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Marszałek Piłsudski nie przyjął wyboru na Prezydenta Rzeczypospolitej. 

gie Zgromadzenie Narodowe dzis we wforek. Dru 
Przebieg dnia wczórajszego. 

Ostatnie obrady kłubów sejmowych. 
WARSZAWA, 31 V. Pat Godzina 9-ta rano. Zgromadzenie Narodowe rozpocznie się o godz. - : 

od godz. 7:ej rano zaczęli przybywać pojedyńczy posłowie i senatorowie zwiąszcza tych klubów, które powzięcie ostatecznej decyzji = sprawie 
głosowania odroczyły do dnia dzisiejszego. Obradują obecnie Klub NPR. i mniejszości słowiańskie. Reszta klubów powzięła decyzję co do 
głosowania w dniu wczorajszym, Celem zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa obradom Zgromadzenia, władze administracyjne wydały zarządze 

10-ej min. 15 rano. Już 

nia zmierzające do niedopuszczenia osób postronnych do gmachu obrad. Okoliczne ulice zamknięte są dla ruchu kordonem policji, który prze: 
puszcza jedynie członków Zgromadzenia, przedstawicieli rządu, prasę krajową i obcą oraz osoby zaproszone, Na inieście panuje wzorowy porzą* 

dek i spokój. 5 

Kandydatem Z. L. N. wojewoda Bniński. 
ostanowili oddać białe kartki. WARSZAWA, 31. V. Pat. Godz. 9 m. 40 Przed chwilą zakończyli obrady ukraińcy i białorusini, którzy p PRZ 

W wyniku dzisiejszych rannych obrad Zjednoczenia Niemieckiego powzięto decyzję uchylającą poprzednią uchwałę co do oddania białych kartek. 
Klub postawił głosować za Marszałkiem Piłsudskim. NPR pozostawiło członkom wolną rękę w głosowaniu z em, że członkowie mogą głosować 
za kandydaturą Marszałka Piłsudskiego. Trzy kluby prawicowe, a mianowicie Zw. Lud. Nar, Ch. Nar. i Ch. Dem. uzgodniły swoje stanowisko co 
do kandydatury wojewody poznańskiego Adolfa Bnińskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej. Kandydaturę tę oficjalnie już zgłoszono. 

Skład klubów sejmowych. 
WARSZAWA, 31. V. Pat Godz. 9 m. 50. Prawie wszyscy członkowie wielkich klubów są już obecni na sali. Ze Zw. Lud. Nar. brak 

jednego, z Piasta brak 4 (między innemi Witosa, Osieckiego i Kiernika) z P. P. S, jednego. Mniejsze kluby są w komplecie. W chwili obecnej 
zaczynają się zjeżdżać przedstawiciele Rządu, przy czem pierw przybył do Sejmu min. Makowski, w chwilę później min. Młodzianowski i szereg 
wyższych urzędników ministerjalnych. W loży dyplomatycznej są już obecni posłowie portugalski, czechosłowacki i hiszpański, 

Przedstawiciele dyplomatyczni i dziennikarze. 

WARSZAWA, 31. V. Pat. Godz. 10 min. 30. Sala posiedzeń w Sejmie jest już szczelnie zapełniona. W loży dyplomaizcznej obecni prawie 

wszyscy zkredytowaniu posłowie państw obcych. Loże prasowe pizepełnione. Korespodenci zagraniczni w liczbie ogólnej 78, w tem 8 przedsta- 
wicieli prasy amerykańskiej, zajęli już specjalnie wyznaczone im przez władze sejmowe galerje. Na użytek prasy zarówno krajowej jak i zagrani-. 
€zmej oddano specjalną stację telegraficzną i ad hoc zorganizowane miejscowe połączenia ielefoniczne, Loże rządowe i ministerjalne zapełnione 
W tym mcmencie przybył Prezes Rady Ministrów min. Bartel. Posiedzenie rozpocznie się lada chwilę. 

Otwarcie obrad Zgromadzenia Narodowego. 
WARSZAWA. 31 V. (Pat) Punktualnie o godzinie 10:ej m. 8 Marszałek Sejmu Rataj otworzył Zgromadzenie Narodowe powo- 

łując do prezydjum w myśl par. 2 regulamin Obrad Zgromadzenia Narodowego z pośród członków Sejmu posłów Niedbalskiego, Harasza, 
Ledwocha i Pużaka oraz wyznaczonych przez p. Marszałka Senatu członków Senatu pp. Oruetzmachera, Kaniowskiego Koernera i Glogeia. 
Jako sekretarze urzędujący zas iedll poseł Pużak i sen, Gruetzmacher. Po złożeniu ślubowania przez sen. Cieszkowskiego Marszałek Rataj 
wezwał zgromadzonych do zgłaszania kandydatów na Prezydenta, przypominając, że zgłoszenia kandydatów winny być pisemue, poparty conaj- 
mniej 50 głosami. Na wezwanie to podeszli i złożyli do prezydjum nazwiska kandydatów pos. Głąbiński (ZLN.), Dubanowicz (Ch. N.) i Marek 
(PPS.). Marszałek Rataj po odczytaniu zgłoszeń zakomunikowzł, iż podano z trzech siron kandydatury w porządku alfabetycznym dra. Adoifa 
Bnińskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z koleji wyznaceeni sekretarze przystąpili do odczytywania listy członków Zgromadzenia i zbierania 
głosów, Marszałek Rataj stwierdził, że w myśl regulaminu kartki białe i kariki, zawierające nazwiska głosujących, oraz nazwiska głosujących oraz 
nazwiska osób niezgloszonych oficjalnie na kandydatów przy obliczaniu uważane będą za nieważne. 

Głosowanie skończone, Przerwa. 
WARSZAWA. 31. V. (Pat). O godz. 11-ej min. 6 ukończono głosowanie, przyczem nieobecni posłowie na zarządzenie Mar- 

szałka jeszcze raz byli wywoływani do głosowania. Ostaieczzie okazało się, że nieobecni są i nieusprawiedliwili swojej nieobecności następu- . 
jący posłowie i senatorowie: sen. Baranow Sergjusz, pos. Kiernik Władysław, senatorka Lewczanowska, sen. Łubieński Leon, pos. Osiecki Sta- 
nisław, pos, Piotrowski Adam, Tymokczuk , Teoder i pos. Wincenty Witos. Usprawiedliwili swoją nieobecność pos. Kuryłowicz i pos. ks. 
Wójcicki Ałeksandes. Po przepiowzdzeniu głosowania Marszałek Rataj zarządził 15 minutową przerwę na czas obliczenia głosów. Głosowanie 
odbyło się w nastroju poważnym i nie było zakłócone żadnym zbsolutnie incydentem. Skiutatorzy ukcńczą swoją pracę przypuszczalnie o godz. 

11 min. 25. 

Marszałek Piłsudski 292 głosów, wojewoda Bniński 193. 
WARSZAWA. 31. V. (Pat). Punktualnie o godz. Il minut 25 rozpoczął po przerwie posiedzenie Marszałek Rataj. 

Na podstawie przedstawionego protokułu skrutynjium Marszałek stwierdził i zakomunikował Zgromadzeniu Narodowemu co 
następuje: Głosowało posłów i senatorów 546. Głosów nieważnych oddano 61, głosów ważnych 485. Absolutna większość 
243. Za Marszałkiem Piłsudskim oddano głosów 292, za Adolfem Bnińskim—193. Marszałek Rataj oświadczył przy oklaskach 
zgrom:dzonych, że Prezydentem Rzeczypospolitej został wybrany Józef Piłsudski, poczem Marszałek Rataj wezwał urzędują- 
cego sekretarza sen. Gruetzmachera do odczytania urzędowego protokułu Zgromadzenia Narodowego. Po odczytaniu i przy- 
jęciu protokułu p. Marszałek Rataj zwrócił się do członków Zgromadzenia Narodowego o pozostanie w gmachu Sejmu, 
zaznaczając, że po przerwie p-łudniowcj po porozumieniu się z elektem, będzie miał możność powiadomić członków Zgroma- 
dzenia Narodowego o terminie następnego Zgromadzenia Narodowego, które będzie przeznaczone do odebrania przysięgi od 
elekta, i ewentualnie o ileby elekt wyboru nie przyjął do wyboru nowego kandydata. Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 

11 min. 35. 

Kto głosował za Marsz. Piłsudskim? 
WARSZAWA, 31. V: (żeł, wł. Słowa), Aczkolwiek głosowanie na Zgromadzeniu Narodowem jest tajne, jednakże z zestawienia głosów 

łatwo odtworzyć sobie obraz jakie stronnictwa głosowały za kandydaturą :Marszałka Piłsudskiego. A więc głosy za Marszałkiem Piłsudskim oddali 
ezłonkowie klubów: P. P. S., Stronnictwa Chłopskiego, Wyzwolenie, Klubu Pracy, Koła Żydowskiego, Zjednoczenia Niemieckiego, Matakiewicza, 
N. P. CH, Okonia i większa część dzikich (13) oraz członkowie Piasta i N. P. R. za wyjątkiem posłów z tych klubów, którzy reprezentują Wiel- 
kopolskę, jak również i 9 członków klubu Ch.-D, którzy przed głosowaniem oświadczyli, że będą głosowali za marszałkiem Piłsudskim. 

Marszałek Piłsudski wyboru nie przyjmuje. 
WARSZAWA, 31 V. PAT. O godz. 13. O godz. 12 m,45 do Klubu Sprawozdawców parlamentarnych przybył 

p. Marszałek Sejmu w towarzystwie Prezesa Rady Ministrów Bartla i zakomunikował zebranym tam przedstawicielom 
prasy co następuje: Tuż prawie po zakończeniu Zgromadzenia Narodowego p. Marszałek Piłsudski nadesłał mi 
pismo, w którem oświadcza, że wyboru na Prezydenta nie przyjmuje. Udałem się do niego z p. Premjerem Bartlem 
i p. Marszałek potwierdził decyzję swoją, wyrażoną w pismie, oświadczając, iż decyzja ta jest nieodwołalna. WOBEC 
POWYŻSZEGO -P. MARSZAŁEK RATAJ ZAKOMUNIKOWAŁ, Iz NA JUTRO NA GODZ. 10-ią RANO ZWOŁUJE 
POSIEDZENIE ZGROMADZENIA NARODOWEGO CELEM WYBORU PREZYDENTA. - 

MOTYWY ODMOWY MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 

WARSZAWA, 31 V. PAT. List Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego do Pana Marszałka Rataja. 
PANIE MARSZAŁKU. ' 

Dziękuję Zgromadzeniu Narodowemu za wybór. Po raz drugi,w moim życiu mam w ten sposób zalegalizowanie moich czynności 
i prac historycznych, które niestety dla mnie spotykały się przedtem z oporem i niechęcią dość szeroką. Tym razem dziękuję wszystkim Panom, że 
wybór mój nie był jednomyślny, tak jak to było w lutym 1919 roku. Mniej może będzie w Polsce zdrad i fałszów. Niestety przyjąć wyboru 
nie jestem w stanie. Nie mogłem wywalczyć w sobie zapomnienia, nie mogłem wydobyć z siebie aktu zaufania do siebie w tej pracy, którą 
już raz czyniłem, ani do tych, co mnie na ten urząd powołują. Zbyt silnie w pamiąci stoi mi tragiczna postać zamordowanego Prezydenta Naru- 
towicza, którego nie zdołałem od okrutnego losu uchionić. Zbyt silnie działa na mnie brutalna napaść na moje dzieci, Nie mogłem też nie 
stwierdzić raz jeszcze, że nie potrafię żyć bez pracy bezpośredniej, gdy istniejąca Konstytucja 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 nie tylko tym co za mną 

głosowali, lecz i tym co za salą Zgromadzenia żądają tego odemnie, Sumienie, do którego się odwoływałem po tysiąc razy ostatniemi dniami 

niepozwoliło mi zadość uczynić tym ządaniom. Dziękuję raz jeszcze za wybór i proszę o natychmiastowy, daj Boże szczęśliwy wybór Prezydenta 
Rzeczypospolitej. J. PIŁSUDSKI, 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASEAW -- ul. 3-g0 Maja 64 i 

DU KSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 
G ŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziernian 
LIDA — ui. Majora Xiackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — ul, Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Co mówi Rektor Marjan Zdziechowski? 
— Wywiad Stowa — 

Wobec znanego wyniku Zgromadzenia Narodowego i odmowy przy= 
jęcia Prezydentury przez Marszałka Piłsudskiego, zwróciliśmy się do J. Ma- 
gnificencji Rektora prof. Marjana Zdziechowskiego z prośbą o opinję co 
do najodpowiedniejszej kandydatury na jutrzejsze Zgromadzenie. 

J. Magnificencja Rektor Zdziechowski niezważając na spóźnioną porę 
przyjął nas i udzielił następującej odpowiedzi: 

— „Przedewszystkiem zanim odpowiem na pytanie muszę zaznaczyć, 
że swoją własną kandydaturę uważam za nierealną, prowokującą obie 
strony zarówno ultra czerwonych jak i ultra prawych. 

Jeżeli chodzi o kandydaiurę na Prezydenta Rzeczypospolitej, to do- 
prawdy jestem w kłopocie, wobec niespodziewanego zwrotu jakiego 
jesteśmy świadkami. Mogę tylko mówić o sympatjach, a więc chętnie wi- 
działbym na stanowisku Prezydenta Rzeczypospolitej ks. Zdzisława Lubo* 
mirskiego, ks. Eustachego Sapiehę lub p. Aleksandra Meysztowicza“. 

Okrzyki pos. Wojewódzkiego z NPCh, i 
Śpiewy poselskie. 

WARSZAWA. (31V. (żel. wł. Słowa). W czasie odczytywania pro- 
tokułu skrutynjum pos. Wojewódzki krzyknął „Żądamy uwolnienia więźniów 
politycznych". Okrzyk ten podchwycili komuniści. 

Po zamknięciu obrad Zgromadzenia Narodowego przy wyjściu z sali 
posłowie z lewicy zaintonowali hymn «Jeszcze Polska nie zginęja» ukra- 
ińcy zaśpiewali hymn „Szcze ne wmerła Ukraina". 

