
  

м 

ROK V. Nr 127 (1137) 

SŁ       

  

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 

| NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 

| 
| ŚWIR — ui. 3-g0 Maja 5 

  

Wilno Środa 2 czerwca 1926 r. KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 WIŁEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

Redakcja i Administracja wl. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od © do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 225, drukarni 26 

= CENA OGŁOSZEN: Wiersz milimet: d ы -ej 
PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem mo domu łub z przesyłką pocztową 4 zł, W sprzedsży detalicznej cen,„ pojedyńczego n-ru 15 groszy, za tekstem 10 groszy. Keosika są kienowa: mig pra al 

sagranicę 7 zł, Konto czekowe w P. K. 0. Nr. 80259 Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej, 

    

Profesor Ignacy Mościcki Prezydeniem Rzeczypospolitej. 
Gdybym tak mógł jak nie mogę. 

W sobotę 15 maja nie rozumiano 

powszechnie dlaczego Piłsudski nie 

objął dyktatury. 

ŚW ciągu następnego tygodnia 

sprawa się wyjaśniła. Piłsudski nie 

chciał proklamować się dyktatorem, 

gdyż sprowokowałby przez to wojnę 

domową z Poznańskiem, a Piłsudski 

szczerze i konsekwentnie chciał dal- 
szej wojnie domowej kres położyć. 

Pod koniec ubiegłego tygodnia 

podziwiano tylko siłę woli marsz. 

Piłsudskiego, który sam jeden potrafił 

się przeciwstawić powszechnemu na* 

ciskowi ze strony zwolenników, ze 

strony dotychczasowych  prźeciwni- 
ków którzy go prosili, błagali, którzy 

od niego żądali aby wziął dyktaturę. 

W sobotę, niedzielę ubiegłą rozu= 

miano już, że to, do czego dyktatura 

prowadziłaby przez wojnę domową 

<% Poznańskiem, — marsż. Piłsudski 
uzyska dzięki swej stanowczości — a 

imianowicie uzyska zupełnie dosta: 
teczne rozszerzenie pełnomocnictw i 

praw Prezydenta, które mu da Sejm 

na drodze legalnej zmiany konsty- 

tucji. 
Rapiem marsz. Piłsudski z tej dro- 

gi się cofnął. 
Szczęśliwym jest żołnierz który 

ma wodza, któremu ślepo słucha, 

ślepo idzie za jego rozkazem, jego 
kiwnięciem, który ani przez chwilę 

niedopuszcza, aby wódz jego mógł 
w czemś się pomylić, w czemś zbłą- 
dżić. ; 

Niestety publicysta polityczny nie 

jest žolnierzem, 

Chciałbym wierzyć, że krok marsz. 

Piłsudskiego jest dobry—ale niestety 

nie mogę. 
Wysunięto skrupuł przysięgi na 

konstytucję, na złą, na idjotyczną 
konstytucję 17 marca. Ale gdyby 
marsz. Piłsudski konst. 17 marca za- 
przysiągł, a potem żądał jej zmiany, 

na mocy „125 art. tejże konstytucji, 
toby bynajmniej przysięgi nie złamał. 

Wiemy napewno, że Sejm by 

Piłsudskiemu uchwalił źaką konsty- 
tucję, i źakie pełnomocnictwa i prawa 

prezydenta, jakieby Piłsudski podykto- 

wał. Ale czy uchwali je prof. Mošcic- 
kiemu? 

Być może, że tak. Sejm dziś u- 

chwali wszystko. Sejm się znajduje 
na ostatnim szczeblu upadku moral- 
nego. Sejm jest dziś zbiorowiskiem 

ludzi pozbawionych godności oso- 
bistej. Ale czy zdrowe, czy słuszne, 

czy lojalne jest to rozdzielanie władzy 

faktycznej, od władzy nominalnej. 
Diaczego—skoro władcą Polski fak- 

tycznym jest p. marsz. Piłsudski, no- 
minalnym ma być prof. Mościcki? 

Czy to jest zdrowe? 

Sponiewieranie Sejmu. 

Słowo w agitacji antysejmowej 
grało zawsze pierwsze skrzypce. 

Były wnoszone interpelacje, by- 

liśmy pociągani do odpowiedzialnoś- 

ci karnej za ubliżanie Sejmowi. 
Poraz pierwszy też w życiu ogar- 

nia nas jednak poczucie wstydu, 
wstydu za tę demokrację polską, 

którą  krytykowaliśmy zawsze, ale 

która nie przestała być polską, za ten 

Sejm, któremu  ubliżaliśmy, który jed- 

nak nie przestał być polskim Sejmem, 

za to wszystko co się stało. 

Marsz. Piłsudski powiedział przed: 
stawicielom Sejmu w sobotę prawdę, 

lecz prawdę tę ubrał w formę wyso- 
ce pogardliwą: 

Powiedział: „Ostrzegam Was, że 
Sejm i Senat jest najbardziej zniena- 
widzonemi instytucjami w kraju*, 

To prawda. Ale marsz. Piłsudski 

powiedział pp. posłom i senatorom 
także: 

„Moi Panowie—na Was to właś- 

ciwie potrzeba tęgiego bata*. 
Panowie posłowie i senatorowie 

natychmiast wybrali p. marsz, Piłsud- 

skiego na prezydenta, potem wybrali 

p. Mościckiego, którego nikt w Sej- 
mie nie znał, a tylko dlatego, że 

tak Piłsudski kazał. 

Za Piłsudskim głosował Piast j 

głosowała Chadecja, choć notorycz- 

nie jest wiadomo, że marsz, Piłsud- 

ski mówiąc o szujach, złodziejach, 

korupcjonistach te właśnie* ugrupo- 

wania ma na myśli, bo to one 
właśnie najwięcej aterzystów pomiędzy 

sobą liczą. 

Na to wszystko pp. posłowie i 

senatorowie mogą odpowiedzieć: 
„Interesy kraju cenirmy nawet po- 

nad godność osobistą, Piłsudski nam 

nawymyślał i nas sponiewierał—od- 

puszczamy mu to jako chrześcijanie 

i robimy to co każe, bo tego wymaga 

interes Ojezyzny“. 

— Dobrze. Može bytoby to nawet 
wzniosłe. Ale do prawdziwego nie- 
smaku, do odczucia upodlenia do- 
chodzimy wtedy, gdy się dowiadu- 

jemy, że w Sejmie nie znalazł się ani 

jeden poseł, kióryby powiedział: 

„Sejm stwierdza swoją nieudol- 
ność. Sejm przyznaje się dotychczas, 
że był instytucją szkodliwą. Nie chcę 
nadal być posłem, nie chcę pobierać 

nadal wynagrodzenia za to, że praca 
moja przynosi szkodę Ojczyźnie, bę- 

dą mię teraz dławić djety poselskie*. 

Takiego głosu w Sejmie nie było 
ani jednego. I stąd powszechne bę- 
dzie w Polsce uczucie niesmaku, z 

jakim pożegnamy tych ludzi bez 

godności korporacyjnej, ludzkiej, oso- 

bistej. 

Przełamanie fałszywych pogiądów. 

Pierwsze Słowo  przełamało po- 
gląd na Piłsudskiego jako na ekspo- 
zyturę, na pionka partji skrajnie lewi- 

cowych. My pierwsi pozwalaliśmy 

sobie śmiać się z „twierdzeń”, „do: 

wodów* i „niezbitych teorji* w 

świetle których Piłsudski był Bapho- 
metem lewicy. 

Dziś już nie jesteśmy odosobnie* 

ni w swoich poglądach. Jak w wielu, 
bardzo wielu wypadkach Słowo raz 

jeszcze odegrało tylko rolę zwiastuna 
zwrotu opinii publicznej, tego laufra, 

który biegnie pierwszy naprzód. 
Wczoraj, onegdaj na ulicach War 

szawy mieliśmy odezwy faszystów 
(tak faszystów) zalecające marsz, Pił- 
sudskiego, podnoszące jego zasługi. 

Natomiast lewica okazuje coraz 
wyraźniej nieukontentowanie ze słów 

i czynów p. Marszałka. Zwłaszcza 

P.P,S. i Robotnik przeciwstawia się 

1) wzmocnieniu władzy prezydenta, 

2) idei rządów bez Sejmu, 3) gabi- 
netowi p. Bartla. W tym samym nu- 

merze Robotnika artykuł wstępny 
jaknajjaskrawiej akcentuje koniecz- 

ność zwołania nowego Sejmu,—pod- 

czas gdy obok zamieszczona deklaracja 
marszałka brzmi: „pozwólcie Prezy- 

dentowi rządzić bez Sejmu na karku*. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że 

do właściwej oceny istotnej sytuacji 

w naszej polityce wewnętrznej dojść 

będzie można dopiero wtedy, kiedy 
sfery prawicy przestaną wierzyć insy- 
nuacji, że Piłsudski to skrajny lewi. 

cowiec, to Baphomet lewicy. 
Zdaniem naszem ta właśnie insy- 

nuacja stwarza chaos w naszych sto- 

sunkach, wiara w tę właśnie insynu- 
ację trzyma dziś Poznańskie pod.bronią. 

Wzywamy wszystkich ludzi ucz: 

ciwych, aby zapoznali się z tem 
wszystkiem co marsz. Piłsudski robi, 
co mówi i co pisze i niech o nim 
samym mówią co im się żywnie po- 
doba, lecz niech głoszą tę prawdę: 
Piłsudski nie jest lewicowiec, Piłsud- 
ski jest człowiek absolutnie bezpar- 
tyjny. 

Rzekoma prawica, 

Jeżeli cały Sejm jest dziś insty- 
tucją potrzebującą uczucia chrześci- 

jańskiej litości, —to 'nie mniej takie 
uczucia politowania wzbudzają kluby 
prawicy. 

Pisaliśmy kiedyś o endecji, gdy 

zw. lud. narodowy szedł na współ: 
pracę z socjalistami, że właściwie je 

stanowisko zamyka się w takiem 

błędnem kole: 
„Dlaczego pracujecie z Socjalis- 

tami? 

Przebieg Zgromńdzenia Narodowego. 
Ostatnia konferencja Marszałka Rataja. 
WARSZAWA, 1.VI (żel, wł, Słowa). Przed otwarciem Zgromadze: 

nia Narodowego Marszałek Rataj odbył ostatnią konferencję, w - której 

— Bo oni się teraz pokłócili z wzięli udział pos. Głąbiński, Chaciński, Holeksa, Dembski i Popel. Obra: 
Piłsudskim. 

— A dlaczego zwalczacie Piłsud- 
skiego? 

— Bo to jest socjalista". 
Niewątpliwie podzielaliśmy  zapa- 

trywania prawicy, potępiające surowo 

sam zamach stanu. Ale dziś zamach 

dowano nad sytuacją. 

Otwarcie obrad. 
WARSZAWA. 1. VI. (Pat.). Punktualnie o godz. 10 min. 5. Prze: 

wodniczący Marszałek Sejmu Maciej Rataj otwiera Zgromadzenie i powo: 
łuje na sekretarzy posłów Niedbalskiego (Piast) i sen. Koernera (Koło 
Żyd.) Przewodniczący oświadcza: Wobec odmowy przyjęcia urzędu Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej przez Marszałka Piłsudskiego musimy, zgodnie 

stanu ten został ulegalizowany przez z art, 21 regulaminu przystąpić do ponownego wyboru Prezydenta. Prze- 
głosowanie poniedziałkowe, został u- wodniczący wzywa do składania kandydatur. Do Prezydjum podchodzą 

legalizowany przez olbrzymią więk- 

szość opinji w kraju, która z otuchą, 
radością, niemal z entuzjazmem przy- 

twu nałożyć kaganiec. 

Prawica chce nadal 

sudskiego. 

zwalczać Pił 

Zygmunt Marek, i 

madzenia Narodowego, sekretarz zaś Sen. 
usprawiedliwienia, jeśli nieobecni je nadeślą. 
zostali posłowie Ledwoch (Str. Chł.) i Pużak (PPS) oraz sen. Gruetzma- 
cher i Glogier, obaj ze Zw. Ludowo-Narodowego. Przewodniczący przy- 

prof. Ignacy Mościcki. 

posłowie Głąbiński (ZLN), Kościałkowski (Klub Pracy), Niedzialkowski 
(PPS) oraz składają na piśmie następujące kandydatury, które przewodni- 
czący odczytuje w porządku alfabetycznym: pp. Adolf Bniński, poseł 

Przewodniczący oznajmia: 
witała myśl, aby naszemu sejmowładz- Sekretarz pos. Niedbalski wywoływać będzie z mównicy członków Zgro- 

Koerner odczytywać będzie 
Na skrutatorów powołani 

Jest to stanowisko partyjne, które pomina, że kartki białe, podpisane przez. głosujących lub oddane na 
można uważać za słuszne i niesłusz. Kandydatów, którzy nie zostali oficjalnie zgłoszeni nie będą brane w 

ne, ale które jeszcze bezpośredniego 

politowania oczywiście wzbudzać nie dają swe głosy. 
może. 

Ale, należy tu zauważyć. 

Piłsudski wystąpił z programem, 
który cały naród odczuwa jako ko- strzymał się od 

rachubę. Na mównicy staje sekretarz Niedbalski i 
członków Zgromadzenia Narodowego, którzy podchodzą do urn i skła- 

odczytuje nazwiska 

W nastroju poważnym posłowie składają swe głosy do urn wybor- 
czych. Posłowie Kiernik i Osiecki w przeciwieństwie do dnia wczorajsze- 
go zjawili się na Zgromadzeniu i głosowali. Dotychczas nieobecni pos. 
Kuryłowicz i sen. Łubieński. Pos. Marek, obecny na sali posiedzeń pow- 

łosowania. Loża dyplomatyczna przepełniona. Na la- 
nieczność, z programem zmniejszenia wach rządowych Prezes Rady Ministrów pos. Bartel oraz ministrowie 
sejmowładztwa, 

dzy naczelnej. Piłsudski ma więc 
program. 

Piłsudski ma też człowieka, bu 
tym człowiekiem sam jest. Jest poli- 

tykiem, jest wodzem politycznym, 
kiórego zna Polska, zna Europa. 

Co przeciwstawiły 
kluby rzekomej prawicy? 

Jaki program? 
— Żadnego. 
Jakiego człowieka? 
— Pana Adolfa Bnińskiego. 

O p. Bnińskim, jako o wodzu po: 

litycznym, mało kto w Polsce słyszał, 
a i w Europie nie stawiano go do- 
tychczas na równi z Mussolinim. 

Prawdziwa prawica. 

Należy tu skonstatować, że wzmoc- 

wzmocnienia wła- Młodzianowski, Makowski i Zaleski. 

pierwsze skrutynjum. 
Baranów, 

WARSZAWA, 1—Vl. Pat, Godz. 11 min. 5. Pierwsze głosowanie za- 
kończone o godz. 10 min. 59. W głosowaniu nie wzięło udziału 

Piłsudskiemu słów i senatorów, a mianowicie nie usprawiedliwiti swej nieobecności 
posłowie i sanatorowie Adamek, Baliński, 
Wincenty Witos, i Piotrowski Włodzimierz. Usprawiedliwili swoją nieobec- 
ność pos Kuryłowicz i ks. Wóycicki oraz sen. Łubieński, pos. 
mimo obecności na sali, nie głosował. Po zakończeniu głosowania przewodni 
czący Zgromadzenia Narodowego wezwał skrutatorów do obliczania gło- 
sów i w tym celu zarządził trzydziesto minutową przerwę. Przebieg Zgro» 
madzenia zupełnie spokojny, 

11 po- 

Diamand, Swiecki, 

Marek, 

Prof. Mościcki 215. Woj. Bniński 21lI, 
pos. Marek 56. 

