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CENA

n-ru 15 groszy,

OGŁOSZEN:

za tekstem

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.

Wiersz

10 groszy.

milimet:

d

ы

Keosika są kienowa: mig

oraz z prowincji o 25 proc. drożej

-ej

pra

al

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej,

Profesor Ignacy Mościcki Prezydeniem Rzeczypospolitej.

Gdybym

tak mógł

jak nie mogę.

p. Mościckiego,

którego nikt w Sej- zw. lud. narodowy

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

prowadziłaby

czego

przez

dyktatura

wojnę

domową

senatorowie

na drodze

marsż.

legalnej

smaku, do odczucia

upodlenia

konsty-

tami?

Bo

—

oni

—

A dlaczego zwalczacie

któremu

ślepo idzie za jego
kiwnięciem,

ślepo

słucha,

rozkazem,

który

ani przez

jego
chwilę

że był instytucją szkodliwą. Nie chcę
być

nie mogę.
Wysunięto

konstytucję,

skrupuł

na

przysięgi na

złą,

posłem, nie chcę

nadal wynagrodzenia

głosowanie poniedziałkowe, został ulegalizowany przez olbrzymią
więk-

na idjotyczną

szość opinji w kraju, która z otuchą,

pobierać

Prawica

chce nadal

sudskiego.

ne, ale które jeszcze

że

Sejm

by

uchwalił źaką konsty-

tucję, i źakie pełnomocnictwa i prawa
prezydenta, jakieby Piłsudski podyktował. Ale czy uchwali je prof. Mošcickiemu?
Być może, że tak. Sejm dziś u-

chwali wszystko. Sejm się znajduje
na ostatnim szczeblu upadku moralnego.

Sejm

ludzi

jest dziś

pozbawionych

zbiorowiskiem

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,
byliśmy pociągani do odpowiedzialnoś-

ci karnej za ubliżanie Sejmowi.
Poraz pierwszy

bezpośredniego

korporacyjnej,

ludzkiej, oso-

Przełamanie fałszywych pogiądów.

tym człowiekiem sam jest. Jest politykiem,
jest wodzem
politycznym,
kiórego zna Polska, zna Europa.

Co przeciwstawiły Piłsudskiemu
Pierwsze Słowo
przełamało pokluby
rzekomej prawicy?
gląd na Piłsudskiego jako na ekspoJaki
program?
zyturę, na pionka partji skrajnie lewi-

— Żadnego.

cowych.
My
pierwsi pozwalaliśmy
sobie śmiać się z „twierdzeń”, „do:
wodów*
i „niezbitych
teorji*
w

Jakiego człowieka?
— Pana
O

Adolfa

Bnińskiego.

też w życiu ogar-

pp. posłom i senatorom

także:
Panowie—na

Was

to właś-

ciwie potrzeba tęgiego bata*.
Panowie

posłowie

i senatorowie

natychmiast wybrali p. marsz, Piłsud-

skiego na prezydenta,

(PPS) oraz składają na piśmie następujące kandydatury,

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, Piłsudskiego, podnoszące jego zasługi.
Natomiast lewica okazuje coraz
wyraźniej nieukontentowanie ze słów

p. Bnińskim,

Należy tu skonstatować, że wzmoc-

nienie

potem wybrali

Fiderkiewicza

dążąca

dentowi

rządzić bez Sejmu na

karku*.

Jesteśmy głęboko
przekonani, że
do właściwej oceny istotnej sytuacji
w naszej polityce wewnętrznej dojść

będzie można dopiero

wtedy,

sfery prawicy przestaną wierzyć
nuacji, że Piłsudski to skrajny

kiedy
insylewi.

Rzekoma prawica,
Jeżeli cały Sejm jest dziś

tucją potrzebującą

uczucia

do ograniczania

insty-

chrześci-

stulaty. - Jeżeli

gdy

Z

—to
w

marsz.

Gazeta

specjalnie

Piłsudski

Poranna

nie

usprawiedliwiti

posłowie i sanatorowie Adamek, Baliński,
Wincenty Witos, i Piotrowski Włodzimierz.

swej

prowokacyjny

sposób

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

cji ustroju, jak do tego pcha
tucja 17 marca, ani też do

zacji armji,

do której dążył

w

WARSZAWA, 1.VI. (żel. wł Słowa)
o wyborże

przez

Zgro:

prof. Mościckie-

go, który obfitował

w

manifestacje,

nie wywołała
większego
wrażenia,
Stolica miała wygląd normainy, ruch
uliczny
i tramwajowy odbywał się
trybem codziennym.
Jedynie na do-

nieobecności

Diamand,
Swiecki,
Usprawiedliwili swoją nieobecność pos Kuryłowicz i ks. Wóycicki oraz sen. Łubieński, pos. Marek,
mimo obecności na sali, nie głosował. Po zakończeniu głosowania przewodni
czący Zgromadzenia Narodowego wezwał skrutatorów do obliczania głosów i w tym celu zarządził trzydziesto minutową przerwę. Przebieg Zgro»

mach powywieszano flagi państwowe,

Baranów,

Wyjazd Prezydenta Mościckiego do Chorzowa.

WARSZAWA. LVl (żel. wł, Słowa)
Nowoobrany
Prezydent
Rzeczypospolitej prof.
lgnacy
Mościcki
w
dniu dzisiejszym po złożeniu oświadczenia o przyjęciu wyboru
wyjechał
do Chorzowa w celu
zlikwidowania
swych
spraw
osobistych.
Powrót
posiedzenia
Prezydenta Mościckiego
nastąpi
w
przez Marszałka Rataja o godz. 11 min. 25 p. Maszałek
Rataj
udzielił . piątek rano,
głosu sekretarzowi senatorowi Gruetzmacherowi celem odczytania z trybu-

członków

Zgromadzenia

Gruetzmacher

Narodowego.

oznajmił,

Nieważnych

iż

oddano

21lI,

63 głosy. Waż-

Drugie skrutynjum.
WARSZAWA, 1. VI. Pat. O godz, 12 min. 12 zakończono
drugie głosowanie Zgromadzenia Narodowego. Głosowali wszyscy
obecni na sali członkowie Zgromadzenia. Naogół udziału w gło:
sowaniu nie brało jedynie
czterech
członków
Zgromadzenia,
z których 3 przesłało
usprawiedliwienia,
a mianowicie
pos.
Kuryłowicz, sen. Łubieński, pos. ks. Wóycicki, natomiast
uspra-

posiedzenie

poczem

sekretarz

sen. Gruetzmacher odczytał wyniki

głosowania. Głosowało członków Zgromadzenia
545, Oddano
kartek nieważnych 63, ważnych przeto głosów
482. Absolutn
większość

stanowi

242.

iż wobec

powyższego

OTRZYMALI!

GŁOSÓW:

Rzeczypospolitej

wyniku

wybrany

głosowania

na

PROF.

urząd

IGNAC

Prezydenta

został prof. Ignacy Mościcki. Następnie

przewodniczący polecł sekretarzowi pos. Niedbaiskiemu odczynie protokułu dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia
Narodo:
wego. Po odczytaniu protokułu Marszałek Rataj oświadczył, że
pragnąłby wrazie przyjęcia przez elekta wyboru zwołać następne

posiedzenie Zgromadzenia Narodowego dla odebrania przysięgi
© godz. 6 wieczorem w dniu dzisiejszym. Marszałek Rataj prosił

członków

Zgromadzenia

o pozostanie

celem otrzymania odpowiednich
zamknięte o godz. 12 min. 41.

w

gmachu

sejmowym

uwiadomień. Posiedzenie zostało

———
BSO SAT

Župrzysieženie odbedzie się 0 pintel
Zgromadzenia Narodowego celem odebrania przysięgi od
prot. Ignacego
Mościckiego, który godz. 12 w południu
przyjął wybór,

w piątek

o godz.