7. L. N. żąda dochodzenia w sprawie tajem' 
niczych strzałów w Sulejówku. 

WARSZAWA, 31 V. (żel. wł, Słowa). Pos. Głąbiński (Z. L. N.) wysto: 
sował pismo do Marszałka Sejmu Rataja, w którem domaga się, aby rzad 
przeprowadził dochodzenie w sprawie strzałów w okolicach Sulejówka. 
Jednocześnie pos. Głąbiński zapowiedział, że w tej sprawie zabierze głos 
ma. najbliższem posiedzeniu Sejmu 

Pomorzedomagajgsię sutonomji administracyj- 
no-gospodarczej. 

GDAŃSK, 31 V. Pat. „Echo Gdańskie” zamieszcza następujący ko- 
munikat: Przedstawiciele wszystkich warstw i stanów na Kaszubach, a 
mianowice z powiatu Puckiego, Kartuzkiego, Kościerzyńskiego i Chojnic- 
kiego, złożyli władzom pomorskim Teen ošwiadczenie; 

1) Nie uznajemy wytworzonego w Warszawie stanu rzeczy za stan 
prawny, lecz faktyczny. 2) Domagamy się, aby utworzony komitet obrony 
narodowej na Pomorzu wraz z władzami szedł po linji działalności 
organizacji obrony narodowej państwa w Poznaniu i tamtejszych władz. 
Zarazem domagamy się, aby nie czyniono żadnych zmian personalnych 
w administracji i wojsku, 3) Żądamy autonomji administracyjno-gospodar: 
czej dla Ziem Zachodnich Polski. 

URISWZE TO ORZZERZSOCZO TRE ZZROE OTTEORETOOK OZ OZEESCEOWA WODZE RE NZ TRZ 

Manifestacja oficerów na cześć Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 31—-V. Pat, Przegląd Wieczorny podaje: Na ulicach 
Warszawy odbywają kię manifestacje na cześć Marszałka Piłsudskiego. 
Na balkonach domów w śródmieściu wywieszono flagi z powodu tryum- 
falnego odrodzenia zwierzchniej władzy Marszałka Piłsudskiego. 

W południe na wieść o wyborze Marszałka na Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej w żywiołowym odruchu oficerowie min. spraw wojsk, i sztabu 
gen. opuścili biura wojskowe formując olbrzymi manifestacyjny pochód 
ku czci Marszałka. Oficerewie w liczbie zgórą tysiąca z kilkunaztu gene- 
rałami na czele prowadzeni przez pierwszego zastępcę szefa administracji 
armji gen. Norwid Neugebauera i szefa korpusu kontrolerów gen Gorec- 
kiego, udali się na plac Saski zatrzzmując się i zwrącając w szyku roz- 
winiętym frontem do pomnika ks. Józefa Poniatowskiego. | 

W głębi placu wzdłuż ul. Ossolińskich ustawiły się zwarte sze- 
regi bataljonu strzeleckiego. 

Na czoło kolumny oficerów wystąpił gen. Górecki i zwrócił sią 
do zebranych w te słowa: Koledzy, Zgromadzenie Narodowe powierzyło 
najwyższą władzę Rzeczypospolitej Marszałkowi Piłsudskiemu. Przybyliśmy 
tu aby o tej wielkiej wieści zdać raport Józefowi Poniatowskiemu i zło- 
żyć hołd Nieznanemu Żołnierzowi. 

Następnie robiąc zwrot do pomnika i salutując, wzruszonym ale sil- 
nym głosem generał Górecki zaraportował: „Marszałku Poniatowski mel- 
duję, że pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski objął z woli Narodu 
najwyższą władzę Rzeczypospolitej", poczem zwracając sią ku grobow- 
cowi Nieznanego Żołnierza powiedział: „Nieznany Żołnierzu Polski, przy- 
byliśmy zwiastować Ci wielką wieść o Polsce. Człowiek, który cię do 
boju na śmierć prowadził, który krwią swoją znaczył granice Rzeczy: 
pospolitej, otrzymał z woli Narodu najwyższą władzę Rzeczypospolitej, 
Wybacz, że sen Twój wieczny przerywamy okrzykiem: „Niech 'žyje 
pierwszy Marszałek, Prezydent Rzeczypospolitej Józef Piłsudski*. Raportu 
i hoidu wojsko wysłuchało na baczność, oddając honory wojskowe. 
Tłumy s tały w niemem skupieniu z obnażonemi głowami. 

W chwili, gdy generał Górecki skończył swe przemówienie za: 
brzmiały dźwięki hymnu narodowego. Zgromadzone rzesze publiczności 
rozpoczęły spontaniczne i długotrwałe owacje na cześć Prezydenta Polski 
Piłsudskiego. Poczem pochód oficerów wraz z otaczającym go tłumem 
przeszedł przed komendę miasta Krakowskiem Przedmieściem, oraz ulicą 
Królewską wznosząc entuzjastycyne okrzyki na cześć Prezydenta Piłsud- 
skiego. Pochód skierował się następnie na plac Saski, gdzie na rozkaz 
zwierzchników rozwiązał się przed pomnikiem Poniatowskiego. 

Równocześnie przed lokalami klasowych związków robotniczych 
zaczęli się gromadzić robotnicy, którzy uformowali pochody ze sztanda- 
rami i orkiestrami. Pochody te przy dźwiękach «Pierwszej Brygady» 
przeszeły ulicami miasta, kierując się na plac teatralny. Tu przed gma- 
chem ratusza ustawione zostały dwie (trybuny wokół których stanęły 
sztandary związków. Praca w instyiucjach wojskowych na znak uroczy - 
stego dnia dla wojska i narodu została dziś zawieszona, 

Od Administracji. 
Celem uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, prosimy 

Sz. Sz. Prenumeratorów - о niezwłoczne uiszczenie należności 
za m-c CZERWIEC. Dn. 10 czerwca przerwiemy wysyłanie 
gazety wszystkim zalegającym w opłacie. 
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Przed drugiem Zgromadz. Narodowym. 
Narady nad kandydaturami na Prezydenta Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA, 31 V. Pat, "Godz. . 1 min, 30. -O godz. 13 Marszałek Rataj p. rozpoczął konferencje z przywódcami 
stronnictw w celu naradzenia się nad kandydaturami na Preżydenta Rzeczypospolitej. Kolejno p. Marszałek przyjął posłów Dębskiego, Erdmana 

P.P.S., posła Chacińskiego z Ch. D. i posta Popiela z N. P. R. Niedbalskiego z Piasta, pos. Marka z 

uważa za akt zalegalizowania zamachu stanu z dnia 

Kandydaci Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA, 31V (łel.wt. Słowa). Marszałek Piłsudski po odmowie przyjęcia wyboru na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej, który 

12-g0 maja ze swej strony załeca tym wszystkim którzy oddali głosy za jego osobę aby w 
głosowaniu jutrzejszym poparli kandydatury prof. Marjana Zdziechowskiego, Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego lub prof. Mościckiego dyrek- 
tora zakładów w Chorzowie. 

Stanowiska klubów i przewidywania. 
Klub Związku Ludowo-Narodowego odbył krótkie posiedzenie, w wyniku którego póstanowiono utrzymać w mocy poprzednią uchwaję, 

co do zgłoszenia kandydatury wojewody Poznańskiego, Adolfa Bnińskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Klub P. S. L. Piast odbyt posiedzenie. Obrad nie 
Klub P. P. S. postanowił wysunąć własną kandydaturę, 

zakończono, Odraczając je do jutra o godz. 8 min. 30 rano, : ; 
przyczem wymieniane jest nazwisko pos. Daszyńskiego. Po posiedzeniu P.P. 

S, odbyło wspólne posiedzenie stronnictw lewicy, na którem pos. Marek zakomunikował stano wisko P P, S. Stanowisko te zostało przez Stran- 
mictwo Chłopskie zaakceptowane. Wyzwolenie decyzji w tej sprawie jeszcze nie powzięło. Inne kluby dotychczas obrad swoich nie zakończyły. 

Jak wynika z dotychczasowej sytuacji kandydatura Bnińskiego uzyska głosy ZLN, Ch. D. i Ch. N. Również zgłoszona ma być kandy- 
datura prof. Mościckiegó, dyrektora zakładów w Chorzowie. Za tą kandydaturą oddadzą głosy Klub Piasta, NPR., oraz Kiub Pracy. 8 

W daiszem głosowaniu prawdopodobnie dojdą tu głosy klubów lewicowych, które w pierwszem głosowaniu ewentualnie będą prokla- 

mowały własne demonstracyjne kandydatury, między innemi pos. Daszyńskiego. : ż SA 
O godz. 9 m. 15 zakończył obrady Klub Chrześcjańskiej Demokracji. Postanowiono głosować bez zastrzeżeń za kandydaturą Bnińskiege. 
Po zakończonych obradach Klub NPR, zakomunikował następującą uchwałę. klubową: Klub NPR. przyjął jednogłośnie 

sprawozdanie polityczne prezesa klubu Popiela о sytuacji wytworzonej nieprzyjęciem wyboru przez elekta Marszałka Piłsudskiego i 
do wiadomości 

uchwalił 
przyłączyć się wspólnie z Kiubem Piasta i Klubem Pracy do kandydatury prof Mościckiego i solidarnie za tą kandydaturą głosować. 

Klub ZLN. uchwalił jednomyślnie utrzymać kandydaturę wojewody Bnińskiego na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej. 

P.P.S. wysuwa kandydaturę pos. Marka. 
WARSZAWA, 31.V. (żel, wł. Słowa.) Na konferencji Marszałka Sejmu p. Rataja z przedstawicielami stronnictw początkowo wysunięte 

z pewnej strony koncepcję aby Marsz. Rataj zgodził się wystawić swoją kandydaturę na Prezydenta Rzeczypospolitej. Marsz. Rataj kategorycznie 
zastrzegł się przeciwko tej koncepcji. 

EX *zodzinach wieczornych zebrały się kluby lewicy w celu naradzenia dla Ww zajęcia stanowiska wobec kandydatury prof. Mościckiego 
wysunięty przez Marszałka Piłsudskiego, Na posiedzeniu tem zarysowały się różnice. Kluby P. P. $. i stronnictwa Chłopskie wysunęły koncepcję 
własnych kandydatów na pierwsze głosowanie. Rzecz prosta że kandydatury te mają charakter demonstracyjny. Wymieniono przytera nazwiska 
pos. Barlickiego, Daszyńskiego i Marka. > Ss AR i 

Również w godzinsch wieczornych obradowały mniejszości. Koło Żydowskie i Zjednoczenie Niemieckie postanowiło poprzeć kandydaturę 
prof. Mościckiego. Mniejszości słowisń:kie nie określiły jeszcze swego stanowiska w ten sposób przedstawiało się do godziny 114ėj wieczór. 
W/ tym czasie przybył do Sejmu premjer Bartel i odbył konferencję z posłami Dębskim (Str. Chł.) Poniatowskim (Wyzwolenie) i Niedziałkowskim 
(PPS.). O wyniku tej konferencji brak wiadomości. 

Obrady klubu P. P. S. zakończyły się o godz. 12 w nocy wysunięciem własnej kandydatury Prezesa klubu w osobie posła Marka. Brak 
„eszcze ostatecznej decyzji klubów Wyzwolenia i Stronnictwa Chłopskiego. 

„Halka* w Teatrze 
Polskim. 

Zapowiedziane na środę 2-go 

czerwca wykonanie estradowe opery 

„Halka*, w jej formie pierwotnej— 

jako opera dwuakłowa, nie powinno 

minąć bez żywszego zainteresowania 

naszych tak licznych wielbicieli jej 
twórcy, O ile wiadomo, lat temu 80 

Moniuszko gorliwie z całym zapałem 

młodości i polotu twórczego du- 

cha, mając już w dorobku kompozy- 

torskim gotową muzykę do kilku 
jednoaktówek, i znaczną część Śpiew- 
nika domowego”, zabrał się do kom- 

pozycji opery „Halka*, która następ= 

nie miała nie tylko opromienić sławą 

nieśmiertelną jego imię, lecz się stała 

trwałym fundamentem rozwoju dal- 

szego polskiej twórczości operowej. 

Jeżeli każdemu sercu polskiemu 

ukochanym klejnotem, z rozrzutnością 

kresusa wyposażonym w  najpięk= 

niejsze skarby natchnionych melodyj, 

niezmiennie jest „Halka*, tem droższą 

musi być wilnianom, zawsze przecho: 

wującym żywą pamięć o tem, iż ar- 

cydzieło Moniuszki—od najwcześniej- 

szej koncepcji do ostatecznego wy: 

kończenia— utworzone było w Wilnie. 

Wspólnie z librecistą Włodzimierzem 

Wolskim ukończył Moniuszko w 1847 

roku „Halkę*, początkowo zamkniętą 

w dwóch aktach; w tej formie uka- 

zała się ona w litografowanem wy- 

daniu j została wykonana 20 grudnia 

1847 (starego stylu), czyli w sam 

Nowy Rok 1848 na estradzie kon- 

certowej w sali Millera przez siły 

amatorskie, łącznie z artystami orkie- 

stry, wzbudzając niekłamany zapał. 

lej Zapewne nikomu z uczestników 

nie przyszła myśl do głowy, że ten 

Wrażenia rumuńskie, 

„Dans le cas ou la Rouma- 

mie ou la Pologne se verrai, 
atiaquće sans |'avoir provoguė, 

la Roumanie et rćciproquement 
la Pologne s'engagent š se prė- 
ter immediatement aide et assi- 
stance”, 

Artykuł dragi trakta- 
fu gwarancyjnego zawar: 
deka między Polską i Ru: 
munją 27 marca 1926 r. 