WARSZAWA, 1—VI. PAT, Po przerwie i wznowieniu posiedzenia 
przez Marszałka Rataja o godz. 11 min. 25 p. Maszałek Rataj 
głosu sekretarzowi senatorowi Gruetzmacherowi celem odczytania z trybu- 

udzielił 

nienie centralnej władzy, że rewizja ny wyniku głosowania. Sen. Gruetzmacher oznajmił, iż głosowało 545 
Konstytucji dążąca do ograniczania członków Zgromadzenia Narodowego. Nieważnych oddano 63 głosy. Waż- 

sejmowładztwa — są to postulaty 

prawicowe. 

Prawdziwi konserwatyści domaga- 

nych głosów 482. Absolutna większość wynosi 242 głosy. Otrzymali gło: 
sów Adolf Bniński 211, Ignacy Mościcki 215, Zygmunt Marek 56. Prze- 
wodniczący oznajmił, że wobec tego iż żaden z kandydatów nie uzyskał 
absolutnej większości, zgodnie z regulaminem odbyć się musi ponowne 

li się tego zawsze. Ideą, myślą, dąże- głosowanie nad temi samemi kandydaturami. Sekretarz Niedbaiski powtór- 
niem Słowa były zawsze te dwa po- nie odczytuje z trybuny nazwiska członków Zgromadzenia Narodowego i 

stulaty. - Jeżeli dziś gotowi jesteśmy 
popierać Piłsudskiego, iść za Piłsuds- 

kim, to właśnie dla tego, że jesteśmy 

konsekwentni, bo musimy popierać 

człowieka, obecny program którego 

był zawsze naszym programem. 

odbywa się powtórne głosowanie, 

Drugie skrutynjum. 
WARSZAWA, 1. VI. Pat. O godz, 12 min. 

drugie głosowanie Zgromadzenia Narodowego. Głosowali wszyscy 
obecni na sali członkowie Zgromadzenia. Naogół udziału w gło: 
sowaniu nie brało jedynie czterech członków Zgromadzenia, 

12 zakończono 

Natomiast co robi dziś prawica z których 3 przesłało usprawiedliwienia, a mianowicie pos. 
rzekome? 

Gdy marsz. Piłsudski razem z 
prof. Mościckim wymienił także naz- 

wisko prof, Zdziechowskiego z Wilna 

Kuryłowicz, sen. Łubieński, pos. ks. Wóycicki, natomiast uspra- 
wiedliwienia nie nadesłał pos. Wasyńczuk Marszałek zarządził 
przerwę 20 minutową, posiedzenie więc zostanie otwarte o godz. 
12 min. 35. 

O godz. 12 min. 35 Marszałek Rataj wznowił przerwane 
—to Gazeta Poranna Warszawska posiedzenie poczem sekretarz sen. Gruetzmacher odczytał wyniki 
w specjalnie prowokacyjny sposób 

pisała o nim „monarchista" jak gdyby 
w tym celu, aby męty społeczne pod- 

głosowania. Głosowało członków Zgromadzenia 545, Oddano 
kartek nieważnych 63, ważnych przeto głosów 482. Absolutn 
większość stanowi 242. OTRZYMALI! GŁOSÓW: PROF. IGNAC 
MOŚCICKI—281, WOJEWODA BN;ŃSKI 200, POSEŁ MAREK —1. 

burzać przeciw Piłsudskiemu, że śmie Przewodniczący Zgromadzenia Marszałek Rataj zakomunikował, 
rekomendowzć uczciwego monarchi- iż wobec powyższego wyniku głosowania na urząd Prezydenta 

stę, że śmie mówić, że monarchista 
może być uczciwy. 

Wczorajsza Gazeta Poranna idzie 
dalej w tym kierunku i cytuje różne 

Rzeczypospolitej wybrany został prof. Ignacy Mościcki. Następnie 
przewodniczący polecł sekretarzowi pos. Niedbaiskiemu odczy- 
nie protokułu dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Narodo: 
wego. Po odczytaniu protokułu Marszałek Rataj oświadczył, że 
pragnąłby wrazie przyjęcia przez elekta wyboru zwołać następne 

poglądy prof. Zdziechowskiego, po- posiedzenie Zgromadzenia Narodowego dla odebrania przysięgi 
glądy konserwatywne — cytuje je 
sposób prowokacyjny i demago- 
giczny. 

Tak jest! prof. Zdziechowski jest 
monarchistą, jest konserwatystą wy: 
raźnym i w ankiecie Słowa zalecał 
współpracę z Piłsudskim. A jego 
monarchizm, jak i nasz munarchizm 
daży do wzmocnienia państwa i wła- 
dzy państwowej, a nie do sowietyza- 
cji ustroju, jak do tego pcha konsty- 
tucja 17 marca, ani też do sowiety- 
zacji armji, do której dążył pseudo- 
monarchista prof. Dąbrowski. 

Cat. 
RAS 

chwiią 

——— BSO SAT   

w © godz. 6 wieczorem w dniu dzisiejszym. Marszałek Rataj prosił 
członków Zgromadzenia o pozostanie w gmachu sejmowym 
celem otrzymania odpowiednich uwiadomień. Posiedzenie zostało 
zamknięte o godz. 12 min. 41. 

Župrzysieženie odbedzie się 0 pintel 
WARSZAWA, I.V. Pat. Godz. 14 min. 2. Elekt. prof. 

Ignacy Mościcki opuścił apartamenta pana Marszałka Ra- 
taja udając się w towarzystwie Pana Premjera do Prezy- 
djum Rady Ministrów. Marszałek Rataj oświadczył przed 

przedstawicielom prasy, że zwołuje posiedzenie 
Zgromadzenia Narodowego celem odebrania przysięgi od 
prot. Ignacego Mościckiego, który godz. 12 w południu 
przyjął wybór, w piątek o godz. 12 w południe. 

Trudności kandydatury pos, 
Marka. 

WARSZAWA, 1.VI: (żel. wł.Słowa) 
Sensację wywołał fakt, że przed roz* 
poczęciem pierwszego głosowania 
okazało się, iż kandydatura posła 
Marka nie może być zgłoszona po- 
nieważ nie posiada ona 50 podpi- 
sów jak tego wymaga regulamin 
Zgromadzenia Narodowego. W ostat- 
niej dopiero chwili zdołano zebrać 
trzy brakujące podpisy. 

Nieważne kartki, 

WARSZAWA, 1.VI (tel. wł, Słowa) 
Wśród kartek nieważnych otrzymał 
19 głosów poseł Fiderkiewicz z Nie- 
zależnej Partji Chłopskiej. Na posła 
Fiderkiewicza głosowali członkowie 
N. P.-ch oraz Białoruskiej Robotni- 
czo-włościańskiej Hromady. Pozatem 
wśród nieważnych kartek znalazły się 
jeszcze 4 z nadpisami: „Szcze ne 
wmeria Ukraina“, „Laika polskiego 
Mussoliniego“, „Trocki“ i „Piłsudski*, 

Wielkopolska wobec wyboru 
prof. Mościckiego. 

WARSZAWA, 1.VI. (żel, wł. Słowa) 
Z Poznania donoszą, że rezygnacja 
Marszałka Piłsudskiego zaskoczyła 
sfery polityczne. Wielkopolska przyj: 
mie wybór prof. Mościckiego spo- 
kojnie i uzna wybór za legalny. 

Po wyborze Prezydenta w 
Warszawie. 

WARSZAWA, 1.VI. (żel. wł Słowa) 
Wiadomość o wyborże przez Zgro: 
madzenie Narodowe prof. Mościckie- 
go na Prezydenta Rzeczypospolitej w 
przeciwieństwie do dnia wczorajsze- 
go, który obfitował w manifestacje, 
nie wywołała większego wrażenia, 
Stolica miała wygląd normainy, ruch 
uliczny i tramwajowy odbywał się 
trybem codziennym. Jedynie na do- 
mach powywieszano flagi państwowe, 

Wyjazd Prezydenta Mościckie- 
go do Chorzowa. 

WARSZAWA. LVl (żel. wł, Słowa) 
Nowoobrany Prezydent  Rzeczypo- 
spolitej prof. lgnacy Mościcki w 
dniu dzisiejszym po złożeniu oświad- 
czenia o przyjęciu wyboru wyjechał 
do Chorzowa w celu zlikwidowania 
swych spraw osobistych. Powrót 
Prezydenta Mościckiego nastąpi w 

. piątek rano, 

Program nowoobranego 
Prezydenta. 

WARSZAWA, 1 VI. (żel,wł.Słowa) 
Nowoobrany Prezydent p. Ignacy 
Móścicki przed swym wyborem pod- 
pisał odezwę, która w tej chwili 
uważana jest za program polityczny 
nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Główne punkta tej odezwy brzmią“ 
„1. Niezwłoczne uchwalenie przez 

ciała ustawodawcze rozszerzenia u. 
prawomocnień władzy wykonawczej 
a przedewszystkiem: 

2. Nadanie Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej prawa rozwiązywania ciał 
ustawodawczych władzą własną. 

3. Niezwłoczne rozwiązanie Sejmu 
po uchwaleniu powyższych zmian 
Konstytucji. 

4. Powołanie bezparlamentarnego 
fachowego rządu silnej ręki dla prze- 
prowadzenia sanacji życja państwo- 
wego, a szczególnej pod względem 
gospodarczym i finansowym. 

5. Przeprowadzenie uzdrowienia 
życia państwowego pod względem 
moralnym, zwłaszcza uniemożliwienie 
członkom ciał ustawodawczych wy- 
zyskanie Swego stanowiska i wpły- 
wów w interesie prywatnym. 

Narady klubów Z. L. N. i Ch.-D. 
WARSZAWA. 1 VI. (żel.wż. Słowa) 

Po zamknięciu obrad Zgromadzenia 
Narodowego kluby Z. L. N.i 
Ch.-D. rozpoczęły narady. Dyskuto- 
wano sytuację polityczną wytworzoną 
wobec wyboru na Prezydenta prof. 
Jlgnacego Mościckiego. 
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Ignacy Mościcki, 
Kilka miesięcy temu będąc w Ka- 

towicach gdzie miałem wykłady, zo- 
staiem zaproszony do Chorzowa przez 
profesora Ignacego Mościckiego, któ: 
ry oddawna mnie interesował jako 
szkolny kolega i wspólnik mego bra- 
ta Marjana, z którym razem pracował 
w Szwajcarjij nad dobywaniem na 
cele przemysłowe azoiu z powietrza. 
Poznałem w koledze s:kolnym mego 
brata człowieka barizo zdolnego, 
promieniejącego niepospolitą inteli- 
gencją, mającego szerokie zaintereso - 
wania społeczne, filozołiczna, iiierac- 
kie i narodowe. Kilka godzi rozinó* 
wy nadzwyczaj interesującej o wielu 
przedmiotach minęło jak jedna chwiła. 

Zarazem zwiedziłem fabrykę w Cho- 
rzowie i poznałem ogromne trudno- 
ści, które profesor Mościcki pokonał 
gdy objął zarząd fabryki, pełnej nie 
bezpieczeństw potężnych wybuciów, 
po Niemcach bęz żadnych wskazówe« 
z ich strony co do sianu licznych 
wybuchowych środków pozostawio- 
nych. Niemcy liczyli na to, że Polacy 
nie odważą się fabryki uruchomić 
wobec na każuym kroku grożącego 
niebezpieczeństwa zniszczenia całego 
urządzenia przez gwałtowne wybuchy, 
Ignacy Mościcki jednak podjął się 
tego trudnego zadania, fabrykę uru- 
chomił i prowadzi bez żadnych groź: 
nych wypadków i bez żadnych 
bezroboci. W tej. fab:yce „roboinicy 
mają «do czynienia” z temperatusami 
od stu kilkudziesięciu, stopni . niżej 
zera—to jest skroplenia ilenu—do kilku 
tysięcy stopni ciepła (wielkie ogniska 
elektryczne, w. których się. odbywają 
przemiany chemiczne związków azo- 
towych). Najmniejsza nieostrożność 
grozi śmiercią. „A jednak od czasu 
objęcia w tej fabryce władzy przez 
prof. Mościckiego nie było tam żad- 
nej katastrofy. ‚ 

Czy godzi sie tak znakomitego 
chemika i.świetaego dyrektora nie- 
bezpieczniej fabryki odrywać Od ża; 
jęć, do których przywykł i poruczać 
mu zadanie objęcia władzy naczelnej 
w państwie, w. celu zmiany ordynacji 
wyborczej i konstytucji wadliwej eby 
umożliwić dobre rządy? 

Sytuacja w rządzie, państwem mą 
pewne analogje,z sytuacją przy ob: 
jęciu fabryki. Tutaj także są niebez- 
pieczeństwa wybuchów i trzeba zim- 
nej krwi, oraz energji aby > uniknąć 
eksplozji. Rozpasanie polityków za: 
wodowych, ich sprzeczne interesy i 
walki, fałszywe mniemania szerzone 
przez walczące z sobą partje w mna: 
rodżie — to wszystko są czynniki 
wielkiego niebezpieczeństwa i trudno 
sobie wyobrazić lepsze przygotowa- 
nie do funkcji czynnego « prezydenta 
Rzeczypospolitej, jak- doświadczenie 
zebrane. przy organizacji fabryki na: 
wozów, która jest jednocześnie  po- 
tencjonalną fabtyką-gazów trujących 
krew spuogas Ignacy 
Mościcki znajdzie w. sejmie dobrze 
mu znane i pokonane przez niego na 
innem polu niebezpieczeństwa. | 

Kto zna „Ignacego Mościckiego, 
ten nie może przypuszczać, żeby оп ® 

się dal užyč jako. narzędzie cudzych 
celów. Jeśli przyjął „prezydenturę to 
"napewno sam się zabierze do trud- 
nego zadania naprawy Rzeczypospo- 
litej i wybierze * sobie”: pomoctiików 
wedle własnego sumienia, przypusz- 

„czalnie, takich co żadną partyjnošcią 

polityczną się nie splamili. Człowiek, 
który lata spędził w Anglji i Szwaj- 
carji, ma jasne wyobrażenie o prawo- 
rządności społecznej i będzie wyma: 
gał od swych, ministrów przedew- 
Szystkiem spełnienia głównego celu 
państwowego ustroju, to jest spra: 
wiedliwości — bezpieczeństwa dla 

wszystkich obywateli życia, czci i 
mienia. | 
...Będzie wymagać od ciał prawo- 
dawczych „daleko idących pełnomoc- 
nictw, „umożliwiających tę trudną 
pracę przeobrażenia ustroju państwo- 

wego. Człowiek, który ma za sobą 
lata doświadczenia zarządu wielką 
fabryką wie że jeśli coś ma się robić, 

  

Wrażenia rumuńskie, 

Il. 

