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Ku uczczeniu pamieci 
Marszałka Piłsudskiego 

Organizacyjne posiedzenie Naczelnego Komitetu 
WIARSZA'WA. (Pat). Dnia 6 bm. odby 

ło się na Zamku Królewskim w Warsza 
wie pod przewodnictwem Prezydenta 
Rzeczypospolitej posiedzenie konstytu- 
cyjne naczelnego komitetu uczczenia pa 
mięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Na posiedzenie przybyło około 130 0- 
sób, mianowicie premjer Sławek, mar- 
szalłłkowie izb ustawodawczych, general 

iry inspektor sił zbrojnych, byli premje 
rzy Bartel, Prystor, Jędrzejewicz i Koz 
łowski, kardynał Kakowski, wszyscy 
członkowie rządu, prezesi NIK, sądu naj 

wyższego, majw. trybunału admin. i pro 
kuratorji generalnej, weteranów z 63 ro 
ku, inspektorowie armji, wojewodowie, 
biskup polowy Gawlina, przedstawiciele 
episkopatu katolickiego, prawosławne- 
go, ewangelicko - reformowanego, nad 
rabin, mufti, hachamni karaimów, rekto- 
rzy szkół akademickich, prezesi towa” 
rzystw naukowych Warszawy, Krakowa 
Lwowa, Wilna, Poznania i Lublina, pre 
zydenci miast Warszawy, Krakówa, Lwo 
wa, Poznania, Katowice i Grudziądza oraz 
inne osoby powołane przez prezydenta 
Rzplitej 

Przemówienie Pana Prezydenta 
Q godz. 11,10 wszedł na salę zebrań 

Prezydent Rzplitej i otworzył posiedze- 
nie przemówienie, w którem zaznaczył, 
że zgon Pierwszego Marszałka Polski J6 
zefa Piłsudskiego stał się ciosem, który 
sięgnął najgłębszych pokładów naszych 
uczuć i dobył z nich szlachetną potrzebe 
zjednoczenia wszystkich obywateli w 
hełdzie dla nieśmiertelnej wiełkości Jó- 
zeta Piłsudskiego. W całym kraju posta 
nowieno dać wyraz uczuciom czci dła 
Marszałka Piłsudskiego i by szłachelne 
te zamierzenia uchronić przed rozprosze 
niem, uznał Prezydent Rzplitej za wska 

  

zane zharmonizować zrodzene wśród spo 
łeczeństwa inicjatywy mające za cel trwa 
łe uezezenie M ака Р skiego i dia 
tego zaprosił dziś obywatetki i obywate 
li jako Naczelny Komitet Uezczenia Pa 
mięci Marszałka Józefa Piłsudskiego Pra 
tami tego komitetu pragnie Prezydent 
Rzplitej za zgodą” zebranych kierować 
osobiście przy pomocy prezydium i przez 
komitet wykonawczy. 

W. końcu Prezydent Rzplitej udzielił 
głosu gen. Wieniawa Dlłagoszewskiemu, 
który z jego polecenia przeprowadził pra 
ce przygotowawcze. 
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Przemówienie gen. Wieniawy Długoszowskiegn 
Następnie gen. Wieniawa Długoszowski wy- 

głosii referat. Zaznaczyt on, że potrzebę pow- 
stania naczelnego komitetu odczuwa cały kraj, 
s wyrazem tej potrzeby jest wola prezydenia 
„powołująca go do życia. W  najmniej- 

2 zakątkach naszej Ojczyzny rodzą się 
samorzuinie najrozmaitsze pomysły i projekty 
«Па uczczenia, pamięci Marszałka. Wiele wśród 
nich jest wzniosłych, wiele mądrych i praktycz 
nych, wiele serdecznych a w sumie wszystkie 
mają jeden brak, brak połegający na nadmiarze. 

Nie wynika z tego, ahy zadaniem komitetu hy- 
łe hamowanie regjonalnych czy prowincjonat- 
nych inmiejatyw uczczenia budowniczego Pol- 
gki pomnikiem powstałym w tem czy innem 

mieście, miasteczku, czy wiosce, pod warun- 
kiem, że na jego wystawienie znajdą się na miej 
seu odpowiednie fumdusze bez apełowania na 
ten cel do ofiarności społeczeństwa, bez pu- 
kamia do rządu, by dopomógł do osiągnięcia za 
mierzonych ponad siły i środki prac. DO TYCH 
REGIONALNYCH POCZYNAŃ, KTÓRE POWIN 
NY RACHOWAĆ TYLKO NA WŁASNE SIŁY Łł 
ŚRODKI, NIE MOŻNA OCZYWIŚCIE ZALICZAĆ 
KRAKOWA, WARSZAWY i WIŁNA. Obok kop 
«a Sypanego w Krakowie na Sowińcu rękami oby 
wateli całej Rzeczypospolitej, na wszystkich mie 
szkońców naszej ojczyzny Spada obowiązek 
przyczynić się do tego, by trumna z najdroższe 
mi naszemi zwłokami spoczęła w sarkofagu go 
dnym Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zrozumia 
łą jest również rzeczą, że mieszkańcy całej Pol 
ski muszą się podzielić troską o to, jaki będzie 
pomnik Meorszałka w Warszawie i staraniami, 
aby rozmiarem, pomysiem, wartością jako dziełe 
sztuki przy solidnej pracy rzeźbiarzy, architek- 
tów i urbanistów stał się symbolem skoncentro 

wanej w mim wielkości, to jest wielkošei JGze- 
fa Piłsudskiego, wielkości Rzeczypospolitej 4 
wielkości naszej stolicy. W KOŃCU, LECZ NIE 
NAQSTATKU, WIILNO, UMIŁOWANE KOMEN 
DANTA WILNO, NARZUCA SIĘ TYSIĄCEM SER 
DECZNYCH WSPOMNIEŃ, WIĄŻĄCYCH SIĘ 
Z JEGO OSOBĄ. Pożądaną rzeczą byłoby, aby 
wszystkie regionalne komitety uzgodniły, wzo 
rem stołecznego warszawskiego komitetu, swoje 
plany z komitetem naczelnym. Może w ten spo 
sób zdołamy znaleźć wyraźny styi plastyczny ©- 
poki Piłsudskiego. Może wspólnemi wysiłkami 
znajdziemy piękno form, to piękno, które on 
w maszych duszach wykuwał, Rozumiał on do- 
brze, że piękno jest wyrazem najdumniejszych 
i najszczytniejszych wartości w narodzie. TKLI 
WA TA TROSKA © PIĘKNOŚĆ PRZEBIŁA SIĘ 
JUŻ W SŁOWACH LISTU WYSŁANEGO 11-go 
MARCA 1934 R. DO REKTORA UNIWERSYTE- 
TU STEFANA BATOREGO W WILNIE, GDY, 
PISZĄC O BUDŻECIE TEJ UCZELNI, POWIA- 

   

  

„OBOK TEGO, GDYBY JAKAŚ CZĘŚĆ, 
BY NIEWIELKA, DANA BYŁA NA NAJ- 

  

    

WARSZAWA. (Pat). O godz. 16,30 roz 
poczęło się plenarne posiedzenie senatu. 
Na ławach rządowych zasiedli członko- 

wie rządu z premjerem Sławkiem na cze 
łe, na ławach wyższych urzędników mar 
szałek sejmu Świtalski, prezes NIK. Krze 
mieński, prezes NTA Hełczyński, wszys 
cy podsekretarze stanu oraz wyżsi urzęd 
nicy państwowi. 

Po zawiadomieniu izby o zawiadomie 

niu Prezydenta Rzeczypospolitej o otwar 
ciu sesji nadzwyczajnej senatu Marsza- 
łek Raczkiewicz wśród ogólnej ciszy aš 
wiadczył: 

Zwełałem dzisiejsze posiedzenie, byśmy ja- 

  

NIEPRAKTYCZNIEJSZY, LECZ TEMRARDZIEJ 
Mi DROGI WYDZIAŁ SZTUKI, BYŁBYM BAR- 
DŻO RAD. DUMNY JESTEM ZAWSZE Z TEGO, 
ŻE WILNO MA TAKI WYDZIAŁ, JAKIEGO NIE 
MA GDZIEINDIEJ, A TAK SIĘ BOJĘ, ŻE Z!- 
MNE PGDMUCHY POZIOMOŚCI GŁUPIEGO RO 
ZUMKU ZDMUCHNĄĆ MOGĄ I TEN LEDWIE 
TLEJĄCY PŁOMYK PIĘKNA W ŻYCIU*. 

Słowa te nie wymagają komentarzy, a cytuję 
je dlatego, że obawiam się, iż praktyczność i 
użyteczność w projektach uczczenia pamięci ko 
mendanta nie zairiumiowalaby dyktatorsko nad 
wiełkością i pięknem, „PRZED POLSKĄ STOI 
WIELKIE PYTANIE — cytuję słowa Komendan 
ta — CZY MA BYĆ PAŃSTWEM RÓWNORZĘD 
NEM Z WIELKIEMI POTĘGAMI ŚWIATA, 
CZY MA BYĆ PAŃSTWEM. MAŁEM POTRZE- 
BUJĄCEM OPIEKI MOŻNYCH. NA TO PYTA- 
NIE POLSKA JESZCZE NIE ODPOWIEDZIAŁA 
TEN GZAMIN SIŁ SWOICH JESZCZE ZDAĆ 
MUSI CZEKA NAS POD TYM WZGLĘDEM 
WIELKI WYSIŁEK, NA KTÓRY MY WSZYSCY, 
NOWOCZESNE POKOLENIE, ZDOBYĆ SIĘ MU 
SIMY, JEŻELI CHCEMY OBRÓCIĆ TAK DALE 
KO KOŁO HISTORI, BY WIELKA RZECZPO 
SPOŁITA POLSKA BYŁA NAJWIĘKSZĄ POTĘ 
Gi ETYLKO WOJENNĄ LECZ TAKŽE KUL 
TURALNĄ NA GAŁYM WSCHODZIE. WSKRZE 
SIG JĄ MUSIMY I TAK POSTAWIĆ W SIŁE I 
MOCY, POTEDZE DUCHA I WIELKIEJ KULTU 
RY, ABY SIĘ OSTAĆ MOGŁA W TYCH WIEL 
RICH BYĆ.MOŻE PRZEWROTACH, KTÓRE 
LUDZKOŚĆ CZEKAJĄ". 

Oto. chowiązek, który w znacznej mierze 
przez niego szmego już spełniony kładzie nam 
na barki masz zmarły wódz. Ohowiązkienr na- 
czelnym jest zaszczepić w masach najszerszych 
zrozumienie tych wskazań. 

Komitet rozpatrzy wszystkie istniejące pro- 
jekty a po uzyskaniu zgody na nie pani Mar- 
szałkowej Piłsudskiej oraz aprohaty prezydenta 
Rzeczypospolitej przystąpi do ich realizowania 

  

    

    

  

Plenarne posiedzenie Senatu 
ko Senat Rzeczypospolitej uczcili pamięć Józe- 
fa Piłsudskiego (wszyscy wstają z miejsc). Pro- 
chy Marszałka naród. odprowadził „do krypty 
wawelskiej. W imieniu Polski żcgnał je Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. Pochylamy dziś głowy 
przed duchem Józefa Pilsndskiego i w ciszy i 
skupieniu składamy mu nasz najgłębszy hołd 
(następuje dłuższa chwila ciszy). 

Marszałek senatu oświadcza: Senat Rzeczypo 
spolitej złcżył uroczysty hołd pamięci Wskrze- 
sieiela Ojczyzny. W pierwszych dniach żałoby 
sensi otrzymał kondolencje od wielu senatów 
i izb wyższych z zagraniey. Te świadectwa przy 
jaźni i współczucia zrozumienia wielkości na- 
szej żałoby senat Rzeczypospolitej zachowa we 
wdzięcznej pamięci. 

Ps tem oświadczeniu marszałek Raczkiewicz 
zamknął posiedzenie. 

Plenarne posiedzenie Seimu 
WARSZAWA. (Pat). O godz. 16.15 roz 

„poczęło się plenarne posiedzenie sejmu 
Ławy poselskie przepełnione. Posłowie 
przybyli czarno ubrami z żałobnemi opa 
skami na lewem ramieniu. Na ławach 
rządowych zasiedli członkowie gabinetu 
in corpore z premjerem Sławikiem ла cze 
le. Na ławach wyższych urzędników zaję 
li miejsca marszałek senatu Raczkiewicz, 

prezesi Krzemieński i Hełczyński, wszy 
scy podsekretarze stanu oraz wyżsi urzęd 
nicy. Loża prasowa przepełniona przed 
stawicielami prasy krajowej i zagranicz 
mej. Na galerji licznie zebrana publicz- 
ność. 
Marszałek Świtalski podaje do wiado 

mości izby, iż 1/6 otrzymał zarządzenie 
Prezydenta Rzplitej o otwarciu sesji nad 
zwyczajnej sejmu dla załatwienia nastę 
pujących spraw: Ustawy o wyborze Pre 
zydenta Rzeczypospolitej, ordynacji wy 
borczej do sejmu i ordynacji wyborczej 

do senatu. Po tem zawiadomieniu mar- 

szałek otworzył posiedzenie. z 
Wśród ogólnej ciszy marszałek Świ- 

talski oświadczył: 
Wzywam Wysoką Izbę, by powstawszy, mil- 

czeniem oddała hołd Józefowi Piłsudskiemu, 
(wszyscy powstają i w miłezeniu oddają hołd 
wadzawi Narodu). 

Następnie marszałek Świtalski oświadcza: 
W i mieniu sejmu składam jaknajbardziej go- 
rące podziękowanie wszystkim eialom ustawe 
dawezym innych państw, które zamanitestowa- 
ły swe współczueia w naszym bólu. 

Po zawiadomieniu izby o zmianach ja 
kie zaszły w rządzie od chwili zamknię 
cia sesji zwyczajnej sejmu, sekretarz pre 
zydjum poseł Skrypnik odczytał wnios 
ki. jalkie wpłynęły do laski marszałkow 
skiej, a mianowicie wnioski BBWR. w 
sprawie ordynacji: wyborczej do sejmu i 
senatu oraz ustawy o wyborze Prezyden 
ta Rzeczypospolitej, jak również wnio 
sek PPS. w sprawie ordymacji wybor- 

czych do sejmu i senatu. Wnioski te mar 
szałek odesłał do komisji konstytucyjnej 
poczem zamknął posiedzenie. 

Dziś zwracamy się do wszystkich obywatcii Rze 
czypospolitej ahy w zrozumieniu celowości i 
zbioroweści wysiłków wyzbyli się partykular — 
nyeh projektów. pośw ięcająe nawet zamierzenia, 
do których już zdołał: się przywiązać. 
: Po reieracie prezydent Rzeczypospoliteį о- 
świadczył że w eelu nadania form. organizacy j- 
nych powołał prezydjum komitetu naczelnego i 
wydział wykonawczy. 7 

DO PREZYDJUM KOMITETU WESZLI: 
Prem żer Sławek, generalny ̀ inspektor sił zbrojnych Rydz Śmigły, Kardynał Kakowski. Aleksander Pryster, kierownik ministerstwa spraw wojsk. Kasprzycki, inspektor armji gen. Sosnkowski, wiceminister Sławaj /Składkowski. 

  

DO WYDZIAŁU WYKONAW: EGO 
i Prezydent Rzeczypos; olitej owołał: ы Wieniawa Dlugostowskicgo, Etórókki jednęcha nie zlecił kierownictwo wydz. wykonawczego. posła Brzęk Osińskiego, prezesa BGK. Góreckie - Eo, prof, Wojciecha Jastrzęhowskiego, wicemi nistra, Koca, posła Miedzińskiego, wiceministra Siedleckiego, prezydenta Warszawy Śtarzyńskie go, red. Stpiczyńskiego, panią Sujkowską i pre esa Artura Śliwińskiego, ` 

DO KOMISJI REWIZYJNEJ 
Prezydent Rzeczy) i : ` NIK. Krietsieiiakiogo, | panika modłę cca pińskiego, prezesa prokuratorji generalnej Stan. Bukowieckiego, prezesa Banku Polskiego Wró- noni dórwa Sea Zaleskiego. 

zee prezydent Rzeczypospolitej odczytał TEKST AKT ] E 
KO UTWORZENIA NACZELNEGO 

Działo się na Zamku Królewskim w 
Warszawie, dnia 6 czerwca 1936r; 

: My, współcześni Józefa Piłsudskiego 
świadkowie Jego wielkich czynów, jak 
również Jego podkomendni żołnierze i 
uczniowie, którym dane było w Jego epo 
ce żyć i pracować, w przekonaniu, iż na- 
ród cały z poczynaniami naszemi sie je- 
dnoczy, 

: 
, przystępujemy do stworzenia pomni-- 

ków, które byłyby godnem uczczeniem pa 
mięci zmarłego Wodża i w tym celu, po- 
wołani przez Prezydenta Rzeczypospoli- | 

tej, konstytujemy się pod Jego przewod- 
niectwem jako: 

Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci 
Marszałka Józeja Pilsudskiego 

i zaproponował obecnym, by pod ak 
tem tym położyli swe podpisy, pierwszy 
Kładąc na nim swój podpis. A 

Po złożeniu przez wszystkich _obec-. 
nych podpisu na akcie, prezydent posie» 
dzenie zamknął. 3 

Do Komitetu Naczelnego jaż napły- 
wają deklarację współpracy 

„ WARSZAWA. (Pat). W ciągu dnia dzi 
Siejszego zaczęły napływać zgłoszenia de 
klaracyj, które deklaru ją Naczelnemu Ko 
mitetowi Uczczenia Pamięci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego swoją współpracę i 
sddają do dyspozycji siły swoich organi 
zacyj i członków. Jako pierwsze zgłosi 
ł yakces do prac Naczelnego Komitetu 
następujące organizacje: 

Zw. Legjonistów, Zw. Peowiaków, Zw. 
Strzelecki, Zw. Dziennikarzy Rzplitej, 
Zw. Wydawców Dzienników i Czasopism 
Naczelna Rada Adwokacka, Polski Czer 
wony Krzyż, T-wo Odbudowy Zulowa, 
T-wo Polsko - Jugosłowiańskie, Związek. 
Stowarzyszeń Przyjaciół Wielkiej War- 
szawy. 
W dalszym ciągu zgłosiły swe przystą 

pienie Federacja PZOO, Unja Związków 
Obrończyń Ojczyzny i Akademja Sztuk 
Pięknych. ! 
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PARYŻ. (Pat). Minister Pietri konfero 
wał dziś kolejno z Tardieu, Lawalem, 
Flandinem, Caillaus. Malvym, Daladie- 
rem, Herriotem, Blumem, Mandlem i in 
nymi politykami. Popołudniu sytuacja 
wydawała się wy jaś i jaż można by 
ło zawważyć edprężenie w izbie, jednak 
że ostatnie rozmowy z politykami nie da 
ły konkretnego rezultatu, gdyż o godz. 
17,30 minister Pietri zrzekł się misji two 
rzenia gabinetu. 

W poszukiwaniu 
premjera 

PARYŻ. (Pat). Prezydent Lebrun za- 
proponował przewodniczącemu grupy 
radykałów Delbossowi misję tworzenia 
gabinetu, lecz tenże odpowiedział odmow 

nie. 
PARYŻ. (Pat). Minister Łavał przyjął 

misję tworzenia rządu. 
Vikas k de CEO PRZE OSS 

Lotnicza delegacja czechosłowacka 
w Kijowie 

MOSKWA. (Pat). Czechosłowacka de 
legacja lotnicza z gen. Fajfrem na czele 
odleciała wczoraj do Kijowa, gdzie wylą 
dowała na noc. Przy odlocie z Moskwy 
iprzy lądowaniu w Kijowie oddano ho 

nory wojskowe. 

Projekt reformy konstytucji Indyj 
uchwaliła Izba Gmin w Angiji 
LONDYN. (Pat). Izba Gmin uchwali- 

ła wczoraj w trzeciem czytaniu projekt 
reformy ustroju konstytucyjnego Indyj. 
Projekt, nad którym Izba Gmin debato 
wała 4 lata, zostanie dziś odesłany do Iz 
by Lordów. 

  

  

   

  

Pietri zrzekł się misji formowania gabinetu 

Lawal tworzy nowy rząd 
Spodziewany skład gabinetu 

PARYŻ. (Pat). Po północy w kołach pra 
sowych podawano, jak donosi Havas na 
stępującą przybliżoną listę gabinetu: 

PIOTR LAVAL - 
zagraniczne, 
Marsz. PETAIN 

teki, 

CATLLAUX—minister stanu bez teki, 
HERRIOT — minister stanu bez teki, 
MARIN — minister stanu bez teki, 
PERNOT — sprawiedliwość, 
MARCOMBES — sprawy wewnętrzne, 

premjer.i sprawy 

— minister stanu bez 

'PIETRI — fimanse. 
Gen. MAURIN — wojna, 
FLANDIN — marynarka, 
Gen. DENAIN — lotnictwo, 
LAURENT EYNAC — przemysł i han 

del. 
PAGANON -—— roboty publiczne, 
ROLLIN — kolonje, 
MANDEL — poezta i telegraf, 
FROSSARD — praca 
Nieobsadzone są dotychczas 4 teki: rol 

nietwo, emerytura, zdrowie publiczne i 

oświata. 

