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Uroczyste nabożeństwo i wielka manifestacja 
ludności w 

WARSZAWA. (Pat). Z okazji uchwa 
lenia konstytucji stolica przybrała Od- 
świętny wygląd. W godzinach rannych 
przeciągnęty ulicami miasta organizacje 
i stowarzyszenia społeczne z pocztami 
sztandarowemi i orkiestrami, podążając 

w kierunku Starego Miasta, skąd o godz. 
12 miał wyruszyć pochód manifestacyj- 
ny. 

Q godz. 10 rano w katedrze św. Jana 
zostało odprawione uroczyste nabożeń- 
stwo. Mszę Świętą w asyście kleru cele- 
brował kardynał Kakowski. 

Na nabożeństwie był oheeny Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej, rząd in corpo 
re, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes 
NIK., pierwszy prezes Sądu Najwyższe 

go Supiński, prezes BBWR. płk. Sławek, 
byli premjerzy Prystor i Jędrzejewicz, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, pod- 
sękretarze stanu, generalicja, posłowie, 
snatorowie, przedstawiciele władz pań- 
stwowych i samorządowych. 

Po nabożeństwie odbyła się wielka 
manifestaeja, będąca wyrazem  rados- 
nych uezuć ludności stolicy z okazji u- 
chwałenia nowej konstytucji. 

Rynek wypełniły szczelnie związki, 
organizacje byłych wojskowych, PW. ka 
tejowe i pocztowe, Strzelec, związki pra 
cownicze, cechy, organizacje robotnicze, 
oraz tłumy ludności. 

U wyłotn ulicy Jezuickiej ustawiono 
trybunę przybraną zielenią. Do zgroma- 
dzonych tłumów wygłosił przemówienie 
wieemarszałek Car, który powiedział m. 
in., że nowa konstytucja stwarza własną 
nie opartą na wzorach obcych, formę or 
ganizacji państwa wysnutą z ducha dzie 
łów Polski i związaną ściśle z psychiką 
narodu polskiego. Nowa konstytucja bu 
duje newoczesne państwo w oparciu nie 
© przymus, lecz © wolność i przywiąza- 
nie swoich obywateli. Aby wypełnić swe 
szczytne zadanie państwo polskie musi 
rozporządzać Środkami, któreby zapew 
niły życiu wewnętrznemu ład i bezpie- 
czeństweo. Dlałego to Polska musi posia 
dać rząd mocny i od szerokich wpływów 
zewnętrznych niezależny. Nawiązaliśmy 
do świetlanej tradycji wiekopomnej kon 
stytucji 3-g0 maja, która głosi: „Żaden 
rząd, najdoskonalszy bez dzielnej wła- 
dzy wykonawczej stać nie może. Doświad 
czenie nauczyło, że zaniedbanie tej częś 
ci rządu nieszezęściami napełniło Pol- 
skę*. 

Po tem przemówieniu wszedł na try 
bunę prezydent miasta Warszawy Sta- 
rzyński, wygłaszające dłuższe przemówie 
nie. 

Po wzniesieniu przez tłumy wielo- 
krotnych okrzyków na cześć Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej ; Marszałka 16 
zefa Piłsudskiego orkiestry odegrały 
Hymn narodowy. 

Następnie uiormował się kilkadzie- 
siąt tysięczny pochód, na którego czele 
kroczyłi posłowie į senatorowie, wice- 
marszałkowie Sejmu, oraz przedstawi- 
ciele władz państwowych i samorządo- 
wych. Dałej szły poczty sztandarowe by- 
łych wojskowych, PW. kolejowego ; po 
<ztowego, organizacje społeczne, pracow 
niey miejscy, przedsiębiorstw państwo- 
wych, cechy rzemieślnicze, oraz tłumy 
ładności stoliey. 

Pochód poprzedzony orkiestrą repre 

  

Warszawie 
zentacyjną KPW. skierował się na płae 
Zamkowy. Po odegraniu przez orkiest- 
rę Hymnu narodowego udała się na Za- 
mek delegacja, która wpisała się do księ 
gi, składając imieniem zebranej przed 
Zamkiem ludności stoliey. hołd P. Prezy 
dentowi R. P., wyrażające uezucie radeś- 
ci z okszji uchwalonej przez Izbę Usta- 
wodawezą nowej konstytucji. 

Następnie pochód wyruszył do Bet- 
wederu. Przed siedzibą Marszałka wieia 
tysięczne tłumy wzniosły okrzyk: „Niech 
żyje Marszałek Piłsud:h**. Do Bełwede- 
ru udała się delegacja, która wpisała do 
księgi następujaca treść: „Lud Warsza- 
wy zebrany dnia 24 marca 1935 roku 
na Starem Mieście z powodu radosnej 
nowiny o dokonaniu przez Sejm dzieła 
naprawy ustroju państwa, składa Ci Pa 
nie Marszałku hołd i oświadcza, że wie 
cznie stać będzie na straży tego ustroju. 
obowiązki swe wobec państwa będzie gor 
liwie wykonywał, a dła obrony jego g0- 
tów jest poświęcić zarówna swe życie, 
jak i mienie*. 

Marszałkowie Sejmu I 
iPrezydent Rzeczypospołitej w towa- 

rzystwie pana prezesa Rady Ministrów 

przyjął dziś rano, przed uroczystem na- 

bożeństwem w kałtedrze św. Jana, pana 

marszałka Sejmu Świtalskiego, marszał. 

eniu Konstytuc 
  

ji 
w WILNIE 

Uchwalenie przez Sejm nowej kon- 
stytucji wywołało w Wilnie niezwykle 
silne wrażenie. Już od wczesnego ranka 
było całe miasto udekorowane chorąg- 
wiami o barwach państwowych. We 
wszystkich kościołach odbyły się przed 

południem mabożeństwa dziękczynne z 
powodu uchwalenia konstytucji. W koś 
ciele św. Jana w obecności wojewody 
Jaszczołta, przedstawiciel: władz, orga- 
nizacyj wojskowych, społecznych i tłu 
mnie zebranej publiczności odprawił ks. 
arcybiskup metropolita Romuald Jałbrzy 
kowski w asystencji Kapituły z bisku- 
pem sufraganem Michalkiewiczem na 
czele, uroczyste nabożeństwo dziękczyn 
ne. Kazanie wygłosił proboszcz kościoła 
św. Jama ks. Makarewicz, wyrażając ra- 
dość, że wielkie dzieło reformy konstytu 
cji rozpoczęte zostało z Bogiem. Nabo- 
żeństwo zakończyło się odśpiewaniem 
chorału „Boże coś Polskę. 

PRZEMÓWIENIE 
SEN. ABRAMOWICZA. 

Po nabożeństwie uformował się wie 
lotysięczny pochód z muzyką, który po- 

Senatu u P. Prezydenta 
ka Senatu Raczkiewicza i prezesa BBWR. 

płk. Walerego Sławka, którzy poinformo 

wali Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

o uchwaleniu ustawy konstytucyjnej 

przez Izbę Ustawodawczą. 

W całym kraju 
WARSZAWA (PAT) — Uchwalenie konstytu- 

cji znalazło niezwykle żywy oddźwięk w całym 
kraju. Już w nocy natychmiast po uchwaleniu 
konstytucji ogłoszono przez radjo rezultaty gło- 
sowamia w Sejmie. Ludność manifesiowała ży- 
wiołowo z racji dokonania aktu ustawodaw- 
czego o tak niezwykłej dla państwa doniosłości. 
Wylegle na ulice tych miast themy ludności 
samorzutnie organizowały zgromadzenia i po- 
chody, wznosząc okrzyki na cześć Prezydenia 
R. P. i Marszałka Piłsndskiego. 

W szeregu miejscowości wieść o uchwaleniu 
konstytucji przyjęto biciem w dzwony w koś- 
cielach, i dźwiękiem syren fabrycznych. W dnia 
dzisiejszym w godzinach rannych we wszystkich 
miastach kraju odprawione zostały nabożeństwa, 
gdzieniegdzie z okolicznościowemi kazaniami, 

w świątyniach wszystkich wyzmań. Świątynie 

wypełniły tłumy wiernych, wśród nich przedsta- 
wiciele organizacyį społecznych, związków, sto- 
warzyszeń, młodzieży szkolnej, przedstawicieli 
władz i urzędów. 

W ciągn dnia wszędzie odbyły się uroczyste 
akademje, pochody, zgromadzenia, przemarsze 
orkiestr, oraz Szereg zabaw. 

Z całego kraju napływają depesze z wyraza- 
mi hołdu dla Prezydenta R. P. i Marszałka Pił- 
sudskiego. We wszystkich miejscowościach In- 
dność udekorowała domy fłagami o barwach 
państwowych. Flagi wywieszone zostały także 
na gmachach państwowych i samorządowych. 

Manifestacje odbywały się wszędzie w niez- 
wykle podniosłym i radosnym nastroju, z liez- 
nym udziałem ludności. Nigdzie nie został za- 
kłócony spokój. 

  

  Ratusz w Żywcu iltminowany w dnia imienin Marszałka Piłsudskiego. 

dążył u. Zamkowa, Mickiewieza na płae 
Łukiski, gdzie z trybuny wygłosił prze- 
mówienie sen. Abramowicz, w którem 
wskazał na doniosłe znaczenie nowon- 
chwałonej konstytucji dla dalszego roz 
woju i konsolidacji państwa polskiego. 
Przedstawiwszy główne zarysy nowej 
konstytueji zaznaczył mówea, że odtąd 
zmieni się zasadniczo stosunek obywateli 
do państwą i państwa do obywateli. Pań 
stwo będzie odtąd wspólną własnością 
wszystkich obywateli. Znikną pozostałoś 
€i z czasów zaborczych, dla których nie 
ma miejsca w wolnej Polsce.Ustaną prze 
targi ; intrygi polityczne, które tamowa 
ły rozwój państwoweści. Prezydent bę- 
dzie dotąd nietylko formalnym reprezen 
tantem państwa, lecz będzie także wypo 
sażony w pełnomoenictwa, dzięki którym 
będzie mógł wpływać skutecznie na bieg 
wypadków. Za losy państwa będzie Pre 
zydent odpowiadał przed Bogiem i hi- 
storją, lecz przed nikim innym. Rząd, 
uniezałeżniony od stronnietw  politycz- 
nych, będzie mógł oddać się bez przesz- 
kód pracy państwowotwórczej, przyczerm 
będzie bardziej, niż dotychczas za swo- | 
je czyny odpowiedzialnym. Nowa kon- 
stytucja poręcza równość wobec prawa 
każdemu obywatelowi bez względu na 
jego pochodzenie, narodowość, wyznanie 
i płeć. Ludność przestanie być bierną ma 
są, każdy obywate! będzie mógł wpły- 
wać na losy spraw państwowych. Po u- 
sunięciu dotychezasowych oporów doj- 
dzie państwo do potęgi, o której marzyli 
nasi przodkowie, przekazując nam te 
marzenia. 

Mówca zaznaczył, że nową konstytu 
cja jest wyłącznem dziełem BBWR, gdyż 
wszystkie inne ugrupowania odmówiły 
udziału w pracy nad reformą ustrojn 
państwowego, usiłując dopiero w ostat- 
niej chwili wziąć udział w dyskusji z za 
miarem czynienia przeszkód w uchwale- 
niu projektu. Mówea oświadczył w koń- 
cu, że społeczeństwo polskie przyjmie z 
ufnością nową konstytucję i spogląda z 
ufnością w przyszłość Rzeczypospolitej. 

DEPESZA DO PREZESA SŁAWKA. 
Zebrani wznieśli gromkie okrzyki na 

cześć Prezydenta Mościckiego i Marszał 
ka Piłsudskiego, poczem orkiestra zain 
tonowała Hymn Narodowy. Na wniosek 
senatora Abramowiczą uchwałono nastę 
pującą rezołucję, która wysłana została, 
jako depesza na ręce prezesa płk. Wale- 
rego Sławka w Warszawie: 

„Licznie zgromadzeni na placu Łuki 
skim mieszkańcy miasta Wilna, bez róż 
nicy narodowości i wyznania, dają wy- 
raz uczuciu radości z powodu uchwałe- 
nia nowej konstytueji, wierząc niezłom 
nie, iż Rzeczpospolita Polska, oparta na 
twórczej pracy świadomych obywateli, 
zabezpieczy sobie należne miejsce wśród 
innych państw, a obywatelom swoim za 
pewni rozwój dóbr duchowych i ma- 
terjalnych. Za odpowiedziałną żmudną i 
owocną pracę twórcom konstytucji 
ezešči“ 

Manifestacja zakonezyla się odegru- 
niem przez orkiestrę pieśni „Pierwsza 
Brygada*. Po zgromadzeniu udała się do 
pana wojewody Jaszczolta delegacja z 
sen. Abramowiczem na czele, celem poin 
formowania go o przebiegu manifestacji 
i wręczenia mu rezolucji z prośbą o za- 
komunikowanie jej władzom centralnym    
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przepisami starej komstytcji I regulaminu sejmoWoga 

Odprawa marszałka Sejmu zarzutom opozycji 
Wezoraj po ogłoszeniu przez marszałka Sej- 

mu wyników głosowania nad poprawkami se- 
naekiemi do kensżytueji złożyli oświadczenia 
vpozycyjni posła 2 

POS. RÓG (Str. Łud.) utrzymywał, że penie- 

waż niema 2/3 głosów przy pozytywnem gło- 
sowaniu, konstytucja jest uchwalona nielegalnie. 

POS. STROŃSKI (Kl. Nar.) twierdził, że art. 
125 o zmianie konstylu w ust. f-m zna jedy- 

nie głosowanie więkć ią 2/38 i że uchwała 

przyjmująca poprawki Senatu nie zapadła ta 

większością. 