" „Romania Mare" — Idealna fi. 

gura państwa. — Jądro ludności 
rdzennej i rozkład mniejszości naro. 
dowych, —Kwestja dunajska. — Dwie 

komisje międzynarodowe „potrzebne 
jak, dziura w. moście. — Rumuńska 

straż nad Dunajem, „an der schūnen, 
blauen Donau". 

« Utarło się: i jest ogólnie przyjęte 

zwać Rumunję powojenną—ewielką>, 

po rumuńsku: mare - (który: to: wyraz 
nic nie ma wspólnego z morzem lecz 
bierze swój początek z łacińskiego 
słowa. major). | 0/0000. 

Przyłączenie się Rumunji do al- 

jansu państw wałczących przeciwko 
tak zwanym państwom «centralnym», 
jej straszliwe zmasakrowanie przez 
zwycięskie armje Mackenzena, jej bo- 

haterski odwet wzięty na  najezdcy, 

cud nad Seretem pod Maraszeszti 

(na północ od Galaczu gdzie się linja 

kolejowa od granicy polskiej łączy z 

linją bukaresztańską), a wreszcie tra- 

ktaty pokojowe podpisane w Saint 
Germain w 1919-ym i w Trianon w 

1920 ym*) — oto co dało Rumunii 

777%) Dopiero w październiku 1920-go mi- 
nister spraw zagr. Take Jonesku uzyskał 
ostateczną zgodę mocarstw na odłączenie Be- 

to trzeba szybko decydować i nie 
można czasu tracić na próżne narady. 
Kierowanie wielką fabryką stanowi 
doskonałą szkołę skutecznego czynu 
społecznego, 

Więc możemy wybór znakomitego 
wynalazcy, uczonego i działacza spo- 
łecznego, jakim jest profesor Ignacy 
Mościcki, uważać za nader szczęśliwe 
natchnienie i skoro ten wybór został 
dokonany a przez elękta przyjęły, to 
cały naród powinien nowego prezy- 
denta jednomyślnie popierać, a wszel- 
kie waśnie i pretensje partyjne po- 
winny być zawieszone. , Wtedy, łatwo 
będzie przeprowadzić radykalną zmia- 
nę ordynacji wyborczej, zmniejszyć 
znacznie ilość posłów i senatorów a 
podnieść cenzus ich moralny i umy- 
słowy. Profesor Mościcki do żadnej 
partji nie należy, a dał w swem życiu 
tyle dowodów pomysłowości, że mo- 
żemy ufać, że znajdzie sposób eby 
politykę partyjna zmienić na wielką 
politykę narodową. 

W. Lutost awski. 
  

  

  

Z okazji osiemdz esięciolecia urodzin hr. 
Apponyi'ego, znakomitego mówcy i polityka 
węgierskiego, przyjaciela Polaków, Towa- 
rzystwo Przyjąciół Węgier wysłało z Wilna 

depeszę z życzeniami, Depeszę podpisali 

prof. Marjan Zdziechowski jako prezes, Hr. 
Maryan Broel-Plater jako wiceprezes, oraz 
ks. biskup Bandurski i prof. Bossowski jako 
członkowie zarządu, 

ingres J.E, ks.ORourke 
WARSZAWA, 1—Vi. (tel, wł. Sto. 

wa). Z Gdańska donoszą: Dziś przy 
udziale licznych ttumów ludności za- 
równo polskiej jak i niemieckiej od- 
był się ingres na stolicę biskupią: J. 
E ks.sbiskupa O'Rourke. W . uro- 
czystości wzięli udział poza. klerem 
przedstawiciele władz z Komisarzem 
Generalnym p. Strasburgeren i Wy- 
sokim Komisarzem Ligi van Hamme- 
lem oraz Prezydentem Sahmem na 
czele. 

W: kosciele farnym ks. biskup O. 
Routke wygłosił dwa kazania jedno 
po polsku krótsze i dłuższe po nie: 
miecku. Kazania zawierały momenta 
polityczne ]. E. ks. biskup. wyraził 
radość z powodu utworzenia nowego 
biskupstwa czemu sprzeciwiła się ka- 
tolicka ludność polska oraz zaznaczył 
że wierni Polacy powinni więcej 
dbać o rzeczy religii # 7 0  sprawy 
narodowe, dla których wykorzystywa- 
na jest często religijność. Mówiąc o 
wolnem mieście Gdańsku ks. biskup 
wyrażał, się.o. nim jako © wolnem 
państwie, Kazania ks. biskupa O'Ro. 
urke wywarły na polską ludność ka- 
tolicką Gdańska przygnębiające wra- 
żenie. Ru Tai 

Po pontyfikalnej mszy św. cele- 
browanej przęz biskupa „O. Rourke 
odczytany został akt erekcyjny, usta- 
nawiający djecezję gdańską oraz 
listy. pasterskie Ojca św. i ks. Bisku- 
pa O. Rourke, Bezpošrednio po tem 

refektarzu klasztoru O.O. Cyster- 
sów w Oliwie odbyło się zebranie 
gratulacyjne, na którem przedstawi” 
ciele w. m. Gdańska wygłosili szareg 
„przemówień podnosząc doniosły: akt 
wyodrębnienia djecezji gdańskiej, w 
oddzielną jednostkę administracyjno: 
kościelią: + © 
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DRU KARNIA 
„ WYDAWNICTWO 
WILŁEŃSKIE* 
;z: Kwaszelnia 23,2: 

   
przyjmuje wszel- - 
kie roboty w.za- 
kres drukarstwa 

„wchodzące —_ 
3 aa 

     

ogromny przyrost terytorjalny, rowna- 
jący się przeszło . całemu, „oDszarowi 

«starej» /Rumunji, przedwojennej. Dziś 

Rumifnja, obejmująca swemi granicami 
przeszło dwieściejdziewięćdziesiąt ty- 
sięcy kwadr. kilometrów, jest mniejszą 
ou; Polski zaledwie o jakich dziewięć: 
dziesiąt parę kilometrów kwadreto- 
wyc. 

© Rumtinja dzisiejsza, ma oai zbli-., 
żony: bardzo 'do kształtu przedwojen- 
nej monarchji Habsburgów, „lub, jeśli 
kto woli, «ma . kształt iarczy kostnej 
żółwia szyldkretowego, leżącego jed- 
nym bokiem u Czarnego morza. „Fi- 
gura Rumunji tworzy niemal prawi- 
dłowy kwadrat, czyli figurę dla pań 
stwa wręcz idealną. Granic „natural- 
nych' przeszło połowa (Dunaj, morze 

ne, Dniestr). Karpaty, leżące na 
granicy przedwojennej Rumunji, teraz 
znalazły się w jej centrze tworząc 
potężną jakby jaką twierdzę górską, 
z pod stóp której wytryskują i toczą 
się ku Dunajowi dziesiątki spław- 
nych rzek, 

A majestatyczny, przepiękny Du. 
naj, winie się jak wstęga błyszcząca 
„u.stóp Romanji Mare na przestrzeni 
czterystu kilometrów... Od Dżurdżewa 
po rumuńskiej stronie a Ruszczuku 
po bułgarskiej podniesie się nieco w 

  

ssarabji od Rosji i $przyłączenie jej do 

Rumunji. : 

Otwarcie wystawy 
<Nasze morze i rzeki». 

Nastąpiło ono wczoraj, w popo- 
łudniowych godzinach, w salach 
górnych klubu oficerskiego przy ul. 
Mickiewicza. Powiedzmy niezwleka- 
jąc: robi wrażenie bardzo a bardzo 
dodatnie. Z wielkim smakiem urzą- 
dzona —i niepospolicie ciekawa. 

Z punktnalnością.. nie wileńską 
dokonał aktu otwarcia p. wojewoda 
Raczkiewicz. Inauguracyjne, podnio- 
słe przemówienie wygłosił p. komi- 
sarz rządu Wimbor, prezes zarządu 
oddziału wileńskiego Ligi Morskiej i 
Rzecznej czyli , tej instytucji, . której 
zapobiegliwości i energji zawdzięcza- 
my oglądanie tak niepowszedniej wy: 
stawy. Podniósł też ię zasługę w cie- 
płych słowach w odpowiedzi swej 
p. Wimborowi p. wojewoda. Zagrz: 
miała orkiestra, Po krótkim hymnie 
narodowym popłynęły dźwięki polo- 
neza i rozpoczęło się zwiedzanie wy- 
stawy. Honory jej czynili wobec p. 
wojewody i jego małżonki szef dy- 
sekcji dróg wodnych w Wilnie p. 
inż, Bogusław Bosiacki tudzież p. 
inżynier - mechanik Henryk Dmo- 
chowski udzielając szczegółowych 
objaśnień. 

Tymczasem gromadziło się w wy: 
stawowych salach sporo, bardzo 
sporo zaproszonycii notablów z po- 
śród elity inteligencji miejscowej, ze 
sfer administracji i generalicji, prasy 
i towarzystwa. 

Już od progu — siurpryza. Oczy 
trafiają prościutko w rozpięty szero- 
ko, sięgający sufitu maszt małego 
żaglowca, Oczywiście model. Ale, co 
za śliczny i niepospolity efekt! A tiiż, 
w lewo i w prawo modele—znako- 
micie do najdrobniejszych szczegółów 
wykonane: naszych polskich statków, 
rzeczywistych, już kursujących  nie- 
tylko po morzach lecz i po oceanach. 
Oto szkolny statek*„Lwów*, oto pa- 
sažerski szrubowiec oceanowy „, War- 
szawa', oto inrie jeszcze. Aż się du- 
sza raduje! 

Mnóstwo osób dociska się do re- 
ljefowego, dużej skali; modelu portu 
w Gdyni. Widzimy jak na dłoni: -ja- 
kim on będzie ' po urzeczywistnieniu 
w naturze całego planu. W innej sali 
wspaniały, graficzny, ilustrowany fo- 
tografjami pokaz dokonanych i doko- 
nywanych robót (osobliwie w zakre- 
sie odbudowy) przez Dyrekcję wileń- 
ską dróg wodnych, A jedna sala cała 
—w obrazach, olejnych i akwarelo- 
wych. A jednak sala cała — w obra- 
zach, nych i  akwarelowych. 
To widoki włoskie bądź, znako- 
mitego „marinisty* Włodz. Nałęcza 
bądź uczniów jego. A oto i mnóstwo 
okazów. z dziedziny sportu wodnego, 
dalej obszerny dział rybołówstwa; 
a tam pod piecem, w 
człowieka... nurek w pełnym rynsztun- 
ku; obok niego prawdziwe torpedy 
wojenne, miny podwodne... Są i całe 
części armatury okrętowej wykonane 
w naszych państwowych warsztatach 
marynarki wojennej w Modlinie... 
Jak się rzekło: wiele, wiele rzeczy 
ciekawych, pouczających, a ułożo: 
nych tak zgrabnie i pomysłowo, że, 
jak się to mówi, aż oko rwie... 

Niech-że tedy Wilno pójdzie 
gremjalnie dobfze się wszystkim tym 
„dziwom* napatrzy. Aż, tam na wy- 
stawie, pachnie polskiem morzem... 
aż tam jakaś specyficzna atmosfera... 
Obyż do patrjotycznych naszych u-: 
czuć mocno przemówiła! 

" Musimy kržepką nogą stać na 
wybrzeżu polskiego morza; Pod'mol- 
ską banderą musimy mieć flotę włas- 
ną! Wystawa w Klubie oficerskim to 
jej miraż, to jakby błyśnięcie jakiejś 
wizji. 

Piękna wizja! Trudno oprzeć się 
rzetelnemu wzruszeniu. | nie trzeba 
opierać się, Owszem: trzeba misję 
Polski ną morzu nosić w duszy, no: 
sić w sercu. A znajdzie się szybko 

i plauko droga z serca—do kieszeni. 
Przedewszystkiem jednak: pójść i 

spędzić na wystawie godzinkę. I 
trzeba i warto. 

Mak, 

rost pełny | 
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Dookoła misji p. Janikowskiego. 
Z Rygi donoszą: Prasa tutejsza nie przestaje szeroko komentować 

ostatniej podróży delegata ministerstwa spraw zagranicznych Polski, p. fa- 
nikowskiego. do państw bałtyckich. Krążą pogłoski, że w najbliższej kon- 
ferencji państw bałtyckich i Polski, Finlandja udziału nie weźmie, 
miast należy się spodziewać bardziej 

Nato - 
ścisłego sojuszu pomiędzy Polską 

z jednej a Łotwą i Estonją z drugiej strony. 

Rząd Bistrasa podał się dó dymisji. 
KOWNO, 1.VI. PAT. Na skutek kięski poniesionej przez blok pra- 

wicy w ostatnich wyborach do sejmu 
dał się wczoraj do dymisji. 
dowiec Sleżewiczius. 

kowieńskiego, gabinet Bistrasa pJ- 
Misję utworzenia nowego rządu otrzymał lu- 

Mniejszośei wejdą do gabinetu litewskiego? 
Według żródeł ryskica, d» przyszłego gabinetu litewskiego wejdą 

prócz litewsktch partji opozycyjnych, również mniejszości narodowe. 
Premierem prawdopodobnie zostanie Toluszys. 

Odłożenie manewrów na Białorusi Sow, 
Według doniesień z Mińska, rząd sowiecki, wobzc ostatnich wypad- 

ków w Polsce, postanowił odroczyć wielkie manewry armii czerwonej, 
które miały się odbyć na Białorusi i wyznaczył je na sierpień w okolicach 
Žmerynki na Ukrainie. 

Po wojnie w Marokko, 
LONDYN, 1.Vi (PAT). Według 

włoski miał oświadczyć w Paryżu, że 
w strefie Tangeru na wypadek, gdyby wpływy Francji na morzu 
ziemnem miały się wzmocnić wskutek 

PARYŻ, 1.VI (PAT). 

doniesień „Daily Expresu* rząd 
zastrzega sobie żądanie kompensaty 

+ 3: Stód- zmiany sytuacji w Marokku. 
„Matin” donosi z Fezu, że partyzanci wzięli dw 

niewoli Niemca Klempsa, który pozostawał na usługach Abd-el-Krima, 

Konserwatywni deputowani -Anglji o So- 
wietach, 

LONDYN, 1.VI (PAT): We wszystkich dziennikach ogłoszone zostało 
sprawozdanie czterech konserwatywnych posłów Izby Gmin o wynikach 
ich podróży do Rosji Sowieckiej. W sprawozdaniu tem: posłowie konser- 
wątywni wyrażają obawę, że w następstwie typlomatycznego porozumienia 
między Rosją a Niemcami wytwarza się niepożądany stan 
że Niemcy stają się jedynym 

tego rodzaju, 
4 S е łącznikiem między Rosją a resztą świata. 
Sprawozdanie wspomina 0 tem, że rząd sewięcki zakomunikował owym 
posłom, iż gotów jest w każdej chwili podjąć na nowo rokowania z rzą- 
dem angielskim. 

Rabindranath Tagore u Mussoliniego. 
RZYM, 1VI. PAT. Hinduski poeta Rtbindranath Tagore przybył do 

Rzymu złożyć wizytę Mussoliniemu. 