12 w

południe.

Program nowoobranego
Prezydenta.

głosowało 545

WARSZAWA, I.V. Pat. Godz. 14 min. 2. Elekt. prof.
Ignacy
Mościcki opuścił apartamenta pana Marszałka Rakonstyudając się w towarzystwie Pana Premjera do Prezysowiety- taja
djum
Rady Ministrów. Marszałek Rataj oświadczył przed
pseudochwiią przedstawicielom prasy, że zwołuje
posiedzenie
Cat.

rezygnacja

zaskoczyła

go na Prezydenta Rzeczypospolitej w
przeciwieństwie do dnia wczorajsze-

MOŚCICKI—281, WOJEWODA BN;ŃSKI 200, POSEŁ MAREK —1.
burzać przeciw Piłsudskiemu, że śmie Przewodniczący Zgromadzenia Marszałek Rataj zakomunikował,

rekomendowzć uczciwego monarchistę, że śmie mówić,
że monarchista
może być uczciwy.

że

wyborze
Prezydenta
Warszawie.

madzenie Narodowe

razem

Warszawska

Po

Wiadomość

nie nadesłał pos. Wasyńczuk Marszałek zarządził
z wiedliwienia
przerwę 20 minutową, posiedzenie więc zostanie otwarte o godz.
prof. Mościckim wymienił także naz- 12 min. 35.
wisko prof, Zdziechowskiego z Wilna
O godz. 12 min. 35 Marszałek
Rataj wznowił
przerwane
Gdy

donoszą,

Piłsudskiego

sfery polityczne. Wielkopolska przyj:
mie wybór prof.
Mościckiego
spokojnie i uzna wybór za legalny.

Pat, Godz. 11 min. 5. Pierwsze głosowanie za59. W głosowaniu nie wzięło udziału
11 po-

słów i senatorów, a mianowicie

Poznania

Marszałka

pierwsze skrutynjum.

WARSZAWA, 1—Vl.
kończone o godz. 10 min.

wyboru

prof. Mościckiego.
WARSZAWA, 1.VI. (żel, wł. Słowa)

ministrowie

dziś gotowi jesteśmy

RAS

endecji,

oraz

RobotniPozatem

Wielkopolska wobec

i Zaleski.

yza-

prawicy.

o

Bartel

posła

członkowie

Mussoliniego“, „Trocki“i „Piłsudski*,

powołani

głosów 482. Absolutna większość wynosi 242 głosy. Otrzymali gło:
sejmowładztwa — są to postulaty nych
sów Adolf Bniński 211, Ignacy Mościcki 215, Zygmunt Marek
56. Przeprawicowe.
wodniczący oznajmił, że wobec tego iż żaden z kandydatów nie uzyskał
Prawdziwi konserwatyści domaga- absolutnej większości, zgodnie z regulaminem odbyć
się musi
ponowne
li się tego zawsze. Ideą, myślą, dąże- głosowanie nad temi samemi kandydaturami. Sekretarz Niedbaiski powtórniem Słowa były zawsze te dwa po- nie odczytuje z trybuny nazwiska członków Zgromadzenia Narodowego i
odbywa się powtórne
głosowanie,

jańskiej litości, —to 'nie mniej takie monarchista prof. Dąbrowski.
uczucia politowania wzbudzają kluby
Pisaliśmy kiedyś

pos.

Na

głosowali

wśród nieważnych kartek znalazły się
jeszcze 4 z nadpisami:
„Szcze
ne
wmeria Ukraina“,
„Laika
polskiego

nastroju poważnym posłowie składają swe głosy do urn wyborczych. Posłowie Kiernik i Osiecki w przeciwieństwie do dnia wczorajszego zjawili się na Zgromadzeniu i głosowali. Dotychczas
nieobecni
pos.
Kuryłowicz i sen. Łubieński. Pos. Marek, obecny na sali posiedzeń
powNa
lastrzymał
się od
łosowania. Loża dyplomatyczna
przepełniona.

Prezes Rady Ministrów

1.VI (tel. wł, Słowa)

N. P.-ch oraz Białoruskiej
czo-włościańskiej Hromady.

które przewodni-

skrutatorów

zebrać

kartki,

zależnej Partji Chłopskiej.

na
oddane
lub
przez. głosujących
pomina, że kartki białe, podpisane
Kandydatów,
którzy nie zostali
oficjalnie zgłoszeni nie będą brane w
rachubę. Na mównicy staje sekretarz Niedbalski
i odczytuje
nazwiska
członków Zgromadzenia Narodowego, którzy podchodzą
do urn i skła-

centralnej władzy, że rewizja ny wyniku głosowania. Sen.

Konstytucji

i czynów
p. Marszałka.
Zwłaszcza
popierać Piłsudskiego, iść za PiłsudsP.P,S.
i Robotnik
przeciwstawia się
kim, to właśnie dla tego, że jesteśmy
1) wzmocnieniu
władzy prezydenta,
konsekwentni,
bo musimy popierać
2) idei rządów bez Sejmu, 3) gabiczłowieka,
obecny program którego
netowi p. Bartla. W tym samym nubył zawsze naszym programem.
merze Robotnika artykuł wstępny
Natomiast co robi
dziś prawica
jaknajjaskrawiej
akcentuje konieczrzekome?
ność zwołania nowego Sejmu,—pod-

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

Na

nadeślą.

po-

50 podpiregulamin

Narodowego. W ostat-

WARSZAWA,

pp. Adolf
Bniński,
poseł
Mościcki. Przewodniczący oznajmia:

je

posła

Wśród kartek
nieważnych
otrzymał
19 głosów poseł Fiderkiewicz z Nie-

alfabetycznym:

jeśli nieobecni

kandydatura

Nieważne

Prezydjum
podchodzą
Pracy), Niedzialkowski

madzenia zupełnie spokojny,
jako o wodzu po:
w Polsce słyszał,
Prof. Mościcki 215. Woj. Bniński
stawiano go dopos. Marek 56.
z Mussolinim.
WARSZAWA, 1—VI. PAT, Po przerwie i wznowieniu
prawica.

