-
żenia sprawie powszechnego pokoju,
którego praśnienie łączy oba narody, |
pomimo różnic ideowych i ustrojo-
wvch. Min. Laval podziela pragnienie
Litwinowa, aby niśdy nie nadarzyła
sie konieczność zastosowania posta-
nowień układu, Wszystkie narody
pragną pokoju i wszystkie rządy obo-
wiązane są mu służyć bez zapozna-
wania potrzeb obrony i swoich wła-
snych interesów. Każdy kraj ma wła-
sne aspiracje i troszczyć się musi o
zachowanie godnościihonoru, ale za-
razem ma i obowiązek uczestniczenia
w zbiorowej akcji w dziedzinie soli-
darności międzynarodowej. Ponieważ
pokój jest niepodzielny, musimy i, czy-
nimy to właśnie, powtarzać anel do
wszystkich rządów i narodów, dopóki
nie zostanie on wysłuchany. si

Na zakończenie Laval wzniósł toast
za zdrowie komisarza Litwinowa, pre-
zydenta Kalinina i za pomyślność na-
rodów Z, S. R. R.

 

   

 

ECHA WYBORÓW WE FRANCJI
PARYŻ, 13.5 (PAT.). Dzienniki o-

mawiają rezultaty drugiego ściślejsze-
go głosowania do rad miejskich. Wy-
niki wyborów nie przyniosły naogół
większych zmian w układzie sił par-
tyjno - politycznych.

Ogłoszona przez ministerstwo spraw
wewnętrznych statystyka, dotycząca
tylko gmin, liczących ponad 5 tys.
mieszkańców wykazuje, że po pierw-
szem i drugiem głosówaniu, na pod-
stawie rezultatów, znanych dla 855
śmin, komuniści uzyskali większość w
90 gminach, socjaliści S. Е. I. O. w 168
śminach, socjaliści Francji (neosocja-
liści) w 15 gminach. republikanie so-
cjaliści w 32 gminach, radykali w 221
gminach, niezależni radykali w 47
$minach. Republikanie lewicy w 145
śminach, demokraci ludowi w 8 gmi-
nach, unja republikańsko - demokra-
tyczna w 99 śminach, konserwatyści
w 9 gminach, niezależni socjaliści w
3 gminach, pupiści w 1 gminie.

W stosunku do poprzedniego skła-
du rad miejskich komuniści uzyskali
nowe mandaty w 52 gminach, utracili
w 9, socjaliści S. F. I. O. uzyskali w 32,
stracili w 39, socjaliści Francji zy-
skali w 3, utracili w 4, republikanie
socjaliści zyskali w 7, utracili w 17,
radykali zyskali w 57, utracili w 61,

  

 

niezależni radykali zyskali w 13, utra-
cili w 20, republikanie lewicy zyskali
w 40, utracili w 51, demokraci ludowi
zyskali w 3, utracili w 4, unja republi-
kańsko - demokratyczna zyskała w 20,
utraciła w 35 gminach.

Jeśli chodzi o samo miasto Paryż,
to pomimo podwyższenia liczby rad-
nych2 80 па 90, na czem spodziew:la
się zyskać lewica, skład rady miej-
skiej nie uległ większej zmianie, Da-
wna większość, złożona z elementów
c'rtrowych i prawicowych dyspono-
wała w poprzedniej radzie miejskiej
53 głosami, obecnie liczy 57 głosów.
Opozycja lewicowo - radykalna daw-
niej posiadała 27 mandatów, obecnie
ma ich 33.
W Lyonie lista min. Herriota w

drugiem głosowaniu odniosła. duży
sukces. Radykali posiadać będą w|
przyszłejrrzie 35 miejsc na ogólną
liczbę 57.

Na przedmieściach Paryża zazna-
czyło się znaczne przesunięcie na le-
wo. Zanotować należy szczególnie
sukces komunistów, przeważnie kosz-
tem socjalistów S.F.I.O. Partje umia.-
kowane zdobyły zato większość w ra-
dzie miejskiej w Grenobl- Komuniści
utracili większość w Strasburgu.  

„GAZETA WARSZAWSKA"

z dnia 14 maja 4835 r.

CZĘŚĆ URZĘDOWA. Rozkazy ce«
sarskie. Dnia 7 b. m. Minister skarbu
jenerał piechoty Hrabia Kanboin o-
trzymuje w darze na wieczność trzy -

dzieści dziesięcin ziemi w gubernįi
Bessarabskiej,

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Z Lizbony. Ofo jest odpowiedź,. którą
Donna Marya dała Izbie Panów na a-
dres względem jaknajśpieszniejszego
jej ze ięścia:
„Szanowni Panowie Królestwana «

szego! słuchać 2 razy w jednym dnia
życzeń, które właśnie oświadczyliścies
przechodzi zaiste siły ki zasmuco -
nego serca. Ci, którzy znali szlachetne-
go małżonka, którego miałam niesz=
częście utracić, zdołają słusznie oce-
nić.wzniosłość jego ducha i szlachef -
ność jego sposobu myślenia; ważne to
s: powody, aby najgłębszy żal uspra-
wiedliwić, gdy atoli dobro narodu i
mój interes nieodłączny od tamtego
sprowadziły was do mnie, powinnam i
mogę szanownym Panom Królestwa
odpowiedzieć, że będę miała wzgląd
na ich i narodu życzenia”.
— Z Rio Janeiro. Rząd Brazylijski

wpraszał Dyktatora w Paraguaj, dok-
tora Francia, o pozwolenie urządzenia
w tej Rzeczypospolitej kilku kattoryj,
lecz prośba tak była bezskuteczna, jak
podobna z Santa Cruz, Prezydenta w
Boliwji. Dyktator nie poprzestając na
oświadczeniu, że nie chce się z Brazyl-
janami wdawać, kazał postawić woj=
sko na granicy z surowym rozkazem, a-
by nikogo nie wpuszczano do Paraguy.

WIADOMOŚCI ROZMAITE.P E-
dwards po wielu doświadczeniach, ro-
bionych siłomierzem, obliczył, że siła
człowieka wzmaga się od godz 7 rano
do godz. 1 z południa: a pofer coraz
się zmniejsza.

ANDTTNS DSS KALGAS ONTORST
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S. p. ks. dr.
Jan Więckowski

Związek Hallerczyków znów poniósł
wielką stratę. Dnia 10-go maja 1935 r.
zmarł w Szydłowie ś.p. ksiądz dziekan dr.
Jan Więckowski, jeden z ńajzasłużeń-
szych w pracach przy organizowaniu
Armiji Polskiej we Francji,

Oddany gorąco idei Wojsko Polskiego,
czynnym był w tej pracy od samych jej
zaczątków, wywierając głęboki wpływ
na ukształtowaniu psychologii żołnierza.
Ukochany przez wszystkich oficerów i

żołnierzy, pełen poświęcenia i oddania
dla sprawy polskiej, ś. p. ksiądz kapelan
Więckowski razem z 1-szym pułkiem
wyruszył na front, gdzie nie zważając na
niebezpieczeństwa, niósł pociechę du-
chową żołnierzowi.

Został odznaczony Krzyżem „Virtuti
Militari”, Krzyżem Walecznych i wielu
innemi dekoracjami.
W uznaniu położonych zasług, w roz-

kazie naczelnego wodza gen. Józefa
Hallera, z dnia 30-go sierpnia 1919 roku,
ś. p. ksiądz dziekan Więckowski był cy-
towany, jak następuje:

„Ksiądz Więckowski Jan, dziekan Ar-
mji Polskiej we Francji”. 1

Niepospolity Kanelan, piękny charak-
ter, pełen poświęcenia i umiłowania
sprawy odbudowania Ojczyzny. Wstąpił
do Armji Polskiej we Francji i wyruszył
w pole, jako kapelan 1-go pułku strzel -
ców, na front francuski. Nieodstępny to-
warzysz żołnierza, czy to w czasie naj -
większych walk na polach Francji, gdzie
niósł pociechę religijną i pomoc moral-
ną, — czy też w obozach we Francji, a
zwłaszcza w Quintin, w Szkole Oficer -
skiej, gdzie z powodu swych zalet inteli-
gencji ma wpływ na oficerów.
Powołany na naczelnego kapelana do

sztabu gen. Hallera w Paryżu, zorgani-
zował duszpasterstwo całej Armii.

Od chwili powstania Związku Haller-
czyków, był w jego szeregach i brał czyn-
ny udział w pracach do ostatniej chwili
swego życia, — jako członek zarządu
głównego. Walny zjazd Związku powo-
„łał Go kanclerza odznaki pamiątko-
wej „Miecze Hallerowskie".
Wszyscy głęboko i serdecznie odczu-

wają śmierć ś p. księdza dziękana, a w
szczególności ci, którzy współpracowali
z Nim we Francji, czy też później znali
Go z Jego działalności w kraju.
Zmarły był ostatnio proboszczem w

parafji Szydłowo, koło Mławy, — zaw-
sze ofiarny i całą duszą oddany sprawie
Boga i Ojczyzny.



PO WIZYCIE
MIN. LAVALA

Wśród głosów prasy francuskiej,

obszernie omawiającej wyniki wizyty

min, Lavala w Warszawie, na specjal-

ną uwagę zasługują wywody „Le
Temps", organu zbliżonego do fran-

cuskiego ministerstwa spraw zagra-

nicznych.

Informując swoich czytelników o

przebiegu rozmów warszawskich,

„Le Temps" podkreśla, że układ fran-

cusko- sowiecki, przy ścisłej jego in-

terpretacji, w niczem nie jest sprzecz-

ny z przymierzem polsko - francu-

skiem i że to przymierze pozostaje
podstawą polityki francuskiej w Euro-

pie wschodniej, W dalszym ciągu pół-
urzędowy organ francuski przyznaje,

że polityka polska nie musi odstępo-

wać od układów, które zawarła z

Niemcami i Sowietami,.gdyż odpowia-

dają one szczególnej pozycji Polski w

Europie wschodniej.

Oddawna przyzwyczajono się uwa-.

żać artykuły „Le Temps”, poświęcone

polityce zagranicznej, za wyraz po-

glądów oficjalnej dyplomacji francu-

skiej. W tym charakterze powyż-

szy komentarz do rozmów min. La-
vala z min. Beckiem upoważnia do są-

dzenia. że wyjaśniły one sporo kwe-
styj, które do niedawna stanowiły
źródło wzajemnych nieporozumień.

Jest to fakt bardzo pomyślny, gdyż
sytuacja obu naszych krajów wyma-

ga „aby pomiędzy niemi było jak naj-

mniej wątpliwości i niedomówień.

Połska istotnie posiada w Europie

wschodniej specjalną pozycję i ta o-
koliczność musi wywierać wpływ na

bieg i kierunek jej polityki. Nasze po-
łożenie geograficzne, nasze sąsiedz-
twa oraz ten fakt, że jesteśmy po-

między Niemcami a Rosją w tej częś-

ci kontynentu państwem najwięk-

szem, posiadającem duże możliwości

rozwojowe, musi nadawać polityce
polskiej indywidualne piętno. Uzna-
nie przez sojuszniczkę francuską na-

szej szczególnej pozycji *w Europie

wschodniej niewątpliwie pociągnie za

sobą zmiany w planach francuskich,

związanych z organizacją systemu

bezpieczeństwa i pokoju na tym te-

renie. Ё

Obok tego wažnego wyjašnienia, a

jak z komentarza.„Le Temps“ wnosič

można, i uzgodnienia, zasługuje na u-

wagę stwierdzenie, że podstawą poli-
tyki francuskiej w Europie wschodniej

pozostaje przymierze z Polską.

Pakt z Sowietaminasuwał pewne o-

bawy i wywoływał wrażenie, że Fran-
cia zamierza dokonać zmiany w syste-
mie swojej polityki wschodnio - euro-

pejskiej, W tym sensie wypowiadała

się część prasy francuskiej i o to, zda-

je nam się, zabiegała dyplomacja so-

wiecka. Pierwotny projekt paktu, o-

pracowany przez tę dyplomację oraz.

niezadowolenie, jakie w Moskwie wy-

wołało wahanie się rządu francuskie-

go, potwierdzają słuszność tego wra-

żenia. Wprawdzie ostateczny tekst u-

kładu francusko - sowieckiego, podpi-

sanego 2 maja w Paryżu, w pewnym

stopniu sprawę tę wyjaśnił, niemniej

jednak stwierdzenie, że podstawą
wschodnio -- europejskiej. polityki

Francji pozostaje przymierze z Pol-

ską, jest bardzo na czasie. W tej for-

mule kryje się wiele treści i powinno

być rzeczą dyplomacji polskiej, w
całości treść tę wyzyskać.

W obecnem położeniu Europy, a
tem więcej w niedalekiej przyszłości,
która zapowiada się jako pełna tru-

dności i niebezpieczeństw, rzeczą naj-

ważniejszą dla obu naszych krajów
jest utrzymanie ścisłego przymierza.

Jeśli to przymięrze oparte będzie na

dobrem zrozumieniu roli, jaką każdy.
z nich odgrywa w Europie , jeśli poli-

tyka sojuszu będzie harmonijną współ:

pracą sprzymierzeńców zarówno na

rzecz celów ogólnych, jak i na rzecz

mocnej pozycji każdego z nich, trwa-

łość i skuteczność przymierza będzie

całkowicie zapewniona, :

Stanie się ono jedną z najrealniej-

szych gwarancyj bezpieczeństwa obu

krajćw i pokoju Europy.  

_„TEMPS*% O WIZYCIE
MIN. LAVALA

W dniu przyjazdu min. Lavala do
Warszawy, „Le Temps“ zamieszcza
artykuł wstępny p. t. „Francja i Pol-
ska“, w którym wyjaśnia «cel podróży
min. Lavala do Warszawy. Zdaniem
pisma francuskiego, chodziło o wyja-
śnienie i usunięcie nieporozumień, ja-
kie w ostatnich czasach powstały
między Polską a Francją, o przekona-
nie Polski, że powinna wziąć udział
w międzynarodowej organizacji bez-
pieczeństwa i pokoju, wreszcie o
stwierdzenie, że układ francusko-so-
wiecki w niczem nie narusza pod-
staw ani litery sojuszu francusko-
polskiego. :

„Z powyższego wynika — kończy swe
wywody „Le Temps” — że pakt francu-
sko - rosyjski da się całkowicie pogo-
dzić z układem francusko - polskim i że
wszelkie możliwości udziału Polski w
dziele konsolidacji pokoju i organizacji
bezpieczeństwa w Europie wschodnieji
Europie środkowej są całkowicie zacho-
wane. Ma się prawo przypuszczać, że

„| p. P. Laval nie będzie miał trudności w
przekonaniu kierowników polityki pol-
skiej, że niufność, ujawniana w Warsza-
wie'w stosunku do paktu francusko-ro-
syjskiego nie ma żadnej podstawy, jeśli
się ściśle interpretuje teksty. Zależy tyl-
ko od rządu polskiego, by Polska grała w
dziele stabilizacji stosunków w Europie
„wschodniej rolę, która jej się słusznie na-
leży i by sojusz francusko - polski czer
pał stąd nowe siły.

W tymże numerze znajdujemy
pierwsze wiadomości o pobycie min.
Lavala w Warszawie.
„Od chwili przybycia p.Lavala do War-

szawy, przyjęcie zgotowane przez władze
polskie było serdeczńe i przyjazne, Pierw-
sze rozmowy między p. Lavalem i p.
Beckiem pozwalają na wnioski bardzo do-
datnie. P. Laval wyjaśnił p. Beckowi z
całą jasnością cele polityki francuskiej i  

wykazał, że Polska nie powinna się oba-
wiać, ażeby była wciągnięta w jakieś
trudne położenie z powodu paktu francu-
sko - sowieckiego. W systemie bezpie-
czeństwa powszechnego, który Francja
zbudowała w Europie, sojusz francusko-
polski zachowuje całe swoje znaczenie i
całą swoją wartość”,

 
Rumuński następca tronu ćwiczy się w mu-  strze wojskowej.

PRZEGLĄD PRASY
W OŚWIETLENIU

„GAZETY POLSKIEJ"

„Józef Piłsudski opuścił Polskę. Najwięk-

szy Człowiek, jakiego Polska w ciągu dzie-

jów wydała — odszedł w wieczność. To, co

zostawił po sobie, jest zwycięstwem, trium-

tem, siłą. Szedł do nich poprzez walkę i mę-

kę, przez zmaganie się z sobą, narodem wła

snym i wrogiem. Aż do ostatniego tchu wal-

cząc, aż do wczorajszego ranka stygnącą a

tak samo pewną dłonią kierując losami Pań-

stwa, obojętny wobec śmierci, schylonej nad

Jego łożem ten sam: niezłomny i nieugięty

aż do końca, wspaniały i wielki, pogardliwy

wobec cierpienia, do ostatka wierny jedynej

miłości swojej — Ojczyźnie.

Zostaliśmy sami. Ciężar olbrzymi, jaki
dźwigał na sobie Józef Piłsudski — zsuwa

się na naród, na każdego, najmniejszego z

nas.”

W OŚWIETLENIU
„POLSKIZBROJNEJ"

„Cios nieoczekiwany. Cios w samo serce

narodu. Śmierć nielitościwa zabrała — jakże
przedwcześnie — największego i najzastu-

żeńszego z Polaków. Wskrzesiciel Polski,
Twórca armji, zwycięski Wódz Naczelny i

niezmordowany Budowniczy Polski; Ten,

który, odrodziwszy naród od podstaw, skie-

rował go mocą swego genjuszu ku jasnemu

Jutru, zakończył wczoraj swój ofiarny ży-

wot.”

W OŚWIETLENIU „CZASU*

„Z Józefem Piłsudskim odchodzi nietylko

dzień dzisiejszy współczesnej Polski. Z Jó-

zefem Piłsudskim schodzi ostatecznie do gro-
bu cała, żyjąca jeszcze we wspomnieniach,

błękająca się siwemi postaciami ostatnich

powstańczych weteranów, epoka. Zamknie

się ona z wiekiem Jego trumny na zawsze,”

W OŚWIETLENIU ŻYDÓW

„Nasz Przegląd" pisze:
„Z siłą pioruna uderza w świadomość ogó-

łu wieść wstrząsająca o zgonie Pierwszego

 

BILANS TEGOROCZNYCH TARGÓW
POZNAŃSKICH

OBROTYWYNOSIŁY 42 MILJONY ZŁ.