Rewolta wojskowa w Portugalji. 
LIZBONA, LVI. PAT. Maszerujące na Lizbonę dywizje wojsk do- 

magają się ażeby w skład nowego gabinetu weszły osobistości apolityczne. 

Nagły zgon Stiekłowa. 
MOSKWA, 1.Vl. PAT. Dnia 30 maja zmarł na Krymie zastępca pre- 

zesa wszęchzwiązkowej akademji nauk Stiekłow. 
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SERADELI 
KONICZYNY 
TYMOTKI! 
ŁUB INU 

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

górę i potoczy się ku morzu rozszcze- rychło potem i ostatnie. zastępy wę: i nastroje ze szlachetną delikatnością 
piając się na trójząb wspaniałej del- 
ty—slanowiącej klucz * jednej z naj- 
większych dróg wodnych Europy, 
może nawet, co do znaczenia, wręcz 
głównej... į 

SŁ Ro to centralnego jakby zam- 
czyska Karpat, jak ówe niezliczone 
rzeki ku Dunajowi, tak potoczył się 
przed w'ekami w doliny naród: ru- 
miński, ź krwi starożytnych Rzymian, 
raczej może  zromaniżowanych ' Da- 
ków, czyli tubylców prastarej Dacji. 
Prawda, do dalekiej, kresowej Dacji 
deportowano żesłańców ze starożyt, 
nego Rzymu lecz ci unikali jak ognia 
związków małżeńskich z „batbarzyń- 
cami“ nie rzymskiego pochodzenia, 
nie przyjmowali od nich ani zwyczaju. 
ani obyczaju Gdy zaś przyszedł za- 
lew wędrówki narodów, dacko-rzym- 
ska ludność jakby zapatła się przed 
tą inwazją w niedostępne  czelušcie 
górskie Karpat i dziewicze lasy. Zgo* 
ła nieduży osad etniczny pozostał na 
niwach tereźniejszej Rumunji po od- 
pływie potopu Gotów 1 Hunnów, 
Giepidów i różnych Słowian, Piecze- 
niegów, Tatarów etc. Potem zaś po 
przez stepy Rosji nadciągnęli z Azji— 
pod koniec dziewiątego stulecia — 
Madżjarowie. Wódz ich Arpad prze- 
cie władcą był i panem całej Dacji 
starorzymskiej.. Dopiero Węgrów 
odsadzili cesarzowie niemieccy... A 

drówki narodów, mianowicie tatarskie, 
ustąpiły z kraju, co miógł nareszcie 
zacząć żyć własnem, kulturalnem ży- 
ciem. Miało się to już atoli pod jaki 
koniec Xl.go wieku ery Chrystu. 
sowej. : 

Wówczas to szczep narodowy 
rumuński, aczkolwiek wyrosły na 
różnorodnych pierwiastkach  etnicz: 
nych, lecz który potrafił zachować 
większość znamion czystej rasy ro- 
mańskiej vel łacińskiej, osiadł krzepko 
we własnym. kraju karpacko-naddu- 
najskim jako najdalej na południowy 
wschód Europy wysunięta placówka— 
romańskiego łacinizmu. 

Podobnie jak Polską szła kultura 
romańsko łacińska z pod Salomanu i 
Padwy aż hen nad Dniepr w Smo: 
leńszczyznę i Mohilewszczyznę i do 
dziś dnia najdalszemi rozkłada się 
tam swemi promieniami po dworach 
niegdyś polskich,  obróconych w 
perzynę, po kościołach barosowych, 
z których dzicz bolszewicka Pana 
Boga wypiera—tak rumuńskim ona 
szlakiem szła, aby się tak wyrazić, 
dołem Europy, na mołdawskie żyzne 
niwy, zmagając się za Prutem i 
Dniestrem z kulturą grecką i wy- 
twarzając tam cuda architektoniki, zą 
mało znane, w Jassach, w Bukareszcie, 
arcydzieła przedziwnie kojarzące w 
sobie wschodniej fantazji eksuberancje 

zachodnich form. ; 
Dość, że: na -ziemiach, ktėre- ze 

staropolska dziš jeszcze zowiemy Wo- 
łoszczyzną i Multanami, zapanował 
już przed wiekami, jako jądro lud- 
ności tubylczej, szczep mający wszyst- 
kie cechy narodu, odrębnego, samo- 
istnego, z własną fizjognomją narodo - 
wą. Naród rumuński. 

Ileż „głów* liczy ów naród na 
przestrzeni 294 000 kilometrów swe- 
go państwa? Okrągłą cyfrą: od jede- 
nastu do jedenastu i*pół miljona na 
15 miljonów ogółu ludności.) Tak 
przynajmniej oblicza p. E. de Morton- 
ne, profesor geografjj w _ paryskiej 
Sorbonnie („La Nouvelle Roumanie 
dans la Nouvelle Europe". Bukareszt 
1922. Str. 6). 

Zwarty blok narodu rumuńskiego, 
główną masą swoją przywarty jest 
do Karpat—które, jak się rzekło, zna- 
lazły się po wojnie i są dziś w po- 
środku Królestwa Rumuńskiego. 
Im dalej od cytadeli gór — tem lud- 
ność czysto rumuńska rzadsza; tem 
więcej wśród niej przymieszki „mniej- 
szości narodowych*. Wszędzie gdzie 

*) Konsul rumuński w Zurychu, p. Sta- 
hel-de-Capitani pisze w wydanej w roku 
1925:tym dużej, suto ilustrowanej książce 
swojej <Rumanien», źe mniej więcej 15 mi- 
ljonów używa dziś jako mowy potocznej, 
języka rumuńskiego. (Str. 81). 

з 30 е і : 

SPORT. 
— Tefis w Grodnie. W czwar- 

tek 3 b. m odbędzie się w Grodnie 
poświęcenie i otwarc e placu teniso. 
wego w Państwowem (Gimnazjum 
Żeńskiem im. Em. Platerówny. 

Kort ten został przygotowańy we- 
dług najnowszych wymagań techniki 
i hygjeny i zewnętrznym swym wy- 
glądem będzie stanowił upiększenie 
całego dziedzińca szkolnego, a jedno- 
cześnie będzie się przyczyniał do 
rozwijania sił fizycznych i sprawno- 
ści młodocianych sportowców. Wiei- 
ki ten krok kierownictwa gimnazjum 
niewątpliwie przyczyni się do  szyb- 
kiego rozwoju tego miłego i pożyte- 
cznego sportu. 

Sio Nr 127 (1137, 

Z wystawy Plastyków. 
Doroczna wystawa obrazów i rzeźb 
Wileńskiego T.wą Artystów Plastyków 
cieszy się coraz większem powodze- 
niem. Szczególniej licznie była zwie- 
dziona wystawa w ubiegłą niedzielę 
dnia 30 maja, W. godzinach połud: 
niowych zwiedził wystawę Pan Woje- 
woda Wł, Raczkiewicz w towarzyst- 
wie małżonki i pana vice.wojewody 

lgierda Malinowskiego,  okazując 
wielkie zainteresowanie dla poszcze- 
gólnych eksponatów. Pożądanem jest 
by jaknajszersze warstwy  spote- 
czefństwą poznały wystawę, która już 
tylko w przeciągu 2-ch tygodni będzie 
otwartą. 

Nadmienić należy, iż żadna z do- 
tychczasowych wystaw obrazów w 
Wilnie nie budziła tak dużego zainte- 
resowania śród publiczności i prasy 
jak óbecna. 

©06666665 
Już opuściła prasę i ukazała się w 
+przedaży we wszystkich księgarniach 
Księga Zbiorowa Wileńskich Oficerów 

Rezerwy 

(Ma Szlaki Balorego 
| wydana staraniem Zarządu Okręgo- 
| wego ży Qiicerów Rezerwy w 
| Wilnie pod redakcją. Walerjana Char- 
| kiewicza przy współpracy wybitńych 

sił naukowych literackich lartystycz- 
aa z grona oficerów rezerwy. 

sięgę zdobią autografy Mar: 
Szałka J. Pnsudskiego p een 
łów broni: I Dowber-Muśnickięgo, 
j. Hallera A L. Żeligowskiego; —auto: grafy podpisów Biskupa W, Bandur- skiego i Gen. E. Rydza-Śmigłego. 

Na treść Księgi składają się arty- 
kuły, dotyczące zadań Wiązka Ot. 
Rez. oraz ideologji "oficerów rezerwy, 
artykuły, oświetlające walki na szlaku 
Batorego w perspektywie historycznej 
i z czasów niedawnych, artykuły 
literackie oraz niezwykie ciekawe 
tragmenty wspomnień uczęstników 
wojny Światowej i _ polsko-bolsze: 

wickiej. 
Dział intormacyjny daje przegląd 

20 orgaritzacyj moiliouivio Eo: 
wo-społecznych, 

W džiale 'artystycznym * zwracają 
uwagę reprodukoje -obfažėw «wileń- 
skich artystów — oficerów rezerwy, 
nieznany portret Marszałka J. Piłsud- 
skiego, uchwała Sejmu Wileńskiego z 
r. 1922 oraz szereg artystycznych 
zajęć fotograficznych, winiet i karyka - 

r.       GS8 888882 
Klinika Chorób Dziecięcych 

U.S.B. (Antokol, Szpital Wojskowy) 

Przyjmuje zapisy na Kolonję leczniczą dia 
dzieci im.  Jędrzeja niadeckiego 

w. Druskienikach. 
Pržyjmowane są dzieci chrześcjąn. w wieku 
7—15 lat, po uprzedniem  zbadanii w am- 
bulatorjum Kliniki—-codziennie od 12—1 ej, 
Opłata za 40 dni leczenia (kąpiele solanko- 
we) wraz z utrzymaniem i przejazdem 
180 zł., płatnych z góry. Sezon rozpoczyna 

się około 5 czerwca r.b. 

się słyszy o podgorju, (am. można 
bez chyby znaleźć, niemal jednolitą 
ludność rumuńską, tam się jest w od- 
wiecznym kraju rumuńskim. 'W samej 
nawet — dla przykładu — Везсага- 
bji. Na południu, po: stepowych: rów- 
ninach, równie żyznych jak monoton- 
nych: jakich tam nacji niema! Bułga- 
rowie, Niemcy, Rosjanie... A im wy- 
żej na północ, im dalej w górzysty 
kraj i lesisty,. im bliżej Kiszyniewa 
(Chiśinau;nalęży wymawiać Kiszinau, 
po rumuńsku) tem ludność czysto ru- 
muńska gęstsza. W okolicach Kiszy- 
niewa sami Rumuni. 

Rumunin nie lubi równin. * Jeżeli 
już nie w- górach, to osiedla się raj- 
ochotniej w okolicach falistych. Wios- 
ka u wzgórza zalesionego; dokoła na 
stokach wzgórz winnice, dobra gleba 
dla rolnictwa, obfitość wody, pejzaż 
wesoły, domki na biało malowane.. 
lub niebiesko (tak), to dla Rumuna 
najmilsze, rodzone. Nie stepowiec on 
żaden. 

Struktura zaś Rumunji dzisiejszej 
nietylko geograficzna lecz etnograficz - 
na, nad wyraz pomyślna. Karpaty sta- 
nowią jakby jej kręgosłup a punkt 
ciężkości kraju, nietylko znajduje się 
w pośrodku lecz u samych źródeł 
życia narodowego. Takiej, prawie dos- 
konałej równowagi może Rumuaj, 
pozazdrościć każde państwo, Dzięk. 
zaś tej strukturze geo'i etnograficzne , 
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Minister H. Gliwic 
o sytuacji. 

313000. Jeżeli przytem zważymy, że 
ilości dni pracy się także zwiększa, ° AT i Požyczka owicza jako niepeinoletniego na 2 lata wię- 
to będziemy mieli dowód dostateczny, danej chwili o programie gospodar ż kolejowa 168,00 — paie eis dom = = : ; Е že, jak to zresztą przewidywałem CZYM. Pewne jednak rzeczy powinny 5 „r. pożycz konw. 3200 3150 — Oskarżonym w. myśl art. „ przewidzia: w takich samych kostkach i podobnych ety- = tkach lutego, kryzys BYĆ Skonstatowane, Stoimy w przeded- pr. pożyczk. konw, — — —  nych w akcie oskarżenia groziła początkowo kietach. jeszcze w począlkac ZY niu rewizji międzynarodowych sto- proc. listy zast. kara więzienia ciężkiego. 
gospodarczy obecnie słabnie. i. sunków han dowych Tylko:, silny ziemskie przedw. 82,25 2240  — Obronę wnosili mecenasi 

Drugim kryzysem jest kryzys 

nansowy. I w tem nie jesteśmy odo- 

Sobnieni. Kryzys taki panuje obecnie 

we Francji, Belgji, Włoszech, Kryzys 

ten przejawia się z jednej strony w 

trudnościach budżetowych i w datu- 

jącem się od połowy zeszłego roku 

< OSCEWE"Ę © 

    

których się opiera życie gospodarcze 
kraju, mając na względzie, by z naj- 

mniejszem wytężeniem sił osiągnąć 
największe rezulłaty i najlepsze skut» 

obecnie w szeregu związków, sto- 
warzyszeń i tp. Trudno mówić w 

organizm gospodarczy ostać się może. 
Chodzi więc o to, 
organizm stworzyć, Kiaj nasz jest 
dotąd krajem w znacznym stopniu 
rolniczym. By przeto stać się mógł 
gospodarczo mocnym, koniecznem 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
1 czerwca 1936 r. 

Dewizy i waluty: 

Papiery wartościowe 

dełarowa 68,50 (w złotych 746,65 

Procesja Bożego Ciała. 
— Suma w Bazylice w dzień 

Z SĄDÓW. 
Uczeń białoruski kolporterem 

bibuły komunistycznej. 
W dnin wczorajszym sąd okręgowy, któ- 

remu przewodniezył sędzia Jodzewicz, roz- 
poznał sprawę Stefana Andryłowicza i b. 
ucznia białoruskiego gimnazjum w Wilnie 
Juljana Sakowicza oskarżonych © to, że w 
roku ubiegłym należeli do organizacji miają* 
cej na celu obalenie istniejącego ustroju spo- 

zamkniętych wyniósł wyrok skazujący: 
Amdryłowicza na 2 lata twierdzy, a Sa- 

Rodziewicz i 
Lisowski. I. 

оу 1а к! золу REESE CZNA WOW AEO SIENOS SSE SRITIS TNS UTENOS 

teiu Slef. Batorego. 31. Narodow 
Organizacja Kobiet. 

