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Spokój Wilna. 
Niejednokrotnie w czasie dawnych 

eiężkich przejść uczuciowych przez 

jakie przechodził nasz kraj i miasto 
w ozasie wojny, przy zdobywaniu 

niepodległości, kiedy się ważyły losy 

nasze, zawsze Wilno dało dowód 

umiaru w uczuciach i rozsądku. Niech 

nikt tego nie nazywa apatją, lub o- 

bojętnością. Wileńska ludność umiała 

zawsze dać odpór gwałtom wykony- 

wanym nad duszą narodu, umiało 0- 

przeć się, wytrwać wiernie, iść za 

głosem sumienia i spokojnie wypo- 

wiedzieć się w określonym kierunku. 

Wyraźnie, stanowczo, ale bez jas- 

krawych manifestacji, pociągających 
ofiary w ludziach i rozdrażniających 

zaostrzone stosunki, bez histerycz- 

nych krzyków i hałaśliwych owacji, 
ukazywało Wilno swe oblicze rado- 
śne, lub smutne, zdarzeniom i ludziom 

jakich los przysłał, by miasto zba- 

wić łub gnębić. 
Takiem się Wilno okazało w pierw- 

szym roku wojny, kiedy nie dało żad- 

nych zapomóg formującym się juda- 

szowym drużynom Gorczyńskiego, a 

cicho, mrowczą pracą wspomagało 

legjony. Nie obsypywało kozaków 

kwiatami, nie słało się pod stopy 

Rosjan, nie płaszczyło przed Niem- 
cami. Zachowało swą godność. 

I później. Nie miało odruchu bo- 
hsterskiego Lwowa w 1920 r., ale 

też nie dało przystępu fermentom 

bolszewickim, nie zbliżyło się do 

Litwinów, bratających się z wojska- 

mi sowieckiemi przeciw Polsce, a 

gdy wchodził Żeligowski, r, 1920 czy 
Piłsudski w 1919 Wilno... płakało z 

radości. 
Inne miasta krzyczą, śmieją się i 

hałasują w chwilach wzruszeń, Wil- 

no płacze, modli slą i zamyśla. Nie 

trzeba w niem zmieniać tego cha- 

rakteru smętku i zadumy. Pełen swo- 

istego uroku jest ten senny trochę 

ale rzewny, spokojny stosunek do 

zdarzeń, jaki objawia lud wileński. 

Jest w tem głębia zastanowienia się, 

w braku impulsywności, jest trwałość 

przywiązań. 

I teraz, objawiła się znów dusza 

Wilna wystawiona na próbę. Czyha 

w koło wiele niebezpieczeństw, wiele 

serc bije wzruszeniem na myśl o 

wypadkach warszawskich, z głębi je- 

stestwa wznosi się błagalna prośba: 

Obyż los oszczędził krajowi prób 
zbyt ciężkich, obyż wreszcie ludzie 

odważni i silni, którzy chcą chcieć 

i chcieć umieją, ujęli twardą, bez- 

względną dłonią cugle rozhukanego, 

zdziczałego w anarchji zaprzęgu Pań- 
stwowego życia! 

Nie jedno oszczerstwo, nie jedna 

kalumnja padła przez te lata ubieg- 

łe z trybun wiecowych na Marszał- 
ka Piłsudskiego, Plugawe usta ośmie- 

lały się szargać piękny obraz boha- 

tera narodowego, zaciemniając, psu- 

jąc obraz jego przed ludem. A mimo 

to, ten tłum, niby bezkrytyczny, któ- 
rego sentymenty i zrozumienie nie 

wychodzą rzekomo poza kościelne, 

zewnętrzne obrządki, ten tłum anal- 

fabetów zdrowym instynktem wie- 

dziony, nie dał się zdemoralizować. 

Ludnóść wileńska ani na chwiię 

nie przestała być Józefowi Piłsud- 

skiemu wierną. Kochała w nim zaw- 

sze swojego człowieka, zbawcę dwu- 

krotnego 1 jarzma wrogów i przy- 

jaciela „prostego narodu*, jak w swo- 
istej gwarze o nim mówiono. 

I dziś gdy słyszy, że znów rzą- 

dzić będzie Polską ten człowiek o 

nieskazitelnym honorze, © rękach 

czystych, odwadze bezwzględnej i 

honorze nienaruszonym, gdy do daw- 

nych tytułów przybywa Mu ten wiel- 

ce odpowiedzialny, ten rozstrzygają- 

ey o losach Państwa tytuł Dyktatora, 

Wilno ze spokojną pogodą patrzy w 

przyszłość. H. R. 

