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ER WI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

  
Nabożeństwo żałobne 

w katedrze 
WARSZAWA, (PAT). — Na długo 

przed nabożeństwem w kościele św. Ja 
ma przybyli do katedry przedstawiciele 
władz, dostojnicy, delegaci państw zag 

ranicznych, którzy zajęli miejsca w prez 
biterjaum, po drugiej stronie stanęli mar 

* szałkowie Sejmu, Senatu, rząd, genera- 
licja, przedstawiciele najwyższego sądow 
nietwa, prezes Najwyższej lzby Kontroli, 
prezes Najwyższego Trybunału Admini- 
straey jnego i Sąd Najwyższy, dalej człon 
kowie korpusu dyplomatycznego. Po le 
wej stronie stanęli delegaci państw zag 
raniecznych oraz rząd. W nawach beecz 
nych zajęli miejsea: duchowieństwo wyz 
nań obcych, podsekretarze stanu, posło- 
wie, senatorowie, wicemarszałkowie obu 
Izb, rektorzy wyższych uczelni, członko 
wie Polskiej Akademji Literatury, przed 

stawiciele sądownictwa i inni. 

Po środku świątyni, przybranej kirem, 
kwiatami j ziełenią pod sztandarami, 
zwisającemi ze sklepienia katedry, spo 
czywa na wysokim  katafalku trumna, 
na niej buława marszałkowska i szabla. 
Wokół trumny płoną wysokie świece. — 
Wartę honorową pełnią oficerowie. Mię 
dzy kolumnami nawy leżą wieńce. Za 
wieńcami stoją oficerowie trzymający po 
duszki, na nich odznaczenia Marszałka 
Piłsudskiego. Obok oficerów polskich 
stoją oficerowie państw obcych, którzy 
trzymają na poduszkach odznaczenia za 
graniezne. Poe złożeniu wieńta przez de 
legację rumuńską wartę honorową obok 
efieerów polskich pełnią oficerowie ru- 
muńsey 16 p. piechoty, którego szefem 

był Marszałek Piłsudski. 

0 godz. 9 przybywa do katedry naj- 
bliższa rodzina Marszałka. U wezgłowia 

trumny na trzech fotelach zajmują miej 
sca Pani Aleksandra Piłsudska oraz cór 
ki Marszałka w ciężkiej żałobie. Punktu 
alnie o godz. 10 wchodzi do katedry Pan 
Prezydent Rzplitej w otoczeniu człon- 
ków Domu Cywilnego i Wojskowego. — 
Panu Prezydentowi towarzyszy premjer 
Sławek. Pan Prezydent zajmuje miej 
sce przy ołtarzu, mając przed sobą klę 
cznik pokryty kirem. Obok Pana Prezy 
denta na tronie zasiada ambasador Ojca 
Św. J. E. Mgr. Marmaggi. 

Krótko po godzinie 10 wśród bicia 
dzwonów i chóralnych pieśni żałobnych 
rozpoczyna się uroczyste nabożeństwo 
za spokój Duszy Wielkiego Zmarłego. 
Nabożeństwo celebruje ks. kardynał Ka 
kowski w asyście arcybiskupów, bisku- 
pów i prałatów. Na chwilę przed rozpo 
ezęciem się nabożeństwa wartę honoro 
wą przy katafalku zaciągają generało- 
wie. Pod koniec mszy na ambonę wszedł 
ks. biskup Gawlina i w słowach pełnych 
wzruszenia zwrócił się do zebranych 

Na barkach ministrów 
Po odprawieniu egzekwij oficerowie zdej- 

mują z trumny szarą maciejówkę, szablę i bu- 

ławę i składają je na poduszce, którą niesie gen. 

Kordjan Zamorski. 

Następnie wychodzą oficerowie niosący po- 

duszki z orderami i duchowieństwo. Przed ka- 

tedrę zajeżdża laweta I-go dywizjonu artyłerji 

konnej, zaprzężona w 6 koni. Poprzedzani przez 

biskupów ministrowie wynoszą na swych bar- 

kaeh trumnę. Za trumną idzie gen. Kordjan 

Zamorski, niosący na poduszce szablę, buławę 

i maciejówkę. Truminę składają na lawecie, 

Za trumną formuje się orszak żałobny. Ра- 

nią Aleksandrę Piłsudską prowadzi gen. Rydz- 

Śmigły. Inspektor armji gen. Sosnkowski pro- 

wadzi starszą córkę, Wandę, młodszą zaś pro- 

wadz| brat Marszałka, Jan Piłsudski. Za nimi 

podąża rodzina, Prezydenta Rzeczypospolitej 

poprzedza dyrektor protokółu dypiomatycznege 

Romer. Za prezydentem idą szefowie domu cy- 

wilnego i wojskowego. Za nimi idą reprezen- 

tanei państw obeych, reprezentujący głowy pań- 

stwa. 

W. każdej delegacji bierze udział 4 człon- 

ków. Delegacje postępują w porządku aifabe 

tycznym, wedle alfabetu franeusk'ego. Widać 

premjera Goeringa, ministra spraw zagranicz 

nych Lavala, angielskiego fekimarszałka Earla 

of Cavan, marszałka Prezana i innych, którzy 

wychodząe z katedry, zajmują wskazane im. 

przez protokół miejsca w orszaku. 

Przy trumnie ustawiają s'ę oficerowie sztar 

bewi z generałem brygady Rouppertem, Za 

przedstawicielami państw obcych postępują pre- 

mjer, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministro- 

wie, podsekretarze stanu, generałowie, korpus 

dypłematyczny, przedstawiciele wyznań ti inni. 

PRZEZ ULICE WARSZAWY 
Kondukt żałobny odprowadzający 

zwłeki Marszałka na pole Mokotowskie, 
gdzie przyjąć ma ostatnią rewję armji 
polskiej, którą stworzył i ukochał, posu 
wa się wolno w kierunku pola Mokotow 

skiego. Przez cały czas biją dzwony ke 
Śeiołów warszawskich. Nad pochodem 

(Dalszy ciag na str. 2-ej) 
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WARSZAWA (Pat). Już o godz. 9 ra- 

no nieprzebrane tłumy zaległy olbrzy: 

mie pole mokotowskie. Trybuny zapeł 

nione dg ostatniego miejsca. Zwraca u- 

wagę grupa weteranów z 63 roku ze 

sztandarem. 

Obliczają, że w uroczystościach żałob 

mych na polu mokotowskiem wzięło u- 

dział około 300.000 osób. 

Przed trybuną gromadzą się eficero- 

wie z ezarnemi opaskami i owiniętemi 

, krepą temblakami. Naprzeciw w nieprze 

rwanym szeregu stoją poczty sztandara 

| we legjonistów, Strzelca i innych organi 

zacyj. Las sztandarów ciągnie się na 

przestrzeni kilomefra. 

Po obu stronach ioży Prezydenta Rze 

czypespolitej maszty z flagami państwo 

„wemi, pokrytemi krepą. Przed lożą Pre 

zydenta, w miejscu gdzie Marszałek Pił- 

sudski przyjmował defilady wojskowe, 

„stoi na kilkometrowym wale, przykry- 

tym darniną, armata połowa z owiniętą 
wstęgą Virtuti Militari ławetą. Na niej 

"spocznie trumna. 

U podnóża nasypu, przed lożą Prezy 

denta zarezerwowane miejsce dla pani 

Aleksandry Piłsudskiej i najbliższej ro- 

dziny.. Niedałeko za wałem ustawiona 

jest na szynach otwarta platforma wa 

gomowa. Na platformie widać działo po- 

towe z przodkiem i lawetą owiniętą 

wstęgą Virtuti Militari. 

Czoło konduktu żałobhnego zbliża się 

dą pola mokotowskiego. Na czełe kroczą 

poczty sztandarowe legjonowe i peowiae 

kie, które zajmują miejsce po lewej stro 

nie wału. Dalej oficerowie polscy i obcy 

niosą wieńce od Prezydenta Rzeczypospo 

litej, rządu i liczne wieńce od szefów 

państw zagranicznych. Po chwili cały 

wał jest niemi pokryty. Po lewej stronie 

wału staje kołamna oficerów, trzymają 

cych na poduszkach najwyższe odzna- 

czenia Marszałka, polskie i obce. Ukazu 

ją się w długich szeregach setki zakon- 

mie, zakonników i kleru oraz wyższego 

duchowieństwa z prowadzącym kondukt 

żałobny ks. biskupem polowym Gawliną. 
Gdy laweta z trumną Marszałka Piłsud 

skiego wjeżdżała na pole mokotowskie, 

wśród 300-tysięcznego tłumu wzmaga się 

wzruszenie. Ludzie klękają. Panuje głę- 

boka cisza, przerywana szłochem. Lawe 
ta staje koło wału. Prezydent Rzeczypo- 

spolitej zajmuje miejsce w swej loży. O- 

bok siedzi pani Mościeka, premjer Sła- 

wek, ks. kardynał Kakowski, kierownik 

„ministerstwa spraw wojskowych gen. Ka 

sprzycki oraz członkowie domu cywilne 

50 i wojskowego. 

Nadzwyczajne delegacje państw ob- 

cych zajmują miejsce po lewej stronie 

łoży Prezydenta, członkowie zaś rządu, 

byli premjerzy, marszałkowie Sejmu i 

Senatu, prezes NIKP. oraz wyżsi dostoj- 
nicy sądownictwa po prawej stronie lo- 

ży. Oficerowie zdejmują trumnę Marszał 

ka i niosą ją na swych barkach. Po obu 

stronach trumny eskortę honorową z ob 

nażonemi szablami pełnią najwyżsi ge- 

nerałowie, inspektorowie armji. Trumna 

okryta sztandarem Rzeczypospolitej z 

orłem białym, zostaje umieszczona na 

stojącej na wale armacie. Trumnę prze 

pasuje wstęga Virtuti Militari. Na wieku 

trumny umieszczona jest poduszka z 

szablą, buławą marszałkowską i szarą 

maciejówką. 

Przed trybuną Prezydenta na niewieł 

kiem wzniesieniu, pokryte czerwienią 

dwa rzędy krzeseł. Zajmują je pani Alek 

sandra Piłsudska, eórki Marszałka, dwaj 

bracia Jan i Kazimierz oraz najbliższa 

rodzina. Rewję wojskową rozpoczyna de 
filada generałów, którzy  maszerują 

ezwórkami, pod dowództwem generałne 

„KURJER* z dnia 18 maja 1935 roka. 

Ostatnia defilada przed Marszałkiem 
go inspektora sił zbrojnych gen. Rydz- 

Śmigłego. Generał Rydz. Śmigły salutuje 
trzykrotnie przed trumną. Po przedefilo 

waniu generałowie zawracają i ustawia 

ja się w szeregu po prawej stronie wału. 

Defiladę prowadzi konno gen. Orlicz 

Dreszer, który zostaje za szeregiem ge- 

nerałów. Przy warkocie bębnów, jako 

pierwszy z oddziałów wojskowych ma- 

szeruje kompanja żołnierzy z 1-ej dywi- 

zji legjanowej, prowadzona przez do 

wódcę dywizji gen. Skwarczyńskiego. 

Na przodzie niesione są sztandary trzech 

pułków tej dywizji, udekorowane wstę- 

gami Virtuti Militari. 

Następnie idą kompanie: 9 dywizji 

piechoty siedleckiej, 14 dyw. piech. wieł 

kopolskiej i 19 dyw. piechoty wiłeńskiej. 

Wszystkie sztandary tych dywizyj nagro 

dzone są również Virtuti Miitari. Za te- 

mi czteremi dywizjami piechoty masze 

rują kompanie 16 pułku ramuńskiego, 

którego szefem był Marszałek Piłsudski. 

Potem przechodzą kolejno kompanje 

piechoty ze sztandarami pozostałych dy 

wizyj. W dalszym ciągu przechodzą od- 

działy Korpusu Ochrony Pogranicza, 

marynarki, saperów, żandarmerji, spie- 

szone oddziały broni pancernej, oddzia 

ły łączności, taborów, służby sanitarnej, 

służby uzbrojenia, intendentury a nastę 

pnie oddziały wojsk lotniczych. 

W tym samym czasie ukazała się es- 

kadra, złożona z 60 samolotów. Za chwi 

lę przelatują jeszcze nad trumną trzy ol 

brzymie samołoty bombowe. Potem uka 

zuje się kawalerja pod dowództwem gen. 

* 

Na 5-ym posterunku następuje skompleto- 

wanie pociągu, który został następnie przetoczo 

ny na stację za bazą lotniczą na Okęciu, skąd 

wyruszyć ma w drogę do Krakowa. Na Okęciu 

ustawia się kompanja honorowa 1 p. lotniczego, 

dełegacje złożone z wszystkich pułków fotni- 

czych z gen. Rayskim na czele oraz delegacja lot 

nictwa czeskosłowackiego złożona z 4 oficerów 

Na długo przed przybyciem pociągu z trum 

ną Marszałka nadjechały samochody, z których 

wysiedli pani Aleksandra Piłsudska z córkami, 
najbliższa rodzina Marszałka i Jego najbliżsi 

Wieniawy  Długoszowskiego. 

Defilada skończona. 

Gen. Orlicz Dreszer podjeżdża do wa- 

łu, zatrzymuje się przed trumną i trzy- 

krotnie salutuje. poczem zawraca i gało 

pem odjeżdża. Na wał wchodzą genera 

towie z gen. litydz-Śmigłym na czele, aby 

zdjąć trumnę i przenieść na platformę 

kolejową. W tej chwili rozlegają sie 

dźwięki hymnu narodowego, a jednocze 

śnie artylerja oddaje 101 strzałów. 

Trumna zostaje przeniesiona na ram 

pę kolejową i umieszczona na armacie, 

na odkrytej, żałobnej platformie kolejo- 

wej. Wojsko prezentuje broń. U stóp 

rampy zatrzymuje się pani Aleksandra 

Piłsudska, córki i dwaj bracia Marszał- 

ka. Na rampę wchodzą jedynie generało 

wie, najbliżsi współpracownicy Marszał 

ka. Trumna zostaje przymocowana na 

lawecie. Generałowie sałutują i opuszcza 

ja rampę. 
"Na chwiilę trumna pozostaje sama. 

Wkracza na platformę eskorta honoro- 

wa, złożona z 6 pułkownków piechoty w 

hełmach stałowych i z obnażonemi szał 

lami. Pułkownicy zajmują miejsce po o 

bu stronach trumny, stojąc na baczność. 

W tej samej chwili platforma odjeżdża. 

Toczy ją rękami geńeralicja oraz wyżsi 

oficerowie armji. Oddziały 1 p. szwole- 

żerów i 1 dyw. piechoty legjonowej pre- 

zentują broń. Trumna ze zwłokami Mar- 

szałka Piłsudskiego ginie z oczu zebra- 

nych tłumów, wśród dźwięków marsza 

„I Brygady*. O godz. 19,30, pociąg ża- 

łobny opuścił Warszawę. 
* 

przyjaciełe. Gdy pociąg 7 trumną  madježdža) 

przed bazę lotniczą kompanje honorowe prezen 

towały broń a oficerowie salutowali. Platforma 

oświetlona reflektorami zatrzymała się naprze- 

ciw bramy wjazdowej do bazy lotniczej. Wartę 

honorową przy trumnie trzymają szwołeżerowie. 

Wzdłuż platformy żałobnej obejmują wartę ho- 

norową oficerowie lotnictwa. Pani Ałeksamdra 

Piłsudska z córkami i rodziną oraz najbliżsi 

przyjaciełe Marszałka zajmują miejsca w po- 

ciągu. Kompanje ponownie prezentują broń, Na 

stępuje chwila ciszy, pociąg rusza w drogę. 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Wyniki sekcji zwłok 
Mózg Marszałka jest o 50 proc. cięższy 

od przeciętnego 
W wyniku sekcji zwłok ś. p. Marszałka Piłsudskiego ustatono, iż żołądek 

prawie w trzech czwartych był strawiony przez raka. 
W związku z przyjazdem do Warszawy dyrektora polskiego komitetu bada- 

nia mózgu w Wilnie, prof. Rosego, poczyniono już wstępne przygotowania do 
przekazania mózgu Marszałka specjalnej komisji. Wstępne badania wykazały 
już, że mózg Marszałka jest o 50%/e cięższy od przeciętnego mózgu mężczyzny. 

Min. Kościałkowski 
Wobec wyjazdu członków rządu z 

premjerem Sławkiem na czele do Krako 
wa p. premjera zastępuje w czasie jego 
nieobecności minister spraw wewnętrz- 

zastępuje premiera 
nych p. Kościałkowski. 

Pozatem pozostają w Warszawie mi- 
nistrowie: skarbu — Zawadzki i poczt i 
telegrafów płk. Kaliński. 

Urna z ziemią z drogich Marszałkowi miejsc 
Wczorsj w nocy delegacja, składająca 

się z pp. mec. Krzyżanowskiego i red. O 
kulicza, udała się autem do Sugint w Li 
twie na grób Matki Marszałka celem po 
brania ziemi z tego grobu. Delegacja po 
wykonaniu zadania powróciła do Wilna 
wczoraj w godzinach rannych, poczem 
po złożeniu ziemi z wymienionego grobu 
МЕРа 

do urny z ziemią z mogiły siostry Mar- 
szałka, z cmentarza obrońców Wilna i z 
Zułową, urna została samolotem przesła 
na do Warszawy. 

Urna ta, jak wiadmo, zostanie umiesz 
схопа w fundamentach kopca Marszałka 
Piłsudskiego w Krakowie. р 

  

Wyrok na kłajpedzian zatwierdzony 
LONDYN (Pat). Reuter donosi z Kow 

na: Sąd Najwyższy odrzucił skargę 80-u 

skazanych w procesie narodowych socja 

listów z okręgu kłajpedzkiego, więc 4-ry 

wyroki śmierci też zostały zatwierdzone. 

Jedyną możność ich złagodzenia stanowi 

łaska Prezydenta. 

„Preussische Zeitung“ wyraża jaknaj 
gorętszy protest i nawołuje Litwę do opa 
miętania się jeszcze w ostatniej chwili, a 
mocarstwa sygnatarjuszów konwecji kłaj 
pedzkiej czyni odpowiedzialnemi za po- 
kój w Europie. 

Przez ulice 
Warszawy 

(Dokończenie ze str. 1-ej) 

unoszą się samoloty. Wśród olbrzymie 
go tłumu, zalegającego chodniki, wzru- 
szenie wzrasta z każdą chwilą. 

