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Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 

Cena 15 groszy. 

    

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 

wocje Księgarnia W. Makowskic gi , S-to Jańska 1. Skład papieru 

W. Borkowskiego, Mickiewicza 5._ Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 

mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, Г 

Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.       

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tei. 99. 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750.     

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 

szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 

30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 

Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane   
  

    

Zyromaddenie Karodowe, Syftacja po rezygnacji Marszałka Piłsudskiego 
Przebieg Zgromadzenia Narodowego. 

Obrady klubów—kandydat prawicy. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

WARSZAWA, 31.V. Godz. 9.40. Dziś od rana kluby 

sejmowe rozpoczęły obrady. Przybyli prawie wszyscy posło- 

wie prawicy i lewicy. Brak następujących posłów: 

z klubu P.S.L. Piast — 4-ch posłów, w tem posła Witosa, 

Kiernika i Sobka, 
z klubu P. P. 5. — posła Szumskiego, 

z klubu Zw. Lud. Nar. — jednego posła, 
z klubu Chrześc. Nar. — 3-ch posłów, 
Inne kluby w komplecie. 
O godz. 7.00 rano rozpoczęły obrady mniejszości narodo- 

wościowe i N. P. R. 
Klub Zw. Lud. Narod. postawił kandydaturę wojewody Po- 

znańskiego p. Bnińskiego. Kłuby Zw. Lud. Nar., Chrześc. De- 

mokracji i Chrześc. Narod. postanowiły głosować na wspól- 

nego kandydata prawicy, p. Bnińskiego. 
Dotychczas postawiono dwie oficjalne kandydatury: Marszałka 

Piłsudskiego i wojewody Bnińskiego. 
Rozkład sił przy pierwszem głosowaniu mniej więcej równy. 

Jak się odbywało głosowanie. 

O godz. 10.00 rano sala Zgromadzenia Narodowego po- 

częła się zwolna zapełniać posłami i senatorami. Loże dyplo- 

matyczne wypełniły się szczelnie przedstawicielami państw za- 
granicznych. Świat dziennikarski — zarówno polski jak i za- 
graniczny — jest niezwykle licznie reprezentowany. Galerie dla 

publiczności przepełnione. Panuje wzorowy, niczem niezakłó- 

cony porządek. ' 
O godz. 10 min. 15 wchodzi na salę obrad przewodniczący 

Zgromadzenia, Marszałek Sejmu Rataj w otoczeniu prezydjum 

Sejmu, i wśród doszczętnie zapełnionej sali otwiera Zgromadzenie. 

Prosi o zgłoszenie kandydatów na piśmie. Imieniem zblokowanej 

lewicy kandydaturę Marszałka Piłsudskiego przedstawia poseł Ma- 

rek (P. P. S). Prawica zgłasza kandydaturę wojewody Bniń- 
skiego. Składają ją w imieniu stronnictw Głąbiński (Zw. Lud. 
Nar.), Dubanowicz (Ch. Nar.). Następnie przewodniczący Zgro- 
madzenia oznajmia, iż wpłynęły dwie kandydatury w porządku 
aliabetycznym: wojewody Bnińskiego Adolfa i Marszałka Piłsuds- 
kiego Józefa. Przy ogłoszeniu kandydatury Bnińskiego rozlega 

się jakiś głos z ław lewicowych „przegrał Polskę". Przewodni- 
czący energicznie protestuje przeciwko naruszeniu spokoju i za- 

powiada, iż każdego członka Zgromadzenia, który będzie na- 

ruszał spokój,usunie bezwględnie z sali. 
Z kolei Marszałek Rataj powołuje do komisji skruty- 

njum posłów: Niedbalskiego, Ledwocha, Karasza i Pużaka oraz 

senatorów: Glogera, Kaniowskiego, Gliczyndera i Koernera. 

Senatorowie zajmują swe miejsca. Marszałek przewodniczą- 

cy oznajmia rozpoczęcie głosowania. Głosujących wywołuje z 

listy senator  Gliczynder. Pierwszy oddaje glos w porządku 

alfabetycznym poseł Adamek. Dotychczas nie oddali głosów 

z powodu nieobecności następujący posłowie: Baranow—bia- 

łorusin, Dmitrjew—ukrainiec, dr. Kiernik—Piast, Kuryłowicz 

P. P. S., senator Łubieński—Ch. N., sen. ks. Maciejewicz, poseł 

Tymoszczuk—ukrainiec, poseł Wasyńczuk Paweł—ukrainiec, 

Osiecki i Wincenty Witos — Piast, poseł Wójcicki—Ch. D. W 

chwili rozpoczęcia igłosowania wchodzi na salę Rządz Prem- 

jerem Bartlem na czele i zajmuje lożę rządową! Premjer Bar- 

tel, jako poseł, oddaje również głos. 
Przy literze R. marszałek Rataj oddaje również swój głos. 
Godzina 11.50 — głosowanie trwa. : 

Podczas obrad nocnych klub Zjednoczenia Niemieckiego zmie- 

nił postanowienie, uchwalając głosować za Marszałkiem Piłsud- 

skim. i 
W klubie N.P.R. przeważająca większość głosuje za Mar- 

szałkiem Piłsudskim. Mniejszości słowiańskie i grupa  posła- 

Wojewódzkiego postanowiły oddać białe kartki. 

Rezultat głosowania. 

Marszałek Piłsudski otrzymał 292 głosy, wojewoda 

Bniński 193, unieważniono 61 głosów. Ogółem oddano 
546 głosów. 

Żądamy zmiany Konstytucji. 

Marszałek Piłsudski nie przyjął 
prezydentury. | 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Po zgłoszeniu wyborów w Zgromadzeniu Narodowem p. Prem- 

jer Bartel udaje się do marszałka Piłsudskiego z zawiadomieniem 

o dokonanym wyborze. Marszałek odparł p. Premierowi, iż wy- 

boru nie przyjmie. W kuluarach sejmowych wiadomość ta wy- 

wołała piorunujące wrażenie. 
W kilka minut później p. Marszałek Rataj w' towarzystwie 

Premjera Bartla udał się do Marszałka Piłsudskiego, przekładając 

urzędownie o wyborze. Po wizycie p. Premiera Marszałek Pił- 

sudski wniósł na ręce Marszałka Rataja list, w którem rezygnuje 
z wyboru. 

Druga elekcja 1 czerwca. 

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, Marszałek Rataj 

udał się w towarzystwie Premjera do Marszałka Piłsudskiego, 

który potwierdził ustnie swą decyzję, oświadczając, że jest Ona 

nieodwołalna. Marszałek Rataj powrócił do gmachu Sejmu, 

gdzie powyższe zakomunikował przedstawicielom prasy, dodając 

równocześnie, iż powtórne Zgromadzenie Narodowe odbędzie się 
jutro dnia 1 czerwca o godz. 10 rano. 

Wrażenia w stolicy. 

Rezygnacja Marszałka Piłsudskiego wywołała wstrząsające 

wrażenie w stolicy, tem bardziej, że na wiadomość o wyniku 
Zgromadzenia Narodowego odbyły się pierwsze spontaniczne -po- 

chody i mariifestacje na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

Motywy rezygnacji. Powodem rezygna- 
cji —wadliwość Konstytucji, zwłaszcza 

w dziedzinie prerogatyw Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

List rezygnacyjny Marszałka Piłsudskiego brzmi na- 
stępująco: 

„Minister spraw Wojskowych. Warszawa, dnia 31 maja 1926 r. 

Panie Marszałku ! 

Dziękuję Zgromadzeniu Narodowemu za wybór. Po raz drugi 

w mojem życiu mam w ten sposób zalegalizowanie moich czyn- 

ności i prac historycznych, które niestety dla mnie spotkały się 
przedtem z oporem i niechęcią dosyć szeroką. W każdym razie 
dziękuję wszystkim panom, że wybór mój nie był jednogłosnym, 

tak jak to było w lutym 1919 r. Mniej może będzie zdrad 
i fałszów. 

Niestety, przyjąć wyboru nie jestem w stanie. Nie mogłem 

wywalczyć sobie zapomnienia, nie mogłem wydobyć z siebie aktu 

zaufania i zdecydować się w tej pracy, którą już raz czyniłem, 

ani też do tych, co mnie na ten urząd powołują. Zbyt silnie stoi 

mi w pamięci tragiczna postać zamordowanego prezydenta Naru- 
towicza, którego nie zdołałem od okrutnego losu uchronić. 

|. Zbyt silnie działa na mnie brutalna napaść na moje dzieci, 
Nie mogę więc nie stwierdzić raz jeszcze, że nie potrafię żyć bez 

pracy bezpośrednio, gdyż istniejąca IKonstytucja od Prezydenta 

taką właśnie pracę odsuwa i oddala. 
Musiałbym zanadto się męczyć i łamać. Inny charakter do 

tego jest potrzebny. 
Przepraszam za zawód, który czynię nietylko tym, którzy za 

mną głosowali, lecz itym, co poza salą oczekiwali tego odemnie. 

Sumienie, do którego się odwoływałem po tysiąc razy, ostatniemi 

dniami nie pozwoliło mi zadośćuczynić tym żądaniom. Dziękuję 

jeszcze raz za wybór i proszę o natychmiastowy, daj Boże szczę- 
śliwy, wybór Prezydenta Rzplitej. 

(—) JÓZEF PIŁSUDSKI. 

Jest wiadomem, iż kandydatem na Prezydenta Rzeczypospo- 

litej, któregoby chętnie widział Marszałek, jest p. Mościcki, dyrek- 
tor fabryki azotu w Chorzowie. 

W godzinach popołudniowych ma się odbyć u Marszałka 
Rane zebranie przedstawicieli wszystkich klubów parlamentar- 
nych. 
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Kandydatura rektora Zdziechowskiego. 
Jak się dowiadujemy kandydatura chowskiego na Prezydenta Rzeczy- 

rektora U. S. B. profesora Zdzie- pospolitej nie była wysuwaną. 

Wczorajsze maniiestacje. 
W dniu wczorajszym, na skutek 

wieści o nie przyjęcia przez Marszał- 
ka Piłsudskiego godności Prezydenta, 
Polska Partja Socjalistyczna i związki 
zawodowe zorganizowały wiec i po- 
chód w godzinach wieczorowych. Po- 
chód rozpoczął się z ul. Kijowskiej 
z siedziby związków i podążył na 
plac Łukiski, gdzie do manifestują- 
cych przyłączyli się członkowie Zw. 
b. Wojskowych i innych organizacyj 
oraz liczne grupy niezorganizowanych. 

Na placu Łukiskim przemówił 
prezes związku, p. Stążowsk, — рой- 
kreślając, iż twórca i wódz odrodzo- 
nej Polski, Marszałek Piłsudski ma 
prawo i powinien wziąć silną władzę 
w swoje ręce. Prawo to dają mu 
wielotysięczne rzesze ludu  pracują- 
cego, daje to wewnętrzna spoistość 
duszy zbiorowej Narodu, która po 
długim okresie nieudolnych rządów, 
ockniona ostatniemi wypadkami, woła 
o energiczną, czystą i sprawiedliwą 
władzę.  Rzesze ludu pracującego 
całej Polski, świadome powagi chwili, 
żądają tylko pracy i sprawiedliwości 

Następnie p. Stążowski odczytaj 
następującą rezolucję, którą posta 
nowiono wysłać do Rady Ministrów- 

Rezolucja. 