  

Próba uzgodnienia stanowiska grup 
lewicowych 

Uchwała socjalistów S. F. i O. 
PARYŻ, (Pat). Parlamentarna frakcja socjali 

stów 5, F. i O. uchwaliła rezolucję, w której 
podkreśla swój program polityczny. Grupa przy 
įeta do wiadomości oświadczenie złożene na 
posiedzeniu reprezentantów lewicy przez dele 
gatów trakcji komunistycznej, grupy repubtika 
uów i socjalistów Franeji oraz delegatów gru- 
py radykalnej. 

W: szczególności socjaliści S.F. i O, przyjęli 

do wiadomości, że frakcja komunistyczną uwa 

ża za konieczne utworzenie rządu przez ugru- 

powanie lewiey, a to celem ochrony instytueyj 

demokratycznych przed atakami faszyzmu, utrzy 

manie franka wobec ataków spekułacji i pow 

zięcia wszelkich miezbędnych zarządzeń, fe- 
żących w interesie klasy praeującej. 

Soejališei S. F, i O. przyjęti również pod 

uwagę żądznia innych ugrupowań, aby został 

utworzony rząd, którego program zawcznsu był- 

by przyjęty przez poszczególne ugrupowania. 

Rząd ten powinien przygotować referendum lu 

dowe. Socjaliści S.F. i O, oświadczają się za 

rządem stałym, silnym 1 energicznym, któryby 

przy zdecydowanem poparciu republikanów 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Uniwersytet Józefa Piłsudskiego 
6 czerwca minister WR. i OP. p. Ję- 

'drzejewicz przyjął delegację uniwersyte 
tu warszawskiego, która złożyła minist 
rowi wniosek senatu akademiekiego w 
sprawie nadania uniwersytetowi war- 
szawskiemu nazwy Uniwersytetu Józefa 
Piisudskiego. 
Min. Jędrzejewiez podziękował delega 

Dziś posiedzenie 

cji w imieniu rządu za wybranie przez 
senat tej formy uczezenia pamięci Mar 
szałka i zapewnił, że ze swojej strony po 

dejmie niezwłocznie wszystkie kroki, aby 

wniosek senatu © nadanie uniwersyteto 

wi warszawskiemu nazwy uniwersytetu 
Józefa Piłsudskiego jak najszybciej zre 
alizować. 

Sejmowej Komisji 
Konstytucyjnej 

Pierwsze posiedzenie sejmowej komi 
sji konstytucyjnej zwołane zostało na dzi 
siaj na godz. 11 przed poł. Na posiedze 
miu tem nastąpi podział referatów czte- 
rech wmiosków poselskich, a mianowi- 

Projekt 
Zgłoszony wczoraj do laski marszał- 

kowskiej przez PPS. projekt ordynacji 
wyborczej do Sejmu opiera się na ordy 
nacji z 28 lipca 1922, do której wprowa 
dza szereg zmian, zgodnych z obecnie 
obowiązującą konstytucją. 

Przedewszystkiem wyłącza wojsko- 
wych od głosowania. Co do liczby pos- 
łów, to liczbę tę uzależnia od liczby od- 
danych głosów, licząc na każde 25 tys. 
głosów oddanych w danym okręgu wy- 
hborczym jednego posła. Wiek dla bier- 
nego prawa wyborczego projekt ustana 
wia na lat 30, zaś dla czynnego na 24. 

cie: wniosków Klubu BBWR., zawierają 
cych ustawę o wyborze Prezydenta Rzpli 
tej i ordynacje wyborcze do Sejmu i Se- 
natu, oraz wniosek PPS, dotyczący ordy 
nacji wyborczej do izb ustawodawczych. 

Р. Р. 5. 
Co do Senaiu, to rowniež projekt P. P. 

S. opiera się na ustawie z 28 lipca 1922 
roku. Projekt przewiduje, že Senat skia 
dać się ma z senatorów, powołanych w 
1/3 przez Prezydenta Rzplitej, a w 2/3 w 
drodze wyborów. Wyborcy z całego ob 
szaru Rzplitej wybierają 60 senatorów, 
obok 30 powołanych przez Prezydenta. 
53 mandaty przypadają na listy okręgo- 
we, 7 na listy państwowe. Pozatem pro 
jekt przyznaje prawo wyborcze do Sena 
tu zarówno czynne jak i bierne wszyst 
kim obywatelom, posiadającym takie sa 

me prawa do Sejmu. 

„Zwołanie konferencji rozbrojeniowej 

jest bezcelowe” 
Oświadczenie min. Edena 

ŁONDYN. (Pat). Wczoraj w Izbie 

(min poseł Sander zapytał, czy minister 

spraw zagranicznych zwróci się do preze 

sa konferencji rozbrojeniowej o zwoła- 

nie sesji tej konferencji dla rozważenia 

m. in. projektu ograniczenia zbrojeń lot 

niczych. Mim. Eden odpowiedział, że je 

go zdaniem zwołanie konferencji rozbro 

jeniowej jest bezcelowe, dopóki nie usta 

li się uprzednio porozumienia zaintereso 

wanych mocarstw w sprawie rozbroje- 

nia. 

        

      

      
    

      

      

  

potrafił skutecznie przeciwstawić słę taszyzmowi 
jak również zwalezyć spekułację i kryzys. Gru- 
pa socjalistyczna uważa, że podriał tek w przy 
szłym gabinecie musi nasłąpić według klucza 
partyjnego. 

socjaliści S.F. 1 O, uważają, że przeprowadze 
nie tego rodzaju programu polegać winne na 
dokonaniu głębokich reform struktury społecz- 
nej, domagając się m. in. upaństwowienia głów 
nych dziedzin przemysłu. W zakresie spraw. fl 
nansowych socjališei wypowiadaja się przeciwko 
polityce deflacji. 

W zakresie polityki zagranicznej wypowia- 
dają się za zbiorowemi konwencjami bezpie- 
czeństwa, za rozbrojeniem, porozumieniem mię 
dzynarodowem w sprawie stabilizacji walnt i 
organizacji wymiany. W rezultacie socjaliści wy 
powiadzją się przeciwko pełnomoenietwom dia 
rządu. 

W kołzch parlamentarnych mają wiełkie 
watpłiwości, czy delegaci grup lewicowych zdo- 
tają uzgodnić swe stanowiska ua podstawie 
programu socjalistycznego. 

DAR > 

Szwedzki minister 
oświaty w Warszawie 
WARSZAWA. (Pat). We czwartek o go 

dzinie 17,50 przylecieli samolotem z Poz 
nania do Warszawy szwedzki minister 
oświaty i wyznań Engherg i podsekre- 
tarz stanu tegoż ministerstwa Knoes. 

Ambasador Noel 
u marsz. Świtalskiego 

WARSZAWA. (Pat). Nowomianowa 
ny ambasador Republiki francuskiej pan 
Noe! złożył dziś wizytę marszałkowi Sej 
mu dr. Kazimierzowi Świtałskiemu. 

Konferencja pracy 

Polacy weszii do wszystkich 
komisyj 

GENEWA. (Pat). Konferencja pracy 
kontynuowała wczoraj prace w poszcze 
gólmych komisjach. Członkowie delega- 
cji rządu polskiego zostali wybrani de 
wszystkich komisyj obecnej konferencji, 
do których zgłosili swój udział. Delega 
cia pracodawców połskich weszła do: ke 
misyj: wniosków, bezrobocia młodocia- 
nych, rewizji konwencji węglowych, za 
chowania uprawnień emigrantów i urio 
pów pracowniczych. Połskiej delegacji 
robotniczej przyznano również udział w 
tych komisjach, do których się zgłosiła. 

Min. Benesz w Moskwie 
PRAGA. (Pat). Minister Benesz wyje 

chał do Moskwy. 

TRENCZYŃSKIE 
CIEPLICE 

Niskie ceny ryczałtowe umożliwiają 
każdemu leczenie: reumatyzmu, dny, 
ischiasu, neuralgji i stanów pozaskrze- 
powych. Informacje: Reprez, Trenczyń- 
skich Cieplic, Krakow, Jana 18, parter 

  

  

  

Prezydent Paets odjechał 
przez Wilno do Estonii 

We czwartek rano nrzejeżdżał p 
Wilno w drodze z Warszawy do Es- 
tonji prezydent republiki estońskiej 
Konstanty Paets. Po półgodzinnym po- 
stoju, o godz. 750 prezydenż Paets 
odjechał w dalszą drogę. 

O godz. 10.45 po przybyciu pociągu 
i 

     

к     Przy GRYPIE stosuje się CHININĘ! 

de stacji granicznej Turmont ustawi- 
ła się na peronie kompanja chorąg- 
wiana z orkiestrą oraz zjawiłi się do- 
wódcą korpusu Litwinowicz i staros- 
ta brastawski, którzy przybyli pożeg- 
nač odježdžającego z Polski prezyden- 
ta Estonii. 

  

Pigułki z chininą w proszku „ORIGINALŁ*, powleczone cukrem, są przyjemne 
w użyciu i rozpuszczałne w żołądku. Do nabycia w każdej aptece. Zareże- | 

strowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pod nr. 1492 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 
PRZY STACJI KOLEJOWEJ DRUSKIENIKI 

WAGONY BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI Z WILNEM 

° КАРЕ 
HYDROTERAPJA, ELEKTROTERAPJA, ZABIEGI GINEKO- 
LOGICZNE, INHALATORJUM. — KĄPIELE KASKADOWE. 

ZAKŁAD STOSOWANIA SŁOŃCA, POWIETRZA I RUCHU 
— — Z ODDZIAŁAMI DLA PAŃ, PANÓW I DZIECI — — 

CENY ZNIŻONE. — Ulgi dla urzędników państwowych. 

SEZONY KURACYJNE: 15 maja—l1 lipca, | lipca—15 sierp., 15 sierp.—|l paźdz. 

W parku zdrojowym gra symfoniczna orkiestra. 
WYCIECZKE]! statkiem po Niemnie, samochodowe i konne do pobliskich jerior 

i lasów, — Wszelkich informacyj udzieła bezplatnie Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE



„Gdy wróciłem z Magdeburga i po- 

siadłem władzę, jakiej nikt w Polsce nie 

piastował, wierząc w odrodzenie narodu, 

nie chciałem rządzić baiem i oddałem 

władzę w ręce zwołanego przez siebie $е]- 

mu Ustawodawczego, którego wszak mog- 

łem nie zwoływać”. 

` (Józef Piłsudski w przemówieniu do 

przedstawicieli stronnictw sejmowych w 

dn. 29 maja 1926 r.) 

Sejm i Senat złożyły hołd 
Twórcy. 

Bo przecież źródłem faktu, że z chwi- 
lą odzyskania z powrotem bytu państwo 

wego Polska stała się republiką o ustro- 
ju parlamentarnym -— była wola i decyz 
ja Józefa Piłsudskiego. Był to moment 
przełomowy w dziejach Polski, ów li- 
stopad 1918 roku, kiedy jedyną siłą mo- 

toryczną w Państwie był niedawny wię- 
zień Magdeburga. I w tym dziejowym mo 
mencie przesądził na rzecz ustroju par” 
iamentarnego. 

— „Wśród olbrzymiej zawieruchy — 
oświadczył w pierwszym Sejmie dnia 20 
hutego 1919 roku — w której miljony lu 
dzi rozstrzyga sprawy gwałtem i przemo- 
cą, dążyłem, aby właśnie w naszej Oj- 
czyźnie komieczne i nieuniknione tarcia 
społeczne były rozstrzygane w sposób 
jedynie demokratyczny. 

W trzy lata potem, na otwarcie dru- 
giego Sejmu, 28 listopada 1922, zaapelo- 
wał do posłów: 

„„„W tej pracy, która was czeka, ra- 
zem z wami pracować będą i inne jeszcze 
równorzędne organy państwowe. Dotych 
cząsowe życie polityczne Rzeczypospo- 
litej mie wykazało wybitnych zdolności 
naszych do współpracy. Sądzę przeto, że 

będę w tym wypadku rzecznikiem wszyst 
kiego, co żyje i pracuje poza tą salą, gdy 
zwrócę się do panów z apelem,abyście 
przykładem swoim stwierdzili, że w na- 
szej Ojczyźnie istnieje możność współ- 
pracy...*. 

W pięć lat potem, ma otwarcie trze- 
ciego Sejmu, dnia 27 marca 1928 roku. 

oświadczył jposłom: 
— „Życzę panom, byście czas umieli 

wyzyskać dla poprawienia powszechnie 
odczuwanych wad naszego ustroju pań- 
stwowego, bez którego siły z żadnemi 
trudnościami uporać się nie będziemy 
w stanie”. 

Oto trzy wypowiedzi, inaugurujące 
obrady trzech pierwszych parlamentów 
w Polsce, trzy apele do ustawodawców 
w chwili, gdy zbierali się w r. 1919, 1922 
i 1928. Jak jednak łogicznie różne? 

Czego żąda Józef Piłsudski? Na co 
nacisk kładzie ? 

Na demokratyczność rozstrzygnięć. 
na możność współpracy wszystkich or- 
BEI S 

Sady kwitną 

swemu! 

  

(Wiosenna fantazja) 
Życie człowieka jest nietylko ściśle 

«wiązane z przyrodą, ałe w swym roz- 
woju przedstawia jakby kopję jej czyn- 
ności, które w cyklu pór roku rozwija- 
Ją przed nami swą niezmienną, a wciąż 
rozmaitą panoramę. „O Wiosno, mło- 
dości roku o młodości wiosno żywota”. 
wołają w Italji. Pierwsze kwiaty wyła- 
niające się z pod skorupy obumarłej w 
zimowem odrętwieniu ziemi, czyż nie są 
jak niemowlęta ludzkie, słabę, wątłe, 

jasne i drobne? Olśniewające bielą sady, 
czyż nie są jak panna młoda, idąca do ślu 
bu z oblubieńcem—-słońcem, które rozwi 
nie biały kwiat z purpurowego pączxa, 

rozsypie śnieżne płatki, pozwoli pszezołe 
zebrać pracowicie słodki miód i cierpki 
pyłek z kwiatu, a potem kształtować 

będzie owoc pełen soku, naturalne na- 
stępstwo kwiatu. 

Kwitną biełą śnieżystą sady... oszała- 
te zapachem pszczoły, ciężkim lotem, ob 
ciążonym zebranym zapasem, przecina- 

ją wonne powietrze złotawą smugą. 
Miód i cukier łyka się z każdym odde- 

chem, na (le błękitu, głębokiego jak ko 

- „KURJER* z dnia 7 ezerwca 1935 roku. 

Gdy Sejm oddaje hołd 
swemu Twórcy 

ganów państwowych. wreszcie na popra 
wę ustroju. 

W świetle tych postulatów Józefa 
Piłsudskiego widzimy go jako naturę o 
pierwiastkach głęboko i szczerze demo- 
kratycznych. Józef Piłsudski zaprawdę 
nie chciał nigdy ograniczeń swobód o- 
bywatelskich, nigdy nie występował prze 
ciw prawdziwej demokracji. Natomiast 
z całą bezwzględnością opowiadał się 
przeciw nadużywaniu haseł demokratycz 
nych, przeciw przerostom, których na- 
stępstwem było osłabienie władzy wyko- 
nawczej w Państwie. 

Tak samo nigdy Józef Piłsudski nie 
był przeciwnikiem współpracy parlamen 
tu z innemi organami państwowemi. U- 
znawał tylko ścisłe rozgraniczenie kom- 
petencyj i stanowczo przeciwstawiał się 
przerostowi ..sejmokracji*, przeciw nie- 
odpowiedzialnej, wielogłowej koncepcji 
takiej emanacji stronnictw parlamentar- 
nych, któraby zawierała ..pacta conven- 
ta“ z rządem i od swych nieobliczalnych 
pociągnięć na terenie parłamentarnym 
nzależnić chciała działanie władz wyko- 
nawczych w Państwie. 

Stąd też u tego prawdziwego demo- 
kraty wypłyną zdecydowany odpór prze 
RA 

    

   

ciw przerostom sejmokracji — i stąd też 
na postawie smutnych, nieraz wręcz tra- 
gicznych doświadczeń, poczynionych w 
pierwszem 7-leciu wolnej Polski, wyłoni 

ła się myśl podstawowa: że zmiana wa- 
dliwego ustroju Państwa, na jakim kon- 
stytucja marcowa się oparła, jest nieod- 
zowną koniecznością — i że tę misję ma 
spełnić właśnie sam parlament. Dlatego 
też w roku 1928, w pierwszym po prze- 
wrocie majowym zbierającym się parla 
mencie, wyznacza mu jako główne za- 
danie reformę ustroju i apeluje do pos- 
łów i senatorów, by „umieli wyzyskać 
czas do poprawienia powszechnie odczu 
wamych wad naszego ustroju państwo- 
wego”. 

Sejm i Senat złożyły hołd temu, któ- 
ry w ustroju parlamentamym widział 
odpowiedni dla Polski instrument wła- 
dzy prawodawczej — temu, który do 
końca życia nie sprzeniewierzał się ide- 
ałom prawdziwej demokracji, a jej ide- 
ałne wcielenie widział nie w supremacji 
parłamentaryzmu — jak ją pogrobowcy 
partyj 19-go wieku pojmowali — ale w 
realnej i pożytecznej współpracy władz 
ustawodawczych z władzami wykonaw- 
czemi w Państwie. M. 

  

Jeszcze jedno święto wojskowe w Angiji 

  

W dniach ostatnich pułk strzelców królewskich w Tower obchodził 250-4 rocz. 
fragment uroczystości, która odbyła się z tej okazji. nienia, Na zdjęciu — 

  

cę swego ist- 

„Prawda o sytuacji wewnętrznej w partji komunistycznej 
MOSKWA. (Pat). „Prawda* drukuje 

znamienny artykuł o sytuacji wewnętrz 
nej w partji komunistycznej. 

Auior kreśląc historję dotychczas”- 
wych ruchów opozycyjnych twierdzi, że 
w warunkach obecnych powstanie no- 
wej grupy opozycyjnej wewnątrz par- 

chające oczy, chwieją się oblepione śnie- 
giem kwiatów gałęzie. Młode, zdrowe 
drzewa bujny zapowiadają owoc, wszy- 
stkie, porwane wiosenną mocą, dają z 
siebie co mogą najpiękniejszego. Oto 
karłowata, pokręcona drzewina, wichu- 
ry ją stokroć zgięły do ziemi, wyrosła 
krzywa, marna, brzydka szpetota piękne 
go ogrodu... W ten dzień godów wiosen- 
nych i ona w białą szatę ubrana, w or- 
szaku ślubnym staje. Oto stara grusza 
zgięta jak babka nad wnukami, wnętrze 
wyżarte chorobą, niema serca, czy też 
chere i poranione, resztę tylko życia 
daje drzewu. A jednak i ona ostaikiem 
sił, jak umierająca staruszka, olšniewa- 

bielą swej ostatniej może wiosny. 
Jakaż różnorodność postaci wśród 

drzew ogrodu... Wydaje się, że to czu- 
jące organizmy, których dusza odkry- 
wa tajemnicę swego bytowania w pora- 
nek majowy. Ta jabłoń jest smukła, 
dumna, burze i wichry jej nie zgięły, 
choć obłamały niejedną gałąź, choć ra- 

my na korze a suche, obumarłe konary 
psują harmonję bukietu kwiecia. Oto 
tęgi pień, wyższy nad inne drzewa, roz- 
rósł się i ponad niższe drzewiny opiekuń 
cze konary roztacza, ptaki wiją gniazda 
w zgięciach jego gałęzi, ufne. że bez- 
pieczne mają miejsce do założenia rodzi- 

tii jest możliwe, przyczem grupa taka 
mogłaby się rekrutować z pośród resz- 
tek rozbitych grup antypaństwowych, 
biurokratów, członków partji i t. p. 

Pismo twierdzi, że grupa taka działa 
łaby konspiracyjnie maskując swoją opo 
zycyjną tendencję. 

3 

Posiedzenie komisji 
arbitrażowo-pojednawczej 

w Sporze włosko - abisyńskim 

RZYM. (Pat). Dziś w Medjolanie zbie 
rze się na pierwsze posiedzenie komisja 
pojednawczo - arbitrażowa przewidzia- 
na przez art. 5 włosko - abisyńskiego tra 
ktatu przyjaźni z roku 1928. 

Zgodnie z ostatniemi rezolucjami Ra 
dy Ligi Narodów komisja wybrać ma su 
perarbitra do dnia 25 lipca. Gdyby do 

tego czasu obie strony nie zgodziły się co 
do superarbitra, przewidziane jest zwoła 
nie Rady Ligi Narodów. Podczas ostat- 
niej sesji Rady Ligi Narodów obie stro- 
ny zgodziły się również, że prace komi 
sji muszą zostać ukończone do dnia 25 
sierpnia. 
Sprawa wytyczenia granie między Abi 

symją a Somalją włoską nie wchodzi w 
zakres prac komitetu. Sprawa ta uregu 
łowama ma być później, po zakończeniu 
prac komisji pojednawczej i powierzo- 
na byłaby specjalnej komisji granicznej 
przewidzianej przez traktat z roku 1908. 

Proces 6 miljlonowe 
spekulacje w Kijowie 
MOSKWA, (Pat). W Kijowie rozpoczął się 

proces przeciwko 29 oskarżonym, w tem 12 
urzędnikom sowieckim komisarjatu finansów i 
bankowości, © miljonowe spekulacje, które z 
ich udziałem były dokonane przez grupę speku- 
lantów, działających pod pozorem  popieranix 
rzemiosła, lub pseudospółdzielców. 