Na polu Mokotowskiem  przedefilo- 
wały przed zwłokami Marszałka oddzia 
ły garnizonu warszawskiege oraz przed 
stawiciele wszystkich pułków W. P. 

Następnie zwłoki Wielkiego Wodza 
umieszczono w specjalnym wagonie i po 
ciąg pe specjalnie zbudowanej linji na 
pole Mokotowskie przy dźwiękach hym' 
nu państwowego odjechał do Krakowa. 

We wszystkich oknach domu wzdłuż 
trasy pochodu widnieją twarze, z bałko 
nów spadają na jezdnie kwiaty. Na czele 
pochodu posuwa się piesza orkiestra 1 
p. szwoleżerów z instrumentami powle- 
czonemi kirem, oraz szwadron tego puł- 
ku, również pieszo, poczem dwaj oiice- 

rowie prowadzą konia, okrytego czarną 
żałobną krepą, jak każe tradycja na po 
grzebie wodzów. 4 oficerów niesie w 
dawnych mundurach legjonowych sztam 
dar legjonowy, a za nim kroczą oficero- 
wie ze sztandarem POW. 

Dalej kroczy długi szereg delegacyj z 
wieńcami. Na ezele niosą wieniec z bia 
tych i czerwonych kwiatów oraz wawrzy 
nu od Prezydenta Rzeczypospolitej. Da 
lej straż marszałkowska niesie wieniec 
od Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. O- 
gromny i piękny wieniec od ziemi łowie 
kiej niosą podoficerowie i włościane w 
strojach łowieckich. Wieniec ten, symbo 
lizujący snopy zboża, przepasany jest 
czarnemi żałobnemi wstęgami. Następ- 
nie oficerowie niosą wieńce off arowane 
przez przedstawicieli państw obcych. 4 
oficerów niesie ogromny wieniee przepa 
sany wstęgą о barwach narodowych 
Francji, kolejno niesione są wieńce nie- 
miecki, włoski i t. d. 
Dałej niezliczone wieńce ©d poszczegól- 
nych pułków wojska Rzeczypospolitej. 
Za wieńcami idzie szereg oficerów, któ- 
ry niesie wszystkie odznaczenia Józefa 
Piłsudskiego. Za oficerami wojska poł 
skiego niosą edznaczenia zagraniczne © 
fieerowie wojsk sprzymierzonych. 

Następnie rozpoczynają się liczne za 
stępy duchowieństwa Świeckiego i zakom 
nego, prałaci, kanonicy, wreszcie bisku 
pi i arcybiskupi z księdzem areybisku 
pem Galiem na końcu. 

Pan Prezydent wygłosi nad grobem 
przemówienie 

(Telej. od własn. koresp. z Warszawy) 

Wczoraj po południu ukazała się wia 
domość, że w czasie uroczystości pogrze 
bowych w Krakowie Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wygłosi przemówienie, 
poświęcone pamięci Marszałka. Będzie 
to jedyna mowa jaka zostanie wypowie 
dziana w czasie pogrzebu. 

P. P.S. i Ukralncy 
na pogrzebie 

(Telef. od własn. koresp. z Warszawy) 
Na czele grupy Z. P. P. S. na uroczystości 

pogrzebowe do Krakowa wyjeżdża poseł Niedział 

kowski. 

Posłowie Kł. Ludowego wzięli udział w uro 

czystem nabożeństwie żałobnem w katedrze św. 

Jana w Warszawie, pochodzie. pogrzebowym w 

Warszawie oraz udali się na uroczyści żałobne 

do Krakowa. 

Z ramienia Ukraińskiego Khubu Parlamen- 

tarnego przybyła do Krakowa :delegacja w oso 

bach prezesa Klubu pos. Lewickiego, wicepre 

zesa posła Zahajkiewicza i sekretarza pos. We 

likanowicza. 

Delegacja złożyła onegdaj hołd zwiokom 

Marszałka w katedrze św. Jana w Warszawie, 

poczem, wyjechała do Krakowa. 

Kondolencje litewskie 
PARYŻ, (Pat). Charge d'affaires Litwy Nat- 

kieviezius wpisał się ofiejałnie do księgi konde- 
ieneyjnej, wyłożonej w ambasadzie polskiej w 
Paryżu z powodu zgonu Marszałka. 

DELEGACJA Z LITWY. 
WARSZAWA, (Pat). Dziś przyjechała do 

Warszawy delegacja Polaków z Wiłkomierza 
aa Litw'e. 

Delegacja wręczyła Światowemu Zw. Poła- 
ków urnę z ziemią z grobu matki Marszałka w 
Bugintąch, Ziemia ta będzie złożona w grobie 
na Wawelu.



b) 

Jak długa i szeroka Rzeczpospolita 
rozbrzmiewa dziś ponurym głosem ża- 
łobnych dzwonów, od krańca do krańca 

, państwa leją się z oczu łzy, z oczu mło 
dych i starych, z biednych, wpatrzonych 
w niziny i z tych, co górne loty ścigają 
zuchwałem spojrzeniem, z oczu małych 
dzieci polskich, litewskich, białoruskich, 
żydowskich, ruskich, w skromnych wiej 
skich szkółkach i ze starczych, zmęczo- 
nych oczu, z kobiecych i z męskich żoł- 
nierskich... 

Biją dzwony, niosą przez pola i łąki 
wieść okrutną, wieść o żałobie całego 
kraju, o nieobjętej myślą klęsce, którą 
odczuwają wszyscy, dzieci i dorośli, sła 
bi i silni, anałfabeci i uczeni, wszystkie 
narodowości i wszystkie stany. Dla Bo 
ga! Czy tak wszyscy słabi jesteśmy posz 
czególnie i zbiorowo, że oto nagle jakby 
nam ktoś siły odebrał, jakby dusze na 
sze poszły za Nim i wiernym pocztem 
towarzyszą Mu w zaświaty, jeszcze pra 
gnąc wskazówek kierunku, rady, rozka 
zu? 

Wszak On słabości nie lubił, nie uzna 
gwał, chciał mieć ludzi simych i mocą 
swoją ich krzepił, wychowywał, kiero- 
wał.. I tak potężną była Jego wola, tak 
ołśniewały wyniki pomysłów, że przywy 
kli najbliżsi opierać się na sercu Wodza 

Jak na niewzruszonym dębie, nie wie- 
rząc ani przez chwilę, że może być pio 

run co Go porazi i rozłamie. 

On był siłą najsilniejszych, rozumem 
najmędrszych, połegali na Nim rycerską 
ufnością, a On na nich... A On na nich... 
O tem teraz i Oni, i my pamiętać mu- 
simy. W tem jednem rozbite uczucia na 
rodu skupiać się i koncentrować mają. 

W ufności do Jego towarzyszy, przyja 
«iół, druhów, których w ogniu konspi- 
racji, wałk i trudów wychował dla Pól 
ski, którzy zwartą, zespoloną miłyścią 
  

„KURJER* z dnia 18 maja 1935 roku. 

ŁZY I DZWONY 
do Wodza gromadą, zwartym  szere- 
giem iść muszą za Jego przewodem, cho 
ciąż Go niema pośród żyjących. 
AKA 

  

Dzis oszołomieni, spłakani, rozbici i pieniu tak silnem, że prócz rozpaczy nie 
nie mogący jeszcze myśli zebrać żyjemy 
w boleśnem odrętwieniu klęski, w cier 

SERCE KOMNENCANTĄ W U2NIE 

  

„Po wyborach do rad miejskich we Francji 
Paryż, w maju. 

, Walką białych Gnurzynów w światło- 
cieniu nazwał je śen z dzienników pary 
skich ostatnie  gybory do rad miejskich. 
To plastyczne mowiedzenie zawiera w 
sobie wiele Fpruwwdy. Ostatnie wybory, 
zwłaszcza je Ali chodzi o ponowne głoso 
wanie * т& bałotażowe, odbywały się 
w atmosfe ye świadczącej o takiem za- 
mieszaniu. 'pejęć, że można się było spo 

dziewač | mnjbardziej nieprawdopodob- 
nych reząjiatów. Sojusze wyborcze przy 
glosowanžjų balotażowem kształtowały 
SiĘ iMaCzzej prawie w każdem mieście. W 
niektóry;ch miastach wytwarzał się kar 
tel wył jorczy lewicy idący od radykałów 

а% 99 komunistów, w innych działał „je 
dnoy jty front" nietylko przeciw partjom 

067 trowo - prawicowym, ale również i 

W -zeciw radykałom. Min. Herriot w Lyo 

7 aie przedstawił własną listę i w drugiem 

głosowaniu przeprowadził ją bez jakie 

gokolwiek kompromisu z ugrupowania 

mi, znajdującemi się na lewo od radyka 
łów. W innych miastach radykali szli 

wspólnie z Alliance Democratique, (na 
której czele stoi, jak wiadomo, premier 
Flandin); czasem dochodziło jednak do 

sojuszu z socjalistami i do stwarzania 

wspólnych list antyfaszystowskich. 

Niemniejsze zamieszanie panowało 
wśród ugrupowań prawieowych. Posz- 

czegółni kandydaci zwalczali się w spo- 
sób bezwzględny, pomimo iż ich poglą 

dy polityczne były dość bliskie, inni 
znów po wynikach pierwszego głosowa 

nia rezygnowali zupełnie nieoczekiwa- 

Mie na rzecz kandydatów lewego cent- 
rin. W Paryżu w okręgu Notre—Dame 

— des Champs prawica z wielkim hała 
sem wyysunęła demonstracyjnie kandyda 
turę b. prefekta policji paryskiej p. 

Chiappe, który został złożony ze swego 
urzędu xy przeddzień wydarzeń 6 lute- 
30. P. Chiappe był niewątpliwie jednym 
z najzdolniejszych prefektów policji, ja- 
kich posiaqął Paryż. Niemniej jednak 
czynienie Z niego sztandarowego męża 

stronnictw umiarkowanych wydawało 

(Od własnego korespondenta) 

się wielu osobom mocno przesadne. Dla 

tego w dzielnicy Notre Dame — des 

— Champs grupa intelektualistów Sxu- 

piona kolo katolicko - postępowego dzien 

nika „Aube* wysunęła jednak przeciw 

b. prefektowi manifestacyjną kontrkan 

dydaturę, która jednak nie doprowadzi 

ła do rozbicia się głosów prawicy. 

O ile wybór p. Chiappe może być uwa 

żany za sukces ugrupowań prawicowo- 

centrowych, o tyle porażka jaką odniósi 

przewodniczący paryskiej sekeji Unji b. 

kombatantów p. Lebecq jest znowu tri- 

umfem lewicy i „antyfaszystowskiego 

frontu“. P. Lebecq był jednym z tych rad 

nych miejskich, którzy w dniu 6 lutego 

ub. r. chcieli udać się do Izby deputowa 

nych, aby domagać się ustąpienia rządu. 

Łewica francuska uważa więc, że obec 

na porażka p. Lebecqa jest dowodem, iż 

Paryż opowiada się przciw „polityce 6 

lutego”, która dzięki demagogji prawicy 

doprowadziła do krwawych wydarzeń 

na płacu Zgody. Jeden z łewicowych 

dzienników obliczył nawet, że ci nowo 

obrani radni miejscy którzy wzięli udział 

w wydarzeniach 6 lutego, reprezentują 

tylko 80.000 wyborców i wysnuwa stąd 

wniosek, że ruch, który zakończył się 

tragieznemi wypadkami lutowemi nie 

miał głębszych podstaw wśród mieszkań 

ców Paryża. 

Zdaje się, że w tym wypadku wszel 

kie stwarzanie zbyt łatwych symbolów 

nie odpowiada prawdzie. 

Ani sukces p. Chiappe nie jest dowo- 

dem, iż mieszkańcy Paryża aprobują po 

litykę z 6 lutego, ani porażka p. Lebecą 

nie świadczy © tem, że są jej przeciwni. 

Jeden j drugi fakt, co prawda dość cha 

rakterystyczny, wzięły w oderwaniu od 

ogólnego wyniku wyborów, nie upraw 

nia do żadnych wniosków. Jeśli chodzi 

o sam Paryż, to pomimo powiększenia o 

10 liczby radnych, nie nastąpiło żadne 

większe przesunięcie w układzie sił poli 

tycznych rady miejskiej, która niewiele 

będzie się różniła od dawnej. 

Paryż za to otoczony jest ..czerwo- 

  

nyin paserma* miast, które głosowały za 
skrajną lewicą. Przedmieścia Paryża na 
leżą do komunistów. Trzecią międzyna 
rodówka i socjaliści zdchyli większość 
prawie we wszysłkich gminach pod Pa 
ryżem. Jedynie w nielicznych miastach 
udało się przeprowadzić listy stronnictw 
umiarkowanych. 

Prowineja francuska pozosiała obojęt 
ma zarówno na zew tych, którzy opowia 
dali się przeciw polityce 6 lutego, jak i 
tych którzy byli za nią. Okazało się, że 
względy nałury lokalnej są mocniejsze, 
niż wszelkie hasła. Stan posiadania po- 
szczególnych partyj politycznych uległ 
wprawdzie lekkim przesunięciom na pra 
wo lub na lewo, ale ogólny bilans nie wy 
kaznje większych zmian. We Francji 
istnieją właściwie trzy bloki, z których 
każdy rozporządza prawie równemi siła 

mi, a mianowicie: blok prawicowo - cen 

trowy, radykali i skrajna lewica. Po ©- 
statnich wyborach siły żadnego z tych 
bloków nie uległy większej zmianie. — 
Nastąpiły jedynie wewnętrzne przesunię 

cia. Jeśli republikanie lewicy (ugrupo- 

wanie centrowe) utracili pewnę liczbę 

mandatów do rad miejskich, to zyskała 
za to prawicowa unja republikańsko-de 

mokratyczna. Podobnie, przesunięcie w 

bloku lewicy dokonało się w ten sposób, 
że socjaliści ponieśli pewne straty na 

rzecz komunistów. Radykali zachowali 

prawie niezmieniony stan posiadania. 

Tak więc ostatnie wybory do rad 

miejskich we Francji nie zapowiadają 

żadnych zmian we francuskiej opinji. 

Nie wydaje się więe, by przyszłe wybo- 

ty do Izby w r. 1936 mogły przynieść 

poważniejsze modyfikacje w siłach po- 

szezególnych bloków politycznych. 0 

ile więc francuski system parlamentar- 

ny ma ulec pewnym niezbędnym refor 

mom, to muszą one przyjść zgóry, od 

strony samych Izb lub rządu. Szerokie 

masy bowiem nie są zdolne do tak rady 

kalnej zmiany sposobu myślenia, by mo 

głąa ona wywrzeć wpływ na ukształtowa 

nie się sił politycznych w obu Izbach. 
J. Brzękowski. 

czuć nie możemy. Tłumy wiszą u radjo 
wych głośników, w skupieniu, w niemej 
martwocie i ostatkiem żywego wspom- 
nienia czepiają się jeszcze tego co na 
ziemi związane z doczesnością ś. p. Mar 
szałka Piłsudskiego. Oto niosą ciało z 
Belwederu... Oto niosą wieńce. Oto 
krok szwoleżerów. Oto szelest kroków 
generałów niosących trumnę... Oto śpie 
wy kościelne... płynie na falach eteru to 
echo, płynie nad całą Polską i miljony 
ludzi słucha z zapartym oddechem... Je . 
szcze ta trumma jest w Warszawie, jesz 
cze płynie wśród murów starej stolicy 
Jagiellonów, jeszcze w wawelskiej kated 
rze stoi w blaskach królewskiej purpu 
CY: 

Słuchajcie, oto bije Mu dzwon! Zyg 
munt jagielloński, dzwon, Polski wiesz 
czun, motyw poetów, nieśmiertelny, wol 
ny mimo niewoli głos królewski, mo- 
carstwowej potęgi Polski... Dzwoni 
swym cudnym głosem sięgającym głę 

bin duszy wciągając myśl w zaklętą kra 

inę czaru nieziemskich uczuć. — Musi- 

my zapomnieć na tę chwilę o wszyst- 

kiem ziemskiem, o wszystkiem co po 

ludzku załamało się, zczesło i minęło... 

Musimy wznieść się na kołysaniu tych 

dźwięków, przez wieki historji polskiej 

płynących i szukać gdzieś po nad sobą, 

po nad zdarzeniami, ludźmi, ich smut 

kami i ugodą, po nad rzeczywistością 

szukać musimy ostatniego słowa tej ok- 

rutnej zagadki losu, wytłumaczenia tego 

wyroku... szukać Nieśmiertełności... 

    

  

Teraz dopiero — tak — zdaje się, że 

c tej właśnie godzinie na naszej Golgo: 

cie narodowej powiemy „stało się* — i 

rozedrą się nam serca do dna. 

I że w tym szczytowym punkcie cere 

monij ziemskich, gdy szczątki Tego, któ 

ry z największej hańby i niewoli, na naj 

wspaniałszy szczyt wyniósł Polskę mocą 

swych ramion, wtedy gdy ciężką trumnę 

ustawią do towarzystwa Kościuszce — 

bratu, Ks. Józefowi niezłomnemu i twu 

Lechistanu, Sobieskiemu, wtedy ujrzymy 

całą krzyżową drogę Józefa Piłsudskie 

go, stacje Jego męki, to cierpliwe, chry 

stusowe dźwiganie wszystkich maszych 

grzechów i odkupywanie ich własnem 

skupionem, cichem cierpieniem, mozo- 

lem każdodziennym, niespanemi nocami 

przemierzanemi krokiem coraz bardziej 

zmęczonym i powolnym, z sercem coraz 

boleśniej bijącem w piersi, ale do ostat 

niego tchu „Dla Ciebie Polsko i dla Twej 

chwały! 