Na 50 edpowiedział marszałek ŚWITALSKI 
cs następe je: 

Pezwolą panowie, że «dpowiem nicco dłuż- 
szym wywsdem. Panowie właściwie powołują 
się na precedens, który był w roku 1926, w 
sierpniu, kiedy były uchwalone poprawki 5е- 
natu przy ówczesnej zmianie konstytucji. Przy 
przyjmowaniu poprawek atu do ussawy kon- 

stytueyjnej ówczesny marszałek Rataj z powodu 
eóżnicy zdzń zarówno w kemisji konstytucyjnej 

jak I na plenum semu musiał na, podsiawie u- 
prawnień, jakie daje marszałkowi sejmu regu- 
Jamin rozstrzygnąć, jaka ma być procedura w 
"tym wypadku zas'©sowana i stanął na stanowis- 
ku, że ustawa, która nie otrzymabła 2/3 zarówno 
w sejmie jak i w senacie nie wchodzi do tekstu 

set Róg 

i poseł Stroński. Nie wdając się w polemik 
wywodami prawnemi wypowiedzianemi wiedy 

przez p. marszałka Rataja, muszę zwrócić uwa- 
zę, jakte praktyczne skntki wynikły wtedy z 
takiego s'anowiska, Daję įeden przykład. Zarów- 
no sejm jak i senat byly wowezas zdania i temu 
przekonaniu w uehwałach swoich dały wyraz, 
że sejm i senzt moga rozwiązywać się mocą 

swej własnej uchwały. Zasada ta niewąipliwie 
bardzo ważna i podstawowa, mima że była po- 
„dzielona przez oebie izby, zni zupełnie z żek- 
stu art. 24 dzisiejszej konsiytucji. Stało się to 

* właśnie wskutek zastosowania przez p. marszał- 
*/ka Rataja mylnej procedury przy przy jnrowaniu 
poprawek senatu, Spór między izbami dożyczył 
rzeczy niewatpliwie mniej ważnej, bo quorum 
i kwalifikowanej większości, potrzebnych dla 
uehwały rozwiązującej ciała ustawodawcze. Po- 
nieważ w tym szczególe nie osiagnięjo zgody 

2/3 ebu izb i nie przyjęto ani redakcji sejmu 
ani redakcji senatu, enłą zasadę przez obie izby 

uznano za zgubną i z tekstu usunięto. W ten 

sposób niewtąpliwie spaezona zosżała woła ciał 
nstawodzwczych. W r. 1926 mieliśmy do czynie- 
nis, jednak tylko z nowelizacją ustawy. Jeżeli 

wobec właśnie tej mylnej in*erpelaej 
A ustęp odpadł z tekstu neweli, te pozostawał 
"w mocy w każdym razie tekst dznej konstyjncj 
„Był jakiś kres lukom i gubteniu zasad tekstu kon 
słytucji. Cóżky się sćzło, gdyby taką interpelację 
przyjąć nie przy nowelizowaniu ustawy konsty- 
tucyjnej ale przy ustalaniu nowej zupełoie kon- 

"stytucji, jak to zrobiliśmy w tej chwili. Wykreś- 
tenie z tekstu konstytucji tych wszy: 
pów, k*óreby nie uzyskały przy powtórnem gło- 
Ssowaniu w sejmie 2/3 jego większości, dopro- 
wadzićby mogło do zagubienia w konstytucji 
takich podstawowych zasad i postanowień, hez 
których wogóle usiawy konstytucyjnej wyobra- 
zić sobie nie można. (Poseł Trąmpczyński z miej 
sea: Pozostaje dawna konstytucja). Panie pośle 
Trąmpczyński, proszę nie przerywać, wzywam 
16 porządku z zapiseniem de protokułu. W re- 

zultacie mielibyśmy do czynienia z faktami, że 
usiawa uchwałona przez obs ciała ustawodaw- 
cze miałaby takie luki | takie zagubienia pod- 

    

   
   

  

  

   

    

   

  

    
    

   

      

    

  

    

  

X-lecie Żydowskiego 
Instytutu Naukowego 
Skromnem posiedzeniem naukowem 

wkracza Żydowski Instytut Nauko 
Wilnie w jedynasty rox swego istnienia. 
Bians dziesięciolecia. jaki przedstawia 
społeczeństwu żydowskiemu do aproba 
ty zawiera pozycje ważkie, godne zarejes 
irowania i przypomnienia. Powoli, szcze 
bel za szczeblem, w ciężkiem zmaganiu 
się z przeszkodami. wśród których nie 
najmniejszą rolę odgrywają warunki 
materjalne, zdobywa Instytut coraz no- 
we pozycje na drodze do wytyczonego 
sobie u zarania celu. Organizuje naukę 
żydowską, nadając jej celowy i dośrodko 
wy kierunex, koncentruje twórczość nau 
kową w języku żydowskim, rejestruje w 
centralį biljograficznej, bibljotekach, ar- 
chiwach i muzeach wszelkie pr ' 
żydowskiego życia umysłowego i fizycz- 
nego. Wkraczając w jednasty rok swego 
istnienia przystępuje do szkolenia pra- 
cowników nausowych. W ciągu królkie 
30 stosunkowo czasu przy pomocy mi 
nimalnych środków finansowych i ofiar 
ności swych pracowników zdołał wyduć 
szereg Pism poszezególnych sekcyj. o 

  

  

  

   

    

stawowych zasad, że stałaby się nonsensem, a 

mimo to musiałaby cbewiązywać. To nie- 
możliwe. Prójek: ustawy uchwalony przez obie 

i stać się nstawą, ałbo tekst uchwałony 
prz jm, alko przez senat. Tereium non da- 
tur. W wypadku obeenym mielibyśmy też do 

czynienia z dwiema ewentualnościami i mieliśmy 

albo przyjąć poprawki senatu, jak to właśnie 
zrobiliśmy i konsłytucja wejdzie w życie w 

brzmieniu uchwalcnem przez senat, ałho po- 
prawki senata moglibyśmy odrzucić, a wtedy 
ustawa konstytucyjna musiełeby mieć taki ieks, 
jaki zosał przez sejm uchwalony. A teraz, w ja- 
kim trybie mogłyby być poprawki senaiu do u- 
stawy konstytucyjnej przez nas odrzucone. Są- 

dzę, że tylko w trybie arti. 25 konstytucji rt. 
24, ust. 3 regulsminu obrad s nu. Mogę się tu 

powołać na autoryte! prel. Leepelda Jaworskie- 
go, który wyraźnie mówi, że po uchwale rewizji 

konstytueji przez 2/3 sejmu i przez 2/3 senatu 
nas'epują postanowienia określone w art. 35. 

Inne słanowisko było sprzeczne z intencją usta- 

wedawcy. Przecież pr powstawaniu każdej 
ustawy prawodawea chronił senat, zby nad jego 
€pinją nie mógł sejm przejść tak łztwo do po- 
rządku. Wymaga on howiem niezwykłej wię- 

kszości, nie połowy tej izby plus 1, to znaczy 
przy pełnym składzie s 

6 zdanie senatu, ale 11/20, 
dopiero 245 posłów. Gdybyśmy przyjęli. że przy 
zagadnieniu poprawek senatu do ustaw) 
styżucyjnej trzeba 2/3 głosów sejmu, te znaczy- 

y, że już 1/3 izb; 1. a więe posłów 149 
wystarcza, by nsd zdzniem senatu: przejść do 
porządku. Przy każdej zwykłej ustawie prawo- 
dawca chronił senat przed zwykłą majoryzacją 

  

   

   
   

    

     

    

   

  

   
   

      

   

    

    

  

   

  

drugiej izby i dlatego postanowił, że opinje se- 
natu mogą być w tej izbie odrzucone tylko 245 
głeszmi. Przy uchwaleniu konstytucji wyszioby 
na io, że już 149 posłów może obalić uchwalę 
senatu. Dlaczego roła senatu miałaby 
właśnie przy procedurze uchwalania tak 
ustawy, jak konstyiuoja tak  pomni 
Zgadzam się tu z opinją pana Rataja wypowie- 
dzianą w 26 roku. Cytuję, że „byłoby io zupeł- 

ne wyeliminowanie senatu ze zmiany konsty 
Art. 35 konstytucji, ustanawia sposób 

nehwałania, ustawy przez eba ciała ustawodaw- 

cze, zaczyna się od słów: Każdy projekt ustawy 
seim uchwalony hędzie przekazany sena- 

vi do rozpatrzenia a kończy się postanowie 
niem „jeżeli sejm zmianę, przez senat propono- 

wsna uchwali zwykłą wieększościa alba odrzuci 

większością 11/20 głosujących, prezydent Rze- 

czypospoliej  zarządzi ogłoszenie ustawy 
brzmieniu ustałonem penowna uehw 
Są to więc postanowienia tj 

stawy, wszystkiech w, a więć i ustawy kon- 

sytueyjnei, temhzrdziej. że art. 125 konsytucji 

nie określa w jakiś inny sposńh procedury po- 
stępowania z poprawkami senatu t niepodobna 
przypuszczać, by przwedawea ten moment po- 

prostu przeeczył. Wohec nodniesionych tu zarzu 

łów, zgodnie z uprawnieniami, które mi daje 
art. 11, usiawy 2 w związku z art. 3. ust. 2 

konstytucji konkludaj e w tej chwili mogli- 

hyśmy mieć do czynie tylko z trybem prze- 
widzianym w art. 35 konstytucji i art. 24 regu- 
laminu i według norm tem zawartych przepro- 
wadziłem głosowanie. Na tem uważom kwestję 

ra wvezerpana. Więcej w tej sprawie głosu nie 
udzielam. 

   
   

   

  

         

    

    
     

  

    

  

   

        

   

Stanowisko Francji w przyszłych konferencjach 
Berlińskie rozmowy Simona nie wiążą Francji 

  

PARYŻ. (Pat). Do sobotniej przed- 
wstępnej konferencji przedstawicieli 
trzech mocarstw w Paryżu przywiązują 
we francuskich kołach politycznych du- 
żą wagę Konferencja ta wyraża prawie 

  

     
  

  

we wszystkich punktach identyczność 

poglądów Anglji, Francji i Włoch opar- 
tych na umowach rzymskich i londyń- 
skich. Konferencja dzisiejsza pozwala 
Lavalowi na wyłożenie tezy francuskiej. 
która zresztą była raz rozwinieia 
szczegółowo w Londynie 2-go lutego. 
Rząd francuski potwierdził, iż nie zamie 
rza w przyszłych rokowaniach brać pod 
uwagę decyzji Niemiec w sprawie wpro 
wadzenia obowiązkowej stužby wojsko- 

i utworzenia armji złożonej z 36 dy 
wizyj. Rozmowy, jakie mogą być ewex- 
tualnie zawiązane w sprawie przewidy 
wanej konwencji o ograniczeniu zbro 
jeń. winny przyjąć za podstawy statut 
wojskowy ustalony w traktacie Wersal- 
skim. Min. Laval skorzystał ze sposob- 
ności, aby raz jeszcze wyrazić wolę 

Francji do zrealizowania paktu w zajem 
nej pomocy w Europie wschodniej 

        

poważnej wartości naukowej. . 7 
O dorobku naukowym Żyd. Instytu- 

tu Naukowego, nieobojętnym dla nauki 
polskiej, pisano już niejednosrotnie i po 
ruszać tę sprawę ponownie byłoby pow 
tarzaniem rzeczy znanych. 

Chciałbym ma tem miejscu omówić 
kilka zagadnień nowych, opracowanych 
przez Ż. 1. N. mogących też zaintereso- 
wać naukę polską ze względu na uniwer 
salny ich charakter. Jest to kwestja za- 
sad ortografji, aspirantura im. dr. С. 5га 

     
  

„bada i badanie problemu młodzieży. 
Kwestja zasadniczych przepisów or. 

tografji jest już, zarówno jak w społe- 
czeństwie polskiem, od lat wałkowana 
przez filologów i sfery pedagogiczne. 
Chaos, jaki w Ite edzinie dotąd pano 
wał, samowolna i nieodpowiedzialna pi 
sownia stosowana według własnego wi- 
dzimisię przez (poszczególnych wydaw- 
ców, a szczególnie prasę żydowską, do- 

  

    

: i 7 Icyjnego rozwiazami „ magał się bezapełacyjnego rozwiązania. 

  

Po wielu debatach, dys! ach j kompro 
misach, wśród których wz zględy źle ро- 
jętej tradycji i przyzwyczajenie a pos 
lednią odgrywały rolę, zdołano dojść do 
kompromisu co do najważnie h za- 

          

sad pisownj i wypracować jednolite regu: 

ły. oparie na zasadzie fonetycznej przy 
równoczesnem uwzgłędnieniu etyvmolo- 

"ską. Obecn 

  

również paktu Europy centralnej. Rząd 
angielski jak zapewniają koła francuskie 
stałe podtrzymuje mierozdzielność pro- 

jf sko-amgielskich z 3 lutego. 
a tej podstawie właś sir Jolm Si 

mon przedsięw do Bertina. 

    

    

       

  

zać E rzi francuski i włośsi. Spokanie w 

Stresie wyznaczone na 11 kwietnia potr 
wa do trzech dni ; na tej naradzie przed 
stawiciele angielscy zapoznają Mu 
niego i Łavala z wynikami rozmów odby 
tych w stolicach Europy. 

Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 
Ligi Narodów nastąpić może około 15 
kwietnia. 

      

  

Przyjęcie u Premjera 
Kozłowskiego 

WARSZAWA. (Pat). Z okazji uchwale 
nia ustawy konstytucyjnej odbyło się 
dizś po południu w pałacu Prezydjum 
Rady Ministrów u premjera Kozłowskie 
go przyjęcie. w którem wzięli udział 
członkowie rządu, marszałkowie * 
i Senatu, prezes NIK., liczni posłowie i 
senatorowie, prezes Sławek, byli premje 
rzy Prystor i Jędrzej podsekretarze 
stanu, duchowi kardynałem Ka 
kowskim i arcybiskupami Ropem i Gaw 
liną oraz metropolitą prawosławnym na 
czele. Pozatem byli obecni wyżsi urzęd 
nicy państwowi, przedstaw władz 
miejskich, świata naukowego, prasy i ld. 

W hołdzie Marszałkowi 
Piłsudskiemu 

GDAŃSK. (Pat). W salt konferency_ 
nej gmachu PKP. w Gdańsku odbyło się 

uroczyste posiedzenie towarzystwa przy 

jaciół nauki i sztuki, celem złożenia hoł 

du marszałkowi Piłsudskiemu. Przewod 

niczył komisarz generalny R. P. Pepee. 

Uznano (konieczność zebrania pomniko 

wych dzieł morskich  Rzeczypospolite; 

od czasów najdawniejszych. Zbiór bę- 

dzie nosił nazwę Monumentu Polonic 

Maritimae ; będzie dedykowny marszał 
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kowi jako wyraz hołdu społeczeństwa 

polskiego Gdańska i wybrzeża. Pierwszy 

tom ukaże się 11 listopada. 

Sejekcja uczni w szko- 
łach średnich Rzeszy 
BERLIN. (Pat). Minister oświaty Rze 

szy Rust wydał rozporządzenie wprowa 

dzające doniosłe zmiany w systemie 

szkól średnich. Rozporządze to wy- 

suwa, jako główne zadanie szkoły śred- 

niej wychowanie elity uczniowskiej na 

podstawie kwalifikaeyj fizycznych, ra- 

sowych, charakteru oraz załomości um; 

słowych. 