Konferencja marsz. Rataja.—Poseł Bartel 
premjerem. 

WARSZAWA, 15.V. (Pat). Po odjeździe pana Marszałka Piłsudskiego 

« Sejmu Marszałek Rataj konferował kolejno z posłami Bartlem (Klub Praey), 
Moraczewskim (PPS), Romockim i Bitnerem (ChD), Załuską i Plucińskim 

(ZLN), oraz pos. Polakiewiczem (Str. Chł.). 
Mówią, że Marszałek Rataj powierzył misję utworzenia gabinetu 

pos. Bartlowi, który misję tę przyjął. Konferencje trwają. W ciągu go- 
dsiny p. Marszałek Rataj ma zaprosić przedstawicieli prasy celem złożenia 
oświadczenia. 

Skład nowego rządu. 
WARSZAWA 15-V. (Pat). Pan Marszałek Sejmu w zastępstwie Pre- 

mydenta Rzeczypospolitej postanowieniem z dn. 15 maja 1926 r. mianował: 
Pana Prezesa dr. Kazimierza Bartla, posła do Sejmu Rzeczypo- 

spolitej Prezesem Rady i Ministrem Kolei, a na jego wniosek zamianował: 

Wojewodę Poleskiego Kazimierza Młodzianowskiego — ministrem 
spraw wewnętrznych. 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego— ministrem spraw wojskowych. 

Podsekretarza stanu Gabryela Czechowicza — ministrem skarbu. 
Profesora Uniwersytetu Warszawskiego Wacława Makowskiego — 

ministrem sprawiedliwości. 

Dyrektora departamentu Ministerstwa Przemysłu i Handlu inž. Hipo- 
lita Gliwica — ministrem przemysłu i handlu. 

Profesora Politechniki Warszawskiej dra Witolda Broniewskiego — 
ministrem robót publicznych 

Również na wniosek Prezesa Rady Ministrów Marszałek Rataj w £a- 
stępstwie Prezydenta Rzeczypospolitej poruczył 

kierownictwo Ministerstwa Spraw zagranicznych posłowi nadzwy- 
ezajnemu i ministrowi pełnomocnemu p. Augustowi Zaleskiemu, 

Ministerstwa W. R. i O. P. profesorowi Józefowi Mikułowskiemu- 
Pomorskiemu, 

Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministerstwa 
Reform Rolnych podsekretarzowi stanu d-rowi Józefowi Raczyńskiemu, 

Jutro w Sejmie o godz. 12 w południe nastąpi przed marszałkiem 

Ratajem pełniącym zastępczo funkcje 

siętenie anłopków nowego gabinetu. 
Prezydenta Rzeczypospolitej zaprzy- 

  

balkouifė władza w ręku Marszałka Piłsudskiego. | 
Prezydent Rzeczypospolitej ustąpił. 

Wszelkie działania wojenne zawieszone. 
| Rząd p. Witosa podał się do dymisji. 
Były Premjer Witos zatrzymany w Warszawie. 

Spokój w całem Państwie. 
Komunikat 
z dn. 15 maja 1926 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ustąpił ze swego 
urzędu. Zgodnie z Konstytucją przekazał swoją władzę mar- 
„szałkowi Sejmu, Maciejowi Ratajowi. 

Rząd Witosa podał się do dymisji, która została przyjęta. 
Marszałek Rataj osiągnął porozumienie z Marszałkiem 

Piłsudskim i przystąpił do powołania rządu, który będzie w 
najbliższych godzinach utworzony. | 

Wszelkie działania wojenne zostały całkowicie zawie- 
szone. Oddziały częściowo wymaszerowały do swoich miejsc 
postoju. 

Strajk generalny po 24-ch godzinach trwania zawieszony. 
Wszędzie przystąpiono do pracy. 

2d (2) BURHARD 
Generał Brygady. 

Marsz. Rataj do prasy. 
Komunikat oficjalny P.A.T'a podaje przebieg zdarzeń, poprzedzających ustąpienie Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej i dymisję rządu p. Witosa. Zamieszczamy poniżej treść aktów oficjalnych o ustąpieniu 
dotychcząsowych władz Rzeczypospolitej. 