IV. Orkiestra wojskowa. 
V. Procesje kościelne. Chór Wil. 

Zapisujcie się ma Członków (zerwonego Krzyża Polskiego 

KURJER GOSPODARCZY | 
ZIEM WSCHODNICH 

i i i i inniś i łecznego. 

daga ra R: db pc E Doi Lino as A е 5;‘&‹›\'‹'1‹:1 агзпсошап›]'( aa dworcu 
becni rzeżywany jest 'EŻY р. yr ю - KASK » + ‚ kolejowym w momencie kiedy ekspedjował 

OS Wiec przedewszystkim Kia: niu z zachodem naszej zdolności P 4 e Uk paczkę, pas tego, że władze Polikydąc by: 
2 * ji i - " > ią 1 oinformowane o zawartości paczki, eks* By byy: gospody jk mes waldi i bez vai pras: Nešas к ва на ВЕНО ОО НЫ . 

i ja uropy. Kryzys ten ; Akos Aryż AE у ' bagażu wykazała bibułę komunistyczną. ; ; 2 : : 
R aż koje a kawi. Naj. konieczne. Musimy dążyć do gospo- Aaa T nt adis le | dnik, jak AOR AREA tylko istotnie dobre. Tak pojawiły się obecnie 

; darczego zespolenia wszystkich części Szwajcarja . : 97 ny miały być przewiezione do bibljoteki handl ślad i lubianej , lepszym dowodem tego jest wolne i set init ci Wiedeń | 15435 15473“ 15807 A TAE ul zy w handlu naśladownictwa lubianej 
} Ё\‘а‚!е zmniejszanie się liczby  bežro- GRAM, do ; ек9п0'ё1|и:1п.е1 SpA Włochy 41,46 41,56 4136 :ЁЁШЁЁЁ'О“ЁЁ!ЪУКЁ%…:Ё?“*‘:“]Ё:“ "An. ' botnych, która spadła z 363.000 (ma- do stworzenia miarodajnej opinii prze- Belgia Z e z łowi : 

ximum w dn. 13 lutego r. b.) do Myštowo handiowej, rozproszkowanej -Stokioim я TE = Sąd rozpoznając tę sprawę:przy drzwiach 
namiastki kawy z 

Prosimy przet 

Naśladuje sie 

szczególnie na nazwę -„Enriloś z znakiem 
ochronnym młynek do kawy i miano wy- 
łącznych wytwórców 

  

iarnistej „Enrilo“ 

o zważać przy zakupywaniu 

jest zharmonizowanie interesów wy- Bożego Ciała. Suma w dzień Bo- 
twórczości fabrycznej i produkcji rol- żego Ciała w Bazylice rozpocznie się 
nej, koniecznem jest przeto zrówno- o g. 10. Procesje z kościołów mają 
ważenie pomocy finansowej dla tych przybyć do katedry o g. 10, m. 45. 
dwuch rodzajów działalności gospo- Nieszpory w uroczystość Bożego 
darczej. Powyższe prowadzi logicz: Ciała w Bazylice rozpoczną się o g. 5. 
nie do skoncentrowania wszystkich W czasie oktawy Msza św. z pro: 
spraw natury gospodarczej jak prze- cesją będzie się odprawiała o g. 8 i 
mysłowo handlowych, rolnych, tak i pół, nieszpory o g. 4. 
finansowo bankowych pod jedną sprę- — Porządek procesji. Uroczy- 

żystą egidą. Będzie to także odtrutką sta procesja Bożego Ciała odbędzie 
przeciwko wybujałemu tiskalizmowi się jutro t. į, we czwartek 3 czerwca 

załamaniu się waluty naszej, z dru- 
giej zaś strony. w anarchji stosunków 
kredytowych. Naczelaem zadaniem 
każdego, a więc i rządu obecnego 
jest zrównoważenie. budżetu, Wy- 

siłki w tym kierunku idą po linji za: 
równo najskrupulatniejszej  Oszczę* 

" dności, jak i zwiększenia wpływów. 

Oszczędności, „muszę iu zaznaczyć, 
 "mieczawsze iść powinny w.parze z 
mechanicznem obniżaniem i bez tego 
kusych uposażeń urzędniczych, Tani 

Tow. Mużyczn. „Lutnia*. 
VI. Zrzeszenia religijne: 1. Stow. 

„Dzieci Marji*. 2. Sodalicja św. Piotra 
Kiawera. 3. Tow. Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego 4 Paulo. 4, Katolicki 
Związek Polek. 5. Sodalicja Marjań- 
ska, 6. „Straż honorowa Najśw. Ser- 
ca Jezusowego”. 7. Apostolstwo Mo- 
dlitwy. 8) Koio Eucharystyczne. 

VII. Chór męski. 
VIIL. Duchowieństwo świeckie, za- 

konne oraz zakonnice. 

Henryka Francka Synowie 5. A. 
Skawina-Kraków 

inaczej bowiem nie otrzyma Pani 
wyśmienitego towaru jakościowego! 

znanego 
      

  

"urzędnik - jest -najdroższym urzędni- 
"kiem i na taki zbytek kraj nasz , nie 

_ może sobie pozwolić. Natomiast ko- 
niecznem jest udoskonalenie admini- 
Stracji, skasowanie całego szeregu 

 zbytecznych, /to- znaczy szkodliwych 

i etatyzmowi.] 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 1 

czerwca r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 35 i pół= 

37 i pół za 100 kg., owles 42—44, jęczmień 
browarowy 42—44, na kaszę 36—38, otręby 
żytnie 27—28, pszenne 29—30, siano 18—20, 

po Sumie, która rozpocznie się w 
Bazylicy Archikatedralnej o g. 10. W 
razie złej pogody, gdyby nie mogła 
się odbyć po Sumie, odbędzie się: w 
tym samym dniu: po nieszporach t.j. 
o g. 4 po poł. 

IX, Bezpośrednio za baldachimem 
idą: 1. Przedstawiciele wyższych władz 
cywilnych - i wojskowych. 2. Prezy- 
dent m. Wilna i ławnicy. 3. Rektor 
Uniwersytetu i Senat Akademicki. 4. 

  

  

  у 

Prezydjum Sądu. 
X. Wojskowa kom 

z orkiestrą. 

Uczestnicy procesji winni iść w 
szeregach, stosownie od otrzymanych 
wskazówek. Inne . zaś osoby usilnie 
się uprasza o nieprzyłączanie się do 
grup i związków, idących zbiorowo 

ziemniaki 9—10. Tendencja dla żyta, owsa i 
jęczmienia zwyżkowa. 5 00 

Nasiona: owsy siewne 4: zł. za 1 # + 
kg. jęczmień 39—45, ziemniaki nasienne 11 I. Oddziai ułanów z orkiestrą. 
— 12, koni: i 1 gat. II. Szkoły: 1) Szkoła powszechna 
(gwarantowana od kanianki) 450 — 520, li Nr. 34, 24, 11, 39, 45. 6) Ochrona i 
Bat 350400. III gat. 280—350, seradela 30 szkoła „Powściągliwość i Praca* SS. 

42 — 120. Salezjanek. 7) Ochrona i szkoła „Do- Mąka pszenna amerykańska 1.10 o : 
gr. га 1 aj *krajowa s: 0000 1.00—1.10, mu Serca Jezusowęgo* OO. Salezja- 

Uczestnicy procesji ustawią się w ` 1 i iększej 
a odów. 1"WPrOWANZCNIE | WIRSNZ porządku następującym: wydajności pracy na modłę amery- 
kańską. Е 

Zwiększanie wpływu podatków nie 

pokrywa się zupełnie ze „wzrostem 
_ norm. podatkowych. * Nieprzemyślane 

wysokie podatki często pozostają de- 

 zyderatem na papierze, szczególnie 

panja honorowa 
э 

ZŚRODA 
D ог    

    

tułu długoletniej dzierżawy folwark 
Podymane Kamienie,: gm. Rudomiń. Wsch. sł, og. 2 m. 34 2 EJ skiej, pow. Wileńsko-Trockiego, właz. i 2 w orszaku procesjonalnym. W celu u-. |Marcelina iP. Zach, sł. © g 7 m 31 nošė K tyny Malini PY, į i l gat. 000 80—90, żytnia pytlowa 55 — 58, nów. 8) Szkoła zawodowa żeńska i Jutr Ba O 

/ gdy'są układane z fiskalnego punktu ! = ył r : z j trzymania należytego porządku - wszys- mo : a Komis widzenia bez względu na wymagania 10 gry = aš gia SU S św. Józefa. 9) Liceum św. Scholastyki 'ey”"ucżesfificy ” winni "bezwzględnie Boże Ciało wi ja «sprawę tę odroczyłą Ta: 

asza manna 1. gospodarczej natury. Chodzi o ulep- 

"szenie systemu. podatkowego i udo- 
 skonalenie 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 niiesiące wyno* 
si od września 80 miljonów złotych, 
Ostatnie zaś dane z kwietnia wykazu- 
ją przewyżkę wywozu nad wwo- 
zem 44 milj, złotych. 

Zupełaa jednak sanacja skarbowa, 
a przedewszystkiem doprowadzenie 
do normy stosunków: kredyt. możli- 

1.70 ar. za 1 kę: PP. Benedyktynek. 10) «Liceum im. 
gryczana cała 80, przecierana 90—95, perło- Filomatów. 11) Szkoła handiowa mę- 
wą 80—95, pęcza« 60, jęczmienna 60 — 70, ska. 12) Seminarjum Nauczycielskie 
uu żeńskie im. kr. Jadwigi. 13) Gimna- 
SOLE, az 1 WAL ,. 6 stołowy. zjum. Sióstr. Nazarelanek, 14) Gimna- 

| gr. га 1 kg., zjum- żeńskie - im. b: Orzeszkowej. 

  jąc Harasimowiczowi 26h miesięczny termin na: wykonanie pomiarów dzień. żawionej przezeń ziemi pod kontrolą 0.KZ' oraz dla zbadania jednego "„ przez z Okręgowy, 
„, Następnie Komisja  zatwi i kilkanaście projektów” scalenią a tów oraz postanowiła w 17 Sprawach wdrożyć. *postępowanie -scaleniowe gruntów. poszczególnych wsi w pow. Oszmiańskim, . Wilejskim, Postawskim 

e SŚwięciańskim i Dziśnień. 

- Wreszcie, z powodu przyczyn na: 

się stosować do wskazówek. księży, 
którym. powierzono. opiekę nad po- 
szczególnemi częściami Roa = 

Procesja będzie przechodziła przez 
ulice: Zamkową, św. Jańską, Domini- 
kańską, Wileńską, Orzeszkowej i Mic- 
kiewicza. Na zakończenie przy Bazy- 
lice Archikatedralnej zostanie. udzie- 
lone. uroczyste błogosławieństwo. 

Mieszkańców odnośnych '/ ulic u- 

URZĘDOWA, 
— Zakaz sprzedaży alkoholu 

"przedłużony. Komisarz Rządu na 
m. Wilno podaje.do ogólnej wiado- 
mości, iż na zasadzie art. 7 Ustawy z 
dnia 23 kwietnia 20 r, (Dz, Ust. 35 
poz. 299 ex. 1922) zakaz sprzedaży 
podawania i spożycia napojów alko- 
holowych przedłużony został do g. 
10 ej dnia 2 czerwca rb. ь 

— (п) # posiedzenia Okręgo: 
wej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
w a. maja i 1 czerwca odbyły ' I i 
się pod przewodnictwem prezesa O. tury formalnej, «10 spr: U. Z. p. A. Naleszkiewicza posiedze: Porządku miga E adams A nia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Hi, W dniu wczorajszym + został 

, Mięso wołowe 2.10 — 2. е > 26 > cielęce 1.20—1 40, baranie 1.60—1.70,-wie- .15). Gimnazjum żeńskie im. ]. Czar- 
sy 2.30—2.40, schab 3,50, boczek 330— toryskiego. 16) Gimnazjum męskie im. . 

©. Tłuszcze: słonina krajowa I, gat. 4.20 — J. Lelėwela., 17) Gimnazjum „męskie 
o 5 gat. ĖS — 400,3 &!’па\есз\;‘;ар{:ошу im. 24: pa? s ka. lą 
iały 4.50—5.00," szary 3,00— 3.20, tłuszcz męskie «. im. kr. . Zygmunta ugusta. I SALES ai: 

roślinny (masło: sztuczne) 350 — 4.00, olej lk Stowarzyszenia: 1) Cenira- pasza się a ozdobienie domów, bal 
roślinny zagran:czny 3.00 — 350, - krajowy la Chrześc. Związków Zawodowych. onów i okien. 
2.50—3.00 za 1 kg. ч й i się? ES 

Nadia šis EE 25—30 gr. za Ulitr, šmie- 2) Polski zw. Pracowników. Handlo- Wezwania eń 7 i stowa- 
“ zeń. tana 1.30--1.70, twaróg 90—1.00. za 1 kg. wo Przemysłowych i Biurowych. 3) > ser twarogowy 1.20 — 1.70, masło niesolone Chrz, zw. służby domowej żeńskiej — Zarząd Katolickiego Związku Po: 

4, lek najusilniej prosi wszystk'ch członków o RS solone 4.00—4 20, deserowe 5.00 im. św. Zyty. 4) „Chrześcijańska De- 

m
"
.
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tr т - jak najliczniejszy udział w. procesji Bożego ; i za- we jest tylko po zwalėzeniu 3g0 | Jaja: 1.10—1 20 za 1 dziesiątek. mokracja. 5) Chrz. zw. zaw. stolatzy Čiaia I 0 zebranie się we czwartek rano 0 Wilnie. : ; _ twierdzony dobrowolny układ 0 l. 
kryzysu, kryzysu najgłębszego, kryzy. * Warzywa: cebula 1,20—1.50 gr.za 1 kg., i cieśli. 6) Chrz. zw. zaw.. cukierni- godz 9%: w mieszkaniu p, Jeleńskiej Mic- w pierwszym dniu posiedzenia, kwidacji, serwiłutu . .pastwiskowego, 
su zaufania. Nie może być mowy O pea si (pęczek), rodzą sków. 7) Polski zw. zaw. kuchmi- O Reid ZG o. az sprawy . ze skargi Obciąžającego majątek Jagiełłowszczyz- > ® 41 apa е 2 ; ; i ° ZW zyz kredycie, nie może być mowy o re rozda AE iw strzów. 8) Chiześ:. zw. zaw.: pieka-. „y, Kotejowców = a wje kia Kolei rzegorza Farasimowicza od. orze Na, gm. Polańskiej„. pow. Oszmiań- . gularnym wpływie podatków, nie mo- : rzy, murarzy i betoniarzy, , mechani- jowców do wzięcia "udziału w uroczystej czenia komisji uwłaszczeniowej na 

ków, ślusarzy, dozorców, fryzjerów, procesji w dniu Bożego Ciała, 
—40, buraki 30—35, młode 1520 (pęczek), powiat Wileńsko-Trocki 

skiego; cwłaśności Jadwigi Serwiczów. 
szczaw 15—20, ogórki młode 25—30 gr. za” że być mowy o wypuszczeniu w o- ny i Zośji Kuleszyny na rze! z. dnia 16 й : : . ; : cz wsi Ja- 2 S ® z . i 4 p > łowszcz: bieg olbrzymich ilości ukrytych obec- sztuke. krawców i krawczyń. 15) Cechy; Zbiórka dnia 3:go czerwca o godz, 9:ej grudnia 1924 w przedmiocie uwła- gieł yzna, 