Arsenał broni w bagażu 
na dworcu Kol. w Paryżu 

Paryż, (Pat). Jeden z inspektorów koleja- 
wych wykrył przy badaniu bagażu, oddanym na 
przechowanie przed kilku miesięcami na dwor- 
eu Lazare, znaczną ilość broni i amunicji, a mia 
nowieie granaty ręczne i kilkanaście pistołetów 
szybkostrzelnych z nabojami. Bagaż był oddany 
ns, przechowanie w goczątkach października 
1934 r. Ustalono, że pistoiety są tego samego ty- 
pu, co rewolwer mordercy, z którego został za- 
bity król Aleksander i min. Barthou. Wohee 
powyższego powstałe przypuszczenie, że tero- 
ryści chGrwacey przygotowali broń do drugiego 
zamachu, na wypadek gdyby pierwszy się nie 
udał. Obecnie prowadzone jest śledztwo w spra 
wie pochodzenia broni, Jak przypuszczają, 
znajdujący się w areszcie śledczym w Marsylji 
% Chorwaci, którzy dotychczas nie przyznawali 
się do udziału w zamachu, będą mogli udzielić 
wskazówek skąd broń pochodzi i być może, że 
eni sami oddałi ją na przechowanie. 

Duży pożar w Nanklnie 
SZANGHAJ, (Pat). W dzielnicy portowej w 

Nankinie wybuchł gwałiowny pożar, który roz 
szerzał się z niezwykłą szybkościa i zniszezył 
zgórą 660 domów ubogiej ludności ehińskiej. 

Giełda warszawska 
WARSZAWIA, (Pal). Dewizy: Berlin 214.25— 

2 5—213.25. Holandja 359— — 358,75 — 
359.66 — 367.85. Londyn 26.33 — 26.46 — 26.20. 
Nowy Jork 5.31 i trzy ósme — 5.34 i trzy ósme 
— 5.28 i trzy ósme. Kabel 5.31 i pół — 5.34 i pół 
- 28 i pół. Paryż 34.97 — 35.06 34.88. 
Szwajcarja 178.15 — 173.58 —172.72, Włochy: 
43.88 — 44.10 — 43.66. Tendencja niejednolita. 

Dolar 5.29 i pół. Dolar zł. 9.21. Rubel 4.75. 
Czenwońce 1,63. Budowlana 42.50. Dolarówka 
52.50. 

  

  

      

ny, wysiadywania jaj i wychowania po- 
tomstwa. Kwiat duży, bujny, zapowiada 
obfity plon w przyszłości, wichrom po- 
trafj takie drzewo się oprzeć, stawać 
mężnie, jak dzielny, silny, człowiek, 
przeciw zawiejom, srogim mrozem, zgni 
łym pluchom i burzom piorunowym. To 
nad całym sadem władca i opiekum, pod 
niem chroni się człowiek pełen nadziei, 
mierząc okiem siłę rozrostu, obietnicę 
plonu i zachwycające się cudem przyro- 
dy, tak pospolitym, powtarzającym się 
to roku, a jednak za każdym razem je- 
dynym. Bo mie jedną wiosnę miewa 
człowiek w życiu, ale tyle, ile ich los 
wyczaruje. Biegną drzewiny w bieli... 
większe i mniejsze, a wszystkie takie 
biało-różowe, Śnieżyste! Oto cudo: mie- 
duża jabłonka jak bukiet ślubny, ga- 
łązki ciężkie od kwiecia huśtają się w 
powitalnym ruchu, przyzywającym ku 
niej, jest młoda, jest silna, krzepko 
wrośnięta w rodzinną ziemię, z niej soki 
ciągnie, z miej weźmie wszystką słodycz 
potrzebną dla owocu. Rosy jak łzy, 
deszcze i ciepło spłyną w jej liście i kwia 
ty, ukształtują owoce. Wyciągną się 
do niej chciwie ręce i rwać będą słod- 
kie jabłka; ręce młodzieńców i kobiet, 
dzielić sę będą owocem sadu w radości, 
zapomną o goryczach tego świata, gdy 

    

plon pracy: oglądać będą, gdy mimo 
obaw o rezultat trudu codziennego, mi- 
mio czające się złodziejskie czyhania w 
ciemne noce, mimo chytrości złoczyńców 
którzyby sad z piękności i owocu obdarłi 
wejdą pracownicy do raju po przez cier- 
nie i gąszcze, hamujące niejednym dro- 
gę prawdy, sprawiedliwości i światła. 

Kwitną sady... Cóż z itego, że opodał 
jest pobojowisko, že niema piędzi ziemi 
nie przesiąkłej krwią i miazgą ludzką... 
že Stare drzewa, stare liście, nawóz i 
próchno leżą u stóp tej białej piękności? 
Coś musi ginąć, a coś innego musi żyć. 
Życie nie trwa, ale przechodzi ciągle z 
jednego istnienia w drugie. Takie pra- 
wo. Pada drzewo gdy zmurzszeje, lub 
zetnie je siekiera, pada człowiek, choćby 
krzepki jak dąb, lub piękny jak jabłon- 
ka, gdy spełnił swe zadanie lub gdy pio- 

run uderzy. Z martwej miazgi, ze zgni- 
lizny wstrętnej dla oczu, z nawozu wy- 
kwitają kwiaty tak piękne i wonne, tak 
barwne i lube ku patrzeniu, słodkie owo 
ce lub trujące ziarma. Jakimże cudem się 
to dzieje? Któż zrozumie mądrość rosną 
cej w ziemi istoty, która wybiera z gleby 
jej właściwy, jedymie jej potrzebny po- 
karm by rosnąć silma i zachwycająca każ 
dym liściem, pąkiem, kwiatem, owocem, 
rysunkiem konarów, barwą kory, smn-
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Na Abisynję są dzi 

świsła. Nad tym 
wschedniej kłęb 
których może 
Addis Abeba i wogóle. "wszystko čo się 
т Etiopją stalo sie na giełdach politycznych 
wszystkich niemai krajow modne. W centrum 

  

skierowane oczy całego 
iem Afryki północno 

  

  

   

  

     
powszechnego załofezeiowania znajduje się też 

‚ е «dzisiej y „król 
ki ólów*, cesarz Ras Taffani, sarzem 

  Haile Seizssie. Nie jest on bynajmniej czarną 

kukłą na tronie czarnego kraju. Osobliwość to 
mieprzesiętna. W. ć się z jego kar- 
jerą. 

    

LIDI YASSU — WNUK MENELIKA. 

0 Meneliku mówić riema potrzeby. Nazwać 

          

      

  

    
    

    

go możne abisyńskim Napoleonem gdyż przed 
kiikudziestę ciu łały romił liezną i dobrze 

armję a. wdzieraj. się na 
kie terytoriam. Po Meneliku — który 

już dawno przen się de wieczności — nhjął 
tron jego rodzony wnuk po izeli Łiwi, Yassu. 

Dodać wal Menelik nie zakończył bodaj 
życia w sposób naturalny. Mówions wiele © 

etruciu. Ktoś, komu indywidualność Menelika 
ł postarać sie © jego usuniecie 

z wogóle z powierzchni zie- 
mi. Czy Li u maczał w tem palce? Nie- 
włiadamo. Wiadomo jedynie, że był ta młodzie- 
niee pełen zalet towar kieh, lecz nie grze- 

przezorno: polityczną. Rychło 

* ma tron, oprėžniony przez dziadka 
—pogromec Włochów, z ł Lidi Yassu afi- 
szować się swą anglotobį ympatjami 
do islamu. Ani krajowym 
koptem (kości nji) nie megło się to 
podobać. 

Uszłohy to może włsdey płazem, gdyby nie 

wybuch wojny Światowej. Wiadomą powszech 
nie jest rzeczą, jak wielką wagę przykładali 
Anglicy do układu stosunków na Bliskim Wscho 
dzie, gdzie у 
turcekie 

    

    

   
   

  

   
   

      

  

     

                

    

  

e w fak przełomowych chwilach łek- 
stanowiska jei PR Angielski Sudan 

si mogłyby się 

znaleźć w wielkiem Alebczpiccz twie. 
Angliey posyłają wtedy do Abisynji nieza- 

wodnego płk. Lawrence'a, specjalistę od wy- 
wraesnia tronów i wzneszenia nowych. Lawren- 
ее zaczyna, prowadzić przectwko Lidi, Yassu 
krecią, wywrotowa robotę, posługujące się przy- 
tem pewną liczbą niezadowolonych z rządów 
wnuka Menelika książąt abisyńskich, z ojcem 
dzisiejszego władcy Abisynji na czele. Wybuch 
wojny domowej przyśpieszyła decyzja Lidi Yas- 
su czynnego wystąpieniu w obronie interesów 
niemieckich w Afryce Wschodniej. 

Lawrence działał zręcznie i niezmordowanie 
Angielskie złoto i angielska broń też robiły swo- 
ie. Lidi Yassu został pobity i zdetronizowany. 
Okuto go w złote kajdany—honor niezwykły! 

   

  

  

  

  

ikłością pnia czy giętkością łodygi. Któż 
odkryje tajemnicę człowieka czerpiącego 
z otoczenia, z powietrza, z głębin własnej 

' duszy wszystko zło i dobro, którem tru- 
ie lub leczy bliźnich? 

Dusza ludzka jest jak wielki, zacza- 
rowany ogród, rośnie w nim piołun i 
miodne dziewanny, purpurowe róże grze 
chu ji biel komunji wiosennej, dojrzewa- 
ją gorzkie i słodkie owoce, palą pokrz 
wy i leczą rumianki, ohydne jadowite 
żmije syczą wśród ziół o niewinnych po- 
zorach i tuż Śpiewa cudną, wiosenną 
pieśń miłości, ciemny ptaszek o czarnych 
oczkach przytulony do kwitnącej ga- 
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Zwyciężać śmierć tego, co już nie 
'wskrześnie, nowem, młodem życiem, peł 
nem nadziei. Zwyciężać trud i znój pracy 
dla przyszłego plonu, goić ramy zadane 

złą czy nieopatrzną ręką, odrzucać poła 
mane. martwe konary, by dać miejsce 
nowym, młodym, wszystkim tym, co ma 
ja siły zdeptać czające się żmije i mają 
w sercach rozkwitający biały, ślubny, pe 
łen madziei kwiat miłości. Wszystkim 
tym, świeci wiosenne słońce. 

Tego uczy Śnieżny. kwitnący sad, 
wiosenny poemat pisany dla młodych. 
kochających serc ręką neubładanej przy 
rody, która wymaga wciąż mowych sił, 

      

i osadzono wię 
Tron 
Niedi 

p.     w 
        

      

   

na prowine 

      

órka Menelika księż- 

aditu. Rychło jednak regent przedzierz 
w tym ostatnim charakterze 

ż zy. Ogią- 
daliśmy niejednokrotnie podobiznę tego broda- 
tego i brunatnego dżentelmena w białym heimie 
i płaszezu.   

WŁADCA I JEGO OTOCZENIE. 

Z Łidi Yassu (żyje dotychczas ped si 
mnichów koptyjskich) powtórzyła się więc mni 
więcej historja Amsnullaha, króla Afga 
Obu ebalił niebosz n. 
nie będące Angjj 
polega na tem, 
nie, podczas gdy ii i 

Ras Taffari'eg 
tora, któr 

E) 

  

   
     

    

   
   

    
   

      

  

  

czerwca 1935 roku. 

Ł ABE A ABGBEŚ$ 3 WII 

  

     

      

adrczoj Pupos on pa 
chwytając х cywilizacį 

ei wydało najbardziej 2647 

nem naśladow jem — otacza się ludź- 
mi nader w; i wyrobionymi. Z 
płoczenia tego wymienić należy: ministra spraw 
zagr. Bełatina Getlę Herony'ego, któremu przy- 
pisuje się własności hypnetyczne, dalej: sekre 

rza generalnego m-stwa S. Z. Ato Tasfai Ti 
geguego, który studj n i ubiera się 
stałe według paryskich wzorów; Deresse — zdol 
uege dypłom: który spędził dłagie lata w 

  

to, © mu    

  

  
  

     

  

     

  

    

  

   

   

    

    
   

  

   

Londynie, Ziiriehu ji Heidelbergu; Siraka — 
syna mir stra Spraw zagr. a zarazem jego 
'tkreiar czerpał mądrość dypiontatycz- 

  

ną w Oxford i Manchesterze. 

W gloczeniu takich ludzi, przy poparciu ple- 
mion górałi etiopskich — potomek królow 
Saby, cesarz i smmodzierżca zbisyński, spokojn 

czeka rozw AOR NI 

    

  

     
    

      

Diirkheim może się 
ta w 

poszczycić nielada 
najbliższym 

   
za Sie 

  

  
  

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

Wilno, JagielioAska 16 — 5 

Osiatni Iowošti- ikljokeka dia diet 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 
    

HUMOR 
SZOFER I PRZECHODZIEŃ. 

    

  

   
Szofer: 

jechaną nogę 
nerem ? 

? Sto tysięcy ża 
Sądzi pan może 

  

Przechodzień: —- A panu zdaje się może, że 
jestem stonogą? (Le Rire). 

ELEBREG 

odrzucając bez wahań wszystko, co peł- 
ni życia dać mie może. 

Życie jest wymagające. Bez miłosier 
dzia miażdży tych, co się sprzeciwiają 
prawom przyrody, co się buntują prze- 
ciw jego wyrokom. Ma swoje tajemne 
prawidła. o które daremnie pyta błą- 
dzący po ciągłych manowcach człowiek, 
rad kroczyć wygodną, prostą drogą a 
pędzony jest niespokojnemi porywami 
'buntowniczej duszy po dżunglach błędów 
I wie każdy, że śmiertelny jest fałszywy 
krok ze szczytów, że lepiej, ławiej, pogo- 
dmiej wędrować przez bliskie, znane, 
swojskie sady. Błogosławieni: ci. co w 
nich pozostają... Ale ci, których możny 
szatam skusił owocem drzewa świadomo- 
ści złego i dobrego, którzy mie umieją 
zaznać "spoko juw zamkniętych ogrodach 
lecz idą daleko poza jego granice szukać 
wiatru, burz, skał i przepaści, którzy ku- 
szeni są złem i dobrem i w poszukiwaniu 
prawdy o dobrem io złem krwawią ręce 
i stopy, depczą i padają ranni, zadają i 
odbierają ciosy, ci mie wrócą nigdy do 
utraconego raju kwitnących miłośnie sa- 
dów. Hel. Romer. 

        

osobłi w: 
ma być 

      1 — beczka o pojemności 1.700.000 tirów. 
pzetransportowana do Berli 

  

  

Dobre pomysły 
Zateżeniem dobrze 

wa jest dobr; 
prosperującego przedsię- 

i nowy pomysł. Rozumieją 
to kupcy ń przemysłowcy i dlatego nowe po- 
mysły kupują na wagę złota. 

      

  

  

Loterja Państwowa mie jest nowym pomy 
słem, ale zato wszyscy przyzn że jest do- 

brym pomysłem, a nowe pomy ły znajdują się 
'w plan e gry, który Dyrekcja 'Loterji opracowa- 

  

    

   

      

     

ry 
cych akis 

dodatków: ego, 

      

    

ciągnienia w dniu 

   

  

     

20 grudnia , dla tych, któ: we 
nie wygrali. L 

nieniu. powlarzamy, nie nie 
kosztuje, Poprostu po ukończeniu ciągnienia kla 
sy 4-ej zachowuje się nadal los tej klasy i za je- 
go przedstawieniem podejmuje się wygraną 

gwiazdkową. 

  

   

  

   

  

    

   

    

    

Góż to za przyjemua ni w 

okresie „przedświąteczny, po 
trzeba pieniędzy, nagle, bez nowych 
wkładów, wygrywa się dwa y choć- 
by pięć tysięcy złotych, ałbo choćby tyłko dwa 
czy jeden tysiąc. Wogóle w łem ciągnieniu 

  

1617 wygranych na sumę 

Pozatem zaś 
   

asie, której ARE nie rozpoczy па 5 
główna wygrana ——100.000 zł. w każdej klasie 

u pnej o jedną Ems wygraną więcej 

! największa wygrana w 4-tej klasie — miljon 

  

    

Wśród pism 
— Ukazał się 29 zeszyt czasopisma „Niepod 

legtošė“ (tom XI zeszyt 3). 

W. dziale 

    

    

  

       

    
  

rozpraw dr. Marja Złotorzycka 
przedstawia nieudaną „Próbę utworzenie od- 
dzisiu w czasie oblężenia Pary 

(1870—1871). Bolesne dzieje 
owojłnej ofiary Polaków, 

1 francuski z obawy 

jonu Polsk'ego nie 1 
ych stosunków z Rosją, 

inne przykre fakty na tem 

odrzuconej przez 
przez utworzenie 

wank dob- 
ypominają 

amem podłożu zro- 

    

  

         

    

  

° па 
ywo p 

  

      
  

   

    

    

    

    

     

  

dzone, jak np. sprawę Berezowskiego. 

Następny artykuł Leona Wasilewskiego 
erownictwo P. P. S. boru rosyjskiego 

—1918), je próbą ścisłego ustałenia roli 

  

  

i okresu tr a wm a i 
POW A 2 

  

     osiągnąć 
a jest wzorem d 
lnych org 

obny- trud podjąć 
owe dane 

rtość. kiór 

    
   

  

   

     

  

    , historyka 
* tat bez- 

      

w walce 
podstawie wspomnień świadków i uczestników 
„Powiat krasnostaw 

  

0 wolnoś: na 

dał żywy obraz działalności na tym terenie. 

    

   

Dobrze już znany c 

  

elnikom „Niepodległo- 

  

    

           
    

* historyk P. P. I Aimekel na- 
"1 szkic biograficzny Napiór- 

Jest to pi a a człon 

     

  

     

    
     

ej bryga-   
zku Strzele: 

jako žo“ erz spraw 

wszym szeregu. 

Tytusa Е artykuł, 

          
  

świecony st „Deklaracji Stu“, 
lutym 1916 r. Tematem jego są politycz 2 
stroje w Króelstwie w 1915 i 1916 roku i tylko 

    trudności, ja- 

trzeba było zwalczyć, aby ogłosić deklarację, 
która domaga się utworzenia miepodlegtej Pol- 
ski, 

    

Ostatnim w 
deus 

dziale artykułów 
Marcolli p. t. 

iego w Irkucku", 
mn do dziejów powstan 

dokumenłów do dziejów 
Polski. działającej przed 

icji podał Justyn Sokólski. 

M. Złotorz 

i est szkie Ta- 
oddziału           

    

   
Szereg 

podległości 
Nie- Ligi 

wojna w 
  

   

    

W „Miscellaneach“ dr. 

lizuje pog aa. nad kwes narodowo: 
Polsce, w; w broszurze Prawd 

1866 r. p. ć hasłem п 
Dymecki spi wspomnier 

szcie dr. Emil Bobrowski przedstawił 
demons 

       

      

      
     

   

    

   

  

   

ji na cześć Maksyma Gor- 
akowie w 1905 r. 

: opracowana przez IL. Zie- 
prac wydanych w 1932 r.   

ozdań z na 
ę do okresu obj 

   
   

p wydawnietw. 
40 programem 

  

  

Redakcja zapowiada. że w najbliższych zeszy 

tach „podległości rozpocznie drukowanie 
iistów Józefa Piłsudskiego z okresu Jego dzia- 
lalności w kraju po powrocie z zesłania (od r. 
1893). 

iecowy nr. 23 „Wiadomości Literae 

  

       
   
   
    

  

   

poświęcony Marszałkowi Pił- 

sudskiemu, przynosi у hama Steeda 
(w przekładzie Ani Dą- 

  

Ferdy 

Laskowskiego, 
K uncew die zowe 

   
    

Husar: 
Kuszelew 

sława 2       

     

      

    

  

Matko Je- 
rzego Rogo' awa Romgorza, Antonie 
go Słonim Władysława Studnickiego, 

    
    
     

   

E Szelburg Leona Wasilewskiego, 
Józefa Witllina, oraz wiersze Iana Brzechwy. 
Kazimiery Młakowiczówny, Marji Pawlikow- 
skiej, Marjańa Piec hala. Leopolda Staffa, Jul- 
jana Tuwima 
pią rysunki 
cia kipt. M. B. Leita z Egii 
cy. 

o Caio Noriai zdo- 

    Ustatnie kreacje paryskie na wyścigach w Longchamps



  

Gdzie stanie pomnik 
Wielkiego Marszałka 

w Warszawie 

  

szawie uchwalono naslępujące tezy: 
1) Pole Mokotowskie uważać jako teren do 

stworzenia pomnika urbanistycznego Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 
2) natychmiastowa potrzeba zrealizowania 

uczczenia Marszałka Józefa winna się wiązać z 

Belwederem, miejscem Jego pracy i zgonu, 
3) wszystkie inne punkty miasta poza po- 

lem Mokotowskiem mające swoje tradycje hi 
storyczne lub funkcje urbanist ie nie nadają 
się jako miejsce pod pomnik Twórcy nowej Pol 

ski. 

