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ROK V. Nr 128 (1138) 

; ODDZIAŁY: оаа 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW —— ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego . 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

       
Wilno Czwartek 3 czerwca 1926 r. 

Redakcja I Administracja ni. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3, Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 26 

W sprzedaży detalicznej cen, pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc. drożej. 

PRENUMERATA miesięczna z ońnoszeniem do SER lub 
‚ К. 0. 

  

- prawicy społecznej, 

„jako _ człowieka . wielkich 

zagranicę 7 zł. Konto <czekowe w 
z przes, pocztową 4 zł, 
Nr. 80259? > | 

  

Wilno, 2 czerwca, 

Głos Narodu kiakowski zamiesz- 
cza następujące oświetlenie wypad: 
ków, które cytujemy jako bardzo 
typowy przykład metody obranej 
przez prasę i obóz ósemki w oświet- 
Janiu wypadków ustatnich: 

Lewica, która z Piłsudskiego zrobiła 
salvatora, stoi teraz ośmieszona i skompro- 

mitowana beznadziejnie. P. Piłsudski nawet 
jej nie uprzedził o swej odmowie, Jak teraz 
wytłumaczyć tłumom ten nowy niesłychany 

krok p. Piłsudskiego, tak lekceważący ich 
zapał, ich ofiary i ich wolę? Czy rozczaro- 
wanie mas nie stanie się momentem zwrot- 

nym w popularności p. Piłsudskiego? 
By dobić moralnie lewicę, p. Piłsudski 

zaproponował na Prezydentów dwóch zacie' 
kłych monarchistów i obszarników, wrogów 
wszelkiej reformy rolnej i powszechnego 
głosowania: p. Meysztowicza i prof. Marjana 
Zdziechowskiego. Ten ostatni, dziś właśnie 
w monarchistycznem «Słowie» pisze, że 

<kłamstwem jest demokracja»... P. wojewoda 
Bniński jest wobec tych żubrów lewicowym 

radykałem. Monarchistą jest również książę 
Zdzisław Lubomirski z dawnej Rady Regen- 

cyjnej, polecony przez p. Piłsudskiego. 

. Pytamy się, co w istocie przed- 
stawia taka metoda polemiki praso- 
wej, do czego dąży? 

Oczywiście do, tego, aby ludzie 
grupujący się w ugrupowaniach lewi- 
cowych, popierających Piłsudskiego, 
opuszczali te ugrupowania, przecho- 
dzili bardziej na lewo. a ponieważ 
„bardziej na lewo* mamy w Polsce 
już tylko komunizm, więc Głos Na- 
rodu i inne pisma działające w tym 
kierunku, jak Gazeta Poranna, Słowo 
Polskie, Dziennik Wileński starają 
się popchnąć socjalistów do szere- 
gów komunistów, . starają się“ zasilič 
komunistów nowemi adeptami. 

Pisma te zupełnie świadomie wo- 
łają do lewicy: „Opuszczajcie go, bo 
on was zdradza, on idzie na rękę 

„reakcji* spo- 
łecznej”. 

Pozatem jednak w powyżej przy- 
toczonej notatce Głosu Narodu od- 
różnić należy niedużą część prawdy, 
od przeważającego w niej fałszu. 

„ Otóż prawdą jest, že p. Meyszto- 
wicz jest prawicowcem, a p. Bniński— 
jeżeli w p. Bnińskim mamy upatry- 
wać przedstawiciela Zw. Ludowo:Na- 
rodowego —nim nie jest. Zw: Ludowo- 
Narodowy bowiem żadną prawicą nie 
jest, nie był i nią w przyszłości być 
nie może. Natomiast nieprawdą jest 
w informacji „Głosu Narodu*: 

Po pierwsze: 
Jakoby marszałek Piłsudski wy: 

znaczał p. Aleksandra  Meysztowi- 
cza, O kandydaturze p. Meysztowicza 

zdolności, 
wielkiej pracy i kryształowej uczci: 
wości mówiono w Poznańskiem, mó- 
wiono także w Warszawie istotnie 
w kołach ludzi zbliżonych do marsz, 
Piłsudskiego. Sam jednak marsz. Pił. 
sudski wymienił tylko nazwiska: Moś- 
cicki, Zdziechowski, a potem dodał 
jeszcze trzy: Śliwiński, Kucharzewski, 
ks. Lubomirski. 

Po drugie: 
Jakoby marsz. Piłsudski przez wy. 

mienienie nazwisk konserwatystów i 
monarchistów chciał  partyjnie w 
czemkolwiem dopomódz stronnictwom 
konserwatywnym. : 

Pod tym względem stanowisko 
marsz. Piłsudskiego zasługuje na 
uczciwe przedstawienie jego intencyj. 

Nazwiska przez niego wysuwane 
były tylko konsekwencją, tylko ilu- 
stracją tej koncepcji jaką chciał Sej- 
mowi narzucić przed wyborem pre- 
zydenta. Powiedział: wybierajcie kogo- 
kolwiek, aby tylko to był człowiek 
uczciwy i aby nie był związany z 
żadną pariją, Potem jako ilustrację 
tych dwuch swoich dezyderatów, po- 
zytywnego i negatywnego, "wymienił 
demokratę Mościckiego i konserwa- 
tystę Zdziechowskiego, a potem  le- 
wicowca Śliwińskiego, centrowca Ku- 
charzewskiego i konserwatystę Lubo- 
mirskiego. у 

Wszyscy ci ludzie istotnie są 
ludźmi kryształowo uczciwymi i bez- 
partyjnymi — odpowiadają więc kon- 
cepcji marsz. Piłsudskiego w jego 
negatywnej i pozytywnej treści. 

Obóz konserwatywny nie -przy- 
właszcza sobię cudzych szyldów (jak 
to endecja zrobiła z szyldem prawi- « 
cowošci i katolicyzmu) i nie przy- 
właszcza sobie ludzi: Natomiast. nie 
розашету się nigdy do tego, - aby 
w obronie własnych poglądów  poli- 
tycznych operować fałszami, aby w 
zwalczaniu jednostki, uznanej cho- 
ciażby za najszkodliwszą, działać na 
rękę komunistom, jak to w danej: 
chwili czyni prasa ósemki. 

ANTONI SKURJAT 
artysta-fotograf 

tel, 328 Wilno, Mickiewicza 7 

  

Po wykorze Prezytienti. 
Gdzie się odbędzie zaprzysiężenie elekta? 

WARSZAWA. 2.VI (żel.wł.Słowa). 
Dziś ustalono miejsce odebrania uro- 
czystej przysięgi elekta. Istnieje pro- 
jekt odebrania przysięgi w sali re- 
cepcyjnej Zamku Krółewskiego. W 
tym celu naradzali się dzisiaj marsz. 
Rataj, premjer Bartel oraz prof. Skė- 
rewicz. Ustalono szereg szczegółów 
natury technicznej. Wobec tego że w 
uroczystości zaprzysiężenia wezmą u- 

dział poza członkami ciał ustawo- 
dawczych, korpus dyplomatyczny 2 
nuncjuszem papieskim Msgr. Laurim 
na czele, członkowie rządu orąz ża- 
proszeni przedstawiciele, sala recep- 
cyjna jest nieco za szczupła i praw- 
dopodobnie przysięga odebrana będzie 
w Sejmie. Ostateczna decyzja w tei 
sprawie należy do Prezydenta Mościc- 
kiego. 

Prezydent Mościcki zamieszka na zamku. 

WARSZAWA, 2 VI. (tel,wł.Słowa) 
Prezydent Mościcki nie zamieszka w 
Belwederze, lecz na Zamku, gdzie 
też przygotowywane są dla niego po- 
koje, t. zw. pokoje podkomorzego, 
Jest to trzypokojowy apartament któ: 
ry łączy się z salami reprezentacyjne- 
mi a który w swoim czasie był przy- 
gotowany dla ks. kardynała Dalbora. 

Ostatnio zamieszkiwał w nim min. Sta- 
nisław Grabski. 

Prezydent Mościcki postanowił 
mieszkać bez rodziny, przeto uznał 
ten skromny apartament za odpowie- 
dni dla siebie. W Pałacu pod Blachą 
zamieszka Marszałek Piłsudski, tam 
też przeniesiony zostanie gabinet mi- 
nistra spraw wojskowych oraz woj- 
skowa karicelarja przyboczna. 

Prezydent Mościcki we Lwowie. 

LWÓW. 2.VI. Pat. Wybrany na 
Prezydenta Rzeczypospolitej prof.lgna- 
cy Mościcki przybył tu dziś o godz. 
8 min. 45 w charakterze prywatnym 
w towarzystwie podpułkownika Me- 

Gare, *krótkiej rozmowie z nimi odjechał 00 rycha i sekretarza prezydjum rady 
ministrów p. Legieżyńskiego. Na 
dworcu kolejowym oczekiwall p. Pre- 
zydenta wojewoda dr. Garapich, dy- 
rektor policji dr,,Weinlander, prezes 
dyrekcji kolejowej inż. Prachtel - Mo- 

rawiański oraz rektor politechniki 
prof. Łopuszański. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął przybyłych 
na jego powitanie przedstawicieli 
władz w wagonie salonowym, a po 

swego prywatnego mieszkania, Dziś 
p. Prezydent Rzeczypospolitej uda się 
do politechniki w celu pożegnania 
się z gronem profesorów, poczem 
złoży szereg wizyt. 

— — ZEW En — 

Uchylenie stanu wojennego w Poznaniu. 
POZNAN, 2—VI. Pat. Dziś ogłoszone zostało rozporządzenie woje- 

wódy pozńańskiego z dnia 1 czerwca w przedmiocie uchylenia stanu 
wójennego.- W: rozporządzeniu tem wojewoda poznański uchyla zaprowa- 
dzony na obszarze województwa poznańskiego dnia 15 maja br. stan wy- 

jątkowy znosząc zarazem wszelkie zarządzenia wydane na zasadzie stanu 
wyjątkowego. 

BEZ * 

Slowa Moskwy bez wartošci, 
LONDYN, 2 Vi PAT. Delegacja konserwatystów, która powróciła z 

Rosji: Sowieckiej doszła do wniosku, że dziś już nie można wątpić w to, 
iż rząd: sowiecki pozostanie trwałą instytucja w Rosji. Delegacja przedło- 
żyła rządowi angielskiemu propozycję uwzględnienia w stosunkach Rosji 

Sowieckiej następujących zasad: 1) należy zaprzestać propagandy antyso- 
wieckiej 2) rząd sowiecki musi uznać prywatne długi przedwojenne. .3) 
rząd angielski musi wymagać, aby Rosja jaknajrychlej zwróciła ulokowa- 
ne w Rosji prywatne kapitały angielskie, 4) handel między Anglją a Ro- 
sją Sowiecką musi być popierany w celu skutecznego zwalczania braku 
pracy w Anglji. Sprawozdanie zaznacza w dalszym ciągu, że Niemcy i 
Ameryka uprzedziły znacznie Anglję na terenie Rosji. Rząd angielski musi 
więc poświęcić baczną uwagę temu, co się dzieje w Rosji i nie pominąć 
żadnej sposobności w celu nawiązania stosunków handlowych i dyploma- 
tycznych z Sowietami. Sprawozdanie wyraża nakoniec przekonanie, że 
Rosji Sowieckiej mogą być przyznane długotrwałe kredyty handlowe ra 
zakupy maszyn rolniczych i wyrobów tkackich. 5 

„Daily Telegraph“ w artykułe wstępnym wyraża się bardzo scepłycz- 

nie o tem sprawozdaniu komisji konserwatystów, zaznaczając, że naj- 

większa trudność tkwi w tem, że słowa Moskwy są bez wartości. 

Strajk powszechny w Portugalji. 

LIZBONA 2 VI PAT. Konfederacja pracy proklamowała zasadniczo 
strajk powszechny w celu niedopuszczenia do jakiejkolwiek próby dykta- 
tury wojskowej. 

Charakter podróży prezydenta Finlandji. 
RYGA, 2 VI. PAT. Wbrew wiadomością prasy o mających nastąpić 

rzekomo rozmowach politycznych przy okazji wizyty w Rydze Prezydenta 
Finlandji Rolandera łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych komuni- 
kuje, że podróż prezydenta Rolandera będzie miała charakter li tylko 
rewizyty i nie będzie związana z żadnemi rokowaniami politycznemi państw 
bałtyckich. Na termin wizyty prezydenta Finlandji nie została też wyzna- 
czona konferencja z ministrem spraw zagranicznych Estonji, która to 
konferencja odbędzie się nie w Rydze a w Tallinie w terminie dotych- 
czas niewyjaśnionym. 
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Przykład ks. Sapiehy. 
Rok temu, do dnia 14 czerwca 

1925 r. pisaliśmy w Słowie: 

' Istotnych sprężyn polityki polskiej szi 
kać należy poza partjami. Chaos który pa 
nuje w naszym parlamencie od pierwszego 
dnia, kiedy to naczelnik Piłsudski i X. Ra- 
dziwiłł otworzyli pierwsze posiedzenie Sej- 
mu, do ostatniego posiedzenia z symbolicz! 

mym warjątem *) na trybunie i wystraszo* 
nym Marszałkiem ponad warjatem — chaos 

ten nie pozwolił na to, aby nasza republika 

parlamentarna rządzoną była przez parla- 

ment. 1 dlatego charakter rządom polskim 
nadaje nie geograija lzby Poselskiej, lecz 
raczej geografja Polski. Raczej o wpływie 
dzielnie, niż .o wpływie stronnictw mówić 
należy, gdy się w perspektywie historycznej 
zestawia i porównuje poszczególne okresy 
naszej historji od 1918 r. 

Mieliśmy okres litewski, w którym Pił- 

sudski był Naczelnikiem Państwa, odłamki 
b. Korpusu Wschodniego prowadziły polity- 
kę na własną rękę, K. O. K. litewskie wyrę: 
bywało Polsce drogę na Wschód, a ks. Sa- 
pieha był twórcą K, 0. K. a potem mini- 
strem spraw zagranicznych. Był to okres 

który utrwalił Moraczewszczyznę w Warsza 

wie, ale wojskowe sztandary Polski poniósł 
ku zwycięstwu. 

Mieliśmy też w naszych dziejach okres 

przewagi galicyjskiej. Galicyjskich nawyknień, 
metod pracy, galicyjskich sporów z Więdnia, 
Krakowa, Lwowa przeniesionych do War: 
szawy. Pan Witos jest człowiekiem tego 
galicyjskiego okresu. 

Wspomniany w tym artykule z 
przed roku ks. Eustachy Sapieha mo- 
że być symbolem właściwego, uczci- 
wego stosunku zarówno myśli poli- 

tycznej polskiego konserwatyzmu, jak 

i polskiego, konserwatywnego senty- 
mentu do państwa polskiego i do 

osoby, od której żaden historyczny 

podręcznik przyszłości dziejów — рай- 
stwa naszego oddzielić nie potrafi, 

do osoby marsz. Józefa Piłsudskiego. 
Piłsudski przyjeżdża do Warsza- 

wy, powołuje rząd Moraczewskiego. 