> У i i "Cukier: bez zmiany. ż а i „ tano przy lokalu Związku P. Z; K. (naprze: szczenia t Harasi 344025 . 
DESK pończochach, w skrzyniach i "Ryby: wąsacze żywo 2.80 za 1 kg., snię: cze af iai uogas + = ciw Kina Kolejowego), skąd wymarsz z or- SYST EBC +0) Przytńiis dwaj a olo wania w sejfąch wysokocennych walut Ob te 260, szczupaki żywe 3,00, sn.ęte 170 — CATV: 8) Liga robotnicza przy kOŚC, kiestrą i <ztandarem na oznaczone miejsce, lusowej likwidacji  serwitutu <ych, bez powrotu powszechnego 200, karasie żywe 280, snięte 1,80 — 2.00, ŚW. Kazimierza. 19) Stow. Kupców i — Zarząd Cechów wzywa swych 0 OO —— PastwiskoWEgO, zaufania. Społeczeństwo, zn:j 'ujące leszcze żywe 3.20, snięte 2.00—2.20, liny ży. Przemysłowców m. Wilna. 20) Zwią: członków do wzięcia udziału w procesji Bo- wzywa wszystkich członków Oddziału Re- 

obciążaj 
Klewica i majątek K ążającego dobra ) х Ё k Konwaliszki . ż ° we 3:00, snięte 2.00—2.50, karpie te 2 ieiski ją. żego Ciała ze sztandarami i świecami. Zbiór. prezentacyjnego, do bezwzględnezo stawie-- O; ikeli о 1, pow. Się w takim stanie, że „podejrzewa —250, okonie żywe 3.00, Rata pr sbęy z Z > 0 ka pizy ul. Zamkowej 18 o godz. 9 rano. nia się, we czwartek, dn. 3 czerwca r. b. o era własność Janiny - Zo- Swój rząd, swoje instytucje UStAwO- węgorze 400, płocie 1.00 — 120, drobnę Zęk Pracowników Poczt i Telegrafu. — Centrala Chrześc. Zw. Zaw. po. godz. 9 rano' w lokalu Sekretarjatu, przy stowskiej- Milewskiej, na rzecz dawcze, społeczeństwo, w  którem 40—50. 

panuję taka atmostera, że każdy mu- 
Si dowodzić, że nie jest człowiekiem 
nieuczciwym, takie społeczeństwo n e 
może liczyć na żadną pomoc  finau- 
Sową zzewnątrz. na godziwych wa- 
tunkach, 

Twardą ręką powinny być pro- 
wadzone podstawowe przemysły, na 

c, 

kwestja mniejszości narodowych: (po- 

„mimo ich liczebności) nie ma bynaj-' 

mniej dla Rumunji tej ostrości jak — 

gdzieindziej, : jade. 

— A jakichże nacyj w Rumunji nie: 

ma! Węgrzy, Niemcy, Rusini, Polacy, 

Rosjanie, Serbowie, Bułgarzy, Tatarzy, 
Ormianie, Grecy, Zydzi, Cyganie... 
Oczywiście: na: pierwszym: planie 

„kwestja węgierska” "(o ile ona «wo: 
góle. w dzisiejszej  Rumunji istnieje), 

Ciężko mi opinjować arbitralnie gdyż 

braknie "mi osobistego zetknięcia się 

2 probiemaiem — zarówno jeszcze 
sświeżym jak skomplikowanym. Lecz... 

oto wśród delegatów z Rumunii na: 

ikonferencji w Galaczu brał udział w 

charakterze delegata syndykatu dzien+ 
nikarzy w Transylwanji iw Banacie. 

red. Ernest Ligett z miasta  Ciuj 

(przedwojenne Klausen). Reprezento- 

wał on zgodnie całą prasę z przyłą: 
czonej prowincji, zarówno niemiecką 

° 4 rumuńską jak węgierską (stanowią- 
rosta dziś jeszcze olbrzy- 

mią większość). Tamiejsi dziennika. 
rze wszelkiej narodowości mają 

wspólny syndykat zawodowy, które» 

go właśnie delegatem był red. Lige t. 

W przemówieniu swem na plenum 
zjazdu mówił oczywiście wiele o to- 

lerancji i iberalizmie w stosunku pań: 

stwa do mniejszości narodowych, lecz 

aż nadto też silnie podkreślał, że la 

presse minoritaire prend part dans 

  

ANTONI SKURJAT 
artysia-fotograł 

tel. 328 Wilno, Mickiewicza 7 

  

la synthese- de I'Etat Roumain i go- 
rącym: okazał się: rzecznikiem .<konso- 
lidacjj wewnętrznej państwa» tudzież 
zapanowania w niem -harmonji. wśród 
wszystkich. zamieszkujących. : je naro- 
dowości (l'harmonie ; des. peuples, vi- 
vant chez. nous)*). Z innej zaśstrony, 
nietylko: z rozmów z red, Ligeitem, 
doszły : mię wieści, - że: o; ile węgier- 
skiemi są miasta w Transylwanii © 
tyleż znów nieomal czysto rumuńska 
jest tamtejsza wieś. Teraz zaś już i 
w: miastach, podobno, coraz szerzej 
rozbrzmiewa: język rumuński. Co zaś 
do bloku, podczas; ostatnich wybo- 
rów,:rządu. z. Węgrami w Siedmio- 
grodzie, jest to. przecie, rzecz :aż: aad- 

sto wiadoma i stwierdzona. Ogółem 
Węgrów w granicach Romanii Mare 
LC dp u. charakterze obywateli 
panstwa—według statystyki węgier - 

skiej—1700.000 A 
Żydów najwięcej w Bessarabji iecz 

i tam nie:przenosi ich liczba 10 proc. 
całej ludności. „Takiż procent znaj- 
dziemy na Bukowinie. W Siedmio- 
grodzie jest Żydów zaledwie 3 z 
czemś proc; w Bukareszcie było ich w 
1899 tym 43274 W Kiszyniowie sta- 
nowią do dziś dnia większość lud- 
ności. "W tymże Kiszyniowie zarów- 
no gimnazjum z językiem wykłado- 
wym żydowskim, jak żydowskie 

*) Cytuję ze stenogramu. 

    

22) Koło wileńskie Związku Drużyn, wiadamia wszystkie Związki wchodzące w * 
Konduktorskich. 23)-Polski Związek 
Kolejowy, 24) Tow. gimn. -„Sokół*. 
25) Stowarzyszenie . Dowborczykó w. 
26) Związek  lawalidów Wojennych. 
27) Stow. Młodzieży Polskiej m. Wil: 
na. 28) Stow. Chrześc.-Narodow. Na- 
uczycielstwa. 29) Konw. „Batorja“. 
30. Miodzież akademicka Unaiwersy* 

szkoły niższe i powszechne są upan- 
stwowione; również państwo łoży na 
synagogi w .całej Rumunii. 

Bessarabja,: kraj który. długie lata 
był pod panowaniem rosyjskiem, gdzie 
za rządów Aleksandra Ill-go usiłowa- 
no do cna zdenacjonalizować i. zru» 
Syfikować „nawet cerkiew prawosławną, 
będącą kościołem -narodowym -Rumu- 
nów—nie,. jest bynajmniej zrusyfiko- 
wana. „Rosjan jest do dziś dnia .tam 
spora, podobno -. do. 15.. proc: ogółu 
ludności, lecz statystyka z roku 1919-go 
wykazała w Bessarabji 63,9 proc. Ru:. 
munów.. Wystarczy, 

, A Turcy, a-Tatarzy, a. Bułgarowie?, 
liuż ich i od, jakże dawna mają od: 
wieczne siedziby swoje «w. granicach 
dzisiejszego )Państwa. . Rumuńskiego! 
lluż to chłopów  azjatyckich,. pasterzy 
„anatolijskich, mieszczan z czysto ш- 
reckich miast i miasteczek . porozsie. 
wali padyszachowie po Dobrudży, 
po wybrzeżu morza Czarnego? Iluż 
io janczarów stambulskich osiadła 
wśród rdzennie rumuńskich osad? 
Podczas wojen turecko-rosyjskich, w 
latach głównie 1806—1812, оспегаю- 
wie Aleksandra I-go tysiącami Bułga- 
rów kolonizowali opuszczone przez 
Tatarów stepy besarabskie... 

Opasując granicą Wielkiej Rumu: 
nji cały naród rumuński, gdziekol- 
wiek jest osiadły, nie sposób było 
nie zagarnąć i sporej masy „mniej- 

szej, <zwartej masy; 

skład Centrali, iż zbiórka Zw: w wraz ze 
sztandarami, celem przyjęcia udziału w uro- 
czystej procesji Bożego Ciała została wyzna- 
czona na godz. 9 m. 30 rano w lokalu Cen- 
wali. 

Wobec powyższego wzywa się wszyst. 
kich członków do gremjalnego siawiennic- uprzejmie prosi wszystkich pp. członków o, 
twa na wspomnianą godzinę. 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Sto- 
warzyszenia Dowborczyków, niniejszem 

szošci -narodowych“ „zazebionych. w 
etnograficzne: terytorja rumuńskie. Tak 
w. sieć, szeroko: rozpiętą na: jeziorze 
lub morzu zagarnia rybak nolens'vo - 
„lens i. grubą. rybę, o którą mu cho» 
dzi, i wszystką inną. Tylko, że „dro- 
biazgu* ludzkiego nie odrzucić z po- 
wrotem, za sieć, do jeziora lub mo: 
rza... 

Wysoki względnie. procent/_ „ino- 
sodców* jest atoli dia obecnej. Rumu- 
nii nie straszny, + Raz ze względu. na 
wielkie: zróżniczkowanie istóżnorod-, 
ność obcego- etnicznego | elementu, ‹ 
nie tworzącego ani jednej poważniej-. 

powtóre: zaś 
obecna Romania: Mare to tak potężny 
warsztat dlą pracy i ekonomicznej i 
kulturalnej, że... miejsca. przy_nim dla 
wszystkich starczy, Rumunja ._.obecna 
ma przed sobą świetną przyszłość 
pod wzgiędem wszechstronnego roz. 
woju i dobrobytu. A dobrobyt i za- 
dowolenie — to najfundamenialniej- 
sza gwarancja ugrurtowania się w 
państwie jaknajpomyślniejszych sto- 
sunków. 

O wiele większej wagi będzie 
dia Rumuaji proces, aby się tak wy: 
razić, przetransponowania dotychcza- 
sowych stosunków ekonomicznych 
starej, małej,, przedwojennej  Rumunji 
na skalę Rumunji Wielkiej. Każda z 
dzielnic składowych teraźniejszej Ru- 
munji inną jest pod wzgiędem topo- 

zauł, Św. Michalskim pod Nr. 2 m, 

rowskich, celem wzięcia ndziała pizez Od 
dział Reprezentacyjny wraz z własną orkie- 
strą ną czele w procesji Bożego Ciała, 

Zarząd stowarzyszenia Ku ców 
i Przemysłowców Chrześcjan. m Ипа 

L wę czwartek dn. 3 czerwca, 0 g. 
.15 do lokalu własnego (Bakszta 7), w ce- 

lu wzięcia udziału w procesji Bożego Ciała. 

graficznym, < gleby, klimatu i eo: ipso. 
pod względem. ekonomicznym. Kra. 
jowi . przedewszystkiem i.. głównie 
rolniczemu, przybyły górzysto-lesiste. 
powiaty siedmiogrodzkie,:< ale też i 
przybyły żyzne grunty. „sporej części. 
Banatu, no, i besarabskie niesłycha:, 
nie: plodne .rėwniny. „Ma przed sobą 
Rumunja caly okres  konsolidowania.. 
się « ekonomicznego,... porządkowania. 
się, zaprowadzania ładu i racjonalne- 
go ustosunkowania „się: „wzajemnego. 
różnorodnej „produkcji, dojścia. . do 
ekonomicznej równowagi. Jak dziecko, 

co . zbyt.. szybko . wyrosło, będzie 
musiała ,Rumunja przejść niedomaga- 
nie, co we francuskiej nomenklature 
medycznej „nosi. nazwę la fiėvre de 
croissance, Ruszył się przemysł; stru- 
mieniami. popłynęła nafta; węgiel, że- 
lazo czekają na jaknajintensywniejszą 
eksploatację; a tu. tymczasem reforma 
agrarna, - przeprowadzona zbyć po: 
śpiesznie, zmniejszyła produkcję rolną; 
a tu tymczasem „nowe prowincje do- 
magają się inwestycyj państwowych 
a w pewnej mierze nawef czasowej 
jaknajtroskliwszej. państwowej opie- 
ki.. "Słowem pracy i kłopotów na 
razie bez miary i końca, Jak zreszią 
wszędzie dziś w tych powojennnych, 
niebywałych czasach. 

Tylko że w Rumunji, z racji jej 
nagłego rozwinięcia się mie nastąpił 
żaden wstrząs ekonomiczny. Podobnie 

w 
„pełnych historycznych unitormach Lado 

gospodarzy .25, wsi, zostało z powo: du różnych przyczyn formalnych zdję- te z porządku dziennego. * 

SAMORZĄDOWA 
— () Kontrola  ministerial 'nad. pożyczkami. dla. ania dów. Ministerstwo R. Ps poleciło u- rzędowi wojewódzkiemu, przy nadsy- 

  

*jak' w strukturze "kraju, tak w: struk- turze: ekonomicznej Rumunji Wiełkiej 
mamy nad wyraz "pomyślną /równo - "wagę: Pod: względem ekonomicznym jedna: prowincja dopełnia - drugą, - Na adw a e latach - fatalnej suszy,'-=znów  -urodzaje  jaknajlepiej 'wróżą. * Olbrzymie. CA 
"naddunajskiej Baile sposobią”się: do "przyjęcia **w: zasieki, jak. bywało 
zawsze, ogromnych z całej - Rumunji 
transportów. 1 niech u0.tylko_ ujśc e 
Dunaju otworem sstanie dla statków! 
Niech: się tylko muszą. Dunajem ku 
morzu statki, ledwie mogące ładunek 
„ndźwignąć!... r 

“ Przemyst:rumunski -može, -nawet 
bardzo pokaźnie, rozwinąć się. Chu. 
rakteru jednak kraju przedewszystkiem rolniczego nie:- zdaje się aby mogła 
kiedy Rumunja: utracić. 

Szczęśliwy kraj! Wspomniany już 
sorboński profesor - Martonne powia- 
da. bez ogródek: „Z punktu widzenia 
geografji politycznej należy poczyty- 
wać sRumunję "powojenną za nową 
formację państwową jedną z najpo- 
myślniejszych i najsolidniejszych w 
nowej Europie | 

Czestaw Jankowski, 

D. CN.
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łaniu sprawozdań miesięcznych o sy* 
stemie użycia pożyczek dla samorzą - 
dów wydanych w celu zatrudnienia bez- 
robotnych podawać jednocześnie sto- 
pień wydajności p.acy bezrobotnych 
pracujących na tych robotach, a to w 
celu ułatwieniaorjentacji czywspomniane 
kredyty wykorzystywane są racjcnal- 
nie. 

MIEJSKA 
— (n) Dodatkowy preliminarz 

budżetowy m. Wilna na rzecz 
zatrudnienia bezrobotnych. Uło- 
żony przez Magistrat trzeci dodatko- 
wy preliminarz budżetowy (nadzwy- 
czajny) na rok 1926 na inwestycje z 
pożyczek ze skarbu państwa na rzecz 
zatrudnienia bezrobotnych zawiera 
następńijące pozycje: 

1. Dochody, składające się z po: 
życzki ze skarbu państwa w mie. 
sięcznych ratach (kwiecień— wrzesień) 
po 50.000 zł. wynoszą 300000 zł. 