      

W szczególności Sekcja Zabudowy Miasła 
stwierdza: 

Ad 1-0. Wobec faktu, że Marszalek Józef 

  

   
Piłsudski czynem swoim otworzył nową kartę 
dziejów naszego Narodu, zapoczątkowując erę, 
uie mającą precedensu w dziejach Rze 

litej, należałoby, szukając w. 
dla uciełeśnienia tej idei, związać ją z utworze 

niem nowej dzielnicy miasta. 
Dzielnicą taką powinno być pole Mokotow- 

skie, Teren związany organicznie z miastem, o 
„ulony dzielnicami wyrosłemi już w dobie I'ol- 
ski Piłsudskiego. Wre: e teren, na którym Wiel 

i Marszałek przyjął ostatnią defiladę stworzonej 
siebie Armji Polskiej, Rozległy ten teren, 

pośrednictwem, zamierzonej w pla 
jnym miasta alei Sejmowej, ze szla- 

kiem Zamek — Belweder. Jako niezabudowany 
daje największą elastyczność realizacyjną, poz- 

walając na świadome plastyczne ukształtowanie 

terenow o Wadycji złączonej z Polem Chwały 

Wielkiego Marszałka. 
Ad 2-0, Pielgrzymki tych, którzy będą 

guėli uczcić pamięć Marszałka, odśw 
mnienia o Nim, skierują ich kroki nie gdziein 

dziej, jak w stronę Belwederu, do miejsca Jego 

pracy i zgonu. 
Żaden pomnik nie zastąpi Belwederu. Belwe- 

der jest i będzie tym żywym pomnikiem, na któ 
ry kierują się dzisiaj oczy całej Polski. 

Belweder w obecnym stanie, zwłaszcza pod 
względem ujęcia ramy urbanistycznej, nie jest 

przygotowany do roli jaką mu wypadnie obecnie 
„peinić. Winien być odpowiednio dźwignięty. 

Ad 3-0. Zgodnie z powyższemi przesłankami, 

Sekcja stwierdza, że wszelkie inne miejsca o 

ustalonej tradycji historycznej lub funkcji ur. 

banistycznej, nie powinny być brane pod uwagę 

w odniesieniu do pomnika Marszałka, a w szcz 

gólności, wyraża opinję negatywną wobec już 

wysuniętych dwu propozycyj, wiążących sprawę 

budowy pomnika Marszałka bądź z placem Jego 

Imienia, bądź też z punktem węzłowym Al. Ujaz 

dowskiej i Sejmowej oraz 6-g0 sierpnia, Koszy 

kowej i Szucha, 
w konkluzji SARP przeciwstawia się prze- 

mianowaniom i adaptacjom wszelkich terenów 

powstałych w swoim czasie i dła swoich celów. 

Inspektorat Armji w Wilnie 

— na pomnik Marszałka 
a pomnik Marszałka Piłsudskiego w Wil- 

nie złożyli niżej wymienieni oficerowie podofi 

cerowie, urzędnicy i miżsi funkcjonarjusze ln 

spektoratu Armji w Wilnie: 

  

   

  

    

  

       

    

     

                        

  

      

      

Gen. dyw, Dąb Biernacki Stefan — 1000 zł. 

pik. dypl. Krzyżanowski Bolesław — 300, ppłk. 
Szymański Roman — 200, rtm, dypl. Szy 

chiewicz Jul, — 120, kpt. Plackowski Wac- 

ław — 100, st. sierż. Wietchy Józef — 15, u. p. 

IX st. Kwiatkowska Elżbieta — 10 zł., = p. VIII 

st. Lepiarski Marjan — 10 zł, n. f, X Micha 

łowski Bolesław — 18 zł. n. f. X st. fijdas Stani 

sław — 8 zł. n, f. XI st. Bajko Wiktor — 5 zł. 

u. f. XI st, Grocholski Kazimierz — 5 zł. 
Razem złotych 1.791. 

Depesza strzelców 
do uu Inspektora 

Armii 
4 czerwca rb. odbyła się odprawa Prezesów 

  

Komendantów i Referentów W. Ob, Z S m. 

Wiilna. 
Na wniosek prezesa Zarządu Powiatu Grodz 

kiego Z S, m. Wilna dr. St. Wrońskiego — 

uczczono pamięć Twórcy Niepodległości Pier- 

wzego Komendanta Z. S. Marszałka Józefa Pił 

sudskiego przez powstanie i 3 minutową ciszę, 

wysyłając zarazem Generalnemu Inspektorowi 

Armji gen. Rydz-Śmigłemu depeszę treści na 

słępującej: 
„Odbywając odprawę organizacyjną do głębi 

przejęci stratą Pierwszego Komendanta Z. S. 

Najukochańszego Wodza Narodu, Twórcy Nie- 

podległości, Marszałka Józefa Piłsudskiego, skła 
dumy Ci, Panie Generale, jako Spadkobiercy 
Myśli i Miecza Wielkiego Marszałka, zapewnie- 

mie naszej miłości, ezei 4 przysięgę strzeleckiej 

wierności. 
Panie Generale, Związek Strzelecki Powiatu 

Grodzkiego m. Wilna melduje się na rozkaz. 

Prezesi i Komendaci Z. S. m. Wilna.* 
—000— 

Stowarzyszónia urzędnieze domagać 
się będą wspólnie 16 związkami 

lokatorów obniżki komornego 
szenia urzędników państwowych za 

nawiązać współpracę ze związkami lo- 
katorskiemi celem przeprowadzenia wspólnej 

akcji o obniżkę komornego. Zabiegi o obniżkę 
komornego uznano za jedną z najpilniejszych 
spraw zawodowych z tego względu, że komor- 
ne stanowi, bardzo znaczny procent uposażenia 

urzędników niższych kategoryj. 

     

_„KURJER* z dnia 7 czerwca 1935 roku. 

  

|) M 

70 rocznica urodzin 
kró!ta Jerzesa 

Król angielski Jerzy ukoń 

czył 70 lat. Na zdjęciu — 

król razem ze swymi 

czterema synami przed 

pałacem  buckinghamskim 

(k 

  

Litewską Šrodą 
zakończył Zw. Literatów wileńskich sezon Śród 

Na Środzie litetrackiej public zności było nie 
y, jak i re- 

jednak przy 
z ‚ ‚ e tak malo 

interesuje się literaturą litewską by deszcz mógł 
stanąć na przeszkodzie większej frekwencji. Pra 
wdopodobnie inne momenty spowodowały 

/z ie nieliczną ilość słucha aczy, a mianow 

i niewicza, na 

   

       

   

       

  

JA Jący ы 
secundo brak reklamy. O tem, że śro 
cym tygodniu ma być poświęcona lite 
tewskiej wiedziała tylko nieliczna gar: 
zagaiła p. Dobaczewska. 

Referaty pp. A. Valaitisa i H. Cycenasa po 
przedziły recy a Teatru Miejskiego na 
Pohulance p. Stef. Zaró ytana na 
wstępie nowela K. by słońce 
na plecach p ane utwory 
poctyckie B. B „V. Mon- 
bvila, Tylvitisa, S: ej K. Bo 

ruty (przekłady Cz. Miłos , Wł. Abramowic ! 
W. Zaleskiego) były żywo okłaskiwane 

P. A. Valailis znany społeczeństwu polskiemu 
w Wilnie ze swych wykładów w Instytucie Na 
ukowo - Badawczym Europy Wschodniej, zaś 
litewskiemu i » przekładów na język litewski 
czterech klasyków oraz ze swej działalności w 
Ktewskiem T-wie Naukowem w referacie „Li 
tewska literatura odrodzeniowa“ zobrazowal po 
szczególne etapy rozwoju literatury litewskiej od 
wieku XVI, w którym pojawiły się po ksiaż 
ki drukowane (o treści religijnej) w języku lilew 
skim, poprzez okres „auszry“, aż do literatury 

    „ Środę 

    

    

    

    

  

  

   

    

  

  

      

  

      

   

     

    

  

nowoczesnej. P. A. Walajtis w referacie swym 
podkreślił charakterystyczne cechy języka litew 
skiego oraz jego bogactwo form które pozwala 
ja w języku tym wyrazić przy pomocy jednego 
słowa najsubtelniejsze odcienie myśli, co niezaw 
sze się udaje w innych językach. 

    

  

Referat p. Il. Cycenasa „Refleksje o nowoczes 
nej literaturze litewskiej“, napisany žywo i b. 
ajmująco, obfitował w ciekawe szczegóły z ży 

cia literackiego Litwy. Ostra cenzura, represje z 
całą bezwzględnością stosowane przeciwko litera 
tom, nie sympatyzującym rządowi, konfiskaty -za 
sopism i książek nawet za tego rodzaju słow 

jak „Dzisiaj ma głos towarzysz Mauzer', b. u- 
jemnie wpływały na rozw. 
P. Cycenas barwnie omówił bardziej zasługują 
ce na uwagę utwory wybitniejszych poetów i pi 
sarzy młodego pokolenia oraz scharakteryzował 
twórczość poszczególnych grup literackich. Prele 
gent na marginesie swego referatu podkreślił nie 
właściwo: a w stosuniku do narodu litew 
skiego w a „skarlowacialy szczep”, na ja 
kie niedawno pozwoliło sobie jedno z pism wi 
leńskieh, stwierdzając, że tego rodzaju wystąpie 
nia w prasie nie mogą przyczynić się do popra 
wy stosunków litewsko - polskich. 

  

       

    

      

    

  

zakończenie programu p. Krynicka recy 
w języku litewskim utwory poetyckie Mi 

a, Tysliawy i Boruty. 
es Związku Literatów Wileńskich p. Ta 

LAY Łopalewski, żegnając gości, zakomuniko 

wał, ż A litewską zostaje zakończony sezon 

bieżący. Następna środa odbędzie się za 3 mie 

siące. WT 

    

    

WALNE ZEBRANIE 
Zrzeszenia Grodzko-Powiatowego Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie 
Dnia 2 czerwca rb o godz. 11 rano odbyło się 

w lokału Stowa znia Techników walne zebra 
nie członków zrzeszenia Grodzko - Powiatowego 
ZPOK. Na zebranie przyby Warszawy dele 
gatka Zarządu Głównego dr ja 
wstępie zebrane członkinie uczciły pami 
szałka Piłsudskiego przez powstanie v 
nie orędzia Prezydenta Rzeczypospolilej 
milczenia. Następnie zagaiła zebranie p. Hoppe 
nowa, prosząc na przewodniczącą p. dr Gulow 
ską. Po odczytaniu przez p. woyszową proto 
kółu ostatniego wałnego zebrania, p. nr. Krasow 

ska i Tomaszewska zdały sprawozdanie z dzia- 
łalności poszczególnych placówek — Oddziału 
Grodzkiego a więc: Żłobka, Przedszkoli, Jadłodaj 
ni, Świetlic i 2-ch burs dla chłopców. P. Krasow 
ska zaznaczyła pomyślny rozwój mienionych 
placówek dobry stan zdrowotny dzieci oraz pod 
kreśliła, że Zarząd stara się stale nawiązać kon 
lakt z rodzicami dzieci przez urządzanie zebrań, 
na których omawiane są sprawy najbardzie: dla 
nich aktualne i ważne 

Informując zebrane panie o organizujących się 
ubecnie półkolonjach dla dzieci, p. Krasows 
prosiła o zgłaszanie się do pracy na tych półko 
lonjach. Pani Tomaszewska streściłda działalność 
jadłodajni dla bezrobotnej inteligencji, k mie 
ści się przy ul. Zamkowej 26, nadmieniając że 
jadłodajnia ta niesie pomoc nietylko inteligencji 
ale i półinteligentom którzy tej pomocy niezbęd 
nie potrzebują. Jadłodajnia wvdaje szereg obia 
dów w cenie od 30 gr. do 50 groszy — oraz po 
nad 900 obiadów miesięcznie zupełnie bezpłat 
nych. P. Tomaszewska zaznaczyła przytem, że 
jadłodajnia ta jest placówką samowyslarczalną. 
Posiada czytelnię, gazety i radjo — urządza bez 

płatne święcone i wigilię ` 
Po odezytaniu przez p. Tomaszewską proto- 

kółu kontroli kasowej, przeprowadzonej prze 
przysiężonego rzeczoznawcę — ustępującemu Z 

rządowi udzielono absohutorjum. Podczas dysku 
sji na tematy, dotyczące aktualnych spraw orga 
nizacyjnych, p. dr. Gutowska oświadczyła że przy 
byciem swem pragnie zaznaczyć, jak bardzo za 

   

      

    
   chwilę 

  

   

          

  

    

  

   

leży Zarządowi Głównemu w Warszawie na tem, 
by naw: kontakt ze Zrzeszeniem Wileńskiem 
— i że na przyszłość Zarząd Główny ma zamiar 
zorganizować stsze wyjazdy swych delegatek 
do poszczególnych Zrzeszeń. 

Następnie przystąpiono do wyborów nowego 

Zarządu. Wybrano Zarząd w składzie następują 

cym: pp. Dąbrowska Antonina, Hoppenowa Jani 
na, Janicka Jadwiga, Krassowska Marja 
równa Marja, Narwoyszowa Łucja, Skwarc 
Marja, Tramecourtowa Helena, Tomaszewska Jad 
riga, Zawistowska Wanda. 

Komisję Rewizyjną: Rewieńska Bronisława, 
Swiecimska Marja, Starošciakowa Julja — za- 
stępczynie: Euligowa Eugenja i Nestorowiczowa 
Janina. 

Sąd Honorowy: 

mgr. Monikowska 
na. Po wyborach, 

j — Šwidowej 
ysłać do p. M 

treści następującej: 

„Walne zebranie członkiń Zrzeszenia Grodz- 
ko-Powiatowego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Wifnie, obradując w dniu 21 od dnia 
śmierci ukochanego Komendanta i Wodza Na- 
rodu Pierwszego Marszałka Polski Józeła Pił- 
sudskiego na ręce Twoje Dostojna, i Droga Pani 
składa Ślubowanie wedle Jego wskazówek ż 
i w wytężonej pracy;dla dobra Ojezyzny trwać” 

Następnie p. Hoppenowa podała jekt, by 
zakończyć zebranie wspólnem zło em hołdu 
Sercu Marszałka. 

Projekt ten r 
wszystkie członkinie. 

Zakupiono większą ilość biało - czerwonych 
łewiatów, tak, by każda z pań miała w ręku wia 
zankę i udano się pochodem do kościoła św. Te 
resy, gdzie kwiecie złożono na stosach innych — 
w hołdzie przed Sercem Wodza. 

W tak podniosły sposó zakończono obrady 
walnego zebrania Zrzeszenia Grodzko - Powiato 
wego ZPOK. 

  

    

   

    

   

   
    

  

Stanisława, 

  

adw. Iszorowa 
Jzesława i Sokołowska Hele 
na wniosek p. dr. Wasiłew 

postanowiono jednogłośnie 
łkowej Piłsudskiej depeszę, 

      
       

        

  

   
    

y został b. 

  

gorąco prez 

      

Wzdłuż i wszerz Polski 
— Stanowisko Min. Op. Społ. wobce 

koncepcji redukcji mężatek. W swoim 
czasie w Ubezpieczalni w Łodzi wymó- 
wiono pracę około 200 mężatkom. Zre- 
dukowane mężatki wszczęły akcję w 
runku cofnięcia wypowiedzenia pra 
którego termin mija dnia 30 bm., moty 
wując tem, że nie wszyscy ich mężowie 

mają posady, względnie, że nie wszyscy 
są dostatecznie uposażeni. Sprawą tą za- 
jęło się Ministerjum Opieki Społecznej 

Norma dla mężów określona została 
przez Min. Opieki Społecznej na 270 zł. 
miesięcznie. W związku z lem wszystkie 
mężatki, których mężowie zarabiają ро- 
niżej 270 zł. miesięcznie mają mieć cof- 
nięte wypowiedzenie pracy. 

— ZAMKNIĘCIE SEZONU POZNAŃSKICH 
CZWARKÓW LITERACKO - ARTYSTYCZNYCH 

Zarząd Związku Zawodowego Literatów Polskich 
w Poznaniu komunikuje, z przye żałoby 
narodwej, spowodowanej zgonem Marszałka Pił 
sudskiego sezon „Czwartków Literacko - Arty 

stycznych* w Pałacu Działyńskich został w tym 
roku wcześniej zamknięty, niż pierwotnie zamie 
zali organizatorzy, Odbyły się 23 „czwartki li- 

teracko artystyczne* o wysokim poziomie kullu- 
ranlym i z współudziałem wybitnych przedsta 
wicieli polskiej nauki i literatury. „Czwartki li- 
lerackie“ w acu Dziaiyńskich zostaną w*no- 

znów jesienią, zapewne z początkiem wrze 
przewidują bogaty program: 

— PIELGRZYMKA SĄDOWNICTWA WAR- 

SZAWSKIEGO DO KRAKOWA. Zarząl koła war 
szawskiego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów 
organizuje zbiorową pielgrzymke całego sądow- 
nictwa stołecznego do Kra dla oddania 
hołdu Wodzowi Narodu i wzięcia udziału w sy- 
paniu Kopca Józefa Piłsudskigeo. Zapisy sięgają 
już cyfry 500 osób, Zapisują się zarówno sędzio 
wie i prokuratorzy, jak asesorowie i aplikanci 
sądowi, oraz urzędnicy wszystkich sądów st0- 
lecznych. 

— PRÓBNA JAZDA PAROWOZEM ZAOPA- 
'TRZONYM W, APARAT PYRAM. 4 b, m. odbyła 
się w obecności ministra komunikacji inż. But- 
kiewicza i wieeministra komunikacji inż. Pia- 
seeklego, na szłaku Skarżysko—Strzemioszyce, 
próbna jazda pociągiem towarowym ciągnionym 
przez parowóz zaopatrzony w aparat „Pyram*. 

Jazda próbna zorganizowana przez reterat 

doświadezalny ministerstwa komunikacji miała 
ną celu kontrolę wyników, jakie można osiąg- 

nąć zapomocą przyrządu Pyram. Przyrządy te, 

w które będzie zaopatrzona większa część paro- 
wczów na polskich kolejach dają lepsze i przez 
to oszczędniejsze spalanie paliwa, usuwają w 
znacznej mierze dymienie, wreszcie zapobiegają 
wydobywaniu się iskier z komina parowozu, a 
tem samem zmniejszają niebezpieczeństwo po- 
żaru. 

Pomiary podczas jazdy próbnej były ściśte 
rejestrowane zapomocą specjalnych przyrządów, 
umieszczonych w wagonie dynamometrycznym. 

Min. Butkiewicz i wieemin. Piasecki odbyli 
© drogi na parowozie badając szeze 

gółowo pracę parowozu, proces spalania węgla, 
a zwłaszcza dymienie i iskrzenie. 

— 0 UZNANIE DZIECKIEM NIEŚLUBNEM 
CÓRECZKI GORGONOWEJ? W eywilnym Są- 

dzie Grodzkim we Lwowie odbył się proces o 
uznanie dzieckiem nieślubnem, eórki Gorgono- 
wej i inż. Zaremby, Ewy Krystyny. W imieniu 
Gorgonowej, adw. Axer prowadzi proces alimen 
„acyjny przeciw inż, Zarembie, którego rozstrzyg 

nięcie musi poprzedzić wyrok sądu, uznający 
Ewę Krystynę za, dziecko nieślubne, ponieważ 

formałnie uchodzi ona za dziecko ślubne, jaka 
dziecko mężatki. Sąd stanął na stanowisku for 
malnem, że przebywający w Ameryce mąż Gor- 
gonowej, Erwin Gorgon nie wiedział o przyjś- 
ciu na świat dziecka, skoro dotąd nie wystąpił 
do sądu o przyznanie nieślubnego dziecka. Wo 
bee tego rozprawę odroczono na 2 miesiące, a 
w międzyczasie Erwin Gorgon ma być przesłu- 
chany za pośrednictwem konsulatu polskiego w 
Nowym Jorku dla stwierdzenia, że dziecko nie 
jest jego Ślahną córką. 
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MAUERMEIER BIJE PONOWNIE 
REKORD ŚWIATOWY. 

Gisela Mauenmeier, która w ub. nie- 
dzielę w Ulm poprawiła rekord świato- 
wy w dysku, należący do Wajsówny, wy- 
nikiem 44 mtr. 34 cm., uzyskała nowy 
wielki sukces w tej specjalności na zawo 
dach w Norymberdze. 

Na zawodach tych Mauermeier uzys 
kała wynik lepszy od swego niedzielnego 
rekordu o 42 emt., rzucając 44 mtr. 66 
centymetrów. 

Ostatni ten wynik lepszy jest od o- 
fiejałnego rekordu światowego Wajsów- 

ny o 97 cm (43 m. 79 em.). Rekord swój 
oficjalny poprawiła Polka w Brukseli 

ub. roku wynikiem 44 m. 19,5 em. Ten 
ostatni wynik nie został jednak dotąd 
zatwierdzony. 

TENISIŚCI TRENUJĄ 

DO MISTRZOSTW. 
Rozpoczęły się już w Wilnie treningi teni- 

sowe prowadzone przez trenera zawodowego 
Jasińskiego z Warszawy. Treningi odbywają się 
na kortach klubu Prawników przy ul. Dąbrow 

ski Na treningi uczęszczają wszyscy najlepsi 
pi Wilna. 

Na zakończenie kursu treningowego odbędą 
się mistrzostwa tenisowe Wilna, które przypad. 
ną na koniec czerwca. 

SKŁAD KRAKOWA NA MECZ 
Z BERLINEM. 