Polsko rumuńskiej konferencji pra: 

sowej w Galaczu ideologja i cele— 

Jej charakter w równej mierze poli» 

tyczny iak ekonomiczny. — Realny, 

wspólny interes i szerokie na przy” 
szłość perspektywy —Aljans prasowy 

polsko rumuński jako paralelne do: 

pełnienie „Prasowej Matej Ententy", 

Wypadki, których widownią była 

Warszawa w dniąch 12, 13i 14 maja, 
przysłoniły krwawą swoją zgrozą 

horyzonty polityczne dalsze, jak gdy- 
by się Polska była od nich oderwała, 
zawisłszy w jakieś wyodrębnionej z 
całego świata atmosferze. = 

"Tymczasem Polska, choćby mio: 
tana burzą wewnętrziią, niewiedzieć 

jak przesyconą elektrycznością, nie 

przestała ani na moment jeden obra: 
cać się w sferze politycznych intere- 
sów międzynarodowych, krążąc bez 
najmniejszej przerwy po orbicie 

własnej linji polityki tak zwanej ze- 

wieczór był początkiem nowej ery 
w muzyce polskiej i prawdziwemi na- 
rodzinami narodowej opery polskiej. 
Niedługo potem wystawiono „Palkę * 
w Wilnie na scenie z Rostkowską w 
partji tytułowej i Kleczyńskim z War- 
szawy jako Jontkiem. O ile się zdaje 
nigdzie — poza Wilnem — nie była 
„Falka* wystawiona w swej formie 
pierwotnej—dwuaktowej, a dopiero 
po dziesięciu latach i przezwyciężeniu 
wielkich przeciwności i nikczemnych 
intryg, wykonano „Halkę* na scenie 
opery warszawskiej, dnia 1 stycznia 
1858 roku w redakcji ostatecznej— 
czteroaktowej. 

Niezmiernie będzie interesujące po- 
równanie muzyki „Halki* dwuakto- 
wej—jakby pączka rozkwitającego z 
kwiatem zupełnie rozwinigtym—arcy- 
dziełem znanem i drogiem każdemu 
polskiemu miłośnikowi muzyki. 

Już sama koncepcja partji Jonika, 
napisanej przez Moniuszkę na głos 
barytonowy dla swego przyjaciela 
Bonoldiego, przerobiony dopiero dia 
Warszawy na partję tenorową, musi 
być bardzo różną od powszechnie 
znanej obecnie. 

Niewątpliwie zasługuje na popar- 
cie inicjatywa przypomnienia Wilnu 
tej wiekopomnej daty w rozwoju 
muzyki polskiej i zostanie przez miej- 
scowe społeczeństwo należycie oce- 
niona. Michał Józefowicz. 

В. 5. Grono uczestników w przed- 
stawieniu „Halki“ 2-g0 czerwca posta- 
nowiło złożyć tem hołd jubileuszowy 
p. Czesławowi Jankowskiemu. Uro- 
„czystość ta nie jest w żadnym związ- 
ku z obchodem, urządzanym przez 
Komitet jnbileuszowy i odłożonym, 
na stanowczą prośbę czcigodnego 
ubilata, do dnia 2-go października 

b: 

wnętrznej.. Konsekwencje raz wziętego 
rozpędu—lub, jeśli kto woli: kierun: 
ku—muszą rozwijać się z matema- 
tyczną precyzyjnością staczania się z 
góry kamienia, bez względu na to 
przez czyje ręce przechodzi teka mi- 
nistra spraw zagranicznych. 

Zdecydowanie pokojowa polityka 
międzynarodowa Polski spoczywa, jak 
gmach na poszczególnych palach, na 
pozawieranych dookoła  traktatach i 
umowach. Czy duch Locarna czy jaki 
inny duch unosić się będzie nad 
tych paktów granitami — trwałości 
tych fundamentów nie naruszy żadna 
„konferencja* choćby z pod najbar= 
dziej egzotycznego nieba. Wręcz 
przeciwnie: wszelki akt międzynaro- 
dowy ogolno-zasadniczy będzie mu- 
siał przystosować się do  traktato* 
wych gwarancyj, któremi poszczegól- 
ne państwa zabezpieczyły sobie: po- 
kój i nietykalność, 

Nowy nasz minister dla spraw 
zagranicznych p. August Zaleski. już 
pośpieszył oświadczyć, że nie zejdzie 
z liniji polityki przekazanej mu przez 
p. Skrzyńskiego, a ktokolwiek obej: 
mie tekę z ulicy Wierzbowej po jej 
obecnym per interim piastunie, ręczyć 
można, że również od pokoju zabez- 
pieczonego traktatami nie odstąpi, 
chyba owszem dążyć będzie do po: 
głębienia aljansów, utrzymujących 
państwo nasze w równowadze wśród 
ogromiego splotu bądź wspólnych 

  

  

W sprawie mylnej wiadomości podanej 
przez «Dziennik Wileński» jakoby hr. Jun- 
dziłł miał nadesłać do Wileńskiego Związku 
Ziemian list, w którym rzekomo miał się wy: 
razić, że wywiady zamieszczone w «Słowie» 
są kompromitujące dla Ziemiaństwa, przed- 
stawiciel «Słowa» usłyszał z ust samego hr. 
Jundziłła w Warszawie, że wiadomość ta 

jest nieprawdziwa i że prezes Kresowego 
Związku Ziemian listu takiego nie wysyłał. 

  

  

Nowcści wydawnicze. 
— «Wiadomości Literackie» zapozna: 

lą nas z godną najżywszej pochwały zapo- 
biegliwością z całym szeregiem postaci z 
dziedziny literatury i sztuki, z których pra- 
cami przeciętny inteligent polski nie spoty- 
ka się — bywa — że wcale. A [udzie 
to wszystko wybitni, często znakomici. Ma- 
my ich w Polsce sporo, chwalić Boga. Tylko 
niestety, za mało są znani jak Polska szero- Ó 
kai długa! W ostatnich « Wiadomościach» dą- 
no b. ciekawy wywiad z profesorem |wow- 
skiej wszechnicy, Wł. Kozickim autorem 
niepospolicie pięknych i cennych studjów 
z epoki włoskiego Renesansu. W tymże 
numerze: wywlad z głównym pisarzem ro! 
syjskim Ilją Erenburgiem, 

— <Muzyka> (zeszyt na maj b. r.), P. 
M. Graiczyūska analizuje opinję o muzyce 

św. Tomasza z Akwinu, słynny muzyk eze- 
ski Janacek opowiada jak omal, że nie został 
dyrektorem warszawskiego konserwatorjum 
L. M. Rogowski proponuje wcielić do orkie- 
stry symfonicznej tegoczesnej trzy nowe in- 
strumenty, mianowicie szklaną harmenikę 
Franklina, syrenę używaną na parostątkąch 
transatlantyckiich (ach, ty mój Boże!) tu- 
dzież specjalnie skonstruowany cylinder cb- 
rotowy na któryby padały płytki metalowe 
<wywołując skrzeczenie o określonej wyso- 
kości tonu». Czy istnieje potrzeba tych no- 
wych brzmień? Czas to pokaże. No, i fanta- 
zja kompozytorów. 

— W «Wiadomościach Muzycznych» 
(Nr. 12) ciąg dalszy obszernego studjum An, 
Millera «Szkice z dziejów muzyki na Li: 
twie>, 

— Pinchas Kon: «Pierwszy słownik 
polskożydowski i jego autor Lewin 
Liondor>. Wilno, 1926, 

Jest to odbitka—w żargonic—z Księgi 
zbiorowej wydanej za cześć d-ra A, Lan- 
dau'a. W języku polskim dołączone jest 
streszczenie cizkawego studjum, opartego 
głównie na egzemplarzu słownika znalezio- 
nym w wileńskiej bibljotece uniwersyteckiej. 

w słownik wydany był w Wilnie w roku 
1827+ym. Autor, zowiący się właściwie Lejba 
Abramowicz <zeuropeizował» swoje nazwisko 
na Liond'or. (Lajb po polsku: lew). Urodził 
się w Wilnie w dzielnicy żydowskiej w po- 
bliżu kościoła św. Mikołaja. Obszerniej niż 
w przedmowie pisze p. P. Kon o słowniku 
i jego twórcy w «Naszym Przeglądzie» z 23 
maja i następ: 

  

w Wilnie na), 

ul. Wiwulskiego Nr 11 

oraz Informacyj udziela Kancelarja, — 
im, Kr.- ZygmuntarAugusta 

Lekcje w r. szk. 1926/27 w klasach I, 
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Bklasowe Koadukacyjne Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego 
program gimnazjów państwowych typ humanistyczny (łaci: 

godziny łaciny mogą być na życzenie zastąpione godzi- 
nami przedmiotów matematyczno « przyrodniczych 

Własny, hygieniėzny lokal w oddzielnym budznku z ogrodem przy 

Zapisy przyjmuje do wszystkich klas, od lej do VIlLej włącznie, 

„Pohulauka 11 Il piętro 
od 4ej do Sej 

Egzaminy wstępne rozpoczną się dnia 25 czerwca b. r. 

dzinach rannych, w pozostałych wyższych w godz. popołudniowych. 

(róg ul. Piłudskiego) 

NARAZIE w gmachu gimnazjum 
w godzinach 

Il, III, i [V odbywać się będą w go- 
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bądź sprzecznych interesów między- 
narodowych. 

Oczywiście, nie miejsce tu na 
formalne exposć naszej obecnej poli- 
tyki zewnętrznej. Wystarczy liczyć się 
w tej chwili jedynie z jednym аК- 
tem. Polska, nie wchodząc do t. zw. 
Małej Ententy (Czechosłowacja, Ru- 
murija i Jugostawja), dąży do jaknaj- 
ścislejszego zbliżenia się do Rumunii. 
Oto dziś jeden z zasadniczych kano- 
nów naszej polityki międzynarodowej. 
A bynajmniej nie drugoplanowy i nie 
akcydentalny. W równej dziś mierze 
Rumunja zabiega о nawiązanie z 
Polską jaknajściślejszych stosunków 
zarówno natury politycznej jak ekono- 
micznej. Podwaliną tej harmonji jest 
leżący jak na dłoni wspólny interes, 
najsolidniejszy fundament wszelkiego 
sojuszu. ź 

Wystarczy spójrzeć na powojenną 
mapę Europy. Ujrzymy tam Polskę i 
Rumunję spięte ze sobą, jak klamrą, 
krótką, lecz wystarczającą, wspólną 
linją graniczną od Chocimia do Kar- 
pat tak zwanych Leśnych. Tak spięte 
ze sobą oba pańsłwa mają na wscho- 
dzie wspólną granicę odcinającą Eu- 
ropę środkową (czy rychłej, krótko 
mówiąc: Europę) od Rosji bolszewic- 
kiej na przestrzeni ogromnej, sięga- 
jącej z pod Dynaburga aż pod Odesę. 
Ślepy chyba nie dojrzy politycznego 
znaczenia takiego wspólnego położe: 

nia geograficznego. Wrócimy doń 
niejednokrotnie jeszcze. 

Potem, nie Odrywając oczu od 
mapy Europy, ujrzymy jak na dłoni 
oba kapitalne punkty wielkiego trak- 
tu handlowego: Gdańsk u ujścia 
Wisły do Bałtyku i Galacz nad Du- 
najem prawie u jego ujścia do morza 
Czarnego. Jest to prastary trakt 
tranzytowy łączący ongi Bałtyk aż z 
Bagdadem. Jest to ten szlak importo- 
wo-exportowy, o którym jest mowa 
w traktatach podpisanych w 1450 ro- 
ku przez naszego Króla Kazimierza 
Jagiellończyka i znakomitego hospo- 
dara mołdawskiego Szczepana zwa- 
nego Wielkim. Jest to potężny teren 
systemu nieprzerwanej komunikacji 
wodnej, którego ogniwami za pano- 
wanie jeszcze Króla Stanisława Au- 
gusta Poniatowskiego były Wisła, 
Niemen, Prypeć, Bug, Dniepr, spięte 
kanałami Ogińskiego i Królewskim. 
Jest to droga najkrótsza, którą usiać 
kanałami zamierzał sejm galicyjski, co 
miała łączyć San z Dniestrem, i do 

„której zrealizowania nie dopuściła, 
w oczach naszych polityka austro- 
węgierska. O tę historyczną drogę 
znowu chodzi... O otworzenie dia 
polskiego handlu i przemysłu— Duna- 
ju z jego ujściami otwartemi na cały 
Levant, na Azję Mniejszą, na Arabję, 
na Egipt, a zaś portów naszych baltyc- 
kich dla rumuńskiego exportu tudzież 
dla lewantyńskiego przez Polskę tran- 
zytu, Jakie by to wręcz nieobliczalne 
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Nowy gabinet w Portugalji, 

LIZBONA, 31—V. Pat. Prezydent Republiki powierzył tworzenie no- 
wego gabinetu przywódcy ruchu ludowego Cavecadesowi. 

Przemysłowcy Nfemieci Francji. 
LUKSENBURG, 31—V. Pat. Odbyła się tu w ostatnich dniach pod 

przewodnictwem jednego z najwybitniejszych przemys-owców Iuksembur- 
skich p. Mayriecha konferencja pomiędzy różnemi osobistościami ze świa- 
ta przemysłowego fiancuskiego i niemieckiego. Utworzony został komitet, 
który ima na celu opracowanie programu współdziatania gospodarczego 
kulturalnego między Niemcami a Francją. 

Tragiczny wypadek. 
BERLIN, 31—V. Pat. Na szosie między Berlinem a Dreznem w odle- 

głości 70 kilometrów od Berlina zdarzył się w niedzielę wypadek samie- 
chodowy, którego ofiarą padł przewodniczący międzysojuszniczej komisji 
kontrolnej Valeh. Valeh mia złamana rękę. 

„Oczyszezanie armji" w Bułgarji, 
SOFJA, 31—V, Pat, Na propozycję ministra wojny rząd zawiesił w 

Mrzędowaniu szefa sztabu generalnego, jako też dowódców pułków i 
dywizji, Zarządzenie to spowodowane zostało pragnieniem aby oczyścić 
armję od elementów zaangaćowanych pol'tycznie. Akcja ta jest początkiem 
walki przeciw istniejącym tajnym spiskom. 

Cziczerin jedzie do Włoch. 
LONDYN. 31.V. Pat. Telegraphen Com>any. Wedle doniesień „Ba- 

ily Telegraph” Cziczerin uda się wkrótce do Włoch, aby doprowadzić de 
zbliżenia między Rzymem a Moskwą. Zdaniem dziennika piany Rosji idą 
w kierunku stworzenia przeciwwagi przeciw Lidze Narodów. 