Wydatki stanowią: 1) opłacenie 
6 proc. od pożyczek ża rok z góry 
18.000 zł, 2) reguiacja ulic Dobrej 
Rady, Nowogrodzkiej (roboty ziemne) 
22.200 zł, 3) zakończenie regulacji 
i zabrukowanie ulicy Góra Boufałowa 
22000 zł., 4) regulacja części ulicy 
2-giej Raduńskiej z urządzeniem prze 
pustu i zabrukowaniem 25600 zł. 
5) regulacja i zabrukowanie części 
ul. Belidy 13000 zł, 6) regulacja i 
umocnienie brzegu rzeki Wilenki przy 
drodze Leoniskiej 11.300 zł., 7) ska- 
nalizowanie rurami kamionkowemi za- 
ułka św. Mikołaja od zaułku Lidzkie- 
go do ul. Straszuna 11 600zł, 8) ska- 
nalizowanie ui. Straszuna od zaułku 
św. Mikołaja do ul. Zawalnej 23.300 
zł., 9) skanaliżowanie zaułku Lidskie- 
go 18.700 zł, 10) wybrukowanie ul. 
Dobrej Rady i części ul. Nowogrodz- 
kiej 57.000 zł, 11) zakończenie ure- 
gulowania i wybrukowanie ul, Holen- 
dernia 50.000 zł, 12) skanalizowanie 
ul, Szaweiskiej od zaułku św. Miko- 
laja od ul Klaczki 9,900 zł. 13) ska- 
nalizowanie zaułka  Oszmiańskiego 
8.400 zł., 14) skanalizowanie zaułka 
Dziśnieńskiego 6.700 zł., 15) skana- 
lizowanie zaułka  Franciszkańskiego 
2.300 zł. Razem wydatki wynoszą 
300.000 zł. 

Powyższy preliminarz dodatkowy 
będzie przedstawiony do zatwierdze- 
nia Radzie miejskiej na dzisiejszem 
jej posiedzenia. 2 

WOJSKOWA. 
— W dniu święta półkowe- 

go. Dowódca i Korpus Oticerski 23 
pułku ułanów Grodzieńskich zawiada- 
mia, że w roku bieżącym zamiastob- 
chodzenia rocznicy Święta pułkowe- 
go w dniu 1 go czerwca, przesyła do 
Redakcji „Polski Zbrojnej” =na lotnic- 
two wojskowe zł. 120,—apelując do 
kolegów oficerów rezerwy pułku o 
wzięcie przez nich udziału uczczenia 
w tej formie uroczystości pułkowej. 

\ 

— Połączenie telefoniczne z 
Łotwą. Począwszy od 1 czerwca rb. 
wprowadza się następujące relacje te- 
lefoniczne z Łotwą. 

Dukszty, Ignalino, Opsa, Głębokie, 
Oszmiana, Wilno, Grodno, Brześć n/B. 
— Riga, Oraz Mołodeczno, Wilejka— 
Daugawspil, Żemgale, Łudze, Rezekne. 

Opłata za 3 min. jednosikę rozmo- 
wy zwykłej prowadzonej z Wilna, 
Oszmiany i Głętokiego z Rygą wy- 
nosi 3 fr. 40 cent. 

AKADEMICKA 

Pośwęcenie sztandaru 

polskiej młodzieży akademickiej. 
W dniu 3 czerwca r. b. o godz. O-ej 

        
  

ALBERIC CAHUET 

"Regina „Romani. 
Człowiek sprytny, powinien umieć 

zniknąć w porę, zanim się stanie 

zbytecznym i krępującym. Wysuną- 

łem się więc dyskretnie z pokoju, 

starając się być nie zauważonym, zu- 

pełnie zresztą zbytecznie, bo ani Je- 

rzy, ani Regina, nie byli w stanie za- 

uważyć zarówno moją obecność, jak i 

ucieczkę. Samochód tajemniczy stał 

wciąż przed bramą. Szofer czytał spo* 

kojnie feljeton jakiejś gazety. Ponie- 

waž nikt samochodu tego nie potrze- 

bował zdecydowałem udać się nim 

do Nicei. Zanim jednak podałem szo- 

ferowi swój adres, spojrzałem przez 

szybę wgłab limuzyny. Skoczyłem na- 

tychmiast w tył zdumiony. Czyżby 

halucynacja dziwna miała się przylą- 

czyć do przeżyć Z dni ostatnich? Tę+ 

gi mężczyzna siedziałrozparty na po" 

duszkach limuzyny, usłyszałem głos 

ah więc drogi panie, wszystko 

się dobrze skończyło, jak widzę? 

— To pan, panie Monestier? | 

— Przyzna pan, ŻE nie spodzie- 

wał się pan mnie tutaj zastać? Od; 

wiozę pana, nieprawdaż?... Do Nicei, 

do hotelu pańskiego? 
—Gdzie pan chce. = 

Wydał (Šzporzadzenie szoferowi i 

rćcił się ku mnie. 
= — Przejedziemy się trochę, pogo- 

a jest prześliczna. 
: ]Ашорре‹пію już po drodze. 

— Co robi pan w tym samocho- 

dzie? — zapytałem, wściekle chwyta: 

i o za ramię. 

s Co robił pan w tym domu? 

To pytanie, będące logiczną odpo- 

wiedzą na moje, postawi mi czło- 

wiek którego uśmiech: zdradzał, że 

wcale się temu nie dziwił. 

wyuawca Stanisiaw Mackiewicz —- 

rano w kościele uniwersyteckim św. 
Jana odbędzie się uroczyste poświę- 
cenie sztandaru ogółu polskiej mło- 
dzieży akademickiej U. S. B. w 
obecności władz uniwersyteckich 
oraz organizacyj społecznych. Na 
powyższą uroczystość Wileński Ko: 
mitet Akademicki wzywa wszystkich 
akademików, przyczem zaznacza, iż 
miejscem zbiórki jest _ dziedziniec 
Skargi Niezwłocznie po zakończeniu 
uroczystości młodzież akademicka 
wraz ze Sztandarem wezmie udział w 
procesji Bożego Ciała. 

— Sztandar Polskiej Młodzie- 
ży Akademickiej Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wiinie. W 
dniu 3 czerwca r. b. odbędzie się 
uroczyste poświęcenie  sztandaru 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. 
S. B. Sztandar został ufundowany ż 
iniejatywy Wileńskiego Komitetu 
Akademickiego ze zkładek akademi- 
ków U S. B., zrzeszonych w Zwią- 
zku Narodowym Polskiej Młodzieży 
Akademickiej. 

Sztandar wykonany jest według 
pomysłu i rysunków prof. Ferdynan- 
da Ruszczyca dziekana Wydziału 
Sztuk. Pięknych U, $. В. Roboty 
hafciarskie—wykonała szkoła zawo- 
dowa „Nauka i Praca* w Wilnie, 
zakończenie zaś drzewca—firma Per- 
kowski i Malinowski, 

Kompozycja sztandaru jest na- 
stępująca: 

Strona 1.5га, Na tle amaranto- 
wem-—-bialy orzeł z herbami Stefana 
Batorego na piersi. U dołu uwien- 
czone są 6 medaljonów z godłami 
Wydziałów U. S. B, a więc — klep- 
Sydra z wężem (Wydział Humani- 
styczny), wieczna lampa (Wydział 
Teologiczny), wagi i miecz (Wydział 
Prawny), koło z dwóch komet (Wy- 
dział _ Matematyczno - Przyrodniczy 
wraz ze studjum rolniczem), amfora 
z wężem (Wydział Lekarski v raz ze 
studjum — farmaceutycznem), głowa 
dziewczyny (Wydział Sztuk Pięknych). 
U góry litery „U. 5. В.” zaś u dołu 
nadpis „Polska Młodzież Akade- 
micka“. 

Strona 2 ga. Na białem tle złote- 
mi literami na tarczy Szafirowej wy- 
pisane jest Mickiewiczowskie <Ojczy. 
zna, Nauka, Cnota» (Pieśń Filaretów) 
w otoku 6 złocisto:srebrnych wien. 
ców ze sobą złączonych, a symbo- 
lizujących w motywach roślinnych 
jedności 6 Wydziałów Uniwersytetu. 
Mamy tu wieniec z limby i szarotek 
(Wydziat Humanistyczny), z wierzby 
i białych lilji (Wydział Teologiczny), 
z sosny i margarytek (Wydział Praw- 
ny), z lipy i słoneczników (Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy), z lipy, 
kłosów i ostów (Wydział Lekarski) i 
wreszcie wieniec z brzozy i róż 
(Wydział Sztuk Pięknych). Powyższa 
symbolika zaczerpnięta jest z łańcu- 
cha rektorskiego U. S. B. kompozycji 
prof. Ferdynanda Ruszczyca. Sztandar 
będzie przymocowany do drzewca 
za pomocą 10 złotych gwoździ z 
inicjałami duszpasterza wyświęcające- 
go sztandar, rektora, prorektora, 
dziekanów poszczególnych wydziałów 
oraz przedstawiciela młodzieży aka- 
demickiej, Drzewce zakończone jest 
złotym. piomieniem. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 30 
maja r. b. załatwił m. in, następujące 
sprawy: ° 

1. Zatwierdził wniosek Komisji 
do opracowania sprawy Powiatowej. 
Kasy Chorych, która zasadniczo 
uznała konieczność rozszerzenia Usta- 
wy o Kasach Chorych na cały po: 

  

—Przecie nie przybył pan po mnie? 
—nalegałem, nie zrażony tem. 

— Mógłbym odpowiedzieć panu, 
zwyczajem ludzi niezdecydowanych, 
„tak i nie* Faktem jest, że przyjeżdża- 
jąc tu, nie wiedziałem, czy powracać 
będę z kobietą, czy z mężczyzną.Wo- 
lę, że osobą tą jest mężczyzna i właś- 
nie pan. 

— Czy będzie pan łaskaw wyra- 
żać się jaśniej? 

— Wyjaśnię wszystko czego pan 
zażąda. 

— Zna pan kobietę, którą zosta- 
wiliśmy w tym domu? 

— Zatrzymała się w moim hotelu, 
codzień prawie posilaliśmy się w tej 
samej sali. 

— Nie powiedział mi pan tego, 
— Czy nie dał mi pan przykładu 

dyskrecji? 
— Dziwię się bardzo, że Regina 

odkryła choć rąbek tajemnicy swego 
życia przed panem. Jest to kobieta 
nieskora do zwierzeń. 

— Kobieta musi się zwierzyć w 
pewnych chwilach swego życia ko- 
mukolwiek. Ta, którą pannazywa Re- 
giną, jest kobietą. Widocznie nie po- 
dobało się jej wybrać pana na po- 
wiernika, 

— Prosiła mię, bym był jej pro- 
tektorem. : 

— To jest więcej, przestaję więc 
przypuszczać, że byłem w tej sprawie 
uprzywilejowanym. 

— Poznał pan tę kobietę 
aniżeli ja ją znam. 

— Niech mi pan nie mówi, że 
znam kobietę, nawet sam Balzac 
przyznał, że nie zdołał poznać dobrze 
kobiety, które zresztą, same siebie nie 
znają? 

— Byłem świadkiem dramatu — 
mówiłem siinie zdenerwowany przej: 
ściami dnia dzisiejszego, którego nie 

lepiej, 

w/z Czesław Karwowski 

wiat Wileńsko - Trocki; zważywszy 
jednak, że przy obecnem ma ew jego 
uprzemysłowieniu i panującem bezro- 
bociu rozciągnięcia nań Ustawy o 
K. Ch. dałoby instytucji nikły wpływ 
składek i bardzo znaczne koszty po- 
mocy lekarskiej, — uchwaliła prosić 
Okręgowy Urząd Ubezpieczeń o 
zawieszenie jego zarządzenia o orga- 
nizacji Pow. Kasy Chbirych do czasu 
ew. pociągnięcia do ubezpieczenia 
robotników rolnych i leśnych, co 
dałoby możność postawenia sprawy 
na szerszych i finansowo trwalszych 
podstawach. 

2. Z związku z zaproszeniem 
Głównego Urzędu Ubezpieczeń w 
Warszawie na konferencję w dniu 2 
czerwca r. b., — z ramienia Zarządu 
delegował członków:  Zasztowta i 
Kruka (wzgi. Frieda) oraz Dyrektore 
Sokołowskiego, 

3. Posiedzenie Rady Kasy Cho- 
tych. wyznaczone na dzień 2 czerw- 
ca r. b., ze względów technicznych 
(brak sali i innych) uchwalił odro: 
czyć, o czem powiadomić delegatów 
Rady Kasy, zaznaczając, że o dniu 
posiedzenia będą powiadomieni 
specjalnem zaproszeniem, 

4, Wysłuchał protokółu Komisji 
Rewizyjnej o rewizji działalności Ka- 
sy za rok 1925 i skierował do po- 
szczególnych Komisyj Zarządu. 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w gmachu na Pohulance 

daje dzisiaj ostatnie przed wyjazdem na V-ą 
wyprawę artystyczną przedstawienie w gma: 
chu na i?ohulance. Daną będzie komedja St. 
Zeromskiego «Uciekła mi przepióreczka». Ju! 
tro po raz ostatni na dziedzińcu uniwersy:« 
teckim Piotra Skargi przed kościołem ś-go 
Jana o godz. 830 wiecz. Zespół Reduty 
przedstawi misierjum J. Słowackiego «Książę 
Niezłomny». W razie niepogody w gmachu 
Reduty na Pohulance o godz. 9ej wiecz. 
«Djabeł i karczmarka» St. Krzywoszewskie- 
go. (ceny zniżone o 75 proc.). 

— Dwuaktowa c<fialka» St, Moniu' 
szki w Teatrze Polskim. Dziś w środę w 
gmachu Teatru «Lutnia» wykonaną zostanie 
dwuaktowa «Halka» w ujęciu esiradowem z 
udziałem sił artystycznych wileńskiego zes- 
połu operowego oraz orkiestry symfonicznej 
pod kierownictwem Stefana Sledzińskiego. 
Wystawienie tej opery w oryginalnej kon- 
cepcji wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie 
publiczności i sfer muzycznych naszego mia- 
stą z którego murami zrosła postać twórcy 
polskiej opery. Po 78 latach pierwsze zno- 
wu Wilno usłyszy operę tak jakją sam Mo- 
niuszko dyrygował. Z chwilą 18 osobliwą 
połączono uczczenie 50 lecia pracy na niwie 
teatru i krytyki p. Czesława Jankowskiego. 
Obsadę opery stanowią: Halka — W. Hen- 
drichówna, Zofja — J; Korsak: Targowska, 
Janusz — A. Ludwig, Jontek — Olszewski, 
Czesnik — Malinowski, Marszałek — Witas, 
Uroczysty ten wieczór poprzedzi przemówie- 
uie prof, Józefa Wierzyńskiego, Pozosiałe bu 
lety w kasie Teatru Polskiego od 11—1i 
—9 w. 