Wysiedienie z Leningra- 
du b. arystokratów 

i oficerów rosyjskich 
Wskutek zarządzenia Komisarzą Spraw We- 

wnętrznych w ostatnich dniach aresztowano w 
Leningradzie spowodu upływu terminu paszpor- 
tów 1074 oso W żej liczbie znajduje się 41 
b. wielkich ks t, 33 hrahiów, 76 bxronów,, 142 

b. mioistrów i wieeministrów z okresu caratu, i 

rządu 'ymczssowego, 547 otieerów carskiej ar- 

i floty, oraz 113 urzędników carskiej policji. 
Aresztowani mają być osiedleni we wschdo- 

nich prowinejach ZSSR. Jak podaje „Tass“ część 
aresztowanych będzie pociągnięta do odpowie- 
dzialności za antysowiecką działalność. 

  

   

      

  

Ministrowie angielscy 
PARYŻ. (Pat). Min. Eden odleciał 

dziś o godz. 9.45 do Amsterdamu, gdzie 
spotka się z min. Simonem. 

  

LONDYN. (Pat). Mm. Simon odleciał 
do Berlina dziś o godz. 10.15. 

BERLIN. (Pat). Paska we" o odu. 
17.30 wylądowały 

  

gicznego elementu w wyrazach. Nie roz 

strzygnięto, chcąc uniknąć momentów 
politycznych, sprawy t. zw. hebreizmów 
t. j. pisowni wyrazów hebrajskich w ję 
zyku żydowskim. Sprawa ta nadal pozo 
staje olwaria. Wydane więc w dziesi 
ciolecie Instytutu zasady ortografji usu 
ną różnorodność tradycjonalistyczną i 
djalektołogiczną w dotychczasowej pi- 
sowmi ; przez wprowadzenie jej do: szkół 
i wydawnictw żydowskich na całym świe 
cie, ugruntują jednolitą pisownię żydow 

przystępuje Instytut do pra 
cy nad ułożeniem żydowskiego słownika 
ortograficznego. 

iDla realizacji postułatu wyszkolenia 
pracowników naukowych na polu nauk: 
żydowskiej wyznaczył 2. I. N. 15 sty- 
pendjów, dla wybranych przez Instytri 

aspirantów spośród kandydatów, mają- 
cych przygotowanie do pracy naukowej. 
tażdy stypenrysta ma w ciągu 10 mie- 

s opracować temalt pod naukowem 
kierownielwem członków sekcyj Instytu 
tu. Pozatem będą prowadzone dla sty - 

  

   

  

  

    

pendystów oraz osób, dopuszczonych 
przez Instytut. seminarja historyczne, 
psychologiczne, literackie i językoznaw 
cze. Seminarjum historyczne będzie pro 
wadził, nestor historyków żydowskich. 
prot. Szymon Dubnow, kierownictwo zaś 

przylecieli do Berlina 
kinij lotniczych imperjum brytyjskiego. 
Pierwszy wysiadł min. Simon, kórego 
powitał min. spraw zagranicznych von 
Neurath, ambasador angielski i inni. Na 
stępnie wysiadł min. Eden. Z lołniska 
udali się ministrowie angielscy do hotelu 

    

  

  

seminarjum statystycznego obejmie prat. 
uniwersytetu w Genewie dr. L. Hersch. 
Seminarja rozpoczną się miesiącach lel- 
nich. 

Osobne znaczenie posiada probiem 
badania młodzieży. Ma ono na celu zana 
lizowanie psychiicznych czynników, dzia 
łających w obrębie jednostki, by dojść 
następnie do ogólnych prawideł, rząd 
cych psychiką młodzieży. Badania prz 
prowadza Instytut przez gromadzenie 
materjału autobiograficznego oraz bez- 
pośredni wywiad. Instytut rozpisał w r 
1934 konkurs na najlepszą autobiografi 
a odpowiedzi, jakie otrzymał są cennymi 
materjałem dla wspomnianych badań. 
W konkursie wzięło: udział przeszlo 300 
osób. Największa Ticzba  aatobiograftj 
pochodzi z Polski. reszta z innych kra- 
jów. 

Nadesłany materjał obejmuje przeszło 
17.000 stron. przyczem przeszło 200 au- 
tobiografij pisanych jest w języku żydow 
skim, 58 w polskim, 12 w hebrajskim, I 

kim į 1 w niemieckim. Pracą ta 

z ramienia Ż. I. N. dr M.Wein- 
ieich, który poświęcił temu zagadnieniu 
rozprawę, drukowaną w ostatnim zeszy* 
cie „Przeglądu Socjologicznego*, wycho” 
dzącego w Poznaniu pod redakcja prof. 
dr. Znamieckiego. 

    

  

  

   

    

 



  

LIST PASTERSKI 
Arcyb. Jatbrzykowskiego 

Arcybiskup Metropolita Wileński ks. 
R. Jałbrzykowski ogłosił List Pasterski 
do Duchowieństwa i Wiernych Archi- 
diecezji Wileńskiej, w którym stwierdza 
na wstępie, że w obecnym roku jubi- 
leuszowym, ogłoszonym na pamiątkę 
dziewiętnastu wieków od chwili naszego 
odkupienia, Frchidiecezjanie  Wileńscy 
naogół chętnie korzystali ze skarbnicy 
religijnej. Świadczą o tem procesje jubile- 
uszowe, odprawione we wszystkich para- 
fjach igromadne pielgrzymki jubileuszowe 
z poza Wilna do Ostrej Bramy i do Kal- 
warji Werkowskiej. Pielgrzymek tych by- 
ło 76, przy ogólnej liczbie uczestników 
60 tys. osób. 

Przeżywamy obecnie — czytamy w 
Liście Pasterskim — chwile przełomowe 
i ciężkie, trudno nieraz zdobyć się na 
kawałek chleba. Wielu ludzi nie wie, 
gdzie szukać ratunku i w zwątpieniu 
nieraz z rozpaczą opuszcza ręce. Co po- 
cząć, gdzie szukać ratunku. 

Powstanie ze stanu oziębłości, nie- 
dbalstwa i grzechu, odrodzenie religijne, 
śmiałe i wyraźne przekonania katolickie, 
mężne ich wyznawanie w życiu codzien- 
nem, słowem pokonanie w nas kryzysu 
duchowego, pogoda i radość duchowa, 
przyczynią się walnie do pokonania bie- 
dy materjalnej. 

List Pasterski przypomina, że życze- 
niem Ojca Świętego jest, by wierni ca- 
łego świata łączyli się duchowo z uro- 
czystościami w Lourdes, które odbędą 
się w czasie od 25 do 28 kwietnia. 

W myśl tych wskazań odprawione 
będą w niedzielę Męki Pańskiej t. j. 7 
kwietnia suplikacje we wszystkich koś- 
ciołach Archidiecezji Wileńskiej, jako 
ekspiacja za zniewagi, wyrządzone Bogu 
przez bezbożników. 

W dniach 25, 26 i 27 kwietnia we 
wszystkich kościołach parafjalnych bę- 
dą odśpiewane suplikacje przed wysta- 
wionym Przenajświętrzym Sakramentem, 
litanja do Najśw. Serca Jezusowego i 
akt poświęcenia się Boskiemu Sercu 
Jezusowemu. 

W niedzielę 28 kwietnia, jako w 
dzień zakończenia jubileuszu odbędą 
się we wszystkich kościołach nabożeń- 
stwa. 

W. kaplicy Ostrobramskiej odbędzie 
się 25, 26, 27 i 28 kwietnia prócz na- 
bożeństw i modlitw całodzienne wysta- 
wienie Przenajśw. Sakramentu i kazanie 
stosowne podczas wieczornego nabo- 
żeństwa. 

List Pasterski wzywa do modłów, 
abyśmy mogli być zawsze wzorowymi 
dziećmi Matki Kościoła Świętego i do- 
2 obywatelami Rzeczypospolitej Pol- 

skiej. 

1 Teatr muzyczny „LUTNI | 
  

Występy Janiny Kulczyckiej 
Dziś po cenach propagandowych 

WIKTORJA I JEJ HUZAR 
  

„KURJER* z dnia 25-g0 marca 1985 r. 

STRZELCY MASZ 
Wielkie serce wielkiego człowieka 
Przemówienie, wygłoszone 19 III. 1935 r. na akademji legionowe - strzeleckiej 

w Wilnie (w streszczeniu). 
Mówić o wielkim człowieku niełatwo. Jes- 

ieśmy wobce niego, jak krzewy i małe drzewiny 

chroniące się pod cień olbrzymiego dębu. Cóż 

one widzą? Tylko jego wielkość w porównaniu 
ze swą małością, albo szczególny ornament jego 
pnia, 

Tak i my, gdy o ludziach prawdziwie wiel- 
kieh mówimy, szczegóły tylko umiemy uchwycić 
1 zrozumieć, bo całość ducha tych ludzi przerasta 
nas. 

Gdy mam mówić o Marszałku Piłsudskim tu 
w Wilnie, w mieście, gdzie wyjątkowo panuje 
szezerość, gdzie nawe: lasy okoliczne w jakiś 
serdeczny szumią ton i tak sami szemrzą fale 

Witji, chciałbym na jedną cechę dzisiejszego So- 

ienizanta położyć wyjątkowy nacisk: ma Jego 
SEPEE, 

„Ja kocham cały naród, objałem w ramio- 
na wszystkie przyszłe i przeszłe jego pokolenia*, 
powiedział niegdyś inny wielki syn tej ziemi, A- 
dam Mickiewiez. 

To samo stwierdził czynem swego życia Jó- 
zet Piłsudski. 

Przed Nim o odwalenie wieka z trumny Pol- 
ski wałezyłi krwawo i nieraz, lecz tyłko wy- 
brańey. On pierwszy, w r. 1905, do wałki o Oj- 
czyznę powołał cały naród, przedewszystkiem 
szare masy, stanowiące jego rdzeń, podstawę i 
istotę. 

Gdy w roku 1914 wyruszał na bój, zapowie- 
dział, że idzie walczyć © całą Polskę i wałezyć 
0 to, by przeszła we władanie istotnego jej gos- 
podarza — ludu polskiego. 

Gdy w roku 1918 objął władzę nad Polską, 
skłóconą, przerażoną nagłym błaskiem wolności 
niepewna dróg, po których kroczyć ma, Piłsud- 
ski mimo trudności położenia kraju zwołuje je- 
dnak Sejm, by cały naród mógł się wypowie- 
dzieć. 

Gdy w roku 1926 zmuszony był sianąć do 
wałki z samymże narodem i przed stoczeniem 
się w przepaść anarchji go uchronić, mimo 
wszystko i wtedy nie przyjął dyktatury, lecz we 

          

zwał naród do dalszej pracy nad swoją przysz- 
łością; cały naród, wszystkich obywaieli Pań- 
stwa wezwał do dalszego wyścigu pracy. 

Tak zaś ukochał ten naród Piłsudski, choć 
wzamian za to nieraz niewdzięczności doznał, 
że mu, by mógł się rozwijać, potężnieć, róść w 

nieodzowną mocarstwowość swojej państwowoś- 
ci wskazał współpracę z innemi narodami. O- 
dezwa do mieszkańców, wydana po zdobyciu 
Wilna, pomoce poiska Łotyszom na ziemi dyne- 
burskiej, dałeki marsz ku wyzwoleniu Kijowa— 
«to są tego dowody. 

Tak zaś ukochał ten naród Piłsudski, że aby 
mu szczęście i spokój zapewnić, by wszystkim 
obywatełom Państwa dać możliwości rozwoju 
we wszystkich kierunkach i pracy, nie waha się 
nawet najbliższych swoich, najbardziej przez sie 
bie ukochanych, stanowiących jakgdyby narzę- 
dzie Jego dotychczasowej pracy, kiedy potrze- 
ba poświęcić, unicestwić. Tak, gdy ujrzał w do- 
bie rewolucji, że wyzwolenie Połski nie da się 
jeszcze osiągnąć, przekreślił działalność utwo- 
rzonej przez siebie Organizacji Bojowej. Tak 
nmiłowanych przez siebie Strzelców przemienił 
w Legjony. Tak i Legjonom kazał się rozfor- 
mować, pójść z pól zwycięstw i chwały za dru- 
ty kolczaste, kiedy dobro narodu tego wymagało. 

Do tego Stopnia Piłsudski ukochał swój 
naród. 

Więc choćby nawet nie wiem jakie żrudności 
piętrzyły się przed nimi, możemy być spokojni. 
On i dziś nad losem naszym czuwa, i gdyby za- 
szła potrzeba, przemówi, drogę wskaże, jak nie- 
raz to czynił. 

Drogę tę wskaże luk, jak tego będzie wy- 
magać chwiła, bo nie należy do tyeh, którzy 
pośpiechem błądzą, bo długo się namyśla przed 
swoją decyzją, ałe, jak świadczą dzieje, deeyzję 
zawsze wydaje na czas. 

Możemy być spokojni. Wódz Odrodzonej Pol 
ski czuwa. 

Dr. WALERJAN KWIATKOWSKI 

Obchód Imienin Marszałka Piłsudskiego 
w Brasławiu 

Obchód Imienin Pierwszego Marszałka Pol- 
ski Józefa Piłsudskiego stał się w Brasławiu go- 
rącą manifestacją uczuć braci strzeleckiej dla 
Dastojnego Solenizanta. Członkowie Z. S. byli 
kierownikami i głównymi wykonawcami progra 
mu obchodu, w którym zresztą wzięło udział ca 

łe miejscowe społeczeństwo. Obchód ten rozpo- 
czął się w dniu 17 marca otwarciem strzelnicy 

ZS i oddaniem strzałów ku chwale Ojczyzny. 
'lego samego dnia o godz. 17-ej odbyła się uro- 
czysta akademja, przeznaczona dla młodzieży 
szkolnej. Bogaty program akademji żywo był 
oklaskiwany przez dzieciarnię, która w ten spo- 
sób wyraziła gorącą swą miłość dla Dziadka, 
łącząc się całą duszą z wykonawcami progra- 
mu, w skład których weszła: młodzież szkolna, 

młodzież ZS. i OMP, 

W. następnym dniu po capstrzyku odbyło się 
przedstawienie, odegrane przez brasławski od- 
dział Z. $. Sztuka p. t trudu naszego i zno- 
jw* obrazująca epizod z walk legjonowych w r. 
1915, przypomniała społeczeństwu brasławskie- 
mu ogrom trudności i cierpień, z jakich pow- 
stała Polska niepodległa, druga zaś sztuczka pi. 
„Imieniny Komendanta w polu* dała obraz bez 
granicznej miłości żołnierza polskiego dła swego 

iKomendanta, a zarazem wywołała szczery hu- 
mor spowodu beztroskiego życia wiarusów leg- 
jonowych. Dochód z tej imprezy oddział ZS. 
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Znaczna część biorących udział w kon- 
kursie dołączyła do autobiografij swe pa 
miętniki eo daje możność postawienia me 
todologicznego pytania co do różnicy, 2a” 
chodzącej pomiędzy samooceną bieżącą 
(t. j. w chwili pisania pamiętnika). a re- 
trospektywną w relacji autobiograficznej 
nadsyła jącego. 