Zdaniem naszem ta właśnie insyktórą
krytykowaliśmy zawsze,
ale
Wczorajsza Gazeta Poranna idzie
nuacja
stwarza chaos w naszych stoktóra nie przestała być polską, za ten
dalej w tym kierunku i cytuje różne
Sejm, któremu
ubliżaliśmy, który jed- sunkach, wiara w tę właśnie insynu- poglądy prof. Zdziechowskiego,
ponak nie przestał być polskim Sejmem, ację trzyma dziś Poznańskie pod.bronią. glądy konserwatywne — cytuje
je w
Wzywamy wszystkich ludzi ucz:
za to wszystko co się stało.
sposób
prowokacyjny
i demagoMarsz. Piłsudski powiedział przed: ciwych, aby zapoznali się z tem giczny.
stawicielom Sejmu w sobotę prawdę, wszystkiem co marsz. Piłsudski robi,
Tak jest! prof. Zdziechowski jest
lecz prawdę tę ubrał w formę wyso- co mówi i co pisze i niech o nim monarchistą, jest konserwatystą wy:
samym mówią co im się żywnie poce pogardliwą:
raźnym
i w ankiecie Słowa zalecał
doba, lecz niech
głoszą
tę prawdę:
Powiedział: „Ostrzegam Was, że
współp
racę
z Piłsudskim.
A jego
Sejm i Senat jest najbardziej zniena- Piłsudski nie jest lewicowiec, Piłsud- monarchizm, jak i nasz munarchizm
ski jest człowiek absolutnie
bezparwidzonemi instytucjami w kraju*,
daży do wzmocnienia państwa i włatyjny.
To prawda. Ale marsz. Piłsudski
dzy państwowej, a nie do sowiet
„Moi

porządku

iż

Zgromadzenia

W

Ale, należy tu zauważyć.

za to, że praca

nia nas jednak poczucie wstydu,
wstydu za tę demokrację polską, cowiec, to Baphomet lewicy.

powiedział

czący odczytuje w
Zygmunt
Marek,

usprawiedliwienia,

może.

litycznym, mało kto
Dziś już nie jesteśmy odosobnie* a i w Europie nie
ni w swoich poglądach. Jak w wielu, tychczas na równi
toby bynajmniej przysięgi nie złamał. bardzo wielu wypadkach Słowo raz
Prawdziwa
napewno,

do składania kandydatur. Do
(ZLN), Kościałkowski (Klub

się,

niej dopiero chwili
zdołano
trzy brakujące podpisy.

politowania oczywiście wzbudzać nie dają swe głosy.

przysiągł, a potem żądał jej zmiany,
na mocy „125 art. tejże konstytucji,
Wiemy

nieważ nie posiada ona
sów jak tego
wymaga

i Popel. Obra:

zwalczać Pił zostali posłowie Ledwoch (Str. Chł.) i Pużak (PPS) oraz sen. Gruetzmacher i Glogier, obaj ze Zw. Ludowo-Narodowego.
Przewodniczący przy-

Jest to stanowisko partyjne, które
można uważać za słuszne i niesłusz.

konstytucję 17 marca. Ale gdyby świetle których Piłsudski był Baphomarsz. Piłsudski konst. 17 marca za- metem lewicy.

Piłsudskiemu

Dembski

obrad.

wodniczący wzywa
posłowie Głąbiński

pos,

Marka nie może być zgłoszona

stanu ten został ulegalizowany przez z art, 21 regulaminu przystąpić do ponownego wyboru Prezydenta. Prze-

Takiego głosu w Sejmie nie było sejmowładztwa,
wzmocnienia
wła- Młodzianowski, Makowski
ani jednego. I stąd powszechne bę- dzy naczelnej. Piłsudski ma więc
dzie w Polsce uczucie niesmaku, z
program.
jakim
pożegnamy
tych
ludzi bez
Piłsudski ma też człowieka, bu

niedopuszcza, aby wódz jego mógł
w czemś się pomylić, w czemś zbłą- godności
dżić.
; bistej.
Niestety publicysta polityczny nie
jest žolnierzem,
Chciałbym wierzyć, że krok marsz.
Piłsudskiego jest dobry—ale niestety

okazało

WARSZAWA. 1. VI. (Pat.). Punktualnie o godz. 10 min. 5. Prze:
Niewątpliwie podzielaliśmy
zapa- wodniczący Marszałek Sejmu Maciej Rataj otwiera Zgromadzenie i powo:
(Koło
trywania prawicy, potępiające surowo łuje na sekretarzy posłów Niedbalskiego (Piast) i sen. Koernera
Żyd.) Przewodniczący oświadcza: Wobec odmowy
przyjęcia urzędu Presam zamach stanu. Ale dziś zamach zydenta Rzeczypospolitej przez Marszałka Piłsudskiego musimy, zgodnie

który dą mię teraz dławić djety poselskie*. nieczność, z programem zmniejszenia wach rządowych

żołnierz

otwarciem
Zgromadze:
konferencję, w - której

sytuacją.

Otwarcie

kandydatury
Marka.

WARSZAWA, 1.VI: (żel. wł.Słowa)
Sensację wywołał fakt, że przed roz*
poczęciem
pierwszego
głosowania

Rataja.
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madzenia Narodowego, sekretarz
zaś Sen. Koerner
wzniosłe. Ale do prawdziwego nie- twu nałożyć kaganiec.
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prowadzenia sanacji życja państwowego, a szczególnej pod
względem
gospodarczym i finansowym.
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miński, ź krwi starożytnych Rzymian, nych, lecz który potrafił zachować
na
naród
Ileż „głów* liczy ów
straż nad Dunajem, „an der schūnen, żony: bardzo 'do kształtu przedwojen- raczej może zromaniżowanych ' Da- większość znamion czystej rasy ro- przestrzeni 294 000 kilometró
swew
nej
monarchji
Habsburgów,
„lub,
jeśli
blauen Donau".
mańskiej vel łacińskiej, osiadł krzepko go państwa? Okrągłą cyfrą: od jedekto woli, «ma . kształt iarczy kostnej ków, czyli tubylców prastarej Dacji.
Dacji we własnym. kraju karpacko-naddu- nastu do jedenastu i*pół miljona na
« Utarło się: i jest ogólnie przyjęte żółwia szyldkretowego, leżącego jed- Prawda, do dalekiej, kresowej
ludności.) Tak
zwać Rumunję powojenną—ewielką>, nym bokiem u Czarnego morza. „Fi- deportowano żesłańców ze starożyt, najskim jako najdalej na południowy 15 miljonów ogółu
po rumuńsku: mare - (który: to: wyraz gura Rumunji tworzy niemal prawi- nego Rzymu lecz ci unikali jak ognia wschód Europy wysunięta placówka— przynajmniej oblicza p. E. de Mortonne, profesor geografjj w _ paryskiej
nic nie ma wspólnego z morzem lecz dłowy kwadrat, czyli figurę dla pań związków małżeńskich z „batbarzyń- romańskiego łacinizmu.
Podobnie jak Polską szła kultura Sorbonnie („La Nouvelle
Roumanie
bierze swój początek z łacińskiego stwa wręcz idealną. Granic „natural- cami“ nie rzymskiego pochodzenia,
słowa. major). | 0/0000.
nych' przeszło połowa (Dunaj, morze nie przyjmowali od nich ani zwyczaju. romańsko łacińska z pod Salomanu i dans la Nouvelle Europe". Bukareszt
Dniepr w Smo: 1922. Str. 6).
Przyłączenie się Rumunji do alne, Dniestr).
Karpaty, leżące na ani obyczaju Gdy zaś przyszedł za- Padwy aż hen nad
jansu państw wałczących przeciwko granicy przedwojennej Rumunji, teraz lew wędrówki narodów, dacko-rzym- leńszczyznę i Mohilewszczyznę i do
Zwarty blok narodu rumuńskiego,
tak zwanym państwom «centralnym», znalazły się w jej centrze tworząc ska ludność jakby zapatła się przed dziś dnia najdalszemi rozkłada się główną masą swoją przywarty jest
po dworach do Karpat—które, jak się rzekło, znaczelušcie tam swemi promieniami
jej straszliwe zmasakrowanie przez potężną jakby jaką twierdzę górską, tą inwazją w niedostępne
polskich,
obróconych w lazły się po wojnie i są dziś w pozwycięskie armje Mackenzena, jej bo- z pod stóp której wytryskują i toczą górskie Karpat i dziewicze lasy. Zgo* niegdyś
najezdcy, się ku Dunajowi
barosowych, środku
haterski odwet wzięty na
Królestwa
Rumuńskiego.
dziesiątki spław- ła nieduży osad etniczny pozostał na perzynę, po kościołach
ti
niwach tereźniejszej Rumunji po od- z których
Maraszesz
dzicz bolszewicka
Pana Im dalej od cytadeli gór — tem ludpod
Seretem
nad
cud
nych rzek,
ona ność czysto rumuńska rzadsza; tem
pływie potopu Gotów
1 Hunnów, Boga wypiera—tak rumuńskim
(na północ od Galaczu gdzie się linja
A majestatyczny, przepiękny
Du.
wyrazić, więcej wśród niej przymieszki „mniejkolejowa od granicy polskiej łączy z naj, winie się jak wstęga błyszcząca Giepidów i różnych Słowian, Piecze- szlakiem szła, aby się tak
linją bukaresztańską), a wreszcie tra- „u.stóp Romanji Mare na przestrzeni niegów, Tatarów etc. Potem zaś po dołem Europy, na mołdawskie żyzne szości narodowych*. Wszędzie gdzie
ktaty pokojowe podpisane w Saint czterystu kilometrów... Od Dżurdżewa przez stepy Rosji nadciągnęli z Azji— niwy, zmagając się za Prutem i
grecką
i wydziewiątego
stulecia — Dniestrem z kulturą
*) Konsul rumuński w Zurychu, p. StaGermain w 1919-ym i w Trianon w po rumuńskiej stronie a Ruszczuku pod koniec
Rumunii po bułgarskiej podniesie się nieco w Madżjarowie. Wódz ich Arpad prze- twarzając tam cuda architektoniki, zą hel-de-Capitani pisze w wydanej w roku
1920 ym*) — oto co dało