Odbyły się w Krakowie piłkarskie zawody 
treningowe przed międzymiastowym meczem 7 
Berlinem, Po tem spotkaniu kapitan zw 
Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Noż 
nej p. Kałuża ustalił następujący skład Krako 

bramkarz — Radwański (Cracovia, obrona — 
Joksz (Garbarnia) i Doniec (Crac), pomoc — 
Haliszka, Waczkiewicz i Lesiak (wszyscy z gar- 
barni, napad — Riesner (Garb.), Zieliński (C 
Woźniak (Garb.) Pazurek I (Garb). i Kisiel 
(Crac.. 

WISŁA WYJECHAŁA DO BELCGJI. 
W środę popołudniu Wisła krakowska wy- 

jechała na tourne do Belgji Drużyna piłkarska 
Wisły wyjechała w pełnym składzie, 

Rozkład jazdy autobusów 
(WILNO — LIDA 

Odjazd z Wilna 9-ta rano 
2.30 pp. 

   

            

  

  
  

Pociąg pielgrzymkowy 
z Wilna do Krakowa 

9 czerwca r b. z Wilna wyruszy pociąg do Kra 
kowa Odjazd z Wilna o godz. 14 min. 10. Pobyt 
w Krakowie dwa dni. W drodze powrotnej za 
trzymanie się w Częstochowie. Cena karty uczest 

nictwa za jazdę tam i spowrotem łącznie z opła 
tą za przejazd autobusem i tramwajem z dworca 

w Krakowie na Sowiniec i spowrotem zwiedza 
nie Wawelu i t. p. oraz za przewodnika wynosi 
17 złotych. 

Zapisy przyjmują i informacyj udzielają Biura 
Podróży „Orbis* tel. 883 i Wagons Lits Cook — 
tel. 1042. 

Liga Popierania Turystyki — Delegatura w 
Wilnie zawiadamia ponadto że przewidziany pla 
nem pociąg popularny, jaki ma odejść z Wilna w 
dniu 16 czerwca rb. nie będzie przeznaczony dła 
publiczności. Pociąg ten został przeznaczony dla 
młodzieży na zamówienia Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego. 

Popularna wycieczka nauczycielska 
nad jezioro Narocz 

Komisja Wycieczkowa Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego organizuje w dniach 9 i 
10 czerwca rb. tanią wycieczkę nad jez. Narocz. 
W wycieczce może wziąć udział nauczycielstwo 
że wszystkich szkół m Wilna. Koszt wycieczki, 
obejmujące przejazd kolejowy III kl. w obie stro 
ny mocleg w szkolnem schronisku i utrzymanie 

w czasie całego pobytu wynosi od osoby — 10 zł 
dziesięć złotych). Pragnąc dać możność nauczy 
cielstwu poznania szkolnego Kura 
torjum ustaliło wyjątkowo naj ze \ 

Wyjazd pociągiem z Wilna nastąpi w niedzie 
lę, dnia 9 czerwca 1935 r o godzinie 8.50 pow 
rót do Wilna w poniedziałek, dnia 10 czerwca o 

godzinie 21.40. Osoby pragnące wziąć udział w 
wycieczce winny przybyć w piątek 7 czerwca 
rb. o godz. 14 (2 pp.) do Kuratorjum dla wpła 
cenia pieniędzy zapisania się na listę i otrzyma 
nia szczegółowych informacyj. Przed i po wska 
zanym terminie żadnych informacyj i zgłoszeń 
nie przyjmuje się. 

$3 procentowe zniżki kolejowe? 
tracą swą ważność: 

Z dniem 15 b. m, tracą ważność 33 procentowe 
zniżki kolejowe, przyznane przez Ministerstwo 
Komunikacji przy powrocie z uzdrowisk dła ku- 
racjuszy, którzy wyjechali w pierwszym sezo- 
nie. Zniżki odzyskają moe dopiero w okresie 
jesiennym, począwszy od dnia 11 września. 

    

„KURJER* z dnia 7 czerwea 1935 roku. 

KURJER SPORTOWY 
Przed meczami z Cracovią 

Za dwa dni, bo już w niedzielę, o 
godz. 17 min. 30, na reprezentacyjnym 

stadjonie sportowym przy ul. Werkow- 
skiej, stanie ma zielonej murawie jede- 
nastka Cracovii, która w pierwszym dniu 
turnieju propagandowego w Wilnie, ro 
zegra mecz towarzyski z drużyną Og- 
niska KPW. 

1racowia do Wilna przyjeżdża pier- 
s az, a wiedzieć trzeba, że Gracovia 

posiada piękną szkołę gry, Kraków jest 
gniazdem szeregu słynnych piłkarzy, któ 
rzy od samego początku sportu polskie- 
go zasilają reprezentację państwową. 
Nie też dziwnego, że przyjazd do Wilna 

  

   

  

   
     

   
wychowanków Kałuży i Szperlinga, a 
kolegów dzisiejszych reprezentantów 
Polski, obudził zaciekawienie. 

Mówi się w Wilnie, że szkoda, że 
Kraków w tym samym dniu gra z Berli- 
nem, że nie mogła do Wilna Cracovia 
przysłać wszystkich swoich asów, ale sa 
to rozmowy laików, gdyż ci wszyscy, 
którzy znają Cracovię, wiedzą, że potra- 
П опа zawsze pokazać precyzyjną grę, 
że potrafi zademonstrować wysoki po- 
ziom gry w piłkę nożną. 

Nie chodzi w danym wypadku o zwy- 
cięstwo, bo zdaje się, że ono nie ulega 
wątpliwości, a o sam sposób gry. Mecze 
są przecież propagandowe, a z drugiej 
strony Gracovia do Wilna przyjeżdża nie 
w takim znów bardzo słabym składzie, 

jak to jedno z pism wileńskich tenden- 
cyjnie podaje, chcąc widocznie osłabić 
zainteresowanie meczami Cracovii. 

Drużyna piłkarzy Cracovii oprze się 
na kilku doskonałych graczach, nazwis- 
ka których są ogólnie znane w świecie 

    

sportowym, a więc: Szumiec, Pająk, La- 
soła, Chruściński. Gracze ci kilka razy 
reprezentowali Polskę. Nie ulega więc 
najmniejszej wątpliwości, że mecze będą 
nadzwyczaj ciekawe. 

Niedzielny mecz z Ogniskiem KPW 
będzie jakgdyby pierwszem daniem bo- 

datej uczty sportowej. Będzie to zapo” 
wiedź jeszcze ciekawszego spotkania po- 
niedziałowego z WKS Śmigły. Ci, którzy 
nie będą w niedzielę na meczu, nie będą 
mogli przeprowadzić porównania, która 

z drużyn lepiej gra, która jest warta ty- 
tułu mistrza okręgu. Wiadome bowiem 
jest, że obecnie prowadzi w rozgrywkach 
Ognisko, że mecz Ognisko—WKS Śmi- 
gły, który odbędzie się w tydzień po spo- 
tkaniu z Cracovią, zadecyduje ostatecz- 

nie o zdobyciu tytułu mistrza Wilna roz- 
grywek wiosennych. 

Z dwóch więc tych względów mecze 
towarzyskie z Cracovią zapowiadają się 
wyjątkowo interesująco. Jest to rzadki 
wypadek przyjazdu do Wilna Cracovii. 
Prędko nie doczekamy się drugiej któ- 

rejkolwiek drużyn krakowskiej. 
Deszcz, czy pogoda, na stadjonie im. 

Marszałka Józefa Pi.sudskiego pierwszy 
raz w tym sezonie będzie pełno. 

Krakowianie przyjadą do Wilna ju- 
Iro wieczorem o godz. 18 min. 8. Od 
Białegostoku jechać będą razem z lekko 

atletami Białegostoku, którzy przyjadą 
do Wilna na mecz międzymiastowy, a 
więc będziemy mieli aż dwie ciekawe 
imprezy sportowe. 

Łekkoatleci walczyć będą przed po- 
łudniem, a piłkarze po południu. Zoba- 
czymy, którzy z nich lepiej wyjdą. 

   

      

  

Skład reprezentacji Polski na mecz 
z Południową Afryką 

Kapitan Polskiego Związku Lawn- 
Tennisowego ustalił skład reprezentacji 
Polski na mecz tennisowy o puhar Da- 
visa z południową Afryką. 

W singlach barw Połski bronią Heb- 
da i Tarłowski. Rezerwowym będzie Wi- 
ttman. 

W doublu walczyć będą Hebda z Tio- 
czyńskim, przyczem skład pary może 

ulec zmianie. 

Barw Południowej Afryki bronią w 
singlach i grze podwójnej Farquarson i 
Kirby. Rezerwowym jest Bartram. 

Dziś pierwszy dzień meczu tenisowego 
o puhar Davisa 

Odbyło się również losowanie me- 
czu Polska — Południowa Afryka o pu- 
har Davisa. Losowanie dało następujący 
wynik: 

Pierwszego dnia , dziś w piątek o 
godzinie 15.15 walezą kolejno: Hebda— 
Farquarson i Tarłowski — Kirby. 

Drugiego dnia, w sobotę, o godz. 15 
min. 15 para Hebda — Tłoczyński spot- 
ka się z parą Farquarson — Kirby. Ka- 
pitanowie obu drużyn zastrzegli sobie 
prawo zmiany składu doubla po pier- 

  

wszym dniu. 
'Ostatniego dnia, w niedzielę, o godz. 

15.15 Farquarson zmierzy się z Tarłow- 

skim, a Kirby z Hebdą. 
W sobotę projektowany jest, po za- 

kończeniu gry podwójnej, mecz pokazo- 
wy pomiędzy Wittmanem a Betramem. 

Naczelnym sędzią meczu będzie inż. 

Figer. 
Mecz, jak wiadomo, odbędzie się na 

korcie reprezentacyjnym Legji w War- 
szawie. . 

  

SZKOŁA POWSZECHNA i PRZEDSZKOLE 

F. Komisarowej i F. Szwarc 
WILNO, UNIWERSYTECKA 1, M. 5 

Zapisy dzieci na rok szk. 1935/36 codziennie od godz, 10—2 ppoł. w kancelarji szkoły 
Opłata szkolna zostaje zmniejszona. 

Burza nad Grodzieńszczyzną 
Trzy osoby zabite przez piorun 

W dniu 3 bm. przeciągnęła nad Gro- 
dnem i okolicą burza, która wyrządziła 
szkody w plonach i spowodowała śmierć 
kilkorga ludzi. Około godziny 15-€j u- 
derzył piorun w dom biednej wdowy 
Marji Rapieįkowej, m-ki wsi Lapienek, 
od którego powstał pożar. 16-letnia cór 
ka Wanda została przez piorun zabita. 
Ochotnicza straż pożarna z Grandzicz 
zdołała pożar zlokalizować. O godz. 18 
min. 30 uderzył piorun w stodołę Jana 
Watyla we wsi Suchowłany gminy ski- 
delskiej. Stodoła spłonęła doszczętnie. 

Mieszkaniec wsi Gliniany gm. ski- 
delskiej Miehał Niewgień, został zabity 
od pioruna wraz z koniem będącym w 
zaprzęgu. 

Dnia następnego przeszła burza o g. 
11.30 nad gminą Żydowia, gdzie od u- 
derzenia pioruna zabity został Józef Si- 
powiez, lat 28, m- e wsi Tołoczki. Z koni 
będących w zaprzęgu jeden zginął, drugi 

został lekko kontuzjowany. 

  

  

| CZEKOLADA 
A. Piasecki s: 
„WYSOKO-JAKOŚCIOWE SUROWCEJ 

WIELKI WYBOR — NISKIE CENY     

Dramaturg wiedeński 
w Warszawie 

  

Na zaproszenie Polskiego Pen-Clubu przybywa 
do W wy znany literat i dramaturg wie- 
deński inc Theodor Csokor, który wygłosi 
tu odczyt o podjętej przez siebie pracy nad wy- 

*niem Nieboskiej Komedji, Zygmunta Kra 
sińskiego na scenach niemieckich. „Nieboska 

Komedja* ukaże się na scenie wiedeńskiego 
Burg-Theatru na jesieni r. b., premjera' odbę- 
dzie się ei, w dniu Święta Niepodle 

    

   

    

Wyjazd nauczycielstwa 
i młodzieży 

Ókręgu Szkolnego Wileńskiego 
do Krakowa w celu złożenia 

hołdu 
Marszałkow! Piłsudskiemu 
Kuratorjum zawiadamia, że wycieczka nau 

czycielstw: 
hołdu Ma 
ła w sypan 

  

i młodzieży szkolnej w celu oddania 
iłkowi Piłsudskiemu i wzięcia udzia 

kopca w Krakowie wyjedzie z Wii 
     

  

         
na, w nied ę, dnia 16 czerwca r b. o godz. 
14.10, Zmiana terminu wyjazdu nastąpiła wsku- 

lek tego, że Ministerstwo Komunikacji nie zgo 

  

dziło się dać pociągu w poprzednio wskazanym 
terminie 

W poniedziałek 17 czerwca rano odbędzie „ię 
nabożeństwo żałobne w Katedrze na Wawelu, a 
następnie złożenie wieńca na grobie Marszałka 
Piłsudskiego, poczem zwiedzenie przez w: t 
kich uczestników krypty. Po obiedzie tegoż dnia 
grupowo zwiedzanie I kowa. We wtorek dnia 
18 czerwca cała wycie a uda się pieszo na 
Sowiniec pod Krakowem (około 7 km.), gdzie 
weźmie udział w sypaniu konca. 

Projektowany jest wyjazd w 2-gim dniu wy 
cieczki do Wieliczki a w drodze powrotnej do 
Częstochowy. 

Z Krakowa wyjazd we środę dnia 19 czerwca 
o godz. 0.05. 

Powrót do Wilna dnia 19 czerwca 1935 r. o 
godz. 20,55. 

W wycieczce może wziąć udział nuuczycielst 
wo i młodzież w dowolnej ilości, z tem jednak, 
że ze szkoły, z której zgłasza się młodzież, musi 
być nauczyciel(ka) któ topiekuje się młodzie 

    

  

  

   

        

   

          

7а prze ały czas wyciec ieczkę mo 
że wyjechać tylko młod za i zupełnie 
zdrowa. 

  

ki, olejmujący przejazd 
z Wilna do Krakowa i vowrół do Wil 

a gorących posiłków ( razy dzien 
nie) w Krakowie, nocleg, oraz koszta wi 
nabożeństwa, wyniosą od osoby, tak młod 
jak i nauczycielstwa po 20 zł. (dwadzieścia 
Wszystkie osoby opłacają kowitą naležno 

ermin przesyłania zgłoszeń do 10 czerwca 
1935 roku, z tem, że tego dnia musi bvć zgłosze 

nie w Kuratorjum. Jednocześnie ze zgłoszeniem 
do tego terminu musi być wpłacona cała należ 

na kwota. Pieniądze należy wpłacać tylko przez 
PKO. na konto Komisji Wycieczkowej KOS. Wil. 
na Nr. 60,150. Zgłoszenia bez listy imienn 

ników, nieuskutecznienie wpłaty pieniędzy oraz 
przesłanie zgłoszenia i pieniędzy po terminie nie 
będą uwzględnione. 

Młodzież i nauczyciejstwo, bior>cy udział w 
wycieczce, muszą ać ze sobą I у 
dzenia, koce, prześcier: „ poduszec 
kowite jedzenie na dr KO Krakowa. 

Zbiórkę uczestników wycieczki w Wilnie Ku 
ratorjum wyznacza w dniu 16 czerwca rb. (nie 
dziela) o godzinie 13 na dworcu. Wejście przez 

dziedziniec obok dworca koło biur ekspedycji 

PO kaiai 
Na kierownika wycieczki Kuratorjum wyzna 

cza p. Bolesława Łucznika, okręgow 
loar Kuratorjum Okr. Szkoln. Wile 
tego użyci będą do opieki nad młodzieżą lekarze 

i nauczycielstwo. 

ogólny wyciecz 

  

      

      

    

    

      

  
     

  

i oraz cał 

   

  

   

  

   
zki w Krakowie, 
apewnienie w 

i aaa spe 

  

udzielanie 
ia, prze 

  

kwater na noclegi 
win po Kr kowie 

  

      
   torem Okręgu 

Złóż datek na pomnik 
Marszałka Piłsudskiego 

Konto czekowe PKO. Nr. 146.111



Kurier F 
„KURJER“ z Gaia 7 czerwca 1935 

  

roku. 

  

Film — pomocnikiem przy wyborze zawodu 
Słyszeliśmy niejednokrotuie 0  możliwoś- 

ciach zastosowania filmu w najbardziej różnych 

dziedzinach. Istnie, film naukowy kształcący, 

szkolący wojsko. film — 

%umepi historyczny, Czy mc 

syszystkie sposoby wykorzystania tego wielkiego 

wynalazku? Obecnie dowiadujemy się o zupeł 

  

jako wartościowy, do 

  

   
ma wogóle wyliczyć 

nie nowem zasłosowaniu flimu, a mianowicie w 

>orūdnictvie zawodowem. 

ciekawy uk: bardzo 

  

Wtych dniach ał się 

artykuł dr. L. Karpow 

irmowych, który opowiada o wpływie specjal 

nych filmów na młodzież szkolną przy wyborze 

ki z tego artykułu 

Zawo- 

   owej w jednem z pism 

tu w 

  

sawodu. Podajemy 

  

Z iniejatywy Warszawskiej Poradni 

  

ale z zasiłków M 

  

dowej i przy jej czynnym ud 

    
  

  

W RIO P. Banku Polskiego i Banku Gospo 

darstwa Krajowego izowano film p. t 

„Szkolnictwa Zawodowe Żeńskie*, obejmujący 

następujące zawody: kilimkarstwo, tkactwo, ko 

Jak Bing Crosby 
zrobił karjerę 

    

W erze niemego filmu mie można było sobie 
wyobrazić, aby aktor taki, jak Bing Crosby zro- 

  pił karjerę. 
A jednak... 

Bing Crosby zawsze marzył o scenie. Nie 
myślał jednak, że marzenia jego kiedykolwiek 

się zreałizują. Jako młody chłopiec brał udział 

w przedstawieniach szkolnych. Gdy jednak otrzy 
mał rolę Juljusza Ceza ekspira pod 

tym samym tytułem, k ńczyła si 
Odtwarzał w ie scenę zab wa Cezara. Kur- 
ilyna powoli opuszczała się na dół, kiedy Bing 
zorjentował się, że spadnie mu ona na głowę 
Nie chcąc podzielić losu Cezara Bing najspo- 
kojniej przeniósł się na inne miejsce... 

    

    

      

   

  

   

    
y został prawnikiem. Bing wyjechał 

sersytet i wstąpił na prawo. Nie zdradzał 
wielkiego zamiłowania do nauki i nie intereso- 
wal się specjalnie sportem Na uniwersytec e 
Gonzaga spotkał pewnego Amerykanina nazwi- 
skiem Ał Rinker, Rinker grał na różnych instru- 
mentach i śpiewał. Potrafił namówić Binga i 

założyli we dwójkę orkiestrę. 
Orkiestra ta miała duże powodzenie, tak że 

Bing i Al rzucik studja i zaczęli wędrówkę po 
miastach ame ńskich. Przybyli wreszcie do 
Hollywood. Tu występowali w Tent Cafe, Tu 
zetknęli się z Paulem Whitemanem. Znakomity 
dyrygent zaangażował Ala i Pinga do swej or- 
kiestry jako wokalistów, Trzecim wokalistą 70- 

stał Harry Barnis 
(Tak zaczęła się karjera Binga. W 1930 roku 

trójka przybyła wraz z zespołem Wihitemana 
do Hollywood, gdzie wystąpili w filmie „Krół 
jazzu”. Cudowny klimat kalifornijski tak przy- 
padł im do gustu, że wysi apili z zespołu White- 
mana i zaczęli występować w modnej restauracji 

Cocaanut Grove. Bing zaczął śpiewać solo. Do- 
stał engagemenl do radja, gdzie otrzymywał kró 
łeryską gażę. Płyty naśpiewane przez Binga mia- 
ły kolosalne powodzenie. 

Wreszcie producenci filmowi zwrócili na 
niego wwagę. Bing dostał rolę w filmie wytwór- 
ni Paramouni p. „Spełnione marzenia” 
stępnie wystąpił w szeregu filmów jak: 
słucha, „College humor. Ostatnio Bing nakr: 

dwa filmy Miłość dla pocz й 
Miriam Hopkins oraz „Wielka księżna i chłopiec 
hotelowy* z Kitty Carlisle. 

Bing jest jednym z najlepiej zarabi 
aktorów w Ameryce. Prócz dużej 
otrzymuje z Hollywood, dostaje je 

rarja za występy w teatrze, płyty gramofonowe 
i występy radjowe. 

  

    

    

        

  

    

  

   

  

      
      

   

acych       

    

ronkarstino, hafciarstwo, iniroligatorstwo, jryz 

‚ gospodarstwo do   
jerstwo, jubilerstwo, fotografi 

‚поше, ogrodnictwo, maślarstwo i serowarstwo, 

1 ielegniarstwo, 

Oczywiście film ten przedstawia tylko czą 

stkĄ tych szkół zawodowych które stoją otwo 
rem przed dziewczętami, kończącemi bądź szkoły 

powszechne, bądź 6 klas gimnazjalnych, lecz n 

wet jako taki odgrywa pierwszorzędne znaczenie 

  

pomocnicze w trudnej 

Poradni. Od chwili zastosowania wspomnianego 

odpowiedzialnej pracy 

   filmu zawodoznawc: „ jako ilustracji, a zara- 

  

uzupełnienia głaszanych o 

rze zawodu, zauważono w Poradni bardzo 

zem pogadanek. w.    