Sułtan skazany na śmierć. 
BEJRUT. 31.V. Sąd wojenny w Damaszku skazał zaecznie na śmierć 

sułtana Atirache oraz szereg przywódców buntowników. 

ее Kryzys węglowy w Angiji. 
LONDYN. 31.V. Pat. W przebiegu kryzysu węglowego w Angiji 

siema poważniejszych zmian. O terminie wznowienia rokowań nie možra 
nic pewnego powiedzieć. Dziś o północy upływa termin porozumienia 
przejściowego, opartego na zasiłku rządowym dla przemystu węglowego 
w wysokości trzy miljony funtów szterlingów, Gazeta wieczorna „The 
Star“ donsi, že premjer Saldwin konferował pośrednio z obu stromami 
podczas pobytu w swej rezydencji letniej w Chesuers, 

Katastrofą aeroplanówa w Kownie, 
Z Kowna donoszą: 27 maja o g. 6 rano aeroplan, uniosłszy się 

z aeorodromu, zaczął z niewiadomych dotąd powodów prędko opuszezać 
się i na skutek zaczepienia o drzewo spadł, _ 

Lotnicy lejtenant Motuzas został zraniony ciężko, Rukis zaś lekko. 

Z SĄDÓW. 
Fałszerze 20 to dolarówek.—Pro- 

ces szpiegowski. 
Masówe wprost zjawianie się w latach 

Dolar w Warszawie. 

WARSZAWĄ, 3I-V. (fel. wł Stewa). o IRDA nis B dolara A wpro w obrotach prywatnych dolar w i 1922 i 23 w Wilnie fałszywych 20-to dola- bez adbiórców 11,25, w olmoląch. as rówek pamiętamy wszyscy, W dniu wczo- dzybankowych 11 w płaceniu. Bauk. rajszym właśnie, sąd okręgowy w Wilnie Polski płacił 11,00. Złeto w żądaniu bez” pod przewodnictwem sędziego Jodziewicza odbiorców 5,90. 
rozpoznawał tę sprawę; SESEESE 

Z RZ S & 

pod kier. S. ŠWIDA 

Akt oskarżenia sformułowany został (S 
przeciwko małżonkom Abramowi i Cyli Ger- az 

Szkołą „DIECKO POL SKIE* 

PRZEDSZKOLE pobiera opłatę od 15 de, 
0 zł. m. (zależnie od zespołu dziecii lokata) 

    
szaukron i małżonkom Idy i Szmujło Bane- 
rom. W toku rozprawy wyjaśniło się, że 
251V 23 r. stróż domu Nr. 45 przy ul. Wi- 
leńskiej będąc przypadkowo na strychu nie- 
zamieszkałego domu znalazł zawiniątko, w 
którem znajdowały się dwie klisze do odbi- 2 
jania wspomnianych banknotów dolarowych. 

ledztwo doprowadziło do aresztowania 
Gerszauktonów. Oboje oni na śledztwie po- 
czątkowem nie przyznali się, przyczem ona 
zeznała, że paczkę zawierającą klisze otrzy- 
mała od żony brata — Idy Banerowej, lecz 
paczkę tę ktoś u niej skradł. 

Na ławie oskarżonych zasiadł tylko 
Abram Gerszaukron, bowiem pozostali 
współoskarżeni zdołali zbiedz, będąc zwol- 
nieni zą kaucją. 

„ Sąd po przesłuchaniu dziesięciu Świad- 
ków i zaznajomieniu się z orzeczeniem bie- 
głego pr B. Moszczewskiego przybyłego spe- 
cjalnie z Warszawy, a który stwierdził, że 
klisze wykonane były po mistrzowsku nie 
zgzdził się z wywodami obrońcy p. Sienkie- 
wiczówny i skazał Abrama Gerszaukrona 

  

ANTONI SKURJAT 
artysta-fotograt 

tel, 328 Wilno, Mickiewicza 7 

SAP sos PODL asa DRUKARNIA Bej 
> > > a: więzienia zamie- Ea WYDAWNICTWO a WILENSKIE“ Ba 

W stosunku do pozostałych oskarżonych = Kwaszeinia 23.23 
rozesłane są listy gończe. T. 

* kie roboty w za- : 
kres drukarstwa a 
wchodzące. By 

  

przyjmuje wszel- 

W dniu dźisiejszym 1 czerwca r. b. z0- 
stanie rozpatrzona w Wil. Sądzie Okręgowym 
Sprawa niejakiego Sakowicza oraz Andryło- 
wiczą eskarżonych z art. 102 K. K. za dzia- 
lainošė komunistyczno szpiegowską, zmie- 
rzającą do obalenia istniejącego w państwie 
ustroju społecznego. (w) 

  

miało znaczenie dla rozwoju portu szukalibyśmy napróżno interesów pe - 
w Gdańsku, rozwodzić się nie trzeba. litycznych takiej skali, jak szeroko za 

, Rumunja, ustaliwszy traktatowo kreślone przed chwilą, 
miejsce i rolę swoją w Małej En- — Jestem przekonany— mówił p. 
tencie nie omieszkała wejść w jaknaj- minister Duca otwierając konferencję 
Ściślejszy kontakt z najbliższymi swy. w Sinaia—że panowie potrafią wy: 
mi dwoma aljantami. Misję tę po: tłumaczyć opinji publicznej wszech- 
wzięła prasa wszystkich trzech państw Światowej, że Czechosłowację, kró- 
—i mozolne to dzieło, wysoce deli- lestwo Serbów, Chorwatów i Sroweń- 
katne lecz jakże wdzięczne zarazem, ców tudzież Rumunię łączy przedew- 
prowadzi właśnie ku niezmiernemu szystkiem obrona nietykalności ich 
pożytkowi politycznych, ekonomicz- terytorjów, ufundowana na istnieją - 
nych i kulturalnych interesów sfede- cych traktatach. | 
rowanej Małej Ententy. Konterencja w Gulaczu, stojąca 

W. roku zeszłym, w połowie sierp- również pod  oficjalnemi auspicjami 
nia, z inicjatywy wyjątkowo energi. obu ministerstw spraw zagranicznych, 
cznego i zręcznego Szefa biura pra: warszawskiego i bukareszteńskiego, 
sowego Oraz propagandy przy ru- miała ideologję w wiele wyraźniejszą 
munskiem ministerstwie spraw za- i szerszą. Oprócz ogólnego celu na- 
granicznych dyr. Mikołaja  Dianu wiązania żobopólnej znajomości mię- 
działającego z pełną aprobatą ówczes- dzy obu państwami, narodami, spo- 
nego ministra spr. zagranicznych łeczeństwami, oprócz zorganizowania 
excel. E. M. Duca, odbyła się w Si- stałej, pewnej a bezpośredniej wymia- 
naiu (godzin cztery od Bukaresztu, ny informacyj prasowych, zjazd w 
w przepięknej górskiej miejscowości) Galaczu miał misję zainteresowania 
walna konferencja prasowa. Wzięli w drogą prasy zarówno opinji publicz- 
niej udział delegaci trzech państw nej jak sier rządowych, sfer handlo- 
i położyli fundament pod zapoznanie wych i przemysłowych jak wogóle 
się ze sobą trzech społeczeństw, sfer miarodajnych: sprawą istnieją- 
trzech narodów, trzech grup socjal- cych między Polską a Rumunją wiel- 
nycht worzących blok polityczny ... em kich wspólnych interesów natury eko- 
tout cas, na wszelki wypadek. nomicznej, mogącyeh stanowić silną 

Ideologia warunkująca charakter podstawę dla zawiązanego już —przez 
konferencji w Sinaia inną była atoli traktat gwarancyjny z 27 marca r.b— 
niż konferencji rumuńsko-polskiej w polsko-rumuńskiego aljansu politycz- 
Galaczu, tegorocznej, majowej. Po- nego, zaczepno-odpornego. 
dobnie jak w łonie Małej Ententy Zjazd w Galaczu byt io dopiero
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KURJE 
Zagadnienia sanitarno- 
weterynaryjne na tere- 
nie W-wa Wileńskiego. 

W dn. 19—21 b. r. odbył się w 
Wilnie zjazd referentów weterynaryj- 
Mych W-wa Wileńskiego pód prze- 
Wwodnictwem Inspektora Weterynaryj- 
ego p. A. Głuchowskiego. Przed- 
miotem obrad zjazdu były wnioski 
p. M. Rymkiewicza, lustratora weter. 
wysunięte przezeń na podstawie prze- 
prowadzorych lustracyj poszczegól- 
nych powiatów. i Е 

Zjazd, w k!órym udział przyjęli 
tównież lekarze weter. samorządowi, 
„nacechowany byt zrozumieniem real- 
Mych zadań ciążących na lekarzu we- 
ter. w związku tak z polityką ekspor- 
tową i koniecznością stworzenia dla 
 zwierzostanu najbardziej sprzyjających 
warunków rozwoju, jak również wy- 
Mogami polityki skarbowej polegają: 
tej na zwiększeniu dochodów z racji 
ńwiadczeń łożonych przez dozór sa- 
itarno weterynaryjny. 

Po dokładnem rozpatrzeniu, uzu- 
Pełnieniu i uzgodnieniu przediožo- 
ego programu sanacji stosunków 
weterynaryjnych w powiatach Zjazd 
chwalił następujące wnioski: 

1) Ujednostajnić, ścisły nadzór sa- 
nitarno-weter. we wszystkich rzeźniach, 
miejscach uboju i stacjach kontioli 
mięsa, opracować regulaininy uboju 
w powiatach dostosowując je do 
miejscowych warunków, zaprowadzić 

_ Jednolite księgi kontroli uboju. 
2) Opłaty z tytułu dozoru saniiar- 

 aego obniżyć odpowiednio do istot- 
nych świadczeń urzędowych na rzecz 
dozoru, nie dopuszczając do tworze- 
nia z tych opłat -źródła dochodu 
gminy, ujednostajnić te opłaty, zbyt 
różnolite w poszczególnych powia- 
tach, i wreszcie wprowadzić ścisłe 
księgowanie wpływów z omawianych 
opłat jak również kontrolę przychodu 

"| wydatków z tego tytułu. 

3) Przyjąć za wzór ustalone przez 
Zjazd wymogi dotyczące zaopatrywania 
urzędów gminnych (magistratów) oraz 
Ogłądaczy zwiesząt w zeszyty pa- 
szportowe, jak również uregulowania 

kwesiji wydawania świadectw po“ 
chodzenia zwierząt. 

4) Dążyć do ścisłego przestrzega- 
nia obowiązujących przepisów w przed- 
miocie wydawania Świadectw tran» 
sportowych dla wewnętrznego i ze- 
wnętrznego obrotu zwierząt 

Pozatem Zjazd stwierdził konie. 
czność pobudzenia wydziałów powia 
towych i Magistratów do akcji orga- 
nmizowania asekuracji zwierząt rzeź- 
nych w m. Wilnie i powiatach, za 
wyjątkiem pow. Dziśnieńskiego i m. 
Oszmiany, gdzie asekuracja zwierząt 

już została wprowadzona na mocy 
odnośnych reskryptów Ministerstwa 
Rolnictwa i Dp. ; 

Dyskusja o obecnym stanie wete- 
tynarji samorządowej 'w powiatach 

weterynaryjnych w niektórych po 
wiatach  sanacja tych stosunków 
natrafia w 1926 r. na przeszkody 
wskutek odciągania preliminowanych 
w tym celu sum na inne ogólne wy- 
datki, co prowadzi do zwijania istnie- 
jących już placówek weterynaryjnych, 
jak przychodnie i t. d. 

Referenci weteryn. w niektórych 
powiatach nie bywają nawet zaprasza- 
ni na posiedzenia Sejmików i Wy- 
działów Powiatowych a wszelkie 
sprawy weterynaryjne są lekceważo- 
ne, niedoceniane, załatwiane bez fa- 
chowej opinji refer. weter. oraz spy- 
chane na ostatni plan. Wszelka akcja 
ref. wet. zmierzająca do poprawy 
stosunków San' wet. w powiatach 
natrafia na przeszkody ze strony in- 
spektorów samorząd., którzy sprze- 
ciwiaja się użyciu sum z opiał wete- 
rym. na właściwe palące potrzeby, u- 
stalając nawet w urzędach gminnych 
minimalne wynagrodzenia dla perso- 
nalu weterynaryjnego, @е znając ich 
warunków pracy. 

Dia uzdrowienia tych nienormal- 
nych stosunków požądanem jest: 1) 
bo  referenci weter. starostw byli 
jdnocześnie refer. weter. Wydziałów 
powiatowych w myśl intencji Roz- 
porz. Rady Ministrów Dz. Ust. 1922 
r. Nr. 102 poz, 676. 

2) by byli stale zapraszani na po- 
siedzenia Wydziałów Powiat. i Sej: 
mików, 3) by Wydziały powiatowe 
rozstrzygały sprawy weterynarji sam z 
rządowej tylko w porozumieniuo- 
refer. weteryn zgodnie z jego facho- 
wą opinją, 4) niezbędnem jest zapro- 
wadzenie osobnych „cont* na sumy 
wpływające z opłat weteryn. w gmi- 
nach oraz przeznaczenie ich w pier- 
wszym rzędzie na potrzebne inwe- 
stycje weteryn, wynagrodzenie perso- 
nelu weteryn, 5) praca lekarza weie' 
ryn. samorządów. w powiecie winna 
być skoordynowaną z pracą państwo- 
wych lekarzy weteryn. zwłaszcza w 
walce z chorobami zakaźaemi zwie- 
rząt, 6) zależnie cd ilości lekarzy 
weter. państwowych i samorządo- 
dowych należy stworzyć po powia 
tach rejony weteryn. z wyznaczeniem 
siedziby w rejonach. (k). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Nabycie przedsiębior 
stwa. Władze odnośne wyjaŚniły, że 
jeżeli przy rozwiązaniu spółki dwu- 
osobowej i przejściu przedsiębior: 
stwa na własność jednego z dotych* 
czasowych spólników zastrzeżony 
został zakaz utrzymania dotychczaso* 
wej firmy, składającej się z nazwisk 
obu spólników, prawonabywcy no: 
wego : właściciela przedsiębiorstwa 
nie mają prawa dodawać do swocjej 
firmy nazwy pierwotnej, chociażby z 
dodatkiem słowa „dawniej*. 