W chwili gdy to czytać będziemy nasz 

ukochany Marszałek, nasz bliski, w pa 

śród nas wyrosły i wyniesiony trudem 

całego życia na najwyższy tron historji 

Polskiej, Komendant spoczął już w Kry 

pcie na Wawelu... tłumy, chorągwie, 

dzwony, łzy, przeszumiały, przepłynęły, 

rozeszły się i ludzie zaczynają się rozglą 

dać... Życie zacznie się bez płonącego w 

Belwederze czy w Wilnie ogniska bez 

granicznej miłości Ojczyzny... Ten Znicz 

zgasł... a zdawało się nam, że trwać bę 

dzie zawsze, że jeszcze długo!... Zgasł, 

ale przecie pozostawił iskry, ale prze- 

cie staliśmy tak blisko tego ogniska du- 

cha, że całe życie będziemy o tem pamię 

tać... Cóż innego możemy uczynić, my, 

którzy łzami oblewamy Twój Zgon Ko 

mendancie? Błagać Boga by iskry Twe 

go ducha nieśmiertelnego płonęły w 

tych, którym Polskę powierzyłeś, by ją 

wiedli Twoją drogą — drogą bohaterst- 

wa, Hel. Romer. 

iau ia POZDRO 

  

Ksiąžka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZAŁNIA KSIĄŻEK 

Wilno, Jagiellońska 16 — 3 

(tanie Howośi-- Bibljoteka dladzieci 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

BPO TROSAI



Wilenszczyzn 
Gródek k. Mołodeczną 

w żałobie 
W wykonaniu uchwały Komitetu Ucz 

czenia Ś, p. 1-go Marszałka Polski Józe 
fa Piłsudskiego z dnia 13 maja 1935 r. 
w tymże dniu o godzinie 20 przed 
remizą Straży Pożarnej w Gródku ze 
brały się w tkie organizacje z terenu 
<ródka, ze sztandarami żałobnemi i przy 
pochodniach przemaszerowały, przy 
współudziale licznie zebranego społeczeń 

„stwa i przedstawicieli władz miejsco- 
wych, po ulicach m. Gródka do pomni 
ka Marszałka, gdzie na hasło przewod 
niezącego Komitetu pochód uczcił zmar 
łego zdjęciem czapek i jednominutową 
ciszą. W pochodzie brało udział około 
900 osób. Miasto udekorowane było fla 
gami żałobnemi. O godz. 22 pochód roz 
wiązał się. 

Dnia 14 maja 1935 r. o godzinie 8 ze 
brały się wszystkie organizacje, poczem 

organizacje żydowskie wzięły udział o 
godz. 9 w nabożeństwie żałobnem w sy 
nagodze. 

Q godz. 10 odprawiono nabożeństwo 
żałobne w cerkwi prawosławnej. 

O godz. 11 odprawiono nabożeństwo 
żałobne w kościele Rz.-katołickim. 

W czasie nabożeństw we wszystkich 
świątyniach, przez duchownych wygłe 
szone byly okolicznościowe kazania. Lud 
ność zebrana na nabożeństwach była tak 
głęboko wzruszona, że ciszę i modły prze 
rywane były wybuchami płaczu modlą- 
cych się świątynie były przepełnione. 

O godz. 13 przed kościołem Rz.-katol. 
uformował się pochód żałobny. Ulice by 
ły udekorowane żałobnemi flagami. 

O godz. 138 pochód zatrzymał się na 
rynku, gdzie okolicznościowe przemówie 
nia wygłosili: 1) p. Czasznicką Wiktor 
ja — po poleku, 2) p. Ignatowicz Borys 
w języku białoruskim i 3) p. Kucykowicz 
w języku żydowskim. Przemówienia w 
skupieniu wysłuchało przeszło 3000 о- 
sób, czemu sprzyjał dzień targowy w 

Gródku. 
Przemówienia zrobiły głębokie i 

wstrząsające wrażenia na ludności. Po 
przemówieniach pochód poszetil dalej do 
pomnika gdzie chór szkołny odśpiewał 
marsza żałobnego „W mogle ciemnej”, 
a zebrani oddali ostatni hołd Zmarłemu 
przez zdjęcie czapek i dwuminutowe mil 
czenie, jpoczem pochód o godz. 16 rozwią 
zał się. 
Wieczorem przed pomnikiem rozpalło 

no znicz, który będzie się palił aż do cza 
su pogrzebu a każdego dnia od godz. 19 
<do 22 — pochodnie. 

Na dzień pogrzebu 'wyznaczona jest 
warta dziatwy szkolnej przy pomniku a 
chór szkolny odśpiewa wieczorem mar 
sza żałobnego „W mogile ciemnej". 

-- STARANIEM ORGANIZACYJ: Koła Mł. 
Wiejs., Stražy Pož., Strzelca i Szk. Pow. w Gu- 
dogaju stacji oraz Straży Poż. i szkoły pow. 
i inicjatywy Posterunku w Ostrowcu k/Wilna 
dnia 14 b. m. odbyła się msza żałobna za duszę 

š. p. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił- 
sudskiego, Prócz osób stowarzyszonych wzięta 
udział w nabożeństwie również liczn e ludność 

paraljalna z najmniejszych zakątków, łącząc 
się w ten sposób w bólu ogólnonarodowym. 

Ksiądz proboszcz Ostrowiecki odprawi mszę 

św. bezpłatnie. 13 b. m. wieczorem zostało zwo- 
łane w świetlicy Koła Mł. Wiejsk. w Gudogaju— 
stacji ogólne zebranie wszystkich miejscowych 
organizacyj na którem kier. szkoły p. Wójtowicz 

odczytał zebranym orędzie P. Prezydenta RP: 

oraz w krótkich słowach zobrazował życie ś p. 
Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie wszyscy ze 
brani oddałi hołd  Wskrzesicielowi Państwa 
przez powstamie i jednominutową cisżę. 

Święciany 
—- DELEGACJA NA POGRZEB ZE ŚWIĘ- 

CIAŃSZCZYZNY. Na pogrzeb Marsałka Józefa 
Piłsudskiego ze Św'ęcian i Zułowa udała się de- 
łegacja z pocztami sztandarowemi Federacji 
PZOO i Zw. Strzeleckiego. Odjeżdżających deie- 
gatów żegnała cała ludność miasta Święcian. 
Przemawiał w imieniu starosty reierent bezpie 
„czeństwa Stanisław Maszczyk i burmistrz miasta 
Stanisław Hulewicz. 

W Nowo-Święcianach dełegatów żegnało woj 
sko na czele z d-cą bataljonu KOP'u płk. Stkor 
skim. Przemaw*ał w imienia miasta burmistrz 
Raczyński, w imieniu kelejarzy zawiadowca sta 
cjl Kowalski. Nastrój poważny. 

  

      

  

   

A URJER* z dnia 18 maja 1935 roku. 

Grodno 
— UROCZYSTOŚĆ ŻAŁOBNA, która się od- 

była w Grodnie 16 b. m. zgromadziła tysiączne 
tłumy tudności z miasta ji okolic. Po nabożeń- 
stwie uformował się pochód, który ruszył na 
Plac Wolności, gdzie przed pomnikiem ustawio 
no popiersie Pana Marszałka i gdzie odbyło się 
uroczyste śhibowanie odczytane przez posła Ter- 
likowskiego: 

„Stojąc u trumny Najdroższego Wodza — 
pełni bólu i niemej rozpaczy — przez pamięć 
dla świętych doczesnych Jego szczątków śŚlu- 
bujemy: 1) Jak Ty, Wiodzu Najdroższy, um 'ło- 
wałeś Ojczyznę, tak my ją miłować będziemy. 
Ślubujemy. 2) Jak Ty poświęciłeś dla Niej bez- 
gran'cznie trud Swego żywota, tak i my trud 
swój poświęcimy dla Jej dobra.  Ślubujemy. 
3) Ślubujemy najuroczyściej stać w gotowości Jej 
obrony, jak Ty byłeś zawsze gotowym. Ślubu- 
jemy. 4) Ślukujemy sprawę Państwa zawsze 
stawiać ponad wszystkie nasze sprawy osobiste. 
Ślubujemy. 5) Śłebujemy karność służbie Rzeczy 
pospolitej i posłuszeństwo Władzy przez Ciebie 
powołanej, Ślukujemy. 6) Przysięgamy na Św'ę- 
te Szczątki Twoje, że żyć i pracować dla Polski 
będziemy według Twoich nieśmiertelnych dro 
gowskazów. Tak nam dopomóż Bug. Przysię: 
gamy!” 

Wieczorem odbyła się akademja żałobna w 
Teatrze. 

Dzisną 
— WIADOMOŚĆ © ŚMIERCI PIERWSZEGO 

MARSZAŁKA POŁSKI wstrząsnęła do głębi miej 
scowem społeczeństwem. Od rana w poniedzia- 
łek miasto pokryło się żałobnemi flagami. W 
gimnazjum po przemówieniu dyrektora przerwa 
no zajęcia szkolne, uczyniono to też w szkole 
powszechnej, Prezydjum Miejskiego Komitetu 
BBWIR ujęło w swe ręce or ację oddania 
osłatniego hołdu Wodzowi Narodu, Na mieście 
ukazały się żałobne kiepsydry. Rada Miejska 
odbyła żałobne pos'edzenie. O godz. 18 zebrały 
się ma rynku niebywałe tłumy ludzi organizacy 
ze sztandarami, XP i młodzieży szkolnej. 
Wśród bicia dzwonów w kościele i cerkwi. po 
odczytaniu orędzia Prezydenta Rzplitej, olbrzy- 
mi pochód udał się pod pomnik Marszałka przy 
dźwiękach marsza żałobnego, Odegrano hymn 
państwowy, I Brygadę, a po przemówieniu pre 
zesa miejscowego Komitetu BBWR dra Mężyka 
oddano hołd Marszałkowi kilkuminutowem mil- 
czeniem, Pieśń żałobna, odśpiewana przez chór 
Związku Strzeleckiego zakończyła żałbbną ma- 
nifestację. O godz. 8 we wtorek odbyły się ura- 
czyste nabożeństwa we wszystkich świątyniach 
przy ogromnym napływie wiernych. W mani- 
festowamiu uczuć biorą udział wszystkie war 
stwy ludności bez względu na wyznanie i naro 
dowość. Nastrój niezwykle podniosły. Zdarzyło 
się kilka omdleń po otrzymaniu pierwszych wie 
ści. Po południu w poniedzialek sklepy były 
zamknięte, 

Olk'en'ki 
—STARANIEM MIEJSCOWEGO KOMITETU, 

w skład którego weszli: rlm. Rus'ecki, wójt 
gminy Bokszański, kier. szkoły Kosoń, ks. pre- 
fekt Wojciechowski, leśn. Kuczycki, kom. post. 
P. P. Szymański, iek. rej. dr. Rukóyżo, prezes 
BBWIR Stankiewicz, prezes Zw. Strzel. Śnieżko. 
rabin Waldszan, aptekarz Szternin, zarządzający 
fabr. tektur. inż, Lewm — wczoraj odbyło się 
du uroczystości żałobnych w dniu pogrzebu 6. p. 
posiedzenie, na którem ustalono program obcho 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Dnia 18 maja o godz. 10 w miejscowym ko- 
ściele odprawi ks. Wojciechowski żałobne na- 
bożeństwo, w którem wezmą udział szwadron 
i kompanja KOP, dziatwa szkolna, przedstawi 
ciele władz i urzędów, organizacje społeczne 
jsk Związek Strzelecki, Ochotnicza Straż Po- 

   

   
      

"emu 

  

żama oraz PWi kolejowe i leśników. Równo- 
cześnie zostanie odprawione nabożeństwo żałob 
ue w miejscowej synagodze. 

Po nabożeństwie i wyjściu z kościoła na 
placu rynkowym uformuje się czworobok, po- 
cze api przemówienie p. Kosonia i odczy 

Prezydenta Rzeczypospolitej, 
dzone zostanie minutowe mił- 

   

      

  

tanie or 

naslępn ą 
czenie żałobne. 

W dalszym. 
Wodzowi 

wojskowe, organ 

   

  

iągu dla oddania hołdu Zmar- 

Narodu, przedefilują oddziały 
cje i ludność, kornie chyląc 

głowy przed popiersiem wmieszczonem na kata- 
falku przy bramie kościelnej. Przez cały czas 
bić będą dzwony i rozlegać się będzie odgłos 
syreny fabrycznej. 'W czasie pochodu grać bę- 
dzie orkiestra Strzelecka marsze żałobne. Przez 
cały czas aż do wieczora tę honorową przed 
pop'ersiem pełnić będą wojsko, strzełcy i stra- 
żacy 

  

    

    
  

  

   

  

Ku uczczeniu pamięci $. p. Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego postanowiomo zebrać ofiary 
nu rzecz budowy kopca w Krakowie, 

Mołodeczno 
Po otrząśnięciu się z pierwszego wrażenia, 

jakie wywołała wiadomość o zgonie Wodza Na- 
rodu ś. p. Marszałka Piłsudskiego, społeczeństwo 
mołodeczańskie samorzutnie zorganizowało sze 
reg manifestacyj žatobnyeh, Głęboki żal odczuli 
zarówno Polacy jak Białorusini i Żydzi, 

Pojawienie się w oknach domów portretów 
ś. p. Marszałka pokrytych żałobą tonących w 
świetle świec, żarówek elektrycznych, nadały 
wygląd żałobny całemu miastu. Nie słychać głoś 
nych rozmów, uśmiechów ani żartów. Zdaje się, 
że koła wozów po brukach miejskich słabiej 
dudn'ą. 

15 b, m. w kościele parafjalnym odbyło Lię 
żałobne nabożeństwo za duszę 6. p. Marszelka 
z udziałem władz, orgamizacyj, instytucyj i ug 
romnych mas społeczeństwa. Mszę odprawił ks. 
Kunkowski wobec nagłej nieobecności ks. Ło- 
zowskiego. 

16 b. m. o godz. 10 rano w świątymiach wszyst 
kich wyznań odbyły się żałobne nabożeństwa, 
poczem wszyscy pochadami wyruszyli pod pom- 
nik Niepodległości obok gmachu Słarostwa, by 
odać hołd Temu, co wyżwolił nas z pod jarzma 
niewoli. Żałobną defilada przeszło wojsko miej 
scowego garnizonu. 

* + * 

Z imicjatywy prezesa OMP'u sł. Cechu p 
Stanisława Potrzebowskiego w drzwiach gma- 
chu Ogniska i sedziby Cechu Rzemieślników 
Chrześcijan ustawiono ogromnych rozmiarów 
portret Zanarłego Marszałka i po otoczeniu Ga 
kirem zaciągnięto wartę honorową. Przed port- 
retem gromadzą się tłumy ludzi i w milczeniu 
vddają hołd Wodzowi Narodu. Takich samycn 
rozmiarów portret ustawiony jest ma gmachu 
Magistratu z inicjatywy p. burmistrza Rylskiega. 
Otoczony kirem, zielenią i oświetlony ciem- 
semi żarówkami sprawia potężne wrażenie. 

* + * 

Jedyna w Mołodecznie firma radjowa p. Le 
witana ustawiła w oknie megafon, przy którym 
gromadzą się w skup'eniu tłumy ludzi i słuchają 
audycyj żałobnych. wu. 

Cełkinie pow. Święciany 
— WIEŚĆ ŻAŁOBNA do nas, do Cejkin, do- 

tarła zrana 13 maja. W przeciągu kilku minut 
miasteczko zmieniło wygłąd. Na wszystkich do- 
mach zostały wywieszone chorągwie, spowite 
kirem. Cała parafja została powiadomiona о 
ciosie, który dotknął Polskę, Społeczeństwo zo- 
stąło wezwane ma 14 maja do Cejkiń na uroczy 
stą żałobną mszę i akademię żałobną. 

14 maja o godz. 9.30 zostało odprawione 
uroczyste nabożeństwo żałobne w rzęsiście oŚ- 
wietlonym kościele przez ks. Władysława Wo- 

ANSI SOS IRN IN DO TI AIA ODPADA 

Hotd Marszatkowi 

  В ż . 

‚ 
Ostatni hołd czionków Rządu u Zwłok Marszałka Piłusudskiego. P. Premjer Sławek i człon- 

kowie Rządu opuszczają Belweder, 

w żałobie 
ronowicza. Na nabożeństwie obecni byli radni 
gromadzcy z trzech gromad, sołtysi, wszystkie 
organizacje miejscowe i dziatwa dziewięciu szkół 
powszechnych z nauczycielstwem na czele. Przy 
katafalku udekorowanym kwiatami doniczko- 
wemi ze szkoły w Cejkiniach i z płebanji, oraz 
wieńcami od radnych gromadzkich, straż pełniło 
czterech krakusów z obnażonemi szablami. Po 
nabożeństwie wieńce zostały złożone na mogile 
bohaterskiego powstańca ks, Łabucia, a do zgro 
madzonej iudnošci i dziatwy szkolnej ze łzami 
w oczach przemawiał p. Aleksy Zamkiewicz. Z 
kilkuset piersi wyrywa się nieutulony płacz, a 
łzy rzęsiście zraszaj ziemię cmentarza. Po 
złożeniu wieńców odbyła się żałobna akadem ja 
w gmachu szkolnym w Cejkiniach na której 
w obecności kiłkuset osób dorosłych i kilkuset 
dziatwy przemawiali p. Józef Szewczuwianiec 
ip. Aleksy Zankiewicz. W sali słychać zbiorowy 
płacz. Z trudem zebrani opanowują się dla za- 
chowania jednominutowej ciszy, poczem ze 
wszystkich pieśni wybucha, z płaczem zmieszany 
głos „Boże coś Polskę"... Po złożeniu przysięgi 
przez Aleksego Zamkiewicza w imieniu zebra- 
nych przed portretem 5. p. Pana Marszałka Pił- 
sudskiego, na wierną służbę Rzeczypospolitej 
w myśl wskazań Wodza Narodu, w skupieniu i 
w żałobie przybyła z okolic ludność i dziatwa 
szkolna opuściły Cejkinie. A. Z. 

Głębokie 
— W NOCY Z 12 NA 13 MAJA w Głębokie 

uderzył grom. Nieoczekiwanie spadła straszna, 
żałobna wieść o zgonie Wodza Narodu, Mar 
szałka Józefa. Piłsudskiego. Z ust do ust poda- 
wano sobie tę nieprawdopodobną wiadomość. 
Smutne twarze, jakiś dziwny niecodzienny na- 
strój, opuszczone de pół masztu i okryte kirem 
flagi państwowe potwierdzały smutną rzeczywi 
stość. 

  

  

    

   

  

Jeszcze przed paru tygodniami, podczas 
„Święta lasu", społeczeństwo głębockie zasa- 
dziło obok pomnika Marszałka dąb, na pamiąt 
kę przekształcenia osady na miasto. 

Ku uczczeniu Wodza... 

Gimnazjum natychmiast przerwało 13 bmż zaję- 
cia. Szkolma dziatwa odbywała lekcje, ze łzami w 
oczach. Nietylko dzieci płakały. Wieczorem spon 
tanicznie i samorzutnie zorganizował się od 
pomnika Marszałka żałobny pochód przez mia- 
sto, poprzedzony odczytaniem przez p. Borkow- 
skiego, legjonistę—kadrowca, orędzia Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

Szli w niemym bółu -- dziatwa i młodzież 
szkolna, przedstawiciele władz, organizacje spo- 
łeczne, orkiestry, tłumy ludzi. 