  

  poważną różnicę w ustosunkowaniu się młodzie 

ży do tego doniosłego zagadnienia, 

Bezkrytyczne, w wiełu wypadkach zupełnić 
    bierne traktowanie kwestji wyżoru zawodu ustą 

zainteresowaniu, wywołanemu roz 

  

piło mi 

ważeniami na temat pogadanek i filmu. Pod wpły 

  

wem filmu, dzięki któremu mołdzież w bardzo 

wielu wypadkach po raz pierwszy mogła zajrzeć 

  

ło szeregu warsztatów pracy, zmieniał się 
dniczo pogląd tej młodzieży na rękodzieło. 

Wyrazem tego mogą 

„Po obi 

wałem z gimnazjum, gdyż pr. 

być chociażby wypo 
   

     wiadane zdania rze! fiinu zre     
że zekonałam 

  

się, 

szkoły zawodowe są równorzędne”, lub „Patrząc 

        

na film. nabrałam checi do pracy rękodzielni 

czej TA pr 

Nieraz film ugruntował już przedtem pow 

ziete zamierzenia, innym razem odwrotnie, zmiu 

sił do zmiany decyzji, gdyż bliższe prz enie 

  

  

się pracy w tym zawodzie przekonało, iż nie jest 

my. któreby pozwoliły zapoznać 

to dła danej jednostki odpowiednie zajęcie. We 

  

adkach ro 

  

wszystkich zaś, bez wy 

    rzył widnokrąg, zaznajomii chociaż z kilku dzi 

łami pracy, zmusił do zastanowienia się, i prze- 

  

  konat, że wybierać zawodu lekkomyślnie nie mo 
žna. 

Zainteresowanie młodzieży filmem jest b. 
duże. ziewczęta stale upominają się o mowe fil   

  

© 7 szeregiem 

  

wodowej 

  

žus 

  

względnionych działów pracy za 

wska Po 

  

W ubiegłym roku szkolnym Was: 

vadnia Zawodowa przeprowadziła ankietę ma te 

wysłuchania mat: „Jaką korzyść odniosłam z 

  

pogadanek o wyborze zawodu i. obejrzenia fił 

  

mu zawodoznawczego?*. Nadesłane odpowiedzi 
  ntacji 

  

były wymownym dowodem łego że w orj 

zawodowej film spełnia niezwykle doniosłą rolę. 

55,8 procent nadmienia, że dopiero z pogadanek 

i filmu dowiedziały si zawód stawia 

  

swym kandydatom odmienne wymagania. O tem 

że po raz pierwszy posłyszały o istnieniu szeregu 

zawodów znajdujemy wzmianki w 47,9 proc. 

odpowiedzi. 

Najtrudniej jest skłonić dziewczynki do zmia 

w wypad 

  

ny nieodpowiednio powziętej dec 

  

ku gdy chodzi o dalsze kształcenie się w gim 

nazjum. To też osiągnięcie wyniki   rezygnacja 

ilustrowanych 
    

  

z gimnazjum pod wpływem p< 

filmem — około 7 proc, uczen 

  

są niesłychanie 

poważnym sukcesem*, 

Widzimy więc, że przed filmem otwierają się 

  

eoraz nowsze możliwości pożytecznego jego za- 

stosowania. 

Międzynarodowy Kongres Paramountu 
w Paryżu, oddaje hołd pamięci 

Marszałka Piłsudskiego 
Podczas obrad Międzynarodowego Kongresu 

Paramountu w Paryżu nadeszła z Polski smutna 
wiadomość o śmierci Marszałka Piłsudskiego. 
Wiadomość ta wywarła na obradujących przed- 
stawieielach z całej Europy wstrząsające wra- 
żenie. Obrady przerwano na 15 minut i prze- 

wódniezący Kongresu, generainy dyrektor za- 
granicznego wydziału Paramountu w New Yor- 

ku, p. Join Hicks wygłosił przemówienie, wy- 
rażająe delegatom z Polski pp. Czabanowi i Tyk- 
tinowi, wyrazy wspėlezucia dia nich i dla Na- 
rodu. który dotknęła niepowetowana strata. 
Kongres upoważnił dyr. Czabana do wysłania 

na ręce Naczelnika Centralnego Biura Filmo- 
wego, p. Józeta Relidzyńskiego depeszy kondo- 
Teneyjnej. 

Na uroczystym bankiecie, który odbył się z 
okazji tego kongresu, a w którym delegaci Pol- 
ski nie uczestniczyli, generalny dyrektor na. Euro 
Pe, p. G. J. Schaefer w przemówieniu raz jesz- 
cze podkreślil żywe współczucie wszystkich ze- 
hranych zarówno: dla nieobeenych delegatów, 
jak i reprezentowanego przez nich ki Е 

Znajdujące się na sali obrad chorągwie Pol- 
ski i Franeji, będącej gospodarzem zjazdu, zo- 
stały okryte kirem. 

  

   
  

Kondolencje 
Pionier kinematografji francuskiej p. Leon 

Gaumont nadesłał pod adresem czasopisma 
„Wiadomości Filmowe* następującą depeszę: 
„Śpieszę przesłać moje najszczersze kondolen- 
€je w momencie wiełkiej żałoby, którą okryty 
został zaprzyjaźniony z nami Naród przez stra- 
tę sławnego Marszałka Piłsudskiego. 

Leon Gaumont*. 

Centralny Związek Właścicieli Teatrów świetl 
nych w Czechosłowacji nadesłał do Związku 
Pol. Zrzesz. Teatr. xwietl. następującą depeszę: 
„Centrałny Związek Właścicieli Kin Republiki 

Czechosłowackiej przesyła Serdeczne wyrazy 
współczucia spowodu straty Twórey Waszej Re- 
publiki, Marszałka Piłsudskiego i w głębokim 
smutku przyłącza się do Waszej żałoby naro- 
dowej. Prezes Wokoun*. 

Związek Pol. Zrz Teatr. Świetlnych wy- 
słał następujące podziękowanie: 

„W imieniu Związku Pol. Zrzesz. Teatrów 
Świetł. i w imieniu własnem Spieszę wyrazić 
WPanu Prezesowi i wszystkim właścicielom ki- 
noteatrów Czechosłowacji najszezersze podzię- 
kowanie za tak serdeczne słowa, skierowane do 
nas, spowodu straty, jaką ponieśliśmy w osobie 
Marszałka Piłsudskiego. 

Prezes Zagrodziński. 

"Pierwszy raz w życiu. 

Jak donosi prasa codzienna, na filmie z po- 

grzebu (Marszałka, który był wyświetlany bez- 

płatnie we wszystkich kinach warszawskich. 

byla obecna staruszka Wincenta Orzołek, która 

ała do Warszawy. W kinie 

      

мй   

  specjalnie przyjech 

była po raz pierwszy w życiu! 

Z seansu starow na wyszła spłakana. roz- 

frzęsiona. Przysiadła w poczekalni na krześle, 

z oczu pociekły nowe łzy. Pojedzie teraz do 

swej wsi i opowiadać będzie do końca życia 

o tem, co widziała. 

Co się dzieje 
w Warszawie 

Znany reżyser polski—Leonard Buczkowski 
przystąpił do realizacji epopei filmowej z życia 
marynarzy połsktch p. t „Rapsodja Bałtyku*. 
W tym filmie wystąpią: Marja Bogda, Baśka 
Orwid, Adam Brodzisz, Mieczysław Cybulski, 
jerzy Marr oraz Władysław Wałter. Do nakrę- 
eani seen płenerowych wyruszyła przed kiłku 
dniami do Gdyni i Oksywji ekspedycja filmowa 
pod kierownictwem dyr. Marjana Czauskiego. 
Na wybrzeżu morskiem ekspedyeja cieszy się 
specjałną opieką władz Marynarki Wojennej, 
która udziela swej najdalej idącej pomocy i 
współpracy. Ekspedycja pozostanie na wybrze- 
żu około miesiąca, po powrocie zaś, około 1-go 
lipca rozpoczną się zdjęcia atelierowe. 

Wytwórnia „Quadra* przystępuje do reali- 

zacji filmu, osnutego na tie noweli Sienkiewicza 
„Hania“. Reżyserję ohejmie M. Waszyński, na- 
zwiska już zaangażowznych artystów: Ludwik 
Solski, Junosza Stępowski, Leszczyński. 

Również nakręca „Quadra* komedję p. t. 
„Nie miela baba kłopotu”, role główne odtwa- 
rzają: Wł Walter, Pogorzelska, Gilewska, Ła- 
wiński, Siełański. 

  

  

KRONIKA FILMOWA 
— W zw'ązku z Międzynarodowym Kongre- 

sem dla spraw filmu, radja i telewi 
odbył awno w Nicei, francuski zarząd 
poczty zamierza w końcu b. r. zał stację 

jną w Paryżu. 

— W Łendynie powstał syndykat pod nazwą 

„Angło-Amer'can-Renters Ltd.*, którego zada 
niem będzie popieranie współnej produkcji ame 
rykańsko-angielskiej. Przedsiębiorstwo rozporzą 
dza kapitałem zakładowym w sumie miljona fun 
tów szterlingów, W atelier w Elstree są czynio- 
ne przygotowania do produkcji na wielką skalę 

— W Ameryce znaleziono nareszcie następcę 
pamiętnego psa „Rin-Tin-Tin Jest nim Ber- 
nardyn „Buck*, Będzie on g pierwszą rolę 
w filmie, realizowanym w-g jednego z dzieł 
Jacka Londona. 

— W Pradze otwarto niedawno specjalne 
studjo dubbingowe, które zajmuje się synchro- 

ją różnego rodzaju filmów nowym, włas- 
nym systemem. System ten jest podobno zna- 
komity. Na czele nowego atelier stói znany fa- 
chowiec czeski inżynier Vavrina. 

— Jak słychać, w Ameryce przysiępują do 
realizacji filnu „Dzielny wojak Szwejk”. Rolę 
tytułową kreować będzie Peter iLorre, reżyse- 
ruje obecnie Charlie Chaplin. „Dzielny wojak 
Szwejk* był już w swoim czasie nakręcany w 
Pradze jako film niemy, a później także jako 
dźwiękowy. 

Carl Brisson ma 20-letniego syna. którego 
przedstawia jako swego brata. Ale któżby temu 
uwierzył w Hollywood, gdzie ściany mają uszy. 

— „Koenigsmark* w-g powieści Pierre Be- 
noit, który k lm niemy cieszył się па са- 
łym świecie wielkiem powodzeniem, będzie о- 
becnie znowu sfilmowany przez słynnego reż 
sera fraucuskiego — Leona Pierret. 

— Ulubieniec publiczności, mały Jackie Соо- 
per ukaże się wraz z Wallacem Beery w nowym 
filmie p. t. „O Shaugnhessys Boy*, który będzie 
nakręcony w Hollywood. Będzie to dramat z ży- 
cia cyrkowego. 

— Gary Cooper odkrył podobno w sobie 
talent pisarski. W wolnych od zajęć filmowych 
chwilach, poświęca się słynny gwiazdor pisaniu 
powieści, której tematem są polowania i awan- 
lurnicze przygody. 

— Jedna, z francuskich wytwórni ma zamiar 
stilmować głośną powieść Jułe'a Verne'a p. t. 
„Dzieci kapitana Granta". 

— Partnerami słynnego śpiewaka włoskiego 
Benjamino Gigli, w filmie realizowanym obec- 
nie w Berlinie „Nie zapomnij o mnie* -— są 
Magda Schneider i Karol Ludwik Diehl. Reżyse- 
ruje Włoch — Augusto Genna, muzykę kompo- 
nuje Alois Melichar. 

Rząd włoski premiuje 
filmy artystyczne 

We Włoszech powstała obecnie specjałna 

komisja celem określenia wartości najlepszych 

filmów rodzimej produkcji na sezon 1933—34 i 

udzielenie ich twórcom nagrody dla zachęty do 

dalszej pracy. 

Komisja ta ukończyła niedawno pracę. Wy- 

różniono 25 włoskiich fillmów a producentom ich 

udzielono premij pieniężnych w sumie 1 i pół 

miljona lirów, Kwotę tę wyasygnowano z podat 

ku synchronizacyjnego, gdyż, jak wiadomo, we 

Włoszech wszystkie filmy obcojęzyczne podle 

gają przymusowemu dubbingowi. 

Przy przyznawaniu premij jako podstawę 

przyjęto tylko artystyczną wartość fiłmu. 

Najwyższe prawie fantastyczne premje, bo 

po 200, 000 lirów otrzymały filmy „Villafranca* 

(Forzano - Film) i „Garibaldi“ (Produkeja Ci 

nes), Po 80 tys. lirów otrzymało 8 filmów, mię- 

dzy innemi „Sto dni*, 8 filmów po 40 1у5. П- 

rów, 4 po 25 tys., 2 po 15 tys. i 1 — 10 tys. l. 

W sprawozdaniu swojem stwierdza komisja: 

ogólne podniesienie poziomu produkcji włoskiej. 

  

          

  

    

     
    

  

    

  

    

    
        

   

    

  

   

      

     

    

   

    

  

   

    

Jak zdobyć serce mężczyzny i nie utracić go 
Jedną z najpopularniejszych obecnie gwiazd 

filmowych jest obecnie Claudette Colbert. U 
że się ona wikrótce na ekranie w filmie p. t. 
Kobieta szuka miłości* (znanym u nas p. t. 

„INa giełdzie cnoty”). Partnerem jej będą dwaj 
młodzi aktorzy: Ray Milland i Fred Mac Murray. 
W filmie tym Claudette rozwinęła swój cały 
kunszt uwodzicielski, Skłoniło to dziennikarzy a 
merykańskich by zwrócić się do Claudette Col 
bert z prośbą o wywiad na temat jak zdoby 
ce mężczyzny i... nie utracić go. 

Oto „dziesięć przykazań miłości* Claudette 
Colbert. 

1) Umieć uważnie słuchać nawet najnudniej 
rzeczy у 
2) Być zawsze ponętną; 
3) Być uroczą i miłą gdy sytuacja tego wy 

  

     

    

    

  

sze 
   

maga... 
4, Chwalić jego sposób ubierania się... zwra 

cać uwagę na jego krawaty; 
5) Być dobrą towarzyszką zabaw: 
6) Starać się być powabną dla innych męż 

czyzn, 2 aie tylko dla niego; 
7) Umieć gotować ulubione przez niego po- 

trawy; 

8; Towarzyszyć mu naweł w najszaleńszych 
zabawach; 

9) Umieć prowadzić inteligentną rozmowę; 
10) Być od 7 

pomyślnie i z uśr 
su. 

Claudette twierdzi, że to są rady „zasad- 

nicze”, ponadto każda kobieta winna dbać o sie 
bie, interesować się modą, nowemi toaletami. 
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Dia Dziadka nie szkoda 
rodzinnych pamiątek 

Wileńszczyzna głęboko odczuła śmierć 
Marszałka. Spomiędzy listów starających się 
zobrazować odczucie tej straty, które w dal 

| szym ciągu 'w ogromnej ilości napływają do 
? redakcji, a których ze zrozumiałych wzęł. 

wszystkich nie możemy, wybiera- 
jeden. Podajemy go bez przeróbek. 

  

W dniu 15 maja dwaj synowie (Józef i Jan) 

Anny Mieszczanajciowej, zamieszkały na terenie 

gminy kucewickiej oznajmili jej, iż trzeba przy- 

piąć do ich maleńkich rękaw uczniowskich wstę 

gi żałoby, gdyż „powiedziała nam Pani w szkołe 

że zmarł nasz ukochany Dziadek. „Jaki dzia- 

dek spytala matka“. Alboż mamusia nie znasz, 

ten, co to w mojej książce jedzie na Kasztance. 

Pan Marszałek Józef Piłsudski. zmarł 

Wikrzesiciel Polski... nie może być. W tej chwi 

K wbiegło do izby czworo dzieci biednej kumy, 

między któremi było jedno z klasy czwartej, 

które wyjaśniło całą sprawę, dodając w końcu 

„ałe mamusia nie może nam znaleźć opasek, 

a tu i pieniędzy niema", Kobieta pomyślała przez 

chwilę i rzekła „nie frasujcie się biedaciwa, 

zmajdą się opaski* i cicho wyszła do komory, 

skąd przyniosła śliczną pamiątkową bluzę babki. 

Siadła koło stołu, wyjęła nożyce, tnie. „Mamo 

mama toż nasza najdroższa pamiątka a mama 

strzygniesz* zawołał Juziuk. O mój synu cze 

gož ona może lepszego doczekać, przecież to u 

cieszy nawet babkę, że jej bluza taki piękny ma 

koniec. Widzisz, wam dwie wstążki i tym dzie- 

ciom cztery... może jeszcze kto z waszych ko- 

legów nie ma jej powiedzcie niech przyjdą. W 

przeciągu dnia większa część dzieci «2 tej wsi 

(Chwiedziewicze) miała opaski z pamiątkowej 

bluzy. Rozdawczyni jest dumna, że choć w ten 

sposób uczciła Obrońcę Polsk" i Chrześcijaństwa. 

Adolj Mieszczanowicz. 

Brasław 
— Zjazd OTO i KR. 2 bm odbył się 

w Brasławiu doroczny zjazd delegatów 
Okręgowego Towarzystwa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych z terenu pow. bra- 

sławskiego. 
Przed rozpoczęciem obrad przewod- 

iczący M. P. Kwinto wygłosił przeraó- 
wienie poświęcone pamięci Marszałka. 
Zebrani uczcili pamięć Marszałka przez 
powstanie i 3 minutowe milczenie. 

Ze złożonego przez agronowa E. Tra 
bszę, kierownika OTO i KiIR sprawozda- 
nia wynika, że w okresie ubiegłym zwra- 
camo szczególną uwagę na rolniczą о- 
šwiatę pozaszkolną, organizację gospo- 

„darstw skomasowanych, akcję Iniarską, 

    

    

    

„KURJER% z dnia 7 czerwca 1935 roku. 

Wieści i obrazki z kraju 

  

zagospodarowanie zmeljorowanych nie 
użytków i hodowlę. Wyniki prac we 
wszystkich działach są dodainie. 

Zjazd stwierdził konieczność rozsze- 
rzenia działalności w kierunku uspraw- 
nienia zbytu ziemiopłodów i inu. Plan 
pracy przewiduje utworzenie ośrodków 
nasiennych na terenie powiatu. Posta- 
uowiono również zwrócić większą uwagę 
na wzmocnienie onganizacyj rolniczych 
na terenie powiatu oraz na Ściąganie skła 
dek członkowskich. 

Uchwalony budżet po stronie docho- 
dów i wydatków wynosi 15.550 zł. Doko 
nano wyborów uzupełniających do Ra- 
dy, która wybierze zarząd. 

— POŻEGNANIE PŁK. MICHNOWICZA. 

W dmiu 2 bm. wyjechał na stałe ze Słobódki 

dotychczasowy dowódca baonu KOP ppłk. Jan 

Michnowicz, którego ludność cywiłna żegnała 

z żalem, Panu Michnowiczowi wręczono szablę, 

iako upominek za pracę społeczną na terenie 

gminy. Nałeży zaznaczyć, że rada gminy słobódz 

kiej nadała ppłk. Michnowiczowi obywatelstwo 

honorowe, a Związek Strzelecki pow. 

skiego umał go członkiem zasłużonym. 

W czasie przejazdu p. Michnowicza na 

"wszystkich stacjach młodzież strzelecka żegna- 

ta go obdarowując kwiatami. 

Głębokie 
— Budowa szkoły im. Marszałka. W 

Cieleszach gminy prozorockiej z inicja- 
tywy miejscowego nauczycielstwa pow- 
stał komitet budowy szkoły powszechnej 
im. Marszałka Piłsudskiego. Szkoła ma 
być zbudowana własnym wysiłkiem mie- 
szkańców tamtejszego rejonu szkołnego. 

— Jak Głębokie uczci pamięć Mar- 
szałka. Pod przewodnictwem starosty 
Wiktora Suszyńskiego odbyło się tu po- 
siedzenie powiatowego komitetu uwiecz- 
nienia pamięci Marszałka Piłsudskiego. 
Po wysłuchaniu sprawozdań poszczegól 
nych sekcyj komitetu rozpatrzono prze- 
dłożone projekty. Dłuższą debatę wywo- 
lał projekt budowy koły rzemieślni- 
czej im. Marszałka. Projekt przyjęto i 
"chwalono wszcząć starania u odnoś- 
nych władz, celem uzyskania zezwolenia 
na otwarcie szkoły tego typu. Ponadto 
uchwalono nadać nazwę traktowi, łączą- 
cemu Głębokie z Dzisną: „Trakt im Mar- 
szałka Piłsudskiego *. 

— STOW, MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ SKŁĄA 

DA HOŁD MARZAŁKOWI W domu parafjal- 

nym w Głębokiem odbył się kurs instrukcyjny 

dła członków oddziałów stowarzyszenia młodzie 

ży katolickiej. Kurs został rozpoczęty przez ucz 

  

  

brastaw- 

  

   

  

     

    

czenie pamięci ś. p. Marszałka Piłsudskiego chwi- 

Ją milczenia i odśpiewaniem okolicznościowych 

pieśni, Na kursie wygłosili referaty: ks. dziekan 

'Zenkiewicz, dr. Zgirski, p. Rudominowa i p. 