© Twarde stojąc przy hasłach odro- 

dzenia moralnago Zgromadzenie Lu- 

dowe odbyte w Wilnie w dniu wy- 

borów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, wyraza swą radość z wy- 

niku takowych i zwraca się do 

Marszałka Piłsudskiego z apelem 
aby przez ujęcie kierownictwa 
rządów w swe ręce dokończył roz- 
poczętego dzieła, a do Sejmu aby 

powziął uchwałę o rozwiązaniu 
Sejmu przez co otworzy się droga 
do nowych wyborów, których do- 

magają się zarówno tak zgroma- 
dzeni jak też i całe społeczeństwo. 

Po przemówieniu p. Stążowskiego 
zebrani w ilości przeszło 2 tys. osób 
udali się pochodem przed Woje- 
wództwo, gdzie delegacja wręczyła 
p. wojewodzie Raczkiewiczowi tekst 
rezolucji. P. wojewoda przemówił do 
zebranych, zapewniając, iż tekst rezo- 
lucji niezwłocznie zakomunikuje Rzą- 
dowi. 

Pochód udał się dalej przed In- 
spektorat Armji celem wręczenia 
tekstu rezolucji gen. Smigłemu-Ry- 
dzowi. Po wręczeniu rezolucji przez 
delegację, gen. $migły-Rydz, witany 
entuzjastycznemi okrzykami, ukazał 
się na balkonie i przemówił do 'ze- 
branych wskazując, że Marszałek Pił- 
sudski, który od początku życia swe- 
go walczył o wyzwolenie i niezależ- 
ność Polski, który w długoletnich 
wysiłkach o dobro i potęgę państwa 
wykazał niespożytą energję, hart du- 
cha i potęgę czynu,wykorzysta w ca- 
łej rozciągłości rozbudzenie świado- 
mej, totężnej woli narodu, że — sku- 
piając w sobie moc duszy zbioro- 
wej — wszystkie te wspaniałe moce 
ku odbudowaniu potęgi Rzeczypospo- 
litej skieruje. 

Przemówienie generała zebrani 
przyjęli długo niemilknącemi okrzy- 
kami ku czci Marszałka Piłsudskiego 
i obrońcy kresów, gen. Smigłego- 
Rydza. 

W czasie pochodu tłum. wznosił 
okrzyki, domagające się pełnej wła- 
dzy dla Marszałka i rozwiązania 
Sejmu i Senatu. (es-ki). 

  

'Sprzeczka o Abd-el-Krima. 
TANGER, 31.V (Pat.). Hiszpanie 

żądają, aby Abd-el-Krim wydany zo- 
stał im, a nie Francji, z tego powo- 
du, iż stwierdzono wśród jeńców brak 
18 oficerów hiszpańskich, oraz ponie- 
waż Abd-el-Krim walczył wcześniej 
z Hiszpanją niż z Francją. 
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NADESZŁY nowe partje KSIĄŻEK 

do działu Komis. - Antykwarskiego 

Księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie 

| 
l z dziedziny Literatury 

Prawa 
Historji 
Beletrystyki etc. 

Wielka 7, tel. 6-60. 
  

  

  

8-oklasowe Koedukacyjne Gimnazjum 
im. Tadeusza Czackiego w Wilnie 

program gimnazjów państwowych. 
‚ yp humanistyczny (z łaciną). Р 480 
Godziny łaciny mogą być na życzenie zastąpione 

godzinami przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. i 

Własny hygjeniczny lokal w oddzieln. budynku z ogrod. prży ul. Wiwulskiego 11 
(róg Piłsudskiego). a 

Zapisy przyjmuje do wszystkich klas od I-ej do VIII włącznie, oraz 

informacyj udziela kancelarja — narazie w gmachu gimnazjum 

im. kr. Zygmunta-Augusta M. Pohulanka 11, II piętro, od g. 4 do 8. 

Egzaminy wstępne rozpoczną SIĘ @. 25 czerwca b. r. 
Lekcje w roku szk. 1926-27 w klas. I, II, III i I й d 

rannych, w pozostałych zaś wyższych klasach — w godzinach popołudniowych. 
odbywać się będą w godzinach 

Wzruszająca manifestacja wojska. 
(Telef. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na pierwszą wieść o dokonanym 

wyborze rozpoczęły się na ulicach 

Warszawy żywiołowe manifestacje na 

cześć Marszałka Piłudskiego. 

Na balkonach domów w śródmie- 
ściu wywieszono flagi z powodu 

tryumfalnego odrodzenia zwierzch- 

niej władzy Marszałka Piłsudskiego. 

Na ulieach panował entuzjazm publi- 

czności. 
W południe na wieść o wyborze 

Marszałka na Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej w żywiołowym odruchu ofi- 

cerowie Min. Spraw Wojsk. i Sztabu 

Gen. opuścili biura wojskowe formu- 

jąc olbrzymi manifestacyjny pochód 
ku czci Marszałka. ; 

Oficerowie w liczbie zgórą tysią- 

ca z kilkunastu generałami na czele 

prowadzeni przez pierwszego zastęp- 

cę szefa administracji armji gen. 

Norwid-Neugebauera i szefa korpusu 

kontrolerów gen. Góreckiego, udali 
się na plac Saski zatrzymując się i 

zwracając w szyku rozwiniętym fron- 
tem do pomnika ks. Józefa Ponia- 

towskiego. : 

Cały place Saski zaległy niezli- 

czone tłumy publiczności. iż 

W głębi placu wzdłuż ul. Osso- 
lińskich ustawiły się zwarte szeregi 

bataljonu strzeleckiego. 

Na czoło kolumny oficerów wy- 

stąpił gen. Górecki i zwrócił się do 
zebranych w te słowa: 

. Koledzy, Zgromadzenie Naro- 
dowe powierzyło najwyższą wła- 

dzę Rzeczypospolitej Marszałkowi 

Piłsudskiemu. Przybyliśmy tu, aby 

o tej wielkiej wieści zdać raport 

Józefowi Poniatowskiemu i złożyć 
hołd Nieznanemu Żołnierzowi. 

Następnie robiąc zwrot do pom- 
nika i salutując, wzruszonym ale sil- 
nym głosem generał Górecki zara- 
portował: „Marszałku Poniatowski, 
melduję, że pierwszy Marszałek 
Polski Józef Piłsudski objął z woli 
narodu Najwyższą władzę Rzeczy- 
pospolitej" poczem zwracając się ku 
grobowcowi Nieznanego  Żołnierzą 
powiedział: Nieznany Żołnierzu Pol- 
ski, przybyliśmy zwiastować Ci 
wielką wieść o Polsce. Człowiek, 
który Cię do boju na śmierć pro- 
wadził, który krwią Twoją znaczył 
granice Rzeczypospolitej, otrzymał 

z woli Narodu najwyższą władzę 
Rzeczypospolitej. 

Wybacz że sen Twój wieczny 
rzeżywamy okrzykiem: Niech ży- 

Je pierwszy Marszałek, Prezydent 
Rzeczypospolitej Józef Piłsudski. 

Raportu i hołdu wojsko wysłu- 
chało na baczność, oddając honory 
wojskowe. 

Tłumy stały w niemem skupieniu 
z obnażonemi głowami. 

W chwili, gdy generał Górecki 
skończył swe przemówienie zabrzmia- 
ły dźwięki hymnu narodowego. 

Zgromadzone rzesze publiczności 
rozpoczęły spontaniczne i długotrwa- 
łe owacje na cześć Prezydenta Pol- 
ski Piłsudskiego, poczem pochód ofi- 
cerów wraz z otaczającym go tłumem 
przeszedł przed komendę miasta Kra- 
kowskiem Przedmieściem oraz ulicą 
Królewską, wznosząc entuzjastyczne 
okrzyki na cześć Prezydenta Piłsud- 
skiego. 

Wiadomość o wyborze Marszałka 
przyszła do komendy miasta w chwi- 
li, gdy zmieniano wartę. Żołnierze 
wznieśli okrzyki na cześć Marszalka 
Piłsudskiego, podjęte przez zgroma- 
dzone tłumy. Wśród okrzyków rozen- 
tuzjazmowanej publiczności wszedł 
na balkon dowódca miasta gen. To- 
karzewski i wygłosił krótkie przemó- 
wienie. Dywizjon artylerji konnej 
ustawionej przy wylocie placu Sa- 
skiego, dał salwy armatnie. 

Następnie pochód wraz z otacza- 
jącym go tłumem skierował się na 
plac Saski, gdzie na rozkaz zwierzch- 
ników rozwiązał się przed pomnikiem 
Poniatowskiego, 

Równocześnie przed lokalami kla- 
sowych związków robotniczych za- 
częli się gromadzić robotnicy, którzy 
uformowali pochody ze sztandarami 
i orkiestrami. 

Pochody te przy dźwiękach „Pier- 
wszej Brygady* przeszły ulicami 
miasta, kierując się na plac Teatral- 
ny. 

Tu przed gmachem ratusza usta- 
wione zostały dwie trybuny wokół 
których stanęły sztandary związków. 
Praca w instytucjach wojskowych na 
znak uroczystego dnia dla wojska i 
narodu została dziś zawieszona, 

Wybór Marszałka Piłsudskiego zapewni 
Polsce duże korzyści. 

PARYŻ, 31-V, (Pat) W artykule, poświęconym Zgromadzeniu Naro- 
dowemu „Le Matin* pisze: Wybór Marszałka Piłsudskiego na Prezydenta 
Rzeczypospolitej jest zapewniony, gdyż jest on bardzo popularny, zarówno 
w masach lewicowych, jak i w pewnych grupach prawicy. 

Dziennik zaznacza, że Polska wyciągnie z tego duże korzyści, gdyż 
program Marszałka zgodny jest z interesami młodego narodu polskiego, 
dlą którego absolatnie niezbędny jest kierunek „šrodkowy“. 

  

Wileński zespół 
operowy. 

W ostatnich dniach powstał w 
Wilnie „Wileński zespół operowy*. 

Zespół ten powstał z uczniów 
prof. Ludwiga, którzy po gruntow- 
nych studjach, przed rokiem już, ja- 
ko soliści i członkowie zespołu chó- 
ralnego, zaproszeni przez Koła Po- 
lonistów U. ». B., wystąpili w „Wid- 
mach* Moniuszki na dziedzińcu uni- 
wersyteckim przed trontonem kościo- 
ła św. Jana, śpiewając, mimo przej- 
mującego zimna wieczorem, czysto i 
z wielką precyzją interpretacji. 