Polska powstaje by żyć, lecz powstaje 

by żyć kaleką. Ustrój ultra-demokra- 
tycznej parlamentarnej republiki oka- 

lecza to dziecko w powiciu. War- 

szawa Piłsudskiego dobrze nie zna. 
Staje się on w jej oczach Kiereńskim, 
który nie myśli o niczem innem jak 
o ziszczeniu marzeń demokracji i 
socjalizmu. W osobie . Piłsudskiego 
upatruje nie współuczestnika Mora- 
czewskiego, lecz duszę, inicjatywę i 

źródło tych haseł, które obezwład- 

niają naszą siłę narodową. 

Przeciwstawiają się też Piłsud. 
skiemu endecy. Ale jak? Awanturami 
na ulicy, mowami szantažysty-szarla- 

tana Oraczewskiego i .pasowaniem 
na genjusza Korfantego. Przeciwsta, 

wia się mu p. St. Grabski, ale wy- 

wieszeniem w Bristolu / chorągwi 
francuskiej i  przybieraniem pozy 

jakiegoś francuskiego Repnina z tą 
małą różnicą, że za Repninem 

stała Katarzyna, a za p. Grabskim 
tylko własna jego blaga. 

Ks. Sapieha przeciwstawia Piłsud- 
skiemu—czyn. Zamach stanu. Był to 
czyn rozpaczy, ale skoro Warszawa 

wierzyła, że Piłsudski gubi Polskę, — 

to taki czyn rozpaczy był o wiele 

zrozumialszy, słuszniejszy, szlachet- 

niejszy, aniżeli gubieniu Polski prze- 
ciwstawiać  histerję Oraczewskiego, 

francuską chorągiew Grabskiego i 
zatrzymywanie polskich żołnierzy we 

Francji przez p. Dmowskiego. 

Następuje okres drugi. Piłsudski 

okazał że Kiereńskim nie jest Two- 

rzy armję bez sowietów, tworzy 
armię, nie bandę rewolucyjną. Odpy- 
cha socjalistów, gdy. mu w armji 

chcą narzucić pomysły jednoznaczne 
z późniejszemi pomysłami p. Stefana 
Dąbrowskiego. Tworzy armię silną, 

na starych kanonach dyscypliny i 
honoru żołnierskiego opartą, nawet 

na współudziale generałów cesarsko- 
rosyjskich i cesarsko - królewskich. 
Armja zaczyna się bić. 

Prawda, że legjoniści Piłsudskiego 

zaczynają odegrywać rolę uprzywile: 
jowanej gwardji. Ale po pierwsze ci 

*) Było takie posiedzenie, kiedy jakiś 
umysłowo chory omylił czujność straży i 
dostał się na trybunę, lecz przewodniczący 
w čzasie wygłaszania przemówienia zwrócił 
uwagę na twarz nieznajomą. 

legjoniści przestają być, towarzyszami, 
a stają się oficerami, po - drugie 

wśród nich pojawiają się pierwszo- 
rzędne talenty, po - trzecie stary mo- 
narchista rosyjski Szulgin uczył mnie 
polskiego monarchistę jak bardzo 
słowiańskiej armji potrzebna jest gwar- 
dja. 

Prawda, że wewnątrz kraju  Pił- 
sudski pozwała, jest biernym šwiad- 
kiem niszczenia naszego przemysłu, 
naszego rolnictwa, naszych sił naro- 
dowych przez ustawodawstwa sej- 
mowe. 

Ale: 

Ale oto biją historyczne minuty. | 
Oto jest kwestja dni, tygodni, naj- 
wyżej miesięcy czy Lwów, Wilno, 
Mińsk, Kijów, będą mogły należeć do 

Polski, — czy też mamy pozostać ma- 
leńkiem państewkiem. 

Społeczeństwo polskie ma dwie 
drogi do wyboru. ! 

Albo angažowač cale swe sity w 
walce o lepszy ustrój lepsze prawa 
wewnątrz Polski, wywołać zaciętą 
walkę wewnątrz kraju. 

Albo: 

Kwestję ustroju, lepszych praw 
dla, kraju odłożyć. Powiedzieć sobie: 
Rzeźbimy kształty Polski. Od jednoli- 
tości wysiłków naszych zależy czy 
odzyskamy granice nasze. Od naszej 
solidarności zależy, czy będziemy 
dawną wielką Polską, czy nowopo- 
wstałem państewkiem ząmkniętem w 
swoich granicach etnicznych jak Łot- 
wa, jak Grecja, jak Danija, 

1 tu znów się rozchodzą drogi 
pp. endeków i tych ludzi niestety 
nielicznych, których symbolem może 
być ks. Sapieha. 

Endecy zaczynają negować naszą 
pracę państwową. Stale są w opozy- 

cji. Nie wchodzą do żadnego gabine- 
tu. W państwowotwórczej pracy ów- 

czesnej ani razu nie biorą udziału. 
Wszystko co się robi, robi się bez 
nich. Zaczynają o państwie polskiem 

pisać w takich wyrazach, jak emigra: 

cyjna prasa rosyjska pisze o Sowde” 
pii. Jeden z najwięcej wysuwanych 
publicystów obozu dzisiejszej ósemki 

365 razy do roku, dwa razy na 

dzień, lży w swoim dzienniku Na- 

czelnego Wodza armji, starając się, 
aby jego artykuły docierały na frónt 
do kompanji, baterjj i szwadronów, 
które się biją pod rozkazami wia- 
Śnie tego biednego człowieka, 

Ks. Sapieha mówi sobie: Polska 
pracy potrzebuje. Polskę budować 
należy. Polska jest gmachem, który 
budować powinien każdy, kto może 
nosić cegły. I istotnie staje do pracy 
razem z tymi, którzy go, jako oby: 
watela ziemskiego, pragną wywłasz- 
czyć. 

* 

Ale nadchodzi okres trzeci. Walki 
są zakończone. Kwestja granic nie 
nadaje się do poruszenia, Należy Pol- 
skę uzdrowić, Historja stawia nam 
zadanie zmienienia nieszczęsnego na- 
szego ustroju. 

Teraz znów na tym samym przy- 
kładzie, na stosunku do państwa 
polskiego, i do osoby którą z nawia- 
su polskiej rzeczywistości nikt nie 
jest w stanie wynieść, rozchodzą się 
drogi ideowców prawicy i tych któ- 
rzy tylko na prawicowym szyldzie 
chcą zrobić partyjny interes. 
< Ideowiec nie może się pytać o 
osobę, musi się pytać przedewszyst- 
kiem o program. 

Ideowiec nie pyta jak się nazy- 
wasz? pyta się: co chcesz robić? 

  

lgnacy Mościcki urodzony 1 i 
1867 r. w Mierzanowie, z. Płockićj p 
Faustyna, powstafica 1863 roku, naczelnika 
partji powstańczej w Ziemi Płockiej, działa- 
jącego pod przybranem nazwiskiem Markie- 
wicza i matki Stefanji z Bojanowskich odbie- 
rał początkowe nauki w Płocku, 

Szkołę średnią w Warszawie, wydział 
chemiczny na Politechnice w Rydze, gdzie 
brrł udział w ruchu społecznym wśród mło. 
dzieży akademickiej. 

Z Rygi przeniósł się do Warszawy. 
W r. 1802 opušcil kraj na stałe i wyje» 

chał do Londynu, gdzie przez 5 ląt zajmo- 
wał się pracą zarobkową. 

Z Londynu jesienią 1897 r. przeniósł się 
do Fryburga, w Szwajcarji, gdzie zajął sta* 
nowisko i objął kierownictwo prac wynalaz- 
czych w laboratorjum uniwersytetu - 
skiego w dziedzinie elektrotechnicznej i ele- 
ktrochemicznej. Rezultatem prac było wybu- 
dowanie w r. 1912 fabryki syntetycznych 
kwasów azotowych, skoncentrowanych we- 
dług własnych patentów zarówno w części 
elektrotechnicznej jak i chemicznej; zarazem 
była to pierwsza na świecie fabryka kwasu 
skoncentrowanego metodą syntetyczną. 

Fabryka ta odegrała dJa Szwajcatji pode. 
czas wielkiej wojny pierwszorzędu: rolę, 
zaspakajając całe zapotrzebowanie zwi ązków 
azotowych armji szwajcarskiej. 

Równocżeśnie z pracami nad metodami 
syntetycznych związków azotowych powstała 
w Fryburgu fabryka kondensatorów elek« 
trycznych na „wysokie napięcie. Była to 
pierwsza na Świecie ieina technicznych 
kondensatorów na wysokie napięcie. 

Z innych prac należy wymienić metodę 
elektrochemiczną produkcji związków cyano- 
wych, której zastosowanie nastąpiło w fa- 
bryce «Azot» w Jaworznie, Jest to jedyna 
fabryka na świecie A podług tej 
metody i to z powodzeniem światowem. 

„ W końcu 1912 r. Mościcki zostaje powo: 
łany na specjalnie dlań utworzoną katedrę 
elektrochemji we Lwowie, przenosi się z po 
czątkiėm roku 1913 do Lwowa na stałe i na- 
tychmiast organizuje twórczą pracę głównie 
z dziedziny technologicznej, 

Następnie powośał do życia znany w 
kołach zawodowych Chemiczny Instytut 
Badawczy. Prace wykonane i wykonywane 
w tym instytucie obejmują bardzo szeroki 
zakres problemów dotyczących najważniej. 
szych zagadnień państwowego życia gospo- 
darczego, zwłaszcza związanych z bezpie- 
czeństwem państwa. 

Od czasu objęcia przez państwo Mości 
cki jest do ostatniej chwili naczelnym kie. 
rownikiem <Państwowej fabryki” związków 
azotowych» w Chorzowie; jego kierownictwu 
fabryka ta zawdzięcza obecny wysoki poziom 
rozwoju technicznego i gospodarczego. 

W użnaniu zasług na polu twórczem i 
gospodarczem techniki polskiej grono profe« 
sorów Politechniki we Lwowie nadało mu 
godność doktora honorowego; otrzymał na- 
stępnie doktorat honorowy 1 w Politechnice 
w Warszawie. * 

Jest autorem wielu publikacji nauko- 
T i technicznych, krajowych i zagranicz- 
ych, 

BTRETARNEEDCZNĄZ PROCZ 
W kartki wyborcze pomiędzy na- 

zwiska Bniński, Piłsudski rzucono 
kartkę z nazwiskiem Dzierżyński. 

Kartkę tę wrzucił endek. I to bar- 
dzo symboliczne, 

Jest mnóstwo endeków, którzyby 
woleli jabyžobrany został Dzierżyński— 
byle nie Piłsudski! : 

Na innem miejscu dziś właśnie 
wskazujemy jak dalece prasa Ósemki 

się solidaryzuje z tym panem, który 
do urny elekcyjnej polskiego Prezy- 
denta włożył kartkę z nadpisem Dzier- 
żyński. 

Z jakim programem wystąpił Pił- 
sudski? 

Ograniczenie Sejmowładztwa, po- 
skromienie korupcji, silna władza, sil- 
na armja. 

Co temu programowi przeciwsta- 
wiła endecja? 

"Nic. Cat. 
  

Bklasowe Koedukacyjne Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego 
ną), wWilnię 

hygieniėzny lokal w Własny, 
ul. Wiwulskiego Nr 11 

program gimnazjow państwowych typ hiimanistyczny (taci4 
godziny łaciny mogą być na życzenie zastąpione godzi - 
przedmiotów matematyczno + przyrodniczych 

oddzielnym budynku z ogrodem przy 3 (róg ul. Piłudskiego) 
Zapisy przyjmuje do wszystkich klas, od Irej do Vill-ej włącznie, 
oraz informacyj udziela Kancelarja, — NARAZIE 
im, Kr. ZygmuntarAugusta M.-Pohulanka 

w' gmachu gimnazjum 
11 Il piętro w. godzinach 

od 4ej do S-ej 

Lekcje w r. szk, 1926/27 w klasach I, Ę 
Egzaminy wstępne rozpoczną się dnia 25 czerwca b. r. 

1, III, i IV odbywać się będą w go 
dzinach rannych, w pozostałych wyższych w godz. popołudniowych. 

 



  

Q przyszłość Polaków na Litwie. 
Na jakich warunkach Polacy będą popierali przyszłą więk- 

szość sejmową w Kownie. 

Rozmowa z posłem Lutykiem. 

„Dzień Kow.* zamieszcza nastę- 
pujący, ciekawy wywiad z przedsta- 
wicielem polskiej frakcji sejmowej w 
Kownie: 

W związku z układami, jakie o- 
becnie toczą się między poszczegól- 
nemi stronnictwami w sprawie utwo- 
rzenia przyszłej większości sejmowej, 
współpracownik naszego pisma zwró- 
cił się do posła Frakcji Polskiej p. 
B. Lutyka w sprawie ewentualnego 
przystąpienia jej do przyszłej więk- 
szości parlamentarnej. Na powyższe 
zapytanie p. Lutyk uprzejmie udzielił 
nam riastępujących informacji: 

— Gdy się okazało po wyborach, 
że ludowcy, jako najliczniejsza frakcja 
w nowym Sejmie, powezmą inicjaty- 
wę w tworzeniu nowego rządu, roz: 
poczęły się wstępne układy. w któ- 
rych też wzięły udział frakcje mniej. 
szości narodowych. Przedstawiciel 
Centralnego Komitetu Związku Lu 
dowego zwrócił się między in. rów- 
nież do mnie, jako przedstawiciela 
Polskiej Frakcji Sejmowej, z zapyta- 
niem w sprawie stanowiska naszego 
w stosunku do przyszłego rządu. 
Wówczas natychmiast zostało zwoła* 
ne posiedzenie naszej Frakcji, na któ: 
rem zostały ustalone nasze postulaty, 
Najgłówniejsze z nich są następujące. 
Żądamy: 

autonomii kulturalnej 
szości polskiej; 

niestosowania cyfrowych danych 
spisu ludności do szkolnictwa, spraw 
językowych w kościele i w innych 
wypadkach; 

natychmiastowego zwolnienia wszy- 
stkich wydalonych w drodze admini- 
stracyjnej, w pierwszym rzędzie zaś 
księży Bronisława Lausa i Polikarpa 
Maciejowskiego; 

zniesienia stanu wojennego; 
niewydalania urzędników ze służ- 

by państwowej z powodu uczęszcza- 
nia dzieci ich do szkół polskich; 

przywrócenia stanu szkolnictwa 
polskiego z r. 1920 iotwierania szkół 
polskich odpowiednio do ilości Po- 
laków w danej miejscowości; 

dopuszczenia swobodnego otwie- 
rania szkół prywatnych: 

asygnowania odpowiednich sum 
na szkoinictwo polskie stosownie do 
ilości uczęszczających do szkół pol. 
skich dzieci, zgodnie z deklaracją 
rodziców o ich narodowości; 

niezwłocznej zgody na otwarcie 
prywatnego seminarjum  nauczyciel- 
skiego polskiego; 

zniesienia cenzusu nauczycielskie- 
go względem nauczycieli Polaków 
odpowiednio do cenzusu, posiadanego 
przez nauczycieli Litwinów; 

dopuszczenia używania w szko- 
łach polskich podręczników polskich, 
drukowanych gdziebądź zagranicą 
(podlegających ® Litwie cenzurze 
ogólnej); i 

nie rujnowania, lecž uporządkowa- 
nia gospodarstw rolnych; 

przeprowadzenia reformy rolnej 
bez różnicy narodowości i w takich 
rozmiarach, w jakich faktycznie jest 
niezbędną i móżliwą ekonomicznie; 

« sprawiedliwego  nadziału ziemią 
Polaków; 

przejrzenia spraw nieprawnie skon- 
fiskowanych dóbr na zasadzie pun- 
ktu „e* prawa o reformie rolnej i 

dla mniej- 

niestosowania nadal dowolnej konii” 
skaty w onych wypadkach bez wy” 
roku sądowego; 

ulżenia ciężarów podatkowych 
oraz jaknajwiększych oszczędności w 
budżecie; 

amnestji dla więźniów  politycz- 
nych—i t. d. 