Ostateczne wyniki Targów Poznań-
skich przedstawiają obraz niezwykle
pocieszający, albowiem Polska nie wi-
działa jeszcze Targów o tak. wielkim
rozmachu, gdzie tyle poważnych firm
krajowych i zagranicznych wystąpiło
na wysokim poziomie dekoracyjnym
pokazu nie gubiąc zarazem handlowej
celowości stoiska.. Obroty. targowe,
aczkolwiek nierównomiernie rozdzie-
lone, wykazały bardzo znaczne wzmo-
żenie. Podczas śdy w roku zeszłym
szacowano je na 28 i pół miljonów zł:,
w roku bieżącym obroty wynosiły 42
miłjony zł. Obroty potargowe w ra-
mach toczących się obecnie rozmów, o
ile nie nastąpią nieprzewidziane trud-
ności, mogą wykazać dalsze przeszło
50 miljonów. W Targach wzięły udział
Anglja, Austrja, Brazylja, Czechosło-
wacja. Francja, Hiszpanja, Indje Bry-
tyjskie, Italja, Jugosławja, Niemcy,
Palestyna,  Rumunja,  Śzwajcarja,
Szwecja, Węgry oraz U. S. A. Udział
tych państw wynosi 30,5 proc. Z
Niemcami, Rumunją, Hiszpanją 1 Bra-
zylją dokonywano tranzakcyj kom-
pensacyjnych. Anglja po raz pierwszy
pokazała samochody, które weszły po
niższej cenie ze względu na nowo za-
warty traktat handlowy. Ogółem
sprzedano przeszło 80 samochodów
Większość państw obcych już obecnie
umawia się o udział na przyszły rok.
do tego stopnia wyniki targowe zachę
ciły je do powtórzenia udziału w Tar-
śach Poznańskich.
„Udział Polski był bardzo poważny i.

w kilkunastu działach dał gremjalny
przegląd najpoważniejszej polskiej
produkcji, Za niewystarczający jed -
nakże należy uznać udział. przemysłu
łódzkiego. bielskiego i białostockiego
aczkolwiek firmy, które w roku bieżą-
cym udział wzięły, zapełniając całą
jedną halę, są zadowolone. W;elkiem
zainteresowaniem cieszyły się nowe
działy na Targach, a to szczególnie
dział wynalazków, w którym kilkanaś-
cie lazków zostało sfinansowa-
nych. Będzie to ogromną zachętą dla
udziału wynalązców w przyszłych Tar-
gach. жр
Dział. przemysłu ludowego, repre -

zentujący po raz pierwszy na Targach
w Polsce wszystkie okręgi produkcji
przemysłu ludowegoze wszystkich ru-
bieży Polski, cieszył się nietylko dużą
frekwencją, lecz również znacznemi
obrotami. Przekroczono obroty zeszło-
roczne trzykrotnie. przyczem nawiąza-
no bardzo poważne kontakty na eks-
port do Niemiec i do Anglji. W związ-
ku z tem przemysł ludowy będzie re-
prezentowany na Targach Wschod-
nich, gdzie w myśl układu kompensa -
cyjnego ma zarezerwowany  kontyn -
gent próbny w wysokości 50.000 zł.

 

Dział rzemiosła znacznie poważniej o-
besłany niż w roku zeszłym. wykazał
bardzo ciekawe postępy w produkcji
artykułów. Największem zaintereso -
waniem zagranicy cieszyły się galan-
teryjne wyroby skórzane, kożuchy, rę-
kawiczki oraz drobne wyroby metalo -
we. Interesowano się temi wyrobami
zarówno ze Szwecji jak też i z Nie-
miec, Anglji i Stanów Zjednoczonych
- te ostatnie przeważnie przez eks -
porterów holenderskich. Również Bra-
zylja interesowała się możliwościami.
większych dostaw.

Dział lotnictwa zadziwił swoich i ob
cych samowystarczalnością polskiego
przemysłu lotniczego. Zwiedzający z
zagranicy, Niemcy, Anglicy, Szwedzi,
Holendrzy, Francuzi byli zdumieni о-
siągnietym poziomen: polskiej produk-
cji Dział ten będzie niewątpliwie miał
wielkie znaczenie do podniesienia re-
nomy polskiego przemysłu lotniczego,
przyczem otrzymano szereś zapytań
co do cen na niektóre wyroby.
Pierwsze cztery dni tar$owe miały

charakter kupiecki i poważny, właści-
wy prawdziwym targom Wiele tran -
zakcyj dokonało się jednakże w ostat-
nim dniu, aczkolwiek na przeszkodzie
stanął popularny charakter wystawo-
wy ostatnich trzech dni targowych, w
których tłumy zwabione piękną pogo-
dą wiosenną i szeroką propagandą tar-
gową, ściągnęły do Poznania. Ilość o-
sób, które zwiedziły Targi, oblicza się
na około 200.000, przyczem specjal -
nie wiele osób przyjechało z Pomo-
rza, z południowych województw. z  Łodzi i Warszawy oraz ze Śląska,

 

Wśród zwiedzających niezwykle licz-
nie w tym roku było reprezentowane
Wilno. Ogromny napływ gości w dwa
święta 3 maja i w niedzielę 5 maja
spowodował brak pokoi. Ilość łóżek
jaką dysponowało Biuro Kwaterunko-
we, wynosiła dwa razy więcej niż w
roku zeszłym. Pomimo to ludzie czeka-
li na zwrot kluczy pokoi opróżnionych,
przyczem tworzyły się ogonki. Naogół
jednakże organizacja dopisała, albo-
wiem z pośród 624 punktów sprzeda-
ży kart uczestnictwa w całej Polsce
zażalenia były skierowane jedynie pod
adresem 4 punktów sprzedaży Nie-
które z nich w myśl instrukcji telegra-
fowały terminowo nawet w nocy o na-
desłanie dalszych kart, z chwilą gdy
połowa posiadanych była wyczerpa -
na. Ilość kupców z zagranicy wynosiła
około 4000 osób.
Wyniki Targów tegorocznych wska-

zują, że są one pożytecznem narzę-
dziem wymiany handlowej i nie mają
w sobie znamion sztuczności; że wzra-

stają wówczas, gdy konjunktura się
podnosi i śdy przypływ optymizmu,
przedsiębiorczości i inicjatywy wzma -
ga tempo produkcji nowych artyku -
łów. 1323 stoiska tegorocznych Targów
pokazały swoim i obcym rzeczy nowe
Są one wynikiem rocznej pracy pol -
skiego inżyniera i robotnika w walce
przeciwko bezrobociu. Tegoroczne
Targi Poznańskie wykazały. że one
również w tej walce odgrywają niepo-
ślednią rolę, albowiem na Targach do-
konane tranzakcje mogłyby zatrudnić
wszystkich bezrobotnych w Polsce na
przeciąg 1 1 pół miesiąca.

 

WATYKAN A TRZECIA RZESZA
ZAOSTRZENIE I NAPRĘŻENIE STOSUNKÓW

WIEDEŃ, 13 maja (KAP). Powo-
łując się na dobrze poinformowane
źródło ze sfer watykańskich, donosi
„Reichspost“, že do sekretarjatu sta-
nu w Watykanie nadszedł ostatnio ob-
szerny raport nuncjusza apostolskie-
go z Berlina, Mgr. Orsenigo. który to
raport stanie się niezawodnie punktem
wyjścia do nowej polityki kościelnej
Watykanu w odniesieniu do Niemiec
Jak možna przypuszczać, stosunki
między Watykanem i Trzecią Rzeszą
które  odzwierciadlają wewnętrzne
stosunki między Kościołem i pań-
stwem w Niemczech. znalazły się w
momencie nowego decydującego roz-
woju. Nie ukrywa się, że powstało na-
prężenie i zaostrzenie stosunków. W
związku z tem wskazuje się na stoją-
cy w sprzeczności z konkordatem
fakt, że egzystencja katolickich związ-  

ków młodzieży i organizacyj stano-
wych została zagrożona. Gnębienie
specjalnie przez konkordat chronionej
prasy diecezjalnej i kościelnej, osobi-
ste groźby pod adresem kapłanów i
sióstr zakonnych w klasztorach, połą-
czone z zajmowaniem korespondencji
kościelnej mają wyraźnie agresywny
charakter. Lżenie i bojkotowanie piel-
śrzymów do Rzymu prowadzą 4o nie-
wątpliwie przez władze  przewidzia-
nych zgóry utrudnień i szykan Nau-
czycielstwo i uczniowie katolickich
szkół wyznaniowych, katolickich pry-
watnych szkół i internatów poddawani
są coraz ostrzejszym zarządzeniom
dyscyplinarnym i utrudnieniom w pra-
cy wychowawczej. Wysiłki agresywne
państwa sięgają coraz bardziej na te-
ren rodziny chrześcijańskiej i domu
rodzicielskiego. Zezwalanie i popiera-

Marszałka Polski, Wodza — i budownicze*
śo Niepodległości — Józefa Pilsudskiegos
Śmierć ta jest zdarzeniem o skali światowej«

W postaci Józefa Piłsudskiego odchodzi w

zaświaty — jeden z największych ludzi na-

szej epoki, jedna z tych potężnych indywi+

dualności, które czynem swego życia, епег«

gią swej organizacji psychicznej, woli i my-

šli — zostawiają ślad wieczysty w dziejach

narodów.

Śmierć zamknęła księgę życia Józefa Pił

sudskiego, ale w księdze tej zawarte jest

dzizło doprowadzone do apoteozy, wspania-

łe w treści, pełne harmonji wewnętrznej i

wzniosłego, bohaterskiego patosu...

Ogromem poświęcenia, polotem myśli, bo+

haterską odwagą osobistą, siłą charakteru i

wpływem na szerokie masy, geniuszem poli-

tycznym — wźniósł się tak wysoko ponad

przeciętność, że postać Jego urastała do mia-

ry legendarnej. Niezwykłe, oszałamiające

swą dynamiką czyny jego heroicznego życia

—miały rozmach epicki. т :

To jedno słowo Piłsudski, imię, które

starczyło za cały program, za tytuł do sławy,

—nie zabłysło światłem przemijającego me*

teoru — lecz zajaśniało blaskiem wieczno*-

trwałym. Będzie ono) świecić dalej siłą nie*

zmniejszoną.

Ciężki kir żałoby okrywa dziś społeczeńa

stwo.” *

„5-ta rano" pisze:
„Strata jest wielka, nłeodżałowana, bo od=

szedł na zawsze Tytan czynu, Genjusz pola

skiej myśli państwowej, Budowniczy Niepod=

ległości i  Odrodzonej Rzeczypospolitej,

Twórca Legjonówi Armji Polskiej, Człowiek,

który najgłębiej ukochał Ojczyznę, oraz dla:

jej sławy, potęgi i wielkości życie swe poa'

święcił, ;

Pod Jego przewodem skupił się kwiat nas

rodu polskiego.”

W OŚWIETLENIU с
„KURJERA WARSZAWSKIEGO“ *

„Kurjer Warszawski“ napisal w no«
tatce redakcyjnej w rannem wydaniu:

„Bóg zamknął oczy Człowieka, który

pierwszy po latach podjął sztandar Polski

do walki zbrojnej o wolność, Człowieka, pod

którego wodzą kształtowały się nasze gra*

nice i nasz ustrój państwowy. Człowieka
wreszcie, w którego dłoniach przez ostatnie,

co do dnia, dziewięciolecie, spoczywały istot=

nie i niepodzielnie rządy krajem. с

Jest to tak wiele, że okres ten poczytany

być musi ze epokę w naszych dziejach, a
Mąż, który ją ucieleśniał, epoce tej nadaje

swoje miano."

W wydaniu wieczornem, piórem
swego naczelnego publicysty, p. B. K.,
„Kurjer Warsz.' pisze nieco powšcią-
gliwiej:

Rola ś. p. Józefa Piłsudskiego w Polsce
nie może być, rozumie się, dokładnie oce=

niona, jeżeli się jej nie ujrzy na tle stosun-

ków narodowych i międzynarodowych. Pił-

sudski był postacią historyczną w całem zna«

czeniu tego wyrazu... Aby ją z nieomylną

trafnością zarysować, na to trzeba bardzo

objektywnego dziejopisa i bardzo bystrego

socjologa. ,

Natomiast, wstrząśnięty wieścią żałobną,

naród będzie oceniał zmarłego przedewszy-

stkiem z punktu widzenia jego niezwykłe.

osobowości psychologicznej. ›

I pod tym względem nie będzie już mię-

dzy nami żadnej różnicy zdań.” :

Pan B. K, pisze dalej o niezwykłej
zdolności Piłsudskiego porywania lu-
dzi za sobą,

„Piłsudski był urodzonym wodzem na mia-

rę w Polsce wręcz wyjątkową. Niema filo-

zofa, psychologa, polityka, znawcy ludzi,
któryby potrafił powiedzieć, na czem sję za-
sadza ta prawie metapsychiczna zdolność,

Pozostaje nam jedynie stwierdzenie faktów.

Teraz łatwo sobie przedstawić, jaką to lu

kę wytwarza w państwie zgon wodza, na

którego ideologję przysięgały i którego oso-

bowość uwielbiały takie liczne a karne: za-

stępy."

W OŚWIETLENIU
„ABC — NOWIN CODZIENNYCH"

„Odszedł człowiek wielki, którego imię

związało się z historją Polski ostatnich lat

kilkudziesięciu, który w tej historji stworzył
swoją epokę, Człowiek walki i czynu.

W postaci Józefa Piłsudskiego zestrzeliły
się szczytne tradycje polskiej walki zbrojnej
o wolność. Wskrzesił w narodzie wolę żoł-
nierską, rzucił ją na szalę walki oniepodle-
głość i stworzył najważniejsze podwaliny tej
niepodległości: Armję Polską,

Nad trumną wielkiego żołnierza cichną
spory,

„ROBOTNIK“

Jak dotąd, powstrzymał się od ko
mentarzy,

ARS SAK KAS URLISAOISAS TASK

nie neopogańskich książek, wycho-
wawców, organizacyj i pseudoreligij-
nych związków pod płaszczykiem libe-
ralnego równouprawnienia a w rze-
czywistości praktycznego  uprzywile-
jowania, stwarza w Niemczech atmo- sferę „kulturkampfu'«

    



 

 

SYLWETKA ARTYSTYCZNA
A. ZELWEROWICZA

Tow. Krzewienia Kultury Teatral-
nej w Polsce, wydaje zbiór monografij
o wybitnych artystach i działaczach
teatralnych polskich, Omawialiśmy
już dwie książki, które wyszły z tej

serji: Grzymały - Siedleckiego o Sol-
skim i Schillera o Junoszy - Stępow-

skim. Autorem ostatniego zarysu mo-
nograficznego (z tych, jakie ukazały

się dotychczas), poświęconego osobie

i działalności artystycznej Aleksan-
dra Zelwerowicza, jest Wilam Horzy-

ca („Aleksander Zelwerowicz“. War-

szawa, 1935. Str. 39 i 1 nl. i liczne
reprodukcje).
Jak przedstawia się ta działalność

w oświetleniu Horzycy?
Zainteresowanie Zelwerowicza sce-

mą datuje się od wczesnych lat dzie-

ciństwa, gdy młody chłopiec wyrwał

się z rodzicielskiego domu i trafił pro-

sto do teatru Michała Wołowskiego,
który ze swym wózkiem tespidowym
zatrzymał się przygodnie w Warsza-
wie, grając przez czas wakacyj na

przerobionej ad hoc widowni cyrku
na Ordynackiej.
Po ukończeniu studjów zagranicą

trafia znów Zelwerowicz do trupy

Wołowskiego w Łodzi, już jako za-
wodowy „artysta scen polskich”, a

pierwszą jego rolą byłmały 2 w

sztuce Hauptmanna — w „Woźnicy
Henschlu'. Na młodego aktora

zwrócił uwagę Kotarbiński, Za jego

namową osiadł Zelwerowicz na ca-

łych 8 lat w Krakowie, najpierw za

dyrekcji Kotarbińskiego,Ma za
Solskiego. Przybył do Krakowa w

tym czasie, kiedy wystawiano „Wese-

le” i spotkał go ten zaszczyt, że na-

zwisko jego jako odtwórcy roli Kas-

pra znalazło się na premjerowymafi-

szu tego arcydzieła.
Do najlepszych kreacyj aktorskich

tego czasu należą: Nikiforoff w „Tam-

tym”, Pater Bentivoglio w „Odrodze-

niu'* Schónthana, Jasiek w „Zaczaro-

wanem kole”, rola tytułowa w „Wu-

jaszku Jasiu" Czechowa. role w „Wy-

zwoleniu“, „Fantazym“, „Kościuszce

pod Racławicami”, „Cyranie de Ber-

gerac', „Chorym z urojenia, „Wi-

śniowym sadzie” Czechowa, w „Liś-

cie" Fredry i in, kat

Później — wędrówka po krajui

objęcie dyrekcji teatru w Łodzi. Był

to pierwszy na terenie Kongresówki

teatr, ku nowemu sięgający repertua-

rowi, przedewszystkiem ku wielkie-

mu dramatowi polskiemu. Więc:

„Wesele“, „Sędziowie”, „Irydion“,

„Ponad siły” Bjórnsona, „Na dnie".

Zelwerywicz pracuje jako dyrektor,

jako reżyser i jako aktor, który stwa-

rza szereg niezapomnianych postaci,

jak Samuel w „Sędziach”, Masynissa

w „Irydionie“, Mąž w „Žabusi“ Zapol-

skiej, Pan Damazy i wiele innych.

[ znów Warszawa. Zostaje powoła-

ny na stanowisko reżysera w „Tea-

trze Zjednoczonym”. Wystawia „We-

sele” (pierwszy raz w Warszawie),

„lrydiona”, „Poskromienie złośnicy”,

entuzjazmuje publiczność  swym

Czepcem, Masynissą, Petruckiem.

Talent reżyserski Zelwerowicza

rozbłysnął jednak dopiero w r. 1913,

w którym to roku otworzony został

Teatr Polski w Warszawie. Obecność

Zelwerowicza na tej scenie nie była

przypadkiem, Praca jego była dal-
 

szym ciągiem poprzednich prac, cze-
jo dowodem było wystawienie „Iry-
iona'. Otrzymawszy najaoskonai-

szy wówczas aparat sceniczny w
Polsce, z świetnem oświetleniem i
sceną obrotową, Zelwerowicz realizo-
wać począł swe barwne i szeroko za-
krojone widowiska sceniczne, od ary-
stofanesowskiej „gromiwoi“ począw-
szy, poprzez doskonale zmontowane-
go „Juljusza Cezara'* Szekspira i ory-
ginalnie ujętego „Pana de Pourceau-
śnac” Moliera, ażp „Wyzwolenie,
poczytywane za jeden ze szczytów
zelwerowiczowskiej twórcozści insce-
nizatorskiej. Nie zaniedbywał też
pracy aktorskiej, dając takie kreacje,
jak: Warcholak w „Nowych Ate-
nach“ Nowaczyūskiego, Trynkulo w
„Burzy“, Dr. Stockman we „Wrogu
ludu“, prof. Higgins w „Pygmaljonie“,
W r. 1925 wchodzi Zelwerowicz do

Teatru im. Bogusławskiego w War-
szawie, a po jego zamknięciu pracuje
w teatrach miejskich (z tego okresu
świetny „Adwokat i róże” Szaniaw-
skiego), później przenosi się do Wilna,
śdzie obejmuje dyrekcję sceny na
Pohulance, jeszcze później — wraca
do Warszawy.
Szukając tego principium, z które-

go wyrosła indywidualność artystycz-
na Zelwerowicza, trafić musimy na
słowo — żywioł, Żywioł — pisze au-
tor monografji — pojęty nie jako two-
rzywo, bo w tem znaczeniu jest on
czemś wszechobecnem i wszystkim
wspólnem, ale jako światopogląd, ja-
ko zasada życiowa i wiara, Że to sło-
wo jest punktem centralnym psychixi
zelwerowiczowskiej, na to złożyło się
Boyz: to, iż taka jest jego
onstytucja psychiczna, a więc coś

„od Boga danego".
O Zelwerowiczu mówić można ja-

ko o następcy wielkich improwizato-
rów komedji dell'arte. Architektoni-
ka aktorskich kreacyj Zelwerowicza
jest konstrukcją całkiem szczególnego
autoramentu. Dla Zelwerowicza za-
sadniczy jest tylko element przeży-
cia, odkrywcze wyłowienie z odmę-
tów żywiołu jakiegoś jednego gestu,
wyrazu, zdarzenia. Ów aktorski rea-
lizm zelwerowiczowski to właśnie
oznacza: schwytanie życia, a raczej

ow na gorącym uczynku, to zaś
ączy się jaknajistotniej z samą —
rzecby można — filozoficzną postawą
Zelwerowicza.
W pewnem znaczeniu artysta jest

wśród aktorstwa polskiego klasycz-
nym przedstawicielem  subjektywiz-
mu, można też powiedzieć: impresjo-
nizmu, konstruującego kształt arty-

styczny w krótkich rzutach, nagłych
błyskach, mających jakby autono-
miczne, niezależne od całości znacze-
nie,
W czasach ostatnich widać u niego

skłonność do groteski, do syntetycznej
ekspresji, gdyż ten sposób wypowie-
dzi najlepiej wyraża jego nowy sto-

sunek do „natury”, której nie ulega,
jak dotychczas, ale którą kształtuje i
przetwarza.