W. pochodzie wzięło udział około czterech 
tysięcy osób. 

Nazajutrz, 14-go odbyły się w świątyniach 
wszystkich wyznań uroczyste nabożeństwa ża 
łobne przy nadzwyczaj licznym udziale uczest- 
ników. 

Należy podkreślić fakt, że śmierć Marszałka 
jednakowo głęboko dotknęła wszystkich obywa- 

teli bez różnicy wyznania, narodowości, czy 

przekonań politycznych. 

W dniu tym zostały odbyte we wszystkich 

komitetach gminnych 1 miejskich BBWR, oraz 
w innych organizacjach posiedzenia żałobne. 

W! najbliższych dniach zostaną zorganize 

wane akademje żałobne przez Związek Rezer- 

wistów, gimnazjum, szkołę powszechną w Głę 

bokiem oraz w ośrodkach gminnych. 

Do Warszawy i Krakowa wyjechała liczna 

reprezentacja miejscowego społeczeństwa. 

Powiat dziśnieński -— jako część Ziemi Wi- 

teńskiej — z której wyszedł Najwierniejszy i 

Największy Syn Ojczyzny — łączy się z całą 
Rzecząpospolitą w smutku ; żalu, oraz w mod- 

łach do Najwyższego: by ta ziemia w którą 
wsiąkło tyle potu i krwi Żołnierzy Komendanta, 
dła której całości poświęcił On cały Swój Wielki 
Żywot — była Mu lekką. : w. z. 

W związku z uroczystościami pogrzebowe- 

imi wyjechała z Głębokiego do Warszawy i 

Krakowa delegacja Związku Legjonistów i Peo- 

wiaków w składzie 156 osób, Jako oficjałui de- 

legaci powiatu dziśnieńskiego wyjechałi p. ka- 

pitanowa Wystouchowa prezeska ZPOK, p. Ro- 

muald Fryzicki, kierownik Sekretarjatu BBWR 

oraz prezes Związku Osadników. 

  

  

CZEKOLADA 
A. Piasecki sii. 

KRAKÓW 
AWYSOKO-JAKOŚCIOWE SUROWCEJ 
WIELKI WYBÓR — ;NISKIE CENY     

  

*



     ; Na płacu Zamkowym przed rzędem 
г „ow hełmów i bagnetów żołnierzy 

'przystanąłem... Tłum zwarł się w zbitą 
masę... Jakiś kobiecy głos prosił błagai 
nie, jakiś wojskowy wzruszonym głosem 
próbował wyjaśniać, potem ze wszysi- 
kich ust popłynęły gorące prośby: 

„Cheemy do katedry. chcemy przede 
filować przed Marszałkiem, jechaliśmy 
z krańca Polski*... 

Za późno... Katedrę zamknięto... 
j) Rząd  zołnierzy stał  niewzruszenie... 
Tłum delegatów Ziemi Wileńskiej ru 

szył i pękła wtedy na chwilę dyscyplina. 
Było to odruchem podświadomym. Pękł 

-lakże mur żołnierzy. Krótkie urywane 
| rozkazy. Tupet nóg, Śpieszących na po- 

moc. г 

Za późno... Stoimy w zwartym szere 
gu za kordonem i wkrótce po pomyśl- 

| nych pertraktacjach maszerujemy czwór 
_ kami do katedry. Maszerujemy twardym 
nieugiętym krokiem „upartych synów 

| Ziemi Wileńskiej. 

Kir i czerń otula Warszawę... kir na 
zapalonych latarniach, na słupach, na 

— Фотас\ i w oknach... Cały fronton ka- 
| tedry tonie w czerni kiru... Cała kaiedra 
wygląda jak jakaś olbrzymia, niesamo 
wita fantastyczna trumna tytana... 

I znowu mur żołnierzy... Jego żołnie- 
rzy... Potem małe drzwi i cisza... Grobo 
Yi majestatyczna cisza wnętrza kated- 

ry... Biały atłas spływa z korony orłów 
białych... 
Olbrzymi sztandar, trumna, maciejów 

| ka, berło, szabla, stężała w bezruchu war 
ta honorowa. Migotliwy blask świec. — 
Wszystkie szczegóły wrzynają się z bó 
lem w pamięć i giną... W głębi rośnie 

| potężna całość... Ogarnia sobą wszysl- 
| ko... Stoimy przed symbolem Polski no 

| WEJ--- 
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grubszą linją. 

sytuację tak ściś 

środków informacji. 

  

„KURJER* z dnia 18 maja 1935 roku 

_ OSTATNIA DEFILADA 
(Telefonem od własnego wysłannika z Warszawy) 

Cały dzień i noc ubiegłą przez te po 
sadzki matowe półmroku detilowała po 
raz ostatni przed Wodzem Warszawa. 

Stolica... Szli ludzie, przystawali. klę 
kali, czy szeptali, czy składali przysięgę. 
przyklękając jednocześnie na chwilę — 
niech z naszych ust popłynie przysięga. 

Wodzu! Oto Ziemia Wileńska. 
I znowu ulice, spowite kirem, ludzie 

smutni w żałobie. Samochody z wian 
kami żywych kwiatów. delikatnej bieli 
i mocnej czerwieni. 

a 

Od paru dni mamy w redakcji liczr 
starsze panie i młodziutkie panienki, robotni 
i zawodowych... Przynoszą wiersze 

Udajemy się na Pole Mokotowskie. 
Godzina 10... Wszystkie trybuny szczel 
nie zapełnione... Przeciwległe miejsca za 

   

  

jęły organizacje, tworząc ludzkie mo- 
rze. Niezliczona ilość sztandarów ze 

  

wszystkich ziem Rzeczypospolitej... Wi 
dok niebywały... 

Panie, niech mi 'Pan powie chwyta 
mnie nagle za klapę płaszcza jakiś wzru 
szony starszy pan i szerokim gestem 
wskazuje drgający plac — czy ktokol 
wiek z wielkich ludzi kiedykolwiek w 

  

  

ych interesantów... 
y i uczniowie 

Jedne wykazują dość wysoki poziom 

Przychodzą 
kół średnich 

      

  

kultury literackiej, inne są gorsze, często nieudolne i ręką do trzymania 
pióra nieudolną pisane... 

Te są najbardziej wzruszające i najbardziej na ogłoszenić zasługują. 

Niestety brak miejsca nie pozwała na to. 
Jednak na wiersz napisa    ny przez Rosjankę, na wiersz, przepojony 

szczerym, a w tej szczerości wzruszającym, kultem dla Zmarłego Wodza, 
miejsce musiało się znaleźć. Podajemy go w oryginale, by nic nie uronić 
z swoistego wdzięku tych.strof. 

СвЪтлому Рыдарю Польши 
Рыцаремь свыьтлымъ и ворой народа 
ЛПокинуль Онъ край дорогой, 
Й солнце не свотить и плачетъ природа 
©ь этою смертью и ранней весной. 
А смерти. символь — траурный вуаль 
Всю Польшу въ слевы погрузиль, 
И Коменданть ущел®».. могилы даль 
Be землт, гд%: Польскёй флагь развиль. 
Отчивнъ 6% acepme% ace omóa6%, 
Opay могучему Онь 4ionu packosanz, 
Ja Poduny, 00 wanau молодость раздав», 
Opna e» caoóodnwń xpai послаль! 
Зыгмунда колоколъ вездъь стоналъ 
Н жутво плакали сирены... 
Народ душой, caesawu отвъчаль 
А сонъ E20 хранили дЗамка сттны... 

Dziś od wczesnego rana radjo będzie podawało relacje z końcowego 
etapu ostatniej podróży Marszałka. By ułatwić czytelnikom orjentację, po- 

Е. dajemy planik tej częšci Krakowa (od dworca kolejowego do Wawelu). 
3 który przejdzie kondukt żałobny. Droga konduktu oznaczona jest na płaniku 

Mając przed sobą ten planik słuchacz radja potrafi odtworzyć sobie 
, jak to jest tylko możliwe przy pomocy współczesnych 

OBJAŚNIENIA. 

. Województwo. 

. Bank Polski. 

Barbakan i Brama Florjańska. 

. Akademja Sztuk Pięknych, 

Izba Handlowo-Przemystowa. 

Krakowskie Tow. Wz. Ubezp, 

Słary Teatr. 

Krzysztofory. 

9. Kościół N. P. Marji. 

10. Kościół Pijarów. 

11. Kościół św. Wojciecha. 

12. Kościół Na Skałce, 

13. Pałac Biskupi. 

Gruba linja — trasa konduktu pogrzebo- 
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е 
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wego. 

„ty eheiał podbić Polskę i wcielić 

отъ сердца русской женщины. 

Нашь Маршалъ въ даль уйдеть, 
Bz Кражовт, между Польских поролей 
Ona ewikocmu npitome себъ найдетъ 
Ужь давъ исторги безсмертный мавзолей! 
Ono Вильно раньше всъаъ любилъ, 
Вь немъ Коменданта сердце билось, 
& это сердце Маршалъ Вильнь подарилъ 
Прося, чтоб въ гробъ матери Его таилось, 
Нашъ дивный Маршал», дорогой, 
Прости, й втърь — любовь народа 
Не только Llonewu молодой 
Сь Тобой пойдеть въ засвъты гроба! 
Экстазъ печальный _ мой прими, 
Й вь русскую повторь горячую слезу, 
Спопойно въ гробъ въчномь спи. 
A Teoń народъ спасеть Твою стезю! 

М. Леоновичъ. 
ki i ij i V i a i i k i I K S k NASA B 

„„„Ostatni odcinek ziemskiej drogi Marszałka 

Europie niał laki dowód przeogromu 

      

     

miłości, zy który z współczesnych wo 
dzów naodu mógłby się posz ić ta 
kiem prywiązamiem narodu? Panie 
podczes ksportacji z Belwederu, ludzie 

k a widok trumny Marszałka... 

  

Jakaślarsza pani stojąca obok zapła 
kała rzenemi łzami. Płynęły godziny... 
O 11 Hm zatalował niespokojnie... — 
Wiatr jzyniósł odgłosy muzyki dzwo 

nów. kadukt pogrzebowy ruszy 
tedry. apięcie oczekiwania wz 

Zdjęto cezent z lawety, stojącej na pod 
wyžszeu przed lożą Prezydenta Rzeczy 
pospolej. Odsłonięto również lawetę na 
wozie olejowym. Ukazały się barwy 
„Virtu Militari“. 

Tłu delegacyj zmęczony długą i u- 
ciążliv drogą zaczął wyrzucać z siebie 
bezwłne ciała zemdlonych. Wreszcie 
kilkustysięczny tłum drgnął, zafalował 
i przyarł do barjery. Pokazały się wień 
ce, pem ordery, a za niemi długi sznur 
zakolie, zakonników, kapłanów i trum 
na. Is sztandarów pochylił się do zie 
mi... rumnę wniesiono na lawetę i roz 

pocz się cicha defilada wojska. 

Tm odepchnął mnie daleko od bar 
jeryWidziałem tylko bagnety i hełmy 

pieoty. Szło bez muzyki, w ciężkim 
skaowanym rytmie marszu, jak kwia 
ty rsamowile, całe ze stali, wojsko. 

go wojsko... Przejechała kawalerja, 
pon naprzeróżniejsze rodzaje broni. 
Prd trumną Wielkiego Wodza schyła 
łyę okryte za ytną sławą głowy 
wikich synów wielu państw europej- 
ska. 

owietrze drgalo warkotem dziesiąt- 

kć bojowych samolotów... 
Vódz przyjmował po raz ostatni de 

fidę swego wojska, otulony spokojem 
wczności. Włod. 

    

  

    

    

Odezwa JEm. Ks. rymasa*Hlonda 
J. Em. Ks. Kardynał Prymas August Hlond 

wydał zarządzenie następującej treści: 

„W przyszłą sobotę złożone zostaną w gre 
bach królewskich na Wawelu zwłoki Marszał 
ka Piłsudskiego, który poza, wielu innemi za 
sługami zapisał się w dziejach wskrzeszonej Pol 
ski jako pogremca zbrojnego bolszewizmu, któ 

  

światową republikę sowiecką. Zwycięstwem 2 
dnia 15 i 16 sierpnia 1920 roku stanął Marsza- 

łek Piłsudski w szeregu dziejowych ohrońców 
wiary. Pod jego dowództwem zwycięski czyu 
bohaterskiej armji polskiej, zwany „Cudem nad 

Wisłą* osiągnął znaczenie Lepanta i Wiednia. 
Za to należy się Józefowi Piłsudskiemu wiecz 
na wdzięczność nietylko obywateli poiskich, 
lecz eałego chrześcijaństwa. 

Zarządzam przeto, żeby w przyszłą sobotę, 

którą trumna, marszałkowska spocznie obok 

szątków królewskiego zwycięzcy z pod „Wied 

a, w kościołach parafjalnych obu archidiece 

j odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę 

narłego Wodza. Godzinę mszy świętej żatob 

:j (bez mów pogrzebowych) wyznaczą księża 

robeszczowie w porozumieniu z władzami t ze 

„kołami aby im umożliwić udział w modlitwach 

wieczny spoczynek duszy Marszałka. W Gnie 

nie i w Poznaniu główne nabożeństwa odbęda 

ję w archikatedrach. й й : 

W tę że sobotę o godzinie 8 wieczorem dzwo 

y kościetne odezwą się żu żałobnej pamięci 

jjerwszego Marszałka Polski. 

Poznań, 15 maja 1935 r. : 

a + AUGUST KARDYNAŁ HLOND 

Prymas Polski. ; 

  

Fundusz Stypendjdny im. Marszałka 
Józefa Pisudskiego 

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zdolną a 
Niezamożną Młodzieżą Szkelna (TOM), na po- 
siedzeniu w dniu 16 b. m. postanowił dotychczas 
zebrane fundusze na kształcenie zdolnej a nie- 

zamożnej młodzieży, oraz fundusze, które wpły- 

ną ze składek członkowskich, darów i ofiar, 

nazwać „Funduszem Stypendjalnym im. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego". 

ES, 

jehwalająe powyższe Zarząd kierował się in- 

oiee I ais) członków _ założycieli 

TOM'u, które znalazły wyraz w uchwałe wał 

nego zebrania członków z dnia 28 wrześn 

1934 r. Fundusz Stypendjalny będzie więc ży- 

wym pomnikiem, który pamięć Wskrzesiciela 

Polski utrwali w serczch przyszłych pokołeń. 

    

  

Plan krypty, w której sjoczną zwłoki Marszałka. 

perijseia ckidolszej Arypry 
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6 „KURJER“ z dnia 18 maja 1935 roku. 
  

-Eksportacja zwłok Ś. p. Marszałka Piłsudskiego 

  

Eksportacja zwłok Marszałka z Pałacu weder skiego odbyła się dnia 15-go b. m. o godz. 830 wiecz, Trumnę nieśli generałowie: Rydz-Śmi 
gły, Sosnkowski, Fabrycy, Rommel, iprzycki, Rouppert. Za trumną postępował Pan Prezy dent Rzeczypospolitej, który prowadził panią 
Pilsudską. Trumna poprzedzana była ez duchowieństwo katolickie z kardynałem Kakowskim, ks. biskupem połowym Gawliną i kanclerzem 

kurji biskupiej ks. Mauersbergerem. 

"WILNO W ŻAŁOBIE 
ski, superintendeni generalny, 
zebranych o zgonie Marszałka. 

Następne ks. Jastrzębski odczytał orędzie 
Prezydenta Rzeczypospolitej, poczem uczczono 

arszałka jednominutową ciszą, Przy 
aniu orędzia cała sala powstała. Po 

odegraniu przez p. prof. Konstantego Gałkow- 
2 а. е skiego marsza żałobnego Chopina zebranie za- 

W czasie nadawania reportażu radjoweg  kogczono. : 

rewji wojsk na Polu Mokotowskiem przed tr * * * 

ną Магвгайка т gromada stuchujących гоз!. 15 b. m, o godz. 10.30 w kościele Ewangelicko- 

minuty na minutę. „Szarzy ludzie”, śpieszącj Relormowanym przy ul. Zawalnej zostało od- 

codziennemi swemi kłopolami przystawali į Prawione nabožeūstwo żałobne przez JE. ks. 
> Michała Jastrzębskiego, superintendenta generai 

nego. Doniosłe i okolicznościowe kazanie wy- 
nich _ posłuchanie audycji z ostatniej głosił ks. M. Jastrzębski. 

przed Wodzem. W myślach przenosili się he ® * * 

daleko, na pola Mokotowskie i razem z kolu 18 b. m. jako w dniu pogrzebu Ś. p. Józefa 

nami wojsk maszerowali, ślubując wierną pra: Piłsudskiego I Marszałka Polski zostanie odpra 
lone żał jożeń „ 10.30. 

dla Polski, którą On tak ukochał. WALE Fig O 00 so: 

Codziennie od 13 b. m. o godz. 20.45 biją 
dzwony w kościele Kwang.  Reformowanym 

w Wilnie przy ul, Zawalnej. 

Żałoba u Karaimów 
Wszyscy wpatrzeni w ziemię, zasłuchani, sku 14 bm. o godz. 18,30 J. E. Hachan Karaimów 

pieni. Na dźwięk słów komendy i marszu po' Polsce, w asyście Ułłu Hazzana Trockiego i 

twarzach przebiega skurcz, czuć, że słuchającychlazzana Wileńskiego, odprawił w Kienesie tu- 

podrywa to wewnątrz na „baczność* wobec ju'jszej solenne nabożeństwo żałobne za duszę 

kiejś głębokiej, istotnej obietnicy. p. Marszałka Piłsudskiego. Przed nabożeńst- 

W tłumie nikt nie prowadzi rozmowy. Za- em, na którem był obecny przedstawiciel > 

ciśnięte usta, bezbrzeżny żal wyrażają strasz- 

nym krzykiem milczenia. 

Posiedzenie Kolegium Kuratorów 
Synodu kościoła kwang.-Reformow. 

13 b. m. odbyło się posiedzenie Kolegjum 

Kuratorjum Synodu Kościoła Wileńskiego Ewan 

gelicko-Reformowanego. 

Po odczytaniu orędzia Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej uczczono pamięć I Marszałka. Polski 

ś. p. Józefa Piłsudskiego przez powstanie i jed- 

nominutową ciszę. 