Pozatem w sprawach ogólno -reli- 
gijnych pozostawiamy sobie wolną 
rękę, nie wiążąc siebie żadnemi żą- 
daniami ani zobowiązaniami. Wresz: 
cie żądamy udziału posłów polskich 
w komisjach sejmowych oraz jednego 
miejsca dla mniejszości narodowych 
w prezydjum Sejmu. 

Oprócz tego, uważając, iż walka 
o nasze prawa może być bardzo sku- 
teczną, gdy idziemy do niej wspól- 
nym frontem mniejszościowym, za: 
prosiliśmy na naradę przedstawicieli 
wszystkich mniejszości (t. j. trzech 
Żydów i 1 Niemca), nie wyłączając 
posłów niemieckich z Kłajpedy. Po- 
kazało się, że naogół główne żądania 
mniejszości są dla nich wszystkich 
wspólne. Nie zostało tylko jeszcze 
ostatecznie skrystalizowane stanowis- 
sko Niemców ktajpedzkich, których 
interesa są cokolwiek odrębne, jako 
oparte na autonomji kraju Kłajpedz- 
kiego. Współczują oni jednak nam 
całkowicie. Sądzę też, iż będziemy 
pracowali razem, popierając wzajem- 
nie swe dążności. 

— Czy nie jest przewidzianem 
przyobleczenie współpracy mniejszo- 
šci w nowym Sejmie w formę bloku 
mniejszościowego? 

— Na razie należy stwierdzić tyl- 
ko, iż istnieje wspólny front mniej- 
szościowy. Czy zaś będziemy współ- 
pracowali w zrzeszonym bloku, czy 
też prowadzili spontaniczną wspólną 
akcję, — nie zostało to jeszcze osta- 
tecznie wyjaśnionem. 

— Co wspólnego łączy w przysz- 
łej większości parlamentarnej ludow- 
ców, socjaldemokratów i mniejszości 
narodowe? 

— Najgorętsze pragnienie możli: 
wie szybszego zlikwidowania skut- 
ków zgubnej polityki bloku chrz. dem. 
Dla osiągnięcia tego celu wszystkie 
рагЦе czynią: obecnie maximum u- 
stępstw, by czemprędzej dojść do 
porozumienia umożliwiającego stwo- 
rzenie nowego rządu opartego na 
zasadach praworządności i demokra- 
tyzmu. Trudno, oczywiście, łudzić się, 
by koalicja ta, w łonie której istnieją 
tak wielkie rozbieżności zwłaszcza w 
zapatrywaniach na kwestje społeczne, 
była trwała. Niemniej jednak należy 
podkreślić, iż w chwili obecnej istnie- 
je stanowcza dążność do porozumie- 
nia drogą chociażby największych 
wzajemnych ustępstw. Nasze żądania 
spotkały się z całkowitą aprobatą 
socjaldemokratów, co się tyczy lu- 
dowców, to należy liczyć się z tem, 
iż, być może, nie uwzględnią oni 
naszych postulatów w pełnej mierze. 
Skoro jednak nie otrzymamy nie- 
zbędnego minimum żądań, będziemy 
zmuszeni do wycofania się i odmowy 
popierania przyszłego rządu. - Mam 
nadzieję jednak, iż do tego nie przyj- 
dzie i potrafimy odnaleść tak bardzo 
dawno już wszystkim potrzebny mo- 
dus vivandi. 

Bohdan Pawlikowski 
Aspirant P.P. 

Kawaler Krzyża Walecznych 

śmiercią tragiczną dn, 

Wyprowadzenie zwłok z 
4 go b.m. o g. 6 wiecz, 

zmart 

i Krzyża Litwy Środkowej 

2 czerwca r. b. mając lat 25, 

Kościoła św. Piotra i Pawła 

Rodzice, żona, rodzeństwo i rodzina. 

  

Wrażenia rumuńskie, 
‚ Dwie Komisje międzynarodowe 

strzegą jak źrenicy oka wolnej, otwar- 
tej dla całego Świata, żeglugi po Du- 
naju od Ulmu, na samej granicy Ba- 
warji i Wirtembergu, do ujścia w 
morze, Jedna, istniejąca od niepa- 
miętnych czasów, gdyż od kongresu 
Paryskiego, który w 1856 ym  zlikwi- 
dował kampanję krymską, nosi ofi- 
cjalną nazwę Commission Europeenne 

u Danube, druga późniejszej daty, 
Commission Internationale dų Danu- 
be. Obie równie niepotrzebne, równie 
przyczyniające krajom naddunajskim 
niezliczone ambarasy i wstręty, obie, 
rzecz. prosta, kosztowne i natrętne. 
Tem niemniej zarówno traktaty Wer- 
salski jak Trianoński nie zdecydowa: 
ły się usunąć sędziwej komisji w 
stan spoczynku. Wręcz przeciwnie 
zarówno $ 346 traktatu Wersalskiego 
jak art. 285 traktatu z Trianon głoszą 
identycznie: „La Commission « Euro- 
peenne du Danube exercera du nou. 
veau les powwoirs qu'elle avait avant 
la guerre.„toznany będzie w dalszym 
ciągu miała pod swoją kontrolą, w   

swem zawiadywaniu pelnomocnem 
Dunaj od morza do Braiły a nowa 
komisja Międzynarodowa, będzie speł- 
niała analogiczne funkcje od Braity 
do Ulmu. Oczywiście, tu i tam re- 
prezentanci zainteresowanych państw 
(nie wyłączając np. Wielkiej Brytanii), 
tu i tam sztab dobrze płatnych fun. 
kcjonarjuszów. Typowy, ciężki, w 
znacznej mierze bezwładny, aparat 
„międzynarodowy* rozpierający się 
na prywatnej, zdawałoby się, niety- 
kalnej posiadłości. 

Co zaś do komisji z roku,.. 1856.go, 
to przypomina mi się żywo jej ró- 
wieśnica. Przed wojną mianowicie, do 
roku jeżeli nie 1900 to do 1905-go, 
regulowano oficjalnie dostarczanie w 
powiecie Oszmiańskim przez dwory 
i folwarki drzewa na poprawianie 
mostów według ustawy akurat z ro- 
ku 1856 go. Porozdrabiały się mająt- 
ki, poznikały z powierzchni ziemi tol- 
warki, powstały ziemskie posiadłości 
całkiem nowe, ba, minęły pańszczy- 
źniane czasy —a wciąż ściągano ma- 
terjał leśny „na mosty”, jak Pan Bóg 
przykazał, według normy i ustawy z 
epoki kampanji Krymskiej! 

Po Zgromadzeniu Narodowem. 
Marsz. Piłsudski o Prezydencie 

Mościckim. 
Marsz. Piłsudskiego łączy z Elektem 

oddawna długoletnia przyjaźń. Zapy- 
tany przez jednego z dziennikarzy o 
szczegóły tej znajomości Marszałek 
Piłsudski odpowiedział: 

— Poznałem go w Londynie Wi 
dywałem go bardzo często w Szwaj- 
carji, gdzie pracował na uniwersytecie 
we Fryburgu, zyskując renomę jed: 
nego z największych wynalazców, 
jakich ma świat w dziedzinie elektro- 
techniki i chemji, Pragnę zaznaczyć, 
iż jedna specjalna cecha szczególnie 
mnie zawsze uderzała w p. Mościc- 
kim. Przy ogromnej pracy nad swe. 
mi pomysłami, do ich urzeczywistnie- 
nia szedł drogą konstruowania no- 
wych zupełnie wynalazków, 
środków dla 
pomysłu. 

, Śmiał się często, twierdząc, iż 
nieraz te pomocnicze, że tak 
wynalazki, okazywały się znacznie 
zyskowniejszemi i łatwiejszemi do 
zastosowania, niż pomysły główne, 
które wymagały dłuższej pracy i tak 
jak gdyby uciekały od niego, gdzieś 
w dalszą przestrzeń. Oburzai się 

rzeczą mniejszej dla niego wagi, ster Gazette“ 

SŁOW O 

Pruska polityka rabunku. 
Kwestja wywłaszczenia członków b. domów panujących. 

BERLIN. 2.VI. Pat. W Sejmie pruskim doszło dzisiaj w czasie obrad 
nad budżetem ministerstwa finansów do burzliwych scen w związku ze 
sprawą wywłaszczenia byłych panujących. Poseł niemiecko-narodowy von 
Rohr zarzucił ministrowi sprawiedliwości, że wiadomości urzędowych 
używa do tego, aby występować przeciwko książętom. Polityka uprawiania 
rabunku musi być przez partję niemiecko-narodową odrzucona. 

Na atak ten minister sprawiedliwości odpowiedział w ostry i. stanow- 
czy sposób. Oświadczył on, że majątek, który dawniej należał do korony 
był właściwie majątkiem państwa, Słowa: te wywołały szalone wzburzenie 
na prawicy. Hałas i okrzyki żagłuszyły przemówienie ministra, który do: 
piero po dłuższej chwili mógł mówić w dalszym ciągu, zaznaczając, że 
jako minister pruski uczynił wszystko, aby nie uszczuplać praw majątko- 
wych swego państwa, gdyby zaś działał inaczej nie spełniłby swego obo- 
wiązku. Wreszcie minister wyraził ubolewanie, że rząd Rzeszy nie zała- 
twił w swoim zakresie sprawy odszkodowania książąt, 

Dymisja rządu w Szwecji, 
STOKHOLM, 2.VI BAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Riksdagu w 

2 jako dyskusji nad projektem ustawy o pomocy dia bezrobotnych partija miesz- 
wykonania głównego czańska, konserwatyści, liberali, agrarjusze i prohibicjoaiści wypowiedzieli 

"się przeciwko polityce socjaldemokratów. Rząd socjaldemokratyczny uznał 
to za równoznaczne z wyrażeniem nieufności i postanowił podać się do 

powiem dymisji. 
STOKHOLM, 2.VI. PAT. Kró! powierzył misję utworzenia 

rządu przywódcy partji ludowej prohibicjoniści Ekmanowi. 
nowego 

Rozłam wśród liberałów angielskich. 
: ‚ Обига LONDYN, 2.VI. PAT. Lloyd George zwołał na czwartek posiedzenie 

zawsze wtedy, iż musi się zajmować frakcji stronnictwa liberalnego. Z dzienników liberalnych tylko „Westmin- 
staje po stronie Asquitha przeciw próbie Lloyd Georgea. 

gdyż to mu się udaje, a jednocześ: Wszystkie inne dzienniki stwierdzają zgodnie, źe rozłam w stronnictwie 
nie przeszkadza w głównej pracy. 

, Ta miła prawda o metodzie wiel- 
kich prac i męce tworzenia łączy 
bardzo ściśle ludzi jednakowego może 
w tej mierze charakteru. Dlatego też, 

łatwiej mi było porozumieć się z 
prof. Ignacym Mościckim, niż z wielu Sprawa zorganizowania produkcji 
innymi kolegami 
warzyszami pracy. 

„_ Umysł taki, jak prof. Mościckiego 
nie daje się nigdy wepchnąć w ramy 
doktryn, a specjalnie nie uda się 
nigdy zamknąć takiej duszy w ramki 
maluczkich doktrynek, ciasnych for. 
mułek i jeszcze  ciaśniejszych prawi- 
dełek, jakimi ludzie tak chętnie krę- 
pują i siebie i tych, którzy muszą 
pracować nad większemi zagadnie- 
niami, 

życia i współto- 

Prof. Mościcki jest wybitnym tech. Udała się dzięki stanowczej odmowie Polaków, którzy nie uwierzyli 

jest zupełny. 

Konferencja ciężkiego przemysłu. 
PARYŻ, 2.VI. PAT. „Journal Industriel“ donosi, że w Szwajcarji ma 

przypuszczam, nieraz w przeszłości Się zebrać konferencja przedstawicieli ciężkiego przemysłu Niemiec, Francji, 
Belgji, Austrji, Polski i Czechosłowacji. 

i podziału rynków zbytu w Europie 
radkowej i na Bałkanach. 

Przedmiotem konferencji będzie 

Przebiegłość kowieńskich satrapów, 
Chrzešč.-Demokraci usiłowali utworzyć rząd przy pomocy 

Polaków. 

Z Kowna donoszą, że dotychczasowe rządzące stronnictwo  Chrzeš- 
cjańskiej Demokracji," które jak wiadomo odznaczało się niebywałemi 
prześlidowaniami Polaków, —obecnie celem utworzenia większości rządo- 
wej usiłowało wciągnąć do koalicji 4 posłów frakcji polskiej, czyniąc du- 
że nadzieje na poprawę bytu mniejszości narodowych. Kombinacja ta nie 

fat 
nikiem. Ma więc metody ujęcia każ. Szywym obiecankom przebiegłego stronnictwa. 

Dżuma w Konstantynopolu 
KONSTANTYNOPOL. 2 VI. PAT. Stwierdzono tu wypadek dżumy. 

dej rzeczy, nad którą pracuje technicz- 
nie. Gdym, zdecydowany nie przyjąć 
urzędu Prezydenta Rzplitej, myślał o 
innych kandydaturach,  dobieratem 
sobie w myśli ludzi o wyższej 
turze i o wysokiem napięciu tego, co 
jest honorem i godnością osobistą, 
nie znoszącą upokorzenia. 1 gdym 
się wahał między 
myśli ludźmi, przeważał we 
zawsze moment techniczny nad mo- 
mentami humanizmu, który także mógł 
wchodzić w rachubę. Sądzę bowiem, 
iż ojczyźnie naszej brak jest w pracy 
państwowej dobrych techników tej 
pracy, specjalnte gdzie idzie o więk- 
sze sprawy, o wykrycie błędów w 
olbrzymiej maszynie państwowej, bę: 
dącej w biegu. 

TO 

Z catej Polski. 