Lubuje się Zelwerowicz we współ-
czesności, aktualności, oraz wszyst-
kich tematach, w których możliwe
jest podkreślenie tego momentu.
„Panu de Pourceaugnac“ i „Cyruliku“
wykazał on swoisty, odrębny stosu-

 

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA
Jubileusz K. H. Rostworowskiego. Komisja

teatralna w Krakowie postanowiła, iż ob-
chód jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej Ka-
rola Huberta Rostworowskiego odbędzie się

w połowie czerwca, w teatrze im. J. Sło-

wackiego. Urządzeniem jubileuszu zajmie się

Związek Literatów Polskich. W uroczystem

przedstawieniu weźmie udział m. in. Ludwik
Solski.

WYSTAWY
Wystawa plakatów w Krakowie, W Pa-

łacu Sztuki w Krakowie otwarta będzie z

okazji międzynarodowego kongresu turysty-

cznego międzynarodowa wystawa afiszów

propagandowych. Wystawa obejmie afisze
niemieckie, austrjackie, egipskie, hiszpań-
skie, amerykańskie, francuskie, węgierskie,
szwajcarskie i polskie, Na wystawie tej za
najlepszy afisz przyznana będzie nagroda
króla Egiptu Fuada L
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Z SALI KONCERTOWEJ
P. W. BARANOWICZOWA. — Z. JEŚMAN

W sali Instytutu Ociemniałych od-
był się w czwartek wieczór muzycz-
ny, którego program wykonały młode
siły artystyczne: pp. Wanda Barano-
wiczowa (mezzosopran) i Zygmunt
Jeśman (pianista). koncercie
współdziałali: prof. M. Szaleski (so-
lo altėwkowe w „Kotysance“ Brahm-
sa) i p. Jadwiga Szamotulska (akom-
paniament fortepianowy).

Baranowiczowa, ktėrą po raz
pierwszy spotykamy na estradzie,
zwraca na siebie uwagę przede-
wszystkiem głosem bardzo war:ościo-
wymi; jest bowiem świeży, dźwięczny,
o barwie ładnej i ciepłej. Mniej dodat-
nio przedstawia się technika wokalna;
nie jest jeszcze posunięta dość dale-

| ko, skutkiem czego młoda śpiewacz-
ka nie posiada swobody w interpreta-
cji, ani nie ma dykcji jasnej i wyrazi-
stej, Nadmienić nadto trzeba, iż głos
p. Baranowiczowej zbytnio tremolu-
je, co należałoby poprawić za wszelką
cenę, Dobre wrażenie czyni wybór

utworów przez p. Baranowiczową
maż widać, że śpiewaczka ma
smak dobry i aspiracje szlachetne.

P. Jeśman, w tej chwili jeszcze u-
czeń Konserwatorjum (prof. M. Jacy-
nowej), od paru lat znany jest i ce-
niony jako talent, mający przyszłość
przed sobą. Warunkiem zdobycia tej
przyszłości jest praca usilna, żmudna,
wytrwała, oraz wraz z tem posiadanie
samokrytycyzmu w stopniu możliwie
największym. Umiejętność patrzenia
na swe czyny, kontrolowanie ich w
sposób surowy — oto niezbędne dla
przyszłego artysty atrybuty. Wspomi-
namy o tem, ponieważ gra p. Jeśma-
na robi chwilami wrażenie niedocią-
śniętej, lub z lekką manierą, co po-
zostawia skazy na wykonywanych
przezeń utworach. Szkoda: byłaby
wielka, gdyby skazy te, zamiast zni-
knąć, powiększyły się jeszcze w przy-
szłości. Dlatego też o nich wspomi-
namy, nic przez to nie ujmując talen-
towi, ani szkole p. Jeśmana.

PRZED JUBILEUSZEM JARACZA
Zbliża się nowy jubileusz aktorski:

30-lecia pracy scenicznej Stefana Jara-
cza. Jaracz urodził się w r. 1883 w Żu-
kowicach Starych pod Tarnowem. Po u-

| kończeniu gimnazjum w Tarnowie, wstą-
pił na wydział filozoficzny Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jednocześnie, nie prze-
rywając studjów, rozpoczął w r. 1904 w
Teatrze Ludowym w Krakowie, pod dyr.
Gabryelskiego, karjerę sceniczną.
Po roku już opuszcza Kraków, zaanga-

żowany przez Е. Rygiera do Teatru Po-
znańskiego, po 2-letnim pobycie w Po-
znaniu pracuje w ciągu 3 sezonów w Te-
atrze Łódzkim za czasów największego |

 

PRODUKCJA UCzNIÓW
KON3ERWATORJUM

Kolejna produkcja uczniowska odbyła |
się w czwartek. Interesujący i naogół |
wartościowy program produkcji wypełni- |
ły popisy uczniów klas: skrzypcowej |
(prof. Lewenstein), fortepianowej (prof.
Trombini - Kazurowa) i śpiewu solowego
(prof. E. Heintze).

 
EPT TSKTESTLOEST iTN

nek do widowiska, stosunek bliższy
próbom stworzenia nowoczesnego
widowiska, niż — powiedzmy — tra-
gedji greckiej,

 

Wydawnictwo zbioru monografij o |
wybitnych artystach i działaczach |
teatralnych powitać należy z uzna- )
niem. Potychiczneówe zarysy mono- |
graficzne powstały niemal dzieki
przypadkowi: Solski, Zelwerowicz,

Junosza - Stępowski obchodzili bo- |
wiem jubileusz pracy scenicznej i |
książeczki o nich wydawano w dzień

ich jubileuszu. |

Byłoby rzeczą pożądaną, aby w

zbiorze powyższym ukazały się za-
rysy monograficzne, poświęcone nie-
tylko aktorom, lecz reżyserom i in-

scenizatorom. W ten sposób dzieje
teatru polskiego mogłyby znaleźć peł- |
niejsze oświetlenie, Ра

‚ 8.,

 

Program rozpoczął uczeń prof. Lewen-
steina, Carmelo - Klimecki, poprawnem

i inteligentnem wykonaniem koncertu
E-dur Bacha (cz. I). P. Patrycy, ucze-
nnica tejże klasy, grała dalej Romans
F-dur Beethovena oraz „Pszczółkę” Schu-
berta. Poprzez widoczną tremę, krępu-
jącą grę młodej skrzypaczki, znać było
wszakże szkołę solidną,

P. Trombini - Kazurowa zaprezentowa-
ła trzy młode talenty: pp. Gelernta (bar-
dzo muzykalne, świetnie odczute, wyko-
nanie utworów Bacha, Blas - Serrano i
Skrjabina), Wąsowskiego (duża biegłość,
a nadto bardzo poważny stosunek do
dzieł interpretowanych) i p. Rybczyń-
ską (znaczna dojrzałość w wyrazie, sa-
modzielność myślenia, a jednocześnie

zbytnia skłonność do przewlekania tem-

pa).
Trzej przedstawiciele klasy prof.

Heintzego zdobyli z.miejsca uznanie i
żywe oklaski: p. Poliszczuk za wykona-
nie arji z „Wesela Figara' i pieśń Mo-
niuszki, humorem tryskającą, p. Tazbir
za odśpiewanie pięknym głosem pieśni
Lipskiego i arji Pucciniego z „Cyganerji”, .
oraz p. Kobrzyńska (ładny mezzosopran) |
za arję z kartami („Carmen") oraz pieśni
Greczaninowa i Schuberta, w których u-
wydatni! 'e !łumiony, ale silny tempe-

rameni odtwórczy,
ZAST.

rozkwitu tej sceny pod dyr. Aleksandra
Zelwerowicza.

W Warszawie wystąpił po raz pierwszy
na scenie Teatru Letniego w „Bogu Woj-

ny“ Nowaczyūskiego, w roli Napoleona.
Pomimo niezwykle nieprzychylnego przy-
jęcia przez prasę młodego artysty, Kazi-
mierz Zalewski angazuje go do Teatru
Małego, w którym odrazu zajmuje wybii-
ne stanowisko zarówno jako aktor, jak i
reżyser. W Teatrze Małym pozostaje Ja-
racz do sierpnia 1913 r., t. j. do czasu
pozyskania go do nowootwartego Teatru
Polskiego.

|  Internowanyw r. 1915 przez władze
rosyjskie, występuje przez rok w Mo-
skwie, oraz 2 lata w Kijowie. Po powro-
cie do kraju wraca do Teatru Polskiego,

opuszcza go dla Reduty, następnie anga-
żuje go Teatr Narodowy. W latach
1927 — 30 wędrówka artystyczna po kra-
ju z własną trupą, gościnne występy. w
Warszawie, Krakowie, Lwowie, Łodzi i

Wilnie. W r. 1930 rozpoczyna znojną
pracę kierownika prywatnego teatru dra-
matycznego, obejmując dyrekcję Teatru
Ateneum. W ubiegłym sezonie teatralnym
prowadził Nową Komedję, obecnie Teatr
Aktora. ч

Z pośród niezmiernie bogatej galerji
znakomitych kreacyj niesposób nie wspo-
mnieć: Szczęścią Frania, Goergesa Dan-
dina, Kalibana, w „Burzy”, Pana Bro-
tonneau, Czepca, Milczka w „Zemście”,
Shylocka, Włóczęgi w „Miłosierdziu
Roztworowskiego, Mieszczanina Szlach-
cica, Judasza (Tetmajera), Szeli w „Tu-
roniu“, Smugonia w „Przepióreczce”,
Siewskiego w „Uśmiechu Losu", Urlopni-
ka w „Lampce oliwnej”, Szwejka, Skida
w „Artystach”, Wellwyna w „Golębiem
sercu', Musse'a w „Szkole obłudy”, Ca-
ra Lenina, Koepenicka, Brandta w „Fir-
mie”, Lekcickiego w „Rodzinie”, Akakja
Akakjewicza Baszmaczkina w „Plaszezu“
Tuwima i obecnie kreowanej roli prot.
Odersa w „Krzyku.

Niezależnie od pracy na stanowisku
kierownika, reżysera i aktora, Jaracz
chętnie poświęca się kształceniu młodzie-
ży w fachu teatralnym; przez szereg lat
był profesorem metodyki opracowania ról

| w Państw. Instytucie Sztuki Teatralnej.
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WACŁAW FILOCHOWSKI

WIELORYBKA
OPOWIEŚĆ Z MIELIZN WIŚLANYCH
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Gosterski postanowił skorzystać z

zaproszenia i pójść na „wielorybkę”.

Był jeszcze bardzo zmęczony  ostat-

nim atakiem, ale litość dla ludzi, do-

tkniętych kalectwem małości i głupo-

ty, litość zjawiająca się w chwilach

depresji i znużenia, skłoniła go du po-

wzięcia takiej właśnie decyzji.

Czując głód powietrza, wybrał się

był pan Hipolit poprzedniego dnia na

małą przechadzkę po mieście. Po

kwadransie spaceru po mokrych od
deszczu i śniegu ulicach, natknął się

na jakiś znaczniejszy pogrzeb. Dźwię-

ki marsza żałobnego, patos szarf, kiry

niewiast, prowadzonych za trumną

przez smutnych mężczyzn, nastawiły

myśl pana Hipolita na zagadnienie

śmierci. Gosterski buntował się prze-

ciw tej konieczności, konieczności kre-

su. Pomny jeszcze porachunków, czy-

nionych w sobie i z sobą samym w cza-

sie ostatniego ataku, stwierdził z dła-

wiącym smutkiem i żalem, że nie jest

jeszcze przygotowany do śmierci.Je-

go żądza działania i harde poczucie
 

odpowiedzialności wciąż domagały się
czasu, czasu i jeszcze raz Czasu. Im

mniej miał energji, im dotkliwiej da-
wała mu się we znaki — chwilami,

chwilami, naturalnie — starość, tem

bardziej odczuwał wartość czasu i

tem więcej go dla siebie pragnął. To,
co należało jeszcze zrobić, odrobić lub

przerobić — wydawało mu się otchła-

nią pracy i obowiązków. Zajrzawszy

w nią, Gosterski doznawał strachu i

czuł fizyczny wprost zawrót głowy.

Spojrzenie, rzucone w inną otchłań,

którą była dla niego śmierć, niemniej-

sze budziła przerażenie. Albowiem
śmierć była dlań czarną kresą, prze-

kreślającą wszystkie projekty, nakazy

i obowiązki — to był koniec działania
i odpowiedzialności. Odpowiedzialno-

ści? Ba, żeby to tak było naprawdę!
Działanie ustaje, odpowiedzialność

natomiast trwa i trwać będzie za gro-

bem, ciążąc na imieniu, A dla Goster-

skiego rozkosz i ból istnienia zawiera-

ły się w odczuwaniu siebie w wysiłku

nieustaanym, podwójnie  sprawdzo-

nym: przez osiągnięte wyniki i przez
własny nad sobą sąd.
— Nigdy nie może być za dużo Ży*

cia, jeśli jest wola i zdolność do pra-
cy i — pomyślał.
W chwilach upadku sił przypomisał

mu się doktór Maledykt, który ciągle

tłumaczył Gosterskie'w'1, że musi tak
żyć, ażeby jaknajdłużej utrzymać się
w kondycji, umożliwiającej świadomą
i wytężoną pracę. й
— Musi się pan oszczędzać — prze-

strzegał Gosterskiego. — A więc: as-
 
ceza w rozrywkach, ostrożność wobec
wszelkich pokus, wino, kawa jaknaj-

rzadziej, powiedzmy nawet, że roz-

stajemy się z wszelkiemi używkami.

Jest pan jeńcem społeczności, skaza-
nym na dożywotnie ciężkie dla niej
roboty. A

Gosterski wtedy rozpaczliwie pro-
testował. .
— Nie, nie, tego się nigdy nie wy-

rzeknę! Nie. Ani cygar, ani kawy. ani

wina. A wie pan, doktorze, dlaczego

się nie wyrzeknę? Dlatego, że takie

wyrzeczenie się pociąśnęłoby za sobą

bezustanną, uporczywą myśl o sobie

samym. I wówczas z działania nic.

Doktór Maledykt, z natury nawet
impetyk zaciekle jednak walczący z
wrodzoną porywczością, czciciel so-
kratycznej postawy wobec życia, sły-
sząc to, co mówi mu teraz Gosterski, z
trudem panował nad wzburzeniem.
—Mój, panie, mój panie — zaczął

spokojnie, z perswazją raczej. Zasta-
nowił się, skupił w sobie. poszukując
najwłaściwszych słów odprawy czy
monitu:

j panie, mój panie — powta-
rzał, a w głosie brzmiała już nuta
śniewu; gniew wyzierał z oczu, elek.
tryczną aurą otoczył całą postać sta-
rego lekarza.
—To są zwykłe wykręty nałogu! —

zawołał przytłumionym głosem i wi-
bracja podniecenia natychmiast urwa-
ła się, zgasła. Doktór Maledykt zno-
wu zdawał się być uosobieniem czuj-
nego i nieufnego spokoju.
— Jest pan przecież więźniem spo-

—

 
/

łeczności. I na to się nic nie poradzi—

nalegał doktór Maledykt, roztaczając

przed Gosterskim obraz spustoszeń,
jakie w organiźmie, zwłaszcza niemło-

dym już, czyni tryb życia, sprzeczny
z prawami przyrody.
— Żem jest, zdaniem doktora, je-

niec społeczności? I na to znajdzie się
sposób: odwrócimy sytuację. Społe-
czeństwo będzie moim jeńcem.
Doktór Maledykt stracił znowu

swój cziijny spokój. Znowu zaczął
wydzielać z siebie emanację nerwo-

wą. Widać było, że gra w nim wyo-
braźnia; że wpatruje się w coś, co
tylko on w tej chwili widzi, wsłuchuje
w jakieś szczegóły akustyczne swojej

wizji. siwych, zupełnie białych
włosach doktora skupiło się tyle świa*
tła, że w tem niebieskiem południu. w
zielonych, żółtych i czerwonych tłach
więdnącego sadu, w lekkiem, słonecz-
nem rozdrganiu powietrza — głowa
ukazała się Gosterskiemu w srebrnem

niebie.
Doktór Maledykt przeżywał w

sobie odpowiedź panaHipolita. Odpo-
wiedź mu się podobała — harda była
męska, odważna, krótka, młoda, mło-
da! I tło dobre — ta rzeźka, zdrowa i
twórcza jesień karpacka, dzwoniąca
pracą sianokosów Tak, dobra...
Gdyby doktór Maledykt nie był z

gruntu nieśmiały, to zaraz podszedłby
do fisharmonji i dla tej odpowiedzia
szukał odpowiednika, ilustracji w kil-

ku zawartej akordach, brzmiących bo-
jowo, jak pobudka a jednocześnie jak
hymn dziękczynny za długie, twórcze

życie, za pyszną dekorację jesieni Ale
że doktór Maledykt w gruncie był nie-
śmiały, więc tylko uśmiechnął się. A
ponieważ zbudzoną, niewyładowaną
falę energji czemś trzeba było uci-
szyć, więc wziął do ręki sadowniczy
nóż i z wyrazem najwyższego skupie-
nia w twarzy, z powaśą niema! że o-
brzędową zaczął ścinać obumarłe pędy
winogradu.
—Dobre. Słuszne. Dobre — powie-

dział do Gosterskiego — już spokojny,
może nieco znużony przeżytym przed
chwilą wybuchem energji nerwowej.
Instynktownie szukał odpoczynku w
chwili ciszy i bezruchu. Odłożył nóż,
wychynął z cienia werandy w bla.k
dnia i brał w siebie wolą, wyobraźnią
i nerwami prądy słoneczne.
— Dobra odpowiedź — rzekł, już

pokrzepiony, wypoczęty, gotów do
nowej eksplozji władz intelektualnych
i nerwowych, gotów do wzruszeń este-
tycznych ale i do starcia z wszelkim”
oporem. Ale tembardziej powinien się
pan oszczędzać. Żadnych podniet
sztucznych, żadnych używek. Wszyst-
ko z siebie. przez siebie, albo.. O!
Stamtąd!
Ruchem głowy wskazał płynące

niebiosami słońce. W tym geście był
surowy, stanowczy, zapowiadający
walkę wszelkim próbom sprzeciwu
czy choćby sceptycyzmu, choćby tylko
krytyki.
p O, stamtąd. widzi pan? Stamtąd

niech pan czerpie wino... Wprost z oj-
czyzny życia.,. 

c, d. n.