'Pleśniewiczówna. W kursie wzięło udział przesz- 

ło 100 uczestników, 

— NADUŻYCIA Wi ŻYDOWSKIEJ INSTY- 
TUCJI DOBROCZYNNEJ. Starosta powiatowy 
zawiesił działalność żydowskiego stowarzysze- 
nia dobroczynnego „Gemitus Chesed* w Głębo- 
kiem, a to naskutek nadużyć popełnionych przez 
członków zarządu na szkodę tegoż stowarzysze- 
nia. Sprawa została skierowana do Urzędu e 
kuratorskiego. 

  

Dukszty 
-—„LEKARZ MIMOWOLI* Moliera na przed- 

stawieniu zmatoFfskiem. Życie kulturalno - ar- 

tystyczne zaczyna się coraz intensywniej budzić 

na prowincji. Charakterystycznym tego zjawiska 

objawem są amatorskie zespoły teatralne pow 

stające w każdem miasteczku i niemał w każdej 

większej wiosce. Na scenach miasteczkowych 

zaczymają się ukazywać utwory Moliera, Szek- 

spira, Wyspiańskiego, a przepełnione sale publi 

cznością na tych przedstawieniach świadczą © 

tem że prowincja budzi się. 

Dzielną płacówkę kulturalną posiada mia- 

steczko Dukszty gdzie corocznie organizuje się 

kilkamaście imprez teatralnych, a jeszcze więcej 

zabaw i zebrań towarzysko - rozrywkowych. Ta 

kim dorobkiem kulturalnym nie każde miasto 

powiatowe może się poszczycić. W początkach 

ja br. postanowili „duksztańczuki* 5 

požytecznie rozpocząč lydzien lotniczy 

iem kolejowego Koła LOPP tutejszy zespół 

teatralny wykonał farsę moljerowską: „Lekanz 

mimowoli*. Ta prawie trzechsetletnia satyra na 

«medycynę ma dziś szczególną aktualność dla pro 

ji. Tu typ molierowskiego lekarza często 

się spotyka. Pozatem świetny przekład Boy'a 

przyczynia się chyba też do majszerszego spopu 

laryzowania tego utworu. To też prawie każdy 

gość bił artystom brawa — jak mógł i rękami 

    

uroc:     

  

   

   

      

t nogami. 

na LOPP, 

Sala byla wypełniona po brzegi publicznoś 

cią byli tu: kolejarze, nauczyciele, gospodarze, 

handłarze. Napróżno przecierałem kilkakrotnie 

okulary by dojrzeć na sali ziemian. Żadnego 

nie było. id. 

Mołodeczno 
KANONIKIEM KOŚCIOŁA  PRAWOSL. 

w Mołodecznie został dotychczasowy proboszcz 

tut. prawosławnej parafji ks. Józef Morozow. 

Ks, Morozow w dniach na,bliższych 

odpowiednie święcenia w Wilnie. 

— REKRUTACJA MŁODZIEŻY do OŚROD- 

KÓW PRACY. Od kilku dni trwa w mołode- 

Dochód z tej imprezy przeznaczono 

  

otrzyma 
  

czańskim Oddziałe OMP-u rekrutacja młodzieży 

do ośrodków pracy, Niezwykle czynny ten oś 

rodek, na którego czele stoją pp.: Stanisław Po- 

trzebowski i instr. Jan Michałczuk w b. sezonie 

wysyła już drugą partję młodzieży do Rae. 

Ostatnia liczy około 800 osób. 

— BEZPŁATNA BIBLJOTEKA DŁA WSI 
Właściciel księgarni w Mołodecznie p. Michał 
Stankiewicz własnym kosztem stworzył bezpłat 
ną bibłjotekę dla mieszkańców wsi. Z bibijoteki 
tej korzystają wieśniacy nietylko z powiatu mo- 
łodeczańskiego, lecz także z powiatów: wołożyń 
skiego, wilejskiego i oszmiańskiege. Bibljoteka 
posiada w tej chwili około 600 tomów, zarówne 
polskieh jak i białoruskich. 

P. Stankiewicz pracę oświatową prowadzi 
systematycznie jnż od roku 1928, w którym ta 
roku rozpoczęła działalność jego biblioteka. 

Na marginesie powyższego nasuwa sie py- 
tanie dlaczego podobnej żywotneści nie prze 
jawia przeznaczona do tego cełu  bihljotekx 
Macierzy Polskiej w Mołodecznie? Wu 

Wilejka 
- POŻAR WSI, SPOWODOWANY PRZEZ 

PIORUN. 4 b .m. e godz. 14.30 we wsi Kuźmisz- 

ki, gm. wojstomskiej wskutek uderzenia pio- 

runa wybuchł pożar, wskutek czege spaliły się: 

4 domy mieszkalne, Spichrz, obora, 5 ehiewów, 

4 stodoły, 1 świnia, I wóz, młóearnia, narzędzia 

rotnicze, artykuły spożywcze, ubrania, warzyw- 

nia i 100 zł. w gotówce, na szkodę Antoniego 

Tumasza, Jana Tumasza, Jana Sabańki, Ignace 

go Łakuszki, Kazimierza Augustynowieza, Fe 

liksa Augustynowicza i Jana Łakaszki, m-ców 

wsi Kuźmiszki. Ogólne straty wynoszą 18.350 zł. 

EURAS ANTANAS AEA 

Złóż ofiarę na pomnik Marszałka 
Piłsudskiego w Wilnie 

konto P. XK. ©. 146.111 
RK I TAKSI KSS LRS NEMO 

»POMORZE 
MONIUSZCE« 

  

TRANSMISJA RADJOWA 
Z GRUDZIĄDZA 

W NIEDZIELĘ, 9. VI. O GODZ. 0.90 

  

Jan Kuszel i Eugenjusz Bałucki 58 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

Zdawała sobie sprawę z trudności porozumie- 

nia się w tej chwili, a niepokój o Stefana walczył 

w niej z obrażoną dumą. 

Usiadła jednak w loży i przypatrywała się dalej 

konkursom. 

Dla Polakėw, R NA dzień 

pomyślnie. Najgroźmiejszymi były. 

nale usposobiona ekipa włoska, odzmaczająca się 

ogromnym temperamentem |przy wysokiej technice 

jazdy; drugim — ekipa niemiecka, wyposażona w 

'pierwszorzędny materjał koński, przygotowany z iście 

niemiecką dokładnością, jeżdżąca więcej głową niż 

sercem, miezwykle pod względem doboru 

uczestników i regularna jak zegar, poza tem nie 

można było łekceważyć Francuzów, którzy przy na- 

ogół mało przekonywającym sStyłu jazdy, mieli wy- 

śmienite konie 

zapowiadał się nie- 

wyborowa, dosko- 

równa 

i jeździli z wielką brawurą. 

Na tablicy wywieszamo wciąż mowe numery i raz 

po raz z poza zagrody wynurzał się nowy koń z jeźdź- 

cem, w coraz 'to innym mundurze, przebiegał ozna- 

czoną przestrzeń i znikał nagradzamy większemi lub 

mniejszemi brawami. 

Po wystąpieniu czterech ekip obcych, kiedy się 

uwidoczniła zdecydowana przewaga Włochów, 

kój publiczności przeszedł w naprężone 

wanie. 

Po kilkuminutowej przerwie na sygnał z loży 

sędziowskiej wyjechał na „Gitarze“ Barczyński. 

spo- 

wyczeki- 

Rozległ się dzwonek, i ruszył. 

Skoczył jedną przeszkodę, drugą. Według dawno 

ułożonej dyspozycji miał przejść parcours czysto nie 

zwracając zbytniej uwagi na czas, ponieważ kłacz 

była ciężka, nie paliła się do przeszkody, przeciw- 

nie — przed każdym skokiem mależało jej dodawać 

temipa. 

Tymczasem z „Gitarą' zaczęło się dziać coś nie- 

zrozumiałego. Przed barjerą sama zwiększyła pejs, 

zdradzała niezwykłe zdenerwowanie i całkiem jasną 

chęć do wyłamania. 

Zebrał ją. dał łydkę. Lądując po drugiej stronie 

z wielkim trudem wziętej przeszkody, usłyszał cha- 

rakterystyczny stuk kopyt o drzewo. Obejrzał się, 

biała belka leżała na ziemi. 

Po skoku opuścił się na siodło. Klacz natych- 

miast podbiła zadem, jakby chciała się uwolnić od 

ciężaru; zmieniła nogę i tuż przed następną przeszko- 

dą, przed „Kopertą* stanęła jak wryta. 

Pierwsze nieposłuszeństwo. 

Barczyński czuł, że zawsze spokojna, nawet nie- 

co flegmatyczna „Gitara* drży na całem ciełe. Obrzu- 

cił ją bystrym spojrzeniem: miała mastroszone uszy. 

na błyszczącej jedwabistej sierści wystąpiły ciemne 

plamy potu, po wędzidłach obficie spływana piana. 

Zawrócił. Zrobił woltę i poszedł jeszcze raz na 

„Robertę*. Zazwyczaj uległa klacz opierała się, 

ciągnęła nabok; ledwo zdążył nastawić ją, wyciął 

batem. 

„Gitara* skoczyła naukos. iPrzodem rozwalita 

przeszkodę i o mały włos nie wpadła na obsługają- 

cych ją ułanów. 

Barczyński czuł, że ruluje przez głowę. Wyrzucił 

  

nogi ze strzemion i w następnej chwili już się toczył” 

po miękkiej trawie parcours'u. 

Wstał bez cudzej pomocy. Klacz z zadartym 

ogonem jak oszalałą galopowała po torze. 

Barczyński podniósł cylinder i poszedł naprze- 

łaj w kierunku bramy wjazdowej. 

Wypadek wywołał żywe poruszenie: zatalowało 

morze głów, po trybunach przeleciał głuchy pomruk, 
gdzie niegdzie rozległy się okrzyki przerażenie, część 

'publiczności zerwała się z miejsc. 

— O, Boż 

na Lolę. 

Lola była biała jak kreda. 

— Już wsłaje — odezwał się Zagierski i dodał 

uspokajającym tonem: — Znam go dobrze, nic mt 

nie będzie! 

— Zamiast opowiadać głupstwa miech pan leci 

i dowie się — odezwała się ostro pani Ala. —— Prędko! 

'Pani Janka kurczowo zacisnęła dłonie, radca Na- 

bil wyjął monokl z oka i wycedził: 

— Dziwna hisorja... 

  

— zawołała pani Ala i spojrzała 

Kapitana Zagierskiego już nie trzeba było ро- 

pędzać. Zerwał się i pobiegł do przejścia, ale twe 

publiczność utworzyła po obu stronach ciasno siło- 

czone ściany, więc nie mógł się przecisnąć do Bar- 

czyńskiego. 

Tymczasem „Gitarę* złapano i przyprowadzono 

na paddoc, gdzie się wściekał Starecki, daremnie 

szukając chłopca stajennego. Drugi chłopiec, opieku- 

jący się „Nedda* po raz ostatni widział Józka, gdy, 

ten po podaniu konia udał się na tor, co było rzeczą 

zupełnie naturalna. 

(B



TEATR POHULANKA: 7.VI.og.8.30 w. 
„MORFIUM“ — ceny znižone 
  

у TEATR LETNI: Dziś, 7.V1.o g.8.30 w. 
* „Tajemniczy Džems“ Ceny znižone 3 

FINEZJA URODY 
świeży powab 
młodości, subtel- 
ny odcień kar: 
nacji, zdrowa, 

a, pachnąca i po- 
dywabna cera. 

Przekonałam 
się, że to wszysł- 

ko mieści się 
niezawodnie 
w dwóch słowach 

    
   

     

  

   

DLA OPALONEJ CERY BLONDYNEK 
BOLECAMY KOLOR „PASTEL * 

RAD JO 
WILNO 

PIĄTEK, dnia 7 czerwca 1935 roku. 
6.30: Pieśń; 6.35: Pobudka do gimnastyki; 

4.36: Gimnastyka; 6.50: Muzyka. 7.15: Dziennik 
poranny; 7.25: Muzyka; 7.45: Program dzienny; 
7.60: Chwilka społeczna; 7.55: Giełda rolnicza; 
8.00: Audycja dla szkół. 8.05: Audycja dla po- 
borow.; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 12.08: Kom. 
met. 12.05 Utwory Brahmsa; 12.50: Chwilka dla 
kobiet; 12.55: Dziennik południowy; 13.06: Kon- 
cert tria Rymowicza. 13.50: Koncert chóru ży. 
dowskiego; 13.55: O eksporcie polskim; 15.35: 
Qdcinek powieściowy; 15.45: Koncert orkiestry 
"Tad. Seredyńskiego: 16.30: Czarodziejska mu- 
azelka; 16.45: Arje i pieśni; 17.00: Dyskutujmy 
„Kara w życiu dziecka*; 17.15: VI-ty koncert 
z cyklu ięć wieków muzyki kameralnej". 
17.40: Audycja dla chorych; 18.10: Fragm. słu- 
chowiskowy Misterjum Oskara Miłosza „Migueł 
Manara". 18.30: Koncert rekłamowy: 18.40: Ży- 
cie artystyczne i kulturalne miasta; 18.45: Utwo 
ry Francka (płyty); 19.07: Program na środę; 
19.15: W świetle rampy; 19.25: Transm. fragm. 
meczu tenisowego Puhar Davisa Polska—Połud. 
Afryka; 19.45: Wiadomości sportowe; 19.50: 
Feljeton aktualny; 20.00: Jak spędzić lato? 
20.10: Pogadanka muzyczna; 20.20: Koncert 
symf. W przerwie Dziennik wieczorny; Jak ży- 
jemy i pracujemy w Połsce; Do godz. 22.30: 
D. c. koncertu symf. 22,30: Wiersze bohaterskie; 
22.46: Zwalczanie chorób wenerycznych u nas 
i gdzieindziej; 23.00: Kom. met. 23.05: Muzyka. 

  

   

   

  

SOBOTA, dnia 8 czerwca 193% roku. 
6.30: Pieśń; 6,33: Pobudka do gimnastyki; 

6.36: Gimnastyka; 6.50: Muzyka; 7.15: Dziennik 
poranny; 7,25: Muzyka; 7.45: Program dzienny; 
7.50: Chwilka społeczna; 7.55: Giełda rolnicza; 
8.00: Audycja dla szkół; 8,05: Audycja dla po- 
borowych; 11.57: Czas;12,00: Hejnał; 12.03: Kom. 
met. 12.00: Muzyka romantyczna; 12.50: Chwilka 
„dia kobiet;12.55: Dziennik południowy; 13.05: 

Brahms — Sekstet b-dur op. 18; 13.50: Pogadan 
ka muzyczna; 14.35: Odcinek powieściwy; 14.45: 
Najnowsze nagrania: 15.30: Recytacje prozy; 
15.45: Koncert w wyk. orkiestry P. R. 16.30: 
"Skrzynka techniczna; 16.45: Chór męski „Echo*; 
17.00: „Brasław — stolica Pojezierza”. 17.10: 
Koncert w wykonaniu Stefana Rachonia: 17.50: 
Wałka z rdzą; 18.00: Audycja dla dzieci star- 
szych i młodzieży; 18.30: Niepokojący spokój-— 
telj. 18.40: Życie artystyczne i kulturalne mia- 
sta; 18.45: Arcydzieła muzyki wielogłosowej; 
19.07: Program na niedzielę; 19.15: Przegląd pra- 
sy rolniczej; 19.25: Wiad. sportowe; 19.35: Utwo 
ry polskie organowe; 19.50: Feljeton aktualny: 
20.00: Koncert sołistów; 2045: Dziennik wie- 
czorny; 20,65: Jak żyjemy i pracujemy w Pol- 
see; 21,00: Audycja dla Polaków zagrani cą; 
21.30:Koncert fot, a-moll R. Schumanna; 22.00: 
Koncert reklamowy; 22,15: Na wielkiej widowni 
—lit. T. Lopalewskiego; 22.30: Such. „Rozkaz“; 
23.00: Kom. met. 2305: Transm. fragm. meczu 
tenisowego © puhar Davisa Polska — Połudn. 
Afryka; 23.25: Koncert. 

  

  

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA 

4 występy Marji Nochowiczówny 
Dziś — premjera 

4 BARON CYGAŃSKI 3   
AFORYZM. 

Szczyt współczucia? Pocieszać wierzbę pła- 
«©zącą! 

„KURJER* z dnia 7 czezwea 1935 roku. 

Tragiczny wypadek w czasie remontu 
kościoła 0. O. Franciszkanów 

Murarz Śmiertelnie ranny 

Wezeraj w godzinach rannych w kościele O. 
©. Franciszkanów, w ogródku franciszkańskim 

miał miejsce tragiczny wypadek, ofiarą którego 
padł 45-letni murarz, Romuałd Wiliński, zamiesz 
kały przy uł. Świerkowej 22. 

Wiliński wytrawny pracownik budowlany 
ezuł się na wysokich rusztowaniach jak w domu 
i karygodnie lekceważył związane z pracami na 
zmacznej wysokości niebezpieczeństwo. : 

Wezoraj w czasie przcy Wiliński stracił nagie 
równowagę i runął z rusztowań ze znacznej wy 

sokości na bruk, odnosząc bardzo niebezpieczne 
pokałeczenia. Lekarz pogotowia stwierdził zła- 
manie kręgosłupa, kończyn dolnych oraz wstrząs 
mózgu. 

W stanie budzącym bardzo poważne objawy 
© życie, przewieziono nieszczęśliwego do szpi- 
tala żydowskiego gdzie chory nie odzyskał do- 
tad przytomności. Lekarze mają bardzo nikla 

* nadzieję utrzymania go przy życiu. 
Wiliński zostowił bez Środków żonę i dzieci. 

Fatalny finat „podróży dokoła Świata” 
Przed kiłku dniami do policji wpłynęło po- 

wiademienie o zaginięciu 12-letniego ucznia 
Konstantego Duszyńskiego, zam. przy ul. Su- 
boez 31. Chłopiec pewnego dnia wyszedł z domu 
do szkoły i od tego czasu wszelki ślad po nim 
zaginął. 

Rodzice dewiedzieli się od kolegów synka, 
iż chłopiec postanowił odbyć „podróż dokoła 
świata” i w tym eelu udał się podobno w kierun 
ku Warszawy. 

Policja po dwóch dniach ustaliła, iż z chłop 

  

cem wydarzyło się nieszezęście. 

Swą podróż 12-letni amator przygód roz- 
poezął od jazdły na gapę. Nie dojeżdżając Grodna 
Duszyński wyskoczył z pociągu: tak nieszczęśli- 
wie, że doznał bardzo poważnych potłuczeń oraz 
złamania obu nóg. 

Nieszczęśliwego przewieziono tymże  pocią- 
giem do Grodna, skąd matka przywiozła go 
do Wilna. Chłopca ulokowano w szpitału św. 
Jakóbs. (el. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w piątek dn. 7 b. m. o godz. 8.30 
wiecz. w dalszym ciągu Świetna sztuka w 5 
aktach L, Herzera „Morfium* — w roli głównej 
Edward Żytecki (zarazem reżyser sztuki) i Te- 
resa Suchecka. Ceny zniżone. 

— Jutro, w sobotę dn. 8.VI o godz. 8.30 w 
„Morfium“. 

MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Dziś, w piątek dn. b. m. o godz. 8.30 

wiecz. ujrzymy arcywesołą, senscyjną sztukę w 
3-ch aktach „Tajemniczy Dżems* — w wyko- 
naniu świetnie zgranego zespołu, z J. Boneckim 
i W. Ściborem w rolach głównych. Ceny zuiżone. 

— dutro, w sobotę, dn. $.VI o godz. 8.30 w. 
„Tajemniczy Džems“. 

— Świąteczne popołudniówki w Teatrze Let- 
nim. W! niedzielę dn. 9.VI o godz. 4 po poł. 
doskonała komedja J. Szaniawskiego „Ptak*, 
z Mieczysławem Węgrzynem w roli głównej. 
Ceny propagandowe. 

- W poniedziałek dnia 10.VI o godz. 4 pp. 
„Chory z urojenia* — z pożegnalnym występem 
ireny Tomaszewskiej w roli Antosi. Ceny pro- 
pagandowe. 

— Najbliższe premjery. W przygotowaniu na 
scenę Teatru Letniego są dwie sztuki, Komedja 
2. Marynowskiego „Rozwód* — w reżyserji 
W. Ścibora i wesoła farsa wiedeńska „Hurra 
jest ehłopezyk*. Na scenie Teatru Wielkiego 
po „Morfium*, dana będzie najnowsza kome- 
dja Gwojdzińskiego „Teorja Einsteina* — w wy- 
konaniu zespołu Reduty. 