Prace nad problemem młodzieżowym 
dokonywane są na terenie młodzieżowym 
również w płaszczyźnie masowej. Doty- 
czy to prac i monografij o organizacjach 
młodzieżowych, o czytelnictwie wśród 
młodzieży szkolnej (badania prowadzone 
na terenie 3 żyd. szkół wileńskich) i t.p. 
Równocześnie są w oracowaniu monograf 
je 3 miasteczek (1 obok Grodna i 2 na 
Wołyniu). Mają one dać wyczerpujący 
obraz trybu życia miasteczek z szczegół: 
nem uwzględnieniem życia młodzieży ży- 

° dowskiej. 
Dziesięciolecie Ż. I. N. przynosi stosun 

kowo bardzo bogaty plon naukowy. 696 

arkuszy druku, wydanych przez poszcze 
gólne sekcje naukowe, w czem 3 t. Prac 
Filologicznych, 2 t. Prac Ekonomiczno 
Statystycznych, 1 t. Prac Historycznych, 
1 t. Prac Psychologiczno-Pedagogicznych 
1 t. Prac o teatrze żyd., 1 t. Prac Bibljogra 
ficznych, 2 roczniki „Pinkas* i 7 t. „Jiwo 

bleter“, a pozatem szereg dzieł nauko” 

wych z różnych dziedzin. Bibljoteka In- 
stytutu zdołała zebrać przeszło 40 tys. 
druków, archiwum pracy zarejestrowało 
8000 roczników prasy żyd. w różnych ję” 

zykach, archiwum dokumentów dziesiąt- 

ki tysięcy akt i dokumentów, dział ręko- 

pisów, portretów, muzeum teatrane (20 

tys.) szereg cennych objektów. muzeum 
etnograficzne i komisja folklorystyczna 
(ta ostatnia przeszło 100. tys. numerów 
żyd. folkloru), wreszcie centrala bibljogra 
ficzna 190 tys. pozycyj rejestracyjnych. 
Szereg wydawnictw czeka w przygotowa” 
niu szczęśliwszych czasów dla ujrzenia 
światła dziennego, stan finansowy bo“ 
wiem Instytutu, nie korzystającego z ża” 
dnych większych subwencyj nie pozwala 
na ich ukazanie się. 

W sierpniu 1935 roku odbędzie się, zor 
ganizowany przez 7 . I. N. zjazd nauki 
i kultury żydowskiej. Będzie to jedna z 
największych imprez naukowych Ż. I. N. 
Żydowskie społeczeństwo Wilna będzie 
gościło u siebie przedstawicieli nauki ży” 
dowskiej z całego świata, którzy zjadą 
dla omówienia najważniejszych proble- 

mów, zaprzątających naukę i kulturę ży- 

dowską, której mózgiem i rdzeniem ра- 

cierzowym jest Żydowski Instytut Nauko' 

wy w Wilnie. х 

Dr. Wilhelm  Mermelstein. 

przeznaczył na budowę szkoły powszechrej w 
Brasławiu i cele Organizacji. Oprócz tego człon 
kowie oddziału ZS z okazji Imienin Drogiego 
Komendanta ofiarowali dobrowolnie trzy dni 
pracy przy budowie tej szkoły, z tem, że strzel- 
cy bezrobotni dadzą pracę swych rąk, inni zaś 
na ten cel oddadzą swój trzydniowy zarobek, 
zdobyty przy innym warsztacie pracy. Wreszcie 
w tym radosnym dniu trzech strzelców brasław- 
skich złożyło trzy Obligacje Pożyczki Narodowej 
wartości 150 zł., z któryci. dwie zostały przezna- 
czone na budowę domu strzeleckiego w Brasła- 
wiu, jedna zaś na Fundusz Obrony Morskiej. 

W. sam dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego 
obyły się uroczyste nabożeństwa na intencję So- 

  

lenizanta we wszystkich świątyniach, następnie . 
defilada wszyskich organizacyj wojskowych, 
wśród których najbardziej liczebnym okazał się 
Oddział Z. S. Brasław. O godz. 13-ej odbyła siń 
uroczysta akademja w Sali Domu Sportowego. 
Przed jej rozpoczęciem, p.. starosta Trytek od 
przedstawicieli różnych organizacyj odebrał wy- 
razy hołdu dla Pana Marszałka i przyjął pieszą 
sztafetę oddziału Z. S.'w Drui, która złożyła na 
dego ręce adres hołdowniczy dla Pana Marszał- 
ka wraz z najserdeczniejszemi życzeniami. Tym 
czasem w Domu Sportowym z inicjatywy Zarzą- 

du Oddziału Z. S$, Brasław przeprowadzona z0- 
stała kwesta na budowę szkoły powszechnej w 
Brasławiu, która to budowa jest dzisiaj najbar- 
dziej palącą. potrzebą. 

Akademję zagaił ob. P. Piałucha, inspektor 
szkolny, prezes powiatowego Zarządu 7. 5., 
wznosząc okrzyk na cześć Dostojnego Sołeni- 
zanta, gorąco powtarzany kilkakrotnie przez 
wszystkich obecnych na sali. Następnie chór 
oddziału Z. S. Brasław odśpiewał Hymn naro- 
dowy, a ob. L. Muchówna, pow. kierowniczka 
pracy kobiet Z. $. wygłosiła aktualne przemówie 
nie, wzywając wszystkich obecnych do czynu 
dla dobra Ojczyzny, poczem nastąpił długi sze- 
reg pieśni, wykonanych przez chór Z. S. i chór 
Zw. Rezerwistów, barwnych inscenizacyj, w wy: 

konaniu dziatwy ze szkoły powszechnej i mło- 
dzieży strzeleckiej oraz deklamacje młodzieży 

OMP. Najmilszą niespodzianką w programie a- 
kademji był występ maleńkiego —4t letniego 
Jureczka Z., który prześlicznie wykonanym wier- 
szykiem ku czci Dziadka porwał całą publicz- 
ność. L. M. 

Wieczorek w pododdziale Z. S. 
w Chrystowie 

2 bm. w pododdziale Z. S. w Chrystowie 
(pow. Postawy) odbył się wieczorek, połączony 
z przedstawieniem amatorskiem. Została ode- 
grana sztuka Pobratymca pt. „Zrekowiny u 
Druzgały*. Sztuka była odegrana bardzo dobrze 
przez strzelczynie i strzelców, a szczególnie za- 
sługiwały na uwagę stroje góralskie grającego 
zespołu amatorskiego, Po przedstawieniu odśpie 
wano kilka piosenek strzeleckich, poczem 0d- 
była się ochocza zabawa taneczna, która przy 
bardzo miłym nastroju przeciągnęła się až do 
świtu. ' 

Na przedstawieniu oprócz strzelców było 0- 
becnych około 60 osób z pośród miejscowej 

ludności. 

    

  

oszmiańskim, uczciła w 

sposób Dzień Imienin Komendanta. O 
tej rano pododdziały Z. . gminy krew 

skiej w ilości 123 strzelców i 6 instruktorów zgro 
madziły się w Krewie, gdzie zostały odprawione 
uroczyste nabożeńst w świątyniach wszyst- 
kich wyznań. O godz. 13-ej odbyła się na rynku 
defilada, która na miejscowem społeczeństwie 

wywarła bardzo silne wrażenie. Nastąpiła po- 
tem uroczysta akademja ku czci Marszałka, któ- 
rej głównym punktem było przemówienie ko- 
mendanta ob. Talkowskiego. 

Walne Zebranie członków 
Oddz. 2-go Z. S. w Wilnie 
Dnia 7 bm. odbyło się doroczne Wóalne Ze- 

branie członków Oddziału 2-go Związku Strze- 
leckiego, mającego siedzibę przy Wytwórni Pol 
skiego Monopolu Tytoniowego w Wilnie ul. Ma- 
kowa 17—19. . 

Zebranie po wysłuchaniu sprawozdania Za- 
rządu za rok 1934 — na wniosek Komisji Re- 
wizyjnej — uchwaliło jednomyślnie udzielenie 
absautorjum ustępującemu Zarządowi, wyraża- 
jąc mu jednocześnie podziękowanie za dotych- 
czasową owocną działalność. 

Nowowybrany Zarząd Oddziału ukonstytuo- 
wał się w następujący sposób: prezes — dyr. 
inż. Jan Węgrzyn, wiceprezes — aTdeusz Zaliw 
ski, sekretarz — Jerzy Antonow, skarbnik — Ze. 
non Nowakowski, członkowie Zarządu: : Stani- 

sław Butler, Marja Halic Stanisław Okraszew 
ski. Komisja Rewizyjn: anciszek Szymaniuk 
Bronisław Szerłot i Anna Lewi 

Komendantem Oddziału pozostał nadal pod- 
chor: Z. S. Jan Wójcik. 

Walne Zebranie K. S. „Strzelec“ 
9 kwietnia br. (wtorek) w lokalu Komendy 

Powiatu Grodzkiego Z. S. przy ul. Dąbrowskie- 
go 1 o godz. 18.30 w pierwszym terminie i o 
godz. 19-ej w drugim terminie, odbędzie się 
Walne Zebranie członków klubu sportowego 
„Strzelec*. 

Na porządku dziennym sprawa reorganizacji 
klubu. 

Ze względu na ważność poruszanej sprawy. 
obecność wszystkich członków obowiązkowa. 

Z Klubu Motocyklowego Z. $. 
Zarząd Klubu Motocyklowego Z. S. powiada- 

mia, iż stałe zebrania członków, odbywać się bę 
dą jeden raz w miesiącu, w pierwszy ponie- 
działek po pierwszym. 
wych członków przyjmuje sekretarz klubu, co- 

Wszelkich informacyj udziela i zapisy no- 
dziennie od godz. 18ej do 20-ej. 

Lokal klubu mieści się przy ul. Wielkiej 68 
m. 4 Tel. 18—23. 
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"RADJO 
W WILNIE 

PONIEDZIAŁEK, dnia 25 marca 1936 r. 
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 Wskazówki praktyczne. 8,00: Audycja dla 
szkół. 11,57: Czas. 12,00: Hejnał. 12,03: Kom. 
met. 12,05: Wesołe melodyjki. 12,45: Sublokato 
rzy — pog. 12,55: Dziennik południowy. 13,30: 
Brahms — koncert fert. 13,40: Muzyka. 13,50: 

Odc. powieściowy. 15,45: Koncert tria Rymowi 
cza. 16,30: Lekcja języka niemieckiego. 16,45; 
Takie sobie wsiowe piosneczki. 17.00: Audycja 
dla dzieci. 17.15: Chór Dana. 1740: Rezerwa ogól 
nopolską. 18.00: Audycja z cyklu „Wędrówki 

mikrofonu* Przegląd koni dorożkarskich. 18.25 
Chwilka społ. 18,30: Skrzynka pocztowa ogólna. 
18,40: Życie artystyczne i kulturalne miasta. — 
18,45: Dymsza, Zimińska i Bodo. 19,07: Progr. 
na wtorek. 19,15: Z litewskich spraw. 19,25: 
Wil. wiad sportowe. 19,35: Koncert popularny. 
19,50: Przegląd filmowy. 20,00: Tylko dla doro 
słych — audycja starych piosenek. 20,45: Dzien 
nik wieczorny. 20,55: Jak pracujemy i żyjemy 
w Polsce. 21,00: Koncert symf. 22,30: Koncert 
reklamowy. 22,45: Muzyka taneczna. 23,05: Kom. 
met. 

wości w pov 

         
  

   
    

   

  

   

     

  

    
    

  

   

  

   

    

  

  

WTOREK, dnia 26 marca 1935 r. 

. 6.80 Pieśń. 6.38 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 — 8. 05 Audycja dla szkół. 11.57 Czas. 
12.00 Hejnał. 12.03 Kom. met. 12.05 Koncert 
zespołu Tadeusza Seredyńskiego. 12.50 Chwil- 
ka dla kobiet. 12.55 Dziennik południowy. 
13.00 Z oper Pucciniego. 13.45 — 14.00 Odcinek 
powieściowy. 15.45 Koncert Ork. 36 p. p. 16.30 
Opowiadanie dla dzieci młodszych. 16.45 Kwa- 
drans muzyki hiszpańskiej. 17.00 Skrzynka P. 
K. O. 17.15 Michał Świerzyński: Kwartet smy- 
czkowy. 17.35 Melodje cygańskie, 17.50 Skrzynka 
językowa. 18.00 Recital $piewaczy Marji Tramp-- 
czyńskiej. 18.18 Audycja literacka „Michałko”. 

18.40 Życie artystyczne i kulturalne miasta. 
18.45 Koncert dla młodzieży. 19.07 Program na 
środę. 19.15 Ze spraw litewskich. 19.30 Wiado- 

mości sportowe. 19.35 Duet saksofonowy. 19.50 

Feljeton aktualny. 20.00 Recital fort. Bolesława 
Kona. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Jak pra- 
cujemy i żyjemy w Polsce. 21,00 Komedja mu- 
zyczna „Piosenka o Nadinie“. 22.30 Pomnik 

tragiczny miłości. 22.45 Muzyka . 23.00 — 23.06 

Kom. met. 
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Obniżka cen specyfików 
aptekarskich 

W trakcie stopniowego wprowadzahia w ży 
cie znajduje się obecnie obniżka cen specyfi- 
ków farmaceutycznych zarówno zagranicznych. 
jaw i krajowych. Obniżka ta waha się od 10 do 

40 procent w zależności od składu chemicznego 
specyfików i odbywa się na zarządzenie czyn- 
ników nadzorczych. 