Grudziądz—cmentarzyskiem
przemysłowem

(Od własnego korespondenta)

Grudziądz, który ongiś uchodził za
stolicę przemysłu Pomorza przeżywa
dziś wyjątkowy kryzys uwydatniający się
przedewszystkiem w przemyśle. Prze -
mysł grudziądzki zatrudniał w roku 1929
— 9.800 robotników, w roku 1934 —
liczba zatrudni. ych spadła do 3700.
Dziś sytuacja przybrała jeszcze groźniej-
sze rozmiary, gdyż przemysł gumowy
(wskutek unieruchomienia) zwolnił 1400
robotników tak, iż obecny stan zatrud-
nienia w przemyśle i w zakładach rze -
mieślniczych wynosi 2300 robotników.
W ten sposób statystyka notuje że na

jednego zatrudnionego robotnika przypa-
da trzech bezrobotnych. Pod tym wzślę-
dem Grudziądz pobił rekord bezrobocia
wśród innych miast Polski.
Główny wzrost bezrobocia nastąpił

przedewszytskiem w przemyśle wielkim.
Co się tyczy przemysłu średniego t j. ce-
ramicznego i budowlango to wzrost bez-
robocia w tej dziedzinie również jest ka-
tastrofalny w roku 1927 zatrudnionych
było w tym przemyśle 800 robotników,
obecnie już tylko 300.

Sprostowanie
urzędowe

Otrzymujemy następujące sprosto-
wanie urzędowe:
Nieprawdą jest jakoby rezultat wy-

borów do rady miejskiej w Przemy-
ślu względnie do samorządowych or-
ganów ustrojowych w powiecie prze-
myskim był tragiczny i opłakany dla
polskości, natomiast prawdą jest że
zarazem w Przemyślu, posiadającym
48 proc. ludności polskiej jako też w
powiecie, posiadającym zaledwie 37
proc. ludności polskiej wyniki wybo-
rów dały przeważającą większość
ludnośgjypolskiej.
Niepfawdą jest, że trzykrotne wy-

bory w IV. Okręgu Przemyśla, ptzy-
niosły i Staroście i B. B. kompromi-
tującą klęskę, bo prezes Stron. Nar.
mgr. Bilan trzykrotnie został rad-
nym, natomiast prawdą jest, że przy
pierwszych wyborach mgr. Bilan nie
został wybrany, ponieważ, lista jego
została przez Główną komisję unie-
ważniona a temsamem nie istniała,
przy drugich zaś i trzecich wyborach,
(zarządzonych z powodu uznanych
przez Urząd Wojewódzki usterek re-
gulaminowych podniesionych w pro-
testach) został wybrany i jest radnym
mgr. Bilan, co nie mogło przynieść
żadnej kompromitacji Staroście, po-
nieważ Starosta na podstawie obo-
wiązujących przepisów nie jest upra-
wniony, do wystawiania kandydatur.

Nieprawdą jest, jakoby Starosta
obrał sobie ciekawą taktykę przy
wyborach w powiecie, i zamiast za-
pewnić listom polskim jak najlepszę
rezultaty, wdał się w preparowanie
lojalnych rusinów, a wyglądało to w
praktyce w ten sposób że skoro miał
do wyboru między takim lojalnym, a
np. chłopem polskim, na dobitkę na-
rodowcem, to laury i stanowiska za-
bierał ten lojalny rusin, natomiast
prawdą jest, że nie było żadnego pre-
parowania lojalnych rusinów a wybo-
ry były przeprowadzone zgodnie z
obowiązującymi regulaminami pod
kątem interesów gospodarczych wsi
z wykluczeniem momentów politycz-
nych i rusini AE swoją
współpracę z Polakami zawierali
ompromisy wyborcze, przyczem na

ogólną ilość 125 gromad zawarto 98
kompromisów kqrzystnych dla lu-
dności polskiej, a tylko w 27 groma-
dach odbyły się wybory.

Nieprawdą jest, jakoby wybory do
Zarządu gminnego w Hermanowi-
cach prowadził osobiście Starosta
emiszewski, natomiast prawdą jest,

że wybory przeprowadziła komisja
wyborcza z przewodniczącym miano-
wanym przez Starostę na czele, Sta-
rosta zaś wykonywał nadzór nad
czynnościami wyborczemi, do czego
był obowiązany na zasadzie art, 67
ustawy z dn. 23. IIL 1933 r, (Dz. U.
К В Nr. 35, poz. 294) o częściowej
zmianie ustroju samorządowego.

Nieprawdą jest jakoby w gminie
ermanowice został wójtem Kaszu-

biński, a natomiast prawdą jest że
wyznaczone na dzień 27, Il. 1935 r.
wybory w tej gminie nie dały wyni-
ku, a ponowne wybory w dniu 13
marca 1935 r. dały wprawdzie w
swym wyniku wójta jednakże wybór
ten z samego prawa był nieważny,
ponieważ przy tym wyborze dopusz-
czono się przekupstw.

yznaczone następnie wybory na
dzień 29. III. 1925 r. nie adbytysię 5
powodu braku wymaganej ilości rad.
nych,
Wobec powyższego na podstawie

art. 50 ustawy z dnia 23, III, 1933 r.
o częściowej zmianie ustroju samo-
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-lojalnego ks. Hałyszka, 

Grudziądz, w maju.

Jest mało prawdopdobne, by wielki
przemysł wchłonął choćby drobną część
bezrobotnych. Nadzieje bezrobotnych
zwrócone są obecnie na prace sezono -
we, szczególnie w przemyśle budowla-
nym, ceramicznym i drzewnym. Niestety
i te dziedziny przemysłu cierpią na ane-
mję przedsiębiorczości, aczkolwiek w
Grudziądzu szczególnie daje się odczuć
brak mieszkań.
W ostatnich 15-tu latach, zbudowano

w Grudziądzu ogółem 199 domów w tem
magistrackich 25 a prywatnych 174 W
roku 1920 posiadał Grudziądz 1523 bu -
dynki w ogólnej liczbie 7.683 mieszkań
natomiast w roku 1934 liczba budynków
podniosła się do 1.742 i ogólnej liczby
mieszkań 8.383. у

W tym okresie czasu, przyrost ludnoś-
ci wynosił z 33.500 osób do-57.000 Przy-
rost budynków w tym okresie czasu wy-
rażą się w 15 proc., mieszkań zaś w 9

proc., natomiast wzrost ludności wynosi
70 proc. !
Należy zaznaczyć, że według oficjal-

nych obliczeń Głównego Urzędu Staty- '
stycznego, procentowy wzrost ludności
w Grudziądzu w okresie 1921 — 1931
wynosił 50,4, a więc prześcigniony w
całej Polsce jedynie przez miasto Wilno,
wykazujące w tym samym okresie cza-
su 52,8.

Nic więc dziwnego, że z powodu bra-
ku mieszkań, „okupowano” koszary
Czarneckiego, popularną „Maderę”, cie-
szącą się sławą po za granicami Pomo-
rza, Ten nad wyraz fatalny stan miesz -
kań siłą natury rzeczy odbić się musi
bardzo ujemnie nietylko pod względem
społecznym i gospodarczym, ale także i
pod względem obyczajności i moralnoś-
ci.

Sytuacja rynku pracy w Grudziądzu
przedstawia się w tej chwili zupełnie
rozpaczliwie. Cała nadzieja tysiącznych
rzesz bezrobotnych to — jak wspomnie-
liśmy — sezon budowlany. Leży to nie-
tylko w interesie samego miasta, lecz
przedewszystkiem Państwa. — Gru-
dziądz, który płaci przeciętnie 150.000 zł. |
tytułem podatku lokalowego przeznaczo-
nego na rozbudowę miast, musi się u-
pomnieć o swoje prawa, także jako płat-
nik podatkowy. Wymaga tego elemen-
tarne pojęcie sprawiedliwości życia zbio-
rowego. (D)  

„wieckie kryją nieznane,

POLACY ! POLSKOŚĆ W PRUSACH WSCHODNICH

Mimo bliskości Prus Wschodnich
przeciętny inteligent w kraju wie
o nich bardzo mało. Społeczeństwo
polskie, nie całe jednak, słyszało coś
nie coś o wysiłkach i akcji Osuchow-
skiego dla ewangelickich Mazurów
w Prusach Wschodnich, wie trochę o
polskich gazeiach na tym terenie Z
historji Prus Wschodnich przeciętny
inteligent słyszał o złamaniu potęgi
krzyżackiej przez Polskę na polach
Grunwaldu. Przypominały mu się
matejkowskie obrazy: „Bitwa pod
Grunwaldem i „Hołd Pruski”, I na
tem koniec. Mniej mu już jest zna-
ny obraz Matejki, przedstawiający
Kopernika, badającego w Fronibor-
ku obroty ciał niebieskich.

A przecież Prusy Wschodnie, to
nietylko kolebka prusactwa, krzy-
žackiego imperjalizmu, godzącego w
byt Polski, W Królewcu, na dworze
pierwszego księcia w Prusach, Al-
brechta, lennika Polski, pracowała
usilnie polska myśl reformacyjna z
Łaskim na czele. Królewiec do dziś
dnia nosi ślady pobytu licznych Po-
laków, z okresu dawnej Polski ma do
dziś dnia polską ulicę i polski ko-
ściół, Uniwersytet królewiecki szczy-
ci się przywilejem, nadanym mu
przez króla Zygmunta Augusta, a
równającym go z Wszechnicą Jagiel-
lońską. Bibljoteki i archiwa króle-

a nieprze-
brane skarby z dziejów nauki i dy-
plomacji polskiej, tak niedostępne
dotąd, tak zazdrośnie chowane przed
polskimi uczonymi. Od czasów św.
Wojciecha nieprzerwaną falą szła
Polska do Prus Wschodnich. Na ka-
tolickiej Warmii do dziś dnia istnieje
„Licaeum Hosianum, dzisiejsza aka-
demja braniewska, dzieło słynnego
biskupa warmijskiego, kardynała
Stanisława Hozjusza, któremu War-
mja, a więc i Niemcy - katolicy w Pru-
sach Wschodnich, zawdzięcza swą
przynależność do kościoła rzymsko-
katolickiego. Barokowe wnętrza ko-
ściołów katolickich na Warmii, z
których jedno z najwspanialszych
kryje kościół w Ornecie (Wormditt),
to pamiątki rządów biskupów _pol-
skich na tej ziemi. Wspaniałe kościo-
ły barokowe, jak.kościół w Krośnie
pod Ornetą, gdzie przytułek na krót-

 

(Od własnego korespondenta)

ki czas znalazł obecny prezes Związ-
ku Polaków dzielnicy wschodnio-
pruskiej, ks. proboszcz Osiński, oraz
w Św. Lipce pod Reszlem, miejscu
pielgrzymkowem, znanem na całe
Prusy Wschodnie, to jakby „re
cem' przeniesione na pėlnoc z Žie-
mi Krakowskiej.

Lecz, czy trzeba wyliczać wszyst-
kie pamiątki, krzyże i kaplice z tych
czasów? — Zaprawdę, Polak nie po-
winien czuć się obcym w Prusach
Wschodnich, chociażby tylko kamie-
nie do niego przemawiały. A prze-
cież poza Hozjuszem, Kopernikiem,
żył i działał na ziemi pruskiej tak wy-
bitny uczony, jak autor dziejów pol-
skich, biskup Marcin Kromer. Nieje-
den wiersz i niejedna facesja biskupa
Ignacego Krasickiego powstała w
drodze z Warszawy do Licbarku
(Heilsberg) na ziemi pruskiej, nim
dochody biskupie zagrabił poecie
nad miarę chciwy Fryderyk Pruski.
Z pewnością u każdego Polaka bu-
dzić się poczną rozliczne wspomnie-
nia historyczne, wspomnienia walk
Polski o tę ziemię, zakończone roz-
biorem Polski, a których ostatni
chronologiczny etap stanowi wysi-
łek polskiej racji stanu z lat 1918 —
1920, aby część ziem pruskich na no-
wo złączyć z Państwem Polskiem.

Ostatnie lata przyniosły żywsze
zainteresowanie się polskiego spo-
łeczeństwa ziemią pruską dzięki pra-
com S yć („W krainie czar-
nego krzyża'), Giertycha („Za  pół-
nocnym _kordonem'), Bielskiego
(„Oto Prusy') i publikacjom Związku
Zachodniego („Prusy Wschodnie" —
książka zbiorowa i inne). Z nich
czerpie ogół polski swe wiadomości
o Prusach Wschodnich, dowiaduje
się, że kraj ten do dziś dnia jest te-
renem po części etnograficznie pol-
skim, że lud, zamieszkujący tę zie-
mię, nietylko nie zatracił swych od-
rębnych cech, ale, wbrew twierdze-
niom propagandy niemieckiej, wyka-
zuje nadzwyczajną żywotność i nie-
złomną wolę obrony swych praw.
Nie od rzeczy więc będzie przypo-
mnieć, że lud polski zamieszkuje
zwartą masą dwa okięgi rejencyjne
pruskie i to rejencję olsztyńską i
kwidzyńską, w rejencji zaś gębińskiej

 

7
CHORZÓW
Wyroki uwalniające narodowców, —

Przed sądem okręgowym w Katowicach
jako instytucji odwoławczej odbyła się
rozprawa karna przeciw pow. ref. org.
Str, Nar. Romanowi Inglotowi z Chorzo-
wa, któremu akt oskarżenia zarzuca ob-
razę rządu.
Mianowicie na pewnem zebraniu w

Bykowinie miał się w czasie referatu wy-
razić. że rząd jest żydowski.

Doniesienie i akt oskarżenia sporzą-
dzono na podstawie zeznań konfidenta,
który na pierwszej rozprawie przed są -
dem grodzkim w Katowicach zeznania
swoje potwierdził pod przysięgą. Na
podstawie tych zeznań p. Inglot skazany
został na 3 miesiące więzienia. Na sku-
tek wniesionej apelacji odbyła się po-
nowna rozprawa w II instancji.

Czterech świadków obecnych na
wspomnianym zebraniu zeznało, że za-
rzucone słowa nie były wypowiedziane,
wobec czego sąd uwolnił p. Inglota od
winy i kary na koszt skarbu państwa.
W dniu 9 b. m. przed sądem okręgo-

wym Wydział zamiejscowy w Chorzowie

Lla

rządu terytorjalnego obsadzono wa-
kujące stanowiska w Hermanowicach
przez tymczasowego przełożonego
śminy w osobie Edwarda Wancera,
zamieszkałego w Przemyślu.
Nieprawdą jest, że radny Gankie-

wicz został aresztowany i że ze
szczytów  starościńskich wpadł do
kryminału za to, że bez powodu uży-
wał czy też groził bronią, natomiast
prawdą jest, že radny Gankiewicz
wcale aresztowany nie był, a tem-
bardziej pod zarzutem używania lub
grożenia bronią, i jedynie w związku
z zaistniałym przy wyborze wójta w
dniu 13. III, 1935 r. wypadkiem prze-
kupstwa, Gankiewicz był przesłu
chiwany przez organa P.P, w Prze-
myślu.
Nieprawdą jest, że radny lojalny

Makar Grzegorz został aresztowany
za to, że się dał przekupić, a nadto
okradł w przeszłości bibljotekę też

natomiast
prawdą jest, że istotnie Makar Grze-
śorz został aresztowany za przekup-
stwo wyborcze a nie za '>, 'e w prze-
szłości okradł bibljotekę księdza Ha-
łyszka, tembardziej że księdza o tem
nazwisku w powiecie przemyskim
niema. Za Komisarza Rządu

Adam Wysokiński.

CAŁEGO

 

odbyła się rozprawa odwoławcza od
wyroku sądu starościńskiego przeciw
kier. placówki grodzkiej Str. Nar. w Cho- |
rzowie kol, Władysławowi Jakubowskie-
mu, który skazany został przez dyrekcję
policji w Chorzowie na 100 zł, grzywny
za rzekome zwołanie nielegalnego zebra-
nia,
Od tego wyroku wniesiono odwołanie,

a rozprawa odbyła się w czwartek przed
sądem okręgowym. Osk. bronił adw. po-
seł dr. Tempka, który uzasadniał brak
podstaw prawnych do ukarania, Po prze-
słuchaniu świadka obrony sekr. pow.
kol, Górskiego i wniosku obrony doma-
gającego się uwolnienia, do którego przy-
łączył się prokurator, sąd wydał wyrok
uwalniający.

KRAKÓW
Poświęcenie nowego $machu gimna-

zjum żeńskiego. — W dniu 9 b. m. JE.
Książę Metropolita dr. Adam Stefan Sa-
piecha poświęcił nowy gmach państwo-
wego gimnazjum żeńskiego przy ul. Ole-
andry 6 w Krakowie. Przy tej sposobnoś-
ci dostojny arcypasterz przemówił ser-
decznie do młodzieży, złożył jej życzenia
i pobłogosławił na dalszą pracę w nowej
siedzibie zakładu.

Rektor U. J. nie pozwala studentom
Polakom maniiestować uczuć patrjotycz-
nych. — Nasz korespondent donosi: Na
uniwerystecie Jag'ellońskim zdarzyła się
w ub. sobotę rzecz niesłychana, jaka w
każdym Polaku wywołać może najwyż-
sze oburzenie, Na gorącą i serdeczną
prośbę braci - Polaków studentów w
Gdańsku, krwawo prześladowanych
przez Niemców. „Młodzież Wszechpol-
ska” postanowiła odpowiedzieć „zebra -
niem protestacyjnym“ na uniwersytecie
Jagiellońskim „aby uświadomić społecz -
ność akademicką o rosnącem niebezpie-

czeństwie niemieckiem i zamanilstowač
uczucia łączności z Polakami,którzy z na-
rażeniem własnego życia trwają przy
polskości na terenie Gdańska. Przema-
wiać miał prof. U. J. Folkierski, człon-
kowie „Młodzieży Wszechpolskiej" i a-
kademicy Ślązacy. Tymczasem rektor U.
J. p. Maziarski zezwolenie na urządze
nie zebrania, które dał w piątek cofnął w
sobotę pod pozorem, że nie może pozwo-
lić na zebranie polityczne na uniwersy-
tecie. Gdy od dłuższego czasu skrajni
socjali*i, komunizujący żydzi, prowa -
dzą swvbonie propagandę, nieraz wręcz
antypaństwową — sumienie stróża uni -
wersytetu śpi spokojnie, budzi się śwał-
townie i protestuje, gdy młodzież pol-  

KRAJU
ska przygotowwje ogólno - narodową ma-
niłestację w sprawie chyba najżywotniej-
szej w dzisiejszym życiu Polski. (J)

LWÓW
Burzliwy wiec „ukraińców*, — W sali

„Proświty'* w Grzymałowie odbył stę
burzliwy wiec ukraiński, zwołany przez
Undowców, na którym referat o nowej
ordynacji wyborczej wygłosił poseł dr.
Baran.
Po referacie przemawiał w sposób

podburzający student Dymytro Pereszlu-
ga z Tłustego, który niedawno wypusz -
czony został z obozu koncentracyjnego w
Berezie Kartuskiej, oraz studentka Mar-
ja Olejnik, atakując w gwałtownych sło-
wach oportunizm óficjalnych kół uwkraiń-
skich.