(i oknie redakcyjnem ae 
Zainstalowany w oknie naszej redukcji | 

słucha 

  

rat radjowy skupiał wczoraj Hum, 

  

transmisyj z uroczystości żałobnych. 

    

niejszą sprawą ponad wszystko stawało się ( 

para 

Przed oknem zatrzymał się nawet przygoć 

nie jadący dorożkarz, nie dbając o pasażeróv 

Wóz z transportem butelek, drabiniasta chło! 

ska furmanka. A tuż na chodniku tłum, skłi 

dający się z ludzi rozmaitego wieku. 

ojewody, Ułłu Hazzan odczytał Orędzie Pana 

ezydenta R. P., zaś J. E. Hachan wygłosił w 

zyku polskim wzruszające przemówienie do 

Otrzymawszy tragiczną wieść o śmierci Mar- 
ką Józefa Pilsudskiego JM. Rektor jeszcze 
pey х 12 na 13 maja wydał odezwę do mło- 
Gy akademickicį į zarządził zawieszenie w 
d 13 maja b. r. wykładów i ćwiczeń na znak 

Žyy, tak że już © 6 rano w dniu 13 maja b r. 
Otyy te były ogłoszone we wszystkich gma- 

chy uniwersyteckich. Równocześnie rozesiane 
209 zaproszenie na żałobne posiedzenie Se- 
naktóre się ołbyło dnia 13 maja r. b. © godz. 
10- Tegoż dnu wysiano imieniem Rektora i 
Sen, depesze iendolencyjne do Pana Prezy 
den.qzeczyposplitej, Pani Marszałkowej Pit- 
sudsj, Prezesa tady Ministrów, Generalnego 
Insptora Sił Zbbjnych Rydza-Śmigłego i P. 
Minieg Wyznań bligijnych i Oświecenia Pub- 
liczną, W. tymżełniu również, © godz. 18,30 
adbyłsię żałobne josiedzenia wszystkich Rad 
Wydziowych, 2 O'odzinie 19 w Auli Kołum- 
nowejy której W 49 r. Marszałek Józef Pił- 
sudski gkonał aktu skrzeszenia Uniwersytetu 
Stefanigatorego, A 11923 roku otrzymał dyp- 
iom dolpra honorowy Wydziału Matematycz 
no-Przydniczego t€$Uniwersytetu, odbyło się 
żałobne osiedzenie Qlnego Zebrania Profeso 
rów. W zmaniu, iż nepszem uczezeniem pa- 
mięci Msszałka Piłśukiego jest skupienie i 
wytężonapraca, wykku i ćwiczenia zostały w 
dniu 13 naja 0 godz'U(5 na zarządzenie JM. 
Rektora isenatu wzntwye, 

Dnia |4 maja b. '- nat z JM. Rektorem 
na czele, zrono Profeoy | wszyscy Pracow- 
nicy Uniwssytetu oraż Nizież Akademieka—- 
wsięłl udział w nabożetsię żąłobnem w koś- 
ciele św. Jana. W: tymó ty wszystkie prawie 

Wysłano depesze kondolencyjne 

Pani Marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej i P. 

Prezesa Rady Ministrów Walerego Sławka. 

Postanowiono zwołać zebranie parafjan ko- 

na ręce 

ścioła Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego 

14 i 15 maja, odprawić nabożeństwo żałobne 

w kościele przy ul. Zawalnej jako też we wszyst 

kich kościołach w Polsce podległych Synodowi 

Wileńskiego kościoła Ewangelicko-Reformowa 

nego. 

Na uroczystości pogrzebowe ś. p. Józeta 

Piłsudskiego wybrano delegatów: ks. kaznodzie- 

ję Pawła Dilisa i Kuratora p. Stanisława Fal- 

kowskiego. 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PARAF 
JAN KOŚCIOŁA WIL. EWANGELIC- 

KO-REFORMOWANEGO. 

14 maja o godz. 17 odbyło się nadzwyczajne 
zebranie parafjan spowodu zgonu I Marszałka 
Rzeczypospolitej Polskiej ś. p. Józefa Piłsud- 
skiego. 

Posiedzenie zagaił JE. Ks, Michał Jastnzęb- 

wiernych, wypełniających świątynię po brzegi 

Po nabożeństwie, podług starych tiradycyj ka- 

raimskich, Hazzan J. Łobanos odśpiewał w ję 

  

zyku karaimskim elegję ad hoc przez się ułożo- 
ną, która do łez poruszyła wiernych. 

W dniu pogrzebu t.j. 18 bm. 

19,30 w Kienesie odbędzie się uroczyste nubożeń 

stwo za spokój duszy śp. Marszałka. 

o godzinie 

* 

„ Wobec niemożności, naskutek stanu zdrowia, 

wzięcia osobistego udziału w 

  

uroczystościach 

pogrzebowych w Warszawie i Krakowie, J. E. 

Hachan 'delegował swego zastępcę — Ułłu Haz 

zana Sz. Firkowicza. 

Dnia 14 bm. Hachan Karaimów wysłał depe 

szę kondolency jną treści poniższej: 

Ekscelencja Prezes Rady Ministrów. 

„Naród Karaimski, w świątyniach swych zeb 

rany, wznosząc modły składa wraz ze mną uczu 

cia głębokiego bólu i cierpienia spowodu przed 

wczesnego zgonu sprawiedliwego i czystego ser 

cem Wodza“. 

(—) HADŻY SERAJA SZAPSZAŁ 

Hachan Karaimów Polski 

Cement „Wysoka 
po cenach konkurencyjnych 

poleca 
"M DEU L Wilno, Jagiellońska 3 

a telefon 8-11 

  

  

  

ałoba w Uniwersytecie St. Batorego w Wilnie 
organizacje studenckie, z Bratnią Pomocą Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej i wszystkiemi Ko- 
łami Naukowemi na czele, odbyły żałobne ze- 
brania i uchwaliły żałobę dła swych członków. 

15 maja © godz. 13 odbyło się posiedzenie 
Senatu, na którem uchwałono zamiast wieńca 

na trumnę Ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zebrać pewną sumę na fundusz imienia Marszał- 

ka Piłsudskiego. Tegoż dnia © godz. 15 odbyło 
się żałobne posiedzenie Związku  Urzędników 
Uniwersytetu Stefana Batorego. O godz. 18 od- 
było się w Auli Kolumnowej, z iniejatywy Kół 
Naukowych, żałobne posiedzenie młodzieży aka- 
demickiej, na którem przemówił Prezes Koła 
Prawników, poczem zebrana tłumnie młodzież 
akademieka uczc'ła, trzyminutowem miłczeniem 
pamięć Marszałka Piłsudskiego. Na zakończenie 
odczytana została wydana tegoż dnia rano ode- 
zwa JM. Rektora, wzywżjąca młodzież do Ost- 
„rej Bramy na urządzone przez Uniwersytet mod 
ły żałobne. O godzinie 19.30 w Ostrej Bramie 
Ksiądz Dziekan Ignacy Świrski odprawił modły 
za duszę $. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
w których wziął udział Senat, profesorowie, 
wszyscy pracownicy Uniwersytetu i licznie ze- 

brana młodzież akademicka. 
16 b, m. o godz. 21,35 wyjechała na pogrzeb 

do Warszawy i Krakowa dełegacja Uniwersytec- 
ka, złożona, z JM. Rektora, dziekanów wszyst- 

kich Wydziałów, dyrektorów Studj. Rolniczego 
i Oddziału Farmaceutycznego, jedenastu profe- 
sorów, 2 asystentów i 16 studentów. Następnym 
pociągiem specjalnym wyjechało jeszcze 40 o- 
sób z Uniwersytetu, w tem 6 profesorów | 34 
studentów. 

  

Żałoba na morzach 
i w powietrzu 

Uroczystości żałobne po zgonie Pierwszego 
Marszałka Polski odbędą się na całym świecie, 

ydziekolwiek tylko znajdują się Polacy. Rów 
nież i wszystkie statki na morzu i w portach 
otrzymały w tym względzie odpowiednie in- 

je. M. in. naczelny dyrektor Linji Gdynia- 
eksander Leszczyński wydat voz @ 

do dowódców 1 Piłsudski, - 
S. Kościuszko i S. S. Pułaski, na 

  

    

   
   
   

        

  

  

stępującej treśc. 
„W dniu 18 maja r. h. jako w dniu złoże- 

uia dcczesnych szezątków Marszałka Piłsudskie 
ge na wieczny spoczynek w grobach krółew- 
skich ną Wswełu, polecam urządzić na statku 
nabożeństwo żałobne z udziałem całej załogi | 
i oddać hołd pamięci Wielkiego Wodza Nara 
du i Budowniezego Państwa*. 

Polskie Łinje Łotnicze „Lot* poleciły u- 
stkich samolotów fo 

   

  

   

    aj r 
kach i ozdobnych ramach, ponadto wszyscy lot 
nicy zobowiązani są po lądowaniu we wszyst- 
kich portach wywiesić flagę żałobną P. L, L. 
„Lot“ 

Ognie żałobne wzdłuż 
Karpat 

Na zarządzenie głównego zarządu polskiego 

Tow. Tatrzańskiego w sobotę 18 b. m. wzdłuż 

łańcucha Karpat od . Cieszyna po Gzarvnohorę 

zapłoną o godz. 8 'wiecz. ognie żałobne. Zapłoną 

stosy na szczycie Stożka, Równiny, Baraniej Gó | 

ry, Pilska, Babiej Góry, Wielkiego Lubonia, na. 

kilku szczytach Tatr polskich, na szeregu szczy 

tów Bieszczadów, Gorganów, na: wzniesieniach, + 

otaczających dolinę Prutu, Czarnohorze, wresz- 

cie na Howerli i Pop Iwanie. 

  

4 

Depesza gen. Litwinowicza 
do Generalnego Inspektora W. P. 

Gen. Litwinowiez jako Komendant Oddziału 

koła 1 p. p. Leg, Grodno wysłał do Generałnego 

Inspektora Sił Zbrojnych gen. Rydz-Šmiglego 

depeszę następującą: > 33 

Generzdny lnspektor Sii Zbrojnych Obywatel 

Komendant Naczełny gen. Rydz-Śmigły Edward. 

Warszawa, 2 

  

Udy kirem głębokiej żałoby i smutku są 

okryte serca pierwszaków wskutek okrutnego 

ciosu, jaki dotknął cały Naród przez śmierć 

Naszego Ukochanego Wodza, śłubujemy Ci Oby- 

wstelu Generale, że w myśl Jego wskazań pra- 

ecować hędziemy nadal usilnie dla dobra t mo- — 

carstwowej potęgi Tej, której całe Swoje ofiarne 

życie nasz Ukochany Wódz bez reszty poświęcił. 

Komendant Oddziału Koła 1 p. p. Leg. 

LITWINOWICZ. 

          

    

4 

A : L Ua 
Odezwa prezesów izb 

Przemysłowo - Handlowych | 
Nadzwyczajny Zjazd Prezesów Izb Przemy- 

słowo Handlowych, który się odbył w Warsza: — 
wie w dn. 14-g0 maja r. b. uchwalił wydanie 
następującej odezwy: o 

„Marszałek Józef Piłsudski odszedł od nas. | 
Odchodząc przekazuje dalszą budowę stworzo- || 
nego przez siebie Państwa Polskiego całemu Na- 
rodowi, Pomni, że samorząd gospodarczy stał | 
się budowy tej istotnym składnikiem, wierni — 
orędziu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i w 
zrozumieniu odpowiedziainości przed przyszłe- 
mi pokoleniami, jaka spada na każdego obywa- 
tela w chwili zgonu Budowniczegę Państwa Pol- 
skiego — uroczyście ślubujemy, że wytężymy 
wszystkie siły w pracy naszej, aby stać się goi- 
nymi otrzymanego z Jego ołiarnego życia dzie- 
dzietwa. 

W tej doniosłej chwili wzywamy repreze 
towane przez nas sfery gospodarcze do wytrwiu- 
łej a spokojnej pracy. GE 

Niechaj jej wieeznie przyświeca niezałarty | 
obraz Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wskrze- 
sietela Państwa, Polskiego i Jego enót i ofiar 

dla Odrodzonej Ojczyzny*. 

Prezesi Izb Przemysłowo-Handlowych w Gdyni, & 
Krakowie, Katowicach, Lublinie, Lwowie, Lodzi, | 2 

Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie i Wilnie || 

WEZWANIE DO KUPIECTWA. 

Dnia 16 maja odbyło się nadzwyczajne ze- 
branie Zarządu Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłoweów Chrześc. w Wiinie, poświęcone ucz- 
czeniu pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Po gorącem przemówieniu prezesa, Zarządu p. 
E. Kowalskiego uchwalono zwrócić się do ku- | 
pieetwa polskiego aby wzięło czynny udział w ża 
łobie narodowej, udekorowało żałobą witryny A 
sklepowe i okna swoich przedsiębiorstw, | 
oraz zamknęło swe przedsiębiorstwa w sohotę — 
w godz. 9—13 oraz 17—19. $ 

PP. Członkowie Stowarzyszenia, proszeni są + 
© przybycie w dniu 18 b. m. t. į. w sobotę, 0 > 
godz. 8,30 rano do kaplicy przy Kościele Św. 
Jana, gdzie staraniem Czteroletniej Szkoły Han — 
dlowej Męskiej Stow. Kupe. t Przem. Chrześc. 
odbędzie się msza żałobna za duszę Ś. p. Mar- 
szałka Józefa, Piłsudskiego. у 2 
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W WILNIE 
Jest ból, którego niepodobna wyrazić. 

Swiętokradztwem się wydaje kuszenie 
się o piękne słowa. Nikomu nie prag 
niemy zaimponować swym bółem, ani 
rozrzewnić tych którzy obojętni są na 
wszystko, jeżeli to ich osobiście nie do 
łyczy. Zresztą tylu jest nas w Polsce 
złączonych przejmującym smutkiem, że 

gdybyśmy się wzięli za ręce. moglibyś- 
my żałobnym wieńcem opasać Rzeczy 
pospolitą. A najwięcej jest szarej masy, 
łudzi zwyczajnych, którzy nie biorą u- 
działu w układaniu odezw i komunika 
tów, a płaczą przed głośnikami na ulicy 
albo w domach swoich. Nie są w komi- 
tetach obywatelskich, może nie wzięli u 

działu w Akademjach żałobnych. Ich A- 
kademje odbywają się przy warczeniu 
autobusów i w gmarze ulicy, przed po 
nuremi głośnikami. Tak stoją na ulicy 
i milczący Wilnianie. Niewielu poje- 
dzie na uroczystości pogrzebowe, tylko 
będa zbierali wycinki gazet i wciąż trwa 
li w osłupieniu przed krzyczącem roz- 
paczłiwie pudłem radja. Oni tutaj zosta 
ną, milczący Wilnianie Marszałka, cze 
kając na Jego serce, które przyjmą ze 
szlochem rozpaczy i holesnej, przenikli- 

wej radości. 

Ci szarzy, milczący Wilnianie ostatnie 

lata mało mówili o Marszałku. Wydawa 

ło się im, że mówią o Nim zbyt wiele 

inni, aby ich głos był tutaj potrzebny. 
O, dziwne, dziwne Miasto, milczące 

pod ulicznym gwarem Miasto, w którem 
w chwil, gdy to piszę, zawodzi pod om- 
glonem niebem wiosenny a jednak ża- 
łobny wiatr. Szumi przejmująco, ociera 

jąc się o mury i kołysząc przezroczyste 

mi jeszcze w swej wątłej zieleni korona- 

mi drzew. 
15 maja b. r. do późnej nocy u 

piorne głośniki jęczały dwonami i kra 

jały serca na strzępy pogrzebowym mar 

szem. 
— Oto już biorą Go na ramiona! Oto 

już oddano Go katedrze... Czyjeś głowy 

uderzały © podłogę, całe rodziny trwały 

zamknięte w kurczowym uścisku. Ktoś 

się wydzierał z objęcia, biegł do przyleg 

lego pokoju i zamykał się, uciekając 

przed śpiewnem łkamiem katedry, a po 

tem wracał i klękał machinalnie przed 
głośnikiem, bo przecież ten sam potężny 

śpiew, wstrząsając ludzkiemi sercami, 

wstrząsa i Jego daleką trumnę. O bied- 

ni, biedni, milczący Wilnianie. Niema 

już dla was pociechy innej, jak wspól- 

ny smutek łudzi nieśmiałych i milczą- 
cych. Poznajecie się na ulicy znakiem 

wtajemniczonych, stygmatem bółu na 

|warzy. Ktoś drgnął na odgłos syreny — 

bracie, nie ty jeden cierpisz! Ktoś zasty 
ga w milczeniu przed portretem, wysta- 

wionym na gwarnej ulicy — siostro nie- 

Odezwa Zarządu Głównego Zw, Pracy 

Obywatelstiej Kobiet w Warszawie 
Do Zarządów Zrzeszeń Wojewódzkich, Powia- 

towych itd. 
„Marszałek odszedł od nas. W obliezu tego 

strasznego ciosu, który okrył kraj cały żałobą 
i osieroeił naród, Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, którego wytyczną w życiu i działaniu 
były wskazania i wela Marszałka, ŚLUBUJE 
WEDŁUG TYCH WSKAZAŃ WIERNIE ŻYĆ 
I NA POWIERZONYCH MU PLACÓWKACH, 
w WYTĘŻONEJ PRACY DLA DOBRA OJCZY- 

ZNY TRWAĆ. 
Zarząd Główny wzywa wszystkie ezłonki- 

nie do zwołania Nadzwyczajnych Zebrań dla 
odezytania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej 
do narodu, oraz do przywdziania żałohnych o 
pasek*. 

znajoma, stanę przy tobie. Ktoś w cu- 
kierni znieruchomiał i spuścił oczy na 
gazetę, skąd patrzy na niego z pod zam 
kniętych powiek twarz najdroższa i za 
stygła w hetmańskiej, surowej szlachet- 
ności. Ten z gazetą to też nieznany brat. 

Idę i liczę was załzawionemi oczyma, 
ukochani, milczący Wilnianie. Tak i w 
innych miastach poznają się siostry i 
bracia. Ale tamci umieją mówić i umie 
ją mocniej zaakcentować się w rzeczywi 

stości. Ty jesteś najbardziej bezbronne, 
„miłe miasto“ Marszałka, dlatego tobie 
będzie oddanem  najszłachetniejsze w 

Polsce serce. 
Wilno! czy pamiętasz? Raz cię zbu 

dzono ze snu strasznego, który cię dusił. 
Zbudzik cię ułani Beliny. Odszedł wróg. 
Wstało Wilno i przemówiło przeciągłym 
radosnym krzykiem. Krzyk witał wież 

cc 

   

dżajacego Wodza i trzepotał, jak sztan 
dar na wietrze. W krzyku był szloch i 
płacz. Ciśnięto serce rękami, wołając: 
„Ach, umrzeć, umrzeć! To jest zbyt wiel 
kie szczęście!„, Miłe, miłe miasto! Nie 
umiesz przeżywać szczęścia bez płaczu. 