Zarządzenie to wvchodzi z założenia, że ce 

ny tych specyfików pobierane przez fabryki, 
nie mogą być wi od cen aptekarskich, g 
by specyfiki te były wyrabiane przez apteki. 
przyczem za podstawę w obliczeniach przyjęta 

jest niedawno obniżona ta aptekarska. 
Omawiane zarządzenie jest bardzo istotne. 

albowiem ceny niektórych specyfików są bar- 
dzo wygórowane. 

Należy dodać, że detaliczna cena musi być 
ujawniona na każdym specyfiku. Wkrótce ogło 
szony będzie szczegółowy wykaz specyfików 
wraz z nowemi cenami. 

        

          

   

  

„KURJER* z dnia 25-g0 marca 1935 r. 

Gniewkowski i Masłowski uniewinnieni 
Wczoraj Cąd Okręgowy dokończył rozpatry- 

wanie sprawy Tadeusza Gniewkowskiego i E 
warda Maslow. żonych przez dz 

cza PPS I szka Stą iego o dokonanie 
na niego napadu i odebranie mu listy wybor- 

czej do Rady miejskiej m. Wilna od Polskiej 
Partji Socjalistycznej. 

  

    
         

Stążowski złożył zameldowanie w komisara- 
cie Р. Р. w dniu 28 marca 1934 roku na kiłka 
dni przed upływem terminu zgłaszania list wy- 
borczych do rady miejskiej. Twierdził stanowczo 
że w dniu tym o godzinie 9-ej wieczór na ulicy 

j napadło na niego kilku osobników, 
ch mieli być Gniewkowski i Masłow- 

R owski oświadczył pozatem, że miał przy 
sobie listę wyborczą od PPS z podpisami około 

Ja y podobno zrewidowali go 
łaśnie tę lisię.. Na podstawi 

a ‚ przedstawionych przez — 08 
Gniewkowskiego i Masłowskiego oskarżon> o 

  

  

  

  

   

  

     
   

        

napad w calu oddziałania na wynik wyborów do 
Rady Miejskiej. 

Przed rozprawą sądową z ramienia działacza 
pepeesowskiego wokat I 1 zgłosił powódz- 
two cywilne. Stążowski t „ił bowiem je 

jedno — oto jakoby pode apadu i rewizj 
zginął mu ze ek. ąd o zasądzenie 
mu należności za ten zegarek. Sąd oddalił to 
powództwo. 

    

  

   

    

      
   

  

Zbadano trzynastu świadków. Część z nich 
„poznawała w oskarżonych napastników. część 

zaś wystawiała im alibi. 

Prokurator Woł 
niach niektórych 
oskarżonych. Obrońc 

wokatów Sienkiewiczówny go podwa- 
Ž wiarogodność świadków oskarżenia i prosi- 

d o uniewinnienie swoich klientów. 
1d uniewinnił obu oska nych. W moty- 

wach sędzia Brzozowski, wiceprezes S.O, po- 

      

„ opierając się na z 
dków, prosił o u 

‹ osobach    

      

   

    
    

  

TEATR..NA POHULANCE 
Dziś o g. B-ej po cenach propagand. 

To więcej niż miłość 
Jutro o g. 8-ej w. 

{ - Moralność Pani Dulskiej   
Otaczaj dziecko opieką 

bo to przyszłość Narodu 

byli w momencie 
i dlatego nie mo 

tali wygladu napa- 
gołosłownego twierdze 

go, że posiadał przy sobie listę 

1, i że mu ją 2 adnych 
konkretnych dowodó 
dowy nie dostarczy: ału potwierdzajace- 

go zapewnienia Stążowskiego. 

        

   

  

   

  

     

    
   

w 4-m dniu ciągnienia 2 klasy 
32-ej Państw. Loterji Klasowej 

Koszt jnbilenszowego Pełna tabela wygranych 
ii El-gie ciągnienie 

GŁOWNE WYGRANE 
ZŁ 100.000 na numery: 561 125854 | Po ZŁ 250 na n-ry: 1358 5080 14779 
ZŁ 5.6060 na n-ry: 36393 155424 

Po ZŁ. 2.000 na n-ry: 43181 55868 
Zł. 1.000 na n-ry: 7864 112528 130596 

181979 

ZŁ 500 na n-ry: 20414 49793 83191 
91776 128358 

Zł. 400 na n-ry: 12906 63894 67758 
92518 124888 125148 146920 

  

X: 

24793 44409 55322 73667 92213 94457 
102769 112607 128661 131869 137535 
147256 151878 162100 176688 

Po Zł. 200 na n-ry: 44879 54448 
55674 72223 92496 95341 97356 103360 
108452 109802 114362 114430 116424 
121435 124280 136028 141319 141951 
143599 153034 158867 160287 163169 
176988 178832 179935 180076 

  

Wygrane po 71. 150.— 
26 269 1041 2110 461 546 72 683 827 

3037 83 908 5257 417 679 770 816 980 
6112 36 389 7052 408 8370 578 857 9214 
75 608 971 : 

10242 63 349 11153 600 965 12043 267 
419 557 994 14135 237 457 595 874 15250 
499 16545 666 817 23 901 17021 193 311 
18352 646 19076 191 235 353 486 

20518 372 21893 22245 305 674 23510 
672 892 24206 835 36 25601 26020 135 
123 901 28401 920 29469 592 

31224 360 434 579 671 32273 554 916 
33139 76 705 981 34094 971 36314 608 
886 37493 707 940 38113 301 474 670 
39530 „873 

40354 41256 402 935 42471 712 44009 
454 T92 936 83 45317 635 70 717 800 28 
41042 150 43149 225 808 49015 78 356 
446 677 

50659 51448 520 701 820 52041 246 
909 53115 18 622 54035 87 406 902 55934 
56152 431 89 57689 58134 615 803 59248 
601 725 806 
__ 60070 541 634 806 65 909 72 61839 
62132 64 425 32 606 63148 732 805 64420 
65547 60 964 81 66032 131 604 861 67486 
> 68028 144 356 91 554 677 69588 796 ) : 

70016 309 38 559 607 19 879 902 44 
71552 733 72180 763 893 915 82 73084 
342 426 633 853 967 85 74024 374 479 98 
15101 267 84 763 851 | 

68 78059 134 76620 77068 101 651 
399 865 79868 984 

80118 238 636 834 81130 82756 832 
951 83106 204 530 35 628 84234 85089 
485 951 86105 87508 66 88341 500 69532 

90055 466 91134 231 92480 506 40 
832 971 93134 94607 95219 305 491 
96175 85 403 916 97427 664 98579 99016 
236 71 361 837 

101172 298 529 775 102403 518 707 
103227 334 958 104013 84 568 861 

106100 96 490 526 92 107157 108055 78 
780 109002 

110073 109 574 111260 399 521 77 
112094 228 67 410 530 606 113827 29 
114006: 460 643 51 115493 798 116103 
475 574 789 117225 871 993 118315 681 
889 119535 997 

120541 65 76 86 873 121270 332 601 
122075 174 123016 177 247 649 57 80 
745 855 938 55 124151 365 643 748 89 
125404 600 804 126789 127016 428 671 
793 818 128546 838 129160 443 773 

130461 731 131089 149 505 727 132012 
134 255 316 925 133229 457 875 955 
134423 135128 750 136083 138 238 53 
400 187756 809 138417 770 139416 

140323 38 737 141401 754 142061 419 
982 143118 144254 852 145267 424 

16522 147180 749 970 148660 61 149388 
505 854 i 

150036 375 530 953'151209 825 152352 | 
531 902 153045 101 755 868 154096 
155063 91 232 588 709 933 40 156719 
845 157464 754 158514 159238 44 

160140 264 80 364 426 51 720 899 
161835 963 162215 517 635 164071 763 
165110 387 413 16 548 166314 17 609 
763 167167 424 529 806 168493 840 
160365 450 у 

170093 349 460 580 760 72 897 
111032 203 498 545 652 62 172455 
75 705 173505 174027 52 303 19 563 
7А 734 115630 998 176253 457 593 626 
766 '956 177302 542 665 118 178038 42 
407 54 862 179097 145 913 

180667 181657 182024 478 958 183068 
334 94 406 624 184319 417 564 921 

Wygrane po Zł. 50.— 
‚ 44 384 400 794 1814 61 958 2107 315 
466 96 695 942 3700 4441 685 700 855 
947 79 5039 159 946 6231 91 496 784 
7121 335 42 488 803 8068 107 35 328 
9031 231 36 318 
10090 591 11345 12153 451 13289 442. 

943 
535   

16058 363 729 82 920 17477 521 863 
18109 571 810 19883 918 35 

! 
\ 

| 

10314 735 14625 880 12660 16183 17405 
29150 

22489 25158 794 29406 868 
30020 238 32357 34635 35268 36807 

31555 38288 39290 
41485 42750 43109 253 

47878 48958 49499 
51000 52102 718 53231 

221 853 56503 57814 58867 
60602 61024 138 585 62187 65359 622 

69572 
70148 73334 822 74700 

76626 77378 704 78002 172 79281 872 
80697 81155 83853 85271 86187 87685 

705 88378 733 820 908 89008 379 
50784 94503 95903 97328 98070 99622 

44713 46297 

54459 55063 

; { 
706 39 895 14746 817 15544 90 896 949 к0 874 

100154 101346 107326 108466 109523 
110152 392 863 113020 481 732 62 

20001 126 414 786 21272 755 932 76| 144312 115138 316 117112 118337 
22113 703 23204 350 24518 673 755 871 
25346 589 664 917 88 26213 80 355 615 
27075 286 546 685 812 28401 914 29317 

30000 318 632 31024 328 538 617 749 
32458 635 64 818 33119 644 34145 57 310 
496 35004 452 36178 386 37129 282 430 
765 82 973 39535 42 785 850 

40016 204 41228 489 42213 786 43067 
233 638 13 963 44254 556 600 45085 710 
975 46080 487 519 897 47362 463 60 938 
48045 357 496 506 851 73 49031 169 245 
377 604 771 879 

50121 420 745 51491 740 876 997 52050 
60 178 330 63 413 531 93 613 816 53278 
863 54002 124 61 203 572 708 71 55389 
95 685 56348 738 57058 86 714 85 58240 
302 530 33 50 750 875 59270 304 18 782 
879 963 

60529 788 859 81 957 61964 62181 90 
63405 20 58 518 730 55 76 64029 111 285 
87 371 460 655 765 80 881 65280 499 518 
192 66258 529 671 828 67100 942 68560 
69297 376 848 

70208 345 619 829 919 71656 71 92 706 
993 72546 699 955 73401 59 903 74143 432 
506 9 75752 820 982 
76126 501 40 77154 72 461 573 76 716 
858 78188 913 79057 

80133 551 60 708 37 81504 757 82051 
128 74 688 83090 590 640 811 84115 287 
590 453 73 85013 553 607 86075 84 343 
901 87695 749 88081 138 356 444 75 
86 750 73 89336 452 730 93 

91213 503 627 818 906 92073 233 
615 93047 261 354 703 94068 111 546 
800 923 95643 796 96907 97253 510 
98078 208 419 683 874 99070 183 84361 

100021 137 46 831 101215 42 490 643 
919 103568 890 104360 485 741 105138 
84 430 526 106251 461 107068 103 488 
103667 760 109161 585 762 887 

110127 542 777 847 111667 752 860 
112491 113003 684 845 964 114014 27 
47 135 90 520 89 774 115011 272 482 
116089 630 117118 206 430 838 118517 
806 949 119010 110 404 657 

120126 44 972 121056 80 106 52 223 
480 944 122126 84 579 699 800 35 123390 
455 124055 175 86 384 840 962 125131 
881 126093 104 211 46 455 679 770 802 
127282 806 51 128265 594 950 129128 
293 349 

130437 131088 441 561 132357 450 
672 138261 601 2 879 919 184216 331 

431 73 639 707 135083 392 422 788 
136092 170 402 976 137010 415 860 990 
138010 148 383 603 820 960 06 99 139008 
183 450 83 554 90 656 

140031 151 263 989 141004 157 270 
547 806 142202 8 569 604 792 871 89 
143039 175 425 144001 255 316 844 929 
75 145167 418 815 29 146178 202 671 

ci 147541 148237 775 149052 858 

150008 126 232 705 857 905 151644 
153254 99 554 612 23 65 843 154358 

‚ 65 618 789 155178 82 430 515 862 
156029 71 696 716 53 812 157297 335 
158105 477 586 93 650 159320 577 | 

160103 257 161021 162069 528 775 
163095 293 540 80 164228 322 421 98 
958 165504 166006 30 404 167092 117 
237 338 409 939 168234 411 50 723 821 
913_169897 

170104 468 876 174077 770 73 954 
173103 631 729 174288 329 607 909 
175157 485 539 176082 169 582 643 846 
177218 957 178014 89 105 97 466 72 
564 734 930 179031 

180768 916 59 182224 469 848 183841 
184108 786 906 

ili-cie ciągniemie 

Wygrane po Zł. 150.— 
790 1154 2:69 557 886 3483 4412 5049 

6342 632 7576 8314 9009 516 

| 

  

{ 

4   

120003 123028 124467 
128525 889 129280 495 

130070 563 97 820 131748 132176 
285 133147 134119 474 135559 136519 
734 77 137196 582 138481 673 931 
139486 824 

140879 143530 144283 146937 147649 
148315 441 149970 

151269 153322 752 846 154603 781 
155434 156198 889 158434 

T18 127482 

| 161017 162122 872 163434 804 165245 1118390 96 119571 
436 763 166735 158718 169400 795 

170254 172073 175022 425 698 176386 
177079 186 178107 85 260 
: 180102 181433 182100 86 760 183398 
183 

Wygrane po Zi. 50.— 
63 1057 93 2862 936 3466 4056 262 

5131 6595 809 7648 8024 150 363 
11429 65 569 13124 271 565 867 14377 

407 842 15148 904 16674 17492 730 18399 
640 923 19613 772 

20446 585 926 22947 23131 43 74 481 
738 25712 888 26363 614 707 27616 90 
29229 

31120 409 33281 326 641 34611 35049 
40513 93 772 41198 305 832 42024 336 | 

194 43428 45352 453 524 46466 610 48598 | 
49440 

50028 450 976 51661 813 54072 400 
55462 57167 718 58453 77 953 

60753 61243 317 586 857 62080 64239 
431 898 65046 342 66799 67174 68415 
69312 557 895 
AE 71060 72220 338 74886 75116 

76383 941 77695 79187 324 
80259 654 728 81687 724 82401 884 

84692 85719 86623 87236 388 88197 
90468 875 945 91048 320 569 93438 

94259 74 650 96949 97460 821 98806 
927 54 99387 

100064 885 101886 103225 106059 74 
147 107284 671 108070 761 109255 

110296 689 112070 114770 115526 706 
116498 117372 118946 119288 498 977 

120129 348 79 410 702 121253 615 84 
122229 507 884 123280 124826 125146 

EE 126499 688 127339 93 128067 129708 

130991 132263 486 133613 134260 
334 459 791 136292 641 990 137414 804 
188190 

142173 805 143941 65 144081 287 
146069 236 487 515 147090 148614 747 
806 149091 755 

150331 151835 992 153456 715 155748 
156076 157215 388 158706 159827 

160005 147 973 161196 162070 161 
163171 417 713 827 34 963 164144 233 
565 165207 166565 167396 454 73 169332 
505 762 

170621 171003 27 315 172596 173717 
935 174157 947 175476 578 834 176729 
177072 178119 179105 273 536 : 

180553 181847 182077 687 719 183153 
184663 

1W-te ciągnienie 
GŁOWNE WYGRANE 

ZŁ. 50.000 na nr. 149701. 
ZŁ. 5.000 na nr. 46414. 
Zł. 2.000 na n-ry: 99182 173636. 
ZŁ. 1000 na nr. 105256. 
Zł. 400 na n-ry: 248 1000 8588 20237 

57218 55488 105335 107596 112181 
Zl. 500 па п-гу: 9572 111040. 