Powstała wielka awantura, którą zli-
kwidować musiała policja.
Po opróżnieniu sali aresztowani zosta-

I: Pereszluga i Olejnikėwna, a po spisa-
niu protokėlu, sprawę przekazano sta-
rostwu powiatowemu w Skałacie.

Oboje odpowiadać będą za zaburzenie
spokoju publicznęgo.

 

Olsztyn, maj

powiaty oleckowski, gołdapski i wę-
goborski, A pozatem rozsiany jest po
całej prowincji. Ogólną liczbę ludno-
ści polskiej w Prusach Wschodnich
oblicza się na blisko pół miljona.
Mimo tak wysokiej cyfry, stano-

wiącej około 25 proc. ogółu ludności
całej prowicji, żywioł polski nie od-
grywa w życiu administracyjnem, go- *
spodarczem i  politycznem Prus
Wschodnich tej roli, jakaby się mu z
racji jego liczby należała. Życiu
wschodniopruskiej prowicji nadają
ton Niemcy, Przyczyną tego stanu
jest brak dostatecznie silnej warstwy
inteligencji polskiej, Ludność bowiem
polska w Prusach Wschodnich, to
rolnicy. średni i drobni gospodarze
oraz robotnicy rolni. Wielka włas-
ność ziemska polska zachowała się
tylko na Ziemi Malborskiej w powie-
cie sztumskim. Tak liczni ziemianie
polscy na Mazurach zniknęli po woj-
nie. W miastach zaś skupiają się
organizacje polskie, tworzące zwol-
na ośrodki nowego życia kulturalne-
go i politycznego polskiego na tej
ziemi.

Utarło się mniemanie, że Ziemia
Malborska i polska Warmja, to jedy-
ne ośrodki życia polskiego w Pru-
sach Wschodnich, że największa li-
czebnie masa ludności polskiej, Ma-
zurzy ewangeliccy, nie odgrywają w
życiu polskiem większej roli. Jeżeli
chodzi o aktywną współpracę, nie
można mniemaniu temu odmówić pe-
wnej racji. Kilkaset lat trwające
oderwanie polskiego ludu mazurskie-
go od pnia macierzystego, pozosta-
wanie pod berłem obcych władców,
wytworzyły.pewną odrębność życia
mazurskiego, rozluźniły węzły kultu-
ralne i polityczne z Narodem Pol-
skim, rozluźniły, ale nie usunęły.
Przywiązanie Mazurów do gadki,
czyli mowy polskiej, do obyczajów i
obrzędów polskich, wrodzony ów
konserwatyzm chłopski — pozwala
mieć nadzieję, że lud ten wyzwoli się
z pod hegemonji ducha niemieckiego
i wejdzie na drogę kultury polskiej,
Narazie dokumentuje swoją polskość
swą mazurskością. Trzyma się in-
stynktownie swego języka, tak upo-
śledzonego przez kościół ewangeli-
cki, szkołę i administrację niemiecką,
Kto chce poznać dolę ludu pol-

skiego w Prusach Wschodnich niech
czyta jego skargi na łamach prasy
polskiej z za kordonu. Listy, nadsy-
łane do redakcyj pism, to dokumen-
ty wielkiej wagi: świadczą one o war-
tości polskiego ludu oraz o germani-
zacyjnych rekursach duchowieństwa,
nauczycielstwa i administracji pań-
stwowej, które idą ręka w rękę.
O polskość przyszłych pbkoleń na

tych terenach możemy być spokoj-
ni, jeśli tysiące młodzieży polskiej
ślubuje nie dać ziemi, skąd swój ród
wywodzi, RODAK.

 

Żydzi na jarmarkach
pomorskich

Czytamy w „Słowie Pomorskiem”':
Jarmarki pomorskie, będące przed la-

ty niejako targiem dla rodzimego handlu
a specjalnie rękodzieła, poczęły zacierać
swój charakter z chwilą, kiedy na Pomo-
rze uderzyło żydostwo, z chwilą kiedy
żydowscy handlarze poczęli masami na-
pływać na jarmarki tak do miasteczek
jak i wsi pomorskich. Ostatnio już i na
targach bydlęcych i końskich spotyka
się coraz więcej handlarzy żydów czynią
cych wielkie zakupy. Jarmarki po mia-
stach naszego Pomorza można raczej na-
zwać targami żydowskiemi. Przechodząc

między straganami, ustawionemi na tych
naszych rynkach pomorskich, ma się
wrażenie pobytu gdzieś w żydowskich
zaułkach Łodzi czy Warszawy. Żydzi
prawie wyłącznie opanowali handel bła-
watami i konfekcją na jarmarkach a w
wielkiej mierze i handel skór oraz obu-
wia. Choć nie brak i sprytnych żydków,
którzy przybędą na jarmark z dewocjo=
naljami i katolickiemi książkami do na-
bożeństwa.
Ludność pomorska tak wiejska jak i w

dużej mierze miejska, która poprzednio
chętnie nabywała rozmaite rzeczy u ży-
da tandeciarza, napychając swym ciężko
zapracowanym groszem kieszeń żyda
śmiejącego się rubasznie z gojów pomor-
skich, dziś już doświadczona rozmaitemi
„macherkami” handlarzy jarmarcznych,
omija stragany żydów. To też żydzi w o0-
statnich czasach coraz bardziej narzeka-
ją na liche interesy na Pomorzu, o czem
świadczy ostatni jarmark w Świeciu w
poniedziałek 6 b m I tutaj liczba stra -
ganów żydowskich sięgała jeszcze setki
lecz nie było ich już tyle, co na poprzed-
nich jarmarkach; obroty ich zaś były tak
nikłe, że bodaj nie przyjadą już więcej
do Świecia.

Lud pomorski odstręcza się od żydów,
wielka w tem zasługa naszej prasy naro-
dowej, wskazującej stale na niebeznie=
czeństwo żydowskie
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TABELA CIĄGNIENIA IV-ej KLASY LOTERJI PAŃSTWOWEJ Z DN. 13-V.1935 R.
Ii Il ciągnienie
Główne wygrane

20.000 zł. Nr. 78929 180293,
10.000 Nr. 152122.
Po 5.000 Nr.: 55806 60619 109488

158490 178887.
Fo 2.000 zł. Nr.: 2333 15214 17187

17896 29883 40040 48068 52831
53608 60784 69290 76018 80616 91310
92544 101236 102025 103391 125525
127174 128126 131997 145029 156185
160033 171238 172276 181083.
Po .000 zł, Nr.: 4679 20398 21386

22779 26962 36900 40085 41528 44205
48423 50794 51435 62993 75453 76798
T1445 81134 82223 85716 88756 98340
101243 105126 105325 105709 108806
109901 119393 119369 123197 138831
141594 143891 147407 151969 171466
172944 179844 130313 183613.

Wygrane po 200 zł.
82 177 310 715 823 1048 2205 28

463 527 48 638 91 924 31 2007 408 554
682 815 72 914 22 38 3014 360 459
746 873 90 4074 84 143 214 56 70 31»
498 70642900 125096 175201 11 530
644 764 908 6174 214 35 43 315 43 73
87 405 511 25 51 750 68 823 56 962
7062 105 447 505 53 644 748.888 hw
8 17 8104 288 443 517 66 68 617 23
742 833 45 53 62 9066 134 65 285 450
508 697 712 27 32 858 10050 114 306
453 511 17 725 68 11049 68 738 «03
12027 31 277 89 302 54 61 443 582 634
80 831 73 964 13115 33 789 858 64
14180 317 61 528 34 600 27 714 845
54 56 938 15127 30 86 363 59 441 77
598 652 983 16189 354 637 70 805
17056 69 287 448 580 905 76 80 18028
43 166 255 366 87 97 623 792 97 190i3
64 137 41 386 633 42 77 723 831 47
952,

20066 126 44 327 568 711 917 21000
39 121 258 303 22 39 435 914 46 67
22009 74 137 51 214 /2 546 63 675
121 963 55 23022 52 199 390 533 37
689 719 819 24016 187 219 80 446 0:2
740 51 847 929 25032 77 387 565 564
710 20 52 55 849 58 937 28114 58 24
91 345 66 417 23 526 746 948 29045
150 89 810 20 946 64 30302 30 97 381
600 15 31375 491 533 667 803 41 930
32183 220 41 87 903 33176 258 321
74 477 537 52 146 65 948 24101 305
7890 655 783942 36005 73349 85 87
690 82698980 83 36284 396 770906
37035 76 369 464 80 678 787 810 74
78 970 79.
38058 157 230 49 78 838 57 679

87 765 879 902 39251 392 695 806
908 40057 165 875 445 71 515 618
46 92 995 41115 895 447 70 96 698
958 42003 844 947 43120 274 304 440
80 618 806 07 44872 95 423 34 657
710 847 57 45261 325 28 436 502
48 769 80 904 28 81 46269 442 561
621 &49 919 83 87 46225 432 69 583
84 142 58 838 80 990 48182 225
534 55 675 831 49386 458 81 523
709 59 941
50024 97 239 96 885 407 21 79

585 622 803 51 61 51049 174 229
72 829 66 90 595 98 662 791 836 99
917 20 70 52013 131 66 277 86 90
96 331 64 433 591 614 16 24 70 788
94 53034 189 297 371 532 85 51 774
80 845 930 47 54011 37 93 103 93
407 13 643 79 928 29 55128 76 79
243 44 51 308 407 549 613 708 85
842 79 928 56004 108 200 04 47 90
626 758 877 914 57276 427 72 99
510 618 63 792 847 87 958 70 58157
386 401 516 708 10 868 917 59178

 

Instruktorskie Kursy Jedwabnicze

299 318 468 84 554 614 705
60013 147 84 281 318 86 756 860

73 944 64 73 61077 240 348 454 57
692 712 830 952 62135 87 218 343
594 830 59 903 23 72 63081 277 308
19 22 47 71 402 568 703 40 64004
42 51 135 61 80 224 315 27 658 940
94 65104 73 232 368 80 524 639 793
99 66114 52 78 378 480 534 65 725
973 67028 122 83 280 860 424 58 84
86 685 799 922 30 94 68185 258 81
82 408 45 69 816 48 974 69058 85
172 217 59 83 85 b42 62 615 52 55
137 803 14 966

70021 174 405 69 98 608 09 708
70 837 71048 208 88 392 480 551
79 759 78 885 963 72044 149 400 42
622 787 94 834 73176 83 242 358 614
79 735 870 85 918 74071 75 111 15
31 19 385 423 55 96 535 71 73 693
728 69 75219 469 509 24 720 67 947
54 76141 54 59 295 543 95 795 917
43 77034 150 71 95 409 541 819 24
935 61 79 78089 181 359 649 755
79106 66 222 44 64 427 506 98 634
750 853 55 70 914 45 90
80142 310 676 745 862 82 99 905

81062 181 56 300 38 94 851 81 96
919 57 82013 51 57 191 231 43 350
81 403 63 526 60 600 763 892 962
83014 72 179 223 346 587 702 78®
803 45 77 946 75 94 84016 57 T9
98 107 364 81 97 409 587 625 64
702 815 14 82 86 969 77 85141 367
956 711 41 822 95 998 86032 44 139
620 46 790 322 996 87071 117 215
72 98 464 564 623 87 940 76 88160
70 620 66 861 208 42 73 871 77 690
768 70057 166 315 96 427 43 515 614
54 700 88 850 923 91090 170 433 56
549 55 740 85 849 91 952 97 92160
253 261 335 660 834 84 98024 36
206 22 25 354 455 579 631 877 930
94010 12 17 32 242 51 422 544 644
83 87 864 67 920 48 95017 35 86
145 93 358 51% 698 752 71 813 966

96029 69 79 173 74 414 637 876 97012
78 266 376 78 560 600 865 98054 80
205 57 484 92 519 32 662 723 69
940 99171 82 258 93 349 442 728
92 89 96 805 54 65 917

1 201 34 62 320 69 717 53 833
101065 88 131 34 95 290 311 23 53 461
815 69 92 967 102039 42 105 639 991
103032 108 33 222 62 440 43 97 580 676
80 806 53 985 92 104018 62 68 263
301 45 437 651 805 907 105222 63 310
426 17 578 627 750 942 106038 51 117
29 73 265 409 12 13 533 654 79 107118
380 427 72 73 550 635 780 938 108014
103 86 255 421 515 656 720 804 30
109082 125 91 436 520 619 839 87 936,|

110229 41 324 411 560 90 782 910
42 111130 282 337 400 93 98 524 678
834 950 112210 79 488 511 86 729 58
858 77 917 113232 325 523 772 852 83
113118 32 355 484 516 62 95 851 97
941 83 95 115479 647 81 801 913 116027
49 185 217 300 53 82 91 621 749 117171
92 312 405 572 696 808 118140 237 558
81 686 712 897 914 50 115031 64 186
587 621 60 714 83 814 36 941 49 50,

120074 114 222 347 97 718 901
121133 43 48 371 493 516 59 609 69 752
828 924 122010 16 45 127 39 83 244 417
863 123050 53 63 203 70 370 466 744
910 26 27 28 72 124022 156 57 267 323
62 412 56 88 593 703 12 813 27 960
125383 95 441 513 692 865 914 61
126030 112 54 64 209 589 668 79 81
125 69 98 915 127006 38 110 205 492
587 618 894 128093 252 437 568 732
908 129118 29 47 65 265 342 586 687
746 984,

130028 68 316 24 470 77 525 649 719 
802 74 918 131079 120 55 90 202 27

68 325 65 508 20 641 711 864 906 50
132167 237 341 524 30 626 39 723 76
96 802 80 86 133096 259 327 527 640 89
703 13 890 916 33 65 134038 119 23 228
450 682 758 852 67 918 71 76 135230
49 60 334 79 786 836 136006 219 23
308 67 485 99 578 645 66 724 805 903
73 137520 52 734 56 138057 221 97 3225
407 72 510 52 693 771 811 139023 60
123 200 12 319 815,

140020 23 129 75 235 39 326 56 434
549 672 729 835 957 141004 14 28 40
155 211 49 321 457 81 696 888 143050
128 85 556 76 710 829 97 144093 246
64 316 95 611 44 145047 77 344 86 647
67 732 842 918 73 145032 76 181 263
346 519 601 2 704 47 845 908 37 88
147008 80 102 14 57 203 332 452 740
973 98 148114 219 34 94 318 27 78 440
535 46 756 806 76 959 81 149138 270
401 57 639 48 768 803 926 150096 134
358 74 437 89 541 782 98 953 151194
124 265 315 58 76 416 666,

152019 48 156 99 208 435 507 52
700 153052 421 691 714 62 843 85
154077 213 28 309 68 436 94 606 821
915 29 155028 32 342 70 76 426 41
581 646 80 96 954 156250 318 584 653
62 831 157096 118 69 85 98 234 84
414 41 81 530 604 53 778 817 911 26
158106 368 97 414 525 612 41 58 68
770 886 971 159154 81 297 455 592
640 733 74 97 802 944 70

160046 67 113 58 217 330 35 468
88 611 721 27 818 58 66 91 161037
38 40 116 213 75 458 549 58 601 91
752 962 162005 6 13 74 98 270 91 386
402 73 550 64 688 715 50 935 70 78
163147 248 312 463 583 617 57 67 728
860 91 164142 213 345 66 476 539 46
693 782 89 804 27 67 966 79 165146
68 257 69 424 36 74 528 728 69 82
824 166168 467 580 653 718 19 36
813 925 40 167002 34 139 273 359 90
400 19 27 629 844 998 168019 71 101
222 688 802 37 72 87 980 169013 33
86 94 245 66 564 828 41

170079 98 395 76 546 75 627 31 64
65 724 849 171037 46 99 189 350 412
611 53 85 825 70 172084 150 332 76
413 544 68 91 860 909 46 99 173043
324 79 95 548 66 631 68 959 174008
51 88 547 636 175073 116 52 212 33
293 545 873 176181 386 433 510 657
761 877 95 177041 110 275 76 341 77
623 776 96 831 46 58 71 949 178014
80 490 526 674 76 926 70 87 90
179226 326 68 79 91 404 8 767 825
919 79 180051 75 86 172 423 530 94
738 181146 452 525 63 82 92 646 867
982 182056 174 235 48 61 71 476 512
21 68 611 42 54 55 720 807 43 183109
20 57 367 95 511 603 730 919 184048
256 85 354 641 741 80 846.

Ill ciągnienie
Wygrane po 200 zł.

73 209 456 752 829 962 1148 222 526
604 887 2036 117 96 520 610 886 952
99 3380 88 417 48 612 72 711 4136 287
88 324 67 5222 410 729 6262 716 32 860
971 7125 683 864 958 8235 387 430 9402
607 45 715 928,

10629 991 11004 33 306 19 35 410
12008 274 361 471 13371 424 42 719
804 64 966 14139 527 844 905 15028 90
123 212 67 455 537 973 16148 80 363
427 759 17217 44 329 70 85 91 416 8
801 18161 82 406 807 963 19090 251
457 555 777 859,

20090 553 766 841 936 21139 265 568
663 798 813 22273 305 481 536 55 696

 

 805 44 79 23636 930 24174 207 564 941

25632 926 26002 3 421 629 863 27240
442 546 951 28018 140 214 397 672
29032 145 82 84 263 462 645,

30033 298 611 759 860 945 31392 548
656 831 902 84 32486 88 514 742 82
387 993 33005 198 343 544 707 28 54
865 77 915 34000 333 556 600 95 35583
909 36463 826 37296 403 4 596 615 753
92 821 38182 534 628 85 721 60 89 864
39212 352 429 50 532 654 705 47 75 881

40091 250 362 659 734 46 861 988
41098 176 332 42018 217 371 462 557
629 31 61 780 897 43273 738 846 44581
745 970 45182 281 625 771 81 866 972
46037 63 84 338 77 962 47003 621 981
82 48063 336 446 503 619 73 822 49262
437 751 813 956,

50128 70 482 99 596 755 51018 174
469 89 517 52025 30 125 78 547 797
53244 510 73 714 847 54224 352 444
584 752 832 55222 3009 96 557 639
752 839 995 56623 77 57113 418 58
512 689 718 28 46 62 985 58025 244
311 9880321906 39 590303671 103
508 35 798 807 912.