Dynaburg 

ku|. Przedsięwzięto niezbędne środki zapobiegawcze. 

w ogniu. 
Według wiadomości z Dynaburgu, wczorajszej nocy o godz. 1l wybuchł 

pożaru. 

dobieranymi W tąm olbrzymi pożar. Wszystkie magazyny i składy w rejonie rynku stanęły 
MNIE w płomieniach. Setki budynków objęte zostały ogniem. W mieście powstała 

nieopisana panika, Dotychczas nie nadeszły szczegóły o dalszym przebiegu 

  

Od Administracji. 
Celem uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, prosimy 

Sz. Sz. Prenumeratorów 0 niezwłoczne uiszczenie należności 
za m-c CZERWIEC. Dn. 10 czerwca przerwiemy wysyłanie 
gazety wszystkim zalegającym w opłacie: 

— Wystawa radjowa w War- 18188 58 5868 Ki а ES E A E BE (I DG E G A E K E E EE S EEE CJ A) 
szawie. Dziś o godz. 12 w południe 
odbyło się w Warszawie otwarcie 
ogólno polskiej wystawy  radjowej. 
Wystawa mieści się w salonach szko- 
ły podchorążych i demonstruje cało- 
kształt produkcji  radjotechnicznej 
Polski. Z okazji otwarcia wystawy 
radjowej „Polskie Radio" niezależnie 
od zwykłego programu dawać będzie 
specjalne audycje w godzinach po- 
południowych, według zapowiedzi w 
dziennikach. 

999999090 

Związek Ziemian Inflantczyków 

niniejszem podaje do wiadomości, że 

dnia 12 czerwca 1926 roku o godz. 

5 pp. odbędzie się w Warszawie, 
przy ul. Stare Miasto (Rynek) Nr 24, 

m. 4 Walne Zgromadzenie Związku 

w celu zdania sprawozdania z obec- 

nego stanu wyboru rzeczy Oraz 

Zarządu. 

  

Ach, Dunaj!.. jak za wałem nie- 
przebytym, za jego wodami, leżało 
ongi Imperium Romanum, bezpiecz- 
ne przez tyle wieków od inwazji pół- 
nocnych barbarzyńców. Zda się jakby 
wielkie jakieś cienie unoszą się nad 
potężną rzeką, szerokości pod  Gala- 
czem i Braiłą dobrego jeziora — cie- 
nie największych zdobywców, co 
bachmaty swe paśli w nurtach  Du- 
naju—i cofali się, nie śmiejąc prze- 
kroczyć takiego Rubikonu. Przez 
most Trajana, zaliczany do cudów 
świata, musieli koloniści rzymscy ca- 
łemi masami cofać się z powrotem 
do kraju pod naporem straszliwych 
Daków. Dunaj próbowali... ujarzmić i 
pod władzę swą zagarnąć i Karol 
Wielki i potężni Habsburgowie i So- 
liman i Eugenjusz Sabaudzki i Na- 
poleon... Hej, Dunaj] My, Polacy, z 
nad sielsko-anielskiej Wilji, co „wśród 
narcyzów” płynie i „tulipanów*, a 
choćby i z nad tak bardzo malowni: 
czego Niemna, a choćby aż z nad 
„modrej* Wisły z jej „złotemi rybka- 
mi“, gdy tak nagle znajdziemy się 
pod Galaczem lub Braiłą wobec Du- 

s Zamiast TRANU 
в poleca się znany 
a iod lat wielu za- 
E lecany rzez 
u WPP. Lekarzy 

a 
в 
a 
= 
E 
a 
= Wystrzegać się naśladownictw. 

a 
L] 

Jecorol 
Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej. 
Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* 
i marką ochronną—trójkąt ze statywem. 

Magistra | 

A. Bukowskiego 

Reg. Min. Zdr. Publ. Nr 214. 

  

Wileńskie T-wo Hodowli Koni 

urządza 
na torze wPo 

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
 

(dawn. <Wileńskie T-wo Zachęty Wyścigów Konnych» založ. w r. 1856) Z 

w dn. I, 3 i 6 czerwca r.b. 

Wyścigi konne 
Początek o godz. 3€j pp. każdego dnia. 

i Popierania Sportu Konnego 

spPeszce 

Totalizator będzie 

czynny, 

Szczegóły w afiszach. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

  

  | 

Ksenofonta ujrzawszy Pontos Euxi- 
nos pod Trebizondą:; 

— Thaldtta! Thalatta! Morze! 
Morze! 

Tymczasem jednak, wkroczywszy 
w Galaczu na okazały parowiec du- 
najski, który nas, między jednym epi- 
zodem konferencji a drugim, miał za» 
wieść do Braiły, myśmy tylko rozsie- 
dli się grupami po pokładzie przy 
wybornej kawie „czarnej*, na sposób 
turecki podanej, i przy dźwiękach pur 
sang cygańskiej muzyki. Zaledwie 
statek ruszył, już znalazł się wśród 
nas „oprawca” kinematograficzny, na- 
der pomysłowo urozmaicający nam 
przemiłą wycieczkę. Pogoda jak ma: 
rzenie; temperatura... wileńska, ogrom- 
na tylko jakaś, zupełnie już południo- 
wa słoneczność. Szeroki ogromny 
Dunaj niesie nas na toczących się 
majestatycznie falach.. uważnie, go- 
ścinne, aby nie do zbytku nas koły- 
sać. Zefiry tylko dmą na zabój. 

Wycieczkę prowadzi sam we włas: 
nej osobie p. minister robót i pracy 
(al muncii) Trancu-Jasi (Jaszi), nie- 
słychanie uprzejmy i pełen iście po- 

naju, gotowiśmy wołać jak wojacyęudniowego temperamentu. On to, w 

zastępstwie 
dzianie w Bukareszcie kolegi, mini- 
stra spraw zagranicznych Jona Miti- 
leneu, otworzył wielką mową inaugu- 

zatrzymanego _niespo- 

racyjną konferencję galacką, a teraz, 
korzystając z wolniejszego dnia, chciał 
osobiście ciceronować nam po Braile, 
skąd zresztą jest rodem. Oto właśnie 
stoi tam na przodzie u burty pokła- 
du. Krzepka, tęga postać jakby jakie- 
go najrodowitszego Marsylczyka, co do* 
piero co w kawiarni na „jedynej na 
świecie* Cannebiere perorował, Co za 
fantazja, co za gest! Skupili się—widzę 
—dokoła pana ministra „nasi“. Oto 
Grzegorczyk z „Warszawianki“, BL 
kowski najtęższy znawca prasowych w 
Polsce stosunków, Pollak współredak- 
tor warszawskiego „Expressu*, ż 
Rumunką ożeniony, mówiący po ru- 
muńsku najkompietniej biegle, oto i 
prezes wileńskiego Syndykatu Bu- 
kowski żywo dyskutujący, oczywiście 
po francusku, z którymś z Rumunów. 
A tuż opodal niezrównany, nieoce- 
niony naszej delegacji Aniół stróż i 
opiekun, podczas całego w Rumunji 
przebywania, sekretarz legacyjny ru- 
muńskiego ministerstwa 
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Sejm i fiząd. 
W przededniu dymisji rządu. 

WARSZAWA, 2.VI: (żel, wł.Słowa) 
Premjer Barter niejednokrotnie pod- 
krešlai, że rząd jego jest rządem 
tymczasowym i trwać będzie do 
zwołania Zgromadzenia Narodowego, 
wobec tego należy się spodziewać, 
że natychmiast po zaprzysiężeniu 
elekta gabinet poda się do dymisji. 
W związku z tem już dzisiaj w ko- 
łach politycznych omawiane są pewne 
zmiany personalne jakie nastąpią w 
przyszłym rządzie, Przedewszystkiem 
więc misję tworzenia gabinetu Pre- 
zydent Mościcki powierzy premjerowi 
Bartlowi. Tekę Ministra Skarbu obej- 
mie prawdopodobnie p. Hipolit Gli- 
wic a to ze względu na jego oso- 
biste zdolności jak i na kontakt ze 
sferami amerykańskiemi. Tekę prze- 
mysłu i handlu obejmie jeden z wy- 
bitnych przemysłowców, nie zaanga- 
żowany partyjnie ani reprezentujący 
indywidualnych interesów jakiejkol- 
wiek gałęzi przemysłu. Pozatem prze- 
widywane są przesunięcia na stano* 
wiskach Ministra Rolnictwa i Oświaty, 
osobowo zmiany te jednak jeszcze 
nie dojrzały. 

Zmiany w min. spraw wew- 
nętrznych. 

P. min. spraw wewnętrznych po- 
wierzył z dn. 3 maja kierownictwo 
wydziału ochrony granie dotychcza- 
sowemu naczelnikowi wydziału pre- 
zydja!nego, dr. Karolowi Górskiemu, 
a kierownictwo wydziału prezydjal. 
nego naczelnikowi wydziału, p. Zyg- 
muntowi Zabierzowskiemu. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA. 1 VI. (Zel.wł. Słowa) 
Dziś wieczorem odbyła się zwykła 
Rada Ministrów dla załatwienia spraw 
bieżących. Będzie to prawdopodobnie 
ostatnie posiedzenie rządu prof. Bartla. 

Koszta utrzymania, 

WARSZAWA. 2.VI. Pat. Komisja 
do badania zmian kosztów utrzyma- 
nia na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 
b. r. ustaliła, iż koszty utrzymania w 
Warszawie w okresie od 16 do 31 
maja 1926 roku w porównaniu z o- 
kresem od 16 do 30 kwietnia 1926 
roku wzrosły o 5,45 proc. 

Konfiskaty. 

WARSZAWA. 2 VI (żel, wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym Komisarjat Rządu 
na m. Warszawę skonfiskował na- 
kład „Echa Warszawskiego* organ 
P.S.L. Piast i. nakład tygodnika „Chłop 
Niezależny* organ Niezależnej partji 
Chłopskiej. 

Dolar w Warszawie. 

=s= WARSZAWĄ, 2-VI. (fel. wł. Słowa) 
Dziś dolar w obrotach prywatnych 10,05' 
wżądaniu przy słabej tendencji Bank 
Polski płacił 10,90. 

Złoty w Gdańsku. 

WARSZAWA, 2.VI. (tel. wł. Słowa) 
Kurs złotego na giełdzie gdańskiej 
stale idzie wgórę świadczy to o od- 
zyskaniu zautania zagranicy do nas. 
Wczoraj notowano 47 guld za 100 
= + zaś przy mocnej tendencji 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
2 czerwca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 10,80 10,75 10,25 
Holandja _ 435,00  435— 43280 
Londyn 52.63 52,23 51.97 
Nowy-York 10.80 10.75 10.25 
Paryż 35,63 35,65 35.47 
Praga 32,05 32,05 31,89 
Szwajcarja — — — 
Wiedeń 152.95 152.95 152.20 
Włochy 41,27 41,25 & 41,07 
Belgja — — — 
Stokholm — = — 

Papiery wartošciowe 

Pożyczka dolarowa 68.50 (w złotych 
ži kolejowa 168,00 

5 pr. pożycz konw. 3200 3150 — 
pr. pożyczk, konw, — — 
proc. listy zast. 

ziemskie przedw. 

146,68 

22,75 2340 

  

granicznych p. Emanuel Krupiensk y 
(z rumuńskiej linji starej, rosyjskiej, 
a właściwie bessarabskiej rodziny), 
młody, śmiały, elegancki z monoklem 
w Oku, wprost przewidujący każde 
nasze życzenie, niemal myśl każdą, 
idealny przytem kompanjon. 

Pan minister jedną ręką przetrzy- 
muje kapelusz, drugą ma przed sobą 
wyciągniętą; wiatr targa mu w lewo 
i w prawo poły rozwiniętego paltota. 
Tłumaczy, wyjaśnia, pokazuje. 

— Aco to za statki, Ekscelencjo, 
stoją nieruchome? 

=— Naładowane już od dawna, 
Zbożem, Ruszyć nie mogą. 

— Co się stało? 
— A no, zwykła rzecz. Dunaj, 

jak panom wiadomo, toczy ku mo- 
rzu ogromne masy mułu, Często 
przez te zwały, nagromadzone w 
delcie Dunaju, osobliwie w šrodko- 
wym ramieniu, stanowiącym główną 
arterję komunikacyjną z portem Suli- 
ną u morza — statki transportowe 
przebić się nie mogą. Trzeba ujście 
Dunaju oczyszczać, Tak i obecnie. 
Ujście Dunaju zagwożdżone. Zastój 

A 

spraw za- na całym, ogromnym trakcie wodnyin. @:
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Dzisiaj Wyścigi Konne w Pośpieszce z totalizatorem 
  

W sprawie jednej zbo- 
lączek wileńskich. 

L Odpis pisma wręczonego w dniu 2 
b.m. Panu Wojewodzie Wileńskiemu, 
Panu Kuratorowi Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego, Panu Prezydentowi m. 
Wilna, Panu Naczelnikowi Urzędu 
Zdrowia w Województwie oraz Rad. 
nemu Miejskiemu Panu dr. Fedoro- 

wiczowi. 

Przed kilku laty umieścił się w 
samym centrum miasta przy ul. Za- 
walnej, róg Małej-Pohulanki Urząd 
Sanitarno Ooyczajowy oraz została 
otworzona przy tym Urzędzie Przy- 
chodnia dla wenerycznych chorych. 

Wykonawcy umieszczenia tego U- 
rzędu nie liczyli się z niczem: ani 
takt, że dom jest nieskanalizowany i 
ztego względu nieodpowiedni, pod 

| względem hygjenicznym, do pomiesz: 
czenia Przychodni dla zakaźnych cho- 
rych, ani fakt, że jest to centrum 
miasta, gdzie krzyżują się najważniej- 

| sze drogi mieszkańców Wilna, ani też 
to, że w bezpośredniej „bliskości są 
szkoły średnie i powszechne, że lo- 

gika, która nie pozwala na założenie 
tamże szynku lub domu publicznego 
w pobliżu kościoła, powinna obo: 

wiazywać i tych, którzy dysponują 
umieszczeniem Urzędów, których kli- 

jenci stanowią zarazę i moralną i fi- 

zyczną, nic to nie wpłynęło na decy- 

zję odpowiedzialnych za to ludzi, dla 

których widocznie nie egzystuje logi: 
ka, poczucie odpowiedzialności wzglę: 

dem społeczeństwa, umiłowanie uczą- 
cej się młodzieży, którą należy ochro- 

nić przed zarazą moralną i fizyczną. 

Sprawa ta nabrała dla społeczeń: 
stwa jeszcze większej wagi, gdy w 

tym samym domu otrzymała pomiesz- 

czenie Szkolna Przychodnia Bracow- 

nia Przyrodnicza, do której uczęszcza 

stale cała młodzież ucząca się Wilna. 