Wrażenia

księgarniach

| kiewicza przy współpracy

35
30

ukazała się w

| wydana staraniem Zarządu Okręgo| wego ży
Qiicerów Rezerwy w

literackie

з

i

(Ma Szlaki Balorego

zagranicznych

Niemiecka

prasę

we wszystkich
Rezerwy

zniżone

s“

i prasy

łów
broni: I Dowber-Muśnickięgo,
j. Hallera A
L. Żeligowskiego; —auto:

SpółdzielniaRolna

misję

Przedewszystkiem jednak: pójść i
spędzić
na wystawie
godzinkę.
I
trzeba i warto.
Mak,

fabryką wie że jeśli coś ma się robić,

i

publiczności

uwagę
reprodukoje
-obfažėw «wileńskich artystów — oficerów rezerwy,

nosić w duszy, no:

i plauko droga z serca—do

państwo-

SKLEP
OBUWIA

mieć flotę włas-

wizji.
Piękna wizja! Trudno oprzeć się
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wybrzeżu polskiego morza; Pod'mol-

gał od swych, ministrów przedewSzystkiem spełnienia głównego celu
państwowego ustroju, to jest spra:
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Wł, Raczkiewicz

wie małżonki i pana
vice.wojewody
lgierda
Malinowskiego,
okazując
wielkie zainteresowanie dla poszczególnych eksponatów. Pożądanem jest
by
jaknajszersze
warstwy
spoteczefństwą poznały wystawę, która już

deputowani -Anglji o So-

Rabindranath

Plastyków.

Doroczna wystawa obrazówi rzeźb
Wileńskiego T.wą Artystów Plastyków
cieszy się coraz większem powodzeniem. Szczególniej licznie była zwiedziona
wystawa w ubiegłą niedzielę
dnia 30 maja,
W. godzinach połud:
niowych zwiedził wystawę Pan Woje-

wojnie w Marokko,

Konserwatywni

teniso.

(Gimnazjum

im. Em. Platerówny.

Z wystawy

wy-

i rozpoczęło się zwiedzanie

neza

Państwowem

cznego sportu.

polo-

dźwięki

popłynęły

narodowym

czwar-

w Grodnie

Kort ten został przygotowańy według najnowszych wymagań techniki
i hygjeny i zewnętrznym swym
wyglądem będzie stanowił
upiększenie
całego dziedzińca szkolnego, a jednocześnie będzie
się przyczyniał
do
rozwijania sił fizycznych i sprawności młodocianych sportowców. Wieiki ten krok kierownictwa gimnazjum
niewątpliwie przyczyni się do
szybkiego rozwoju tego miłego i pożyte-

Inauguracyjne, podnioRaczkiewicz.
p. komisłe przemówienie wygłosił
prezes zarządu
sarz rządu Wimbor,
oddziału wileńskiego Ligi Morskiej i
wejdą do gabinetu litewskiego?
Rzecznej czyli , tej instytucji, . której Mniejszośei
zapobiegliwości i energji zawdzięczaWedług żródeł ryskica, d» przyszłego gabinetu
litewskiego
wejdą
my oglądanie tak niepowszedniej wy: prócz litewsktch
partji opozycyjnych, również mniejszości narodowe.
stawy. Podniósł też ię zasługę w cie- Premierem prawdopodobnie zostanie Toluszys.
swej
w odpowiedzi
płych słowach
Zagrz:
p. Wimborowi p. wojewoda.

miała orkiestra,

w

Żeńskiem

Bistrasa podał się dó dymisji.
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wojewoda
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otwarcia

aktu

dokonał

salach

smakiem
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się

poświęcenie i otwarc e placu

nikowskiego. do państw bałtyckich. Krążą pogłoski, że w najbliższej konNatogórnych klubu oficerskiego
przy ul. ferencji państw bałtyckich i Polski, Finlandja udziału nie weźmie,
pomiędzy Polską
Mickiewicza. Powiedzmy niezwleka- miast należy się spodziewać bardziej ścisłego sojuszu
jąc: robi wrażenie bardzo a bardzo z jednej a Łotwą i Estonją z drugiej strony.

w

godzinach,

łudniowych

odbędzie

mało znane, w Jassach,

w Bukareszcie,

arcydzieła
przedziwnie kojarzące w
A sobie wschodniej fantazji eksuberancje

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 — Везсагаbji. Na południu, po: stepowych:
równinach, równie żyznych jak monotonnych: jakich tam nacji niema! Bułgarowie, Niemcy, Rosjanie... A im wyżej na północ, im dalej w
górzysty
kraj i lesisty,. im bliżej Kiszyniewa
(Chiśinau;nalęży wymawiać Kiszinau,

po rumuńsku) tem ludność czysto rumuńska gęstsza. W okolicach Kiszyniewa 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
pejzaż
dla rolnictwa, obfitość wody,
malowane..
wesoły, domki na biało
lub niebiesko (tak), to dla Rumuna
najmilsze, rodzone. Nie stepowiec on
żaden.
Struktura zaś Rumunji
dzisiejszej

nietylko geograficzna lecz etnograficzna, nad wyraz pomyślna. Karpaty sta-

a punkt
nowią jakby jej kręgosłup
znajduje się
ciężkości kraju, nietylko
w pośrodku lecz u samych
źródeł
życia narodowego. Takiej, prawie dos1925:tym dużej, suto ilustrowanej książce konałej równowa
gi
może
Rumuaj,
swojej <Rumanien», źe mniej więcej 15 mipozazdr
ljonów
języka

używa

dziś

rumuńskiego.

jako mowy
(Str.