— (n) Ograniczenie egzekucji 
przy ściąganiu podatku przemy- 
słowego za Il półrocze 1925 r. 
Ministerstwo Skarbu poleciło urzę- 
dom skarbowym, aby przy przed- 

wykazała, iż takowy niedoceniony wstępnem badaniu odwołań, w miarę 
jest tak przez samorządy gminne jak wyniku tych że ograniczały egzeku: 
powiatowe, a zwłaszcza niższy per- 
sonel weterynaryjny. 

Zapoczątkowana przez referentów rzeczoznawców 

pierwszy krok dany w tym kierunku. 
Konferencja nosiła wyraźną nazwę 
sonfėrence constitutive (podobnie jak 
i zjazd w Sinaia, z którego wyszła t. 
zw. Mała Ententa Prasowa czyli P. 
E. P.). W Galaczu miała się dopiero 
tylko ukonstytuować stała organiza - 
eja prasowa mająca róznoległą re- 

prezentację swoją centralną w War- 
szawie i Bukareszcie. Został w Ga- 
łaczu nawet opracowany statut takiej, 
aby się tak wyrazić, instytucji, mają: 
cej skroconą nazwę P, R, P. (Presse 
Roumaino-Polonaise). 

Dwa siowa uczynią Od razu zro- 
zumiałą wagę, którą ma dla Polski 
nawiązanie bezpośrednich stosunków 
informacyjnych z prasą rumuńską. 
Oto w chwili obecnej prasa buka- 
reszteńska otrzymuje (zbiegiem oko- 
liczności, nad któremi nie rozwodzę 
się) informacje o tem, co się dzieje 
w Polsce „..Via Berlin, w najpomyśl- 
niejszym wypadku via Praga. Sapien- 
ti sat, Proszę sobie wyobrazić, nie- 
daleko szukając, prasę rumuńską po- 
dającą wiadomości o stosunkach np. 

aliiewsko:polskich w oświetleniu... ber- 
lińskiem! 

Konferencję w Galaczu organizo- 
wali i z ramienia swoich ministerstw 
jej przewodniczyli obaj szefowie biur 
prasowych przy ministerstwie spraw 
zagranicznych tudzież propżgandy, 
niestrudzony dyr. M. Dianu i mini- 
ster dr. Tadeusz Grabowski były nasz 

„ poseł w Sofji, niepospolicie biegły w 

4 

cję podatku. Przewodniczący Komisji 
winien przy tem zasięgnąć opinii 

odnośnych branż, 

sprawach polityki zagranicznej a 
jednający swoich i obcych wielką 
kuriuazją w obejściu oraz przedziw- 
nie sympatycznemi cechami osobiste- 

mi. Dyrektywa nadana przez dyrekto- 
ra Dianu i ministra Grabowskiego 
pracom i tokowi konferencji była 
jasna. Niemniej jasne i wyrażne było 
dla nas wszystkich, zawodowych 
dziennikarzy, zarówno dla polskiej 
jak dla rumuńskiej delegacji, to, na 
czem by mogła polegać rola prasy 
sprzymierzonej z obu ministerstwami, 
i sekundującej — własnemi sposoba- 
mi — zamierzeniom obu rządów. 

W wielu analogicznych zjazdach 
zdarzyło mi się uczestniczyć. Nie 
pamiętam na żadnym pełniejszej zgo* 

dy i harmonji co do konieczności po: 
pierania celu, uznawanego przez 
wszystkich za realny i wysoce pożą- 
dany. Odczytane na plenarnych po- 
siedzeniach memorjały i rozprawy — 
ściśle przystosowane ad usum zawo- 
dowych dziennikarzy, zatem bez fra- 
zesów „nastrojowych* i tłumaczenia 
rzeczy aż nadto jasnych — rozwijały 
tylko i pogłębiały tematy zasadnicze. 
W komisjach (było ich cztery) dy- 
skusję żywszą wywoływały jedynie 
szczegóły natury technicznej, organi- 
zacyjnej. е 

Krzepki sojusz politycziy polsko- 
rumuński miał tak jasne uzasadnienie 
logiczne, źe nikt zgoła nie odczuwał 
potrzeby sziucznej podniety patetycz- 
nych frazesów ani sofistycznych, na: 

R GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

powołanych już to z grona osób 
poleconych przez miejscowe organi: 
zacje, już 10 z pośrod innych osób 
wedle uznania przewodniczącego 
komisji. 

— (o) Nowy cennik na arty- 
kuly spožywczo-kolonjalne. Zrze- 
szenia kupieckie przedstawiły do 
zatwierdzenia do Komisarjatu rządu 
na m. Wilno nowy cennik detaliczny 
na artykuły spożywczo - kolonialne. 
W porównaniu z cennikiem, obo- 
wiązującym od dnia 19 go kwietnia 
r. b. nowy cennik ustala podwyżkę 
na niektóre artykuły od 20 do 30 
proc. 

— (n) Przedpłata podatku 
przemysłowego za 1 półrocze 
1926. Wszyscy płatnicy maja do 15 
czerwca r. b. wpłacić 40 proc. po: 
daiku wymierzonego im za Il półro: 
cze 1925 jako przedpłatę za l półro: 
cze 1926. 

— (n) Sprawa kar za zwłokę 
i odsetek za odroczenia w wy- 
padkach odroczenia płatności. 
Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, że 
w wypadkach, gdy władze skarbowe 
odrocżyły płatność załegłości ро- 
datkowych lub rozłożyły na raty, 
odsetki za odroczenie obliczać należy 
od ustawowego terminu płatności 
tych podatków tylko wówczas, gdy 
podanie płatnika wniesione bylo 
przed upływem tego terminu. Nato- 
miast w razie wniesienia przez płatni- 
ka podania po upływie ustawowego 
terminu płatności podatków, odsetki 
za odroczenie obliczane będą od 

"KRONIKA 
WTOREK 
Й Dziś Wsch. ki, cz. 2 m.34. 

Nikod. Zach. sł 6 g. T m. 31 
Jutro 

Marcelina iP, 
  

URZĘDOWA 
— (t) Kurs języka żydowskiego 

ukończyło dwunastu funkcjona: 
rjuszy policji. Z inicjatywy naczel. 
nika wojewódzkiego urzędu policji 
politycznej nadkomisarza Grafa zor- 
ganizowane zostały swego czasu kur- 
Sy języka żydowskiego dla funkcjo - 
narjuszy policji. Dobrowolnie zgłosi- 
ło się na ten kuis piętnastu funkcjo- 
narjuszy. Е 

Onegdaj odbyły się egzaminy, w 
rezultacie których dwunastu kursan- 
tów oirzymało Świadectwa z wyni- 
kiem b. dobrym. 

Ogólny nadzór nad kursem spo” 
czywał w ręku komendanta okręgo- 
wego p. inspektora Praszałowicza. Za« 
znaczyć należy, że myśl stworzenia 
tego rodzaju kursów była bardzo po- 
myślna, bowiem policja będzie się 
mogła posługiwać tunkcjonarjuszami 
którzy poznali język żydowski pod- 
czas badań i dochodzeń. 

MIEJSKA. 
— (o) Posiedzenie rady miej- 

skiej. jutro, dnia 2 czerwca, odbę- 
dzie się posiedzenie rady miejskiej. 

ciąganych wywodów lub <przekony- 
wań>». Na realnym, mocnym gruncie na- 
wiązał się natychmiast, składnie i gład- 
ko, kontakt między obu delegacjami. 

Bezpośrednie zaś wrażenie odnie- 
sione z zetknięcia się z potężną ar- 
terją całego życia ekonomicznego 
kraju, z majestatycznym Dunajem, a 
a wślad za tem przewędrowanie 
wschodniej połaci państwa — do- 
pełniły znakomicie niejako metodą 
poglądową, teoretyczne a priori aksjo- 
maty. Dia wielu z nas to ujrzenie 
Rumunji powojennej choćby tylko 
jednym dokoła rzutem oczu, to od- 
czucie przedziwnej, prześwietnej sy- 
tuacji geograficznej przepięknego, bo- 
gatego kraju, to jakby namacalne 

błyskawiczne zdanie sobie sprawy 
ze wszystkich możliwości polsko-ru- 
muńskiej ententy—było jakby istnem 
objawieniem. : 

A Judzie, a stosunki? Jednymprze- 
cie rzutem oka ich nie ogarnąć, nie 

zgłębić? : 
Odpowiem wręcz  impulsywnie. 

Mniejsza o lud, co go tam mamy 
między Dniestrem a Temeszwarem, 
miedzy Czerniowcami a Ruszczukiem; 
mniejsza jakie panują tam stosunki. 
Znakomitszego oparcia ekonomicznego 
i politycznego dla Bolski jak ów kraj 
przeznakomicie położony -niema. 

Czestaw Jankowski. 

D.GN; 

daty złożenia podania płatnika, do 
tego zaś terminu liczyć należy kary 
za zwłokę, 

— (un) Ulgi dla przedsiębiorstw 
hurtowej sprzedaży artykułów 
pierwszej potrzeby. Ministerstwo 
Skarbu upoważniło prezesów izb 
skarbowych wyjątkowo, o ile chodzi 
o wymiary podatku od obrotu za II 
półrocze 1925 r. do zniżania 2 proc. 
stawki podatkowej do 1 proc. przed- 
siębiorstwom handlu hurtowego od 
sprzedaży artykułów pierwszej po- 
trzeby. 

Zniżka ta może być stosowana 
tylko na indywidualne podania plat- 
ników po uprzedniem zbadaniu ich 
stanu gospodarczego przez naczelni- 
ków urzędów skarbowych, którzy 
mogą jednocześnie ograniczać egze- 
kucję do wysokości kwot podatku, 
przypadających w myśl wniosków 
przesłanych izbie skarbowej. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
31 maja 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Trasz. Sprz. Kupno. 
Dolary 10,98 10,92 10,87 
Holandja 443,16 444,20 442,00 
ondyn 53.15 53,28 53.02 
owy-York = — — 

Paryż 35,45 35,54 35,36 
Praga 3235 3243 3227 
Szwajcarja 211,55 212.068 211.02 
Wiedeń 154 40 154.78 154,02 

Włochy 41,25 41,35 41,18 
Belgja - — — 
Stokholma = = = 

Papiery wartościowa 

Pożyczka dolarowa 69,00 (w złotych 759— 
kolejowa 169,00 — — 

5 pr. pożycz konw. 32080 3158 — 
pr. pożyćzk, konw, — — — 
proc. listy zas. Е 

ziemskie przedw. 22,68 21,86 — 

  

   

Porządek dzienny zawiera sprawy 
następujące: 1) wniosek magistratu 
w sprawie umorzenia drobnych zale- 
głości podatkowych i innych, 2) ko- 
munikat w sprawie zatwierdzenia sta- 
tutu o poborze podatku od publicz 
nych zabaw, rozrywek i widowisk w 
Wilnie na rok 1926, 3) referat w 
Sprawie ustawowego obniżenia wy- 
sokości udziału miasta w państwo- 
wym podatku dochodowym, 4) 3 @ 
dodatkowy  preliminarz budżetowy 
(nadźwyczajny) na rok 1926, 5) sta: 
tut podatku inwestycyjnego (opłat 
drogowych) ча rok 1926, 6) budżet 
kinematografu miejskiego na rok 
1926, 7] sprawa kontraktów na stacje 
benzynowe. 
EJ Dla powzięcia uchwał w spra* 
wach, wymienionych wyżej w p.p. 
4tym i 6-tym porządku dziennego 
wymagana jest obecność 2/3 człon- 
ków rady, wobec czego radni pro- 
szeni są o mieodzowne przybycie na 
posiedzenie. 

— (n) O zachowaniu czystości 
w sklepach. Ze względów pollcyj- 
no-zdrowotnych przypomina magistrat 
przepisy rozporządzenia o porządku i 
czystości w lokalach przemysłowych 
i bandlowych, w których się sprzeda- 
je przedmioty spożywcze. W szcze- 
gólności przedmioty takie, jak: ma- 
“to, ser, ciastka, kanapki, czekola ki 
i cukierki należy trzymać pod szklan- 
nymi kloszami w szklanych szafkach 
lub szczelnych pudłach, Owoce nale- 
ży nakrywać białym muślinem. Nie 
stosujący się do powyższych przepi- 
sów zostaną pociągnięci do surowej 
odpowiedzialnošci. 

— (o) Pogotowie ratunkowe 
udzieliło w maju r.b. pomocy w 390 
wypadkach. Wyjazdów na miejsce 
wypadku było 208. 

— (t) Wiece niedzielne. W 
ubiegłą niedzielę t. jj. w przededniu 
Zgromadzenia Narodowego odbyło 
się kilka wieców, na których wynie- 
sione zostały rezolucje domagające 
się wyboru Marszałka Piłsudskiego 
na stanowisko Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej oraz natychmiastowego roz* 

wiązania Sejmu i Senatu, 
-Po wiecu w sali miejskiej zorga* 

nizowanym przez związek legjonistów, 
utworzono pochód, który ruszył do 
Inspektoratu Armji. Delegacja złożyła 
gen. Rydz-Śmigłemu tekst rezolucji. 

Wiec P. P. S. odbył się w sali 
Kina «Helios». Przemawiali pp. prot. 
S. Ehrenkreutz, Czyż i iani poczem 
delegacja wręczyła tekst rezolucji ana- 
logicznej do uchwały na wiecu legjo- 
nistów Wojewodzie Wieńskiemu p. W. 
Raczkiewiczowi. 

Walne zgromadzenie dozorców 
domowych zebranych w lokalu przy 
ul. Kijowskiej w liczbie pięciuset 
uchwaliło podobną rezolucję. 