  

Czy dłatego kochał to miasto Marsza 
łek? Nie wiemy. Ale myśmy Go kochali 
za wszystko. I za to tylko, że był. Nie 
dotknęliśmy nigdy Jego ręki, my, lu- 
dzie szarzy. kochamy go bezinteresow 
nie. Nie zato przecież, co się dobrem re- 
alnem, zaszczytem czy orderem nazywa. 
ale dla tego, że nam dał wszystko, czego 
człowiekowi potrzeba, aby mógł dumnie 
czuć się Polakiem. Dziękujemy Mu. O, 
miły, miły Marszałku, czekamy na 
twoje powracające do nas serce! 

Rugenja Kobylińska-Masiejewska. 

Warszawa płacze 
W niedzielę wieczorem ulice Warsza 

wy pulsowały normalnem tętnem. Gwar, 
muzyka, przepełnione kawiarnie. Nikt 
nie przeczuwał, że już padł grom. 

Osierocony naród nie wiedział jesz- 

cze o zgonie najlepszego Ojca, swego naj 

troskliwszego Opiekuna. © północy, 
wieść o nieszczęściu czarnem skrzyd- 

łem zaczęła przesłaniać coraz to większe 

obszary kraju. 

Poniedziałek 13-g0 maja był pierw- 
szym dniem bez Marszałka. 

Odszedł Ten, który za nas myślał i 
czuwał. Chwila taka musiała kiedyś na 

stąpić, lecz nikt, nie chciał myśleć o niej, 

jak się nie myśli o własnej śmierci. — 

Tragicznie przełomowe pokolenie nasze 

i to jeszcze przeżyć musiało. Na dolę na 

szą wypadło wychylenie aż do dna prze 

pełnionej chwałą i goryczą czaru histor 

ji ubiegłych dwóch ostatnich dziesiat- 

ków lat. 

Twórca niepodległości przekazał na- 

rodowi spuściznę. Musimy podołać wiel 

kiemu zadaniu i stać się godnymi spad- 

kobiercami. 

13-go zaczęliśmy życie państwowe 

bez Wielkiego Kierownika. Ulubiona 

data Marszałka może jest szczęśliwym 

prognostykiem na przyszłość, wróżbą 

na pomyślne jutro, zapowiedzią, że i na 

dal Polska pójdzie mocarstwowym szla 

kiem, a hetmanić Jej będzie Potężny 

Duch Zmarłego. 

Pierwszy dzień bez Niego. 

Godzina 2-ga popołudniu. Przed Bel 

wederem tłum ludzi. Zastygłe, szare twa 

rze. Kamienne osłupienie. Na dziedzińcu 

sprawują wartę szwoleżerowie 1-go puł- 

ku. Przed bramą wjazdową znajduje się 

paru oficerów i dwóch policjantów. — 

Niema żadnych kordonów, nikt nie na 

rzuca porządku. Zebrani sami tworzą 

regularne półkole. Oczy wpatrzone w 

historyczny dworek. Hipnoza bólu... Cios 

był zbyt niespodziany i zbyt wielki. — 

Barki chciałyby się ugiąć, lecz w pod- 

świadomość cisnie się imperatyw chwili: 

Być silnym. 

Pachną młode liście Ujazdowskich 
Alei. Woń czeremchy nalatuje z Belwe 

derskiego podwórza. Wiosna... 

Przed ganek z cichym szelestem za 

jeżdżają auta. Razem z Zarządem Głów 

nym ZPOK. i posłankami przedostaję 

się do Belwederu. Gdy się przestępuje 

      

próg domu żałoby do mózgu wciska się 
myśl: Wielki samotnik tego domu, -— już 
tylko gościem jest pod tym dachem. 

Na jakieś zapytanie adjutanta w odpo 
wiedzi dodaję: „Z Wilna*. Obecni w sa 
lonie rozstępują się. ktoś podaje pióro, 
ktoś skwapliwie podsuwa księgę kondo 

lencyjną. 

Nazwa magiczna... Miasto, ponownie 
historyczne Jego miłością. 

Wychodzących z Belwederu powitał 
ulewny deszcz. Tłum na ulicy nie 
drgnął. Nikt nie otwierał parasoli, nikt 
się nie ruszył. Poprostu nie zauważyli 

tego. 

O 6-ej popołudniu przejeżdżałam po 
nownie około Belwederu. Tłum jeszcze 
większy. Tak samo cichy i skupiony. 
Przez Aleje zwartą ławą posępnie suną 
ludzie... Miasto pod kirem... Na Placu 
Piłsudskiego płoną znicze. Placówki dy 
plomatyczne państw obcych opuściły 
flagi do pół masztu. Na ratuszu, na gma 
chu Teatru Wielkiego i sąsiednich do- 
mach łopocą czarne chorągwie. Na Sej 

mie i ministerstwach — chorągwie prze 

wiązane czernią. Domy prywatne żałob 
nie dekorują okna i bałkony. W Warsza 

wi pachnie wiosna... 

Słońce kładzie przedwieczorne pro 

mienie na szlak wiślany. Powietrze przej 
rzyste i błękitne, lecz chłodne. Tak, jest 

lepiej: — na chłodzie tężeją łzy. Nastrój 

grozy jednaki wszędzie: jak przed Belwe 

derem, tak na Pradze i innych przedmie 
ściach stolicy. Skupienie i poczucie od 

powiedzialności odbijają twarze obywa 

teli, gdyż ciężar troski o Polskę, spoczy 

wający dotąd na barkach Jednego, dziś 
przygniótł wszystkich. 

Na usta cisną mi się słowa Zygmunta 

Krasińskiego: „Kto w poświęceń zmarł 

godzinie, ten się w innych przelał tylko, 

żyje w ludzkich serc ukryciu ji z dniem 

każdym, z każdą chwilą, żywy rośnie w 

swej mogile". 

  

   
  

Czesława Monikowska. 

— Zebran'e Reteratu Prasowego Z. P. O. K. 
we środę 22.V, jak i Posiedzenie Komitetu Re- 
dakcyjnego Kolumny będzie nadal poświęcone 

Pamięci Marszałka. Prosimy Członkinie o nad- 
artykułów, czasopism, wierszy i repor- 

  

— Wieczór „Kobiety o mężczyźnie” z po- 
wodów aż nadto zrozumiałych jest odwołany, 

KRONIKA 
-- NADZWYCZAJNE ZEBRANIE ŻAŁOB 

NE ZRZESZENIA WOJEWÓDZKIEGO ZPOK. 
Dnia 14 b. m. odbyło się w siedzibie Zwiazku 

nadzwyczajne zebranie żałobne członkiń Zrze 
szenia Wojewódzkiego ZPOK. Zebrano się w 

y i wielkiem przygnębieniu. Wszystkie pa 
nie ubrane były czarno lub miały żałobne o 
paski. Oczy, uporczywie kierowały się ku por 
tretowi ukochamego Zmarłego, który w „dzień 
ten przybrano kirem i świeżemi kwiatami. Na 
wstępie p. Masiejewska odczytała przepiękne 
słowa Marszałka o śmierci (wyjątek z prze 

mówienia Jego w 1927 r лу czasie pogrzebu 
Słowackiego), potem —- orędzie Pana Prezy. 
denta, którego wszystkie członkinie wysłucha 
ły stojąc Po 2 minutowem milczeniu — prze 
wodnicząca Zrzeszenia Wojewódzkiego p. Świ 
dowa, z trudem opanowując drżenie głosu, w 
krótkich słowach opowiedziała 0 przeżyciu 
strasznych dni 12 13 maja, które pp. Świ 

i Monikowska spędziły w Warszawie. P. 
wa zaznaczyła, że wielką ulgą w naszem 

nieszcześcia jest zeznanie, że przeżywamy je 

wszystkie w organizacji — co tak wyraźnie da 
wafo s ę odczuć podczas pobytu w Warszawie — 
a pociechą jest i to, że organizacja nasza jest 
bardzo bliska osieroconej p. Marszałkowej. Na 
zakończenie przytoczyła słowa z przemówienia 
b. premjera Jędrze za, wygłoszonego przez 
radjo — „nie dłatego tak wielką jest nasza 
rozpacz, że ogarnia nas obawa o losy Polski, 
lecz dlatego, tak bardzo kochałiśmy Marszał 
ka i że tak ciężko będzie nam żyć bez Niego...“. 

Silne wrażenie wywarło na zebranych od 
ie przez p. Masiejewską jej wiersza p. t. 

Bunt autorki przeciw wyrokowi Prze- 
które prze 

Nikt już 

  

    

      

    

    

    

  

  

   

  

    

  

czy 
„Cios 
znaczenia dopełnił miary wrażej 
żywały zebrane licznie członkinie. 
nie próbował opanowywać wzruszenia, 

Na zakończenie p. Masiejewska wystąpiła z 
wnioskiem, by Związek wydał odezwę do ogółu 
kobiet wiłeńskich w sprawie godnego zachowa 
nia żałoby i wywarcia odpowiedniego wpływu 
na otoczenie. Wniosek ten został przyjęty jed 
nogłośnie. Na tem zakończono to najsmutniej- 
sze z zebrań ZOPK. > 

ŁODZIEŻY. WśŚród wielkie- 
czerego bólu przeżywa mło 

dzież wileńska ciężkie dni, które spadły na Pol 
skę. W” wielu szkołach samodzielna inicjatywa 
młodzieży dała. wyraz pięknym odruchom ko 
chających serc. Tak więc w szkole zawodowej 
$S. Sałeżynek małe dziewczynki samorzutnie 
postanowiły ofiarować na intencję ukochane- 
go Wodza spowiedź i komunję św. Piękna i 
wzruszająca uroczystość zbiorowej spowiedzi : 
komunji odbyła się wraz z nabożeństwem ża 
łobnem w dniu 14 maja rb. 

W gimnazjum im. Orzeszkowej uczenice na 

znak żałoby postanowiły zachować: ciszę, nic 
tyłko na lekcjach, ale i podczas pauz. Zamiasi 
dzwonka używana była drewniana kołatka, 
dziewczynki chodzą na palcach i uciszają się. 

wzajemnie. Rozbrzmiewający zwykle gwarem 
Gmach Gimnazjum — pogrążony był te dai 
ostatnie w przedziwnej ciszy. Ten akt opauo 
wania i silnej woli może zaimponować napraw 
dę niejednemu z ludzi dorosłych. 

Spoglądają też ze wzruszeniem na niezwyk 
łą w swej ciszy szkołę. A gdyby zajrzeli da 
wnętrza, do sali, inny fakt napełniłby ich no- 
wem wzruszeniem. Oto przed pięknym portre 
tem „Błękitnego Dziadka" ciągle stoi wierna 
straż w dziewczątek. Zmieniają się kolejno we 
dnie i w nocy, więc z ulicy, gdy się podniesie gło 
wę, widać przez okna sali wyraźne rysy tej 
jedynej na świecie twarzy, w bląsku neono- 
wych świateł. 

Inne szkoły robią też, co' potrafią, aby za 
manifestować żałobę. Tak samo i w wiełu szko 
łach powszechnych dzieci zachowują na paw- 
zach ciszę. 

Jak najmniej słów — jak najwięcej pracy. 
Żałoba w ciszy. Lekcyj nigdzie nie przerwano. 
w tak godny sposób obchodzą dzieci wileńskie 
wielką żałobę swoich serduszek. 

— KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
STOWARZYSZENIA KOBIET Z WYŻSZEM WY 
KSZTAŁCENIEM. Zarząd Główny wzywa wszy- 
stkie członkinie do wzięcia udziału w żałobie 
narodowej, oraz do uczestnictwa we wszyst- 
kich uroczystościach żałobnych. 

— ŻAŁOBNE ZEBRANIE ZW. LEGJONI- 
STEK POL. Dnia 15 maja br. odbyło się uro- 
czyste zebranie żałobne w Związku Legjoni- 
stek Polskich, na którem odczytano orędzie 
Pama Prezydenta Rzeczypospol'tej. Do głębi 
wzruszone legjonistki ślubowały wytężoną pra 
cę w myśl przekazanych nam ideałów uczcić 
pamięć Zmarłego. 

EE Członkinie Z. P. O. K.1 Dziś o godz. 9-ej 
zbieramy się w lokalu Związku (Jagiellońska 3/5) 
w celu wzięcia wspólnie udziału w obchodzie 
żałobnym, który odbędzie się na Placu Łaki- 
skim. 

  

   

 



8 „KURJER“ z dnia 18 maja 1935 roku 

-Pełna tabela wygranych 
GŁÓWNE WYGRANE 

I i II-gie ciągnienie 
B. 20.000 na nr.: 72873 Zł. 1.000 na n-ry: 580 3297 3301 3677 

w 9-m dniu ciągnieniu 4-ej klasy Związek Rzemieślników 34 Państwowej Loterji Klasowej Chrześcijan 5 A 
Na terenie Wilna powołany 

został do życia Związek Rze: 

mieślników Chrześcijan. Zwią- 

zek ten ma na cełu podniesienie 

sprawności działania + zwarto- 

  

502 28 %29 51 22240 334 474 85 823 
23060 126 96 24563 25029 140 291 389 
532 673 99 776 26016 57 143 483 795 
27164 90 231 310 86 667 772 28161 361 
651 56 63 60 29172 313 815 

113742 113746 117874 118564 119450 
123455 130715 133931 136333 139501 
142156 145844 146956 148223 153127 
157340 158187 162007 170580 170728 
172292 175554 180719 184794 

   
   

Śrutem.. 
W dniu 13 b. m. do miesz- 

kania Antoniny Jasińskiej, wła- 
Ścicielki fołwarku Idołta gm ny 

przybył bezrobotny Jan Pietra- 
szewski, zam. w Wilnie wraz 
a Bronisławą Michałowską i za- 
proponował kupno w.dokówek. 
Jasióska odmówiła tej propo- 
zycji, przyczem miała, obrzucić 
bezrobotnych wyzwiskami. Pie 
traszewski wybił z zemsty 6 

b i jął wraz ze swoją to- 
 RYRAKĄ aólektć. Służba fol- 
warczna pob'egła za uciekają- 

przyczem Ludwik Świ- 
derski strzelił z fuzji myśliw 
skiej do Pietraszewskiego, ra- 
niąe go w obie nogi i w prawą 

rękę. Lekarz zakwafifikował te 
rany. jako lekkie 
ciała. Sąd Grodzki w Drui za- 
stosował względem Świderskie- 
yo środek zapobiegawczy, po- 

na sumę 6 tys. zł. 
Dochodzenie przeprowadza w. 
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Zamiast manufaktury 
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321 676 775 540 939 80 

140090 131 201 337 473 798 141149 
— śmiecie 

Na stacjł kołeżowej Krółew- 
szeęzyzna przy sprawdzaniu ma- 
gRzynu przez kontrolera prze- 

wozów  Szarczyńskiego z Dy- 
rekcji PKP została ujawniona 
kradzież manufaktury z prze- 
syłki nadanej w Warszawie 
przez firmę „H. Newel“ 
adresem Chasi Kacewicz w Kró 
tewszczyźnie. Zam'ast manufak 
tury były w przesyłce zapake 
wane kawałki tektury i dykty 
awinięte papierami. 

Skatowano Ojca na 
oczach 7-letn. dziecka 

„ Właściciel składu piwa Smo- 
lin, zam. w Porzeczu koło Grod 
na wynajął w dniu 10 na, 11 
b. m. Jana Markiew'cza,. celem 
przewiezienia kilku beczek pi- 
wa dla karczmy Josela Kamiń- 
skiego w Marcinkańcach. Mar- 
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kiewicz zabrał do pomocy swe- 

ge 7-letniego synka. W lesie 
koło Marc'nkaniee napadli Mar 
kiewicza Wejnberg, Kobrowski 
i Jacuński i pobili go tak okrut- 
nie, że Markiewicz zmarł w 
szpitału w Grodnie w dn'u 14 
h. m. Synek Markiewicza, wi- 
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Silne lotnictwo — to potęga państwa!



- Urzędowanie od 12-eį 
W dniu 18 b. m. w związku z uroczy 

stym pogrzebem Ś. p. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego urzędy administracji ogól 
nej czynne będą mormalnie dopiero od 
„godz. 12, natomiast w godzinach poran 
nych w biurach odbywać się bedą tylko 
dyżury urzędnicze. 

Odezwa 
Organizacyj Leśników 

Związek Leśników Rzeczypospolitej Poi- 
skiej, Przysposobienie Wojskowe Leśników 
Rodzina Leśnieza wydały następującą odezwę: 

„Słowa 6ą zbyt słabe dla określenia ciosu, 
jaki spadł na Polskę z wieścią o zgonie Józefa 
Piłsudskiego. й 
Wzywamy ogół łeśników polskich do złożewia 
hołdu Wiełkiemu Zmarłemu przez wierną służbę 

dla Jego Ideałów. 
Stejąc czynnie na straży dobra wyzwolonej 

„Jego Czynem Ojczyzny — w pracy rzetłnej i 
ofiarnej musimy skupić nasz wysiłek i zjedno- 
czyć nasze myśli. й 

Na każdego z nas, niezależnie od zajmowa- 
mego stanowiska, z chwilą zgodu Wodza Na- 
rodu spadł podwójny ciężar odpowiedzialności. 
Rzeczą obowiązku i honoru naszego jesł cię- 

żarowi temu sprostać”. 

DEPESZA LIGI MORSKIEJ 
I KOLONJALNEJ. 
Prezes Rady Ministrów 

Warszawa 
Dotknięci ciężką żałobą, jaka okryła cały 

Naród spowodu śmierci Wiełkiego Syna Ziemi 
Wileńskiej składamy na ręce Pana Premjera 
"wyrazy głębokiego żalu i zapewniamy, iż trwać 
będziemy niezłomnie przy ideologji ś. p. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Okręg i Oddział Wiłeński 
Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 

DEPESZA KONWENTU POLONIA. 
Pani Marszałkowa Aleksandra Pilsudska. 