81).

didi

ono

Z Rygi

misji p. Janikowskiego.
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Nastąpiło

Dookoła

i rzeki».

morze

<Nasze
Kilka miesięcy temu będąc w Ka- to trzeba
szybko decydować i nie
towicach gdzie miałem wykłady,
zo- można czasu tracić na próżne narady.
staiem zaproszony do Chorzowa przez Kierowanie wielką
stanowi
fabryką
profesora Ignacego Mościckiego, któ: doskonałą szkołę skutecznego czynu
ry oddawna mnie interesował jako społecznego,
szkolny kolega i wspólnik mego braWięc możemy wybór znakomitego
ta Marjana, z którym razem pracował wynalazcy, uczonego i działacza spow Szwajcarjij nad dobywaniem
na łecznego, jakim jest profesor Ignacy
cele przemysłowe azoiu z powietrza. Mościcki, uważać za nader szczęśliwe
Poznałem w koledze s:kolnym mego natchnienie i skoro ten wybór został
brata człowieka
barizo
zdolnego, dokonany a przez elękta przyjęły, to
promieniejącego
niepospolitą
inteli- cały naród powinien nowego
prezygencją, mającego szerokie zaintereso- denta jednomyślnie popierać, a wszelwania społeczne, filozołiczna, iiierac- kie waśnie i pretensje partyjne
pokie i narodowe. Kilka godzi rozinó* winny być zawieszone. , Wtedy, łatwo
wy nadzwyczaj interesującej o wielu będzie przeprowadzić radykalną zmiaprzedmiotach minęło jak jedna chwiła. nę ordynacji
wyborczej,
zmniejszyć
Zarazem zwiedziłem fabrykę w Cho- znacznie ilość posłów i senatorów a
rzowie i poznałem ogromne
trudno- podnieść cenzus ich moralny i umyści, które profesor Mościcki
pokonał słowy. Profesor
Mościcki do żadnej
gdy objął zarząd fabryki, pełnej nie partji nie należy, a dał w swem życiu
bezpieczeństw potężnych wybuciów, tyle dowodów pomysłowości, że mopo Niemcach bęz żadnych wskazówe« żemy ufać, że znajdzie sposób
eby
z ich strony co do sianu
licznych politykę
partyjna
zmienić na wielką
wybuchowych środków pozostawio- politykę narodową.
nych. Niemcy liczyli na to, że Polacy
W. Lutost awski.
nie odważą
się fabryki
uruchomić
wobec na każuym kroku grożącego
Z okazji osiemdz esięciolecia urodzin
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42 amerykańska 1.10 — 120. Salezjanek. 7) Ochrona o i szkoła „DoMąka
pszenna
:
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ska, 6. „Straż honorowa Najśw. Serspraw natury gospodarczej jak prze- cesją będzie się odprawiała o g. 8 i
ca Jezusowego”. 7. Apostolstwo Modlitwy. 8) Koio Eucharystyczne.
„muszę iu zaznaczyć, mysłowo handlowych, rolnych, tak i pół, nieszpory o g. 4.
Oszczędności,
— Porządek procesji. Uroczy"mieczawsze
iść powinny w.parze
z finansowo bankowych pod jedną spręVII. Chór męski.
mechanicznem obniżaniem i bez tego żystą egidą. Będzie to także odtrutką sta procesja Bożego Ciała odbędzie
VIIL. Duchowieństwo świeckie, zakusych uposażeń urzędniczych, Tani przeciwko wybujałemu tiskalizmowi się jutro t. į, we czwartek 3 czerwca konne oraz zakonnice.
po Sumie,
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1 Bazylicy
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nie mogła
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2. PrezyZiemiopłody: żyto loco Wilno 35 i pół= się odbyć po Sumie, odbędzie się: w cywilnych - i wojskowych.
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3. Rektor
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Prezydjum Sądu.
Uczestnicy procesji ustawią się w
`
1
i
iększej ziemniaki 9—10. Tendencja dla żyta, owsa i
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szczególnie
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— Suma
w Bazylice w dzień
V. Procesje kościelne.
Chór Wil.
jest zharmonizowanie interesów wy- Bożego Ciała. Suma w dzień Bo- Tow. Mużyczn. „Lutnia*.
twórczości fabrycznej i produkcji rol- żego Ciała w Bazylice rozpocznie się
VI. Zrzeszenia religijne: 1. Stow.
nej, koniecznem jest przeto zrówno- o g. 10. Procesje z kościołów mają „Dzieci Marji*. 2. Sodalicja św. Piotra
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Procesja Bożego Ciała.
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kolporterem

poznał sprawę Stefana Andryłowicza i b.
ucznia białoruskiego
gimnazjum
w Wilnie
Juljana Sakowicza oskarżonych © to,
żew
roku ubiegłym należeli do organizacji miają*
cej na celu obalenie istniejącego ustroju społecznego.
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} Ё\‘а‚!е zmniejszanie się liczby
bežro' botnych, która spadła z 363.000 (maximum
w
dn. 13 lutego r. b.) do
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WSCHODNICH

których się opiera życie gospodarcze
kraju, mając na względzie, by z najmniejszem wytężeniem sił osiągnąć
największe rezulłaty i najlepsze skut»

Minister H. Gliwic
o sytuacji.
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pustu i zabrukowaniem
25600
zł.
5) regulacja i zabrukowanie
części

b.

odbędzie

W

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

zku Narodowym
Akademickiej.

Sztandar

w Zwią-

Polskiej

Młodzieży

wykonany

jest

według

pomysłu i rysunków prof. Ferdynanda
Ruszczyca
dziekana
Wydziału
Sztuk.
Pięknych
U, $. В. Roboty
hafciarskie—wykonała szkoła
zawodowa

„Nauka

i

Praca*

w

Wilnie,

wyznaczone

na

dzień

delegatów

Rady

że

Kasy,

zaznaczając,

posiedzenia

będą

zł., 9)

skanaliżowanie

Dobrej

Rady

kiej 57.000

zaułku

styczny),

Lidskie-

10) wybrukowanie
11)

zakończenie

lampa

Prawny), koło z dwóch

i części ul. Nowogrodz-

zł,

wieczna

ul. Teologiczny), wagi i miecz
dział

ure-

_ Matematyczno

(Wydział

(Wydział

Niezłomny».

komet (Wy-

o godz.

830

przedstawi misierjum
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Zespół

Reduty

J. Słowackiego «Książę

razie niepogody

na Pohulance

w gmachu

o godz.