To też od samego początku roz- 

maite osoby, które poczuwały się do 

obowiązku przeciwstawienia się  ta- 

kiemu lekcewaženiu społeczeństwa 
czyniły najrozmaitsze starania o prze- 

niesienie tego Urzędu na krańce mias 

ta do odpowiedniejszego lokalu i zda: 

la od szkół, Osoby te kierowały się 

$-  najrozmaitszemi względami, jedne, jak 

np. Pan Dyrektor Dmochowski, dob- 

rem młodzieży szkolnej i dobrem 

swego zakładu, inne, jak np. Pan De- 

legat Generalnej Prokuratorji dr, Ko: 

peć względami prawnemi i ogólno: 

ludzkiemi, oddzielni rodzice troską o 

zdrowie ae |. fizyczne swoich 

ieci it. d. i t. d. : 

‹шеЁси odpowiedzialne za to czynni- 

ki lekceważyły sobie te starania, lek- 

ceważyły  najżywotniejsze interesy 

społeczeństwa, zajmując się najwyżej 

kazuistycznemi sporami, 

  

| 

| 
/ 

łokal prawnie czy niepraw nie, 

Magistrat ma obowiązek dos 

z j 

też nie. 5 . 

Rodzice uczącej SiĘ młodzieży, 

zainteresowani w usunięciu tego Urzę- 

du, uważnie sledzili za staraniami, o 

końcu do prze 
względzie oporne 

odpowiedzia : 
‚па!%яу zaniechać nieskoordynowanych 

starań, a przeciwstawić temu nieoby- 

watelskiemu stanowisku jednolite sta: 

nowisko całego społeczeństwa wileń- 

skiego. Zajmowano się tą spra 

osiedzeniach Oddzielnych Opiek 

Szkolnych, па pos! edzeniach Rad tych 

Opiek i na Ogólnych Zebraniach Ro- 
dziców i za ogólną aprobatą posta- 
nowiono przekazać na razie inicjaty- 
wę poczynań delegacji wyłonionej z 
trzech najwięcej zainteresowanych 
szkół: Gimn. Zygmunta Augusta, A. 
C:artoryskiego i SS. Nazaretanek. 
Termin usunięcia tego Urzędu i Przy- 
chodniej, jako prekluzyjny, ustalić po- 
czątek przyszłego roku szkolnego t. 
jį. 1 września r. b. Zwrócić się do 
Pana Wojewody Wileńskiego, do 
Pana Kuratora Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego i do Rady miejskiej m. 
Wilna z prośbą o poparcie poczynań 
delegacji i wywarcie nacisku na od: 
powiedzialne czynniki; wystąpić też 
w prasie. 

Gdyby okazało się, że i te po 
czynania nie odnoszą skutku dele- 
gacja ma polecenie, we wrześniu 
roku bieżącego zwołać ogólne ze- 
branie rodziców w Wilnie, zaprosić 
na to zebranie zarządy wszystkich 
organizacyj społecznych wileńskich i 
wystąpić na tem zebraniu z konkret- 
nemi już wnioskami rozwinięcia sze- 
rokiej już akcji społecznej przeciwko 

    

winnym, z jadnoczesnem kategorycz- 
nem żądaniem pociągnięcia winnych 
do odpowiedzialności. 

Komunikując powyższe do wia- 
domości Wojewódzkiego Urzędu 
Zdrowia i do Magistratu m. Wilna. 
Delegacja wyraża nadzieję, że sprawa 
ta zostanie pomyślnie załatwioną w 
przeciągu najbliższych trzech miesię- 
cy i te starania delegacji na niniej- 
szem się skończą, bez potrzeby ucie- 
kańia się do współdziałania całego 
społeczeństwa wileńskiego. 

Wilno, 1 czerwca 1926 roku. 

MIEJSKA 
— (n) Zaległości podatkowe. 

Na łącznem posiedzeniu miejskich 
komisyj finansowej i technicznej4od- 
b;jtem w dniu 1 czerwca, postano- 
wiono skrócić termin ulgowy za kor 
rzystanie z wody z wodociągów miej- 
skich z 2 ch do jednego miesiąca, a 
to wskutek tego, że zaległości po- 
datkowe w tym zakresie gospodatki 
miejskiej doszły do poważnej cyfry. 

— (n) 3000 dolarów zapomogi 
dla instytucyj żydowskich w 
Wilnie. ]. . С. (Amerykański komi: 

  

SKŁAD FABRYCZNY w WILNIE 
ul. WIELKA 36 TELEFON 949 

   

  

  

  
PO CENACH FABRYCZNYCH 

  

    

adres z powodu 150-lecia Niepodleg- 
łości Stanów Zjednoczonych. Na 
adresie widnieje około dziesięciu ty- 
sięcy podpisów złożonych przez 
wszystkie dzieci szkół powszechnych 
m. Wilna. 

Adres mieści się w ozdobnej o- 
prawie. 

AKADEMICKA 

— Akademickie Koło Drama: 
tyczne przy Bratniej Pomocy USB. 
urządza 4'go czerwca, w piątek, wie- 
czór recytacyjny Jerzego Bujańskiego 
z Reduty, poświęcony współczesnej 
poezji polskiej. "W _ programie 
figurują nazwiska: Wyspiańskiego, 
Kasprowicza, Zegadłowicza, Brauna, 
Lechonia, Tuwima i innych, 

Nowa poezja polska dzięki swej 
Delegaci Opieki Szkolnej gimn. t:t pomocy biednym żydom) wyasy- odrębności, dzięki swoistemu pojmo- 

Zygmunta Augusta: Prezes Opieki gnował 3000 dol. dla Wilna. Z tej waniu słowa jako formy, daje szero- 
Szkolnej 7. Urbanowicz, Marja Kos: kwoty 900 dol. dla gminy żydowskiej, kie pole do popisu recytatorom. 
sakowska, Janina Burhardtowa, 1200 dol. do dyspozycji komitetowi Nie wystarczą już dawne wzory 

Delegaci Opieki Szkolnej gimn. A. pomocy bszrobotnym, 500 dol. dla deklamacji patetycznej czy gawędziar- 
Czartoryskiego: Prezes Opieki Szkol: związku rzemieślników i 400 dol. dla Skiej. Dla poezji współczesnych au- 
nej W. Juszkiewicz 
Marja  Ciuńdziewicka, 
Kalinowska, 

Delegaci ogólnego zebrania ro: 

pułkownik, związku drobnych kupców. 

sy języka żydowskiego dia poli- 
cjantów. Z dniem 10 b.m. rozpoczną 

torów winny się znaleźć nowe 

formą, 
Z tych względów przypuszczać 

dziców gimn. ss. Nazaretanek: Czar. się zajęcia na trzech miesięcznych należy, że wieczorem zainteresuje się 
nocki Szymon, Adam Jundziłł, dr. kursach języka żydowskiego zorga- W pierwszym rzędzie Il-gi Zjazd Kół 
med. J, Dobrzański, 

"KRONIKA 
CZWARTEK 

® Dis | Wsch. sł, og. 2 m.34, 
Boże Ciało Zach. sł. o g. 7 m. 31 

Jutro 
Franc, Carac, 
  URZĘDOWA. 

— (n) Doražne mandaty karne. 
W nr, 52 „Dziennika Ustaw“ oglo- 
szono rozporządzenie Min. Spr. We- 
wnętrznych z dn. 21 maja 1926 r. o 
doraźnych mandatach karnych w po- 
stępowaniu karno-administracyjnem, 

Na mocy tego rozporządzenia 
władze administracyjne | instancji 
mogą, za zgodą wojewody upoważ- 
nić podległych im funkcjonarjuszów, 
ażeby, w razie przekroczenia określo- 
nych przez te władze przepisów admi 
nistracyjnych przez osoby schwytane 
na uczynku, lub gdy niema wątpli- 
wości co do osoby pozetapcy, na: 
kładać w imieniu tych że władz do- 
raźnego mandatu karnego kary pie- 
niężne do wysokości określonej z 
góry przez władzę upoważniającą, a 
nie przekraczającej sumy 10 zł. 
bezpośrednio je pobierali. 

Funkcjonarjusze powinni na żąda« 
nie osoby zainteresowanej wykazeć 
się pismem władzy upoważniającej, 
stwierdzającem ich upoważnienie oraz 
granice tegoż. 

Przewidziane powyżej 

karno-administracyjnego. 
— Zakaz sprzedaży aikoholu 

do dnia 4-:go b. m. Komisarz Rzą: 
du na m. Wilno podaje do wiado 

isali wyżej i doszli w mości ogólnej, że zakaz sprzedaży, których pisa Sk, = mając na podawania i Spożycia napojów wy- 
i nieprzejednane ks upe z zasadzie 

społeczne stanowisko art. stawy z dnia 23 IV 1920 r. wprost r p za to czynników, do godz. 10 tej dnia 4-go czerwca 
1926 r. 

— () W sprawie wyborów 
Wo: 

Wydział Zdrowia przypo- 
wą ma mina lekarzom, zamieszkałym rfa te- 

do Rady Izby Lekarskiej. 
jewódzki 

renie Województwa Wileńskiego i 
Nowogródzkiego, iż pierwsze wybo- 

3 doražne 
czy Urząd nakładanie kar nastąpić nie może, 

: ja przy Województwie zajął ten jeżeli zainteresowany oświadcza, že 
zdrowa PY : czy nałożonej kary niezwłocznie nie uiści. 

tarczenia Organ Se powinien w tym wy- 
5 ia pod ten Urząd, czy też padku, o ile nie zachodzą warunki 
gas P ustąpi dobrowolnie przytrzymania, donieść o  popełnio- 
akiegoś domu państwowego na nem przekroczeniu władzy, która za- 

krańcach, który zajął pod szkołę czy stosuje zwyczajny tryb postępowania 

ry do Rady Izby Lekarskiej Wileńsko- 
Nowogródzkiej odbędą się w dniu 6 
czerwca 1926 r. od godz. 10 rano 
do 5 popoł w lokalu Wydziału Zdro- 
wia Publicznego Wileńskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Uprawniony do gło: 
sowania może w dniu tym osobiście 
w tymże lokalu oddać Rządowemu 
Komisarzowi Wyborczemu w obec- 
ności Komisji Wyborczej kartę gło- 
sowania zamkniętą (a więc albo w 
kopercie zaklejonej, albo sklejoną na 
brzegach) lub też ją nadesłać na ręce 

w zamkniętej kopercie (karta ma być dak Lechówski, który obecnie znaj- Nie 7 wieczorem w gabinecie prezes. 
sklejona na brzegach) tak, aby naj- 
później w dniu wyboru doszła do 
rąk Rządowego Komisarza Wybor: 
czego (na kopercie ma być uwidocz- 

nizowanych przez komendę woje- 
wódzką dla niższych funkcjonarjuszy 
policji. 

— (t) Globtrotterzy w Wilnie. 
W dniu wczorajszym przybyli do 
Wilna panowie Borys Lowrich i 
Herbert Rajkowsky,  akademicy z 
Florencji, którzy postanowili obejść 
dookoła świata. Panowie Lowrich i 
Rajkowsky wyszli z Florencji we 
wrześniu 1923 róku i przeszli do 
tychczas: Libję, Tripolis, Palermo, 
Riwierę, Hiszpanję, Portugalję, Fran: 
cję, Anglię, Holandję, Belgję, Niemcy, 
Szwajcarję, Austrję, Jugosławię, Ser- 
bję, Bułgarję, Rumunję, Węgry, Cze- 
chosłowację, Rosję i Polskę. 

Globtrotterzy ci przeszli już prze- 
szło 38 tysięcy kolometrów i udaja 
się teraz do Findlandji. 

Poionistycznych, a dalej szeregi mło: 
dzieży akademickiej i—starszej mło- 
dzieży szkolnej. 

Wieczór odbędzie się w Ill-ciej sa- 
li wykładowej USB. (wejście od Św. 
Jańskiej ul). 

Początek o 7-mej wieczór. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt prof. St. Władyczki 
„O zapobieganiu i leczeniu histerji* 
na rzecz Wileńskiego Towarzystwa 
Przeciwgruźliczego odbędzie się w 
piątek dnia 4-go czerwca r. b. o 
godz. 7-ej wiecz, w Sali Śniadeckich 

„ S. B. Pozostałe bilety można na- 
bywać w księgarni Gebethnera i 
Wolffa (Mickiewicza 6). 

— Z Towarzystwa Prawnicze- 
Obydwaj utrzymują się w drodze go im. Ignacego Daniłowicza. W 

Rządowego Komisarza Wyborczego za pomocą malowania, jak nasz ro. dniu 4 czerwca 1926 roku o godzi- 

duje się w Brazylji. 

WOJSKOWA. 
— (ty Cofnięcie zakazu wy- 

a 
Sądu Apelacyjnego w Wilnie gmach 
Sądów pokój 40 odbędzie się referat 
p. Petrusewicza i p. Parczewskiego 
w sprawie noweli do T. X cz.l oraz 

nione nazwisko wysyłającego). Na jazdu do Warszawy. Dowództwo Tozpatrywany wniosek koła Podla- 
karcie głosowania 
dwadzieście sześć nazwisk kandyda- 
tów do Rady Izby Lekarskiej Wileń- 
sko-Nowogródzkiej. : 

O ile wybory 6 czerwca nie 

rozkaz dotyczący wstrzymania urlo- 
pów i wyjazdów 
Warszawy. 

— (0 Zakazzarzucania kotwic ków niniejszem wzywa wszystkich Teatrze Polskim (Lutnia). 

służbowych do 

należy wpisać O. K. III pismem swem anulowało skiego w sprawie przymusu adwo* beł i karczmarka 
kackiego. 

— Zarząd Okręgu Wileńskie- 
go Stowarzyszenia Dowborczy- 

dojdą do skutku, albo będą unieważ: na Wilji, Wobec tego, że wydział członków Oddziału Reprezentacyjne: 
- nione, następne wybory do Rady 

lipca. 

Z dniem 1 czerwca weszła 

artykułów leczniczych w 

granicznych. 

łoruska Sprawa”, 

Odznaczenie 
Jankowskiego. Na 

nadeszło w dniu wczorajszym (Środa 

miańskiego Z. Kowalewskiego, za- 
wiadamiające, że wydział powiatowy 
Sejmiku _ Oszmiańskiego, pragnąc 
uczcić 50-lecie działalności pisarskiej 

dla niezamożnych uczniów, 

SAMORZĄDOWA 
Czesława 

ręce prezesa 
Syndykatu Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie, Konstantego Bukowskiego, 

2 b. m.) pismo pana Starosty Osz* 

elektryczny 

wydania zarządzenia wzbraniającego 
— (n) Nowa taksa aptekarska. zarzucania kotwic na Wilji w miejscu rjatu, przy zauł. Ś 

w życie gdzie ułożone są kable podwodne, 
nowa taksa aptekarska, podwyższona „wydany został taki rozkaz dowódcom nych uniformach Dowborowskich, ce- ad 
о 20 proc. Podwyżka ta wynikła oddziałów stancjońowanych nad rze- lem wzięcia udziału przez. Oddział bilety naby 
wskutek podrożenia cen hurtowych ką. Do rozkazu dołączony jest szkic, Reprezentacyjny z własną orkiestrą, | 

związku w którym uwidocznione są miejsca w uroczystem poświęceniu sztandaru 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Uni- 

— (© Rozkaz D O.W.z powo- wersytetu S. B., oraz w procesji Bo. nardyńskim 4ty koncert popularny 
M — (1) Konfiskata „Białoruskiej du wyboru Prezydenta, Z powo- żego Ciała. 
Sprawy“. Z rozporządzenia p. Ko- du wyboru prof. J. Mościckiego na 
misarza Rządu skonfiskowany został stanowisko Prezydenta Rzeczypospo! 
wczorajszy numer czasopisma „Bia- litej dowódca obszaru warownego 

z podniesieniem się kursu walut za- gdzie położone są kable. 