Belweder. Warszawa. 
Czcigodna Pani, Konwent Polonia najstar- 

sza polska korporacja akademicka od Filaretów 
awe istnienie wyprowadzająca przesyła wyrazy 
głębokiego żalu z powodu zgonu Wielkiej Pa- 
mięci Wskrzesiciela Ojczyzny i Naszej Wszech- 
nicy Batorowej i składh hołd Jego Pamięci 

ZEBRANIE INSTYTUCYJ WYŻSZEJ 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. 

Dnia 14 maja odbyły się zebrania 
zarządów instytucyj wyższej użytecznoś 
ci publicznej, LOPP i Związku Straży 
Pożarnych, pod przewodnictwem preze 
są tych organizacyj p. wojewody Marja 
na Jankowskiego, na których przewod 
niczący zarządów po odczytaniu orę- 
dzia Pana Prezydenta R. P. wydanego 
po śmierci Marszałka: Piłsudskiego we- 
zwał członków tych organizacyj do wło- 
żenia żałoby. 

Analogiczne zebranie odbył zarząd o 
Xręgu wileńskiego Rodziny Urzędniczej. 

ROZKAZ FEDERACJI P. Z. O. O. 
Federacja Polskich Związków Obrońców Oj- 

«zyzny wydała następujący rozkaz: 
Wzywa się niniejszem członków wszystkich 

związków sfederowanych do gremjalnego i bez- 
„względnego stawiennictwa na zbiórkę w sohotę 
«dn. 18 maja o godz. 9 rano, na dziedzińcu Fede- 
„racji przy wł, Orzeszkowej 11, aby stamtąd w 
zwartych szeregach udać się na plac Łukiski, 
ma mszę św. połową żałobną, w cełu oddania 
ezci Zmarłemu Wiedzowi Ś. p. Marszałkowi Pił- 

sudskiemu. Wzywa się również wszystk'ch kołe 
gów do wzięcia udziału w zakończeniu uroczy 

stości żałobnych tegoż dnia o godz. 18 na placu 
Łukiskim, gdzie przez megafony będą nadawane 
transmisje żałobnych uroczystości w Krakowie 

ROZKAZ ZWIĄZKU STRAŻY POŻŹ. 
Do wszystkich Okręgów Wojewódzkich, Od- 

Xziałów Powiatowych i Straży Pożarnych Zw 
Zmarł Wielki Budowniczy Polski Niepodle 

głej Wódz Narodu, który niezłomnością Swego 
Duch» i wielkim trudem Swego Życia położył 
granitowe podstawy pod przyszłość Odrodzonej 
Ojczyzny. ‚ - 

Strażactwo jako zwarta gromada obywateli 
przejętych Jego Ideą ofiarnej pracy dla Pań- 
stwa, jest i pozostanie nazawsze wierne wskaza 
miom, jakie ten Wielki. Wychowawca. Narodu 
wszczepił w serca nas wszystkich. 

Oddając najgłębszy hołd zasługom Zmarłego 
Wodza i dając wyraz bółowi jaki przenika cały 
Naród, nakazuje Zarząd Główny: i 

1) przed. frontem wszystkich .straży pożar. 
mych odczytać orędzie Pana Prezydenta Rzplitej, 
wydane z powodu śmierci Marszałka Józefa Pił 

sudskiego. 
2) na sztandary strażackie nałożyć uroczyś. 

cie kokardy żałobne, 
3) członkowie Władz Strażackich wszystkich 

szczebli, oficerowie straży pożarnych i czton- 

kowie Korpusu Technicznego Zw. nałożą na 
mundury służbowe żałobne opacki. 

Czołem 
Prezes Zw. Straży Pożarnych 
(—) inž. St. Twardo 

Szymon Jaroszewski 
lnspektor Naczelny 

„KURJER* z dnia 18 maja 1935 roku. 

WILNO W ŻAŁOBIE 
Dziś w Wilnie 
Dziś o godz. 9 rane J. E. Metropolita Wileński, ks. arcybiskup Ro- 

muald Jałbrzykowski w asysteneji ks. biskupa Michalkiewicza i kapituły 
metropolitalnej odprawi W KOŚCIELE ŚW. JANA UROCZYSTE NABO- 
ŻEŃSTWO ŻAŁOBNE. 

© godz. 10 odprawiona będzie NA PŁACU ŁUKISKIM MSZA ŚWIĘ- 
TA POŁOWA przy udziale całego garnizonu wileńskiego. 

Uroczystości rozpoczną się od raportu wojskowego, poczem nastąpi 
odczytanie Orędzia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanego po zgo- 
nie $. p. Marszałka. ! 

Orkiestra odegra marsz pogrzebowy i rozpocznie się msza polowa 
z kazaniem. Ołtarz pelowy ustawiony będzie na zwykłem miejscu pośrod- 
ku Placu Łukiskiego. \ 

Nastąpią egzekwje, które odprawi duchowieństwo przy katafalku, 
wzniesionym przy ul. Ofiarnej w miejscu gdzie Marszałek odbierał zawsze 
defilady wojskowe. Na katafalku umieszczony będzie portret Marszałka. 

Kulminacyjnym punktem żałobnego okchodu będzie PRZEMARSZ 

ODDZIAŁÓW WSZYSTKICH BRONI GARNIZONU. WILEŃSKIEGO, jako 
też stowarzyszeń i organizacyj oraz zebranej ludności przed symbolicznym 
katafalkiem. 

Przemarsz wojsk odbędzie się w ciszy. Przy katafalku wartę hono- 
rową pełnić będą oficerowie, podoficerowie i szeregowcy. 

O godz. 18 na Placu Łukiskim zainstalowane będą głośniki i me- 
gafony, żeby wojsko, jak i tłumnie zgromadzona ludność mogła wysłuchać 
uroczystości pogrzebowej na Wawelu, fragmentowanej przez Polskie Radjo. 

KOMITET WYKONAWCZY OBCHODU ŻAŁOBNEGO WZYWA 
CAŁĄ LUDNOŚĆ WILNA DO TŁUMNEGO WZIĘCIA UDZIAŁU W WY- 
MIENIONYCH UROCZYSTOŚCIACH. 

Sport wileński w żałobie 
Wszystkie imprezy sportowe w Wilnie, jak 

iw całej Polsce, są odwołane. 

Organizacje sportowe w Wilnie odbyły po- 

siedzenia żałobne. 
Wileńskie Towarzystwo Wioślarskie wysłało 

na ręce dyr. PUWF. i PW. płk. Kilińskiego de 

peszę następującej treści: + 

„Wileńskie Towarzystwo Wioślarskie łącząc 

się w swym błębokim smutku z bólem całego 

Narodu składa na ręce p. płk. hołd Świetlanej 

Pamięci Największego Syna Ziemi Wileńskiej 

Pierwszego Marszałka Polski Józeja Piłsudskie- 

go“. 

Zarząd Wil. T-wa Wiośłarskiego. 

Wioślarze postanowili odłożyć uroczystość 

jubileuszową, która miała się odbyć 26 maja. — 

Jubiłeusz najprawdopodobniej przesunięty zosta 

nie na lipiec. Wioślarze wezmą udział w dzi 

siejszych uroczystościach żałobnych w Wilnie. 

Wezmą również w uroczystościach żałobnych 

udział członkowie Wil. Tow. Cyklistów i Mot., 

którzy odbyli żałobne posiedzenie zarządu. Od 

czytane zostało Orędzie Pana Prezydenta, a 3 mi 

nutowem miłczeniem mczczono pamięć Marszał 

ka Cykliści wysłali kondolencyjną depeszę na 

ięce p. Wojewody wiłeńskiego Jaszezolta. 

Dwie depesze wysłali również dziennikarze 

sportowi. Jedną wysłano do PUWF. i PW. na 

ięce płk. Kilińskiego, a drugą do Zarządu Głów 

nego Związku Dziennikarzy Sportowych R. P. 

Sport wileński jest okryty żałobą. Na bois 

kach nie odbywają się nawet treningi, a + chwi 

lą rozpoczęcia zawodów gracze poszczegółnych 

drużyn występować będą z żałobą na ramio 

nach. Okres żałoby trwać będzie sześć tygodni. 

Odwołanie programu Xll Tyg L.O.P.P. 
Zarząd Wileńskiego Okręgu Wojewódzkiego 

LOPP podaje do wiadomości, że w związku z 
żałobą narodową odwołane zostały wszełk'e 

imprezy © charakterze widowiskowo-propagan 
dowym organizowane z okszji XII Tygodnia 
LOPP. 

  

Kto chce mieć beztroskie życie na starość, lub 
chce się zabezpieczyć przed czarną godziną, 

niech natychmiast zacznie składać oszczędności 
do K. K. O. w Wołożynie, ulica Wileńska nr. 45 

Komunalna Kasa Oszczędności 
powiatu wołożyńskiego w WOŁOŻYNIE 

została założona w roku 1927. 

KASA ZAŁATWIA WSZELKIE CZYNNOŚCI BANKOWE. 
Zawdzięczając ustawowemu zagwarantowaniu bezpieczeństwa wkładów i innych lokat, 
oraz sumienności dobrego kupra, akuratności i obałudze klienteli błyskawicznej 
wkłady oszczędnościowe wzrosły w r. 1934 w porównaniu z r. ub. o przeszło 100% 

' Konto w P. K. O. nr. 80969, 
Telefony: Sala operacyjna nr. 26. Gabinet Dyrektora dodatkowy. 

  

Komunikat Radja 
TRANSMISJA UROCZYSTOŚCI KRA- 

KOWSKICH. 

W ciągu dnia sobotniego połączone 
Rozgłośnie Polskie transmitować będą z 
Krakowa uroczystości żałobne, aż do zło 

żenia trumny w krypeie królewskiej na 
Wawelu. 

Transmisje te przeprowadzą reporte- 
rzy warszawscy wespół ze swemi kra- 
kowskiemi kołegami. 

REPORTAŻ Z SAMOLOTU, SZYBUJĄ- 
CEGO NAD POCIĄGIEM. 

Samolot, który zawiezie do Krakowa 
ekipę radjoreporierów wystartuje z War 
szawy w sobotę, dnia 18 maja e godz. 
5 rano. Przed samym Krakowem samo 
łot dopędzi pociąg żałobny ze Zwłokami 
Marszałka Piłsudskiego. Wówczas nada 
ny zostanie z pokładu samolotu repor- 
łaż. Reportaż ten przekazany zostanie 
eapomocą radjowej stacji pokładowej 
samolotu do radjostacji lotniskowej w 
Krakowie. Stamtąd reportaż ten nadany 

zostanie do krakowskiej Rozgłośni Pol- 
skiego Radja ij przekazany będzie na an 
tenę. 

LUXEMBURG I CZECHOSŁOWACJA 
TRANSMITUJĄ UROCZYTOŚCI 

ŻAŁOBNE. 

W uzupełnieniu wiadomości © tem, 
iż Francja, Niemey i Węgry transmitują 
uroczystości żałobne komunikujemy, że 
w dniu dzisiejszym akces do transmisyj 
zgłosiły również radjostacje Czechosło- 
waeji i Luxemburg. Radjofonja czeska 

przysyła do Warszawy specjalnego spra 
wozdawcę p. F. Nocourka. Luxemburg 
transmitować będzie za pośrednictwem 
rozgłośni francuskiej. 

Rozkład jazdy autobusów 
WILNO — LIDA 

Odjazd z Wilna 9:ta rano 

2.30 pp. „ »   
  

WŚRÓD MŁODZIEŻY. 
Kurator Szelągowski otrzymuje codzień manó 

stwo telegramów i pism od młodzieży, kierow 

ników nauczycieli, zrzeszeń z całego Okręgu. 

* 

Codziennie wieczorem tłumy uczniów i ucze 

nic zalegają Ostrą Bramę, odmawiając „Anioł 

Pański. Wczoraj był na nabożeństwie wieczo 

rem p. Kurator Szelągowski w towarzystwie na 

częlników wydziałów. 
* 

wa „Roku Jozefa Pilsudskiego“ dla 

pracy oświatowej rzucona przez kuratora Szełę 

gowskiego spotkała się w sferach pracowników 

oświatowych z żywem przyjęciem 

Inicj: 

  

ŻAŁOBA ŻOŁNIERZY I-GO KORPUSU. 

W poniedziałek 13 maja 1935 roku o godz 

18 odbyło się posiedzenie członków Zarządu i 

Komendy Oddziału Związku Żołnierzy I-go Kor 

„usu Wojsk Polskich na Wschodzie na ktėrem 

odczytano Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypos 

poliłej oraz zarządzono trzyminutowe milczenie 

dla uczczenia pamięci I Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego, poczem nałożono żałobę na sztan 

dar. 

- Prezydjum Okręgu Wileńskiego Związku wpi 

sało się do księgi kondolencyjnej w Województ 

wie. 

We czwartek 16 maja rb., wysłano  poczet 

sztandarowy oraz delegację na uroczystości pog 

rzebowe do Warszawy i Krakowa. : 

We czwartek o godz. 2 w nocy wartę hona 

rową przy Zwłokach Zmarłego pełnili członko 

wie Związku. : 

Komenda Oddziału Reprezentacyjnego Związ 

ku Żołnierzy I Korpusu Polskiego na Wschodzie 

wzywa wszystkich członków do stawienia się w 

sobotę dnia 18 maja rb. punkt. na godz. 9 rano 

do lokalu Związku, uł. Jagiellońska 9 m. 12, ce 

tem wzięcia udziału w uroczystościach  żałob- 

nych ś. p. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskie 

go. — Sławienie się: w umundurowaniu służbo 

wem. 

LOPP. NA BUDOWĘ KOPCA 
MARSZAŁKA. 

Zarząd Główny LOPP. podaje do wiadomoś 
ci, że członkowie Zarządu Głównego LOPP. + 
Pracownicy Biura Zarządu Głównego LOPP. dła 
uczczenia pamięci Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego zadekłarowań na budowę 
kopca im. Marszałka Piłsudskiego w Krakowie 
sumę 2.500 zł. Równocześnie Zarząd Główny 
LOPP. zwrócił się z apelem do Zarządów, Okrę 
gów i Obwodów, aby ze swej strony również 
zadeklarowały pewne sumy na cel powyższy — 
podając je do wiadomości społeczeństwa za po 
średnietwem miejscowych dzienników. Na. pod 
stawie tego apelu pracownicy biur Wil. Okręgu 
Woj. LOPP. i Wileńskiego Obwodu Miejskiego 
ŁOPP. zadeklarowałi na budowę kopca jedno: 
razowo 2 proc. miesięcznych poborów. Uchwała 
dotycząca się opodatkowania na ten cel człon- 

ków Zarządu Okręgu Wojewódzkiego zapadnie 
w terminie późniejszym. +1 

W dalszym ciągu cytowanego pisma Zarząd. 
Główny LOPP. powiadomił, że delegacja Zarzą. 
du Głównego LOPP. przyjmuje udział we wszy 
stkich uroczystościach pogrzebowych zarówno w' 
Warszawie jak w Krakowie i Wiłnie. 

POCIĄGI SPECJALNE Z WILNA | 
I GRODNA. 

Z Wilna i Grodna odjechały dwa pociagi 
specjalne ma uroczystości pogrzebowe do War 
szawy i Krakowa, pierwszy dnia 16 maja © go 
dzinie 21,35, drugi dnia 17 maja o godz. 0,05. 
Pierwszym pociągiem pojechała delegacja afr 
cjalna Wileńszczyzny, drugim zaś delegacje or 
ganizacyj ideowych, byłych wojskowych i przy 
sposobienia wojskowego. Pozatem z Grodna od 
szedł pociąg specjalny, wiozący delegację zie- 
mi Grodzieńskiej, a w Białymstoku: został on 
zasilony delegatami ziemi B'ałostockiej: о- 
łem wyjechało temi trzema pociągami zgórą 
1.300 osób, si 

ODEZWA DO WŁAŚCICIELI PRZED- 
SIĘBIORSTW HANDLOWYCH W WIŁ 

NIE. : 
Izba Przemystowo-Handhowa w Wilnie, dzia | 

łając w porozumieniu z Zrzeszeniami Gospodar- - 
czemi (Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcjan w Wilnie, Związkiem Kupców 
Żydowskich w Wilnie, Związkiem Drobnych 
Kupeów Żydowskich w Wilnie, Związkiem Kup. 
ców ł Przemysłowców Detalistów Chrześcijan 
w W'lnie i t. d.) wzywa niniejszem wszystkich 
wiačcicieli sklepėw w Wilnie do zamknięcia 
swych przedsiębiorstw na znak żałoby w sobotę 
dnia 18 b. m. w godzinach od 9 do 13 i od 17. 

FUNDUSZ NA CELE KULTURALNE 
IM. MARSZAŁKA. | 

Głęhoko dotknięci wielką stratą, jaka Spot 

kała cały naród Polski, członkowie Stowarz. 
Techników Polskich w W'IAie, zebrani na po 
siedzeniu żałobnem Rady Stowarzyszenia w dn. 
16 maja 1935 r. uchwalili: uczeić w sposób trwa 
ty pamięć Wskrzesiciela Polski 4 Wodza Naro- 
du, stwarzając w blisk'em Jego sercu Wilnie 
fundusz imienia Marszałka Piłsudskiego na | 
eełe kulturalne. 
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KWIATY OD DZIECI PRZED POR- 

TRETEM MARSZAŁKA. 

Koła Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzy 

ża w Wilnie chcąc uczcić pamięć ś. p. Marszał 

ka Józefa Piłsudskiego, niezapomnianego Wodza 

Narodu ! Ukochanego Dziadka, powzięły myśl 

codziennie przez okres 6-ciotygodniowej żałoby 

składać przed udekorowanym w Komisji Okrę- 

gowej Kół Młodzieży ul. Tatarska 5 portretem 

kwiaty. 

Poszczególne Koła z niecierpliwością oczeku 

ją chwili, gdy będą mogły oddać hołd swych 

dziecięcych serc i zanieść modły za duszę 

Wskrzesiciela Polski. 

Z każdym dniem nowe masy polnego kwie 

cia zaściełają podwyższenie, z którego patrzą 

dobre i mądre oczy Dziadka w łzami szczerej 

miłości i żalu załane — oczy Połskiej Młodzieży 

Czerwonokrzyskiej. 