60629 61075 188 303 19 72 662 62035
183 741 818 95 63233 547 681 880 953
64079 308 462 95 614 23 26 733 65006
34 11696209 750 982 9566587 61485
884 67001 233 51222 742 869985
68019 76 361 419 625 31 93 952 6912
374 407 509 923 29 70558 623 739 4;
71264 468 640 848 72 936 44 72030 80
877 73107 21 47 389 908 74108 36%
505 612 860 927 75114 31 54 918 76061
232 330 589 89%6 77574 609 77 715 77
18545 808 973 79420 605 36 89 962,

80171 366 736 81311 512 87 600 32
707 34 82147 431 775 894 83094 689
84308 657 820 83 987 85108 480 98
640 761 86039 148 387 700 856 92%
87043 251 344 442 50 764 71 853 88489
571 681 911 89353 422 35 57 93 940

90242 440 597 744 807 92 91234417
521 933 92001 24 322 563 663 95 838
39 93262 625 844 94405 90 632 82 918
95100 543 96051 218 17 304 789 961
62 97496 800 42 93327 65 488 761 93
939 99137 224, į

100026 289 406 72 780 812 34
101118 820 998 102046 225 750 894
921 103057 105 417 37 627 824
104125 90 442 46 576 86 646 823
105092 227 414 686 858 67 106342
511 945 107044 88 108 201 759 98
895 108189 318 531 711 35 109159
497 510 640 748 985 110017 77 249
56 500 79 951 111458 79 112076 133
432 40 962 113734 88 848 73 114022
121 391 493 785 115102 438 535 53
960 77 116036 151 225 496 683 707
117058 621 707 881 18084 89 114 294
119321 94 413 605 120164 439 586
655 844 121038 235 632 945 122188
297 328 454 123046 154 275 364 798
124239 125755 126637 127142 77 540
606 778 128052 491 506 671 866 97
937 129593 619 767 813 130189 564
778 75 860 938 TS 131066 237 46
599 929 132209 790 983 133043 351
83 569 77 735 822 968 81 13485 381
501 743 135564 94 857 948 136025
101 50 816 915 71 137040 490 508 79
152 925 138317 411 744 894 908
139022 310 59 444 55 786 878

140546 65 603 900 80 141067 153
540 731 946 142215 31 65 388 143224
731 848 973 144066 219 94 322 145058
90 682 781 843 964 146030 66 120
147055 430 876 948 148283 669 789
149199 289 370 426 776 150104 824
151088 179 507 152009 161 304 572
620 153030 185 205 372 668 727 

Kurs przeznaczony jest głównie dla in-

154004 80 238 826 54 75 979 155019

 

231 448 742 156022 161 306 565 640
944 157034 684 92 922 158066 767
919 87 159050 182 226 801 29 493

160024 115 96 565 664 69 161216
96 446 703 162315 674 93 T76 913
163036 362 630 731 857 996 164360
503 165135 351 604 868 974 166072
128 298 329 429 78 556 786 167099
160 75 638 168763 814 169160 241 447

170326 637 755 63 831 42 968
171086 131 364 629 54 853 172119
383 715 26 173245 3738 482 174144
232 324 47 57 175126 867 176393 540
177311 626 719 801 39 901 35 96
178112 462 708 811 966 179845 927
28 62 56 180028 188 249 698 181241
321 54 437 67 727 182087 123 368 74
517 691 894 183044 46 215 16 359 810
184054 269 80 618 34 912.

IV ciągnienie
Główne wygrane

20.000 zł. Nr. 23833.
10,000 zł. Nr.: 5044 25931 60478,
Po 5.000 zł. Nr.: 1556 20589 178308

Po 2.000 zł. Nr.: 4087 10940 19472
23890 24732 34048 40139 69759 78328
92934 98477 99879 102552 140650
140793 146460 147651 151290 153186

Po 1.000 zł, Nr.: 872 2788 10618
12916 13771 21205 24174 24245 35091
41917 45280 47888 62128 64366 65586
66709 67246 67917 71017 75781
78509 86418 87324 87668 92520
95328 99861 114758 119861 120068
120795 123480 123620 127530 134099
136602 157066 143221 145936 148255
SEN 171866 175498 176214 179018

Wygrane po 200 zł.
204 457 1000 15 170 221 469 2186

443 511 833 67 3007 107 208 434 625
719 4128 361 472 503 809 68 5007 464
663 874 6439 61 98 586 621 743 79
98 882 942 7099 151 339 78 729 8206
416 658 73 828 9000 119 286 315 35
89 764 10017 278 340 71 438 51 595
640 712 818 928 11048 25 744 941
12226 554 620 82 99 747 849 96 978
13088 177 306 768 934 16157 632 908
16227 63 424 649 883 17031 338 635
918 24 18269 642 757 19649 842

20301 852 60 932 21014 41 243 576
675 88 860 941 22348 72 425 649 799
20312 438 44 24045 194 246 617
25044 126 303 443 549 698 739 842
26100 85 301 12 95 510 82 720
27026 192 296 504 522 28217 35 368
726 35 918 19 29070 294 30082 131
250 89 351 580 682 749 52 31641
239 411 832 43 53 32135 508 54
33519 784 34306 681 969 35274 829
936 36360 37278 382 448 681 38050
198 224 75 774 76 876 39164 477
555 994 40003 51 284 525 57 604
12 87 41229 319 45 512 935 86 42027
37 78 664 797 85 67 58048 88 255
504 609 948 44136 251 574 692 787
807 45068 204 365 618 60 964 46099
143 56 782 982 47236 68 323 695
922 86 48305 49021 71 136 252 463

56189 369 51169 874 52066 401 58i
679 884 85 999 53204 361 569 5406!
271 627 746 843 55077 192 378 663
942 56006 23 253 576 57750 58296 330
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pragną się oddać pracy nad krzewieniem
jedwabnictwa w kraju.
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Wzorem lat ubiegłych Centralna do-, czerwcu
świadczalna stacja jedwabnicza w Mila-
nówku pod Warszawą organizuje w

 

morwy.

nP
sięczny kurs

jednomie-
hodowli | we i

instruktorski
jedwabnictwa i rolnicze,

struktorów delegowanych przez instytu-
cje ! organtzacie państwowe, samiorządo-

oraz dla osób które
Podania należy skierowywać do Cen-

tralnej doświadczalnej stacji jedwabni-
czej w Milanówku pod Warszawą.
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P. G. WODEHOUS

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

— Tak. Ciężarowy samochód przejechał na

śmierć pannę młodą w chwili, kiedy wychodzili z

kościoła.
—Boże!
—Tak, to osobliwy i nieszczęśliwy wypadek.

Ale jest to tak zawsze. Jakaś fatalność ciąży nad

małżeństwami, którym udzielam ślubów. Przed mie-

siącem dałem ślub przemiłej parze i świeżo się do-

wiedziałem, że oboje już nie żyją. Belka spadła na

nich, kiedy przechodzili obok budującego się domu.

Na początku wiosny dałem ślub pewnej parze i co

się okazało? Pan młody zachorował zaraz po we-

selu na ospę. Bardzo był miły i piękny młodzieniec.

Wyszedł z choroby cały w czerwonych dołkach

iszramach. Byliśmy wszyscy tem ogromnie zśnę-

bieni.
Zwrócił się-do pani Waddington, którą napływ

gości zapędził również do kąta.
— Opowiadam narzeczonemu o. szczególnym

zbiegu okoliczności. Udzieliłem ostatnio dwóch ślu-

bów i po każdym w parę dni pan młody umarł.

Na obliczu pani Waddington pojawił się wyraz

niedowierzania. Miała minę taką, jakby nie mogła

uwierzyć w takie nieszczęście. ;

— Osobiście miałam od początku przeczucie, że

to małżeństwo nie dojdzie do skutau.
— To bardzo ciekawe — odparł wielebny Ge-

deon. Ja głęboko wierzę w przeczucia.
— Ja również. у
— Sądzę, że otrzymujemy je zgóry jako ostrze-

żenie, żebyśmy się przygotowali na nieszczęście.

— W tym wypadku — rzekła pani Wadding-

ton — wyraz nieszczęście — jest zbyt słaby.
Jerzy wysunął się z kąta. Ponownie ogarnęły $o

te same złowieszcze przeczucia, które nawiedziły go

już rankiem. Tak był nerwowo wstrząśnięty, że skie-

 

rował kroki w stronę pana Sigsbee H. Waddingtona,
aby w jego towarzystwie szukać pokrzepienia. Osta-
tecznie — rozmyślał — Sigsbee Horacjusz mimo
swoich wad, jako mężczyzna, jest przynajmniej jego
przyjacielem. Filozof, mający na sercu przyszłość

rasy ludzkiej, westchnąłby, patrząc na Sigsbee H.
Waddingtona, ale w ponurym świecie, który Je-
rzego otaczał, nie mógł on szukać i dobierać sobie
towarzyszy.

Wchwilę potem zmuszony był dokonać przykre-
go odkrycia, że był zbyt wielkim optymistą, przypu-
szczając, że pan Waddington go lubi. Spojrzenie,
którem go obdarzył przyszły teść, nie wyrażało wca-
le sympatji. Był to rodzaj spojrzenia, któremi sze-
ryf z Góry Gilch w Arizonie obrzuciłby koniokrada.

— Głupio i niepotrzebnie—mruknął Sigsbee
H. Waddington kłótliwym tonem. Głupio i niepo-
trzebnie.

— (o? — spytał Jerzy.
— A no kazać lokajowi, aby tu sterczał i pil-

nował prezentów. 3
— Alež, na milošė Boską, czy pan nie rozumie,

že gdybym nie wydał tego polecenia, mógłby kto się
wślizśnąć do pokoju i ukraść najcenniejsze klejnoty?

Pan Waddington miał minę cowboy'a, który
rzuciwszy się na łóżko, stwierdził za późno, że ja-
kiś złośliwy przyjaciel umieścił pod prześcieradłem
kaktus

Jerzy, zgnębiony jeszcze silniej, zamierzał
przejść do stołu z zakąskami, aby przekonać się, czy
sołatka z ryb nie podziała nań pokrzepiająco. kiedv
z tłumu, zgromadzonego wokół stołu, wysunęła się
wielka i ozdobaie odziana postać, żująca resztkę
buieczki z kawiorem. Jerzy przypomniał sobie nie-
jasno, że widział ją wśród gości na pierwszym obie-
dzie pod Nr. 16 przy ulicy 79-ej. Pamięć go nie
omyliła. Postać ta była ni mniej ni więcej tylko
„Zjednoczoną Wołowiną”.

— Hallo, Waddingion — odezwała się „Zjed-
noczona Wołowina”.

— Mrr... mruknął Sigsbee Horacjusz.
Nie lubił go, ponieważ odmówił mu raz po-

życzki. Co więcej. na poparcie swej odmowy zacy-

tował dłuższy ustęp z Szekspira. — Słuchaj pan, Waddington — ciągnęła „Zje-

 L ód ai kai -

 

dnoczona Wołowina”. Zdaje się że to pan był u mnie
niedawno i pytał o tę wytwórnię filmową „Lepsze
i Piękniejsze'? O ile sobie przypominam, chciał pan
włożyć w to przedsiębiorstwo trochę pieniędzy

Ostry niepokój odmalował się na twarzy pana
Waddingtona. Przełykał ślinę nerwowo.
— Nie ja — odpowiedział. Nie ja, napewno.

Niech pan sobie wybije z głowy, że to ja chciałem
kupować akcje tego przedsiębiorstwa. Ja tylko po-
myślałem sobie, że gdyby te akcje były coś warte.
to może moja droga małżonka zainteresowałaby się
niemi.
— Wychodzi na to samo.
— To wcale nie jest to samo.
— A nie wie pan przypadkiem, czy pańska

żona je kupiła? !
— Nie, nie kupiła. Dowiedziałem się potem,

że przedsiębiorstwo nie jest żadnym interesemi nie
wspomniałem jej wcale o tej sprawie.

— To źle — rzekła „Zjednoczona Wołowina”
To bardzo źle.

— (o pan chce powiedzieć?
—Otóż, zdarzyła się rzecz nadzwyczajna Zu-

pełnie fantastyczna. Jako wytwórnia filmowa przed-
siębiorstwo nie było żadnym interesem, jak pan się
wyraził Nie mogłoby niczego dokonać. Ale w chwili
kiedy jeden z robotników zaczął kopać dół na te-
renie, aby wsadzić słup z napisem „Na sprzedaż” *
trysnęła ropa.

Solidne kontury „Zjednoczonej Wołowiry” za-
trzęsły się w przerażonych oczach pana Wadding-
tona.
— Ropa naftowa? — wybełkotał.
— Tak, panie. Ropa naftowa. Zdaje się, że bę-

dzie to największe źródło na całym południowym
zachodzie Stanów.

— Więc... więc... chce pan powiedzieć, że akcje
te... są naprawdę coś warte?

— Miljony, tylko to. Tylko miljony. Szkoda,
że pan ich nie kupił. Ten kawior — dodała „Zjed-
noczona Wołowina” przeżuwając — jest doskonały
Tak, tak, mój drogi panie, doskonały. Zjem chyba
jeszcze jedna tartinkę.

(a d. n.)  

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
pielgrzymka pod protektoratem i osobi-
stem duchowem kierownictwem Jego
Ekscelencji Księcia Metropolity SAPIE-
HY, Arcybiskupa Krakowskiego. Wy-

jazd pod Polską Banderą 11 czerwca —
powrót 9 lipca.

Cena 880 złotych
Zapisy i informacje Komisarjat Ziemi
Świętej w Krakowie, Reformacka 4 oraz

FRANCOPOL,
Warszawa, Mazowiecka 9,

tel. 206-73 i 258-20.
675
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Spółki Akcyjne
w 1934 r.

POLSKI BANK KOMUNALNY
W dniu 11 maja r. b. odbyło się Walne

Zgromadzenie Polskiego Banku Komunalne-
go w Warszawie, na którem jednomyślnie

zatwierdzono sprawozdanie zarządu za rok

1934, wykazujące bifans w sumie 83.479.258

zł.i zysk w sumie 404.582 zł., w czem 212.921

zł. z ostatniego roku.
Stwierdzając pomyślne zakończenie roku,

udzielono władzom Banku, absolutorjum, o-

raz wyrażono zarządowi Banku uznanie za

kierownictwo, poczem dokonano wyboru

członków Rady Banku w składzie następu-

jącym: pp. poseł Władysław hr. Dziedu-
szycki, Mieczysław Szczepkowski, S. Wa-

siak M. Dolanowski i J. Kulski.

Dalszy odpływ złota
z Szwajcarskiego
Banku Narodowego

Bilans Szwajcarskiego Banku Narodo-
wego z dn. 7 b m wykazuje nast. zmia-
ny ważniejszych pozycyj w porównaniu
z poprzednim bilansem (w milj fr.): za-
pas złota spadł w dalszym ciągu o 22,1
do 1.342,8: zapas dewiz spadł o 3,9 do
3,2; portiel wekslowy wzrósł o 5.8 do
119.0; kredyty zastawowe spadły o 5.8 do
76.3; obieg banknotów spadł o 32.0 do
1.287,2; natychmiast płatne zobowiązania
wzrosły o 3,5 do 292,3.

Jak widać, w związku z trwającą słab-
szą tendencją dla franka szwajcarskiego
odpływ złota z Banku Narodowego trwa
w dalszym ciągu.

   
  



Sprawa rzekomeį Zarebianki

„ Dochodzenie w sprawie znale-,przybyla do Wilna, W, Wilnie wpa-
zionej na ul. Zawalnej. K. Zarębianki dła w ręce paserów, którzy zorjen-
doprowadziło do wyświetlenia całej towawszy się, iż dziewczyna jest

Dochoła Teatru.
udzielił teatrowi objazdowemu sub”,
wencji w kwocie 1000 zł.) przeto
wobec zapowiedzianych oszczędno-

Wiosna — to pora zmiau we taki Fundusz Pracy, Kasa Chorych,
wszysikich prawie dziedzinach ży: ZUP, Fundusz bezrobocia, Obwo-
cia.

z
e
e

Najmilsza dla mieszczucha pora,
maj ij czerwiec — to czas najgorszy
dla teatru i kina, Widz wszelkich
kategorji ucieka od nich na powie-
trze i nie skuszą go najbarwniejsze
alisze ani pełne superlatywów rekla-
my, Dopiero gdy do'syta upoi się
niebem, słońcem i swo TDO
woli wraca do miejskich rozrywek.
W tym roku majej groźną dla

teatrów wydaje się wiosna, rozpła-
kana i zimna,

zwykie już teatry krzątają się około
uruchomienia sezonu letniego, udaję
się do dyr. teatru dramatycznego
aby dowiedzieć się coś mie coś O
projektach dyrekcji na ten właśnie
najbliższy sezon, a przy okazji i o
zamierzeniach na dalszą metę i po-
dzielić się temi wiadomościami z
Czytelnikiem.

Dyrektor' Szpakiewicz przyjmuje
mnie w swoim gabinecie w' gmachu
teatru Ma właśnie godzinę wolną
po próbie „Chorego z urojenia.
— (zy pan dyrektor trwa nadal

w zamiarze prowadzenia teatru
dram. w Wilnie? ›
— Oczywiście. Kontrakt z mia-

stem podpisany 1a 3 lata trwa je-
szcze, jakkolwiek liczyć się muszę z
większemi trudnościami finansowemi
w nowym. sezonie teatralnym.

', — Na czem trudności te pole-
gają?
— Magistrat zmniejsza teatrowi

subwencję © 6 tys. rocznie (500
mies.). Ponadto wykup inwentarza
za dyr. A. Zelwewowicza wynoszący
20 tys. zł. rocznie, potem 10 tys.,
obniżony będzie do 7 tys. Muszę się
z tem godzić, wiedząc zresztą, że
skreślenia te wypływają nie ze złej
woli Magistratu, *ustosunkowującego
się do teatru życzliwie,
koniecznych oszczędności we wszyst
kich działach gospodarki miejskiej,
a więc i teatru.
— Jak się przedstawia sprawa

subsydjum rządowego?
— Na to nie mogę jeszcze dać

konkretnej odpowiedzi. W. czasie
najbliższym, bo 14 — 15 maja odbę-
dzie się zainaugurowany przez Mia,
Ośw. (wydz. Kultury i Sztuki) zjazd
dyrektorów teatrów, na którym o-
bok spraw repertuaru, teatru, szkol-
nego, omówione właśnie być mają
kwestje ogólne finansowej sytuacji
teatrów pozastołecznych. Wtedy się
sprawa subwencji dla przyszłego se-
zomu wyjaśni.