9ej wiecz.

gulowania i wybrukowanie ul, Holen- wraz ze studjum rolniczem), amfora
— Dwuaktowa c<fialka» St, Moniu'
dernia 50.000 zł, 12) skanalizowanie z wężem (Wydział Lekarski v raz ze szki w Teatrze Polskim. Dziś w środę w
głowa gmachu Teatru «Lutnia» wykonaną zostanie
ul, Szaweiskiej od zaułku
św. Miko- studjum — farmaceutycznem),
laja od ul Klaczki 9,900 zł. 13) ska- dziewczyny (Wydział Sztuk Pięknych). dwuaktowa «Halka» w ujęciu esiradowem z
udziałem sił artystycznych
wileńskiego zesnalizowanie
zaułka
Oszmiańskiego U góry litery „U. 5. В.” zaś u dołu połu
operowego oraz orkiestry symfonicznej
8.400 zł., 14) skanalizowanie zaułka nadpis
„Polska
Młodzież
Akade- pod kierownictwem Stefana Sledzińskiego.
Dziśnieńskiego 6.700 zł., 15) skana- micka“.
Wystawienie tej opery w oryginalnej
kon-

lizowanie

zaułka

Franciszkańskiego

mi literami na tarczy Szafirowej wypisane jest Mickiewiczowskie <Ojczy.
zna, Nauka, Cnota» (Pieśń Filaretów)

2.300 zł. Razem
wydatki wynoszą
300.000 zł.
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miejskiej na dzisiejszem ców ze sobą

jej posiedzenia.
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W dniu święta
półkowego. Dowódca i Korpus Oticerski 23
pułku ułanów Grodzieńskich zawiadamia, że w roku bieżącym zamiastobchodzenia
rocznicy Święta pułkowego w dniu 1 go czerwca, przesyła do
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—9 w.

(Wydział

o symbolika zaczerpnięta

jest z łańcu-
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— Zarząd Kasy
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maja r. b. załatwił m. in, następujące
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„Romani.

Człowiek sprytny, powinien umieć
się stanie
zanim
zniknąć w porę,
Wysunązbytecznym i krępującym.
z pokoju,
łem się więc dyskretnie
starając się być nie zauważonym, zupełnie zresztą zbytecznie, bo ani Jerzy, ani Regina, nie byli w stanie zauważyć zarówno moją obecność, jak i
ucieczkę. Samochód tajemniczy stał

wciąż przed bramą. Szofer czytał spo*
Ponie-

kojnie feljeton jakiejś gazety.

waž nikt samochodu tego nie potrze-

bował
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nim

teatru
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mnie
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wał się

giną, jest kobietą.
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Nicei, wiernika,
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do hotelu pańskiego?
=
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już po drodze.

Co robi pan w tym samocho-

po-

terze wybitnie literackim zrajdą miejsca małe operetki, djalogi, duety, piosenki, balety i

t. p. Zespół będzie się składał zznanych ar:
tystów warszawskich teatrów. Po za stałym
zespołem

teatr będzie

szereg wybitnych

kli spędzić
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artystów, którzy

urlop w

przyrze-

uroczem Wilnie.
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WYPADKI
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O dniu
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Kradzieże w Wilnie.

Dn. 31 ub. m.

nie

mówi,

zrozumieć. Pytam fsię więc pana, 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
dzieć, a jednak

pewny

opisze mi ją, jakby

niej.

opowie-

jestem, że
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asystował

przy

— 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
ność pana stała się zbyteczną.

obec.
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

— Statystą raczej

z aktorów?
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miałem ani przez chwilę uczucia, że
biorę udział w komedji,
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łem sobie, że pan jestlepiej odemnie
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Długo
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uprzywilejowanym.
lepiej,
— Poznał pan tę kobietę

aniżeli ja ją znam.
— Niech mi pan

—Poco ona przyjechała do Francji?
— Co przyciągnęło tu Frontiera?
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o za ramię.
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sadzenia

Wohltmann
Parnassia

Letnisko
w lesie sosnowym
od 15 zł. miesię
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—Wilno na im.
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i Wiedeńskich

lokal B-cia Alszwang

wyprzedaż

„i 29-30,

tyczną. Ujrzałem młodzieńca o którym
pan mówił, przeczucie jakieś twierdziło, że dama chcąca kupić
Liserb,
jest ią samą Reginą z opowiadania

z

doku-

mentami
w tem legie
tymacja za L. 35 Są: |
du Okręgowego w Wib |

nie na im. Wincentego
Jankowskiego. Legitymacja
niniejszem
nieważnia
się.

u-

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą „Nowo-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 Zgromadzenie akcjonarjuszy z następującym
porządkiem
dziennym:
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego, 2. Sprawozdanie zar:ądu za rok operacyjny 1925 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 4. Zatwierdzenie
bilansu
1925, 5. Wybór
i rachunku zysków i strat za rok
komisji
Członków Zarządu i zastępców oraz wybór
Rewizyjnej, 6. Wolne wnioski,

Serce mogło pęknąć
— Może. Lecz ješli bylo“ klamsiwem, to przedewszystkiem
oszuki- grze. Jednak zwyciężyli.
wała siebie. Ucieczka jej rozpaczliwa,
— Jest silną kobietą.