Uroczystości składania kwiecia i odmawia- 

mia „Anioł Pański" za spokój duszy Ukochane 

go Dziadka odtywają się codziennie o godz 

17 min. 30. 

iDełegacje przychodzą w skupieniu z czer- 

wonokrzyskiemi proporczykami, okrytemi kre- 

pą. Przed odejściem młodzież wpisuje swoje my 

śli i składa podpisy w specjalnie założonej księ 

dze pamiątkowej. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 
Mające się odbyć w dniu dzisiejszym jako w 25 
rocznicę zgonu Elizy Orzeszkowej uroczyste po- 
siedzenie TPN ku uczczeniu Jej pamięci, ze 

względu na uroczystości żałobne po zgonie Ś, p. 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 
go odwołuje się. O nowym terminie posiedzenia 
nastąpi osobne zawiadomienie. 

DEPESZA ZARZĄDU TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ NAUK W WILNIE. 
Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsudska. 

Warszawa, 

Przejęto bezmiernym bólem spowodu zgonu 
Pierwszego Mzrszałka Polski e, swego Członka 

Honorowego i Opiekuna, Towarzystwo Przyja- 
eiół Nauk w Wiln'e przesyła Dostojnej Pani 
wyrazy głębokiego współczucia. 

Prezes (-—) Zdziechowski. 
Sekretarz (—) JODZIEWICZ. 

UCHWAŁA PRACOWNIKÓW PAŃST- 
WOWEGO MONOPOLU SPIRYTUSO- 
WEGO WYTWÓRNI W WILNIE. 
„Dła uczczenia pamięci zmarłego Wielkiego 

Budowniczego Polski, Marszałka Józefa Pilsud- 
skiego, którego naczelną dewizą było — „bndo- 
wać Państwa Mocarstwowe własnemi siłami* — 
zebrani w dniu 156 maja 1935 roku urzędnicy 
ł rohotnicy Państwowego Monopołu Spirytuso- 
wego — Wytwórni w Wilnie — kierowani tą 
ideą — przeznaczają: urzędn'cy — pełny zaro- 
bek dzienny i robotnicy 50%/0 zarobku dziennego 
w kwocie zł. 627 NA BUDOWĘ LOTNICTWA 
w Polsce — do dyspozycji LOPP.* 

— KOŁO WILEŃSKIE RODZINY WOJSKO- 
WIEJ jako jedna z nielicznych organizacyj po- 
wołajpych do życia przez Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, wstrząśnięte w'eścią 
© Jego śmierci wysłało 13 maja depeszę kondo- 
lencyjną do Pani Marszałkowej i Córek. 

Na dzień 17 maja zostało zwołane Nadzwy- 
'czajne Żałobne Zebranie Członkiń, które w ska 
pieniu wysłuchały orędzia Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej craz dwum'nutowem milczeniem 
uczciły pamięć Wielkiego Wodza Narodu. 

Zebranie powzięło następujące uchwały: 
1) Nazwać 6-ciooddziałową szkołę Rodziny 

Wojskowej imieniem Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. 

2) Zainicjować zbiórkę na pomnik Pierw- 
szego Marszałka Połskt w Wilnie. Doraźnie ze- 
brana na ten cel suma złotych 300 zostane prze 
kazana w swoim czasie Komitetowi Budowy. 

— AKADEMJA ŻAŁOBNA. W niedzielę dn. 
19 maja o godz. 7 wiecz w lokalu Kursów Wie- 
czorowych, prowadzonych przez Akadem'ckie 
Koło Polskiej Macierzy Szkołnej, ul. Kołejowa 1 
m. 12, odbędzie się Akademja Żałobna, poświę- 
coma uczczenia pamięct Pierwszego Marszałka 
Połski Józefa Piłsudskiego. 

— Zarząd Wileńskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego wzywa swych 
członków i sympatyków do wzięcia udziału w 
uroczystościach żałobnych. Zbiórka w sobotę 
o godz. 9.30 przed kościołem Św. Jakóba. 

— Zarządy Akad. Kół PMS, Łodzian, Grod- 
alan w Wilnie wzywają wszystkich swych człon- 
ków i sympatyków do obowiązkowego wzięcia 
udziału w sobotę 18 b. m. w manifestacjach ża- 
łobnych. 

Zbiórka punktualnie o godz, 9 rano na dzie- 
dzińcu im. Ks. Piotra Skargi. 

  

DANA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do óomu Inb przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr. w tekście 60 gr., 
a eglozrenie cyfrowe | tabelaryczne 50%. w namersch niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 

„KURJER* z dnia 18 mają 1935 roku. 

  

— KONWENT BATORIA przesłał do redak- 
cji „Dziennika Wileńskiego* p'smo następującej 
treści: 

„Z powodu stanowiska zajętego przez W. 
Panów w związku ze śmiercią Marszałka Józeta 
Piłsudskiego, niniejszem zrzekamy s'ę Ich pisma 
wysyłanego nam dotąd bezpłatnie”. 

— Żałobne posiedzenie Akad. Koła Łodzian 
t Akad. Koła Macierzy. W! czwartek 16 b, m. 
w lokalu przy ul. Wileńsk'ej 23—9 odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie Zarządów Akademic- 
kiego Koła Polskiej Macierzy Szkołmej i. Aka- 
demickiego Koła Łodzian, poświęcone uczezeniu 

pamięci Manszaika Józefa Piłsudskiego. 
Po krėtkiem przemówieniu prezes Akad 

Koła PMS p. Mirosław Bańkowski odczytał orę 
dzie P. Prezydenta R. P. poczem zebrani oddali 
hołd pamięci Marszałka chwilą milczenia. 

Zarządu obu organizacyj wysłały jeszcze we 
wtorek na ręce JMagnificencji Rektora U. S. B 
pisma kondolencyjne i postanowiły zorganizo- 
wać Akademię Żałobną w dniu 19 maja o godz. 
7 wiecz, 

Pozatem wezwano wszystkich członków do 
nałożenia opasek żałobnych i jak najliczniej- 
szego udziału w uroczystościach żałobnych w 
Wilnie. 

— Do Członków Koła Rolników stud. USB. 
Zgon Marszałka Józefa Piłsudskiego okrył ża- 
łobą cały kraj. My, jako młodzież akademicka 
Wszechnicy  Batorowej, straciliśmy swego 
Wskrzesicieła, Opiekuna i Przyjaciela. Doce- 
niając Jego zasługi dla naszego Uniwersytetu, 
Wilna i Wiłeńszcyzny. Zarząd Koła na pod- 
stawie uchwały, powziętej na nadzwyczajnem 
zebraniu, wzywa Członków Koła do nałożenia 
opasek żałobnych i przykrycia krepą znaczków 
Kołowych. ё Zarząd 

w/z Prezes Bernard Stepowicez. 
Sekretarz Marja Rutkowska. 

— Zarząd Stowarzyszenia Wzajemnej Po- 
mocy Studentów Żydów U. S. B. donosi, że dziś 
w sobotę 18 b, m. o godz. 10 rano odbędzie się 
w synagodze miejskiej uroczyste mabożeństwo 
żałobne dla Studentów Żydów za duszę ś. p. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zarząd wzywa 
Członków Stowarzyszenia o liczne przybycie, jak 
również o wzięcie udziału w defiladzie na płacu 
Łukiskim. 

— Zarząd Oddziału Grodzkiego Związku 
Nauczycielstwa Poiskiego w Wilnie zebrany na 
nadzwyczajnem żałobnem posiedzeniu w dniu 
15 b. m., po złożeniu hołdu pamięci Wskrzesi- 
cielowi Ojczyzny wysłał depesze kondolencyjne: 
1) do Pana Mimistra WIR i OP, 2) do Zarządu 
Głównego Związku Naucżycielstwa Polskiego w 
Warszawie. 

Po zebraniu prezydjum Zarządu udało się 
do Województwa, gdzie w Księdze Kondolencyj 
nej złożyło swoje podpisy. 

Jednocześne Zarząd delegował na uroczy- 
slości pogrzebowe dwóch przedstwicieli, do po- 
zostałych swych członków zwrócił się z apelem, 
aby Ci zastosowali się do ogólnie przyjętych 
form żałobnych, a w dniach najbliższych ma 
być zwołane żałobne walne zebranie, 

— BACZNOŚĆ PEOWIACY. Zarząd Koła 
Związku Peowiaków wzywa wszystkich człon 

ków do wzięcia udziału w uroczystościach ża 
łobnych ku czci Ś. p. Komendanta Józefa Pił- 
sudskiego. 

Zbiórka w dn, 18 bm. o godz, $-ej na pod 
wórzu Straży Pożarnej (uł. Dominikańska 2. 
Stawiennictwo obowiązkowe. 

— 16 MAJA W LOKALU ZW. INWALIDÓW 
WOJ. R. P. w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej 5 
m. 1 odbyło się nadzwyczajne uroczyste żałob 
ne zebranie członków Związku dła uczczenia pa 
mięci I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
W pięknie przystrojonej sali, na podjum umiesz 
czony był portret zgasłego Wodza Narodu, spo 
wity kirem i przybrany żywem kwieciem, poni 
żej zaś umieszczony był sztandgr Związku ораза 
ny wstęgą żałobną. Zebranie zagaił prezes Wil. 
Okręgu Związku Inwalidów Wojennych R. P. 
p Stanisław Chrystowski, odczytując orędzie Pa 
na Prezydenta R. P., którego zebrani wysłucha 
l5 stojąc, a następnie zarządził 3-minutową ci 
szę dła uczczenia pamięci Zmarłego, poczem wez 
wał zebranych, odczytując niezwykle podniosły 
apel władz Związku, do ślubowania wierności 
ideałom i wskazaniom zgasłego Wodza. Skołei 
odczytano depeszę wysłaną przez Zarząd Związ 
ku na ręce p. Marszałkowej Al. Pisudskiej z kon 
dolencjami, oraz pismo ogólne Zarządu Okręgu 
i rozkaz Federacji PZOO. Nr. 57. 

Po zakończeniu oficjalnej części Żałobnego 
Zebarnia, odczytano program uroczystości żałob 
mych w Warszawie i Krakowie według informa 
vj podanych w prasie. 

ROALORAWRYOZOPY ZI SZWEOO ZOE BT PEPEES. 

Od Wydawnictwa 
Z powodu pogrzebu ś. p. Marszał 

ka Piłsudskiego i uroczystości 'z tem 

związanych, Redakcja i Administracja 

naszego pisma dziś w sobotę będą nie- 

czynne do godz. 12-ej w południe. 

  

— Dziś © godz. 9-ej rano w kościele Bernar 
dyńskim zostanie odprawione nabożeństwo ża- 
łobne za duszę ś$. p. Marszałka Józefa Piłsud- 

skiego. „Requiem** wykona chór „Hasło* z to- 
warzyszeńiem orkiestry. 

— lzba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
komunikuje, że w dniu 18 b, m. o godz. 17 w 
lokalu Izby odbędzie się nadzwyczajne Żałobne 
Plenarne Posiedzenie Izby, poświęcone uczcze- 
niu pamięci ś. p. Pierwszego Marszałka Połski 
Józefa Piłsudskiego. 

— Zarząd Wileńskiego Wojewódzkiego Od 
działa Stowarzyszenia  M'erniczych Przysięg 
łych wzywa swych członków do pnrzywdziania 
opasek żałobnych z powodu zgonu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

— W GIMNAZJUM T-WA PEDAGOGÓW od 
było się w piątek dnia 17 maja wiecz. uroczyste 
zebranie Żałobne uczniów, rodziców i grona 
nauczycielskiego. 

Uroczystość zainaugórował chór kantatą „Na 
zgon Wodza". Po przemówieniu dyr. i odczyta 
miu Orędzia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
zemrani złożyli hołd pamięci Wskrzesicieła i Bu 
dawniczego Polski. 

Zebranie zakończyło się odegraniem przez 
uczenice Nocturnu i Marsza Żałobnego Chopina. 

— ZARZĄD CENTRALI CHRZ. ZW. ZAW. 
w Wilnie na nadzwyczajnem posiedzeniu w dn. 

16 maja b r uchwalił wystosować wezwanie do 

Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Wił 

nie, by Związki te wezwały swoich członków do 

wzięcia udziału w uroczystościach żałobnych z 

powodu zgonu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Pierwszego Naczelnika Państwa w Odrodzonej 

Ojczyźnie i Oswobodzicieła Witna, oraz wysła 

ły na smutne dla całego Narodu Polskiego uro 

czystości poczty sztandarowe. 

w żałobie 
— Związek Przemysłowców i Garbarzy Ziemi 

Wileńskiej zwołał w dniu 16 b. m. nadzwyczajne 
żałobne posiedzenie swoich członków, dła ucz- 
czenia pamięci Wielkiego Zmarłego Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu hołdu Jego po- 
mięci zebrani uchwalili wysłać na ręce pana: 
ministra przemysłu i handlu depeszę kondojen 
cyjną. 

— 16 b. m. Klub Lekarzy Polskich — Od- 
dział w Wilnie — anial swe uroczyste posiedze- 
nie żałobne ku uczczeniu pamięci Pierwszego 
Marszałka Polski ś. p. Józefa Piłsudskiego. 

Uczestnicy zebrania wysłuchali stojąc prze- 
mówienia prezesa Klubu, uczcili pamięć -Mar- 

szałka paruminutowem milczeniem, a w końcm 
uchwalili wysłanie na ręce Wojewody Wileń- 
skiego rezolucji treści następującej: 

„W. chwili żałoby narodowej lekarze-człon- 
kowie Klubu Lekarzy Polskich w Wilnie skła- 
dają na ręce Pana Wojewody wyrazy głębokiego 
smutku i bólu spowodu zgonu  Umiłowanege 
Wodza Narodu Pierwszego Marszałka Połski 
4. p. Józefa Piłsudskiego." 

OFIARY 
W; związku z utworzeniem funduszu stypcn- 

djalnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przez Towarzystwo TOM Opieki nad Zdołuą 
a 'Niezamożną 'Młodzieżą Szkolną składam na 
ten fundusz 10 zł. i wzywam do złożenia takiej 
że sumy pamów Kordowicza Wiktora i Nowie- 
kiego Tadeusza. 

Mieczysław Sitkowski 
Kierownik szkoły pow. w Bieniakoniach. 

* ^ ° 

Zl. 10 na Sierociniec im. Marszałka Piłsud- 
skiego przeznaczyła firma „Żywność* wł. Dron- 
sejko spowodu otwarcia i poświęcenia w dniu 
16 b. m. przez ks, Kuleszę sklepu spożywczego 
przy ul. Mickiewicza 4. 

  

Od Wydawnictwa 
Wszystkim naszym P. P. Prenumeratorom miejscowym, którzy 

opłacili prenumeratę za kwiecień i maj, przy dzisiejszym n-rze „Kurjera 
Wileńskiego" przesyłamy część l-szą powieści W. Weresajewa 

„STOSTRY* 
jako dalszy tom zapowiadan. cyklu powieści młod. pisarzy sowieckich, 

Ci z P. P. Prenumeratorów, którzy nie otrzymają powieści, a pre- 
numeratę uiścili, proszeni są o reklamowanie w swoim Urzędzie pocz- 
towym lub w administr. naszego pisma— Wilno, Bisk. Bandurskiego 4 
  

  

Nie welno kupować szkła, porcelany i fajansu 
„zanim nia obejrzycie wystawy i nie sprawdzicie cen 

składzie hurtowym i detalicznym 

0-4. „F. ODYNIEC" 
WILNO, UL. WIELKA 19, TEL. 4-24 

Sklepy detaliczne i restauracje korzystają z cen hurtowych. 

Wypożyczamy naczynia we wszystkich ilościach. 
Urzędnicy korzystają z kredytu orderowego. 

w największym 

, DOKTÓR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator 8zpit. Sawloz 

Choroby. skórne, 
weneryczne i kobiece 
Wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 

  

  

Numer akt km 85/35 

Obwieszczenie 
o licytacji ruchomości 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wołożynie 
Stefan Murza-Murzicz, mający kancelarję w 
Wołożynie przy ul. Polnej Nr. 36 na podstawie 
art, 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomo- 
ści, że dnia 24 maja 1935 roku o godz. 11 przy 
stacji kol. Bohdanów gm. wiszniewskiej odbę- 
dzie się ł-sza licytacja ruchomości, należących 
do Berki Gałperyna, składających się z obcią- 
gaczki, korkownicy i 300 litrów piwa, oszaco- 
wanych na łączną sumę zł. 605. 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 16 maja 1935 r. 
Komornik Murza-Murziez. 

į 

Poszukuję mieszkania 
3—4-pokoj. z wygodami (łazienka) 
w pobliżu Placu Katedralnego. 
Oferty do admin. „Kurjera W.* 

pod „W. M.* 

Szkolne schronisko 
nad Naroczą potrzebuje dostawy na okres let- 

xi MIĘSA oraz wędlin. 
Informacyj listownych udziela zarząd. 

  

  
  

Chor. wenerycz,, syfilia, 
skórne i moczopłciowa 
Zamkowa 15, tel. 1968 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

Nara Labnrowa 
Przyjrauje od 9—7 w 

Z powodu wyjazdu 

sprzedaje się 
po wygodnej cenie: 

1) Jazzband, 2) Kontra- 
Bas (drewn.) i 3) Vio- 
linczela — ul. Domini- 
kańska 14, m. 3. Oglą- 
dać można od g. 4—6 

  

  

  

ul. 4, Jasińskiego 5-26 
Nowoczesne 5-pokoj. | róg Ofiarnej (ohok: Sądu) 

mieszkanie 
odremontowane, z la- ARUSZEBI 4. 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Wielką 104 
tamie gabinet kosmet., 
msuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzajki i wągry 

zienką i wszelkiemi wy- 
godami — Kalwaryjska 
mr. 69. m. 1, tel. 14-10 

POKÓJ 
do wynajęcia, duży, 
słoneczny, ze wszelkie- 
mi wygodami, z prawem 
korzystania poczekalni 

Wileńska 25, m. 4 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko: 

  

  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy: 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zsan, 
ma lewo Gedyminowską 

ui. Grodzka 27 

W pobliżu Wilna 

  

    nuję różne prace w do- 
mu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego" 
„pod „Maszynistka“ 

Konto czekowe P. K. O. Ne. 80.750, Drukarnia — n), Biskupa Bandurskiego 4. Telefon 2-40. 
gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEN: Za wiersa 

  dzierżawy niedužego 
objektu ziemskiego po” 
szukuję. — Wiadomość 
proszę przesłać do Re- 

dakcji dla W, K. 

TESTAI LANIER TSRS RSA I DRO WETOROOK COSTS 
SUDAKCJA 1 ADMINISTRACJA : Wiino, Bisk. Bandurskiego 4, Telefony: Redakcji 75, Aóministr. 99, Redaktor naczelny przyjmaje od g. 2--3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g, 1 — 3 
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