Podczas pochodu zorganizowane- 
gopo wiecu w Sali pko wynikła 
bójka powstała na tle tego, że jeden 
ze studentów U.S. B. nie zjął czapki 

  

'-pp. i od 7-9 wiecz.), opłacić skład- 

3 

SKŁAD FABRYCZNY w WILNIE 
ul. WIELKA 36 TELEFON 949 
  

PO CENACH FABRYCZNYCH 
      

  

podczas okrzyku: 
szałek Piłsudski”. 

— (i) Bójka podczas zebrania : ża; s 
sjonistów. W ubiegłą niedzielę pod: PERO zył polskiej oe. 
czas zebrania sjynistów, które odby- Oczywiście, że impresje „z lotu 
wało się w ich własnym lokalu przy płaka* nie wyczerpują bynajmniej ani 

A RY zaszedł przykry krajoznawczej fani politycznej strony 
ydent. dwut iowej ieczki o 
W pewnym momencie na salę Eo Maga ski Re 

obrad wtargnęła grupka młodych lu- TMP OŚ > NOO pliwie nasi czytelnicy wiele całkiem dzi, którzy rozpoczęli krzyczeć i usi- 
SB przeszkodzić obradom. nieoczekiwanych szczegółów podda- 

rezultacie zajścia sprowadzono jących rewizji niejedną popularną u 
silny oddział policji i wojska. Are" ini j 
sztowano dwańkkci dr których i “ > o. sa 
ostatecznie trzy osadzono w więzie- O ARAYRSAEEE: 
niu na Łukiszkach. Są to: Hirsz Abe- „, —— Nowa placówka w Wilnie. Przy ul. Wileńskiej Nr 31 m. 1 ze- 

uruchomione stowarzyszenie 
lowicz, Josel Berkowicz i Josel Hof- 
man. Dochodzenie ustaliło, że dzią: SI3ł0 U 1 
łała tu bojówka komunistyczna, któ- pracowników kaucjonowanych. 
rej zależało na wywołaniu zamętu. Celem stowarzyszenia jest zawie- 

Hofman znany już jest jako współ. Tanie umów z instytucjami rządowe: 

oskarżony w procesie 93:ch, a "i Społecznemi i prywatnemi, pole: 
Berkowicz był tym, który pierwszy CJI4C odpowiednich pracowników, za 
napadł podczas niedzielnego pochodu czynność  krórych ' stowarzyszenie 
sformowanego po wiecu w Sali P'ZYJMUJe na siebie całkowitą odpe- 
Miejskiej na studenta, który nie zdjął WiEdzialność. 
czapki, — Wileńskie Towarzystwo 

— Areszt. Z polecenia p. Komi: Artystów—Piastyców w  obywatel- 
sarza Rządu na m. Wilno został skiem poczuciu niesienia pomocy wąl- 

nałożony areszt na Nr. il „Białoru- łej i chorej naszej młodzieży ofiaro: 
skiej Sprawy* za artykuł wstępny p. wał Komitetowi Tygodnia Ucznia % 
t. „W przededniu rozwiązania". Spra- proc. od obrotu przy sprzedaży dzieł 
wę przekazano do sądu. Nakład Sztuki na IV dorocznej wystawie te- 

„niech żyje mar- udział w pracąch konferencji, a w po- 
wrotnej drodze do granic Polsk; ° 

skonfiskowano. warzystwa. 
WOJSKOWA Komitet «Tygodnia Ucznia» wzy- 

0 Gen Malóieuski у wa wilnian, którym zdrowie młodzie- 
ży leży na sercu do uczęszczania ma 
wystawę, gdzie spełniając obowiązek 
społeczny, doznają jednocześnie czys- 
tvch.i podniosłych wrażeń estetycz* 

wczorajszym. przywieziono i b. mi- ple gg 10 20 7 w Pałacu Remezea 
a gen. Malczewskiego. tacyjnym, wejście w. podwórzu, róg 

SZKOLNA  piacu Napoleona i Uniwersyteckiej. 
— Zapisy do ogródka freblow- — Niesłychane zachowanie 

skiego. Zarząd Koła Polskiej Macie. funkcjonarjuszy policji. W nocy 
rzy Szkolnej im. T, Kościuszki poda- z dn. 29 na 30 maja, dwuch współ - 
je do wiadomości, iż zapisy do ogród- pracowników naszego pisma zostałe 
ka freblowskiego są przyjmowane napadniętych przez nieznanych osob- 
codziennie od 5—8 wiecz. w lokalu ników, w bramie domu przy ul. 
Przy ul. Nowa Aleja 2. Ludwisarskiej. Ze względu na nie- 

Otwarcie nastąpi w dniu 1 czerw- słychane wprost reagowanie poszcze- 
©a r. b. gólnych funkcjonarjuszy policji, wo. 

: 3 bec zaszłego incydentu, zwłaszcza zaś PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. posterunkowych nr. 1318, 2576, 1082 
— () Stan bezrobocia. liość 

: PSA 04, oraz za świadomie 
b : alszywe i oszczercze informowanie e O — w. x zajściu, tak przedstawicieli gazet jako 
31 bm. liczby 5333. W dmiu 1 bm. LŽ ZZA li : * została przez poszkodowanych skarga 
iczba ta wynosiła 5225 osób. do kierownika de MI i z 

AKADEMICKA: prokuratora Sądu Okręgowego, a 
5 „ Odpisy tej skargi do wiadomości p.p. ы % a Akademickie komisarza Rządu na m. Wilno, = 

mocy Polskiej Modest» ER Po- mendanta policji na m, Wilno i ko- no: ademic- " : 
kiej U, S$. B, niniejszem podaje do łe SH DA TY 
wiadomości, i я „iż w dn. 20 czerwca r.b. Z Towarzystwa przyjaciół 

ар! uroczyste otwarcie sezonu w Francji Na zebraniu t dni Uzdrowisku Akademickiem w  ma* T, rst 1 kai Kaukai Sa 
jątku Nowicze, pow. Święciańskiego. RE R a CZ | se €E0, checkiego (Mickiewicza 19) we środ. 
ziemi Wileńskiej. Kuracjusze są przyj: 2 pr. 0 godz. 830 wiecz. p. Vera 
Is w Uzdrowisku już od dnia Thormagne będzie mówił na temat 
ść 3 SSN a Wyno* „Alfred de Musset ou I'amoureuse › zasgrzega Р akis EAT) 
jo możność podniesienia dw Ri c, OE wobec wzrastającej droż ž „ — (x) Jak uniknąć zarażenia się ja- 
z Kol. Koi, a ad dr R glicę._ Jak wiadomo” |agica,_aiboełpskt я isk wyj = zapalenie oczu (irachoma) jest ciężką i nie- rowiska na lato, winien uprzednio bezpieczną chorobą. Choroba ta jeśli zosta- 
zapisąć się na listę w  Sekretarjacie nie zaniedbaną, jak to często się zdarza pe- Bratniej Pomocy (codziennie od 1—3 woduje utratę wzroku i przykre dolegliwe- 

ści, erkei L | i r ovanie, 
> $ a nie rzai wadzi do zupełni i ki. Na trzy dni przed swym wyjazdem kalectwa. aukles przytem jest dą zka 

zgłosić się do Sekretarjatu Bratniej kašną i łatwo udzielającą się, Ponieważ ja- 
Pomocy (ul. Wielka 24) w celu otrzy- OE wakatek dostania się do oczu 
paka karty wyjazdu. Bez tych kart © ojc 1 2:8 tanio a EO 2 
uracjusze nie będą przyjmowani w leży przeto wystrzegać się dostania się tych 

Uzdrowisku. Każdy kuracjusz (szka) zarazków do oczu i w tym celu pamiętać e 
otrzymuje łóżko, siennik — poduszkę, uasępającj przestrogach: 
koc, pościel winien przywieść ze so- aja = Mórej: asf wię ciwy "2a JURA bą. Pożywienie wydawane jest pięć gdyż tam są zarazki jaglicy, 

ró * * + » 9: razy dziennie W sezonie bieżącym 2) Nie wolno wycierać się ręcznikiem, 
Uzdrowisko znacznis się rozszerzy— sagi o rs na jaglicę, gdyż 
w przygotowaniu plac tenisowy, Sże- ^ $) Nie wolno używał chustki do osa reg przyrządów do lekkiej atletyki, której używał chory na jaglicę. bo w niej 
kołobieg, łazienki kąpielowe (niezbęd- są zarazki jaglicy. ь 
ny kosijum kąpielowy), przystan,wio- 4) Nie wolno spać na pościeli, chorego 
ślarka itd. Informacji szczegółowych "* KENie gałka stó ię seka 
udziela Sekretarjat Bratniej Pomocy jaglicę, gdyż na jego twarzy i r. de = 3 cę, gć ę а 
w godzinach urzędowych. razki jaglicy. : 

— Akademicka kolonja w Gdy. o Aso ааиа аава I Prasimiotėw 
ni. Zarząd Bratniej Pomocy Polskiej wą, i IŁ c 1€j więc: narzędzi pracy, książek, zabawek w Młod. Akadem. UŚB. podaje do wia- gdyż na ah sa zaaazki Jeglicy, ja 7 
domości członków T-wa, iż została T) Nie wolno dotykać się i trzeć oczu 
otwarta lista zapisów dla reflektu- brudnemi rękami, gdyż na nich ezęsto znaje 

jących na pobyt w Kolonji Akadem A au 4 ё 4 4 . 8) Nie wolno długo przebywać w w Gdyni, która rozpocznie swój kurzu i dymie, gdyż często w kurzu zuaj- 
e A rb. Warunki kuracji dują się A įaglioy. i 

opłata dzienną 3 zł. Przyjmowani są An k с ze 9) Myć ręce i twarz często w czyste tylko członkowie ч Biatniej P OMOCy. wodzie, zehspić pod krzócdb. lub na Say 
Zapisy przyjmuje i specjalnych infor- miednicy, 
macji udziela Sekretarjat Bratniej Po: 10) Mieė recznik i chustki do nosa wy: 
mocy (ul, Wielka 24) w godz. 1—3 łacznie do owego użytku i nigdy nie pożye 
pp. i 7—9 wiecz. Powyższe zapisy 

czać GB SE а 
х A ać zawsze we włas 5%» 

przyjmowane są'do dnia 8 czerwca ku L ze 
roku biež. 

więzieniu w Wilnie. Jak się do- 
wiadujemy, w ślad za przywiezieniem 
do Wilna gen. Rozwadowskiego, Za: 
górskiego i Jaźwińskiego w dniu 

i na czystej pościeli i nie pozwalać na 
tej samej pościeli sypiać innym, 

: 12) Dbać o czystości i zdrowie oczu 
RÓŻNE. swoich, a gdy wystąpią dolegliwości w о- 

czach nie Zwlekač i udač slę zaraz do lekarza 
— „Wraženia Rumunskie“. W po pė, EGZ ZP 

NACH : i o te dwanaście przykazań ściśle prze: 
dzisiejszem „Słowie” rozpoczynamy strzegać będzie może być pewny, że” nie 
druk barwnych i w ciekawą treść dostanie jaglicy! 

obfitych notat impresjonistycznych. TEATR i MUZYKA, 

Jest to pokłosie Ę zjazdu dzienni- — Reduta w gmachu na Pohulance 
karzy rumuńskich i polskich w (Ga- -* Jutro w środę, dn. 2go czefwca — ko: 

i i i ; .„. medja St. Żeromskiego «Uciekła mi przepió- laczu. Udział w nim brał, jak wiado- MES OBY ża do Prada wienia Zuls0R6 
mo, red. Cz. Jankowski w charakterze o 75 proc. 

delegata wileńskiego Syndykatu dzien- 5, W czwartek, dn. 3-g0 czerwca, w dzień Е т и ego Čiata — Zespot Reduty przedstawi 
nikarzy polskich, czynny i žywy bral misterjum j. Stowackiego «Książę Niezłom=
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ny» ma dziedzińcu Uniwersyteckim Piotra 
Skargi przed kościołem św. Jana. Będzie to 
ostatnie przedstawienie Reduty przed wyja- 
zdem w objazd trzymiesięczny po kresach 
Rzeczypospolitej, Począwszy od 4:g0 czerw- 
ca r. b. wszelkie sprawy Reduty załatwia 
kancelarja w gmachu na Pohulance w go- 
dzinach od 11-ej do 14ej. 

— Koncert symfoniczny w ogrodzie 
po'Bernardyńskim. Dziś o g. 8 w. odbędzie 
się w ogrodzee po.Bernarayńskim Iil.ci kon- 
cert popularny w wykonaniu wileńskiej or* 
klestry symfonicznej pod kierownictwem kai 
pelmistrza Stefana Siedzińskiego. Program za* 
powiada: Polonez — Liszta, uwerturę <Eg. 
mont» — Beethovena, «Morskie oko> .—Nos- 
kowskiego, uwerturę z op. «Flis — Moniu 
szki i Noc Walpurgi z op. «Faust» — Gou* 
noda. Wejście na koncert 50 gr. Miejsca rel 

" zerwowane — 1 zł, uigowe 30 gr. Następny 
koncert — w piątek 4 czerwca. 

„ — <Halka» w Teatrze Polskim <Lu* 
tnia», Dwuaktowa «Halka» w oryginalnej 
koncepcji estradowej ukaże się nieodwołalnie 
w środę 2-go czerwca ku uczczeniu 50 lecia 
pracy zasłuzonego działacza na polu sztuki i 
bieratury p. Czesława Jankowskiego. W му- 
konaniu biorą udział wybitniejsi soliści oraz 
zwiększone zespoły chóralne 1 orkiestrowe 
Operę prowadzi kapelmistrz Stefan Sledziń” 

ski. eny miejsc normalne. Kasa czynna co- 
dziennie 11—1 i 3—9 w. 

— Drugi koncert M. Erdenko w Te. 
atrze Polskim <Łutnia», Wobec nadzwy- 
czajnego powodzenia znakomity skrzypek 
M. Erdenko wystąpi po raz drugi w piątek 
4 b. m. w gmachu Teatru Poiskiego <Lutnia>. 
Program obejmuje kompozytorów: Tartini, 
Mendelsohn, Erdenko, Szolt, Czajkowski, 
Bloch i Paganini, 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego 11—1 i 3—9 w. 