Wilno gen. Pożerski wydał do od- Związków wraz ze sztandarami, ce- 
rym lem przyjęcia udziału w uroczystej 
jest procesji Bożego Ciała została wy- 

zilanym uczonym i najserdeczniejszym znaczona na godz. 9 m. 30 rano w Szatek o g. Sej w. 
przyjacielem Marszatka Piłsudskiego, lokalu Centrali. 

Wobec powyższego wzywa się 

działów garnizonu rozkaz, w któ! 
mówi, że nowoobrany Prezydent 

z którym obecny Prezydent 

ski nawołuje do przelania miłości 

Wodza. 

SZKOLNA 

—-(t) Adres dzieci szkół! po- PA Emigracji rosyjskiej 
i społecznej Czesława Jankowskiego, wszechnych. Z inicjatywy inspekto- Zgromadzenie, na którem pułk. Ja- 
utworzył dwa stypendja jego imienia ratu szkół powszechnych m. Wilna ? = 

po wysłany został w dniu wczorajszym Powrócił z Paryża, wygłosi odczy 

spędził 
długie lata na wygnaniu. Gen. Pożer- 

magistratu m. Wilna go, do bezwzględnego stawienia się gą 
Izby Lekarskiej odbędą się w dniu 4 zwrócił się do D. O. W. z prośbą o we czwartek, dn. 3-go czerwca r. b 

o godz. 8-ej rano w lokalu Sekreta: 
w. Michalskim pod 

Nr. 2, m. 23, w pełnych historycz- 

dzące w skład Centrali, iż 

wspomnianą go* 

— Odczyt. Dziś o godz. 3 pop. 
w sali Krengla, (Ludwisarska 4) gru- 

organizuje 

kowlew, który przed - kilku dniami 
t 

dwieście pięćdziesiąt złotych każde, na imię Amerykzńsko - Polskiej izby na temat „Zjazd emigracyjny i jego 
do uznania jubilata. Handlowo - przemysłowej w Polsce Wyniki”. 

Z ZZ OPA — — 

umuński podjął by natych- 

E zGÓŃŃ około utorowania dro- 

g statkom, lecz... „od czegoż kontro- 

la i opieka Komisji Europejskiej! | 

Może to wiatr porwał i rozwiał 

to, co jeszcze p. minister powiedział? 

To my w takim razie dopowiemy, 

bez dyplomatycznych obsłonek, to, 

czego prosto z mostu nie a po* 

wiedzieć przedstawiciel rządu. Krótko 

i węzłowato; Europejska Komisja Du- 

najska jest sedliskiem nieskończo- 
nych intryg i knowań. Komu zależy 
na unieruchomieniu Dunaju wiedzą 

dziś wszyscy. Komisja trzyma Dunaj 

w garści. Według własnego widzi mi 
się to go „žaszpuntowuje“ to „od- 

korkowuje*. Jest to międzynarodowy 

skandal. Trzeba albo zredukować 

prawa i atrybucje Komisji do wła: 

ściwych granic, albo zgoła obie Ko- 

misje, a przynajmniej jedną, „Europej- 

ską*—uprzątnąć, Zabezpieczyć swobo- 

dę żeglugi po Dunaju można dosko- 

nale trakiatami pozawieranemi z Ru- 

munją. Powinna jednak  Rumunja 

mieć na Dunaju rumuńskimi „wolną 

rękę. Przy obecnym zaś aijansie Pol- 

ski z Rumunją sprawa rzeczywiście 

t 

i 

wolnego ujścia Dunaju jest lub też 
powinna być wysoce żywotną — dla 

Polski. 1 
Polska iść ręka w rękę z Rumunją 
np. wobec Ligi Narodów. Jest to lo- 
giczne, proste i— godne najzapobie- 
gliwszych starań naszej dyplomacji. 

W kwestji Dunaju powinna 

Że też wy, Rumunowie—mó" 
wił ktoś—nie macie do swego Duna- 
ju tego żywiołowego, aż prawie dra- 
pieżnego przywiązania, jak np. Niem- 
cy do Renu! Sie sollen ihn nich ha: 
ben den freien, deutschen Rhein! 
Gdzież się u was coś podobnego 
śpiewa? Gdzie rumuńska die Wacht 
an der Donau? 

A jakże piękny ten Dunaj u dol: 
nego swego biegu! Co za przestwór! 
Co ża majestat! 

Kapela cygańska rźnie od ucha 
suto zalewając się sentymentem... 
walc Straussa, wiedeński, słynny na 
cały Świat 
blauen Donau”. Te niebieskość upat- 
rzyli w Dunaju kto? Wiedeńczycy. 
Dlaczegoż nie Rumunowie! Tu po 

wale „An 'der schonen, 

ych wspaniałych fiuktach, rozlewa- 
jących się jak morze, powinua płynąć 
akaś rumuńska, znana całemu światu, 

: OC LB 
Kazimiera tż — (t) Trzech rniesięczne kur. Soby recytacji, harmoniżującej treść z 

— „Centrala Chrześc. Zw. Zaw. 
powiadamia wszystkie Związki wcho- Noskowski — «Morskie oko», 

zbiórka UWsrtura Zz op. «Elis», 

  

RÓŻNE 
— Odgłosy jubileuszowe. Po- 

niimo doniesień prasy, że jubileusz 
red. Cz. Jankowskiego odłożony zo- 
stał do 2-go października, wiele osób 
przesłało popularnemu pisarzowi i 
działaczowi społecznemu życzenia i 
powinszowania na dzień wczorajszy, 
Tak między innymi, sam 65-letni ju- 
bilat Aleksander Kraushar z Warsza- 
wy a z Rzymu ksiądz Walerjan 
Meysztowicz, konsul H. Sztark z 
Warszawy, p. Jan Kowarski. Ś iczny 
uczyniła gest iwowska firma wydaw- 
nicza Książnica - Atlas dedykując Cze- 
sławowi Jankowskiemu „w pięćdzie- 
siątą rocznicę pracy literackiej” drugi 
z kolei, wytwornie wydany cykl nie- 
znanych dotąd wcale kartonów Grott- 
gera „Warszawa II“ z tekstem M. 
Tretera, . 

—- Listy i wiadomości z po: 
dróży. Współpracownik naszego 
pisma p. Wacław G:zbert Studnicki 
dyrektor Archiwum Państwowego 
udaje się za zgodą ministra Oświaty 
i Skarbu w podróż naukową zagra- 
nicę do Holandji przez Niemcy i do 
Czech, gdzie w Pradze będzie na 
Kongresie Międzynarodowych Bibljo- 
tekarzy i Miłośników Książki. P. Stu. 
dnicki obiecał przysłać nam kilka ko- 
respondencji z zagranicy i z Poznań: 
skiego. Archiwa Królewca, Gdańska 
i Leydy dostarczą niewątpliwie sporo 
interesującego materjału dyrektorowi 
archiwum wileńskiego odnośnie do 
dawnych stosunków Wilna z Zacho- 
dem z tych czasów, gdy młodzież z 
terytorjum b. Wielkiego Księstwa Li- 
tewskiego odbywała swe  studja 
wyższe w Lejdzie, Edinburgu i na 
uniwersytetach niemieckich. 

— Sprostowanie. W  sprawo- 
zdaniu wczorajszem z otwarcia wy- 
stawy „Nasze morze* należy czytać: 
widoki morskie (nie zaś jak mylnie 
wydrukowano „włoskie*) a w odcin- 
ku nie „z pod Salomanu'* lecz: z pod 
Salamanki. 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

dzislaj po raz ostatni przed wyjązdem na vą wyprawę Artystyczną przedstawi na 
dziedzińcu uniwersyteckim Piotra Skargi przed kościołem ś.go Jana o godz. 8.30 w. 
misterjum J. Słowackie, 
muy». W razie niepogot 
gmachu Reduty na Pohul. 

<Książę Niezła 
y 20 się w 

ed апсе przedstawie- 
nie komedji St. Krzywoszewskiego p.t. <Dja- 

@ ». Po wyjeździe Zespołu 
wszelkie sprawy załatwiać będzie Admini- 
stracja Reduty od godz. 11—13 codziennie 
począwszy od dnia 4 czerwcą. 

— Ostatar koncert M. Erdenko w 

zwyczajnego powodzeni ki ra "= odzenia znakomity skrzypek Erdenko czarować będzie sdakniag "pa z ostątni w piątek najbliższy 4 b. m. w sali Teatru Polskiego <Lutnia», wykonanie m szeregu kompozycyj: Paganini — taniec cza- rownic, Szymanowski — Tarantella. Szoft— Poemat, Czajkowski — Serenade melancho- ligue, Mendetsohn — koncert, Erdenko — 
adagio, Kol-Nidrei i wiele innych. Pozostałe 

wać można codziennie 11 — 1 

symfoniczne w ogrodzie po-Bernardyńskim. Ww najbliżezyć piątek 4-go b.m. odbędzie się w ogrodzie pode 
wileń- skiej orkiestry symfonicznej pod dyr. Stefa- na Sledzińskiego, W prozaaie: Lied -— Po. lonez, „Beethoven — Uwertura <Egmont», 

w Moniuszko — 
a эвпег — «Зпу» 

Mascagni — Intermezzo z > <Rycerakość wiešniacza>, Gounod—Noc Walpurgji z opt <Faust. Wejście do ogrodu 50 gr. Miejsca rczerwowane — I zł. Ulgowe — 30 gr. Po- 

Wi 

— Koncerty 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Ber- nardyńskim. Przygotowania do Anas. nią Teatru letniego w ogrodzie po.-Bernar : wszystkich członków do gremjalnego dyńskim są w całej pełni. Kierownictwo te. | 1 1 stawiennictwa na 
przywiązania na osobę Naczelnego dzinę. 

atru objął znany ariysta i literat Waler; Jastrzębiec. Będzie to teatr o typie literacko. artystycznym. Zapowiedziany udział wybit- niejszych sił warszawskich. O dniu otwarcia ZE Redan zawiadomienia. 
-- Gczczenie pamięci pierwszej wy: konawczyni Halki. Dziś W owe 3. o b.m. o godz. 5-tej p.p. na grobie pierwszej wykonawczyni tytułowej partji opery mo- niuszkowskiej <Halkas $. p. Rostkowskiej, której zwłoki spoczywają na cmentarzu na Rossie, odśpiewa Wileński Zespół Uperowy . wyjątek z IV akiu «Halki» <Ojcze z niebios 

  

melodja... Wiem, że jest wiersz wiel- 
kiego poety rumuńskiego Alexandi'ego 
Dunarea, mama, viteaza etc.. Lecz 
będę jeszcze szukał—pójdę szukać 
po rumuńskiej duszy: Dunaju. 

A oto (i Braiła, Na horyzoncie 
przed nami zaczyna zataczać się u 
wolnego zakrętu Dunaju. Już widać 
wyraźnie cały sznur statków rozma- 
itych, rozsiany u wybrzeża. Las masz- 
tów; istny kalejdoskop flag różno: 
barwnych. A no, — Braiła! Jeden z 
kapitalnych centrów żeglugi po Du- 
naju. 

Statek nasz płynie. Hen w lewo 
coraz szybciej mknie wstecz, dalekie, 
jak oko dosięgnąć może, płaskie 
wybrzeże Bułgarji, a na prawym, 
rumuńskim brzegu coraz gęściej bra* 
iłskich przedmieść. Dopływamy do 
pierwszego portowego statku stoją: 
cego na kotwicy, Co to? Wszystkie 
statki, jak sięgnąć wzrokiem.. we 
flagach, jak na największą fetę! Wysy- 
pują sią na nasze spotkanie sta- 
teczki spacerowe, łodzie motorowe, 
kajaki, całe flotylle.. 1 kiedy nie 
zaryczy syrena pierwszego mijanego 
statku, kiedy nie buchnie słupem pa- 

ra z jego gwizdawki u komina! I kiedy 
nie zawtórzą mu...wszystkie statki salwą 
powitalną, jakiej ucho— przynajmniej 
moje —nigdy nie słyszało! 

I tak jechaliśmy dobry kwadrans 
wzdłuż udekorowanych — statków 
wszystkich krajów i nacyj, wśród 
iście piekielnego ryku syren i gwizdu 
jakby tysiąca lokomotyw. Ze statków 
powiewano chustkami. My nawzajem 
kapeluszami, Muzyki, gdzie jaka była, 
grały na potęgę. A najpiękniejsze 
podwieczorne słońce, lało najpięk- 
niejsze gorące blaski swoje na cały 
ten bajecznie kolorowy obraz ryczący 
i grający, przeszywany raz po razu 
przeraźliwemi świstami, 

Myślę, nawet jestem tego pewny, 
że akurat wśród takich breweryj i 
wśród takiego napięcia powitalnego 
przybywać muszą monarchowie tu- 
dzież prezydenci republik w odwie- 
dziny do zaprzyjaźaionych państw. 
Co oni oglądają, co widzą, co czują 
i czem się napawają, wszystko to— 
choć raz jeden w życiu—było na- 
szym udziałem. 

Dopływamy do przystani usianej 
ludźmi. Nagle, jak na dany sygnał, 

milknie wszystko—i tylko oczekująca 
na nas na brzegu orkiestra intonuje 
hymn polski, „Jeszcze Polska nie zgi: 
nęła*. Władze municypalne i porto: 
we, przedstawiciele przedsiębiorstw 
najrozmaitszych, delegacje prasowe— 
wszystko obnaża głowy. 

Przybijamy do brzegu. 
, Przodem wychodzą na przystań p. 

minister i przewodniczący delegacji 
polskiej, delegat syndykatu krakow- 
skiego, redaktor „Czasu*%, dr, Antoni 
Beauprć, My wszyscy kupą za nimi, 
przemięszani z kolegami rumuńskimi. 

Wymiana oficjalnych przemówień. 
Dwie owacje: jedna na cześć ministra, 
który jest ogromnie, jak widać, po- 
pularny, druga na cześć kolegi Beau: 
prego bo on w tym wypadku герге- 
zentuje Polskę, a trudno 0 gorętsze 
sympatje i serdeczniejsze ich objawy 
niż te, jakiemi nas wszędzie w Ru: 
muaji witała ludność, Sojusz z Pol- 
ską jest dziś w Rumunji jaknajpow- 
szechniej wręcz popularny. 

Zajeżdża coś z dziewięć czy dzie- 
sięc aut. Rusza cały korowód. Po- 
przedza go szef policji miejscowej, w 
charakterze honorowego  herolda. 