Następnie w czerwcu na popisie 
szkoły w sali Teatru letniego prze- 

„, 8Zli pierwszą próbę sceniczną, wy- 
konując pod każdym względem po- 
prawnie scenę ogrodową „Fausta*, 

Przez cały rok potem, młodzi ci 
adepci sztuki uczestniczą w koncer- 

tach i przedstawieniach operowych 
poranków muzycznych w Sali Miej- 
skiej, gdzie dzięki poparciu wice- 
prezydenta p. Łokuciejewskiego, z ra- 
mienia sekcji kulturalno - oświatowej 
magistratu, pod kierunkiem prof. 
Ludwiga i dr. Szeligowskiego wyko- 
nano szereg poważnych fragmentów 
operowych polskich i obcych scenicz- 
nie, kilka utworów oratoryjnych i t, 
d. Przepiękne sceny ze „Starej Ba- 
śpi* Żeleńskiego, 3 akty „Cyganecji" 
Pucciniego, dwa akty  „Cyrulika“ 
Rossiniego, fragment i HI akt „Opo- 
wieści Hoffmana*,„Tanhansera' LIT akt 
„Trawiaty“ „Lohengrina“ ioratorjum 
„Stabat Mater“, poranki poświęcone 
polskiej piešni narodowej iartystycz- 
nej — oto wiązanka kwiecia, uwita 
z pracy młodego zespołu, który pod 
artystjcznem kierunkiem swego pro- 
fesora i reżysera i przy wybitnej 
współpracy i akompanjamencie nasze- 
go muzykologa pr. Tadeusza Szeli- 

Olbrzymie manifestacje P. P. 5. w War- 
szawie. 

Równocześnie w godzinach połud- 
niowych odbywały się olbrzymie ma- 
nitestacje P.P.S. na Placu Teatralnym. 
Do zgromadzonych tłumów przema- 
wiali posłowie socjalistyczni, tłuma- 
cząc im akt rezygnacji Marszałka i 
wzywając do dalszej walki o prawa 
robotnika i chłopa i demonstrując na 
rzecz rządu robotniczo-włościańskiego 
i postulatów P.P.S. 

Po przemówieniach rozwinął się 
olbrzymi pochód, jakiego Warszawa 
od roku 1905 nie pamięta i ulicą Se- 
natorską, Krakowskim Przedmieściem, 
placem Saskim, Królewską, Nowym 
Światem, Al. Ujazdowską i Marszał- 

kowską udał się pod okręgowy komi- 
tet robotniczy w Al. Jerozolimskich, 
gdzie w spokoju się rozwiązał. 

Podczas pochodu w bardzo wielu 
miejscach odbywały 'się wzruszające 
sceny. Nieznajami ludzie padali so- 
bie w objęcia, wznosząc okrzyki 
na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

Uczestnicy idących naprzeciw 
siebie pochodów bądż to robotni- 
cze, bądź to inteligencji i P.O. W. 
witali się radosnemi okrzykami, 
podchwytywanemi przez niezliczo- 
ne tłumy publiczności i rzucali się 
sobie na szyję. 

Sytuacja w Sejmie po odmowie Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

W Sejmie po chwilowem odręt- 
wieniu w godzinach południowych 
rozwinął się znowu ożywiony gorą- 
czkowy ruch. Wiadomo bowiem się 
stało, iż Marszałek Piłsudski załe- 
cił członkom Zgromadzenia Naro- 
dowego, którzy za niego oddali 
swoje głosy, aby na dzisieįszem 
Zgromadzeniu Narodowem powie- 
rzyli godność Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej prof. Iśgnacemu Mościc- 
kiemu, naczzlnemu kierownikowi 
zakładów w Chorzowie. 

O godzinie 2 po południu p. mar- 
szałek Rafaj wzywał do siebie ko- 
lejno następujących przywódców klu- 
bów: Z Piasta pp. Dębskiego, Erd- 
mana i Niedbalskiego, 1 P. P. S. — 
Marka, ChN — Chacińskiego, NPR, 
— Popiela, prezydjum Koła Żydow- 
skiego i ze Zw. Lud. Nar. — Głą- 
bińskiego. 

Podczas tych konferencyj Marsz. 
Rataj zapytywał się, jakie stanowi- 
sko kluby zajmą na Zgromadzeniu 
Narodowem. 

W godzinach wieczornych sytuacja 
przedstawiała się następująco: 3 klu- 
by prawicowe t.j. ZLN., ChN. i ChD 
wysuwają w dalszym ciągu kandyda- 

turę wojewody poznańskiego p. 
Bnińskiego. : 

Z inicjatywy premjera Bartla; ja- 
ko członka Klubu Pracy Piast NPR. 
Klub Pracy i Koło Żydowskie opo- 
wiedzą się za kandydaturą prof. 
Mościckiego. Natomiast na lewicy 
panuje rozbicie: mianowicie PPS, po- 
stanowiła wysunąć kandydaturę 
Ignacego Daszyńskiego, którą chcie- 
Ji narzucić Str. Chłop. i Wyzwole- 
niu. Jednakże w obu włościańsko- 
lewicowych ugrupowaniach sytuacja 
nie skrystalizowała się jeszcze do- 
tychczas jasno i wyraźnie. 

Co się tyczy mniejszości to, po 
za Żydami, którzy się opowiedzieli 
za kandydaturą prof. Mościckiego. 
klub niemiecki zgodził się również 
głosować na tę kandydaturę, zaś 
mniejszości słowiańskie postanowiły 
odroczyć swoją decyzję do 8 godz. 
rano dnia dzisiejszego, o której to 
godzinie kluby te zbierają się na na- 
radę. W każdym bądź razie mniej- 
szości słowiańskie nie będą głoso- 
wać na Mościckiego, co najwyżej 
mogłyby z pewnemi zastrzeżeniami 
poprzeć kandydaturę p. Daszyń- 
skiego. 

Nowi kandydaci. 

Późno w nocy przyjechał do Sej- 
mu premjer Bartel i odbył szereg 
konferencyj z przywódcami Wyzwole- 
nia, Str. Chłop. i P.P.S. 

Na dzisiejszem Zgromadzeniu 
Narodowem należy się liczyć z po- 

stawieniem 3 kandydatur: prof. 
Mościckiego, wojewody poznańskie- 
go Bnińskiego i p. Daszyńskiego, 

Według powszechnego przekonania 
w kuluarach sejmowych wybrany bę- 
dzie prof. Mościcki. 

  

Schwytanie sprawcy strzałów pod Su- 
lejówkiem. 

Podawaliśmy wczoraj wiadomoćć o tajemniczych strzałach i wy- 
buchu, wywołanym w dniu 28 maja wieczorem około willi Marszałka 
w Sulejówku. 

Obecnie możemy dodać, że tajemniczość tego wypadku niebawem 
się wyjaśni, gdyż, jak się dowiaduje „Kurjer Poranny", w niedzielę 
rano schwytały władze około domu Marszałka Piłsudskiego jakiegoś 
osobnika z bronią w ręku pragnącego ponownie napastować lokal 
Marszałka. 

Po przesłuchaniu przez władze osobnika tego aresztowano. Do- 
chodzenie w toku. 

CC RZE Ea 

Marszałek Trąmpczyński o zmianie 
Konstytucji. 

Paryski „Matin* zamieszcza arty- 
kuł Sauerweina o wrażeniach z Pol- 
ski, zawierający m. in., rozmowę z 
marsz. Trąmpczyńskim. 

W toku rozmowy, marsz. Trąmp- 
czyński oświadczył, że akcja jego 
grupy ma jedynie na celu zmusić 
wszystkich do powrócenia do prawo- 
rządności. Konstytucja może być 
zmodyfikowana tylko sposobem legal- 
nym. Władza Prezydenta Rzeczy- 

Prezes Polsk. Akad. 

pospolitej powinna być wzmocniona, 
powinien on mieć prawo przewodni- 
czenia osobiście Radzie Ministrów, 
rozwiązywać Izby przy poparciu 
zwykłej większości Senatu, bez roz- 
wiązywania ostatniego. Ordynacja 
wyborcza powinna również ulec zmia- 
nie w kierunku podniesienia do lat 
30 wieku dla czynnego prawa wy- 
borczego. 

Umiejętności o wy- 
borze Prezydenta. 

Przytaczamy poniżej - wytrawny 
głos Prezesa Akademji Umiejętności 
w Krakowie o roli Marsz. Piłsudskie- 
go: 

gowskiego, na scenie i na estradzie 
pierwsze stawiał kroki i zaprawiał 
się do przyszłego zawodu. 

Była to akademja operowa bez 
tej nazwy i bez układów państwo- 
wych, jak zagranicą, a jednak rzadko 
gdzie, nawet w stołecznych šrodo- 
wiskach, miodzież może korzystać z 
podobnej sposobności praktycznego 
kształcenia się, obywania z kostju- 
mem, ze sceną i publicznością, zwła- 
szcza że śpiewano bez znaków ka- 
pelmistrza, a grano bez suflera i in- 
spiejenta. 

Wyjątkowo sprzyjające warunki 
umiejętnie wykorzystał prof. Ludwig 
i w znacznej mierze przygotowany 
przez siebie na scenę zespół soli- 
stów, zgrupował w towarzystwie, któ- 
re na wzór krakowskiego Tow. O- 
perowego, którego był współzało- 
życielem i pierwszym reżyserem, 
rozszerzył przez pozyskanie dlań naj- 
zdolniejszych członków tutejszych 

„Nikt mnie wprawdzie o radę nie 
pytałła nie wiem, czy kto z tych, co 
inaczej myślą, posłucha, ale w cza- 
sach takiej strasznej troski, jak obec- 

widzi prawdę i potrzeby życia, niż ei 
co patrzą na sprawy i postępują w 
nich ze stanowiska swych stronnictw 
i zawodowej „roboty politycznej*, Nie 
należałem też nigdy do „zawodowych* 
ani stronników ani przeciwników mar- 
szałka Piłsudskiego — nie znam Go 
nawet osobiście. 

Jeżeli Polska ma takiego wielkie- 
go człowieka, o jakiego wszyscy nie 
od dzisiaj się modlą, to niechże go 
Zgromadzenie Narodowe postawi na 
czele państwa, nie oglądając się wte- 
dy na nie i nikogo. 

Ale go niema, prawda? A jeżeli 
gdzie rośnie lub dojrzewa w cichości, 
to wystrzeli w górę, gdy przyjdzie 
jego czas, nie pytając każdego zo- 
sobna o pozwolenie. To przyszłość 
niepewna. 

Trzeba zatem wziąć tego ezłowie- 
ka, który jest, a jest nim Marszałek 
Piłsudski. W każdym razie jest więk- 
Szy od innych i chyba coś Mu naród 
jest winien! Jest też mężem prawym, 
a w. dzisiejszych czasach to tytuł 
wielki. 

Czyż naprawdę ludziom tak tru- 
dno zdobyć się na trochę wdzięcz- 
ności, rozumu i bezstronności? Ale 
oddanie Marszałkowi Piłsudskiemu 
głosu nie uważałbym jeszcze za speł- 
nienie swego obowiązku członka 
Zgromadzenia Narodowego. Nie do- 
syć jest wybrać Go ostatecznie Na- 
czelnikiem państwa — trzeba to zro- 
bić uczciwie i szozerze, to znaczy 
potem w dalszym ciągu poczuwać się 
do swego obowiązku i elekta uczci- 
wie, szczerze i mądrze popierać. 
Marszałek Piłsudski nie chce być dy- 
ktatorem, chce się na swem społe- 
czeństwie oprzeć: jeżeli Naród Go 
poprze, to z tego powstanie Siła. 