przy

bezsensowria, Śmiertelna

takiej|

prawie, do— Kobieta, która kochała i oparła
rozmowy się na podstawach heroicznych, (niech
Нота- pan nie wątpi, że wycierpiała więcej,
le wyróżnia, zdarzył że panita zatrzy- z nim, bojąc się wzruszenia,
mała się w moim
hotelu.
Prosiłem czeń,nie mówię już o ostatnim geście niż ten którego męczyła), aby zape*
mi“
by mi podawano posiłki w małej за- rozpaczy, którym skierowała swe au- wnić sobie i jemu życie, pelne
łości,
į
li na górze, w której jadała. Nie stro- to do przepaści.
— Czy uda się jej to?
— To był przypadek.
niła od towarzystwa, od rozmów
z
— To juž przechodzi moje zdolNie.
inteligentnymi ludźmi. Zrozumiała, że
ności przewidywania. Regina Romani
— Samobójstwo?
nie będę tak głupi, bym miał próbo— Również: nie. Chciała oddać ze šwiatlemi cieniami swego charawać asystować jej— jestem zbyt stary.
los'swój w ręce przypadku, fatalno- kteru, jest istotą dostatecznie wielką,
— Powiedziała panu?..
aby wywołać zawrót głowy
w mej
— Z początku bardzo mało. Lecz ści. Oto był gest wielki.
pospolitej
indywidualności.
W
głosie
Monestiera
brzmiał
głępewnego wieczoru, przed trzema tyByliśmy nad brzegiem morza, okryboki szacunek. Milczałem.
godniami, 5 go kwietnia.
fijoletową.
— Podziwiam — mówił dalej, — wającego się lekką mgłą
—5-ego kwietnia?.,
Był to dzień, wktórym Jerzy zdo- kobiety, które wyższe są od nas siłą Mała dziewczynka pięcioletnia, o jawłaśnie,
łał wedrzeć się do Majesticu, do po- miłości. Regina ranna, pochwycona i snych włosach, mijała nas
sprowadzona przez Jerzego do jego prowadzona do domu przez angielkoju Reginy.
—Dnia tego pani Dawidsonowa u- domu, pewna już, że los uratował ją, ską bonę. Monestier znał tę dziewczłowiekowi, czynkę, jak zresztą znał tu wszystkich.
kazała się przy stole z oczyma czer: by oddać ukochanemu
rozrzewnienia
z kolei Z nagłym wybuchem
wonemi, w stanie silnego zdenerwo- Regina zwyciężona, chciała
miesięcy, wziął ją na ręce.
wania. Byliśmy prawie zupełnie sami. zwyciężyć i nie na parę
— Chodź, Francine, chodź, pokaź
Jedliśmy obiad razem. Musiałem wy- lecz na życie całe.
nam swe oczęta anielskie.
— Więc była to próba serca?
dać się jej porządnym człowiekiem,
— | patrząc na nię uważnie, mó”
nie pragnącym jej krzywdy i niosą— Coś innego. Niech pan
patej kobiety był wil:
cym dobrą radę. Opowiedziała
ml mięta, że w życiu
Jaką będziesz
z czasem,
mała
ciemny, bolączka
moralna:
trochę o swem dzieciństwie
i o Ży- punkt
ciu swem, jako młodej
kobiety.
W ucieczka z człowiekiem, którego
nie kobieto? Nie wiesz tego, i ja nie wiem
ten sposób
poznałem
jej romans kochała, lecz który
pozostał przy i ten pan nie wie. Lecz teraz jesteś
smutny, ucieczkę z Liserb, pożycie niej dwa lata. Wiedziała, że Jerzy siłą wielką. Czy chcesz zrobić przymałżeńskie z amerykaninem i wresz- zazdrosny, gwałtowny, kochający, nie jemność twemu staremu przyjacielowi
cie zajście ostatnie, scenę niemą pra- przebaczy jej tego nigdy, nie będzie Monestier?
— Naturalnie, że chcę zrobić mu
się męki
wie, lecz tak bardzo dramatyczną
z mógł przebaczyć. Obawiała
3
panem Frontier. Była bardzo wzru- codziennej, poruszania ran starych, przyjemność.
— Więc dziś wieczór,
pamiętaj
które się nie mogą zabliźnić.
Wigc...
szora ..
dobrze, dziś wieczór, Francine, Fran— Zaczynam rozumieć,
— Naprawdę?
— Zechciała za jednem
cięciem, cinette, złożysz rączki swe małe i po— Niezmiernie, Obawiała
się, że
pan Frontier został poważnie ranny, przez jedną próbę okrutną, wyrwać modlisz się...
— Za czyjąś duszę?
Nie mogłaby opuścić Nicei, zanimby ten ból, doprowadzając go do punktu
— Za trwałość szczęścia kobiety.
sam
w
się nie przekonała,
że wyzdrowiał. «ulminacyjnego, na którym
— Która się nazywa?
który pękł.
Twierdziła jednak, że nie chce
go sobie zaniknie. Wrzód,
— Regina Romani.
Zazdrość wypalona gorącem żelazem,
widzieć.
KONIEC,
przeszłość spalona!
— To kłamstwo.

pańskiego. Wypadek, który mnie sta- wodzi, że unikała szczerze

Odpowiedzialny za ogłoszenie Zenon

Ławiński.

|

i

e

MARSZAŁKOWSKA

OTWORZYŁA

od

|

rma

Chic-Parisien
e

WARSZAWA,

dnie

Wianki

skorzystać.

pod wszelkie
zwłaszcza pod

jest

buraki

do

Jastrzębca. który zamierza zorgani-

—Przecie nie przybył pan po mnie? mogę

dobało się jej wybrać

zechcą

Ziemniaki

ze-

zować teatr artystycznej mozaiki, gdzie obok
krótkich utworów dramatycznych 0 charak-

°

—nalegałem, nie zrażony tem.
— Mógłbym
odpowiedzieć panu,
zwyczajem ludzi
niezdecydowanych,
„tak i nie* Faktem jest, że przyjeżdżając tu, nie wiedziałem, czy powracać
będę z kobietą, czy z mężczyzną.Wolę, że osobą tą jest mężczyzna i właśnie pan.
— Czy będzie pan łaskaw wyrażać się jaśniej?
— Wyjaśnię wszystko czego pan
zażąda.
— Zna pan kobietę, którą zostawiliśmy w tym domu?
— Zatrzymała sięw moim hotelu,
codzień prawie posilaliśmy się w tej
samej sali.
— Nie powiedział mi pan tego,

które

azotowym

BARAŃSKI,

|

I ZZZZZBEE

i bez niego,

Sprzedaje:

społu artystów warszawskich pod kierunkiem

1. Zatwierdził wniosek
Komisji
do opracowania sprawy Powiatowej.

do Nicei. Zanim jednak podałem szoferowi swój adres, spojrzałem przez
naszybę wgłab limuzyny. Skoczyłem
— Czy nie dał mi pan przykładu
Czyżby
zdumiony.
tył
tychmiast w
dyskrecji?
przyląsię
miała
dziwna
halucynacja
— Dziwię się bardzo, że Regina
Tę+
czyć do przeżyć Z dni ostatnich?
odkryła
choć rąbek tajemnicy swego
po"
na
ozparty
siedziałr
gi mężczyzna
życia
przed
panem. Jest to kobieta
głos
m
usłyszałe
limuzyny,
duszkach
nieskora do zwierzeń.
— Kobieta musi się zwierzyć w
więc drogi panie, wszystko
ah
pewnych
chwilach swego życia
kowidzę?
jak
,
skończyło
się dobrze
|
mukolwiek.
Ta,
którą
pannazywa
Re?
Monestier
— To pan, panie
—

nawozem

ul

— Teatr Lstni w ogrodzie
po-Ber:
nardyfńskim. W dniach najbliższych nastąpi
otwarcie

godz. 3-ej w

po poł.

Kupując nawozy szt uczne pamiętajcie,
że najlepszym i dotąd niezastąpionym

od

sztandaru

ALBERIC CAHUET

osób,

od 11—1i

w Wilnie 8 kradzieży.
Kasy Chorych,
która
zasadniczo dokonano
— Policja nie próżnuje. Dn. 31 ub.
polskiej młodzieży akademickiej. uznała konieczność rozszerzenia Usta- m, sporządzono protokułów sanitarnych 57
W dniu 3 czerwca r. b. o godz. O-ej wy o Kasach Chorych na cały po: i$za nieprzestrzeganie ruchu kołowego 4.

Pośwęcenie

informowanie

letniska z utrzymaniem

usłyszymy wartościowe kompozycje: Tartini,
Mendelsohn,
Erdenso,
Szolt, Czajkowski,
Bloch, Paganini. Koncert wywołał żywe za:

interesowanie,

od

Oferty:

g. 3—5

ZIEMIAN

— Koncert M. Erdenko w Teatrże
Matematyczno-Przyrodniczy), z lipy, Polskim
(«Lutnia»). W nadchodzący piątek
kłosów i ostów (Wydział Lekarski) i 4 b. m. odbędzie się drugi i ostatni koncert
wreszcie
wieniec z brzozy i róż znakomitego skrzypka-wirtuoza prof. M, Er
(Wydział Sztuk Pięknych). Powyższa denko. W. jego fenomenalnej interpretacji

PRACA

i Głętokiego z Rygą

latach pierwsze znotak jakją sam Mochwilą 18 osobliwą
lecia pracy na niwie

2)

uie prof, Józefa Wierzyńskiego, Pozosiałe bu

Daugawspil, Żemgale, Łudze, Rezekne.