— Odwołanie koncertu tanecznego 
p. J. tiryniewickiej. Zapowiedziany na 
dzisiaj koncert taneczny p. Jadwigi Hiynie- 
wickiej z powodu niezdrowia artystki nie 
odbędzie się. Wzamian daje dzisiał Reduta 
«Dożywocie» Fredry. 
« „ — Koncert chóru S.U.P. We czwar- 
tek dn, 3 czerwca r, b., w sali Teatru Pol 
skiego «Lutnia», odbędzie się koncert chóru 
S$.U.P. pod batutą protes. konserwatorjum 
Wileńsk, p. K. Pliszka — Ranuszewiczowej, 
z którego czysty dochód pizeznaczony z0- 
stanie na rzecz bezrobotnych pracowników 
umysłowych. 

Koncert urozmaicą występami solowemi: 
p. Święcicka (śpiew), p, Tchórz (wiolonczela) 
1 p. Huszcza (śpiew). Przy fortepianie p. 
Żyłk owa. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 
— Nagły zgon. W nocy na 31 ub, m. 

magle zmarł Czesław Siwicki (Mostowa 1). 
rzyczyna śmierci nie ustalona. Dochodze: 

mie w toku. 
‚ — Ошце!е się. Dn. 31 ub. b. otruła 

się Sora Joffe (Krupniczy zauł, 1). Despe- 
ratkę dostawiono do żydowskiego $szpitala. 

Samobójstwo. Dn. 30 ub. m. 
wystrzałem z rewolweru przestrzelił sobie 
okolice serca st. pizod. Wincenty Michalski 
€Dzielna 23). Poszkodowanego w stanie 
ciężkim odwieziono do szpitala św. Jakóba. 

— Zaginięcie. Dn. 3 b. m. wyszła z 
domu i dotychczas nie powróciła służąca 
Jadwiga Fajkowiczówna (m. Dołhinowo) 
Poszukiwania w toku, 

— Kradzieże, Z piwiarni K. Wańko 
(strobramska 5) skradziono 16żne rzeczy. 
wartości 550 zł. S а d й а 6lnei а 

очоко sra oki CT" 0 opieki 1 popa 00 ono | Komy, 
Co robi obecnie ywi ubogą 

(BEXAS ZZEGZA SAKE K2 LLL młodzież szkolną, odziewa nieszczę: eh wykwintna 
GÓRSETÓWY» JEANETTE“ śliwych, udziela zapomóg przy wy- Nuty 

Mickiewicza 22 jazdach po pracę, wymienia jeńców 
RED i ich zaopatruje, pomaga repatrjan- w 

Otrzymano nowe modele pasów. iom, a świeżo ratowało setki rannych 
PASY gumowe, lecznicze i specjalnie do wy bojach warszawskich, wysyłając Księgarni Stow. Naucz. 
pine a as przepisów Swych funkcjonarjuszów tam, gdzie | Polskiego w Wilnie 

Doktór | Kobieta-lekarz 

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1 i 5—8 | 0d12-5 Chor.kobiece oraz 
spec. weneryczne, moczopłciowe i skórne 
ul. Mickiewicza Nr 24 p hot. Bristol) 

. Zdr, P. Nr 31 
4044446464606606406660560060464646 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli, ze łzą w oku. 
Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Sło- 
wa“, 

  

ALBERIC CAHUET 

“Regina Romani. 
— Ciekawa jestem, gdzie moglam 

ją poznač? s: 
— W dzień zawieszenia broni, 

siostra miłosierdzia, przybyła samo- 
chodem do szpitalu, by zapytać infir- 
mierki o stan zdrowia pewnego oii- 
cera rannego... 

— A, opowiadano panu o tem? 
— Czy to bajka? 
— Nie, 
— Ten były ranny, którego losem 

interesowała się przyjezdna... 
— ..Tańczył wczoraj z panną 

Lydie, w restauracji nocnej. 
— Tak nie było. Spotkałem go 

w nocy, błądzącego, jak dusza po- 
kutująca, przed bramą parku, w któ- 
rym pani mieszka, pod oknem pokoju, 
do którego wstęp ma wzbroniony. 

Regina szybko zasłoniła czoło dło- 
nią, a po twarzy jej przemknął cień 

- smutku. Otworzyłem drzwi. i 
— Obawiam się że wizyta moja 

zmęczyła panią — powiedziałem — 
rzepraszam bardzo, że przeciągną- 
em ją tak dalece. 

Podała mi rękę. : 
— Niech pan nie przeprasza, nie 

jest pan obowiązany wiedzieć, jak 

często kobieta, która się sobie wyda- 

e silną, zdradza słabość uczuć. 

M 

Jutro! Człowiek nieznany mi, ten 
”Dawidson, któremu rola jego milczą- 
ca w tym dramacie nadaje charakter 

osobistości przerażającej, przybędzie 
jutro. Człowiek do którego należy 
życie Reginy, będzie uosobieniem lo- 
su. Oczekujemy bezsilni, fatalnej tej 
chwili, która posuwa się do nas po- 
woli i nieodwołalną jest jak chwila 
śmierci. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — 

  

Dwa dni zawodów piłki no. 
żnej. 

Ubiegła sobota i niedziela obfito- 
wały w długi szereg zawodów, a więc 
jak już podawaliśmy 1 p. p. Leg. 
zwyciężył Pogoń w stosunku 2 : 0. 
Makkabi wróciła z Grodna wioząc 
ładny swynik z Cresovią 2: 1. Wyni- 
kiem tym Makkabi przysłużyła się 
Wilnu utrudniając Cresovii możność 
zdobycia mistrzostwa, zreszta mo- 
żność mocno probiematyczną. 

W B—klasie Makkabi Il podzieliła 
się z Wilją Il punktami uzyskując wy- 
nik 1 : 1. 

Młody i słabiutki fizycznie ŻAKS, 
uległ Iskrze w stosunku 1:3 pomimo 
że do przerwy gra prowadzona była 
z wyraźna przewagą ŻAKS%w, prze. 
wagą uwidocznioną prowadzeniem 
zdobytem przez Bengisa. Bramki dla 

  

  

RRSO MONORN= S RR a S SN a AN 

Kino-Teair е Peemjera! Dzieje upadku i poświęcenia : я | 

_ =R Helios“ 29 „Pod pregierzem opinji“ (Czyje dziecko?..) Žž ki szalacy d RZE: 8 is , 
=. 3 ©® W roli głównej bósycemą лич peteanias. „ŽAIOG LSTEJ 

та BR... P aina“ 2 ZSR Dziś wielka 4 E DE OE IS słynnej powieści 

2 (B O on a tów razem H | || | b | ] | 

a zdobyli: Juszkiewicz (2) B = Mickiewicza J ŚŚ całość. I d I d 0 I b I ] 6 0 
ucko. — arcywspanlaly dramat. Olbrzymi sukces zagranicą i w Warszawi 
  Na boisku 3 PAC'u Pogoń il w 

spotkaniu z Ogniskiem wychodzą z 
wynikiem remisowym 2:2. 

Podczas tego meczu zaszedł b. 
nieprzyjemny fakt, a mianewicie w 
trakcie tego, kiedy uwaga wszystkich 
skoncentrowana była na grze, jakiś 
sprytny złodziej zakradł się do szat- 
ni i okradł doszczętnie Ognisko, 
Złodziej powybierał wszystko z kie- 

miejski  Kinęnatograt 
KULTURALNO OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

CENA BILETOW: wraz z dodatkiem n 

Dziś będzie wyśietlany film | 

„Tajemniea pływającego domu" MQ 
dramat sensacyjny w 12 aktach. Najwspanialsze zdjęcia lasów i całego piękna natu 

zimowej. W roli głównej mistrz współczesnej techniki HARRY HILL. 
A Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskieg 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30, 
Początek seansu; w niedzielę od B 3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. 
a odżywianie dzieci szkolnych arter 60 gr. Artas i baikon 30 gr. 
| V si I ABA TAKSI TSS 

         

  

   
     

  

  szeni,.nie darowując nawet paszpor- 
tom i legitymacjom. 

Fakt ten zresztą nie był pierwszym. 
Pe 

— Wyścigi konne. Dzisiaj pierw- 
szy dzień wyścigów konnych. Począ- 
tek wyścigów o godz: 3ciej pp. Na 
wyścigach czynny będzie totalizator. 
Szczegóły w programach. 

f ien obywatel ma sobie za Święty obo- 
Tydzień Czerwonego aaa byč aka D oi 

Krzyża Polskiego. stwa i środki napływają całą rzeką. 
Nie okażmy się ani mniej patijo- 

W dniu 31 maja zaczyna się ty- tycznymi, ani i 
dzień Czerwonego Krzyża Polskiego wstępujmy w szeregi członków Czer- 

  

Aźnej TWARZY | 
KOBIECEJ 
krem 

AĄZIMI 
METAMORPHOSĄ,   mniej przezornymi i 

i trwać będzie do dnia 6 czerwca wonego Krzyża Polskiego. Roczna 

  

Do sprzedania 

maszyna drukarsk a 
formata 85x125 w dobrym stanie. Zwraca 
się do Biura Ogł. J. Karlin, Niemiecka 224 

DOBOŁODOOEOPYOSEOHF1 

      M.S.W.(S. .ZD.) Nr 316, 
  

  włącznie. opłata 5 zł. jest tak małą, że chyba 
W ciągu tego tygodnia będzie się nędzarz tylko na nią nie zdobę- 

odbywała na rzecz powiększenia dzie się. ‚ 
środków Czerwonego Krzyża Polskie: = Pomyślmy, że gdyby tylko 5 mil- 
go kwestia w dniach trzeciego i jonćw t. į. 4/s część ludności złożyła 
szóstego czerwca, oraz zabawy ludo- tę składkę, to Czerwony Krzyż Polski 
we, połączone z różnemi atrakcjami, jużby miał w swem rozporządzeniu 
w ogrodzie Bernardyńskim od środy 25000.000 zł, a ile za te pieniądze 
2-go czerwca. można ulżyć cierpieniom, ile urato- 

Wiemy dobrze, że dzisiejsze cięż. wać egzystencyj obrońców Ojczyzny, 
kie warunki materjalne osłabiły znacz- ile zmniejszyć ność matek, żon, sióstr 
nie zdolność do ofiar pieniężnych, i dzieci, opiakujących straty synów, 
tak zwykle skorych do toženia na braci, mężów i ojców, których Czer- 
cele społeczne Obywateli polskich, Wony Krzyż Polski, sprawnie funkcjo- 
wiemy, że publiczność nabrała nawet Tujący, wyrwie z objęć czychającej 
niechęci do zbiórek i kwiatków, —tem Śmierci! 
niemniej wierzymy niezachwianie, że „ Obywatele! Czerwony Krzyż Pol- 
nikt nie uchyli się od złożenia ofiary SKi liczy na Was! 
wedle sił i możności na tę instytucję, SASA EEZEEREER 
która jest nejpotrzebniejszą wśród 
potrzebnych, najbardziej polską, bo 
służy wszystkim obywatelom  pol- 
skim zarówno w czasie pokoju jak i 
podczas wojny. Czerwony Krzyż 
Polski ma tak rozległe pole działania, 
że by sprostać swemu zadaniu, musi 

Upominki: 
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Poszukuję doświad. 
czonej i ES Е 

° * w star 2,000 Z 
n lan 1 widą pożyczymy naewikt 

i iesi eję rypoteczną do- do 5-cio miesięcznego 
dziecka. M WRS 

Poważne rekomenda 
cje niezbędne. Dowie- 
dzieć się Mickiewicza 
42 m. 1l codziennie Z 
między 9 a 12 rano. 7 АСНЁ']'А' 

Do wynajecia 

miasta domu z 
warunkiem zajęcia 
6 — 7. pokojowego! 

  Portowa 14, tel. 0:05 
  

  

2 duże jasne 

5—8ej w. niedziele 
święta od 11 — 4ej   Dom Handi,-Kom: 

    po poł. „ZACHĘTA*% 
ona Portowa 14 

ETNISKO o 2:ch Telef. 9—05, 

  

     

  

  pokojach lub po» 
ZIEMNIAKÓW SERADELI — jedyńczo z cało- Akuszerka o w s a | KŚNICZYNY ss Muy W- Smiaiowsk id felg, Przyjmuje d JĘCZMIENIA | ŁUBINU SYG FRk,. Kosia GO" ikiewicz| 

  

NADESZŁY nowe partje KSIĄŻEK | 
z dziedziny; Literatury 

5 Prawa 

м Eistorji 
« Beletrystyki ete. 

= Do działu Komis-A ntykwarskiego 

> 

z 
I КОНЕ G ARNI A 

o] Józefa Zawadzkiego w Wilnie 
Wielka 7, tel. 6 — 60.   gradem sypały się kule. 

"Hi Oprócz tego przygotowują się za- 
stępy wykwalifikowanych pielęgniarzy 
i pielęgniarek, robią się wozy sani- 
tarne i kuchnie, przygotowują się i 
gromadzą Środki opatrunkowe i t. d. 
by być w pogotowiu na wypadek 
działań wojennych. Pamiętać należy, 
że jesteśmy toczeni wrogami i że 
nigdy przewidzieć nie można kiedy 
wojska będą zmuszone iść bronić 

ul. Królewska Nr 1. 