Inaczej będziemy dalej urągowi- 
skiem świata, a to rzecz przykra 
i ciężka*, 

Jan Rozwadowski. 

Prezes Polsk, Akad. Umiejętn. 

Postulaty mniejszo- 
ści narodowych. 
Jak wiadomo kluby mniejszości 

słowiańskich uchwaliły zeszłej nocy 
wstrzymać się od głosowania uwa- 
żając, że kwestja wyboru Prezyden- 
ta jest sprawą czysto polską. Przy- 
tem wysunęły mniejszości jako mo- 
tyw swego  desiteressment  argu- 
ment następujący: 

„Oddaliśmy swe głosy za pierw- 
szym Prezydentem; zamordowano go. 
Drugi zawiódł nasze oczekiwania, 
Wolimy się usunąć. I tak mniejszości 
nic na tem nie zyskują”. 

Takie stanowisko sklonilo lewicę 
polską do układów z mniejszościami, 
które to rokowania doprowadziły do 
wyrażenia ze strony lewicy polskiej 
gotowości współpracy z mniejszościa- 
mi nad uwzględnieniem ich postula- 
tów, mniejszości wzamian zobowiąza- 
ły się w razie potrzeby poprzeć swoi- 
mi głosami kandydaturę Marszałka 
Piłsudskiego. 

Na tej też podstawie zgodzono 
się, że w najbliższej przyszłości ston- 
nictwalewicy poprą usiłowania mniej- 
szości w kierunku uzyskania autono- 
mji terytorjalnej w granicach Rze- 
czypospolitoj. Jeżeli zaś chodzi o 
dzień dzisiejszy, — mniejszości 0d- 
dadzą swe głosy za Marszałkiem Pił- 
sudskim, jeżeli głosy te będą potrzeb- 
ne jego kandydaturze dla uzyskania 
większości. 

Jak się jednak okazało głosy 
mniejszości okazały się kandydaturze | 
Marszałka Piłsudskiego zbytecznemi, 
gdyż i bez nich otrzymał on ogrom- 
ną przewagę w Zgromadzeniu Naro- 
dowem. 

Tak więc udało się mniejszościom 
za tanią cenę uzyskać rzeczników 
swych postulatów. 

-—————— 255707 757 НОЛЕЗОНАЯНСНеНЕЛатиК ам с чеа 

  

zespołów chóralnych. Tak powstałe 
towarzystwo, złożone z przeszło 60 
członków, tworzy obecnie kadry „Wi- 
leńskiego Zespciu Operowego*, 
który w drugim dniu Zielonych Swią- 
tek b. r. ukonstytuował się formal- 
nie, wybrał tymczasowy zarząd, a 
przed zalegalizowaniem Tow. wystę- 
puje w środę, dnia 2-go czerwca br. 
w Sali teatru „Lutnia* z przedsta- 
wieniem „Halki* Moniuszki, w pier- 
wszej jej dwuaktowej koncepcji, ja- 
ko świadectwem kilkuletniej pracy i 
dowódem żywotności. 

Dla Wilna będzie to nie tylko 
uroczystość czysto muzyczna; wileń- 
ski zespół operowy, pragnąc uczcić 
przy tej sposobności 50-lecie pracy 
na polu sztuki i krytyki p. Czesława 
Jankowskiego i sięgając w lata 
piewszej twórczości operowej wiel- 
kiego mistrza Stanisława Moniuszki, 
występuje z dowodem dojrzałego sto- 
sunku do pięknych tradycyj Wilna 

i to będzie poczytane za wielką za- 
sługę nowo powstałego towarzystwa, , 

Nadto wystawienie „Halki* w pier- 
szej, dwuaktowej jej koncepcji, po- 
winno być rewelacją dla całej Polski, 
albowiem myśli wystawienia w ten 
sposób „Halki* nikt dotąd nie zrea- 
lizował, a właśnie ta koncepcja do- 
piero otwiera pole dla nowych po- 
mysłów inscenizacyjnych po maco- 
szemu, traktowanej naszej opery na- 
rodowej! 

Komisję artystyczną „Wileńskie- 
go Zespołu Operowego* tworzą pp. 
Stefan Sledziński, dr. Tadeusz Sze- 
ligowski, Eugenjusz Dziewulski i Ja- 
dwiga Hryniewicka z prof. Adamem 
Ludwigiem na czele. 

Początek zrobiony. Od dalszej 
pracy i stosunku społeczeństwa zale- 
żeć będzie, wierzymy, przyszłość sta- 
łej opery w Wilnie. 

J. Batorowicz. 
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Życie gospodarcze. 
Plan odrodzenia gospodarczego. 

„Nowy Kurjer Polski“ zamieszcza 

wywiad Z Ministrem Handlu i Prze- 

mysłu inż. Hipolitem Gliwicem. 

Wywiad ten, ze względu na do- 

niesłość spraw Ww nim poruszonych, 

zamieszczamy w całości, 

Kryzys obecnie  рглейучапу — 

stwierdza p. Minister—jest potrójny. 

Więc przedewszystkiem mamy 

kryzys gospodarczy jak zresztą w 

wielu krajach Europy. Kryzys ten 

jest u nas właściwie u schyłku. Naj- 

lepszym dowodem tego jest wolne, 

łecz stodłe zmniejszanie się liczby 

bezrobtnych, która spadła z 363.000 

(maximum w dn. 13 lutego rb.) do 

318 tysięcy. Jeżeli przytem zważy- 

my, że ilość dni pracy się także 

zwiększa, to będziemy mieli dowód 

dostateczny, że jak to zresztą prze- 

widywałsm jeszcze w początkach lu- 

tego, kryzys. gospodarczy obecnie 

słabnie. 

Drugim kryzysem jest kryzys fi- 

nansowy. I w tem nie jesteśmy 0d- 

osobnieni. Kryzys taki panuje obec- 

nie we Francji, Belgji, Włoszech. 

Kryzys ten przejawia się z jednej 

strony w trudnościach budżetowych i 

w datującem się od połowy zeszłego 

roku załamaniu się waluty naszej, Z 

drugiej zaś strony w auarchji sto- 

sunków kredytowych. Naczelnem 7a- 

daniem każdego, a więc irządu obec- 

nego jest zrównoważenie budżetu, 

Wysiłki w tym kierunku idą po linji 

zarówno najskrupulatniejszej oszczęd- 

ności, jak i zwiększenia wpływów. 

Oszczędności, muszę tu zaznaczyć, 

nie zawsze iść powinny w parze Z 

mechanicznem obniżeniem i bez tego 

kusych uposażeń urzędniczych. Tani 

urzędnik jest najdroższym urzędnikiem 

i na taki zbytek kraj nasz nie może 

sobie pozwolić. Natomiast koniecz- 

nem jest udoskonalenie administracji, 

skasowanie całego szeregu zbytecz- 

nych, to znaczy szkodliwych urzędów 

i wprowadzenie większej wydajności 

pracy na modłę amerykańską. Zwię- 

kszenie wpływu podatków nie po- 

krywa się zupełnie ze wzrostem norm 

podatkowych.  Nieprzemyślane, wy- 

sokie podatki często pozostają dezy- 

deratem na papierze, szczególnie gdy 

są układane z fiskalnego punktu wi- 

dzenia bez względu na wymogi go- 

spodarczej natury. Chodzi o ulepsze- 

nie systemu podatkowego i udosko- 

nalenie aparatu podatkowego. 

Sprawa stabilizacji złotego w prze- 

ważnej mierze uzależniona jest od 

aktywności bilansu handlowego. Pod 

tym względem sytuacja przedstawia 

się pomyślnie: od września nasz bi- 

lans handlowy jest wybitnie dodatni, 

nadwyżka za ostatnie miesiące wy- 

nosi od września 80 miljonów zło- 

tych, ostatnie zaś dane z kwietnia 

wykazują przewyżkę wywozu nad 

wwozem 44 milj. złotych. 

Zupełna jednak sanacja skarbowa, 

a przedewszystkiem doprowadzenie 

do normy stosunków kredytowych 

możliwem jest tylko po zwalczeniu 

trzeciego kryzysu, kryzysu najgłęb- 

szego, kryzysu zaufania. Nie może 

być mowy o kredycie, nie może być 

mowy o regularnym wpływie podat- 

ków, nie może być mowy o wypuszcze- 

niu w obieg olbrzymich ilości ukry- 

tych obecnie w pończochach, w skrzy- 

niach i w sejfach wysokocennych 

walut obcych bez powrotu powszech- 

nego zaufania. Społeczeństwo, znaj- 

dujące się w takim stanie, że po- 

dejrzewa swój rząd, swoje instytucje 

ustawodawcze, społeczeństwo, w któ- 

rem panuja taka atmosfera że każdy 

musi dowodzić, że nie jest człowie- 

kiem nieuczciwym, takie społeczeń- 

stwo nie może liczyć na żadną po- 

moc finansową zzewnątrz, na godzi- 

wych warunkach. | : 

Wypadki ostatnie były rewolucją 

polityczną. Niema w nich ani cienia 

hawet rewolucji społecznej. Wypadki 

te były odruchem społeczeństwa, du- 

szącego się Ww stęchlej atmosferze 

braku zaufania. W odruchu tym skon” 

ceatrowała się cała siła tęskniącej 

do silnej i uczciwej władzy ludności, 

która chciała mieć wreszcie gWaran- 

4 Białorusi омИ 
ludności litewskiej zamieszkałej na 

Białorusi Sowieckiej. 

W połowie z. m. odbyło się w 

Mińsku t. zw. walne miejskie zebranie 

Litwinów komunistów. Roztrząsano 

zagadnienia pracy kulturalnej i poli- 

tyczno-oświatowej wśród ludności li- 

tewskiej. 
: : 

Zebranie postanowiło zwrócić się 

do okręgowego komitetu komun. partji 

litewskiej o zwołanie na dzień wczoraj- 

szy t.j. 31 V. takiegoż „walnego 

      

cję tego, że wytężona praca nie pój- 

dzie na marne, że grosz publiczny 

będzie ostrożnie i oględnie wydawa- 

ny, że jeżeli wypadnie iść na te czy 

inne warunki w tranzakcjach finan- 

sowych, to warunki te będą podykto- 

wane nie czem innem, lecz jedynie 

i wyłącznie dbałością o dobro pub- 

liczne. Takiego gwaranta masy pol- 

skie znajdują w Marszałku Piłsud- 

skim, potężna osobistość którego 

daje rękojmię przywrócenia ogólnego 

zaufania. Jest rzeczą charakterystycz- 

ną, że miarodajne sfery finansowe 

zagraniczne ustosunkowały się do 

ostatnich faktów właśnie w taki, a nie 

inny sposób. 

W oczyszczonej atmosferze praca 

wszystkich będzie wydatniejszą, a 

przecież naczelnem hasłem najbliż- 

szej chwili jest wytężona praca. Po 

pokonaniu kryzysu zaufania, wypad- 

nie, by ostatecznie, , usunąć kryzys 

gospodarczy, uczynić wysiłek bardzo 

znaczny w celu podniesienia na po- 

ziom odpowiedni naszej wytwórczo- 

ści i naszej niskiej konsumpcji, a 

więe i zdolności spożywczej kraju. 