118280 132282. 
Zi. 250 na n-ry: 7676 55576 61570 

74001 80703 84158 105205 114988 119983 
126616 131456 136460 137738 166054 
181755 182093. Ėė 

Zł. 200 na п-гу: 2728 11216 21417 
21541 37298 39261 45532 47217 50593 
73030 76094 93882 98079 99694 109280 

(121271 128951 194827 1414589 150888 
161995 176493. 

Wygrane po Zł. 150.— 
473 652 904 1817 961 4725 5585 6564 

7044 686 8828 9454 725 94 10031 11754 
12300 13302 30 81 15125 16328 39 894 
18261 19256 20719 22610 85 745 826 
23371 24003 889 25069 455 68 27459 28043 
108 29801 961 30010 161 302 600 31796 
34393 35206 684 846 36192 460 910 37384 
"571 
39355 40714 942 41080 261 865 42075 
43063 431 730 44321 49 509 46388 48637 
51927 52345 53957 54076 204 388 861 
56199 953 57841 58123 951 61302 62026 
63705 947 64557 721 65157 673 66945 
67402 554 60760 852 942 70160 71059 
72443 47 925 13786 T4228 446 75772 
998 

76999 79111 217 21 885 963 — 80302 
81508 82083 341 84 990 83072 93 84004 
502 85885 86209 87333 682 735 88665 
141 89892 91065 166 364 545 700 11 
92368 811 94070 96483 718 975 98217 
894 100954 103016 151 104300 68 706 
105039 453 106013 579 716 879 107107. 
109733 110140 234 387 740 111642 854 
942 112171 591 113149 286 405 582 873 
83 

144461 115735 838 116264 117195 
121567 122478 

123648 124230 315 125112 126300 
517 611 127119 30 541 620 882 
128197 129095 327 131943 133320 
134199 135600 136274 76 494 876 
137490 734 138325 139586 652 140026 
281 976 141815 995 142181 143443 
144322 490 732 145754 146535 148208 
150054 405 863 938 151411 521. 

152545 52 153194 154010 155047 259 
64 156840 157414 158743 159178 313 
541 68 160430 872 162428 620 163738 
165356 166043 359 932 167000 168464 
169823 170221 89 664 912 171191 8% 
172305 448 954 173021 119 174029 193 
699 176129 487 177055 313 511 647 
178687 179146 874 180150 181029 492 
182446 183139 596 184272 91 1 

„Wygrane po Zł. 50.— 
403 535 2063 508 3004 653 4140 392 450 

| 548 90 645 960 5179 254 6391 420 758 
| 982 7017 126 8172 9272 11512 893 13169 
73 888 14981 16453 506 18853 19331 932 
20647 875 21210 501 22708 23309 54 975 
24307 765 961 25547 645 26136 319 28045 
29465 973 30108 451 907 32850 35646 711 
840 36103 79 325 37027 83 519 690 902 
38058 543 900 39003 40153 399 41805 

|77 42613 43241 422 641 44154 46203 
489 48273 95 361 49350 505 85 50681 
1746 884 51389 749 922 89 52642 53080 
154011 133 606 849 55023 705 56053 664 
57016 21 212 25 417 58050 226 37 496 
| 59064 284 736 60190 285 699 843 946 

61714 62206 683 730 63536 704 944 
64837. 312 57 410 66160 447 67247 68158 
69002 865 75 70106 523 71890 72196 
278 564 658 98 884 73188 270 89 316 
405 578 819 74328 402 

76410 947 71015 74 78509 — 70179 84 
389 1 

80326 408 59 573 635 81014 34 128 
867 82131 83838 84512 882 85949 86171 
283 345 83 736 87399 88312 492 809 

90540 637 91085 92179 849 93288 516 
884 94050 516 95266 454 95 523 64 ST 

| 96323 408 910 69 97114 649 99746 66 
100071 456 553 657 101323 616 102200 

103224 432 742 104805 34 943 _ 1056 
842 106758 107871 108017 — 786 

110608 17 51 111174 472 820 1120 
113201 370 467 693 

114137 476 679 145345 97 535 
1119388 99 514 680 120019 121016 
| 122292 310 639 123500 615 65 125812 
126419 730 127058 354 640 128656 
129228 747 130027 96 614 795 131950 
182025 74 175 133222 709 134424 
136149 137372 138100 139664 140011 
21 362 477 531 79 141469 626 142395 
143949 144496 145273 146526 645 
147190 987 149896 150655 718 151172 

  
90 674. 
152362 859 153974 154173 271 347 
155271 342 581 91 941 156099 850 
157054 634 916 153072 609 981 159846 

160243 96 757 167328 628 40 384 
162108 163400 590 164394 620 165216 
166266 410 167119 576 856 168157 623 

1918 45 160605 
| 170042 215 457 704 953 171804 172199 
|566 173159 777 921 38 174156 233 
| 173661 176493 177660 980 179934 150167 
1094 181398 646 182012 34 824 184513 
1720 874 

    

zlotu harcerzy w Spale 
Ogólny budżet jubileuszowe 

go zlotu harcerstwa polskiego w 

Spale określa się sumą 765 tys. 

zł. Suma ta pokryta zostanie z 

opłat złotowych w 

po 5 zł. od każc 

wysokości 

  

   

  

*g0 uczestnika, 

z opłat zwied tereny 

ułotowe, z sum uzyskanych za 

  

dzi wę miejse pod sklepy ze 

  

spr: y znaczków zlotowych, 
oraz opłat za ogłoszenia i re- 
klamy. 

Oprócz sum, uzyskanych z 

ódeł, 

J 

reg ministerstw, sejm śląski o- 

raz banki i osoby prywatne, 

Przymusowe ogrody 
na dachach 

Zarząd miasta Grenoble (Fran 
cja) powziął oryginalną i nie- 
spolykan 

banizmu [ 
przymusowego 

tych Ź 

  

ziane     
    

przew. są 
subwencje, udzielone przez sze- 

      

  

   

    

   

  

grodów na domów. 

Wydział budow wydaje 
mianowicie pozwolenia na budo- 
wę nowych o ile w domów, 

planach przewidziany jest taras 
na dachu pod założenie ogro- 

du wiszącego. jednocześnie no 
wy regulamin budowlany prze- 
widuje stopniową adoptację sta 

rych domów. przebudo 
chów, tak, al 
nich urzą ogrody, pr: z 
zarząd miejski. w celu ułatwie- 
nia tej akcji, obowiązuje się do 
wydaw: odnośnych subsyd- 
jów wł cielom domów. Usta- 
lono plan pięcioletni, w ramach 
którego wszystkie domy zarów- 
no na peryfe! h, jak i w śród- 
mieściu mu ć przystosowa 
ne do pomieszczenia na dachach 
ogrodów wiszących. 

'W' AMERYCE. 

Stan Kentucky w USA znany 
jest z wielkiej konsumcji alko- 
holu. Opowiadają o jego miesz- 
kańcach różne anegdoty na te- 
mat alkoholizmu. Kentuckijczyk 
zamawia śniadanie: 

    

       

  

   

   
b,    

  

    

— Proszę trzy litry whisky, 
befsztyk i psa. 

— Pies? A to poco? 

— Zje befsztyk. 
(Punch) 

OBCE WYRAZY. 

— Jakże się pani podoba no- 
we pismo? 

— O bardzo... 
— Ale tendencja? Czy godzi 

się pani z jego tendencją? 
Nie czytam 

(Le Rire) 
— Tendencja? 

jej. 

       DRUKAR 
INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupla 4, 

Telefon 3-40 
Dzieła książkowe. książki | 
dla urzędów, bilety wizy- 
towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

— PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE | 
JE anawa czo   

Э
и
ч



Odsłonięcie pomnika 
Legionów w Budapeszcie 

BUDAPESZT. (Pat). Wczoraj w no- 
cy przybyła tu delegacja polska, celem 
wzięcia udziału w odsłonięciu pomnika 
Legjonów Polskich. 

Dziś główny dowódcą anmji węgier 
skiej gen. Schvoy udekorował wszystkich 
członków delegacji polskiej węgierskim 
krzyżem zasługi. 

Następnie o godz. ił odbyło się od- 
słonięcie pomnika legjonistów, uczestni 

  

ków walk o niepodległość w wajnie świa 
lowej. 

W iej niezwykie doniostej uroezystos 
ci wzięli udział: reprezentamt regenta. 

głów. owa y armji węgierskiej gen. 
j Schvoy, a  Józet. minister spra 
| wiedliwości i oświaty. liczni reprezentani 

| ci władz wojskowych. samorządowych. 
stowarzyszenie polsko-węgierskie, kolonų 
ja polska i liczne tłumy. 

Po przemówieniu przewodniczącego 
„komitetu budowy pomnika posła Uselty 
Hnieniem rządu min. sprawiedliwości La 
zara oraz imieniem miasta burmistrza 
Lybera nastąpło przy dźwiękach hymnu 
polskiego odsłonięcie pomnika. Pomnis 
dłuta Pankotai-Farkas Bela i wykona- 
ny z białego piaskowca, przedstawia po 
słać legjonisty w marszu. Na pomniku 
widnieje napis: „Na pamiątkę legjonów 
polskich walczących w walkach wolnoś 

ciowych podczas wojny światowej”. 
Po odsłonięciu pomnika zabrał głos 

płk. Belina Prażmowski wygłasza jąc prze 
mówienie: 

„Twarda lecz dumna prawda otacza żolnie 

rza”, Te słowa naszego wodza Marszałka Pilsud 
skiego przychodzą ns myśl, kiedy przedsiawi 
viele dwóch narodów złączeni wspaniałe zebra- 
l się u stóp pomnika ku uczezeniu poległych 

„żmnierzy. Krew przelana w wałkach o niepod- 
lesłość obu narodów nie poraz pierwszy pieczę- 
iuje historię naszej wzajemnej przyjaźni. Skla- 
am cześć poległym bohaterom kolegom łegjo- 
nistom w ziemi węgierskiej i zapewniam, że 
wdzięczna pamięć © nich w Połsce nie zaginie, 
gdyż dziąe dowód najwyższego poświęcenia we- 
Szli pa wieczne czasy do staszej historji. 

   

    

  

    

  

  

  

    
  

   
‘ 

      
czone na język węgierskii, Po przemówie 
niach uastąpiło składanie wieńców ovaz 
defilada oddziałów wojskowych wszyst 

+ kach broni i organizacyj spolecznych. 
Na zakończenie uroczystos odbył 

się bankiet urządzony przez Komitet bu 
ćowy pontnika. 

List pasterski Administr. 
fipostal. Łemkowszczyzny 

Ks. Dr. Bazyli Maściuch, Administrator Apo- 
stoiski Łemkowszczyzny, ogłosił lis pasterski 
do swych wiernych tego terenu. Na wstępie 
swego listu ks. Administrator wyjaśnia cel u- 
tworzenia przez Stolicę Apostolską administra- 

e  lury którym było utrzymanie czystości obrządku 
gr. katolickiego o co jak i o swą ruskość wal- 
<zyli Łemki. Dałej wskazuje autor na to, że ba- 
łamuctwem jest twierdzenie niektórych odłamów 

prasy, iż rząd polski wziął Łemków w obronę 

po to, by ich spolonizowač, gdyż w ten sposób 
państwo kopałoby sobie grób. Łemkowie nie od 
dzisiaj żyją obok Polaków i jakoś nie wynara- 
<awiają się —mówi ks. Administrator — a 
stosunki między nimi i Polakami są dobre. Łem- 

) Kowie trzym się mocno swego będąc życzli- 
wymi dla Polaków. IPrzypomina dalej jako przy- 
«lad to, že w roku 1846, gdy chłopi mordowali 
szłachtę połską — w obronie jej stanął Łemko. 

Następnie kist pasterski wzywa Łemków, któ 
"  wzy oderwali się do prawosławia lub sekt by 

svrócili do Kościoła. 
Jako program swej dzialalnošci ks. Admini 

„strator uważa walke ze złem moralnem, które 
się zagmieździło śród Łemków. 

W końcowym ustępie lislu ks. Administralor 
ealeca by jego wierni pozostali Rusinami, wy- 
chowując swe dzieci na Rusinów, by byli lojni- 

. nymi obywatelami Polski. Mamy się czuć człon- 
kiem Rzeczypospolitej Polskiej i życzyć jej 
wszełkiego dobra, —-- mówi ks. Administrator. 

W końcu zaleca kochać, szanować i słuchać 

swych duszpasterzy. 
Jakkolwiek utworzenie Administracji Apo- 

stolskiej na Lemkach wywotalo śród ukraińskich 
sfer Teusi Czorwonej niezadowolenie, to sam list 
pasterski prasa ukrai za matei wyjątka- 
mi potraktowała pod 4tem informacyjnym 

| bądź zamieszczając jego wyjatki bądź podając 
w w całości. 

Natomiast wyczuwa sie pewien niepokój ze 
_ strony prasy rosyjskiej, szczególnie bliskiej 

prawosławnej metropolji. 
„‚ List pasterski jest aktem mającyn: zmienić na 
lepsze stosunki połsko-rusiń na Łemkach. 
Błędem by było jednak łudz „ że na tej tyl- 
ko drodze dadzą się uregulować stosunki polsko- 
ukraińskie na Rusi Czerwonej. 