—Jak się przedstawia, często w
prasie poruszana sprawa frekwencji
teatralnej a eo ipso możliwość pro-
wadzenia teatru bez deficytu?
— Frekwencja dzienna Teatru

na Pohulancć wynosi 65 proc. zapeł-
nienia widowni (szkolny teatr do*
chodu nie daje) czyli dziennie 500
osób, mimo ito dyrekcja
tej liczby publiczności zebrać dzien”
nie 300 zł., a dopiero przy subwen-
cjach i 300 zł. dziennego wpływu
można ieatr bez deficytu prowadzić.
— Czy na teatrze ciążą duże

świadczenia społeczne? :
— Ogromne. Zresztą nie jest

wolną od nich żadna instytucja, Ale

Że jednak kalendarz'
wskazuje połowę maja, a o tej porze|

iecz z racji|

nie może z.

|dowy Fundusz bezrobocia, Czerwo-
(my Krzyż etc. stanowią miesięcznie
3.000 zł. obciążenia budżetu teatru
stałego (mie zrzeszeniowego), Aby
teatr mógł istnieć i rozwijać się po-
myślnie winieanby tmieć poza sub-
wencjami 12 tys. zł. miesięcznego
dochodu.
— Czy miasto udzielając sub”

wencji stawia teatrowi pewne wy-
magania?
— Żąda przedstawienia do za-

twierdzenia repertuaru. O ile nie
spotykamy pod tym. względem sprze
ciwu, sztuka wchodzi na afisz. X na.
stępnym! sezonie powstać ma z ini
cjatywy Magistratu komisja, do któ"
rej zaproszeni będą przedstawiciele
uniwersytetu, prasy, kuratorjum, o-
soby zainteresowane działalnością
teatru dla wysłuchania zamierzeń
dyrekcji w sprawach repertuaru,
oraz dyskusji i ewentualnych w tej
materji posunięć.
— Jak przedstawia się, panie

mode, sprawa teatru szkolne-

go.
— Jeżeli chodzi o wychowawczy

wpływ teatru szkolnego, to dodatnie|
rezultaty: już są widoczne. W. okre-
sie tych paru lat widać to już w:
choćby: kulturalniejszem. zachowaniu|
się młodzieży: w teatrze. Nie notuje--
my już wypadków: rzucania grochem
na scenę, głośnych rozmów w czasie
akcji, przerywania djalogu niemą-
dremi uwagami etc. Pozatem wiado-
mo mi, że młodzież zwłaszcza star-
sza w wypracowaniąch szkolnych na
temat widzianej sztuki, daje wyraz
swym poglądom, gustom, interesuje
się tezą, ujęciem problemu, auto-
rem, wykonaniem, organizując na ten
temat konferencje, - «o dowodzi że
teatr pobudza młodzież do myśleia
i wypowiadania się.
— O ile wiem nie ze wszystkich:

sztuk repertuaru szkolnego zadowo-,
leni byli rodzice i opiekumi, |
— Pod tym względem stosujemy,

się do pewnych postulatów Kura”,
torjum, które radeby zapoznać mło”
dzież z literaturą dramatyczną i
nowszych kierunków. Daliśmywięc,
poza Fredrą i jakąś jedną może:nie-|

 

iortunnie wybraną sztuką, „Prze-,
pióreczkę” Żeromskiego, „Wroga.
Judu“ Ibsena į „Most“ Szaniaw-
skiego.
— Wiele zpośród młódzieży skar-

ży się, że opłacając stały haracz
teatralny w szkole w kwocie 50 gr.
mies. (5 zł. rocznie) na bytność jeden
raz w miesiącu w teatrze, ma moż-
ność frekwencji zamiast 10 razy w
roku, tylko 6 lub 7. :
— To juž nie od nas zaležy. Dy-

rekcja teatru zobowiązana jest dać
młodzieży klas wyższych od 4-ej
wzwyż opłacającej 5 zł. rocznie —
siedem sztuk w czasie sezonu, młod-
szym od 1 kl. do 4-ej opłacającym
2.50 — cztery szłuki i z tych zobo”
wiązań wywiązujemy się.
— Czy teatr objazdowy będzie

nadal egzystował?

 
‘; — Oczywiście — lecz zorganizo”, lub „Poskromienie zośnicy'

wany ną innych podstawach. Ponie-
waż do teatru objazdowego, istnie-

jącego 3-ci rok dokładać trzeba

„(sząd jednorazowo tyllko w r. 1934  

(wiem, istoty teatru?

(że „niestety, pod tym względem

licznościach wystawić „Henryka

ści, jak cofnięcie zniżek kolejowych,
byłoby to zbytniem obciążeniem dla
teairu stałego, To też personel te-
atru objazdowego będzie zmniejszo-
ny i teatr objazdowy rządzić się bę-
dzie w przyszłości więcej samo-
dzielnie. Przyjść mu mają z pomocą
miasta i miasteczka, które jak №-.
wogródek ap. zaoliarowują się ро-
nosiė pewne koszta dla podirzyma-
mia teatuu objazdowego.
— się iłómacz

teatnu objazdowego? 4
-— Kosztami imprezy jak kolej

1.200 zł, gaże 1,700 zł., tantjemy,
djety, światło, reklama it. d. 1.500
zł. która, wskutek tego, z małych
sal teatralnych na prowincji, nie mo-
gących pomieścić większej liczby
publiczności, nie może opędzić tych
wydatków. | й
— Jak się przedstawia sprawa

personelu na następny sezon? Czy
będą jakie zmiany?

Zapewne jak w. każdym
teatrze, z nowym sezonem, lecz za-
wcześnie jeszcze mówić o tem. Czas
rozwiązywania i nawiązywania u-
mów, to miesiące letnie: czerwiec,
lipiec a nawet sierpień, a wiele też
w tej kwestii
wsponinianego ustalenia spraw fi-
naasowych. Że swej strony dyrekcja,
pozbawiona pewnych poczynić
będzie musiała niejakie oszczędno-
ści, które jednak na poziomie teatru
się nie odbiją, będą bowiem nie ja-
kościowe ale tylko ilościowe.

Podobno p. Suchecka i p.
Węgrzyn opuszczają scenę wileńską.
— Tak, zaangażowani do Krako-

wa.
— Czy sirona dekoracyjna na-

szego teatru nie pochłania zbyt wiel-
kich sum na niekorzyść,

— Publiczność wileńska ma, mo-

duże wymagania, żąda aby kostjumy,
rekwizyty, światło, słowem cała 0-
prawa dekorącyjną była na wyso-
kim poziomie — a to koszty duże,
Mniejszy zespół artystyczny, inna
organizacja  objazdów pomogą na
i ten dział na dotychczasowym  po-
ziomie utrzymać.

-— Czytelnicy nasi radziby do-
wiedzieć się g reperiuarze przyszłe”
go sezonu, czy możemipan dyrektor
udzielić w tym względzie pewnych
informacyj?
— Niezbyt wiele, bo repertuar

zależy w dużym stopniu od sił, jakie
się dla teatru pozyska, W, każdym
razie odpadnie troska o teatr objaz-
dowy, 'więc jaknajwiększą  staran-
nością otoczy się teatr stały. Pre-

mjery będą się ukazywały ie
co 2 tygodnie. Kończący się sezon
nie był w linji niższy niż w innych
teatrach—jak Łódź, Kraków; Lwów
Katowice. Na przyszłość chcemy za-
chować pełną wartość reperftuarową.
Zamierzam przy sprzyjających s.

Szeks-
pira, „Fantazego“ Slowackiego, „Sę-
ziów' Wyspiańskiego, „Damy i

Huzary* Fredry, „Rewizora* Gogo-

zależy od wyžej|

tej zagadkowej sprawy.  Przede-
wszystkiem zdołano ustalić, iż rze-
koma Zarębianka nie jest tą za któ-
rą się podaje, a nazywa się Czerni-
kowska i pochodzi nie z Pomorza,
lecz z Warszawy. Następnie nie jest
sierotą, gdyż posiada ojca w War-
szawie.

Czeraikowska vel  Zarębianka
przebywała przez dłuższy czas w
szpitalu dla umysłowo. chorych w

Pożar 40
OSZMIANA. W dniu 7 bm. w

oddziale 14 lasów państw. Nad-
leśnictwa Smorgońskiego spaliło się
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Beaumarchais, „Damę Kameljową“
Dumasa, „Ktobądź”  („Jedermann')
Hołmanosthala, „Swierszcz za komi-
nem Dickensa 1 może „Marchołta”
Kasprowicza i inne o zagadnieniach
socjalnych, społecznych,  politycz-
nych etc. Dla młodzieży chcę po-|
nadio wznowić redutowe „Pasto-
rałki” i, pozą innemi, wystawić je-
dną ze sztuk konkursowych rocznicy

że tak >| Urzeszkowej.

— Kiedy teatr przeniesie swe la-
ry i penaty z Pohulanki do Tetaru
Letniego?

— Narazie zimno i deszcze po”
wstrzymują nąs jeszcze w otwarciu
sezon letniego. (W ubiegłym roku
okres zimna w „bernandynce' dużo
nam zaszkodził, Lecz tego lata te-
atru ma Pohulance nie zamykamy.

— Doprawdy?

— Obydwa teatry otwarte będą
rówaolegle, Pohulanka dawać bę-
dizie repertuar powżniejszy; wysta-
wić zamierzam „Morphium” z Ży
leckim, „Teorję Einsteina" prawdo-
podobnie z zespołem Reduty, „Mu
zeum Williamsa' K, Gałczyńskiego.
Teatr Letni
medje w:dobrymstylunoi parę iars.
Więc „Jutro pogoda”, „W cukieren-
ce” Molnara, z udziałem Znicza,
„Tajemnicy | James“,  „Brodway”,
„Codziennie o 5-ej“, „Muzyka na
ulicy' w dłom., Hemara; może z Ja-
raczem „Pan Brotonneau“, „Krzyik“.
Z polskich komedyj „Rozwód* Ma-
rynowskiego, „Człowiek który nie
pije' Rapackiego no i wreszcie żart:|-
„kura, jest chłopczyk”.

Oto wszystko 0 czem narazie
mogę Sz. P. poinformować — zakoń- la „Wesele Figara" albo „Cyrulika”

czył mójrozmówca . Fila

śe lawa.

da sztuki i lekkie ko-|

| niespełna rozumu użyli ją dla swych
celów. Czernikowska  trudniła się
|sprzedażą kradzionych rzeczy.
| Podczas nie wypłacenia honorarjum
| dziewczynie, Czernikowska zagro”
|ziła paserom policją, w odpowiedzi
„na co została silnie pobitą i wyrzu-
cona na ulicę.

| Obecnie Czernikowska przebywa
„w szpilalu, zaś władze śledcze po”
,szukują paserów i sprawców pobi-

y deficyt Świeciu i stamtąd ostatnio zbiegła i cia dziewczyny.

ha lasu:

około 40 ha lasu młodocianego, Stra
ty wynoszą 3 tys. zł. Zachodzi po-
dejrzenie, że pożar powstał wskutek
jnieostrożnego obchodzenia się z
| ogniem przez Piotra Łużyskiego, któ
ry w czasie pożaru bawił w lesie.

OTYŁOŚĆ
osłabia serce

Serca otyłych, obłożone warstwą tłusz=
czu, pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i
wcześniej odmawiają posłuszeństwa. Oty-
łość spowodowana jest złą przemianą ma-
terji, albo zaburzeniem czynności gruczo-
;łów dokrewnych.
i Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA”
|zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza
organizm do spalania nadmiernego tłuszczu.
Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-
magają one specjalnej djety.

„Zioła ze znak. ochr. „Degrosa' do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych).

Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota 14 m. 1.
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KOSMETYCZNY, „IKEDA”
Absoiw. Kursów „nEVĄ” w Paryżu

Wilno, Tatarska 10
Usuwanie wadźcery. masaże ręczne,
elektryzacja, epliacja, elektroliza, ma-
ski lecznicze | upiększające, przy-ł

<iemnianie brwi I rzęs.
—o0— Ceny przystępne. —0—

WRAEZOZASNAC aTASK nės ASЛЬОЬанаы

PODZIĘKOWANIE

Za uieczenie z ciężkiej choroby skła-
| dam tą drogą serdeczne podziękowanie

Sz. Panu Dr. Świdzie, oraz siostrze Wa-
ientynowiczównie, i tym — wszystkim,
którzy tak troskliwie otaczali mię
opieką.

MICHAŁ WINSŁAW
„dino USATAIPIaTOC lai een KOBAADZIWKA mA л

IKto wygrał na loterji?
WARSZAWA. (Pat). W, 8-ym

|dniu ciągnienia 4-ej klasy 32-ej pol-
Iskiej państwowej loterji klasowej
| następujące większe wygrane padły
na numery losów: '

Zi. 100.000 — 113144,
4А. 50,000 — 181917.
4А. 10.000 — 40845 65321

159500.
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Piękną cera -— wdzięk niewieści
ileż czaru w sobie mieści!
By utrzymać ten dar nieba
rielęgnować ją potrzeba.

Żeby kwitia jaknajdiužej
Abarid do tego służy,
Krem i puder — wzór higjeny,
Dia piękności — skarb bez ceny.

AkisD I i IIII i I i WOZEK kk

PAUL FECHTER. ' we stoją trzy postacie świętych
: 3

MIASTO SKRZYŻOWAŃ.
Wilno jest miasiem baroku, mia-

stem włoskiego stylu jezuickiego,
owszem: ale kollegjata zbudowana
tu przez pobożnych braciszków pod
koniec 17 wieku w najpiękniejszym
stylu renesansowym stała się dwie-
ście lat później, po trzecim  rozbio-
rze Polski, najbardziej narodową
wszechnicą narodu, przez którą ha-

sło powstaniu roku 1830 entuzja-

stycznie zostało podchwycone; tak
że Rosjanie w roku 1832 Akademię
zamknęli (z wyjątkiem iału
medycznego). Wielka część kościo”

łów wileńskich wzniesiona została
przez Włochów; jedna falawiędrow-
nych włoskich rzemieślników szła z

Warszawy przez Wilno na Pe-
tensbung, gdy druga fala kierowała
się przez Kijów do Moskwy. Ale

owi Wiłosi musieli tu swoje baroko-
we wspaniałości — zamiast w mar-

murze i szlachetnych kamieniach —
wykonywać w glinie i innych ma”
terjałach wschodnich, i tak więc ów
barok mimo wszystko przybrał rys
wyraźnie wa który i w for-
mach wyrażał się coraz więcej zw
cięsko. "Kościół św. Piotra i Pawła
na  Amtokolu został zbudowany
przez hetmana Michała Paca; a po-
tem fundator obrał sobie ę* a
wejściowym progiem kości „Hic
jacet peccator“ | i napis. Świą-

tynia ta oszałamia bogactwem de-
koracji; ale to nieumiarkowanie jest

nastrojone wyraźnie bardziej wschód

nio niż barokowo. W: kościele św.

| Teresy, który wzniósł również jakiś

Pac, tuż obok Ostrejbramy, jedynej

zachowanej bramy miejskiej, panuje

| surowszy duch i nad szczytem unosi
się wyraźnie widoczne nazwisko

Vignola. Zaś zewnątrz, na ulicy, zimą

i latem, obok wolno przesuwają:

się wozówi sań, klęczą wierni, wzno

sząc modły do cudownego obrazu

Matki Boskiej, błyszczącego tam w
małej iczce nad ciasnym prze-|

jezdem bramy. Przez ten ciasny,

zejazdwroku 1812 wsrogimróz|
Sadooadnici. parły do chroniącego

miasta woj Napoleona, falą po”
wrolną idące od Berezyny, — pauły
tak bezwzględnie, żeniejeden, prze-
jechany i zmiażdżony, jeszcze
ścianami bramy zostawił życie,
kościołem wznosi się duch katoli-
cyzmu zachodniego, zaś zewnątrz,
przed Ostrąbramą, rozpościera się
wschodni w swojej najczystszej for-
mie. Wschodni jest pstry szczyt ka-
tedry św. Kazimierza nar ь
wschodnia również brama barokowa
klasztoru Bazyljanów, który bez-
pośrednio obok. Ostrejbramy resztki
bizantyńskie kojarzy ze zgrabnie
uwschodnionęm rokoko. Nawet kla-
sycyzm, który wdarł się wraz ż Ro-
sjanami i ongiś gotycką katedrę po-
„wlókł jakby lodem, przyjął rysy

ie: na greckim

 
 

ad wiający swoje interesy w niedzielę,

szczycie hżydowskiem a Wilnem

o bar-
wie kamiennej budowli, które, gdy,
przypatrzymy. się im bliżej, są z,
drzewa, powleczonego blachą cyn-
sowa a Rzepomalowanego łarbą |
lejną. a zawsze jest jeszcze|
silniejsza od ludzi. į

Tego doświadczamy najsilniej
tam, gdzie jednolitość zdaje się za-
łamyrwać, mianowicie wobec żydow-
skiego Wilna. Wkoło wielkiej bu-
dowli kamiennej „starej szkoły”,
która wbudowana jest wgłąb ziemi
na dwanaście stopni a swoją zgrabną
dwupiętrową przedbudową drewnia-
ną z kolumnami robi skromny ukłon
ku klasycyzmowi, łeży ghetto, pląta”
nina ulic i uliczek, podwórek i pla-
«ców, co nie są placami, ale kątami.
Jest to świat dla siebie, z kamienne-|
mi obłąkami nad ulicami, z maluśkie”
mi sklepami i sklepikami, świat ma-
jący własny czas, zamykający się w
piątek wieczorem, otwierający się
znowu w sobotę wieczorem, a-

kiedy chrześcijańskie miasto świętu-
je; wylegający niemo przed oiwar-
teimi sklepami i przyglądający się
sag światu, gdy procesja ZOE

iała uroczyście | y przez pol-
e Wilno z zamkniętemi

sklepami. Żydowska ludność żyje tu
dla siebie, dla swego handlu i swego
życia umysłowego: tu w Wilnie zo-
stało drukowane wielkie wydanie
talmudu Romma w 36 tomach, któ-

(świata umysłowego;

 regopłyty £podczas wojny hr. York
ustrzegł zniszczenia, Zaledwie
istnieją pomosty Oz

ześcijań-

skiem; ale historja Ger Zedeka jed-
nąk donosi o jednem tragicznem
skrzyżowaniu także i tych dwóch
potęg w 18 wieku. Jakiś hr. Potocki
w przebiegu studjów poczuł coraz
więcej zamiłowania do żydowskiego

poszedł do
Amsterdamu, by pogłębić swoją wie-
dzę i tam potajemnie przeszedł na
judaizm. Wróciwszy do Wilna, do-
stał się przed trybunał inkwizycji:
£dy wzbranial się odwołać, w roku
1749 obok katedry został spalony.
Żydzi pochowali szczątki na swoim
starym malowniczym kirkucie po
drugiej stronie Wilji, naprzeciw gó-
pojr wdwą gdzie pokazują dziś
jeszcze grób Ger Zedeka, „spra-
wiedliwego obcego”. =

Dzisiejsze Wilno jest tylko jeszcze
nesztlką dawnegoWilna, jalcie za-
chowało się aż do u 19 stu-
lecia, Wileński malarz icz
w szeregu mpiękn akwareli ujął
stan miasta z około 1800 roku: mia-
sto miało zamek grodzki, całkowite
obwarowanie z murami i bramami,
wielkie reszty ruin po zamiku za gó-
rze Zamlkowej itp. Przedstawiało
obrazmiasta, które urosło, które
organizowało się dokoła swego hi-
storycznego rdzenia i zakreśliło so-
bie zamkniętą peryferję. Do Rosjan
należy sława, że to Wilno zniszczyli,
zburzyli z Rosa po k
świ ie. Tępiąc litewską, polską
przeszłość, niszczyli jej iki,
Zmusili kraj do milczenia, ale nawet
jeszcze po roku 1863, gdy jenerał
Murawjew, kat Litwy, który kazał
był tracić przywódców ówczesnego

powstania tuzinami na placu Luki-
skim, dostał pomnik w ogrodach pod
górą Zamikową, to posterunek z na-
bitym, karabinem stale musiał stać
na straży obok śpiżowego  jenerała.
Kraj mimo ucisku nadal żył swojem
życiem,—a to życie mimo zniszczeń
również i nowemi budowlami prze-
nika dzisiejsze „Wilno, które wciąż
jeszcze jest nietylko jednem z naj-
piękniejszych, ale także z najbar-
dziej pouczających miast Europy,
jednem z najbardziej pouczających
miast przedewszystkiem dla polity-
ków, Aby ujrzeć europejski świat z
perspektywy światowej, zaleca się
wyjechać na morze, až Europa w da-
di zatonie; aby zrozumieć coś z
perspektywy wschodniej i z jej pro-
blemów, trzebaby taz pojechać do
Wilna. Opłaci się.