Iść bowiem na zdobycie rynków ob- 

cych, na konkurencję z przemysłem , 

światowym — a rozwój eksportu jest 

przecież warunkiem trwałej stabili- 

zacji waluty — można właściwie bez- 

piecznie dopiero wtedy, gdy rynek 
wewnętrzny jest opanowany. Twardą 
ręką powinny być prowadzone pod- 
stawowe przemysły, na których się 

opiera życie gospodarcze kraju, ma- 

jąc na względzie, by z najmniejszym 

wytężeniem sił osiągnąć największe 

rezultaty i najlepsze skutki. Winni- 

śmy zbadać dokładnie gdzie leży 

przyczyna słabsżej w porównaniu z 

zachodem naszej zdolności wytwór- 

czej i bez wahania przeprowadzić о- 

perację tam gdzie to będzie koniecz- 

ne. Musimy dążyć do gospodarczego 

zespolenia wszystkich części Polski, 

do ekonomicznej unifikacji, do stwo- 

rzenia miarodajnej opinji przemysło- 

wo-handlowej, rozproszkowanej obec- 

nie w szeregu związków, stowarzy- 

szeń i t. p. Trudno mówić w danej 

chwili o programie gospodarczym. 

Pewne jednak rzeczy powinny być 

skonstatowane. Stoimy w przededniu 

rewizji międzynarodowych stosunków 

handlowych. Tylko silny organizm 

gospodarczy ostać się może. Chodzi 

"więc o to, by taki silny organizm 

stworzyć. Kraj nasz jest dotąd kra- 
jem w znacznym stopniu rolniczym. 

By przeto stać się mógł gospodar- 

czo mocnym, koniecznem jest zhar- 

monizowanie interesów wytwórczości 

fabrycznej i produkcji rolnej, ko- 

niecznem jest przeto zrównoważenie 

pomocy finansowej dla tych dwuch 

rodzajów działalności gospodarczej. 

Powyższe prowadzi logicznie do skon- 

centrowania wszystkich spraw natury 

gospodarczej jak przemysiowo-han- 

dlowych, rolnych, tak i finansowo- 

bankowych pod jedną sprężystą egi- 

dą. Będzie to także odtrutką prze- 

ciwko wybujałemu fiskalizmowi i eta- 

tyzmowi. 

Nie mogę obecnie wysuwać Sszcze- 

gółowego planu, jedno tylko podkre- 

Ślić muszę: na pierwszym planie po- 
winna być rozwinięta gorączkowa 
wprost działalność budowlana. Głód 
mieszkaniowy wypacza w bardzo wie- 
lu wypadkach możności normalnej 
pracy u ludzi pozbawionych własne- 
go kąta. Każdy murarz pociąga za 
sobą pracę dziewięciu robotników w 
rozmaitych dziedzinach przemysłu. 
Na całym świecie bowiem ruch bu- 
dowlany rozpoczyna okres poprawy 
konjunktury gospodarczej i znamio- 
nuje wyjście z kryzysu. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
31-V r. b. 

I. Waluty 

U sprzedaż kupno 

‚ Dolary St. Zjedn. 10,90 10,871/2 
Funty szterlingi 53,15 53,28 53,02 

li. Monety 

Ruble złote 5.50 

Ruble srehrne 3.40 

  

miejskiego” zebrania  bezpartyjnych 

Litwinów poświęconego sprawozdaniu 

z ruchu robotniczego na Litwie, So- 

wieckiemu ustrojowi etc. 

Przy klubie im. Róży Luxemburg 

w Mińsku została zorganizowana sek- 

cja litewska, za pośrednictwem której 

można prenumerować perjodyczne Wy- 

dawnictwa komunistycznej partji Lit- 

wy, dzieła Lenina przełożone na język 

litewski i inne. 

Ludności litewskiej w „Białor. Re- 

publice Sow." jest bardzo niewiele 
tem bardziej jednak ta propaganda jest 

znamienną. (sc) 

Listy z Lodzi. 
Wypadki majowe.— Bezrobotni. 

(Od wlasnego koresp. „Kurj. Wileń.".) 

Łódź, 26.V b. r.. 

Wypadki majowe przeszły na ogół 

bez wstrząśnień, jakkolwiek przy 0- 

gólnym podnieceniu umysłów. „Zaraz 

na początku władzę cywilną i woj- 

skową objął dowódea dywizji generał 

Małachowski. Wojewoda p. Darowski 

został internowany; na jego miejsce 

naznaczono starostę łódzkiego. Ostat- 

nio zamianowano prowizorycznie sta- 

rostę ze Słupcy P. Mecha; definityw- 

nie sprawa pozostaje niezdecydowaną, 

Również zawieszony zoztał w swych 

czynnościach komendant korpusu gen. 

Jung i dowódca pułku pułk. Arciszew- 

ski—obaj obecnie przywróceni na 

poprzednich stanowiskach. Sympatje 

ludności robotniczej bez różnicy par- 

tji były całkowicie po stronie Mar- 

szałka; również jak i miejscowej pra- 

sy, za wyjątkiem krzykliwego dzien- 

nika „narodowego“. Prėba pewnych 

elementów wykorzystania sytuacji i 

stworzenia faktów dokonanych nie 

powiódła się: zorganizowany Ww dniu 

24 b. m. napad na komisarjat policji 

przy Górnym Rynku szybko zlikwido- 

wano kosztem jednego zabitego i 

kilkunastu rannych demonstrantów. 

Ruch kolejowy od strony Kalisza 

był przerwany od dn. 14 b.m. Z po- 

wodu uszkodzenia toru kolejowego 

pod Sieradzem wojska poznańskie 

nie mogły być przetransportowane. 

Obecnie ruch wznowiono i szkody 

naprawiono. Ё ` 

Oryginalną demonstrację urządzi- 

ły panie z „Narodowej Organizacji 

Kobiet: oto po nabożeństwie żałobnem 

za poległych, odbytem w dniu 22.V 

w katedrze, ku ogólnej sensacji obec- 

nych, obdarzyły kwiatami obu inter- 

nowanych podczas zajść oficerów i 

kilku innych, zgoła niewinnych. Wy- 

padki kołowacizny nieraz dały się 

zauważyć w tych kołach. 

Łódź w skupieniu oczekuje dal- 

szego przebiegu wydarzeń. 

* b * 

Nad tutejszym życiem społecznem 

ciąży i długo jeszcze, zdaje się, cią- 

żyć będzie sprawa bezrobotnych. W 

„tym kierunku idą wysiłki rządu, ad- 

ministracji, magistratu, kół społecz- 

nych. W ostatnim tygodniu było za- 

rejestrowanych 48.700 bezrebotnych. 

7 zasiłków korzystało 405050 bezro- 

botnych. W tem 8.300 pobieralo Za- 

siłki ustawowe, wypłacane z fundu- 

szu bezrobocia, oraz 31.750 — otrzy- 

mywało zasiłki doraźne, wypłacane 

ze skarbu państwa. Pomoc państwo- 

wa nie ogranicza się na tem. Rów- 

nież dla zatrudnienia bezrobotnych 

udzielono magistratowi pożyczek: 300 

tys. złotych na roboty miejskie i dwa 

miljony wyłącznie na roboty kanali- 

zacyjne. O tych ostatnich wzmianko- 

wano w uprzedniej korespondencji. 

Aby uniknąć błędów, popełnionych w 

latach ubiegłych, a zwłaszcza w roku 

19-tym, przy zatrudnianiu bezrobot- 

nych na robotach miejskich, zwrócono 

baczną uwagę na należytą organiza- 

cję pracy oraz na przydział odpo- 

wiednich robót. 
Bezrobotni wykonują roboty ziem- 

ne przy regulacji ulic, przeważnie na 

przedmieściach, 0raz roboty regula- 

cyjne przy urządzanym na szeroką 

skalę parku na t. zw. Polesiu kon- 

stantynowskim. Tutaj, oprócz parku, 

urządza się duży staw, jako pływal- 

nia i olbrzymie boisko na potrzeby 

sportu. Odpowiednie czynniki uświa- 

domiają sobie doniosłe znaczenie par- 

ków i sportu. Przydałoby się to i 

gdzieś indziej. Możeby wówczas łat- 

wiej było znaleźć środki pieniężne. 
Bezrobotni na robotach miejskich, 

angażowani przez Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy, otrzymywali do- 
tąd po 4 złote. Obecnie płaca ma być 
zrównana z płacą robotników sezo- 
nowych i podniesiona do 5.20 zł. 

Produkcyjność pracy bezrobotnych 

w tych warunkach, t. j. przy odpo- 

„wiednim doborze zajęć i należytym 
i fachowym nadzorze niezbyt odbiega 
od wytwórczości zwykłej A: W. 

Wśród pis. 
„ Wiadomości literackie* Nr. 22 

podają wywiad z „entuzjastą renesan- 
su“ prof. Władysławem Kozickim, roz- 
mowę z autorem „Kwacza* J. Eren- 

burgiem, sprawozdanie, z nowej po- 
więści Hamsuma, oraz bogatą kroni- 

kę literacką. 
Ostatnie dwa numery „Świata* 

(22, 23) przynoszą szereg aktualnych 
fotografjj związanych z wypadkami 

majowemi w Warszawie. W Nr. 22 fel- 
jeton Magdaleny Somozwaniec „Pol- 

ka w domu i na ulicy, niestety, no- 

szący Ślady przekwitu dowcipu autor- 

ki „Na ustach grzechu”. 
„Myśl Narodowa* w Nr. 23 za- 

wiera m. in. artykuł St. M. Sawickiej 
p. t. „Organizacja Historyków Sztuki 
w Polsce". 
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Po zgonie twórcy ukraińskiego rachu 

NAKOdOWEGO. 

W ubiegłą niedzielę odbył się w 

Paryżu pogrzeb zwłok Ś. p. Szymona 

Petlury. 
Podajemy za „Nowym Kurjerem 

Polskim* tę kartę żałobną głównego 

Atamana Ukrainy Ludowej. 

Nad grobem Petlury, twórcy siły 

zbrojnej ukraińskiej, wraz z przedstawi- 

cielami narodu ukraińskiego zatrzyma 

się w hołdzie i demokracja polska. 

W ciężkich momentach życia Rze- 

czypospolitej wskrzeszonej po wielkiej 

wojnie Główny Ataman Petlura był 

po stronie Polski; śmiało i odważnie 

łączył sprawę ludu swojego ze spra- 

wą państwa polskiego. I o tem Pol- 

ska zawsze pamiętać będzie. 

Naturalnie, że Petlura liczył i mógł 

liczyć na inny obrót wypadków, prze- 

widywał, że lud ukraiński, nad które- 

go wyzwoleniem pracował, dojdzie do 

wolności przy okazji wspólnej z Pol- 

ską orężnej walki. 