Oszmiany

polskiej opery.
Po 78
wu Wilno usłyszy operę
niuszko dyrygował.
Z
połączono uczczenie 50

ofert na

od

SPÓŁDZIELNIA
ROLNA
KRESOWEGO
ZWIĄZKU

Czesnik — Malinowski, Marszałek — Witas,
Uroczysty ten wieczór poprzedzi przemówie-

(Wydziat Humanistyczny), z wierzby
i białych lilji (Wydział Teologiczny),
z sosny i margarytek (Wydział Praw-

cha rektorskiego U. S. B. kompozycji
prof. Ferdynanda Ruszczyca. Sztandar
w tej formie uroczystości pułkowej.
będzie przymocowany
do
drzewca
\
za pomocą
10 złotych
gwoździ z
— Połączenie
telefoniczne
z inicjałami duszpasterza wyświęcająceŁotwą. Począwszy od 1 czerwca rb. go sztandar,
rektora,
prorektora,
wprowadza się następujące relacje te- dziekanów poszczególnych wydziałów
lefoniczne z Łotwą.
oraz przedstawiciela
młodzieży akaDukszty, Ignalino, Opsa, Głębokie, demickiej, Drzewce
zakończone jest
Oszmiana, Wilno, Grodno, Brześć n/B. złotym. piomieniem.
— Riga, Oraz Mołodeczno,
Wilejka—
przez nich udziału

zrosła postać twórcy

w niedzielę

‘Ф.ФФОФФОФ@ФФФФФФФФФ#Ф@О@О@Ё
PEN A ESBA
dola

mia-

stą z którego murami

seansu;

wiejskie

SALETRA

teatru i krytyki p. Czesława Jankowskiego.
Obsadę opery stanowią: Halka — W. Hendrichówna,
Zofja — J; Korsak: Targowska,
Janusz — A. Ludwig, Jontek — Olszewski,

jedności 6 Wydziałów Uniwersytetu.
Mamy tu wieniec z limby i szarotek

ny), z lipy i słoneczników

naszego

przyjmowanie

@

(W, OBLICZU |
ŚMIERCI)
|

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.

Nr 3 m. 6

1)

po

«

domu

wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych
Parter 50 gr. Amiiteatr i balkon 20 gr.
L
Ii
IS
LL

Dąbrowskiego

którą

zagranicą i w Warszawie.

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

e

tle złote- cepcji wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie

Strona 2 ga. Na białem

sensacyjny
zimowej.

pływającego

ROLNICY"!!! %%000000005g

o dniu

«Djabeł i karczmarka» St. Krzywoszewskiego. (ceny zniżone o 75 proc.).

- Przyrodniczy

Wiino,

powiadomieni

wiecz.

dramat

Lefniska

specjalnem zaproszeniem,
4, Wysłuchał protokółu
Komisji
Rewizyjnej o rewizji działalności Ka-

Jana

„Tajemniea
Początek

BILETOW:

sukces

Dziś będzie wyśietlany film

(ul. Ostrobramska 5)
Е

Glristo

Olbrzymi

Poszukuje

ca r. b., ze względów
technicznych
(brak sali i innych)
uchwalił
odro:

czyć, o czem powiadomić

MIEJSKA

CENA

2 czerw-

zakończenie zaś drzewca—firma Per- sy za rok 1925 i skierował
do pokowski i Malinowski,
szczególnych Komisyj Zarządu.
ul. Belidy 13000 zł, 6) regulacja i
Kompozycja
sztandaru
jest naTEATR i MUZYKA,
umocnienie brzegu rzeki Wilenki przy stępująca:
drodze Leoniskiej 11.300 zł., 7) ska— Reduta w gmachu na Pohulance
Strona 1.5га, Na tle amarantoStefana daje dzisiaj ostatnie przed wyjazdem na V-ą
nalizowanie rurami kamionkowemi za- wem-—-bialy orzeł z herbami
artystyczną przedstawienie w gma:
ułka św. Mikołaja od zaułku Lidzkie- Batorego na piersi. U dołu uwien- wyprawę
chu na i?ohulance. Daną będzie komedja St.
go do ul. Straszuna 11 600zł, 8) ska- czone są 6 medaljonów
z godłami Zeromskiego «Uciekła mi przepióreczka». Ju!
nalizowanie ui. Straszuna od zaułku Wydziałów U. S. B, a więc — klep- tro po raz ostatni na dziedzińcu uniwersy:«
św. Mikołaja do ul. Zawalnej
23.300 Sydra z wężem
(Wydział
Humani- teckim Piotra Skargi przed kościołem ś-go

go 18.700 zł,

SALA

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
Chotych.

Kinematogral

KULTURALNO-OŚWIATOWY

do czasu

Monte

arcywspaniały dramat.

nd.

r.

Wiinie.

A

DUMASĄ

e

Raduńskiej

3 czerwca

w

sė

44844

2-giej

dniu

Batorego

Krabia

tów razem
łość.

2

powieści

arcyfilmu według słynnej

oczekiwanego

ALEKSANDRA

я

WYPRZEDAŻ

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

Stefana

Kasy Chbirych

Miejski

Dziś wielka premjera dawno
j2 serje 12 ak

EEA

zawiera

Sztandar Polskiej MłodzieAkademickiej
Uniwersytetu

składek i bardzo znaczne koszty pomocy lekarskiej, — uchwaliła prosić
Okręgowy
Urząd
Ubezpieczeń
o
zawieszenie jego zarządzenia o orga-

444449

bezrobotnych

—
ży

Ciała.

K. Ch. dałoby instytucji nikły wpływ

nizacji Pow.

sė

Kameralne

* и› 66
„Polonja
1. Mickiewicza
22
х
а

ZadAAM

zatrudnienia

procesji Bożego

Kino

zvaad

zatrudnienia bezrobotnych. Ułożony przez Magistrat trzeci dodatkowy preliminarz budżetowy
(nadzwyczajny) na rok 1926
na inwestycje z
pożyczek ze skarbu państwa na rzecz

wiat
Wileńsko
- Trocki;
zważywszy
jednak, że przy obecnem ma ew jego
uprzemysłowieniui panującem bezrobociu rozciągnięcia
nań
Ustawy o

00046904

łaniu sprawozdań miesięcznych o sy* rano w kościele
uniwersyteckim św.
stemie użycia pożyczek dla samorzą- Jana odbędzie się uroczyste poświędów wydanych w celu zatrudnienia bez- cenie sztandaru ogółu polskiej młorobotnych podawać jednocześnie sto- dzieży akademickiej U. S. B. w
pień wydajności p.acy bezrobotnych obecności
władz
uniwersyteckich
pracujących na tych robotach, a to w oraz
organizacyj
społecznych.
Na
celu ułatwieniaorjentacji czywspomniane powyższą uroczystość Wileński Ko:
wszystkich
kredyty wykorzystywane są racjcnal- mitet Akademicki wzywa
nie.
akademików, przyczem
zaznacza, iż
miejscem
zbiórki
jest _ dziedziniec
MIEJSKA Skargi Niezwłocznie po zakończeniu
młodzież
akademicka
— (n) Dodatkowy preliminarz uroczystości
wraz
ze
Sztandarem
wezmie
udział w
budżetowy m. Wilna
na
rzecz

127,1137

Nr

e

IRR (x pax paiza

SALRORWEC

1000800008Ф

4

Drukarnia „Wydawnictwo

Wileńskie"

Kwaszelna 26.

|
|