KONIEC.

Przyp. Red. Artykuł Paula Fechtera

p. t. „Miasto skrzyżowań” zamieściliśmy
przedewszystkiem z tego względu, że w
swoim entuzjazmie dla Wilna zawiera on

interesujące i częściowo nowe ujęcie cha-

rakteru naszego Miasta. Jest on zarazem
przykładem, jak kulturalny przedstawiciel
Zachodu patrzy na Wiloo. Nie podzielamy
jednak wszystkich wywodów autora, które

mie są pozbawione pewnej tendencji poli-
tycznej. Wileńszczyzna nie jest bowiem —
jak twierdzi autor — przedewszystkiem
białoruska, a Wilno, przedewszystkiem ży-

dowskie. Paul Fechter dostrzegł przenikli-
wie zachodnie i polskie wpływy w archi-
tekturze i kulturze Wilna, ale politycznie
jest jeszcze dziś przesiąknięty ideami Ober
Ostu.

 
  



 

Kronika
Zwolnienie więźniów
Z pogranicza donoszą, iż na sku-

tek starań delegata Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża z więzie-
nia kowieńskiego zwolniono przed:;znany dziaacz polski Stefanowicz.

terminowo 4 więźniów politycznych|

Konferencja graniczna polsko-sowiecka.
Ze Stołpców donoszą, iż na gra-

nicy polsko-sowieckiej odbyła się
konierencja graniczna  polsiko-so-
wiecka w sprawie uregulowania

Sprawa egzaminów dojrzałości w litewskiem
gimnazjum w Święcianach

„Vil. Rytojus“ donosi, że Kura-

ratorjum Okręgu Szkolnego Wileń-

skiego  zakomunikowało dyrekcji
gimnazjum litewskiego w  Święcia”
nach, iż w. mb. nie pozwoli składać
uczniom tego gimnazjum egzaminów

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu umiarkowa-

nem, większem w
Temperatura bez większych zmian.

Słabe wiatry miejscowe.

 

dzielnicach zachodnich.'

"statnich dniach Wilją spławiono do

wileńska.
Polaków na Litwie.
narodowości polskiej, którym zezwo|

łono na wyjechanie do Polski. Wśród

zwolnionych więźniów znajduje sięj

sprawy paszy bydła, meljoracji
gruntów położonych w pasie gra-

nicznym oraz zlikwidowano kilka
drobnych zatargów granicznych,

dojrzałości przy komisji, która egza-
minować będzie uczniów gimnazjum
wileńskiego. Przyczyną takiego po”
sunięcia Kuratorjum ma być nielo-
jalność społeczeństwa litewskiego i
gimnazjum w Święcianach.

Spław drzewa Wilją
Z Niemenczyna donoszą( iż w ©-

Oileńskie echa zgonu Marsz. Piłsudskiego
Nabożeństwo w świątyniach

wileńskich '
W, dniu wczorajszym we wszyst-

!kich świątyniach katolickich i in-
nych wyznań odbyły się nabożeń-
stwa za duszę śp. J. Piłsudskiego, I
Marszałka Polski. W. kościele św.
Jana JE. ks. biskup Michalkiewicz
w otoczeniu duchowieństwa odpra-
wił żałobne nabożeństwo, na którem
obecni byli . przedstawiciele władz
administracyjnych na czele z woje-
wodą Jaszczołtem, miejskich z pre-
zydentem dr. Mialeszewskim, senat
U. S. B. z rektorem prof, Staniewi-
czem, władze i kierownicy urzędów

Posiedzenie Kemitetu Obywatelskiego

Komisja organizacyjna złożona z

prezydenta miasta dr. Maleszew-

skiego, rektora USB prof. Stanie-
wicza i dowódcy dywizji gen. Skwar

czyńskiego zwołała na dzień 14 bm.

posiedzenie Komitetu obywatelskie-

ligo uroczystości pogrzebowych Mar-

szałka Piłsudskiego. Zagaił zebranie
prezydent Maleszewski, na którego

i | tartaków so 100 tratw z drze|. „wanie zebrani uczcili pamięć śp
3 DYŻURY APTEK. |wem  (okrąglakami i budulcem) : Lašas

Dziś w nocv dyżurują następujące, Część tratw będzie  spławionych us eco >

apieki: AOC? | Wilją do: tartaków położonych: Gad] wez ibozanieki,_ 4 «zetępnie wia
Augustowskiego — ul.  Mickiew cza|Niemnem. chali stojąc, orędzia prezydenta Rze-

Ar. 10 (ielet, 9-98], Jurkowskiej i Romec-

kiego -— ul. Wileńska Nr. 8, Roaowicza —

Nr. 2 (telef, 16-31), Frumkina — ul. Nie-

imie ka ir. 23 (teiet. 3-29), mostkow kie-

go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysochie-

10 — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

sie na przedmieściach, prócz ompiszek.

WIADOMOŚCI KOSCiELNE.
— Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p-

Marszałka Józeia Piłsudskiego. Dziś o godz.

9 m. 30 rano w kościele po-Bernardynskim

zostanie odprawiońe -Nabożeństwo żałobne

za duszę ś. p. Marszałka Józeła Łiłsud-

skiego.
— Nabożeństwo harcerskie. Dziś o

Godz. 9 rano w kościele św. Michała odbę-

dzie się harcerskie nabożeństwo żałobne.

Z ZYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Środa literacka z powodu żałoby

narodowej nie odbędzie się,

ODCZYTY.
— Odczyt w Ośrodku Zdrowia. 16 maja

w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) z ramienia

T-wa Eugenicznego dr. W. Mórawski wy-

głosi odczyt na temat „Zboczenia seksual-

ne a eugenika“, Początek o g. 6 w. Wstęp

wolny.
— Wil Tow. Ogrodnicze, w związku z

konkursem ozdabiania ogródków, dziedziń-
ców, balkonów, werand i okien, urządza

odczyt, wygłoszony przez p. Zielonkę i p.

WŁ Oszkinisa dn. 17 b. m. o godz. 19, ul.

Ofiarna (lzba Rol.). W: dniu 19 b, m. o godz.

11-ej pokaz praktyczny w Szkole Ogrodni-

czej a Sotaniszkach, przeprowadzony
przez p. Dziewanowską.

SPRAWIY AKADEMICKIE.|
— Odwołanie imprez towarzyskich.

Żarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc

Polskiej Macierzy Akademickiej U. S. B. w
Wilnie podaje do wiadomości, że z powodu
zgonu Fierwszego Marszałka Polski śp. Jė-

zeia Piłsudskiego w okresie żałoby narodo-
wej wszelkie imprezy towarzyskie zostały
zawieszone aż do odwołania.

KRONIKA POLICYJNA.
— Udaremniona kradzież. W dniu 14

bm. usiłowali nieznani sprawcy na szkodę

Emilji Raubo (Koszykowa 7) skraść ze skle-

pu spożywczego towary, lecz zostali spło-
szeni. Sprawcy  wywiercili 9 dziur w
drzwiach.

— Pieniądze albo amonjak. W dniu 14
bm. o godz. 8.15 Pogotowie Ratunkowe od-

stawiło do szpitala św. Jakóba Katarzynę

Usajewiczową (Chocimska 35) z objawami

zatrucia amonjakiem. Stan chorej nie jest
groźny. Usajewiczowa opowiada, że dnia

13 bm. przyszła do mieszkania Władysława

Trubiłły, właściciela składu aptecznego, od
którego zażądała zwrotu pożyczki w su-
mie 1.200 zł, względnie wystawienia we-

ksli. Kiedy Trubiłło odmówił żądaniu wy-

piła Usajewiczowa roztwór amonjaku, Do
tarśnięcia się na życie nikt jej nie nama-

wiał. 1 ai

Polskie Radjo Wilno.
Spowodu žaloby narodowej w progra-

mach radjowych zajdą następujące zmiany:
Do soboty dnia 18 bm. włącznie wszystkie
audycje zostają odwołane, z wyjątkiem
wiadomości, które transmitowane będą jak
dotychczas na wszystkie Rozgłośnie przez
Radjostaję Warszawską. W niedzielę i po-
niedziałek z Krakowa Polskie Radjo tran-
smitować będzie przebieg uroczystości po-
grzebowych. Od wtorku, 21 bm. Rozgło-
śnie Regjonalne przystępują do pracy przy-
czem z programów wykreślone będą aż do
odwołania wszystkie audycje muzyczne i
słowne o charakterze lekkim.

OFIARY.
złożone w Administracji „Dziennika Wi- Dyrekcji Lasów Państw. w-Wilnie ofiaro-
iwują na budowę kościoła św. Teresy w
Kamionce zł. 15 (piętnaście). |

Z OSTATNIEJ CHWILI

WARSZAWA. (Pat).  Ekspor-
tacja zwłok marszałka Piłsudskiego!
z Belwederu do katedry św. Jana:
odbędzie się wieczorem w  środę.'
Akt ten będzie miał zresztą charak-|
ter bardziej rodzinny. Powszechny
dostęp do trumny dla wszystkich,|
którzy zechcą złożyć ostatni hołd
Marszałkowi otwarty będzie — tak,

„jak zapowiadano — przez noc, dzień
i noc następną w katedrze.

Uroczystość żałobna w Warsza-
wie odbędzie się w piątek, 17.V, i
rozpocznie się nabożeństwem żałob-
nem w katedrze.

Po nabożeństwie wyruszy kon-
dukt żałobny na pole Mokotowskie
ną którem formacje armji złożą
ostatni hołd swemu wodzowi. Na
miejscu, dzie stała zwykle w czasie
rewji trybuna, z której marszałek |
przyjmował defiladę, ustawiona zo-.
stanie trumna. j 
iktóry oczekiwać już będzie

 

czypospolitejj Przewodniczącym ze-

brania wybrany został p. wojewoda
Władysław Jaszczołt,
łał do prezydjum prezydenta Male-

szewskiego, ks. biskupa Michalkie-

wicza, gen. Skwarczyńskiego, rekto-

rą USB Staniewicza, na sekretarza

prezesa Synd. Dziennikarzy p. Szy-

dłowskiego. Pb krótkiej dyskusji

wybrany został wydział wykonaw-;
czy z 22 osób w składzie następują-
cym: senator Abramowicz, gen.
Dąb-Biernacki, poseł Birkenmayer,

Przewiezienie zwłok Matki Marszałka
Piłsudskieg

leūskiego“. > >

W dniu imienin p. Żolfji Świdzińskiej Wi a ace piasży

zamiast upominku imieninowego — urzędn. prochy matki arszałka Pilsudskie“
go przywiezione z Litwy: zostaną w

przyszłym tygodniu. Prochy p. Pił-
MAZ przywiezione zostaną w

AEP NAKTIS KSSIASC ARIITAIKINIOT

CEREMONJAŁ POGRZEBOWY.
bocznicy kolejowej, dochodzącej do
pola Mokotowskiego.

Stamtąd też wyruszy żołobny po-
ciąg do Krakowa.

który powo- |:

niezespolonych, Starostowie Grodz-

ki į pow. wileńsko-trockiego, zrze-

szenia, związiki, korporacje akade-

mickie, młodzież szkolna, harcerze

ze sztandarami spowite czarną kre-

pą, związki Federacji, Strzelca itd.

| ° Przed nabożeństwami we wszyst”

kich świątyniach biły w ciągu pół

godziny dzwony. Również między

godziną 11.30 a 12 biły dzwony w

Zarządzenie
Kuratorjum Szkoinego

Do młodzieży i nauczycielstwa
w Okręgu.

Orędzie Pana Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej i słowa nasze”

go Ministra wzywają nas w chwili
bólu, który przeżywamy, do uświa-

domienia sobie poczucia odpowie-
dzialności i wzmożenia woli pracy
dla dobra i potęgi Polski,

Aby zadanie to wypełnić w mo-
mencie, kiedy zabrakło wśród nas

Vkościołach całej Archidjecezji WVi-| Tego, który był naszym Wodzemi

'leńskiej.  Zrana natomiast we Wychowawcą, tem silniej przejąć się

wszysikich fabrykach, na kolei| miusimy „wskazaniami, które nam

puszczono syreny. pozostawił. :

Zarządzam, aby we wszystkich

szkołach oknęgu, kursach i świetli-

cach, placówkach oświaty poza”

pik. Błocki, płk. Dobaczewski, pre”

zes Falkowski, prof. Hillerowa, wo-

jewoda _Jaszczołt, wicewojewoda

Jankowski, sędzia Krukowski, wice-

prezes Federacji PZOO mjr. Eu-

genjusz Kozłowski, JE. biskup Mi-

chalkiewicz, prezydent Maleszew-

ski, płk, Pakosz, rektor Staniewicz,

gen. Skwarczyński, kurator Sze-

lągowski, poseł Tyszkiewicz, staro-
sta Tramecourt, prezes Wyszyński,

starosta Wielowieyski i naczelnik

Walter. Wydział wykonawczy ma
się zająć ustaleniem programu uro-

czystości pogrzebowych i wysłaniem
dalogachi do Warszawy i Krakowa.

Planowane jest wysłanie do Krako-

wa urny z ziemią z Zułowa i z wi-

leńskiego cmentarza, na którym spo-

czywają obrońcy Wilna. Pierwsze

posiedzenie wydziału wykonawcze-

go odbędzie się dziś w środę, o godz.

12-ej w południe, w mieszkaniu p.

| wojewody, w pałacu Reprezentacyj"

* nym. ;

 
o do Wilna
„specjalnej urnie samochodem do
Wilna i pochowane wraz z sercem
Marszałka Piłsudskiego w kaplicy
św. Kazimierza w Wilnie.

W. Krakowie obchód pogrzebowy
odbędzie się po przyjeździe pocią-
gu, w sobotę, 18 maja.  a

Przedstawiciel Ligi Narodów na pogrzebie

Marsz. Piłsudskiego :

GENEWIA. (Pat). Sekretarz ge-

meralny Ligi Narodów. delegował ja-
ko przedstawiciela Ligi Narodów na

pogrzeb śp. marszałka Piłsudskiego

Obchody
WARSZAWA. (Pat). W ciągu dnia

dzisiejszego odbywały się w Warszawie

liczne obchody żałobne, na których złożo-

no hołd pamięci Wielkiego Polaka,
Polska Akademja Literatury zebrała się

na żałobne posiedzenie, w  casie którego

wygłosił przemówienie Prezes  Sieroszew-

ski, który w zakończeniu scharakteryzo-

wał postać Marszałka w zdaniu: „Mieczem

i piórem, potężną bronią narodów, władał

Bezpośrednio po defiladzie trum-;mistrzowsko” Przemówienia Prezesa człon-| ksiądz biskup polowy Gawlina odprawił

na zostanie umieszczona w wagonie, kowie Akademji wysłuchali stojąc. Następ- cichą Mszę św. żałobną w salonie pałacu

na nie uchwalono wziąć udział in corpore w Belwederskiego,

 

 

  

zastępcę sekretarza
Azcaratea i dyr. sekcji higjeny
Rajchmana.

żałobne
pośrzebie Marszałka Piłsudskiego w War-
szawie i Krakowie oraz żałobnej uroczy-
stości przewiezienia serca Marszałka Pił-
sudskiego do Wilna. Ponadto wysłano de-'

pesze kondolencyjne oraz wystosowano

odezwę.

dr.
pozykkjo)

W, ciągu

szkolnej, niezależnie od własnego

programu oddziaływania = wycho-

wawczego na młodzież, celem jak

największego zespolenia jej z mie-
śmiertelną wielkością a. Mar-
szałka były do końca roku szkolnego
odczytywane wyjątki z Jego pism
(pisma wybrane—bibljoteka Zrębu).

Kurator Okręgu Szkolnego
K. Szelągowski.

Wilno, dnia 14 maja 1935 r.

 

i

Jak się dowiadujemy w najbliż-
szym czasie ma powstać w Wilnie
Komitet uczczenia pamięci Marszał-
ka Piłsudskiego. Komitet projektu-
je wzniesienie _monumentalnego
pomnika Marszałka Piłsudskiego.
Pomnik Marszałka stanie najpraw-
dopodobniej na placu kooł Pałacu
Reprezeniacyjnego. lstnieje również
koncepcja ustawienie pomnika w
skwerku ul. Magdaleny, tj. u wylotu
Bazyliki. Sprawa ta zostanie za-
łatwiona w najbliższych dniach.

* i

We środę wieczorem z Wilna i
N. Wilejki wyjeżdżają do Warszawy
poczty sztandarowe wszystkich puł-
ków garnizonu wileńskiego i nowo-
wilejskiego.

Na czele pocztów sztandarowych
udają się dowódcy jednostek woj-
skowych.

Zarząd miasta pragnąc oddać o-
statnią usługę I obywatelowi hono-
rowemu miasta Wilna wysyła do
Warszawy specjalną delegację, któ-
ra weźmie udział w pogrzebie Mar-
szałka Piłsudskiego.

Na ręce wojewody wileńskiego
napływają liczne depesze z powia-
tów Wileńszczyzny, w związku ze
zgonem Marszałka Piłsudskiego.
Wznuszające listy z kondolencjami
przysłały dzieci wielu szkół ludo-
wych powszechnych.

Wysłano również depesze kondo-
dencyjne z miejsca urodzenia Mar-
szalka — Zułowa.

dnia wczorajszego w
Urzędzie Wiojewódzkim przedstawi-
ciele społeczeństwa miejscowego
składali podpisy w księdze kondo-
lencyjnej. Cały dzień przez Wiel-
ką Salę Konferencyjną przewinęło
się przeszło tysiąc osób, które zło-
żyły swe. podpisy w związku ze 2607
nem Marszałka Piłsudskiego.

| Przy trumnie Marszałka '

WARSZAWA, (Pat). O godz. 11-ej

zamienionej na kaplicę

 

żałobną. Na nabożeństwie obecna była naj-

bliższa rodzina Marszałka Piłsudskiego.

Echa na Łotwie
Z Tunmont donoszą, iż z Dy-

neburga oraz innych miast Łotwy
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