Pod tym względem rachuba zawio- 

dła, ale nie zawiodła go Polska, ani 

ci, którzy jej nawą państwową stero- 

wali. Stosunek wzajemny był i pozo- 

stał rycerski. Petlura nigdy nie był 

z Polski wysiedlany. Słynna umowa 

o wysiedleniu z Polski działaczów an- 

tysowieckich nie obejmowała byłego 

Głównego Atamana, który wraz ze 

swoją rozbrojoną armią korzystał w 

Polsce z prawa azylu, -dopóki zeń 

korzystać chciał. 
Od czasu kiedy zmienił miejsce 

swej przymusowej emigracji, polityka 

polska nie miała z nim już żadnego 

kontaktu. 
Poprzednia wspólna dola i niedola 

zacieśniła węzły sympatji między na- 

rodami polskim i ukraińskim, czyniąc 

je bardziej sobie bliskimi. Z tej 

wspólnej akcji pozostało właśnie po- 

czucie bliskości, które przecież i te- 

raz ujawnia się. Lud ukraiński zmie- 

rza do swojej wolności innemi dro- 

gami, niż te, które zakreślał sobie za- 
mordowany Ataman. Ale jeżeli w ra- 

mach sąsiadującego z nami Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich 
republika Ukraińska kroczy na czele 
odrodzenia ekonomicznego i kultura|- 

nego wielkich mas ludowych, to jest 

ĖS przecież zasługa krwi i potu 
ury i jego pierwszych oddzi 

ukraińskich. ZE PR 
Nad trumną poległego ś. p. Szy- 

mona Petlury niechaj rozlegną się sło- 

wa zgody serdecznej pomiędzy naro- 
dami, które od setek lat obok siebie 
na ziemiach swych siedzą i nieraz 
wspólnie budowały swoje dzieje. 

Z ZAGRANICY. 
Strajk w Anglji jeszcze nie zlikwi- 

dowany. 

LONDYN, 31.V (Pat.), W przebie- 
gu kryzysu węglowego w Angiji nie- 
ma poważniejszych zmian. O terminie 
wznowienia rokowań nie można nie 
pewnego powiedzieć. 

  

Naśladuje się 
tylko istotnie dobre. Tak pojawiły się obecnie 

w handlu naśladownictwa lubianej 

namiastki kawy ziarnistej „ENRILO” 

w takich samych kostkach i podobnych ety- 

Prosimy przeto zważać przy zakupywaniu 

szczególnie na nazwę „Enrilo” z znakiem 

ochronnym „młynek do kawy” i miano 

wyłącznych wytwórców. 

Henryka Francka Synowie 

S. A. 
Skawina - Kraków. 

inaczej bowiem nie otrzyma Pani znanego 

wyśmienitego towaru jakościowego | 

Dziś o północy upływa termin po- 
rozumienia przejściowego, opartego 
na zasiłku rządowym dla przemysłu 
węglowego w wysokości trzy miljony 
funtów szterlingów. 

Gazeta wieczorna „The Star* do- 
nosi, że premjer Baldwin konferował 
pośrednio z obu stronami podezas 
pobytu w swej rezydencji letniej w 
Cheguers. 

Zmiana gabinetu w Portugalii. 
LIZBONA, 31.V (Pat.). Prezydent 

republiki powierzył tworzenie nowego 
gabinetu przywódcy ruchu ludowego 
Cabecadesowi, 

Konierencja gospodarcza francusko- 
niemiecka. 

LUKSEMBURG, 31.V (Pat.). Od- 
była się tu w ostatnich dniach pod 
przewodnictwem jednego z najwyhit- 

niejszych przemysłowców luksembur- 
skich p. Mayrisza konferencja pomię- 
dzy różnemi osobistościami ze świata 
przemysłowego franeuskiego i nie- 
mieckiego. 

Utworzony został komitet, który 
ma na celu opracowanie programu 
współdziałania gospodarczego i kultu- 
ralnego między Niemcami a Francją 

W Bułgarji również usuwają poli- 
tykę z wojska. 

„ SOFJA, 31.V (Pat.). Na propozy- 
cję ministra wojny rząd zawiesił w 
urzędoweniu szefa sztabu generalne- 
go, jako też dowódców pułków i dy- 
wizyj. 

Zarządzenie to spowodowane z0- 
stało pragnieniem aby oczyścić armję 
od elementów zaangażowanych poli- 
gemie Akcja ta jest początkiem 
walki przeciw istniejąc j spiskópu jącym tajnym 

  

Komunikat. 
„Ze Zw. Pracowników Użytecz- 
> Publicznej otrzymujemy z proś- 

ą zamieszczenia j - mikat: następujący komu 

„Wzmianki niektórych _miejsco- 
wych pism o tem, że Magistrat ma 
rozpocząć wypłatę poborów czerwco- 
wych dla pracowników i robotników, 
aż w dniu 10.V1 rb., zmusiły Zwią- 
zek Robotników Miejskich (obeenie 
Związ. Pracown. Instytucji Użyteczn, 
Publicznej w Polsce Oddział w Wil- 
nie) w celu faktycznego wyświetlenia 
powyższej sprawy wysłać w dniu 
28.V r. b. delegację, której vice-pre- 
zydent oswiadczył, iż wypłatę Magi- 
strat rozpocznie dopiero wtenczas 
gdy będzie posiadał pieniądze i jed” 
nocześnie wyraził  ubolewanie, że 
przedstawiciele Zw. nie są zatrudnie- 
ni w Sekcji Technieznej, ponieważ 
robotnicy ostatniej pracując przy ma- 
szynach mogę sobie narobić złotych. 
Takie wypowiedzenie się wice-pre- 
zydenta uważamy za nietaktowne i 
jednocześnie zaznaczamy, iż w dzi- 
siejszej chwili nikomu w żaden spo- 
sób nie 2 się sprowokować, a 
sprawę załatwim rzy in ji 
władz SMiGÓRYGAY. R TAS 
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KRONIKA. 
  

    

żę Dziś: Nikodema. 
t 
4 S Jutro: Marcelfna. 

czerwca | Wschód słońca---g, 2 m. 52 
Zachód % g. 7 m. 40   

Teatr i muzyka. 
--- Reduta. Z powodu choroby koncert 

taneczny J. Hryniewickiej dzisiaj się nie od- 
będzie. W teatrze wystawione będzie dziś 
o godz. e „Dožywocie“ komedja w 3-ch 
aktach Al. Fredry. 

— Koncert symfoniczny w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Dziś 0 g. 8 w, odbę- 
dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim Iil-ci 
koncert popularny w wykonaniu wileńskiej 
orkiestry symfonicznej pod kierownictwem 
kapelmistrza Sledzińskiego. Program zapo- 
wiada: Polonez—Liszta, uwerturę „Egmont* 
— Beethovena, „Morskie oko” — Nosko- 
wskiego, uwerturę z op. „Flis”—Moniuszki, 
„Sny*—Wagnera, Intermezzo z op. „Rycer- 
skość wiešniacza“ — Mascagni i Noc Wal- 

purgi z op. „Faust"—Gounoda. Wejście na 
oncert 50 gr. Miejsca rezerwowane—1 zł. 

ulgowe—30 gr. Następny koncert—w piątek 
4 czerwca. 

— „Halka* w Teatrze Polskim „Lu- 
tnia“. Dwuaktowa „Halka“ м oryginalnej 
koncepcji estradowej ukaże się nieodwo- 
łalnie jutro w środę 2-go czerwca ku uczcze- 
niu 50-lecia pracy zasłużonego działacza na 
polu sztuki i literatury p. Czesława Janko- wskiego. W wykonaniu biorą udział wybi- 

tniejsi soliści oraz zwiększone zespoły chó- ralne i orkiestrowe. Operę prowadzi kapel- 
mistrz Stefan Sledziński. 

Ceny miejsc normalne. 
codziennie 11—1 i 3—9 w 

— Koncert Chóru S$. U. P. We czwar- 
tek dnia 3 czerwca r. b., w Sali Teatru 
Polskiego „Lutnia*, odbędzie się koncert chóru S$. U. P. pod batutą profes. konser- 
watorjum Wileńskiego p. K. Pliszka-Ranu- szewiczowej, z którego czysty dochód prze- 
znaczony zostanie na rzecz bezrobotnych 
pracowników umysłowych. 

„. Koncert urozmaicą występami solowe- 
mi: p. Swięcicka (śpiew),p. Tchorz (wiolo' - 
czela) i p. Iluszcza (śpiew); przy fortepia- 
nie p. Żyłkowa. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 3 zł. do 
nabycia Od środy w kasie „Lutni“. Zawcza- 
su bilety nabywać można w lokalu S. U. P. (Mickiewicza 9) od g. 5—8 wiecz. orsz we 
wszystkich kołach Stowarzyszenia przy u- 
rzędach państwowych w godzinach urzędo- 
wych. Początek o godz. 8 wiecz. 

Spodziewać się należy, iż zarówno wiel- 
ce aktualny cel społeczny, jak i bogaty 
program koncertu, wzbudzą należyte zain- 
teresowanie i zyszczą poparcie całego spo- 
leczeństwa wileńskiego. 

--- Drugi koncert M. Erdenko, w 
Teatrze Polskim „„Lutnia*, Wobec nad- 
zwyczajnego powodzenia znakomity skrzy- 
pek-M. Erdenko wystąpi po raz drugi w 
Piątek 4 bm. w gmachu Teatru Polskiego 
„Lutnia* Program obejmuje kom ozytorów: 
Tartini, Mendelsohn, Erdenko, Szolt, Czaj- 
kowski, Bloch i Paganini. Bilety już są do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego 11---1 i 
3---9 w. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Uzdrowisko Akademickie w 
Nowiczach. Zarząd Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. 
S. B. niniejszem podaje do wiadomo- 
ści, iż w dniu 20-go czerwca rb. na- 
stąpi uroczyste otwarcie sezonu w 

Kasa czynna 

Telefon redakcji i admini- 
stracji Nr. 99, czynny od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. 
Telefon nocny od godz. 10 
wiecz. do 4 rano Nr. 8-93. 

  

Do wszystkich pism 
OGŁOSZENIA 

na warunkach bardzo ulgowych 
przyjmuje Biuro Reklamowe 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, Telefon 82. 
  

Uzdrowisku Akademickiem w mająt- 
ku Nowicze, pow. Swięciańskiego, 
ziemi Wileńskiej, Kuracjusze są 
przyjmowani w Uzdrowisku już od 
dnia 1-g0 czerwca. Opłata dzienna 
wynosi 3 zł, przyczem Zarząd za- 
strzega sobie możność podniesienia 
tej sumy, wobec wzrastającej droży- 
zny. Każdy z Kol. Kol, życzący wy- 
jechać do Uzdrowiska na lato, wi- 
nien uprzednio zapisać się na listę 
w Sekretarjacie Bratniej Pomecy (c0- 
dziennie od 1— 3 pp. i od 7 — 9 
wiecz.) i opłacić skłądki, na trzy dni 
przed swym wyjazdem zgłosić się do 
Sekretarjatu Bratniej Pomocy (ulica 
Wielka 24) w celu otrzymania karty 
wyjazdu. Bez tych kart kuracjusze 
nie będą przyjmowani w Uzdrowis- 
ku. Każdy kuracjusz (szka) otrzymu- 
je łóżko, siennik — poduszkę, koc, 
pościel winien przywieść ze sobą. 
Pożywienie wydawane jest pięć razy 
dziennie. W sezonie bieżącym Uzdro= 
wisko znacznie się rozszerzy — w 
przygotowaniu plac tenisowy, szereg 
przyrządów do lekkiej atletyki, koło- 
bieg, łazienki kąpielowe (niezbędny 
kostjum kąpielowy), przystań  wio- 
ślarska i t. d. Informacji szczegóło- 
wych udziela Sekretarjat Bratniej Po- 
mocy w godzinech urzędowych. 