Na Maj 

SMOREGECAWEME 
Instytut pękności 

Ojczyzny naszej, życia i mienia oh eo : ійпзіёі]ш!бге] 
wszystkich obywateli polskich. Beautės <Kćwa> w Paryżu. Leczenie wad 

W krajach zachodnich Europy ra- twarzy i ciała. Usuwanie zmarszczek, wą- 
iai. 1 jaki p grów, pryszczy, plam na twarzy, Masaż 1 , * 5 

zumieją wszyscy Jesie-ma. znaczenie leczniczy Masque Pate. Leczenie włosów dobre przygotowanie organizacji Czer- 64 wypad. i łupieżu. į W.Z.P. 58 
wonego Krzyża, to też tam każdy 

    
Spotkałem dzisiaj Jerzego. Ludzie rasę, na której staliśmy. Nie próbo- 

którzy go znali w Nicei, zdziwiliby wała uniknąć spotkania z nami. Nie 
się niezrozumiałą dla nich zmianą okazała też wahania, gdy Jerzy zbli: 
która zaszła w jego wyglądzie. Zapy- żył się do niej. Ор!ега!а się. na ra: 
tanoby, jakie cierpienie mogło zruj. mieniu służącej. Podniosła głowę, 
nować przez kilka dni tego zdrowe- gdy byli już blisko siebie. Spojrzenie 
go i silnego młodzieńca. Faktycznie jej było przyjazne, bez złości, takie, 
zmienił się od chwili, gdy zdecydo- jakiego pragnął Jerzy. Zrozumiałem, 
wał się przyjąć sam Dawidsona i od: że w tej chwili stanowczej młoda ko 
dać mu Reginę. Kto inny wybrałby bieta ustępowała uczuciu litości, u- 
drogę, wymagającą mniej siły woli, twierdziłern się w tej myśli, gdy pod- 
popełniłby akt rozpaczy, lecznie zdo- niosła rękę, ze smutnym uśmiechem 
byłby się na bohaterski wielki dra- wskazując na bransoletę ofiarowaną 
mat niewidzialny i nieoceniony przez jej przez Jerzego, którą przed paru 
ludzi, dniami chciała mu zwrócić. Zgodziła 

Oto nadszedł dzień, kiedy ciemna się włożyć na kiika godzin. ten klej- 
powłoka opadła z tego djamentu, not, który złożył przy jej łóżku przed 
ukazując charakter Jerzego w całym kilku dniami zrozpaczony Jerzy, jak 
blasku. Poznałem Jerzego. Regina nie się kładzie zabawkę przy łóżku cier- 
umiała go: zrozumieć. piącego dziecka. Zwrėcili się ku do- 

mowi, zamieniając nic nie mówiące 
zdania. Zdawało mi się, że słyszę 1е 

* puste słowa. Pomiędzy nimi szła Ne 
— Jakie ma pan projektyna przy- Tina, gdyż Regina nie opuściła jej ra- 

szłość? zapytałem Jerzego. mienia. Zadne słowo serdeczniejsze 
— Moje projekty?—odpowiedział, nie było możliwe. Нч 

Nie mam żadnych projektów. Czy — Ма werandzie rozstali się. Kobiety 
mógłbym układać teraz jakie plany? Zniknęły w cieniu przedpokoju. Jerzy 

— Zostanie pan tutaj, potem... stał jeszcze chwilę na progu, wpa- 
— Tutaj? A, chyba pan tego nie trzony w jej Ślad, jakby chcąc zatrzy- 

przypuszcza! Czy nie wszystko jedno mać w pamięci ten miraż. Nareszcie 
zresztą. | dodał szeptem prawie: zdecydował się powrócić na miejsce, 

— Czy wie pan, że Regina jest gdzie go czekałem. Lecz minął mnie, 
w tej chwili w parku. Dziś wyszła nie widząc i zniknął pod wielkiemi 
poraz pierwszy. A cedrami, 

— Niech pan podejdzie do niej. 
— Nie chciała mnie wczoraj przy- 

jąć. Zabroni mi podejść dzisiaj do ; n 
siebie, grać akt ostatni dramatu, słońce wsta- 

— Kto wie?,.. Ostatni dzień! ło świeże i złociste, jak zwykle, ra- 
— Tak ma pan rację, ostatni dosne słońce nicejskie. Rzucało płach- 

dzień.. Takbym chciał spotkać jej ty Światła na odkryte ramiona kobiet 
oczy dawne, bez strachu i nienawiści.. i kwiatów rozwarte kielichy. Nigdy 
Widzi pan tę postać białą obok Ne- park w Liserb nie wydał mi się bar: 
riny? Regina szła zwolna ku nam, dziej ożywiony, dreszcze delikatne 
wchodziła na schody wiodące na te- przebiegały w zieleni drzew, lekkie 

VI 

W dniu, w którym się miał ode- 

w/z Czesław Karwowski 

Ceny niskie! 
  

Stowarzyszenie Pracowników Kaucjonowanych 
w Wilnie 

przez 
Okręgowego 

Zawiera umowy z instytucjami 

Zarejestrowane 

mi i prywatnemi w celu obsadzenia odpowiedzialnych posad 
jako to:kasjerów, inkasentów, prokurentów, 
gazyriorėw, straży ochronnej i tp. przez swych członków, za 
czynność których Stowarzyszen'e przyjmuje całkowitą odpo- 
wiedzialność. 

Stowarzyszenie przyjmuje 
wiedniemi referencjami dla obsady posad, 

Wszelk ch informacji osooom zainteresowanym Zarząd 
udziela wyjątkowo w godzinach od 5 — 7 
m. 1, telefon 575, 

powietrze drżało, przepełnione zapa- 
chem bzu kwitnacego. Dom nawet ro- 
bił wrażenie szczęśliwego gniazda, z 
oknami szeroko rozwarlemi, które 
wchłaniały aromatyczne powietrze i 
złociste blaski słońca. 

W południe poszedłem na stację 
po bilet do Paryża na wieczór dnia 
następnego. W chwili gdym wkładał 
go do portmonetki, wszedł Monestier. 

— Wyjeżdżam również —oświad- 
czył. 

— Zaraz? 
— Pojutrze. 
— Czemu nie jutro, nie ehce pan 

jechać ze mną? 
— O, nigdy niewiadomo, czy pan 

jedzie, czy nie. 
— Istotnie zatrzymały mię w tym 

roku nieprzewidziane okoliczności. 
— Pańskie poszukiwania žco do 

trzech kobiet z Nicei? 
Głos Monestiera wydał mi się 

drwiący. Nalegał dalej: 
— Skończone już są teraz, te pań- 

skie poszukiwania? 
— Mam nadzieję zakończyć je 

dzisiaj. 
Pożegnaliśmy się, Monestier u- 

śmiechnięty, ja byłem poważny. Zbli- 
żała się godzina, na którą obiecałem 
Jerzemu być w domu. 

* 

W parku dowiedziałem się, że 
Regina nie wychodziła z pokoju po 
śniadaniu, lecz rano udała się w ka- 
retce sama na cmentarz w  Cimiez, 
by złożyć kwiaty na grobie. Praw- 
dopodobnie na grobie pani 
Frontier. 

Jakie myśli i postanowienia zesłać 
mogły na tę istotę promienną i silną, 
rozmyślania na grobie ptaka wędrow- 
nego, któty nigdze nie mógł spocząć, 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- 
dajemy w zaplombowanych workach. 
  

  

zupeł ie dyskretnie za pobraniem poczt lub 

Prawdziwe francuskie błony 
znowu 
udzielamy rabat, 2 wzory z cennikiem zł. 1 
w znaczkach poczt. — Solidni zastępcy po: 

Wydział Rejestracyjny Sądu 

Rządowemi Społeczne - 

nowych członków z 

  

          
PANOWIE! 

kacja dogodna. 
wiedzieć się; ul. Lubel- 
ska 3 m.2. Od 10—11 

p 
Najpewniejsze i najlepsze bezkonkurencyjne, osobnem 
hygjeniczne spec. prezerwatywy przedwo- Jakóba 
jernej jakości, zupełna gwarancja za każdą 
Sztukę tuzin Zł 3—4—6. Wysyła odwrotnie 

  

46. m. 6 В 
WZP Nr 63. | 
— 

Do- 

  

EV Akuszerka : 
M. Brzezina 
ul. Mlcklewicza 44 | 

m. 17. Przyjmuje 
godz. 9 rano do 7 w, 
W.Z.P. Nr 3903 Wilno, 

dn. 22-V-26 r. 

  

z o. 
оКО] 
do wynajęcia z 

wejsciem. 
Jasińskiegó 

11 m 1. 

  

poprzedniem nadesł. należytości 

Perfumerja S FEDERA 
Lwów, Sykstuska 7 (dom własny) 

rybie już 
są na składzie. Odsprzedawcom 

szukiwani, 
„Mądrzy twierdzą! Czynisz dobrze kupu- 
jącu firmy sPERFUMERJA S. FEDERA», 

Lwów, Sykstuska 7. 
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miast z gwarancją 
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aż póki nie oddał prochów swych 
cmentarzowi podróżników. Przypo- 
mniały mi się słowa Jerzego, wypo* 
wiedziane kiedyś: „Ja i Regina,. nie 
mamy kraju rodzinriego, nie mamy 
stron ojczystych, inieliśmy tylko sie- 
bie wzajemnie i ten park“! 

Przed piątą zeszliśmy 2 Jerzym 
do salonu, w którym znaleźliśmy już 
Reginę w ubraniu podróżnem, goto- 
wą już do drogi. Po raz pierwszy 
byłem w tym salonie, Okna jego wy- 
chodziły na drogę i zdaleka widzieć 
można było, nadchodzących gości. 
Umeblowany był prowizorycznie i na- 
prędce. 

Jerzy i Regina nie zamienili ani 
słowa. Zmieniona twarz Jerzego wska- 
zywała па szalony wysiłek woli, któ- 
rym powstrzymywał w sobie spokój. 
Ten silny człowiek oddawał się swe- 
mu nieszczęściu. Zrezygnowany był 
na wszystko, nie dbał, czy postępo- 
wanie jego będzie uznane za tchó- 
rzostwo, czy podłość. Przyglądałem 

„mu się smutnie. Twarz ta nie miała 
już wyrazu ludzkiego, była jakby wy- 
kuta przez cierpienie. Nikt nie potra- R 
fiłby w tej chwili dotrzeć do  tajem- 
nicy jego duszy, czy panowało w niej 
skupienie mistyczne, czy rozpacz bez 
granic? 

Regina siedziała przy stole empire 
który stał pośrodku salonu. Delikat. 
nie zdjęła z ręki bransoletkę ze szma- 
ragdów, która od wczoraj nosiła, po- 
łożyła ją na stole. 

Piąta wybiła na zegarze pobliskie- 
go hotelu, Usłyszeliśmy, jak nadcho- 
dziło to, co było nieuniknione, a tak 
punktualne. Najprzód odległy głos 
pędzącego szmochodu. Czy jechał 
nim Dawidson? Oczywiście. Czuliś- 
my, wiedzieliśmy, że nie mógł to być 
nikt inny. Odgłos ten zbliżał się co« 
raz bardziej, rezległo się wołanie sy- - 
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reny, które zdawało się nam, przecię- 
ło przeraźliwym swym dźwiękiem ci- 
che powietrze. Oczy nasze mówiły 
jednak: „A gdyby to nie było jeszcze 
tol* Szalona nadzieja opanowywała 
mózgi nasze, nie wiedzieliśmy sami, 
czego się spodziewamy. Lecz pionne 
były nasze nadzieje, samochód zbli- 
żał się ku nam, widzieliśmy go już 
przez okno. Nie wjechał jednak do 
parku, zatrzymując się przed otwartą. 
bramą. Czekaliśmy.. Minęła chwila 
długa, potworna. Wzrok nasz wytę: 
żony nie dostrzegał żadnej sylwetki 
męskiej, na alei wiodącej do domu. 
Czyżby złodziej duszy Reginy nie. 
miał odwagi pokazać się tutaj? 

Słułąca, Nerina, stała we drzwiach 
salonu. Regina wyszeptała wzburzona 

— Pójdź, zobacz! : 
Słyszeliśmy lekkie kroki dziewczy- 

ny, wracała sama. 
— Nie widziałam nikogo. 
„Spėjrzelišmy z Jerzym na _ siebie. 

Więc Dawidson bał się przyjechać 
sam po żonę, przysyłał po nią! 

Lecz nagie rozległ się drżący głos 
eginy, przecinany przez wzruszenie, 

głos daleki zarazem i wyraźny, który — 
wymawiał słowa zdumiewające: 

— Męża mego pana Johna-Samu- 
ela Dawidsona niema w tym samo- 
chodzie, dlatego, że nie istnieje, że 
go niema... Pan Dawidson umarł przed 
ośmiu laty. 

Nie zapomnę nigdy okrzyku  Je- 
rzego. Będę miał zawsze w oczach- 
gest poddańczy z jakim Regina wkła- 
dała na rękę bransoletkę szmaragdo* 
wą i wyciągała ramiona ku temu, 
któremu wracała życie. Ktoby  ujrzab 
ten obraz kobieiy z oczyma zalanemi 
łzami i mężczyzny, stojącego nieru- 
chomo, sądzićby mógł, że wielkie 
nieszczęście, w ten dom uderzyło. 

(D. N.) 
i 
R  
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- Zgromadzenie Narodowe obralo 

Prezydentem Rzeczypospolitej 
Prof. Moscickiego. 

Przebieg obrad Zgromadzenia Narodowego. 

WARSZAWA, 1 VI. (tel. wł, Słowa, Punktualnie o godzinie 10-tej minut 15 Marszałek 
Zejmu p. Rataj otworzył obrady Zgromadzenia Narodowego i wezwał do zgłaszania kan. 
dydatur. Zgłoszono trzy kandydatury: woj. Bnińskiego przez Z. h N, Ch. D. i Ch. R., pref. 
Mościckiego aaieceną przez marszaika Piłsudskiego i poa. Marka wysuniętą przes P. P. 8, 
uz": przystąpiono so głosowania. Pierwsze obliezenie głosów dało wynik nastę- 
pający: 

Pierwsze skrutynjum. 

Obecnych 545, niewaźnych kartek oddano 63, ważnych 482 webec tego abso. 
imtna większość stanowi 242 głosy. 

Profesor Mościcki otrzymał 215 gł, wojew, Bniński otrzymał 211 gł, poseł 
Marek otrZymał 56 gł. 

Ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał większości, Marszałek Rataj za- 
rządził drugie głosowanie w którem skreślono kandydaturę pos, Marka. 
= Głosy, które padły za kandydaturą posła Marka przejdą ebecnie na pref. Mo- 

ścickiego, 

Drugie skrutynjum. 

Marszałek Rataj ogłosił wynik drugiego skratynjam. 
Prof. Močcicki otrzymał 281 gł. . 
Bniński 200 gł. 
Wobee tego Prezydentem obrany został pref. Mościeki. 
Elekt złoży przysięgę dziś o 6-j wieczorbrh. 
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