Prezentuje nam Braiłę—osobliwie jej olbrzymie składy portowe na zboże— p. minister. Zatrzymujemy się przelo- tem przy księgarni dla zaopatrzenia się pocztówki. Zapłaty—nie przyjmu* ją. „Broń Воге!.. Jakżeby też!,. Ależ to —pamiątka!* Pod koniec automobilo- lowej rundreizy wstepujemy do przy- sposobionej na nasze przyjęcie jednej z głównych restauracyj—na kieliszek 
orzeźwiającego SZampana. Butersznity 
z kawiorem i szampan. Nic więcej. Tu już biorą nas we własną, niepo- dzielną gościnę Braiłczycy rodowici, pp. kapitan Demetrescu, 1edaktor Pa- storescu, mecenas Hiott i jeszcze kilku Panów, których nazwisk, dali- 
bóg, nie przypomnę, 

Krótki popas za stołami w pod- 
kowę; dwa, trzy przemówienia. '|— 
czas nagli! Mamy jeszcze przed sobą 
tegoż wieczora w Galaczu bal na po- 
kładzie statku. To już miasto pragnie 
nim ugościć nas na własną rękę. 

Czesław Jankowski, 

(D: GN)
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Boże Panie!» — i złoży kwiaty na grobie 
zapomnianej śpiewaczki. | 

Akt ten pamięci związany jest ściśle 
z uroczystością wznowieria pierwotnej dwu* 
aktowej <Halki>, którą tak wspaniale zai- 
naugurował Wileński Zespół Operowy wysta* 
wieniem tej opery na estradzie z zapowie- 
dzią scenicznego wykonania w przyszłym 
tygodniu. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE, 
— (t) Broszury litewskie w 

dzień wyborów. Organy policji po: 
litycznej w Święcianach skonstato- 
wały kilka odezw pisanych odręcznie 
w języku litewskim, a nawołujących 
do oderwania części Kresów od 
Polski, 

Odezwy te rozlepione zostały w 
dniu wyborów: Prezydenta i obliczane 
jak widać były na ogólny zamęt, 
wytworzony w umysłowości,obywateli, 

— () Samobójstwo oficera 
policji. W dniu wczorajszym w go- 

dzinach porannych w lokalu l-go ko- 
misarjatu policji zastępca kierownika 
tego. komisarjatu aspirant Henryk 
Pawlikowski wystrzałem z rewolweru 
systemu Mauzer skierowanym w gło- 
wę pozbawił się życia, 

, Desperata w stanie ciężkim prze: 
wieziono do szpitala św. Jakóba. 

— Porżucony łup złodziejski. W no- 
cy na 1 b. m; podczas obchodu w lesie Za- 
kretowym st. posterunkowy V komisarjatu 
K. Wojcicki dał 6 strzałów do nieznanego 
osobnika, który niósł jeden fotel, dwa krze- 
sła oraz ceratę i na wezwanie Wojcickiego 
<stój> porzucił rzeczy i zbiegł. 

Porzucone rzeczy znajdują się w V ko- 
misarjacie 

— Zaginięcie, Dn. 31 ub. m. wyszedł 
z domu i dotychczas nie powrócił 13-letni 
Zygmunt Kowalski (Jasna 37 m, 3). 

.  — Pożar domu. Dn. 2 b. m. wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem ro- 
botników pracujących przy kanalizacji spalił 
się dom Nr. 16 przy ul. Nowogrėdzkiej. Štrą- 
ty wynoszą 12000 zł, 

— Ujęcie zawodowego złodzieja. 
W nocy na 2 b. m. aresztowano Michała 
Szymko (Krakowska 8), który dokonał syste- 
matycznej kradzieży w domu handlowym 

kn Jabłkowscy. Skradziony towar odnale- 
lono. 

‚ — Pożary. Około wsi Orniany;Sużań- 
skie pow, Święciańsk. wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny spaliło się 11 ha ga 
= i trawy na szkodę Jana i Michała hr. 
yszkiewiczów. 

— W maj. Sory gm. Michałowskiej 
wskutek nieostrożnego . obchodzenia się z 
ogniem spalił się dach nad łaźnią Konstan- 
tego Hartmana. Straty wynoszą 500 zł. 

— We wsi llmowiki gm. Czereskiej 
ar się dom mieszkalny,: obora" i spichrz 

„ Morozki. Straty „wynoszą „1600 zł.: 

ГЕР Рач ЕЕЕ 
Lokomobila 

Siły 30 koni. 
Oferty: Biuro Ogł. ]..Karlin, Niemiecka 22, 

0090990990 

Wykwalifikowane 
wychowawezyni 
Do Państwowego Seminarjum Ochr. 

można się zwrócić o wykwalifikowane 
wychowawczyni do dzieci w wieku 
przedszkolnym względnie szkolnym 

klas niższych. 

Poszukuje się 

Zwierzyniec, Moniuszki 36 
Z, od. godz. 9 do 14. 

   
= ZAWALNA 1 

ZIEMNIAKÓW 

O W S A. 
JĘCZMIENIA 

przez Wileńsk: 
„almo "oddajemy w zap o 

  

Wystawa Plastyków. 
Edward Karniej, *) to zjawisko 

w polskim świecie artystycznym bar« 
dzo rzadkie: uczciwy do cna, zacie- 
kły warsztatowy mozół, trzymający 

„w.iyzych zgoła niepospolity talent. 
Bardzo wiele zawdzięcza jedynemu 
swemu nauczycielowi Ślendzińskiemu 
i upartemu wpatrywaniu się. w maj- 
strów renesansu, To wpatrywanie się 

jest zanadto bezkrytyczne — wierzę 
jednak, (a do wiary tej uprawnia mię 
obserwacja umieszczonej na wysta- 
wie „Główki”), że kiedyś p. Karniej 
pokaże nam sam siebie. Odnoszę wra- 

żenie, że w kolorze malarz ten ma 
jeszcze bardzo wiele do powiedzenia. 
Powtarzam raz jeszcze: Karniej to 
duży talent i duża już wiedza, Zmu- 

szą do podziwu i szacunku. Obrązy 
jego podnoszą niezmiernie poziom 
RA wystawy. Eug. Kazimierow: 
ski i M. Kulesza, to. talenty bardzo 
do siebie podobne. Podobne w tem, 
że obaj podchodzą do natury i pa- 

trzą na nią jednakowo. Przyjmują ją 
taką, jaką jest w istocie. Celem ich: 
stworzenie jak najbardziej absolutnej 

iluzji rzeczywistości, na którą patrzą. 
Kazimierowski ma znacznie mniej od 

Kuleszy zapasów i wiedzy i možli- 
wości zamieniania skrawka płótna na 

samą rzeczywistość, którą w danej 

chwili maluje. Potrafi przecież zwy- 

*) Patrz Nr. «Słowa» 124. 

  

  

SpółdzieiniaęRolna' 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

Poleca: 

SIONA 

UWAGA: Koniczynę: zbadaną na zawartość kanianki | 
tację Oceny Nasion 

mbowanych w órkach 

SPORT. 
K..l. P. — 85 p. p. 3:2 (0:1). |, 
Rozegrane w ubiegłą niedzielę zawody 

0- mistrz, kl. B. między powyższemi drużył 

  

  

ВОМЕНОО 

Kino Dziś wielka premjera dawno oczekiwanego arcyfiimu według słynnej powieści 
o S$ aaa E "ALEKSANDRA DUMASĄ 

„Eolonja“ Šel Hrahia Monia Girista ul. Mickiewicza 22 sė całość. : 
— arcywspaniaiy dramat. Olbrzymi sukces zagranicą i w Warszawie. 
  nami przyniosły nieznaczne zwycięstwo miejt 

scowyni. K.1.P. swój wynik winien zawdzię- 
ėzač przedewszystkiem Rh gdyż 85 p. 
p. był drużyną lepszą. K. I. P. ma zamało 
zrozumienia obecnie dla gry kombinacyjnej, 
atak opiera swoją akcję głównie na przebo- 
jach, 85 p, p. stosuje natomiast zawiele gry 
górą zwłaszcza w linji pomocy, atak nato 
miast nie potrafił wykorzystać cały szereg 
dogodnych sytuacji. 

Do przerwy gra otwarta, obie drużyny 
walczyły ambitnie z widoczną chęcią i wiarą 
w zwycięstwo. Ataki obu drużyn rozbijaly 
się o dobrą obronę jak i paliły się na pa: 
newce w chwilach decydujących. W 23 min. 
środkowy napastnik wojskowych z winy 
bramkarza K. I. Puu przypadkowo użyskuje 
prowadzenie: dla swych barw. Mimo obu« 
stronnych wysiłków rezultat do przerwy po* 
zostaje bez zmiany. > 

Po przerwie już w 1 min. Jankowski П 
uzyskuje z przeboju pierwszą bramkę dla 
K.1.P.-u, W 7 min. sędzia dyktuje rzut kar 
ny przeciwko wojskowym, pewnie. wykorzy: 
stany przez Jankowskiego |, Wojskowi ata- 
kują intesywniej, lecz dobry obrońca Smil- 
gin ratuje moc krytycznych sytuacyj. Jeden 
z nielicznych wypadków KIP'u przynosi im 
w 12 min. trzecią bramkę strzeloną przez 
Jankowskiego 11 KIP. coraz bardziej opada 
ma siłach, atak wojskowy mając przewagę 
nie może zdobyć się na przeprowadzenie 
planowych akcyj, gracze za dużo  wozkują 
a cały szereg strzałów idzie na aut. W 37 
min. lewy łącznik wojskowych uzyskuje pięt 
knym strzałem drugą bramkę dla 85 pp. 
Tempo coraz bardziej słabnie do końca 

zawodów, to też rezultat pozostaje bez zmiany 

Rogów 8:3 dla 85 pp. Z KiP'u wyróżniał 
się Smilgin i Niewiadomski, w 85 pp. jedy: 
nie Waligóra zadowolił Sędzia p. Cis'Ban: 
kiewicz. 3 

— Nowy klub sportowy w 
Wilnie. Jak się dowiadujemy z «Kur. 
Wil» powstał na terenie naszego o- 
kręgu klub, który nie ukazawszy się 
ani razu na boisku już rzekomo zali- 
czony jest do B-klasy. : 

Jak nas informuje nieznany autor 
wzmianki ukrytej pod literką „k* (on 
też i trener tego klubu) gracze klubu 
przedstawiają materjał młody i... jak 
to widocznię zauważył autor wzmian- 
ki na treningach, o wysokiej technice, 

„o .Dziwne, że inne. kluby wileńskie 
przeoczyły dotychczas tych «tuzów» 

piłkarskich, -nieznanych zdobywców 
mistrzostwa grupy N.-Wilejka—Lida. 

— Makkabi II.—K. I. P. Dziś 
o godz. 5 popoł. na boisku Makkabi 
rozegrany będzie mecz towarzyski 
Makabi II.—K. I. P. 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. Wilnie 
przy ul. Wileńskiej Nr 28 m.5 zamieszkały 
zgodnie z art, 1030 UPC podaje do wiado« 
mości publicznej, że w dniu 7 czerwca 1926 
roku o godz 10:ej rano w Wilnie przy ul. 
Rybaki (w pobliżu Elektrowni Miejskiej) od- 
będzie się sprzedaź z licytacji publicznej na- 
leżącego do Mojżesza Klonera majątku ru- 
chomego, składającego się z 850 fest metrów 
drzewa sosnowego, znajdującego się na rzece 
Wilji oszacowanego na sumę 5.100 złotych, 

Komornik 

  

(—) F. Legiecki. 

ZNURNUNANNSAZURSENANANNANANU 
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SERADELI 
KONICZYNY 
TYMOTKI 
ŁUB INU 
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ciężać bezpretensjonalnością, i cichym, 
solidnym, szczerym wysiłkiem („Leśne 
jezioro!) 

Kuleszy należy się również glę- 
boki szacunek za szczery wysiłek i 
uczciwość głęboko pojmowanego rze- 
miosła. Bezsprzecznie celuje w malo- 
waniu wnętrz, które usuwają w cień 
jego portrety i z jakąś iście mona- 
chijsko-niemiecką zaciekłością malo" 
ware martwe natury. | 

Kazimierz Kwiatkowski, kolekcjo- 
ner wiedzy (uważam to za jeden z 
największych komplementów, jakiemi 
można malarza obdarzyć) jest, mo- 
im zdaniem, obecnie w okresie prze» 
silenia, które prędzej czy później mu- 
si się skończyć. Skończyć zwycię- 
stwem tego bardzo zdolnego mala- 
rza w zakresie barwy. Najtęższą na 
obecnej wystawie jego pracą jest 
sańgwinowy portret" Lelewela do 
Bibijoteki Uniwersytetu "Wileńskiego. 

Niespodzianką (powiedzmy — ой 
razu bardzo miłą i pożądaną) są 
prace p. Baudouin de Courteney: de- 
koracyjne prymitywy, przepuszczone 
przez silną indywidualność artystycz- 
ną. Zniewala kultura artystyczna ma- 
darki. 

P. Miedzybłocki, ktėrego prace 
obserwuję od wielu lat=brnie z suk- 
cesem z dawnego, lękliwego, na ;re« 
ceptę, jakoby, preparowanego kolory- 
tu i daje wśród wielu studjów na 
obecnej wystawie, kilka bardzo mi- 
łych, świeżych i sumiennie malowa- 

© 
© 

   
     
   

iligjski  Kinematograi 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

Dziś będzie wyśietlany film 

„Tajemniea pływającego domu « (W, OBLICZU 
ŚMIERCI) 

dramat sensacyjny w 12 aktach. Najwspanialsze zdjęcia 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 

Początek-seansu; w niedzielę od godz. 
m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 40, 
3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. 

CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 20 gr. 

Kino-Teatr 

„Helios“ $$ jm I ODOWIĄZEK 
Dziś podwójny program. 

  

Wielka sztuka filmowa 
w 8 aktach - w rol. gł НЕ ТЕМА 
CHARDWICK i RICHARD DIXi 
GROTESKA w 3 aktach z udziałem styn- 

nego komika RIDOLINI. 

  

Dodatek tygodniowy 
do C.W.E. p. t. „Gazeta Handlowa 

czy teź banku. 

stulat 

Abonament przyjmuje: Przedstawicielstwo Wileńskie 

8060 par! 

Wyprzedaż 
Geny nadzwy 

SKLEP 
OBUWIA 

Wszelkich gatunków krajowych 

  

Ajencji Wscho 

Z powodu OSTATECZNEJ 
LIKWIDACJI przedsiębiorstwa 

8000 я „r Obuwia 
i zagranicznych 

ezaj zniżone 

i „EXpress“ 
Seni ZĘ | 

  

Absolutne nieszkodliwe. 

W.Z.P. 

ODORONO 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek amerykański, Jednorazowe użycie zapce 
biega nadmiernemu poceniu się i usuwa całkowicie woń potu. 

Żądać we wszystkich aptekach i drogerjach. 

Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 
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są 

ohcasy i podeszwy 

BERSONA. 