ASKA TYPE BEO E EKESOSIKE 

Pamietai o funduszu 

Obrony Morskiej! 
„. MÓRG OBY A 
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Przemówienie to zostało przetłumia- 

   

„RURJER* z dnia 25-g0 marca 1935 r. 

KURJER SPORTOWY 
Garbarnia—Wisła 4:2 

  

W całej niemał Polsce 
już sezon piłka 

rozpoczął sie 

  

Wczoraj uzyskano następujące wy- 
niki: Garbarnia pokonała Wisłę 4:2, Cra 

covia walczyła z Dąbem ze Śląska, zwy- 
ciężając 3:2, we Lwowie Chorzów ze 
Sląska pokonał Hasmoneję 2:1, a prze- 
grał z Pogonią 2:6, w Warszawie Polo- 
nia pokonała katowicką Pogoń 4:1. 

Orlewicz zwyciężył w Zakopanem 
W Zakopanem w Hali Gryczkowej 

odbyły się zawody narciarskie o memor- 
jał Ś. p. por. Woj k 

W kombinacji alpejskiej, (slalom i 

  

bieg zjazdowy) zwyciężył w ogólnej 
punkłaeji Oriewicz z Wisły przed Zają 
em, Bochenkiem i Szyndłerem, W kou 

kureneji pań zwyciężyła Marusarzówna. 

   

    

Włochy—Austrja 2:0 
Rozegrany wczoraj w Wiedniu mecz 

piłki nożnej o puhar Śr. Kuropy między 
Włochami, a Austrją zakończył się zde- 
cydowanem zwycięstwem Włoch 2:0. Za 

wodom przygłądało się 50 tys. widzów 

W puharze prowadzą 1) Wiochy, 2 
Austzja, 3) Czechy, 4) Wegry, 5) Szwaj- 
carja. 

  

Piłkarze wileńscy szykują się do sezonu 
Zapewne za tydzień będziemy juź mieli pierw 

sze wyniki spotkań towarzyskich w piłce nożnej 

Sezon piłkarski został już rozpoczęty w całej Pol 

sce, nadchodzi więc czas i na Wino. 

Zanim jednak piłkarze wybiegną na ziełona 

murawę, ostatnie przygotowania technicz 

  

czy: 

ne i organizacyjne. 

Dowiadujemy się. że 

skreślenia: Zbroji, 

którzy w czasie z 

szawy. 

WKS. 

kiemu i Wysockiemu, 
>chali > Wilna do War 

Śmigły udzie”: 
  Mani 

imy wyj 

Gracze ci nie Gedą mogli g 

nach piłkarskich przez cały rok. Zbro, 

  

         
    ć w innych 

      
mierza podpisać zgłoszenie do Skody, a Maniecki 

socki do Warszawianki. 

ię będą o wydostanie zwo! 

st z peKhemi trudnościami bo wątpliwe 

jest, żeby WKS. Śmigły miał zmienić › 

stanowienie. 

Sukces AZS nad 
Wczoraj w sali Ośrodka WF odbył się tur- 

niej trójkowy piłki koszykowej z udziałem 12 
drużyn panów i 2 drużyn pań. Turniej był b. 
eiekawy. Stał on na stosunkowo niezłym pozio- 
mie sporiowym. 

W piłce koszykowej panów zwyciężył zespół 
AZS wileńskiego w składzie: Łapiński, Kulesza 
i Humen. AZS pokonał Ognisko KPW 24:15. W 
drużynie AZS najlepiej grał Łapiński, a w Og- 

Zapewne gracze ii 

  

   

  

ienia, co zw:a 

swoje 

  

  

Stanisław Lachowicz, który w roku ubieg- 

łym grywał w nał zwolnienie ; 

Ogniska. zie w WKS. Śmigły. 
   

  

Lachowicz grać bęc 

Do Wilna przyjechał obrońca Legji warszaw 
Martyny który 

miar zasilić szeregi Ogniska. 

Pigłowski,    partner ma 71- 

WIKS. Śmigły zakontraktował ostatecznie me 

cze z Cracovią, która Wilna w 

ie Ziełonych Świąt. Obecnie prowadzone s4 

+ LKS. 

przyjedzie do 

    

pertraktacje i piłkarzami Prus Wschod- 

nich. 

jakoby domagać się 

w PZPN. by ten pr: lił wilnianom organ 

zacje meczu międzypaństwowego Połska — Lol 

Sprawa ła napoika dużo przeszkód, ałe moż 

Piłkarze wileńscy mają    

wa   

na ją wygrać odpówiedniem umotywowa 

niu kwestji, 

Ogniskiem KPW 
nisku Kazimierski. 

W konkurencji pań walczyły między sobą 
dwa zespoły AZS. Wygrał zespół w składzie: 
Halicka, Szymańska i Kontrymowiczówna. 

Jesteśmy proszeni podać, że opóźnienie wy- 
nikłe w czasie turnieju międzynarodowego z E- 
stonją wynikło nie z przyczyn AZS, który tur- 
niej ten organizował, a spowodu niezależnych 
od akademików. 

przy 

Gimnastyka w Japonii 

  

Uczenice jednej ze szkół tokijskich podczas codziennego obowiązkowego treningu  gim- 
nastycznego. 

  

Kradły by... zapłacić obrońcy 
W ciągu ostatnich dwóch dni w sklepach 

przy ul. Niemieckiej i WHeńskiej dokonano sze- 
regu kradzieży na t. zw. „szopeniełd*. Polegało 
te na tem, że do sklepów zgłaszały się trzy ko- 

biety, które rzekomo chciały eoś kupić i w eza- 
sie targowania się, kradły, co się dało. 

“| Policja wszystkie trzy ełdziarki* za- 
trzymała. Okazały się niemi Mera Frydmanowa. 
Pera. Wisiejska oraz Liba Kenrnesziejn. W cza- 

sie rewizji znaleziono u nich pończochy, ka- 
wałki materjałów oraz inne przedmioty, pocho- 
dzące z kradzieży. W mieszkaniu Wisiejskiej 
znalezione również kwit lombardowy na zasia- 
wione 3 metry materjału, skradzionego w swoim 
ezasie w sklepie Kazaskiego. 

Aresztowane przyznały się do kradzieży, przy- 
czem złożyły wręcz sensacyjne wyjaśnienie: 

Mera Frydmanowa twierdzi mianowicie: że 
dokonywała kradzieży wspólnie ze swemi przy- 
jaciófkami celem zebrania kwety na honorar- 
jum dla dobrego obrońcy. który bronił jej meża 
w mającym się za kiłka dni odbyć się procesie. 

Maż Frydmanowej aresztowany zestał przed 

kiłku miesiąezini pod zarzutem dokonania napa 
du rabunkowego na nicjakiego Tejszewa na ul 
Kwaszełnej. Przebywa w więzieniu na Łukisz- 
kach. 

Ciekawe jest, iż koleżanki Frydmanowej jed- 
nogłośnie stwierdziły, że szły kraść bezinteresow 
nie, cheąe jedynie dopomóc kołeżance. 

Trójka „szopeniełdziarek* znalazła się za 
kratkami aresztu eentralnego. (0). 

Robotnik gazowni miej- 
skiej pod samochodem 

Wczoraj przy zbiegu ulie Cichej t Wileńskiej 
szybko mknący samochód ciężarowy nr. 8102 

najechsł na przechodzącego rehotnika gazowni 
wiejskiej Józcja Milewskiego, który doznał ©- 
sólnego połaczenia. 

W stanie poważnym przewieziono go do szpi 
tala św. Jakóha. 

Przeciwko szoierowi spisano proiokół. 

  

5 

  

RAID MOTOCYKLOWY ULICAMI 
WILNA. 

Ośrodek WF wspólnie z Wil. Tow. Cyklistów 

i Molocyklistów przystępuje do organizacji raj- 
du motocykic > ulicami Wilna. Raid odbędzie 
się 14 kwietr „apisy przyjmuje Ośrodek WF 
ILWTG i M w nowym tokalu przy ul. Bakszta 2. 

Zapisy przyjmowane są do 13 kwietnia. Wipi- 
sowe 1 zł. Jest projekt by po tej samej trasie 
puścić również kołarzy, dla których wpisowe wy 
nosi 50 gr. 

WIELKA REWJA SPORTOWA 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. 

Władze młodzieży szkoln: 
zamier 3 maja zorganizować 

sportowym wielką rewję sportową. W 

inie przewidziane są 7 
wych, iej atletyce 

w 

    

  

  

   j w Wil- 
w parku 
progra- 

w grach sporto- 
i w tenisie. 

ej uczęstnie 

atkowej — 28, hazenie —4, 
40 i w lekkiej atletyce nie określono 

ie jakiś zgóry nakreśłony roz- 
młodzież będzie mogła zgłaszać 

Inego 01 

zapowiadają się 

towe    

  

   

  

nie 

  

  

wody 

      
vė ma kolos     

     

          

  

dzielnik, czy te 
się na start h 

Zawody 
    

wspaniale. 

NOWA INSTRUKCJA DLA PORADNI 
SPORTOWO - LEKARSKICH. 

Państwowy Urqąd WIE i PW skończył opra- 
cowywanie nowej instrukcji dla poradni sporto- 
wo-lekarskich i w najbliższym czasie wyda ją 
do ogólnego ku w terenie. instrukcji ko- 
rzystać będą nietylko poradnie sportowe przy 
Okręgow 1 Ośrodka ach WF. ale również porad 
nie miejskie, klubowe i t. d. 

Wydanie te rukcji z jednej strony ułatwi 
pracę lė zom. którzy bedą mieli na czem o- 
przeć swoje płany i zamierzenia, a z drugiej 
normują tok pracy w poradniach, co ułatwi 
PUWF*owi kontrolę nad zagadnieniem opieki 
lekarskiej w Polsce. 

KURS TEORJI ŻEGLARSTWA 
Liga Morska i Kołonjal 

zuje dla swych człon sympatyków 10-wy- 
kładowy, Kurs Teorji Żeglarstwa. 

Wykłady prowadzone pod kierownictwem p. 
dr. Czarnowskiego w godzinach od 20—21 w 
poniedziałki, środy i piątki w wietlicy 
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego przy 
ul. Św. Jańskiej 13, LI piętro. 

Pierwszy wykład odbędzie się w 
marca br. 

Kurs ten daje całokształt ogólnych wiado 
mości o żeglarstwie i stanowi przygotowania da 
żeglarskiej praktyki letniej. 

ZWIĄZKI SPORTOWE MIEĆ BĘDĄ 
WŁASNY LOKAL. 

Ośrodek WF pozostanie nadal przy ul. Łud- 
a nie przeniesie się na uł. Końską, 

o w projekcie. Dowiadujemy się jed- 
że Ośrodek przy ul. Ludwisarskiej 6- 

  

    

    

   

   
     

a w Wilnie organi-    

  

  

  

     

dniu 29 

      

  

nocześnie, 

trzymuje na pierwszem piętrze 6 nowych pokoi, 
   

   

nizacjom sportowym. W 
tych pokojach mie się będą kancelłarje Wil. 
Okr. Zw. Sportowych, zorganizowana zostanie 
świetlica dla sportowców i łokał do gier spor- 
towych jak lidus, ping-pong i t. d. 

Pokoje te mają b: oddane organizacjom 
sportowym w najbi m czasie. 

KURS TENISOWY DLA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ. 

Z inicjatywy Kuratorjaum Szkolnego w Wil- 
nie z nastaniem wiosny zostanie zorganizowany 
w parku sportowym im. Gen. Żeligowskiego wiel 
ki, popularny kurs tenisowy. 

Kurs ten tr będzie przez całą wiosnę, a 

druga jego cz! odbędzie się w jesieni. Orga- 
nizatorzy obliczają, że ogółem przez korty teni- 
sowe powinno prz koło 1500 uczniów i u- 
czenie. 

WYSOKI DOCHÓD Z MECZU. 
W Paryżu odbył się mecz WA Francja 
Niemcy (zwyci у 
Dochód z biletów wstępu na powy. szy mecz 

wyniósł sw rodzaju rekordową kwotę 106 

tys. marek niemieckich, czyli — 200 tys. złotych. 

Ze sportu żydowskiego 
Jesteśmy w przededniu sezonu w piłkarstwie. 

Obydwa kłuby żydowskie na terenie Wilna u- 
silnie się przygotowują do A bo- 
jów. 

Makabi odczuje dotkliwie brak powołanego 
do wojska bramkarza Paryskiego, oraz studju- 
jącego we Włoszech Antokolca. Pozatem skład 
nie ulegnie większym zmianom. Trenuja maka- 
biści na własnej połowie boiska przy ul. Wi- 
wulskiego, a kierownictwo sekcji obejmie jak 
zwykle zarząd. 

ŻAKS odmłodzi nieco w nadchodzącym s€- 
zonie swą drużynę. wystawiając kiłka zdolnych 
młodszych sportowców. Pozatem drużynę zasili 
kilku nowych graczy, z których należy wymie- 
nić doskonałego pomocnika Makabi Łomża — 
Blumowicza, sekcja hędzie trenować na Stadje- 
nie Ośrodka WF. a kierować hędzie nia nadał 
sprężysty fachowiec p. Berwin-Zac. 

* 

które oddane bet 

    

  
   

    

    

          

   

Dwaj byli sportowcy oraz długałetni działa- 
cze organizacyjni Makabi, H. Kaczergiński i 
Szmukłer wyjechali do Palestyny. 

Mistrz Wilna Sandler (Žaks) ma ostatnio tru- 
dnośąi z utrzymaniem wagi muszej podobnie je- 
szcze w tym sezonie przejdzie do kategorji wyżć 
szej. ©



u. 6 „KURJER” z dnia 24-40 mares 1935 r. 

KRONIK 
Dziś: Zwiastowanie N. M. P. 

"|| Jumo: Ludgera B. W. i Tekli 

Wschód słońca — godx. 5 m, 14 

Zachód słońca — godz. 5 m. 38 

Snostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $ B. 
w Wiłuie z dnia 23/11] — 1935 roku, 

Ciśnienie 755 
Temperatura średnia -+6 
Temperatura naj 
Temper: ak ura najr 

        

Epołudn. 
Tendencja: spadek, potem wzrosł. 
Uwagi: Deszcz. 

— Stan pogody. Pogoda 0 zachmurzenia 
zmiennem ź przelotnemi deszczami. Lekki spa- 
dek temperatury. Dniem około 10 stopni. Umiar- 
kowane chwilai porywiste wiatry w kierunku 
zachodnim. 