SAMORZĄDOWA. 

— Gminy wzorowe w powia- 
tach województw wschodnich. Mi- 
nisterjum Spraw Wewnętrznych pole- 
ciło województwom wschodnim zorga- 
nizować w każdym powiecie woje- 
wództw wschodnich jedną wzorową 
gminę, któraby świeciła przykładem 
dła innych gmin w tym powiecie. 
Praktycznie poszczególni starostowie 
mają to przeprowadzić w ten sposób, 
iż na taką gminę winni wybrać naj- 
bliżej położoną koło 6środka powia- 
towego, dać jej najlepszych pracow- 
ników komunalnych, dobrych instruk- 
torów. Przez. częstą i intensywną 
kontrolę urzędu „gminy wzorowej* 
należy usprawnić jej biurowošė. W 
gminie wzorowej miałyby się odby- 
wać perjodyczne zjazdy wójtów i pi- 
sarzy gminnych, dając im na miejscu 
wskazówki i pokazując gotowe wzory, 
względnie wyniki podjętych prac.(zd) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Śledzenie rozwoju komuna!- 
nych kas oszczędnościowych. Mini- 
sterjum Spraw Wewnętrznych pole- 
ciło okólnikiem poszczególnym woje- 
wodom nadesłać szczegółowe dane o 
stanie rozwoju kas powiatowych i 
miejskich kas oszczędnościowych dla 
zorjentowania się w ich funkcjono- 
waniu. 

Dane te dadzą możność M. S. W. 
zorjentowania się w ogólnym stanie 
komunalnych kas oszczędności i śle- 
dzenia rozwoju tych kas. (zd) 

Z_ POLICJI. 

— 12 policjantów — znawców 
języka żydowskiego. Wczoraj w 
gmachu Komendanta Okręgowego P. 
P. odbyły się egzamina dla policjan- 
tów z języka żydowskiego. Z ogól- 
nej ilości słuchaczy złożyło egzamin 
z wynikiem dostatecznym 12 poli- 
cjantów. Z ramienia Komisarza Rzą- 
du asystował przy egzaminach pan 
Wale. (zd.). 

K. 0R 7 8 R 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Towarzystwo Przyjaciół Fran- 
cji Na zebraniu tygodniowem Towa- 
rzystwa w lokalu Klubu Szlacheckie- 
go (Mickiewicza 19) we środę 2 bm. 
o godzinie 8 m. 30 wiecz. p. Werner 
Thormagne będzie mówił na temat 
„Alfred de Musset ou |l'amoreuse 
confessicn* Goście mile widziani. 

ROŻNE. 

— Tydzień Ucznia.  Wileńskie 
Towarzystwo Artystów-Plastyków w 
obywatelskim poczuciu niesienia po- 
mocy wątłej i chorej naszej młodzie- 
ży ofiarował Komitetowi Tygodnia 
Ucznia 5 proe, od obrotu przy sprze- 
daży dzieł sztuki na IV dorocznej 
wystawie towarzystwa. 

Komitet „Tygodnia Ucznia* wzy- 
wa wilniap, którym zdrowie młodzie- 
ży leży na sercu do uczęszczania na 
wystawę, gdzie spełniając obowiązek 
społeczny, doznają jednocześnie CZYS- 
tych i podniosłych wrażeń estetycz- 
nych. Wystawa otwarta jest codzien- 
nie od 10—7 w Pałacu Reprezenta- 
cyjnym, wejście w podwórzu, róg pla- 
cu Napoleona i Uniwersyteckiej, 

— Z naszej marynarki. Statek 
szkolny „Lwów* w dniu 6 czerwca 
b. r. z wystawą wzorów przemysłn 
polskiego wyrusza do Szwecji, Find- 
landji, Estonji i Łotwy. Obecnie stoi 
w porcie Gdynskim, w którym prze- 
bywa również 12 statków zagranicz- ' 
nych oczekujących załadowania na- 
szym węglem. 

— Agitacja komunistyczna pod- 
czas wiecu sjonistycznego w sali 
Krengla. W: niedzielę dnia 30 bm. 
w sali Krengla przy ul. Ludwisarskiej 
odbył się wiec urządzony przez sjo- 
nistów wileńskich na którym oma- 
wiano sprawy emigracji żydowskiej 
do Palestyny. Z początku posiedzenia 
panował na sali porządek i względny 
spokój. Na sali jednak pojawiła się 
grupa jakichś podejrzanych osobni- 
ków, która swem prowokacyjnem za- 
chowaniem uniemożliwiała obrady. 
W pewnym momencie osobnicy ci 
zaczęli hałasować i rozdawać bro- 
szury, jak się później okazało komu- 
nistyczne. „Na sprzeciw zgromadzo- 
nych odpowiedzieli natarciem. Wszczę- 
ty alarm zwrócił uwagę przechodzą - 
cej policji, która wziąwszy sobie do. 
pomocy patrolujący oddział żołnierzy, 
otoczyła naokoło dom w którym mia- 
ły miejsce awantury i po wejsciu do 
sali aresztowała kilkunastu  osobni- 
ków, z których później 3 po ustale- 
niu ich winy odtransportowała na 
Łukiszki. 8а to: Abelowicz Hirsz, 
Ofman Josel i Bersowicz Josel, któ- 
ry jak ustaliło dochodzenie w tymże 
dniu podczas pochodu urządzonego 
przez Związek Legjonistów w celach 
prowokacyjnych pobił studenta do te- 
go stopnia, iż odwieziono go do po- 
gotowia ratunkowego. Na sali znale- 
ziono około 600 odezw komunistycz- 
nych w języku żydowskim, które po- 
licja skonfiskowała. Niezależnie od 
tego kilkanaście odezw komunistycz- 
nych znaleziono przy EM ar 

zd 
— Sprostowanie. Do wczorajsze- 

go sprawozdania z wieców, wkradło 
się kilka usterek druku z których 
jedną poniżej podajemy: 

W rezolucji ze zgromadzenia lu- 
dowego PPS w sali „Heljosu” winno 
być „2000%, a mie „200* ludzi, bio- 
rących udział w manifestacji jak myl- 
nie wydrukowane. 

MSN B KT 

Z PROWINCJI. 

— lle płacą podatku komunał- 
nego mieszkańcy pow. Postawskie- 
go. Według danych statystycznych 
mieszkańcy powiatu postawskiego 
płacą po 2,50 zł. od osoby. (zd.). 

Z _ POGRANICZA. 

— Dalszy ciąg prowokacyj li- 
tewskich na pograniczu. Jeszcze nie 
przebrzmiały echa zajścia na pogra- 
niczu litewskiem, gdy w dniu 22 b. 
m. został schwytany na gorącym u- 
czynku usuwania wiech granicznych 
policjant litewski Nemieki, przy któ- 
rym znaleziono kule dum-dum, a już 
29 ub. m. o godz. 11-ej rano Litwini 
znowu urządzili prowokacyjny napad 
na nasze teryterjam. W dniu tym 
oddział policjantów litewskich zbliżył 
się do granicy i samowolnie w pro- 
wokacyjny sposób przesunął wiechy 
graniczne o kilkaset metrów w głąb 
naszego terytorjum. Miało to miejsce 
na odcinku Kołtynian już poraz trze- 
ci w ciągu 10 dni. Podczas ostatnie- 
go zajścia, które tu podajemy, d-ca 
litewskiej placówki oświadczył, że 
nigdy nie pozwoli by granica biegła 
przez dawną linję, gdyż uważa, że 
linja graniczna winna przebiegać 
przez polskie terytorjum. Jest to no- 
wa prowokacja litewska, a z pewno- 
ścią nie ostatnia, (zd) 

  

# sądów. 
Sprawa ks. Godlewskiego w sądzie 

Apelacyjnym. 
Na początku lipca b. r. odbędzie 

się w sądzie apelacyjnym w Wilnie 
rozprawa przeciwko ks. Godlewskie- 
mn. Ksiądz Godlewski jak wiadomo 
został skazany wyrokiem Sądu Okrę- 
gówego w Wilnie na 2 lata twierdzy 
i odniósł się od wyroku Sądu Okrę- 
gowego do Sądu Apelacyjnego, przy= 
czem został wypuszczony na wolność 
za wniesieniem 1000 zł. kaucji. 

Jako obrońcy wystąpią pp. mece- 
nasi Libermaun i p. Smiarowski. 

Sprawa p. prok. Hurczyna. 
W dniu 28 lipca b. r. w sądzie 

Okręgowym w Wilnie rozpatrywaną 
będzie sprawa p. prokuratora defrau- 
danta, znanego z hulaszczego życia 
przy używaniu na ten cel pieniędzy 
skarbowych, Hurczyna. P. prokurator- 
defraudant narazie obrońców jeszcze 
niema. Będzie to jedna z najciekaw- 
szych rozpraw w Wilnie i obfitująca 
w bardzo sensacyjne szczegóły, gdy 
się wezmie pod uwagę, że jestto nie- 
dawny kolega cbecnie go sądžących i 
oskarżających. (zd) 

Sprawa „Bruderfereinu*. 
5-go lipea rozegra się w sądzie 

Okręgowym w Wilnie rozprawa 
„Bruderfereinu* znanej złodziejskiej 
organizacji żydowskiej, która pod ha- 
słem i przykrywką niesienia pomocy 
wzajemnej dla jej członków uprawia- 
ła na szeroką skalę złodziejstwa, 
Wszystkie poważne kradzieże i wła- 
mania w ciągu 2-ch lat były jej u- 
działem. Na ławie oskarżonych zasią- 
dzie 31 członków tego ciekawego to- 
warzystwa. Charakterystycznem jest 
iż z chwilą kiedy sąd swego czasu 
postanowił wy puscić osadzonych człon- 
ków Bruderfereinu na wolność za 
wniesieniem przez nich kaucji—nie- 
pomiernie zwiększyła sią liczba wy- 
padków kradzieży w mieście. To to- 
warzysze tej bandy, pozostający na 

  

wolności na gwałt starali się drogą 
kradżieży o kaucją dla swych „bru- 
derów*. 

Jeszcze jeden ciekawy szczegół. 
Po wypuszczeniu 30 Bruderfein — 
gaców na wolność za kaucję zaled- 
wie kilku w tej chwili pozostaje na 
wolności. Reszta w międzyczasie po- 
wędrowała znowu na. Lukiszki za 
różne złodziejstwa i afery. (zd.). 