— Opera w Wilłnie! Wkrótce otwarcie se- 

zonu letniego w muszli Koncertowej im. Gen. 
Żeligowskiego operą „Hałka*, w pomysłowej, 
a zastosowanej do wołnego terenu inscenizacji 
i reżysesji prof. A. Ludwiga. Partję tytułową 
odtworzy p. Wanda Hendrichówna. Operę pro- 
wadzi znakomity kapelmistrz Rafał Rubinsztejn. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy M. Noehowieczówny. Dzisiejsza 
premjera „Baron Cygański*. Dziś teatr „Lutnia* 
występuje z premjerą jednej z najpiękniejszych 
op. J. Straussa „Baron Cygański". Wspancala, 
efektowna, pełna prześlicznych melodyj ope- 
retka ta śmiało może być zaliczoną do najwięcej 
wartościowych oper komicznych. Premjera „Ba- 
tona Cygaūskiego“ jest zarazem świętem arty- 
stycznem B. Hałmirskiej, która w tym dniu 
święcić będzie X-lecie pracy artystycznej. Obsa- 
dę tworzą wybitne siły zespołu: Nochowiczówna, 
Halmirska, Czechowska, Dembowski, Domosław- 
ski, Folański, Szczawiński. Balet w układzie 
Ciesielskiego oraz zwiększone chóry pod wodzą 
kapelmistrza Wflińskiego, złożą się niewątpli- 
wie na pełną artystycznej wartości całość, nad 
którą czuwa wytrawny reżyser M. Domosławski 
Pozostałe bilety są dziś do nabycia od godz. 11 
rano. 

— Popołudniówka świąteezna w „Lutni*. 
W niedzielę, najbliższą odbędzie się przedstawie 
nie popołudnowe po cenach propagandowych. 
Odegraną zostanie melodyjna op. O. Straussa 
„Ostatni wale* w premjerowej ohsadzie 

—o000— 

Ofiary złożone w redakcji 
IP. Witold Zahorski składa na fundusz sty- 

pendjałny im. Marszałka Piłsudskiego Towarzy 
stwa Opieki nad Zdolną a Niezamożną Młodzieżą 
(TOM) — 5 złotych i w celu podtrzymania po- 
żytecznej inicjatywy mrosi © wzięcie udziału w 
pojedynku „łańcuchowym* następujące osoby: 
PP. insp. szkoln. St. Kaczorowskiego, podinspeki. 
Juljana Linka, dyr. Witolda Witkowskiego, ks. 
Kazimierza Mirynowskiego, instr. Wł. Kozieł 
Pokłewskiego, Wł, Woźniczkę i p. Miecz. Wyrzy 
kowskiego z Głębokiego, ks. Wiktora  Potrze- 
bowskiego z Grodna p. Macieja Rusakowa z 
Tawkini, p-ta Jody, pow. Brasław, p. Mikołaja 
Langego z Derewa k. Stołpców, oraz p. Staro- 
steckiego i p. Feliksa Łukaszyńskiego z Wiłna. 

— Grono Nauczycielskie i uczniowie szkoły 
powsz. Nr. 6 w Wilnie składają 50 zł. na pom- 
nik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie. 

  

Kina i Filmy 
/IATŁO W CIEMNOŚCIACH* (Kino Casino). 
Pełne niebezpieczeństwa i emocji życie loi 

sików, śmiały lot stalowego piaka przez chmury 
raż nie przez łotnika oceatnu wre 

szcie specyficzny humor i żargon lotniczy — 
wszystko to jest materjałem doskonale nadają- 
cym się do filmowego wykorzystania. To też 

no bardzo chętnie posługuje się tematami lo 
tniczemi. I z tego właśnie powodu specjalnie tru 
dne jest zadanie reżysera, który chciałby poka- 
zać publiczności oryginalniejsze zdjęcia lotnicze. 
Bo „Wszystko to już było*, było nawet „mnó- 
stwo zabardzo”, Obraz „Światło w ciemnościach* 
pomimo bardzo naiwnego raczej —nieprawdo 
podobnego scenajusza, oraz pomimo przełado 
wania kwestjami technicznemi, z których prze- 
ciętny śmiertelnik prawie nic'nie rozumie — zaj 
muje widza. 

Przyczyna tego leży przedewszystkiem w 
zawsze na nowo porywającem widza pięknie i 
fotogeniczności samego lotu oraz specyficzności 
samej atmosfery lotniska. Następnie — w zrę- 
cznej reżyserji i dobrej grze artystów. Reżyser, 
umiał dobrze wykorzystać napięcie momentów 
emocjonalnych, umiejętnie potęgując go stop- 
niowo coraz bardziej (sceny przelotu  łoniczki 
rzez ocean oraz uratowanie jej w ostatniej 
chwiłi przez ociemniałego kolegę). Doba również 
jest praca operatorska, 

  

       

    

Myrna Loy ——artystka o dużej kulturze — 
posiada rzadką zaletę — poczucia humoru. 

Postać odważnej lotniczki wypadła w wyko 
naniu Myrny Loy, bez zbytecznego patosu. Part- 
merem jej jest Gary Grant, zupełnie poprawny 
i ładnie wyglądający w roli ślepego łotnika. 

  
  

9 

0 dostęp dla pielgrzymów do 
dolnego kościoła Św. Teresy 

W kościele św. Teresy przed filarem, 
na którym widnieje granitowa płyta z du 
żym krzyżem, codzień gromadzą się tłu- 
my, pragnących złożyć hołd Sercu Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Wieść o chwilowem umieszczeniu ur 
ny z Jego Sercem w kościele św. Teresy 
oraz o sprowadzeniu prochów Jego Mat- 
ki bezpośrednio po obu tych uroczystoś- 
ciach rozeszła się szeroką falą po wsi 
wileńskiej i spowodowała duży mapływ 
pielgrzymów do Wilna. Mieszkańcy por 
bliskich i oddalonych wsi przybywają: 
najczęściej na piechotę, aby pomodlić 
się przed prochami Matki Wodza i przed 
Sercem Jej Syna. ? 

Również pociągi codzień przywożą de- 
Wilna licznych pielgrzymów. 

Nie wszyscy jednak mają szczęście i 
nie każdy może się dostać do dołnego 
kościoła św. Teresy, gdzie ma katafalku 
spożywa trumna z prochami Matki Mar- 
szałka. Wstęp do dolnego kościoła załeży 
od zakrystjana. Ten jednak sługa koś- 
cioła nie zawsze potrafi zrozumieć piel- 
grzymów, a w związku z tem i odpowied- 
nio zachować się. Wiele osób po bezsku 
tecznem przekonywaniu zakrystjana od- 
chodzi z niczem, chociaż odbyło długą 
nieraz podróż przedewszystkiem w tym 
celu, aby złożyć hołd Jego Matce. Szko- 
da, że sprawą dostępu do dolnego koś- 
cioła św. Teresy nie zainiteresował się 
Komitet. 

—o0o— 

Zjazd unijny w Pińsku 
‚ 5,6 1 7 września r. b. w Pińsku w 

gmachu seminarjum duchownego odbę- 
dzie się 5 zjazd unijny. Referaty na Zjeć 
dzie wygłoszą p. Urban, red. „Oriens'u“, 
o. Niemancewicz, profesor seminarjum 
wschodniego w Dubnie o. Jacek Woro- 
niecki, ks. Świrski, prof. USB, jeden z 
księży profesorów grecko-katolickiej A- 
kademji Teologicznej we Lwowie i o. 
Cyryl van Terneuzen, prof. seminarjum 
duchownego w Pińsku. 

Bezpośrednio po zjeździe JE ks. Bis 
kup Mikołaj Czarnecki. Wizytator Apo- 
stolski dla obrządku bizantyjsko-słowiań 
skiego, dokona uroczystej konsekracji 
kościoła 00. kapucynów wschodniego o 
brządku w Lubieszowie k-Pińska. (Kap) 

Za okazaniem tego kuponu 

w każdym foto - składzie 

kamera 

“Kodak" BB 

zi. 1250 
Ważny do dnia 15. VI. 1935.  



10 „KURIER“ z dnia 7 czerwca 1935 roku. 

CIEKAWY WYROK 

  

NIKA 
Driėi Roberta Op. 12 kwietnia 1935 r 

Jutro: Medarda i Seweryna 

aj analiza sprawy z dn. 
b, włóczęga w terenie. 
<) wolne wnioski. 
Początek o godzinie 20. 

Wschód słeńca — godz. 2 m. 47 

Zachód słońca — godz. 7 m 47 

8 żenia Zakładu Moteerelogji U. 5 8. 
w wisła z dsla 6/V1 — 1935 reku. 

Gišnienie 756 
Temperatura średnia + 18 
Temperatura najwyższa + 24 

ROZNE 

— Konsulat Łotewski w Wilnie komunikuje. 

że w czasie Zielonych Świątek będzie nieczyn- 

ny 9, 10 i 11 czerwca. 

GREE RTRNIPSEK T TRUST ISROBSROTNNS TR 

    

Sensacjehollywoodzkie 
Garbo tańczy mazura. — Fritz Lang pra 

ceuje. — Nowy Chevalier. 

у NIE. 

Dlaczego pan dyrektor odmawia? 

  

je mam czasu Widzi pan. Plany, Projek 

ty. Stosy scenarjuszów, tłumy klijentów, trze 

to wszystko załatwić, a pan mnie teraz prosi o 

wywiad.. Przykro mi, ale muszę odmówić. 

  a 

żartów. 

Kierownik produkcji wytwórni Metro-Goldwyn- 

Mayer nie wygląda na potulnego baranka. Ra- 

czej ną... Iwa. 

Z Irwingiem Thalb. em niema 

          

żona 
gospoc 

- dlaczego pan s 
Przecież świadkow 

yła panu wierna, że jest dobrą 

  

chce roz 
eznali, że 

— Zgoda, ale niech Pan Sędzia spoj- 
rzy na jej twarz, którą teraz zasłania 

      

    

  

A nen ZET Sztuczny deszcz Ale eo robić? Wywiad musi być! Więc od woalka. Proszę: krostowata, błysze 

Wiatr połudn. Podobno Greta Garbo ne wystąpi już na e Zaraz po tem wydał wyrok: Odraża jąca 
Tend.: stan stały 
Uwaig: chmurno. 

ADMINISTRACYJNA 
— Wycieczka studentów z Niemieć. Wczo- 

raj dnia 6 m. b, przybyła do Wilna 'wycieczka 
studentów niemieckich z Królewca, składająca 
się z 25 osób. Wycieczką zajął się uniwersytet 
Stefana Batorego. 

MIEJSKA 
-- Projekt inkasowania nafeżności za wodę. 

Zarząd miiejski, zachęcony dobremi wynikami 

pracy imkasentów podatkowych, zamierza rów 

nież wprowadzić inkasowanie należności za wo 

dę. Do poszczególnych płatników wysyłani bę- 

dą inkasenci, którzy na miejscu będą „pobierali 

nałeżne miastu opłaty, zaoszczędzając w ten 

sposób płłnikom. czas na udawanie się do ma- 

gistratu, a nieraz i wystawana w kolejce. 

„W. prawie inkasowania opłat za wodę w 

najbliższym czasie ma zapaść konkretna decyzja 

— Projekt ułożenia kostki kamiennej na ul. 
Zawalnej. Wydział techniczny Zarządu miej- 
skiego projektuje przystąpić w jesieni r. b. do 

ułożenia nowoczesnej jezdni na ul. Zawalnej. 
Ulica ta otržymalaby jezdnię z kostki kamien- 
nej. 

Kredyty na ten cel magistrat spodziewa się 
uzyskać z Funduszu IPracy. 

    

W berlińskich m. kach miejskich, Stahnsdort, 

Watzmannsdorf zostały zainstalowane aparaty, 
wytwarzające sztuczny desz W Stabnsdorf, 
jak to widać na zdjęciu, chemicznie czystą i 
przefilwowaną wodę doprowadza się na pole 

yskuje się, zapomocą spe nego rozpy- 
w jednem miejscu, taki roz- 
zrosić obszar 18 morgów. 

  

  

   

  

    
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. W dniu dzisiejszym w 
lokalu przy ul, Wiłkomierskiej 3 m. 21 odbędzie 

się 190 zebranie klubu Włóczęgów. Na porządku 
dziennym: 

      

  

  

Dziś! Ta, która zdołała 

HEŁIOS| _ zdobyć serca wszystkich SH l RLEY TEM PLE 

karo ZYWY ZASTA niew, Charies Bleko Menjou, Charles Bick- 
ford or«z Dorothy Dell. 

Nad program: Kolorowa atrakcja „Zaczarowany młyn” orsz aktualja i in. Począł. © 2-ej 

ia i Arcydzieło, które zdobyło PAŃ| Dziś pocz. о & 2-ej. лиии М 

PETERSBURSKIE NOCE 
prod. „SOWKINO“, 

oczaruję wszyst- 

  

Nad program: Dodatek „Mowa i stara Moskwa” i in. 

Początek o 2-ej. Dreszcze przerażenia, najwyższe napięcie w filmie 

OG GONG ze 

mmm ŚWIATŁO | CIEMNOŚCI 
MOSKWA—NEW-YORK 

Nad progrsm: AKTUALJA. 

Początek o g. 2-ej 

Oto trasa, na której ważą się losy dwojga zakochanych — 
słynnej Marny Koy i przystojnego amanta Gary Granta. 

Początek o g. 4-ej, w dnie świąt. od 2-ej 

REWJA | Dziś program Nr. XXIV. Balkon 25 groszy 
„PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA” 

Warto podpatrzeć, choć to nieładnie, jak się raduje świat. Rewja w 2 częściach i 20 obrazach 
z udziałem nowozaangażowanych J. ŚCIWIARSKIEGO, znakomitego humorysty, KAZIMIERY 
NAŁĘCZÓWNY świetnej wodewilistki, uosobienia radości i beztroskiego humoru. Szczegóły 

Dziś arcydzieło, które wzbudzi zachwyt, żamrozi krew w żyłach, ocza- 

w afiszach Codziennie 2 seanse: o 6 i 8,30. — W niedziele i święta:3 seanse: o 4, 6.30 i 9-ej 

OGNISKO | ruje, za- 

r B ra lodowa ® s ® 

W rolach głównych: Rod la Rogoue i Gibson Gowland 

olšni.,. p. t. 

NAD PROGRAM: Urozmaicone DODATKI DŽWIĘKOWE. Poci. sennsėw cods. o g. 4-ej pp 

LAKŁAD WODOLEGZNICZY ||| KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
przy Lecznicy Litewskiego Stowarzysz. w zakresie od |--VIll klasy gimnazjum, 
Pemocy Sanitarnej w Wilnie, ul. Mic- ze wszystkich przedmliatów, 

klewicza 33-a, tel. 7-177. (specjalność: polski, zpatematyka i fizyka) 
Wszelkie zabiegi wodolecznicze, jako to: adzłela hyły nauczyciei gimnazjum. 
wanny, douche, natryski, leczenie metodą Warunki skromne Posiępy w mnnuce I wymie 

! dr, Żuiniewicza. ki pod gwarancję. Kuskawe zgloszenia 

Czynny codziennie od 7—9 r. i 6—8 w, Wlino, ul. Królewska 7/2, in. 1%. 

  

  

  

  
  

i L WOAACTZTCK 0 WRZMNOACJAREZECANKA — 

  

kranie? — pytam podstępnie. 

Co? žachnąl sie Thalberg 

napewno! 

Będzie grała. 

W” jakim filmie? — podchwytuje. 

W „Annie Kareninie“ z Frederikiem Mar- 

chem, Maureen O'Sulliwan, Reginaldem Denny 

oraz Fredie Bartholemowym, najmłodszą feno- 

menalną gwiazdą. "Niezła obsada: co? — Thal- 

berg jest dumny, — Garbo w tym filmie pokaże 

eo umie, Będzie nietylko grać, ale nawet tań- 

czyć i to... mazura! „Anna Karenina“. Proszę 

Reżyseruje Clarence Brown, Zawsze 

swracam uwagę na reżyserję. Reżyser jest duszą 

filmu. Właśnie dlatego zaangażowaliśmy Fritza 

Łanga. Już jest w New Yorku... pracuje... Wiele 

sobie obiecuję po jego filmie. Twórca ,„„Nibelun 

   
  zapamiętać, 

gów* i „Metropolis* musi wykonać dla Metra 

swój największy film 

Chce pan jeszcze sensacyj? Nowy Cheva- 

lier już postanowiony. Szukamy scenarjusza. 

Myrna Loy, William Powell, Jean Harlow 

w jednym filmie. Żadna obsada? Proszę dodać 

jeszcze dwa nowe filmy z Joan Crawford, Wal- 

lace Beery, Clark Gable i Jean Harlow w nowym 

fiimie „China Sees“, Jeaneltė Mac Donald w 

wielkiej operetce „Naughty Marietta“, ale to je- 

szcze nie wszystko... Mister Thalberg! Hallo, mi 

ster Thalberg! + 
— Przepraszam bardzo. Nie mam czasu. 

    

— Nie szkodzi, dziękuję. Wywiad już zro 

biony... 

Tajemnice 

piękności 

Jłoltywood 
Nieznaczne triek'i przyczyniające 

się do piękności gwiazd. 
See gwiazdy ekrańu stosują wiele małych 

trićk'ów by podnieść swą urodę. Naprzykład 

oczy można uczynić znacznie bar- p 
dziej kusząćemi, o ile się zanurza = x 

małą - szczoteczkę w  wazelinie 4 
i starannie nią pociąga brwi od © 
środka twarzy. Rzęsy mogą 
także być przyciemnione i wy- 4 
dłużone przez codzienne 
szczotkowanie ich wazeliną. 
| oczywiście nos rówrież nie 
powinien mieć najmniejszego śladu połysku. To 

jest powodem, dla którego gwiazdom ekrano 
zależy obesnie na „nie wchłania- 
jącym” pudrze. Zwykłe pudry 
zapobiegają tylko połyskowi 
nosa na parę minut, ponieważ 
wchłaniają naturałną wilgoć 
skóry i tworzą błyszczącą 
masę. Puder sam się świeci. 

Lecz chemicy odkryli, że przez 
zmieszanie pudru z Pianką 

Kremową, staje się on „nie wchłaniający”. Ten 
sposób jest obecnie opatentowany przez firmę 
Tokalon. Puder Tokalon nie 2 = Z 
wchłania wilgoci skóry. Dla- 
tego nadaje on Pani deli- 
katny, aksamitny wygląd, 
niczem kwitnąca brzoskwi- 
nia. Trzyma się on pięcio- 
krotnie dłożej, niż inne 
pudry—nawet pomimo dzia- 
łania wiatru, deszczu lub 
pocenia się. Puder Tokalon 
jest jedynym pudrem do twa- RZE — 
rzy, który zapobiega brzydkiemu połyskowi na 

eały dzień—i sam się nie świeci.- 

      

  

     

      

  

powierzchowność 
cie... 

  

     

uniemożliwia poży- 
Żona powinna była rano i wieczo- 

rem używać kremu 
Stenzla, bo jedynie Benignina zawiera 

Benignina D 

    

ambrę, cudowny wyciąg z' fauny flory 
Mórz |Południowych, dzięki której cera 
staje 

  

ię czysta, gładka i nabiera mło- 
dzieńczej świeżości. Ponieważ tego nie 
czyniła, uznać należy, że męża nie ko- 

  

zasłużyła na rozwód. 

TELEFONU, RADJA;MOTORU 

  

  

Ogłoszenie. 
Kasa Samopomocy Szeregowych Policji 
wojew. Wileńskiego poszukuje nabyw- 
eów na drewniane domy, znajdujące się 
pierwszy w m. Podbrodziu przy ul. Kiej 
suńskiej i drugi w m. Kowałczuki gm. 
Szumskiej. Stan domów jest dobry. Do- 
my wynajęte są pod Posterunki P. P. 

    

Warunki sprzedaży i inne informacje 
uzyskiwać można ustnie lub pisemnie w 
biurze Kasy, mieszczącej się w. Wilnie, 
przy ulicy Ostrobramskiej 6. Biuro 

  

  

«czynne od godziny 8 — 15. 
  

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor, skórne, wenerycz: 
ne, narządów moczow 
od godz. 9—1 i 5—8 w 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, rarzą* 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
ul. Wileńska 28, m. 3 

tel. 2-77 

AKUSZERKA 

Karja Lakacroga 
Przyjmuje od 9 — 7 м 
ul. J. Jasińskiego 6-1: 
roz Oliarnej (obok Sądu 

Letnisko 
na Wileńszczyźnie w 
maj Cerkłiszki, pow. 
Święciany. Pokoje z cał 
kowitem utrzymaniem 
3 zł, 50 gr, Miejscowość 
ładna, sucha, dużo owo 
ców i jarzyn. Dowie- 
dzieć się: ul, Wilenska 
42 m, 33, lub Cerkliszki 

poczta Święciany. 

  

  

  

Letniska 
1—2—3 pokojowe de 
wynajęcia w majątku 
rod Wilnem, w pobliżu 
łasy iglaste, miejscow. 
zdrowa, sucha. Od dw- 
osob. i cent. miasta 2'/:. 
kłm. Informacje: ul. Ra- 

duńska 4 m. 16 

Zakład Fryzjerski 

DAWID 
Kalwaryjska 4 

Wykonuje trwałą ondu- 

  

  

lację aparatem parow- 
Ceny propagandowe 

WAJNER 
„Wielka 19 

Wykonuje robóty w-g 
najnowszych mód 

„Echo 
ebcojęzyczne* 
czasopismo dla znają- 
cych początki francu- 
skiego, niemieckiego.— 

Szczegółowe prospekty, 

  

numery  okazowe — 
bezpłatnie: Warszawa, 

Waliców 3 — 
Wymienić język ! 
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