MIEJSKA 
—- Budowa nowego  Szaletu podziemnego. 

W połowie przyszłego miesiąca magistrat za- 
amiernza przystąpić do budowy nowego szałelu 
podziemnego. Nowy szalet stanie na rynku drze 
wnym przy ulicy Zawalnej. 

-— Nowa studnia artezyjska w ogrodzie Ber- 
mardyńskim. W początkach kwietnia magistrat 
przystępuje do budowy nowej studni artezyj- 
skiej w ogrodzie Bernardyńskim. Sudnia ta za- 
siłać będzie w wodę miejscową jstację pomp. 

Jednocześnie rozpoczną się roboty przy ska- 
aalizowaniu i odwadnianiu ogrodu Bernardyń- 
skiego. 

RZEMIEŚLNICZA. 
— Ograniczanie składek rzemieślniczych. 

Władze rzemieślnicze z uwagi na kryzys w rze- 
miośle podjęły akcję, zmierzającą do ogranicze- 
mia. składek ściąganych przez organizacje zawo- 
dowe od mistrzów rzemieślniczych i właścicieli 
warsztatów. Wysokiość maksymalnej składki mie 
więcznej na cele orgamizacyjne ograniczono do 
$0 groszy, Wyższe składki dopuszczałne będą 
tylko w zamożniejszych zawodach. 

  

Sala Konserwatorium 
Już 31 marca jedyny recital fortepian. 
wszec $ wiatowej sławy laureata I Kon- 
kursu Szopenowskiego Aleksandrą 

  

ADMINISTRACYJNA 
-- 7 protokałów za polajemny handel w nie- 

dzielę. Organa policyjne sporządziły w ciągu 
dnia wczorajszego 7 protokułów za uprawianie 
handlu w dnie zakazane. 

Kupcy przeciwko którym sporządzono pro- 
tokuły pociągnięci zostaną do odpowiedzialnoś- 
ci karnej w drodze administracyjnej. 

RÓŻNE. 
—. Sprostowanie. Wie wczorajszym artykule 

pt. „Nagrody i zapomogi im. Marszałka Piłsud- 
skiego, przyznane przez Senat U. S. B.*, zostało 
błędnie wydrukowane imię p. dr. Michalskiego. 
Brzmi omo Eugenjnsz nie zaś Sergjusz. 

— S$tan bezrobocia. Liczba bezrobotnych na 
terenie Wiilna w ciągu tygodnia poprzedniego 
ułegła zwyżce o 28 osoby. Obecnie Wilno liczy 
6354 bezrobotnych. 

Zjazd Bezpartyjnego Zw. 
Zaw. Maszynistów Kolej. 

W dniu wczorajszym w łokalu Ogniska KPW 
odbył się Zjazd delegatów Kół Bezpartyjnego 
Związku Zawodowego Maszynistów Kolej. Okrę- 

gu Wiileńskiego pod przewodnictwem p. Nieradz 
kiego — Wiiceprezesa Centralnego Zw. w War- 

szawie. 
Przybyłych delegatów powitał inż. Kułwiń- 

ski z Wydziału Mechanicznego Dyrekcji Okrę- 
gowej Kolei Państwowych. 

Następnie odczytano depeszę powitalną Dy- 
rektora Kołei p. inż. K. Falkowskiego. 

Zkolei przemawiali p. Suchalski i delegat 
BBWR p. Wiiśniewski. 

Przebieg obrad wykazał organizacyjną spo- 
ść i należyte zrozumienie stosunku obywatel 

skiego do Pa a. 

Po zreferowaniu spraw 
zawodowych 
rządu, 

Prezesem Zarządu został ponownie p. Kon- 
stanty Ptasznik — cieszący się popularnością i 
sympatją wśród maszynistów kolejowych ze 
względu na swe załety osobiste i zdolności or- 
ganizacy jne. Na wiceprezesa wybrano p. Olesz- 
czuka i na sekretarza p. Milewskiego. 

M.wiez 

  

   

organizacyjnych i 
odbyły się wybory nowego Za- 

Śwczegóły w nast. ogłoszeniach, Bilety zawczasu można nabyć w skl. muz. „Filharmonja”, Wielka 8 

Dziś! 
BALKON 25 gr. 
Program Nr XV. 

EWJA | STAN OBLĘŻENIA - 
x udziałem nowozaangsżowan. BOLSKIEJ, ZDANOWICZA, GRONOWSKIEGO i NOWICZÓWNY 
orax pożegnminie występujących duetu: Misiewicz i Rybaczewska i kwartetu Malsion NICK 

Cedziennie 2 przedst. o g. 5.30 i B-ej. W niedzielę i święta 3 przedstaw.: o g 4, 6.30 i 9-ej. 

М! film Czarna Perła 
z E. BODO ; RERI w rolach głównych. 

AM| 
Ostatnie 

2 dni 

W roli gł. Claudette Colbert. 

CASINO| 

większym jej 
miumfem p.t. 

Śpieszcie! 

Dziś początek seansów o godz. 4-ej] 
Jedna, jedyna i niezastąpiona gwiazda gwiazd 

GRETA GARBO 
w najnowszem arcydziele produkcji 1935 roku, które stało cię naj- 

MALOWANA ZASŁONA 
Wielki egzotyczny film na tłe dzikich i malowniczych krajobrazów 

Już wkrótce. 

imitacja życia 
Początek o godz. 4-ej 

  

małajskich. Krzyk serca nowoczesnej kobiety Groza kraju nawiedzionego zarazą. 

APOLLO | Niesamowity arcyfilz, 

Dziś premjera. 
сс znanej sztuki Melchiora Langyela. 

Nad program: DODATKI. 

chluba produkcji fran 

euskiej 1935 roku „TAJFUN“ 
W zoli 3 22 INKISZYNOW i i piękna ANA HAID 

Początek seansów o godz. 4—6—8—10. 

Ze wzgiędu na ogrome powodzenie TYLKO DZIŚ 
DZIŚ Atrakcyjny film ee- 
zonu — fascynujący ty- 
siącem blasków i melodyj 

HEŁIOS| BAL w SAVOY'" 
Muzyka Pawła ABRAKAMA. W roli głównej nieporównana primadońna śpiewaczka i tancerka 
adubienica 
Wiadnia GITTA ALPAR. Najpiękniejsze kobiety Wiednia. 

Nad program: Atrakcja kolorowa i in. 

  

Unińskiego 

  

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

-—— Dziś w poniedziałek dnia 25 bm. o godz. 
8 wiecz. „To więcej niż miłość* — kapitalna 

węgierska komedja współczesna w 3-ch aktach 

(6 obrazach), o oryginalnie zarysowanym kon- 
flikcie psychologicznym i barwnej akcji. Ceny 
propagandowe. 

— Jutro, we wtorek dnia 26.11 o godz. S-ej 
„Moralność pani Dulskiej”. 

— Najbliższa, premiera. W nadchodzący pią- 
tek dnia 29 bm. odbędzie się premjera misterjum 
religijnego „Gołgoła* — które w roku ubiegłym 

potężne wrażenie. 

jA! — Legitymacje zniżkowe, wydane 
iem sezonu z ważno: do końca lu- 

   

  

     
tego są nieważne. Od godziny 11-ej do 2-ej 
po poł. administracja wydaje nowe legitymacje 
zniżkowe, z ważnością do końca sezonu, t. j. 
do dnia 31 sierpnia 35 r. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— Wiktorja i jej huzar“ po cenach propagan- 
dowych. Dziś o godzinie 8 min. 15 w. przedsta 
wienie propagandowe, które wypełni ciesząca 
się wiełkiem powodzeniem melodyjna operetka 
Abrahama „Wiktorja + jej huzar“ z J. Kulezyc- 
ką i K. Dembowskim w rolach głównych. Ceny 
od 25 groszy. 

— „Šztygar“. Jutro grana będzie w dałszym 
ciągu wartościowa operetka Zaklera „SztygaT“, 
która zdobyła sobie ogólne uznanie. 

   

   
Ceny pomarańcz 

ma zwyżkułją 
Z nieznanych bliżej przyczyn ceny poma- 

rańcz w Wiłnie mają ebeenie tendencję zwyż- 
kową. W. ostatnich dniach  podskoczyły €eny 
wszystkich gatunków. 

Hiszpańskie pomarańcze sprzedaje się po 
160 — 170 gr., palestyńskie po 180—220 gr. za 
1 kiłogram. 
Ponieważ kontyngent pomarańcz nie został 

wyczerpany, w Gdyni zaś znajdują się duże za- 
pasy, niema podstaw de podnoszenia cen t о- 
beeną zwyżkę należy tłumaczyć chęcią wyzysku, 
Jak wiadomo, nadzór nad obrotem pomarańcza- 
mi powierzono Izbom przemysłowo-handlowym 
cczekiwać też należy z ich strony ingerencji, 
gdyż w przeciwnym razie opinja publiczna bę- 
dzie się domagała interwencji ace administra, 
cyjnych. 

Już jutrojw kinie HELIOS rewelacja sezonu! 

si. Sylvja Sidney 
KSIĘŻNICZKA PRZEZ 30 DNI 

  

„Zamkowej £ Królewskiej. Sprawey zdołałi juź 

    

Na wileńskim bruku 
POBICIE STUDENTA. 

Wezoraj wieczorem przy ulicy Niemieckiej 
wostał napadnięty przez nieznanych sprawców 
ł pobiiy dotkliwie student 0. $. B. Zajnirski. 

Pierwszej pomocy lekarskiej udzieliło mu po- 
gotowie ratunkowe. Polieja zatrzymała spraw- 
ców łobnzerskiego wybryku. (C) 

    

POZNALA SKRADZIONY ŽAKIET 

Przed kiłku dniami w lokała Bursy akade- 
miekiej dokonana, została kradzież na szkodę 
studentki USB Katarzyny Ołdziejewskiej (Augu- 
stjańska 4). Nieznany sprawca skradł jej ża- 

kiet warżości 200 zł. 
Po upływie kiłku dni Oldziejewska, na uliey 

Zamkowej poznała na przechodzącej pani swój: 
skradziony żakiet. Uradowana studentka nie- 
zwłacznie zaalarmowała polieję i kobieta w skra: 
dztonym żakieciku została aresztowana. y 

Okazala się nią niejaka Genowefa Wojciechow 
ska zam. w Jerozolimee. 

W czasie przesłuchania stwierdziła ona, że 
nabyła żakiet przed kilka dniami od nieznane- 
ge osobnika i nie przypuszezała że pochodzi 
kradzieży. (© 

USIŁOWANIE OKRADZENIA KIOSKU 
TYTONIOWEGO 

Wezorajszej nocy nieznani sprawey usiłowali: 
okraść kiosk gazetowy przy zbiegu ulie 

wybić trzy szyby. W ostałniej jednak chwili 
zostali spłoszeni przez posternnkowego polieji 
i zhiegit. (Gy 

POTAJEMNA RZEŽNIA 
PRZY ULICY SOBIESKIEGO? 

Wezoraj funkcjonarjnsze policji przeprowa- 
dzili rewizję na, podwórku domu A. Gurwiezai 
przy uł. Sobieskiego. W stodole znalezione po- 
ćwiartowaną krowę. Dochodzenie wykazało 18 
krowa ta skradziona została przed kilku dniami 
z majątku Cegieinła, pod Wilnem, na szkodę 
Wincentego Rynkuna. 

Są poszlaki wskazujące na to, iż w stodole 
Gurwicza systematycznie uprawiane potajemny 
ubój bydła, (0) 

  
  

Silna flota powietrzna — 
najlepsza obronę granic. 

  

po raz piezwsry 
w podwójnej roli | 
w najwspanialsz, 
komedji sezon= l 

reż. rosyjsk. mirtrza Te- 

atru Stanisławs. Geringa- 

Partnerem jej GARY GRAND, bohater filmu „Madame Buiterfley* 

OGNISKO | 
w polskiej komedji 

wojskowej 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

  

Dziś Wankiewicz 

Parada rezerwistów 
ówna, Dymsza, Walter, Sielański 

Początek seansów cadz. o godz. 4-ej po poł. 

  

  

UDZIELAM 

NA GITARZE I MANDOLINIE. 
Organizaję orkiestry ludowe i dęte, — Piszę 
szkoły, albumy, partitury orkiestrowe, Lekcyj 
udziełam w mieszkaniu reflektanta. Dowiedzieć 
się: Biskupin 4—18, lub Św.Wincentego 6/17-—3 

  

Kurs pielęgniarstwa 
Państwowy Szpital Psychjatryczny 

w Wilnie organizuje dwumiesięczny 
kurs pielęgniarstwa psychjatrycznego. 
Cena kursu wynosi złotych 15.— 

Informacje: Szpital Psychiatryczny 
uł. Letnia 5 w poniedziałki, środy i piątki 
między godz. 18 — 19. 

DYREKCJA 

Wymowni panowie 
o dobrej prezentacji znajdą 

rentowne zajęcie 
Zgłaszać się: Orzeszkowej 3—15 

w godz. 3—4 po poł. 

J. Kawecki Mickiewicza 4 
Pracownia kostjumėw 

i okryć damskich 
przyjmuje obstalunki po cenach zniżonych 

  

  

DOKTÓR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Qrdynater Szpit. Sawicz 

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

Hara Laknerowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 

AKUSZERKA 

М. Brynkiewie2- 
Szkielonkowa  * 

przeprowadziła się 
ma ul Mickiewicza 

d. 44 m. 22. 

  

  

Do interesu 
przemysłowo - handlow- 
poszukuję wspólnika 

z kapitałem od 5000 zł. į 
Bliższe szczegóły — ul. 

  

  

ul. J. Jasińskiego 5-20 Zawalna ! m. 11 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

AKUSZERKA Poszukuję 
M Brzezina mieszkania 

е 
przyjmuje bez przerwy 23 > pokoi Przeprowadza sa 130 gp az iemi wygo= 

Zwierzyniec, T. Zana, wał w śródmieściu, 
na lewo Gedyminowsky |-śraa" eski e 

ul. Grodzka 27 pod „Solidny lokator" 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 106—4 
tamie gabinet kasmet. 
usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 

ENGLISH 
metodą Lingwafonu 

G. TEPPER ы 

sl. Szopena 3—3 | NAMAS 

ВЕНО ЯН ОНа 
UDZIELAM 

LEKCYJ 
w zakresie gimyazjai- 
mym z polskiego, fizyki, 
chemji i matematyki. 
Zgłoszenia do adaia. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Solidnie“ 
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