Stara sprawa Turno-Sławińskiego. 
29-g0 czerwca 1926 r. odbędzie 

się w sądzie Okręgowym w Wilnie 
rozprawa pczeciwko Turno - Sławiń= 
skiemu, który jest oskarżony za ja- 
kieś drobne niedokładności służbowe 
jakich miał się dopuścić podczas swej 
służby w policji, w czasie obejmowa- 
nia granicy litewskiej przez oddzia- 
ły polskiej policji państwowej, Nie- 
zależnie od tego Turno-Sławiński nie- 
zadługo zasiądzie na ławie oskaržo- 
nkch za uprawianie szpiegostwa na 
rzecz państw ościennych. Dotychczas 
w tej ostatniej sprawie prowadzone 
jest jeszcze śledztwo. (zd.). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

> Zabójstwo. W dniu 30 bm. o godz. 
17-ej w lesie należącym do maj. Werki zo- stała zabita Wiktorja Stankiewicz, lat 22 mieszkanka m. Wilna. 

Sprawca zabójstwa Michał Tołoczko 
zam. Beliny 9 zbiegł, a następnie popełnił 
samobójstwo. 

— Zamachy samobójcze. W dniu 28 bm. Marja Szymanowska lat 19 (Piwna 2) "w celach samobójczych wypiła większą ilość 
esencji octowej. Desperatkę pogotowie ra- 
tunkowe odwiozło do szpitala żydowskiego, 
w stanie niezagrażającym życiu. 

W dniu 30 bm. usiłował popełnić 
samobójstwo st. przod. Wincenty Michalski 
(Dzielna 23). Desperata z raną postrząłową 
w okolicy sercu pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło do szpitala św. Jakóba w stanie 
beznadziejnym. Przyczyny targnięcia się na 
życie nie ustalono. 

— Kradzieże. W nocy z dnia 28-g0 na 
29 bm. Judelowi Błonowiczowi (Węglowa 
9) skradziono różne rzeczy wartości 600 zł. 

— W dniu 30-g0 *bm. w piwiarni przy 
ul. Ostrobramskiej 5, skradziono Konstan- 
temu  Wańkowiczow! zastawę stołową, 
pierścionki i różne rzeczy wart. 500 zł. 

Na prowincji. 
— Tajemnicze zaginięcie. Lewin Gut- 

man mieszk. m. Dołhinowa zameldował po- 
licji, że służąca jego Jadwiga Hajkowicz, 
stała mieszkanka wsi Zahacie gm. wołko- 
łaskiej, pow. „postawskiego w dniu 3 bm. 
wyszła z domu i dotychczas nie powróciła. 
We wsi Zahacie Hajkowiczowej również 
niema. 

— Bójka. W dniu 24 b. m. we wsi Mo- 
stach pow. postawskiego podczas bójki z0- 
stał dotkliwie pobity Witold Janukowski, 
mieszk. wsi Borajsze. (k) 

  

Sport. 
Sekcja wioslarska A. Z. S. w dniu 6-go 

czerwca r. b. urządza pierwsze wiosenne 
regaty wewnętrzno klubowe. Tę próbę sił 
i ocenę wyników dotychczasowej pracy 
młodych wioślarzy poprzedzi uroczystość 
poświęcenia i otwarcia przystani oraz 
chrzest łodzi. A 

Szczegółowy program uroczystości i 
regat podamy w najbliższym numerze. Na- 
razie śpieszymy podkreślić zapał i ruchli- 
wość młodego towarzystwa, które potrafiło 
zdobyć się na intensywną pracę sportową 
a jednocześnie na przeprowadzenie szeregu 
uciążliwych robót związanych z budową 
przystani, umocnieniem brzegu i t. p., co 
tembardziej zasługuje na uwagę, że doko- 
nane zostało prawie wyłącznie siłami człon- 
ków sekcji. (K) 

Wyścigi konne. 

W dniu 1,3 i 6 czerwca Wileńskie 
T-wo Hodowli koni organizuje na torze w 
Pośpieszce wyścigi konne z totalizatorem. 
Początek o godz. 3-ej popoł. każdego dnia. 
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czne specj. ezerwatywy pr: n JaKOŚCI, - dLa PC: 
аЕ pełna gwarancja za kazdą šetko, tzin lt 3-6 przetargi na wydzierżawienie „Koriora Wileńskiego a 

Ч Kiro skr upelio a m ai | działkami następujących państwowych tere- ауа 
nów łąkowych: 

Z maj. Rudzma pow. Stołpeckiego gm. Derewień- 
skiej około 2400 ha w dniach 15, 16, 17, 18, 25 
i 26 czerwca 1926 r. w lokalu gminy Derewno. 
Łąki Nalibocko-Berezyńskie w pow. Wołożyńskim 

Perfumerja S. FEDERA 
Lwów, Sykstuska 7 (dom własny) 

Prawdziwe francuskie błony rybie już znowu są na 
składzie. Odsprzedawcom udzielamy rabat. 2 wzóry 

na najbardziej 
dogodnych 

pył jedyne pismo poświęcone sprawom 
> rolniczym Ziem Wschodnich. 
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Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 
czewskiego, ul. Suwalska 46. 

Stanisław Matecki, Biuro dzienni- 
ków, _ul. Suwalska. 

Wołyńska Agencja Prasow. Sadowa 4 
Kiosk czasopism „Polonia, Łucka 7 

Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego. 

Stanisław Gwiaździński, — 
Ą. Szumski, sklep. 

Koncesjowane Biuro Podań 
Mikołaj Popławski, | 

awiarnia „Troczanka“, | 

„RUCH 
Księgarnie kolejowe. 

A. Adler, sklep „Kultura“ 
ul. Zamkowa.   
  Oszmiana 

Księgarnia Spółdzielcza Nauczy- 
cielstwa Polskiego Szkół Powsz., 

ul. Piłsudskiego 20. 

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

Stołpce 
Marian Ziontek, stacja kolejowa. 

St. Święciany 
N. Tarasiejski, Drukarnia i Skład 

Apteczny.           
  

  

  Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń' sp. z ogr. odp. 

  

Drukarnia „ZNICZ* w Wilnie. Redaktor odpowiedzialny Micha! Szukiewicz



  

    |Dodatek nadzwyczajny Wilno, dn. I czerwca 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY o" DEMOKRATYCZNY. 

ARUGIE ZGRONADZENIE IARODOWE 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Wynik pierwszego głosowania. 

(godzina 11 min. 30)   wojew. Bniński — 241 głosów, prof. Mościcki — 215 gł., poseł 

Marek — 56 gł., unieważniono — 63 głosy. Oddano głosów 

 ©gółem — 545. Nikt nie został wybrany. Przystąpiono do 

| drugiego głosowania. 

WYNIK DRUGIEGO GŁOSOWANIA 
(godzina 12 min. 15) 

Absolutną większością głosów został wybrany 

Prof. IGNACY MOŚCICKI. 

Mościcki — 280 gł., Bniński — 200, unieważniono — 38. 

  

Wyd. Tow, Wyd. „Pogoń” sp. z ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

Druk. „Pax*, z. św. Ignacego 5.



Ignacy Mošcicki Prezydent Rzplitej. 

Ignacy Mościcki ur. dn. 1 grudnia 1876 r. w Mierzanowie ziemi 

Płockiej, syn Faustyna, powstańca roku 1863, naczelnika partji ziemi Płoc- 

kiej, działającego pod nazwiskiem Markiewicza — i matki Stefanji z Boja- 

nowskich. ! 

Początkowo chował się na wsi w domu, w Płockiem i Lubelskiem; 

szkoły średnie kończył w Warszawie, poczem wstąpił na Wydział Che- 

miczny Politechniki w Rydze. Podczas pięcioletnich studjów w Rydze brał 

żywy udział zarówno w rucha akademickim jak i społecznym, poczem 

przeniósł się na pewien czas do Warszawy, skąd w roku 1892 był zmu- 

szony opuścić kraj na stałe i udał się najpierw do Londynu. W Londynie 

spędził lat pięć, zajmując się głównie pracą zarobkową. 

Z Londynu jesienią roku 1897 udał się do Fryburga w Szwajcarii 

gdzie zajął stanowisko asystenta przy katedrze fizyki w tamtejszym Uni- 

wersytecie. W czasie pełnienia tych obowiązków uzupełniał swoją wiedzę 

w dziedzinie fizyki, specjalnie elektrotechniki, pracując jednocześnie ekspe- 

rymentalnie. 

Jesienią roku 1901 opuszcza stanowisko asystenta i obejmuje kierow- 

nictwo prac wynalazczych w specjalnie na ten cel wyznaczonych labora- 

torjach Uniwersytetu Fryburskiego. Prace dotyczyły dziedziny wielkiego 

przemysłu elektrotechnicznego i elektrochemicznego. Rezultatem tych prac, 

które trwały do końca roku 1912 była przedewszystkiem budowa wielkiej 

fabryki syntetycznego kwasu azetowego skoncentrowanego (Chippis, kanto 

Willia) według własnych patentów zarówno w części elektrotechnicznej jak 

i chemicznej; zarazem była to pierwsza na świecie fabryka kwasu skon- 

centrowanego metodą syntetyczną. 

Fabryka odegrała dła Szwajcarji podczas wielkiej wojny pierwszorzęd- 

ną rolę, zaspakajając całe zapotrzebowanie związków azotowych armji 

szwajcarskiej. Równocześnie z pracami na metodami syntetycznych związ- 

ków azotowych powstała w Fryburgu fabryka kondensatorów elektrycznych 

na wysokie napięcie. Była to pierwsza na świecie fabryka technicznych 

kondensatorów na wysokie napięcie. Z innych prac należy wymienić me- 

todę elektrotechniczną produkcji związków cyanowych, której zastosowa- 

nie nastąpiło w fabryce „Azot* w Jaworznie. Jest to jedyna fabryka na 

świecie produkująca podług tej metody i to z powodzeniem  światowem. 

W końcu roku 1912 Mościcki zostaje powołany na specjalnie dlań 

utworzoną katedrę elektrochemji we Lwowie, przenosi się z początkiem 

roku 1913 do Lwowa na stałe i natychmiast organizuje twórczą pracę 

głównie z dziedziny technologicznej. Następnie: powstał do życia znany 

w kołach zawodowych Chemiczny Instytut Badawczy. Prace wykonane 

i wykonywane w tym Instytucie obejmuje bardzo szeroki zakres proble- 

mów dotyczących najważniejszych zagadnień życia państwowego, życia go- 

spodarczego, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem państwa. 

Od czasu objęcia przez państwo Mościcki jest do ostatniej chwili 

naczelnym kierownikiem „Państwowej Fabryki /wiązkow Azotowych * 

w Chorzowie; jego kierownictwu fabryka ta zawdzięcza obecny wysoki 

poziom rozwoju technicznego i gospodarczego. 8 

W uznaniu zasług na polu twórczym i gospodarczym techniki pol- 

skiej grono profesorów Politechniki we Lwowie nadało mu godność doktora 

honorowego: otrzymał następnie doktorat honorowy i w Politechnice 

w Warszawie. 
Jest autorem wielu publikacji naukowych i technicznych, krajowych 

i zagranicznych.