— Koncert M. Erdenko w Teatrże 
Polskim («Lutnia»). W nadchodzący piątek 
4 b. m. odbędzie się drugi i ostatni koncert 
znakomitego skrzypka-wirtuoza prof. M, Er 
denko. W. jego fenomenalnej interpretacji 
usłyszymy wartościowe kompozycje: Tartini, 
Mendelsohn, Erdenso, Szolt, Czajkowski, 
Bloch, Paganini. Koncert wywołał żywe za: 
interesowanie, Kasa czynna codziennie od 
11—1 i 3—9 w, 

— Teatr Lstni w ogrodzie po-Ber: 
nardyfńskim. W dniach najbliższych nastąpi 
otwarcie teatru literackosartystycznego ze- 
społu artystów warszawskich pod kierunkiem 
Walerego Jastrzębca. który zamierza zorgani- 
zować teatr artystycznej mozaiki, gdzie obok 
krótkich utworów dramatycznych 0 charak- 
terze wybitnie literackim zrajdą miejsca ma- 
łe operetki, djalogi, duety, piosenki, balety i 

t. p. Zespół będzie się składał zznanych ar: 
tystów warszawskich teatrów. Po za stałym 
zespołem teatr będzie gościł na występach 
szereg wybitnych artystów, którzy przyrze- 
kli spędzić urlop w uroczem Wilnie. O dniu 
otwarcia nastąpią specjalne zawiadomienia. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— Kradzieże w Wilnie. Dn. 31 ub. m. 

dokonano w Wilnie 8 kradzieży. 
— Policja nie próżnuje. Dn. 31 ub. 

m, sporządzono protokułów sanitarnych 57 
i$za nieprzestrzeganie ruchu kołowego 4. 

mogę zrozumieć. Pytam fsię więc pa- 
na, którego imaginacja stwarza ro: 
mans codzienny, jak wytłomaczy mi 
pan zajście, które się odbyło, scenę 
dramatu ostatnią, której pan nie zna, 
o której nikt nie mógł panu opowie- 
dzieć, a jednak pewny jestem, że pan 
opisze mi ją, jakby asystował przy 
niej. 

— Robi pan zaszczyt mej intuicji. 
Nie znam istotnie sceny ostatniej, lecz 
epilog jest aż nadto zrozumiały. 

— Epilog? 
— Oczywiście! Ujrzałem pana, o- 

puszczającego willę, w której obec. 
ność pana stała się zbyteczną. Pani 
Dawidsonowa nie towarzyszyła panu. 
A więc została w Liserb, a więc... 

— Istotnie, lecz еп samochód, 
przybywający o godzinie oznaczonej. 

— Otóż właśnie! 
— Był pan jednym z aktorów? 
— Statystą raczej a jednak nie 

miałem ani przez chwilę uczucia, że 
biorę udział w komedji, Wyobraża. 
łem sobie, że pan jestlepiej odemnie 
poinformowany. Długo  rezmawiał 
pan z Frontierem. Spotkanie nasze, 
na które pan się nie zjawił, wyzna- 
czyłem umyślnie by powiedzieć panu, 
że znam rozmowy wasze, i dodać 
parę słów o pani Dawidsonowej. 

—Poco ona przyjechała do Francji? 
— Co przyciągnęło tu Frontiera? 

* 

- Auto zatrzymało się, wysiedliśmy 
i poszliśmy wzdłuż morza. Ująłem 
Monestiera pod rękę, nie dałbym mu 
ulotnič się teraz pod żadnym pretek: 
stem, najpoważniejszym nawet. 

— Trzech było amatorów na kup- 
no Liserb, pan, Frontier i jakaś dama, 
Pewnego wieczoru opowiedział mi 
pan małą historyjkę, całkiem roman- 
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„Polonja 2 tów razem 

1. Mickiewicza 22 łość. 
х а sė A arcywspaniały dramat.   

Nr 127,1137 

Dziś wielka premjera dawno oczekiwanego arcyfilmu według słynnej powieści 
я ALEKSANDRA DUMASĄ 

Krabia Monte Glristo 
Olbrzymi sukces zagranicą i w Warszawie. 

  

Miejski Kinematogral 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

Dziś będzie wyśietlany film 

„Tajemniea pływającego domu « (W, OBLICZU | 
ŚMIERCI) | 

dramat sensacyjny w 12 aktach. Najwspanialsze zujęcia lasów i całego piękna natury | 
zimowej. W roli głównej mistrz współczesnej techniki HARRY HILL. 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego | 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30. | 

Е Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. ! 
CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych Parter 50 gr. Amiiteatr i balkon 20 gr. р 
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Lefniska 
Wiino, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego, 

2) 
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rośliny uprawne, 
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po najniższych 

BARAŃSKI, ВАВС! 
WARSZAWA, 

TELEFON: 

KRESOWEGO ZWIĄZKU 
ul ZAWALNA 1 

Sprzedaje: 

Ziemniaki 

do sadzenia 
Odmiany: Wohltmann Kleinspiegel 

Parnassia 
Deodora. 

Znana powszechnie fi 
e e e 

Chic-Parisien 
MARSZAŁKOWSKA 137 

OTWORZYŁA w WILNIE ODDZIAŁ 

Šilkien i okryć damskich 
Najnowszych modeli Paryskich i Wiedeńskich 

WARSZAWA, 
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Wielka 42, lokal B-cia 
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towarów 
posezonowych 

tyczną. Ujrzałem młodzieńca o którym 
pan mówił, przeczucie jakieś twier- 
dziło, że dama chcąca kupić  Liserb, 
jest ią samą Reginą z opowiadania 
pańskiego. Wypadek, który mnie sta- 
le wyróżnia, zdarzył że panita zatrzy- 
mała się w moim hotelu. Prosiłem 
by mi podawano posiłki w małej за- 
li na górze, w której jadała. Nie stro- 
niła od towarzystwa, od rozmów z 
inteligentnymi ludźmi. Zrozumiała, że 
nie będę tak głupi, bym miał próbo- 
wać asystować jej— jestem zbyt stary. 

— Powiedziała panu?.. 
— Z początku bardzo mało. Lecz 

pewnego wieczoru, przed trzema ty- 
godniami, 5 go kwietnia. 
—5-ego kwietnia?., 
Był to dzień, wktórym Jerzy zdo- 

łał wedrzeć się do Majesticu, do po- 
koju Reginy. 
—Dnia tego pani Dawidsonowa u- 

kazała się przy stole z oczyma czer: 
wonemi, w stanie silnego zdenerwo- 
wania. Byliśmy prawie zupełnie sami. 
Jedliśmy obiad razem. Musiałem wy- 
dać się jej porządnym człowiekiem, 
nie pragnącym jej krzywdy i niosą- 
cym dobrą radę. Opowiedziała ml 
trochę o swem dzieciństwie i o Ży- 
ciu swem, jako młodej kobiety. W 
ten sposób poznałem jej romans 
smutny, ucieczkę z Liserb, pożycie 
małżeńskie z amerykaninem i wresz- 
cie zajście ostatnie, scenę niemą pra- 
wie, lecz tak bardzo dramatyczną z 
panem Frontier. Była bardzo wzru- 
szora .. 

— Naprawdę? 
— Niezmiernie, Obawiała się, że 

pan Frontier został poważnie ranny, 
Nie mogłaby opuścić Nicei, zanimby 
się nie przekonała, że wyzdrowiał. 
Twierdziła jednak, że nie chce go 
widzieć. 

— To kłamstwo. 

Odpowiedzialny za ogłoszenie Zenon Ławiński. 

że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

cukrowe, jest oryginalna 

którą nabywać można za gotówkę 
cenach w firmie: 

131—62, 

TELEFON 1—47. 

"Wielka wyprzedaż 
„i 29-30, 

informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

uczne pamiętajcie, 

44
84
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zwłaszcza pod 

CHILIJSKA 

KOWSKI i Ska, 
ul. Zgoda Nr 1 
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dola 
2,0 00 rów 
pożyczymy na ewiki 
aję rypoteczną do- 
mu w centrum 
miasta domu z 
warunkiem zajęcia 
6— 7 pokojowego 

mieszkania 
Dom H.-K. 

„ZACHĘTA* 
Portowa 14, tel. 9:05 

ZIEMIAN 

  

Letnisko 
w lesie sosnowym 
od 15 zł. miesię 
cznie 30 zł. za se- 

zon. 
Dom Handl,-Kom, 

„ZACHETA“ 
Portowa 14 

<Telei. 9—05,       

rma 

dziennym: 
Alszwang 
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— Może. Lecz ješli bylo“ klam- 
siwem, to przedewszystkiem  oszuki- 
wała siebie. Ucieczka jej rozpaczliwa, 
bezsensowria, Śmiertelna prawie, do- 
wodzi, że unikała szczerze rozmowy 
z nim, bojąc się wzruszenia, Нота- 
czeń,nie mówię już o ostatnim geście 
rozpaczy, którym skierowała swe au- 
to do przepaści. 

— To był przypadek. 
Nie. 

— Samobójstwo? 
— Również: nie. Chciała oddać 

los'swój w ręce przypadku, fatalno- 
ści. Oto był gest wielki. 

W głosie Monestiera brzmiał głę- 
boki szacunek. Milczałem. 

— Podziwiam — mówił dalej, — 
kobiety, które wyższe są od nas siłą 
miłości. Regina ranna, pochwycona i 
sprowadzona przez Jerzego do jego 
domu, pewna już, że los uratował ją, 
by oddać ukochanemu człowiekowi, 
Regina zwyciężona, chciała z kolei 
zwyciężyć i nie na parę miesięcy, 
lecz na życie całe. 

— Więc była to próba serca? 
— Coś innego. Niech pan pa- 

mięta, że w życiu tej kobiety był 
punkt ciemny, bolączka moralna: 
ucieczka z człowiekiem, którego nie 
kochała, lecz który pozostał przy 
niej dwa lata. Wiedziała, że Jerzy 
zazdrosny, gwałtowny, kochający, nie 
przebaczy jej tego nigdy, nie będzie 
mógł przebaczyć. Obawiała się męki 
codziennej, poruszania ran starych, 
które się nie mogą zabliźnić.  Wigc... 

— Zaczynam rozumieć, 
— Zechciała za jednem cięciem, 

przez jedną próbę okrutną, wyrwać 
ten ból, doprowadzając go do punktu 
«ulminacyjnego, na którym sam w 
sobie zaniknie. Wrzód, który pękł. 
Zazdrość wypalona gorącem żelazem, 
przeszłość spalona! 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 26. 

Poszukuje się 

Wianki 
METALOWE i POR- 
CELANOWE w domu 

i na cmentarzach. 
ŹZwirowa Góra 7. (za- 

pytać u dozorcy). 

  

  

UPUJĘ 
KSIĄŻKI 

(przeważnie  belletry- 
stysę) w polsk. i ros. 
jęz. Oferty kier. do 
biur» Ogłoszeń S$, Ju- 
tana, Nemiecka 4. 

Dla «Belletrysty». 

[Do wynajecia 
2 duże jasna 

bez umebl. pókoje z 
niekrępującem wejš- 
ciem dla samotnych 
lub bezdzietnego mał. 
żeństwa, Białostocka 
6m.5 о9 9 — 11 
1 5—З8е] w. niedziele 
iświęta od 11 — 4е] 

po poł. 

  

    

Poszukuję doświad: 
czonej 

* * w star 

niani s wieku 
do 5-cio miesięcznego 

dziecka. 
Poważne rekomenda- 
cje niezbędne. Dowie- 
dzieć się Mickiewicza 
42 m. 11 codziennie 
między 9 a 12 rano. 

i męski i 
Ke damski 

ROWERY 
Zakład wynajmu ro- 
werów «S P OR T» 
Królewska 2. 

    

  

Akuszerka 

w. Smiałowska 
przyjmuje od goaz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą 
wo-Wilejska Fabryka Masy Drzewnej i Papieru 
Sp. Akc.* ma zaszczyt podać do wiadomości p. p. 
akcjonarjuszy, że dnia 29 czerwca 1926 roku o godz. | 
6:ej p.p. w lokalu Zarządu Spółki w Wilnie przy ul. 
Słowackiego 4 odbędzie się zwyczajne Walne Zgro- 
madzenie akcjonarjuszy z następującym porządkiem | 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego, 2. Spra- 
wozdanie zar:ądu za rok operacyjny 1925 3. Sprawo- 
zdanie Komisji Rewizyjnej, 4. Zatwierdzenie bilansu 
i rachunku zysków i strat za 
Członków Zarządu i zastępców oraz wybór 
Rewizyjnej, 6. Wolne wnioski, 

rok 

  

Lokomobila 
Siły 30 koni. 

Oferty: Biuro Ogł. j. Kariin, Niemiecka 22. 
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gubiony kwit lom- 
Z bardowy (Tow. 

handlowo - 
stawowego) Nr 24642 

zat 

z dnia 24 marca, u= 
nieważnia się, | 

* 

  

gub. książ. wojsk., 
wyd. przez P.K.U. 
—Wilno na im. 

Franciszka Kajrysa, | 
zam. zaść. Kowalew- 
ka gm. Worniańskiej. 
unieważnia się. 

n. 25:V 26 r. 
D skradz, w koš- 

ciele Kalwaryj- 
skim portfel z doku- 
mentami w tem legie 
tymacja za L. 35 Są: | 
du Okręgowego w Wib | 
nie na im. Wincentego 
Jankowskiego. Legity- 
macja niniejszem u- 

nieważnia się. i 
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1925, 5. Wybór 
komisji 
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Serce mogło pęknąć przy 
grze. Jednak zwyciężyli. 

— Jest silną kobietą. 
— Kobieta, która kochała i oparła 

się na podstawach heroicznych, (niech 
pan nie wątpi, że wycierpiała więcej, 
niż ten którego męczyła), aby zape* 
wnić sobie i jemu życie, pelne mi“ 
łości, į 

— Czy uda się jej to? 
— To juž przechodzi moje zdol- 

ności przewidywania. Regina Romani 
ze šwiatlemi cieniami swego chara- 
kteru, jest istotą dostatecznie wielką, 
aby wywołać zawrót głowy w mej 
pospolitej indywidualności. 

Byliśmy nad brzegiem morza, okry- 
wającego się lekką mgłą  fijoletową. 
Mała dziewczynka pięcioletnia, o ja- 
snych włosach, mijała nas właśnie, 
prowadzona do domu przez angiel- 
ską bonę. Monestier znał tę dziew- 
czynkę, jak zresztą znał tu wszystkich. 
Z nagłym wybuchem  rozrzewnienia 
wziął ją na ręce. 

— Chodź, Francine, chodź, pokaź 
nam swe oczęta anielskie. 

— | patrząc na nię uważnie, mó” 
wil: 

Jaką będziesz z czasem, mała 
kobieto? Nie wiesz tego, i ja nie wiem 
i ten pan nie wie. Lecz teraz jesteś 
siłą wielką. Czy chcesz zrobić przy- 
jemność twemu staremu przyjacielowi 
Monestier? 

— Naturalnie, że chcę zrobić mu 
przyjemność. 3 

— Więc dziś wieczór, pamiętaj 
dobrze, dziś wieczór, Francine, Fran- 
cinette, złożysz rączki swe małe i po- 
modlisz się... 

— Za czyjąś duszę? 
— Za trwałość szczęścia kobiety. 
— Która się nazywa? 
— Regina Romani. 

KONIEC,