<6 poświęcona jest sprawom, potrzebom i 

   

(G i > e ! э © © lub bezdzietnego mał. letnisko. Filarecka 

Godzienne AŻ żeństwa, Białostocka 

Wiadomości 6m.5' od 9— 11 
, i5-Sej w. niedziele 

Ekonomiezne f święta. od 11 — śe 
po. | 

zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje i sprawozdania z giełd pieniężnych \ siące ga SEN 8 
i akcyjnych całego Świata, notowania towarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą—są niez: | Akuszerka PA grarancja 
będnem wydawnictwem podręcznem w každem przedsiębiorstwie handlowem, przemysłowem W. Smiałowska Wiadomość: Biuro Re 

| przyjmuje od godz. 
| do 19. Mickiewicza po: 
| 

A 
om kupiectwa polskiego 

dniej — ul. Mickiewicza 4 

SEZEVEEBZEBSEEZ NIAN 
do 5-cio miesięcznego Doktór | 

D. Zeldowicz | 
Przyjęc. 9—1 i 5—8 | od 12-5 Chor.kobiece oraz 
spec. wenerycznę, moczopłciowe i skórne 
ul. Mickiewicza Nr 24 (obok hoł. Bristol) 

W. Zdr, P. Nr 31 

Kobieta-lekarz 

= Rabaf 20-30“, 
Wielka posezonowa 

Piegi wągry i żółte 

usuwa, udelikatnia i odmładza cerę czyniąc 

wyrobu apteki 

Żądać w aptekach i składach aptecznych 
Reprezęntacja na Województwo W ileńskie 

Wilno, 

233446065660665666000606000000004 

Do wynajecia [) 
bez umebl. pokoje z 
niekrępującem wejś. 
ciem dla samotnych 

  

  

2) Poszukuję  doświad- 

L. Zeldowiczowa zowsżne 
je niezbędne. Dowie- 
dzieć się Mickiewicza 
42 m. 11 
między 9 a 12 rano. 
  

    

      

    

    

    

    

    

  

       

  

      

     

plamy 

ją matową i aksamitną 

Krem „Neo-Metamorfosa* 
A. Klippel w Warszawie 

ul, Grochowska Nr 91. 

Skład materjałów aptecznych 
Eugenjusza KUDREWICZA 

ul, Ad. Mickiewicza Nr 26 | 
W.Z.P, 3342—VI dn. 5-V-26, 

o wynajęcia mie= 
szkanie, składa 

-. jące się z 6 p 
koi i kuchni z weran= 
dą. Całkowicie odr 
wione, może zastąpi 

2 duże jasne 

  

  

klamowe St. Grabow: 
skiego Garbarska 1 

p tysiąc dolaró 
pod pierwszą 

zakładną na posiadłość 

     
    

46. m. 6 
WZP Nr 63. osrukoję pazyczi 
  

czonej na przedmieściu w. 
w SAT" Wilnie. Wiadomość - 

1 sm w Biurze Roklamowem 
wieku St. Grabowskiego, 

Garbarska 1. 

o sprzedania na 
D bardzo dogod- 

nych warunkach 
letniska w ładnej miej- 
scowości w okolicach 
Wilna _ odpowiednie 
również na zimowe 
mieszkanie. Las, rzeka 
w blizkości, Miejcos 
wość malownicza — al 
sucha, Wiadomość w 
Biurze Reklamowem 
Stefana Grabowskiego | 

d ecka. 
rekomenda-     

codziennie 

  

  

    

-, 

ra tukas AT Garbarska 1. | 

> 
i 

$ Т s KlacZz | 
= Skien I okryė danskich ; 

® ® e = ONDYCJĘ 
zChic-Parisien ; Kr: 

WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 137 cyny. doświadczony 
1 ‚ orepetytor. Mostowa 

Wilno, lokal R-cia Alszwan:, Wielka 42 5 m. 6 KZ. 

Šaunu H. Niemojewski 
LECZENIE PŁUC 
Żądać w księgarniach. 

nie. 
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Elastyczność ich nie da się porównać z elastycznością 

żadnej innej marki fabrycznej, trwałość, trzykrotnie 

przewyższa skórę. Pomimo, że BERSON używa surowców 

w najlepszym gatunku, obcasy te są tańsze niż skórzane. 

We własnym interesie prosimy żądać tylko 

prawdziwych 

Bersonowskich 

eboasów i podeszw gumowych. 

BERSONA są najlepsze. 

p A m 

nych prac. W technice . akwarelowej 
czuje sie doskonale. Czasem potrafi 
nawet posługiwać się nią brawurowo. 

O Ludomirze, Sleńdzińskim pisać, 
byłoby to powtarzać ustalony sąd o 
jednym z czołowych przedstawicieli 
polskiego malarstwa. Miło mi wsze- 
lako publicznie dołączyć się do gro- 
na tych, którzy do prac Śleńdzińskie- 
gó tylko najwyższą miarę krytyki przy- 
kładać mogą. 

Obok jedynej jego pracy, na wy 
sławie umieszczono obrazy (kompo- 
zycje pejzażowe) M. Rouby. Łatwość 
budowania niesłychanie trudnego 
problemu, jakim jest pejzaż — zadzi- 
wiająca. Pod względem formy obrazy 
te mają bardzo wiele wyrazu. Są dra- 
matyczne, bez krzty literackości. Zato 
z kolorem— szczerze i po koleżeńsku 
radzę, wziąć się na dobre za bary. 
A przedewszystkiem wydać bój bia: 
łej farbie. Tak zdolnego malarza stać 
na wiele i wiele się też ma prawo od 
niego wymagać. i 

Jest jeszcze na wystawie praca p. 
Kazim. Waluka: portret młodej dziew- 
czyny, Młodemu artyście, w  specjal- 
nych pracującemu warunkach, radzę 
wypowiadać się szczerze, choćby naj- 
bardziej naiwnie. Radzę pomyśleć o 
malarstwie religijnem w zastosowaniu 
do naszych wiejskich kapliczek i koś- 
ciołów. 

P. jerzy Hopper tym razem poka- 
zał się jako grafik. Jego akwaforty, to 
jeden jeszcze dowód wysokiej kultury 

Maždy kupiec zadowolni Klijentelę tylko 
PRAC: ile jest specjalistą swego fachu 

najbardzie. magającym  klijent 
potrati AOROdZIE. "> о8 

Należy o tem pamietač, že urządzone 
mieszkanie gustownie i tanio przyczynia 
się do harmonji i zgodnego spółżycia 
pomiędzy małżeństwem. 

o powyższego może służyć z poradą tylko 
POLSKA PLACÓWKA 
ME B LO Ww A 

Zawalna 15 
Sługa Makowski, 

„KADOS* Sp. z o.o. Warszawa, 

Posiadam wielki wybór 

które w ciągu CZERWCA r. b, nadeślą zamówienia na 

Wszelkie pomocć szkolne 
otrzymają 10° rabatu, 

| najnowszych przyrządów z 
działów: Fizyka, chemja, anatomja, botanika, Žoolozh, Tablice 

PANOWIE! 
Najpewniejsze 1 najlepsze bezkonkurencyjne, 
hygjeniczne spec. prezerwatywy przedwo- 
jernej jakości, zupełna gwarancja za każdą 
Sztukę tuzin Zł, 3—4—6. Wysyła odwrotnie 
zupełoie dyskretnie za pobraniem poczt lub 

poprzedniem nadesł. należytości 
Perfumerja S. FEDERA 

Lwów, Sykstuska 7 (dom własny) 
Prawdziwe francuskie błony rybie już 
znowu są па składzie, Odsprzedawcom 
udzielamy rabat, 2 wzory z cennikiem zł. 1 
w znaczkach poczt. — Solidni zastępcy po» 

szukiwani, 
Mądrzy twierdzą! Czynisz dobrze kupu- 
jąc u firmy <PERFUMERJA S. FEDERA>, 

Lwów, Sykstuska 7. 

Gotówkę w każdej в rog 3 : r sumi d 100 zdarcia S k o ł s Państwowe 60000 Słowo sk. . i ulo- z WY i miejskie) | Siem, „rach. 
zwretu w żądane 
walucie. Zabezpie- 

czenie solidne. 
Dom Handl, 'Kom. 

„ZACHĘTA: 
Poitowa 14, 

telef. 9—05 $to Krzyska 1/3 оВЙ 

  

  

Cena 1 zł, Sprzedaż 
hurtowa J. Niemojewe 
ski. Zwierzyniec. Jas: 

na 18 m. 4. 

Do wyna- i jęcia leiniska 
W uroczej  mieįscos 

wości 
Belmont 34 dowie: 
dzieć się na miejscu. 

„ półeię- 
Fo rd žarowy 

platfor- 
ma na biegu TANIO 
sprzedam, Kwiatowa 3 
dowiedzieć u dozorcy 

od g. 10—1. 
wocowe ogrody 

do wydzierža- 
wienia w Wil- 

nie i w majątku. Do. 
wiedzieć się ul. Mi- 
ckiewicza Nr 22 m. 3 

od 10—2. 

  

  

Akuszerka 
M. Brzezina 
ul. Mickiewicza 44 

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

poglądowe z wszystkich dziedzin naukowych, 
Najnowsze epidjaskopy do wyświetlania z. książek i pre- 

paratów mikroskopowych, fiimów i przezroczy. 
Najnowsze kino-aparaty niezbędne dla Szkół. 

  

  

Katalogi   Ža E 
Žądajcie we wszysikich ksiegarniach 'najnowszej mapy Pol- 

ski prof. Smolefiskiego naszego awk wo 

wysyłamy gratis,   
  

artystycznej tego zdolnego wybitnie ma 
ZA nale tyfko kultdry. W akwaior- 

tach jego wybija się wyražnie, jako cecha 
dominująca — głębokie umiłowanie 
techniki, którą p. Hoppen włada już 
bardzo dzielnie. 

Jestem pewien, że artysta, КЮ 
wykazał w swych pracach graf.cznyc! 
nie tylko niezmiernie trafne podejście 
do uplastyczniania cudownej archi- 
tektury wileńskiej — nie tylko .. zgoła 
nieprzeciętną umiejętność konstrukcji 
architektonicznego « pejzażu i obok 
(conditio sine qua non!) zrozumienia 
techniki akwafortowej — zniewalającą 
jej miłość—stanie się wkrótce šwiet- 
nym przedstawicielem tej _ gałęzi 

grafiki. В 
Rzeźbę reprezentują na obecnej 

wystawie: p. L. Szczepanowiczowa, 
p. P. Hermanowicz i p. Rafał Jachi- 
mowicz, 

Główną zaletą prac p. Szczepano- 
wiczowej jest praca w  materjale 
(drzewo), „co dowodzi, że artystka 
idzie po drodze największego oporu. 
Zjawisko nader radosne i równie 
cenne, jak rzadkie wobec  ustawicz- 
rego, upartego, tępego babrania Się 
naszych rzeźbiarzy w glinie i gipsie. 

Lecz — na pracach p. Szczepano- 
wiczowej, jak rzadko na którym z 
wystawiających artystów, znać wpływ 
tej przygniatającej atmosfery wileń- 
skiej — obojętnej na ciężką (o jakże 
głębokiem znaczeniu  spolecznem/) 
pracę artysty. A dobrze wiemy, że 

jeżeli kiedy zainteresujemy się (nie 
zrozumiawszy go nawet) obrazem— 
obok rzeźby przechodzimy tak, jakby 
była przykryta czapką-niewidką. Szcze- 
panowiczowa jest typem, któremu 
potrzeba gorącej atmosiery  arty- 

stycznej. że 

Z prac jej—które widzimy na 
обеспе] wystawić, najlepszą bez- 
sprzecznie jest portret muzyka Dzie- 
wulskiego (jeden jedyny gips artyst- 
ki, ale komponowany „na drzewo”) 
zwarty w formie, syntetyzowany wca- 
le rozumnie i konsekwentnie, głęboki 
w wyrazie. Nie zgadzając się na 
żaden sposób z fego rodzaju próbą 
„polichromii*, jakiej użyła rzeźbiarka 
w jednej z drewnianych głów (dziew. 
czynka), w całokształcie wysiłków 
„widzimy szlachetną chęć zdobywania 
nowych wartości, walkę z szablonem 
i oczywisty, bardzo rasowy, talent. 

Ofiarą braku odpowiedniej atmo- 
sfery arlystycznej—takiej ofiary przy- 
kładem klasycznym — jest p, Fierma- 
nowjicz* Stworzony do prymitywu lu- 
dowego— wszystkie swe siły poświęca 
rzeźbie monumentalnej. Jest to niepo- 
rozumienie. Oprócz tego, mam silne 
wrażenie, że. artysta ten jest pod 
czyimś tandetno-literackim wpływem, 
Wpływ ten powinien swym zdrowym, 
szczerym rozmachem raz na zawsze 
od siebie odtrącić. I pracować w mae 
terjalel Parać się w kamieniu i drze- 
wie. Szczególnie w drzewie. Czyż 

EUZĄCA dn. 22-V-26 r. 

S do wszysikiogo 
kich znająca dobrze е 

nchnię pracy w miej- < 
scu lub ua AS 0 k 0 J 
Posiada chlubne zaš- do wynajęcia z 
wiadczenie Jakóba Ja. 9Sobnem — wejściem. 

sińskiego 17 m. 6. M Jasińskiego 
m. 1. 

rzeźba polska nie rozumie, że ciałem 
jej jest drzewo? 

‚ Niech p. Hermanowicz ukorzy 
Się przed polskim drewnianym Chry- 
stusem przydrożnym —a zejdzie nań 
objawienie. Z szczerego serca radzę! 

Trzeci rzeźbiarz, jakiego widzimy 
na wystawie, to młody artysta p. Rafał 
Jachimowicz. Posiada - wszelkie wa- 
runki na tęgiego rzeźbiarza. Zwy- 
cięsko strząsnął z siebie nudę i sza- 
blon akademickiej formy starej daty. 
Dużo umie. Posiada łatwość i lekkość 
kompozycji. Jest na drodze do syn- 
tezy formy. Przeżywa zbawienne 
chwile glębokiego zastanawiania się 
nad tem olbrzymiem zagadnieniem. Od 
głębi wmyślenia się w ten problem 
zależy dalszy los jego pracy. I od 
pogłębienia intelektualnego wogóle. 
Niech o tem nie zapomina. 

Do najlepszych rezultatów doszedł 
w portrecie pani prof. P. 

„Jest wrodzonym rzeźbiarzem o 
bujnym, rozległym talencie. Nie wolno 
mu zawieść pokładanych w nim 
słusznie nadziei! 

Na zakończenie, niech mi wolno 
będzie, skorom już tak wpadł w rolę 
przygodnego krytyka, prosić wszy- 
stkie koleżanki i kolegów po pędziu 
i dłucie, ażeby ocenę ich prac przyjęli 
sercem, gdyż sercem była pisaną. 

„Stanisław Matusiak* 
[- 

  

Wydawca Stanislaw Mackiewicz -- w/z Czesław Karwowski Odpowiedzialny za egłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 26.