>“ WARSZAWA 15.V Pat. Pan Marszałek Rataj o godz. 6 min. 15 rano przedstawiciełom prasy 
oznajmił: : * 

W piątek 14 maja 1926 roku o godz. 10 wieczorem zgłosił się do mnie ksiądz prałat Toka- 
rzewski i major Mazanek, którzy wręczyli mi pismo p. Prezydenta Wojciechowskiego brzmiące w sposób 
następujący:; 

Do Pana Marszałka Sejmu Macieja Rataja. Proszę Pana Marszałka o przybycie niezwłocznie 
do miejsca mego pobytu w Wilanowie dla przyjęcia mego oświadczenia, które pragnę złożyć w obecności 
rządu dla zaprzestania dalszego przelewu krwi. Proszę spowodować natychmiastowe zawieszenie broni. 
(—) Stanisław Wojciechowski Wilanów 14.V. 1926 roku. Godz. 19 min. 15. Kontrasygnowa! (—) Win- 
centy Witos, 

Ze względu na ostatnie zdania tego pisma, proponujące zawieszenie broni, zwróciłem się do 
Pana Marszałka Piłsudskiego. Marszalek Piłsudski przyrzekł wydać ze swej strony natychmiast potrzebne 
zarządzenia zmierzające do wstrzymania akcji bojowej. Zgodnie z życzeniem Pana Prezydenta Wojciecho- 
wskiego udałem o godz. 12 w nocy do Wilanowa miejsca pobytu Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 
Tam otrzymałem następujące pisma: 

1. Do Pana Marszałka Sejmu Macieja Rataja. Wobec wytworzonej sytuacji uniemożliwia- 
iącej mi sprawowanie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej w zgodzie ze złożoną przezemnie przy- 
sięgą zrzekam a tego urzędu i zgodnie z artykułem 40 Konstytucji przekazuję Panu Marszałkowi 
Sejmu uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednocześnie załączam prośbę o dymisję dotych- 
czasowego rządu. Wilanów 14 maja 1926 roku. (—) Stanistaw Wojciechowski. 

2. Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Niniejszym zgłaszam dymisję calego rządu. 
Wilanów, 14 maja 1926 roku, (—) Wincenty Witos. 

3. „Protokół z posiedzenia Rady Ministrów odbytego w Wilanowie dnia 14 maja 1926 roku 
w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Początek o godz. 5 min. 30. Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej zażądał od Rady Ministrów odpowiedzi na pytanie, czy w związku z sytuacją wytworzoną zajęciem 
stolicy przez wojska Marszałka Piłsudskiego i grożącą w dalszym ciągu przewlekłą wojną domową, należy 
prowadzić dalej walkę, czy jej zaniechać. Rada Ministrów jednomyślnie uznając, że przedłużenie walki 
w tych warunkach doprowadzi do wojny między poszczególnemi dzielnicami Rzeczypospolitej, że konie- 
cznem jest użycie całości wojska dla obrony granic państwa, wojna taką zagrożonych, że wreszcie nie- 
zbędnem jest w interesie Państwa usunięcie rozdziału, dzielącego Naród oraz Wojsko na dwa wrogie 
obozy, postanowiła, że wobec tego przerwanie dalszej walki jest nakazem chwili. W przekonaniu, że no- 
wemu rządowi łatwiej uda się przeprowadzić to zadanie, Rada Ministrów uchwaliła zgłosić swą dymisję. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej jednocześnie zakomunikował swą decyzję złożenia urzędu Prezydenta. 
Następują podpisy ministrów: Za zgodność (—) Wincenty Witos”. 

W końcu Pan Marszałek oświadcza: „Zdecydowałem się dymisję rządu przyjąć. W najbliż- 
szych godzinach zostanie zamianowany nowy rząd*. 

Były Prem. Witos został zatrzymany i znajduje się w Warszawie. 
(Powyższe wiadomości były podane w naszem wczorajszem dodatku nadzwyczajnym). | 

    

Marszałek Piłsudski w Sejmie. Wśród pism. 
WARSZAWA, 15-V. (Pat.) Około godz. 9 rano przybył do Sejmu Pan W początkach b. m. zaczął wychoście 

Marszałek Piłsudski i odbył dłaższą konferencję z p. Marszałkiem Sejmu W Warszawie tygodnik „poświęcony spra- 
3 т й : х wom Państwa i Narodu“ p. t. „Šier“, Sło- 

Ratajem. Przed godz. 11-tą Marszalek Piłsudski opuścił Sejm. wo wstępne redakcji stwierdza wiarę w ist- 

BUSE Razr c ani. О: okaza wcze Marsz. Rataj zastępcą Prezydenta. — ® AI AA ITS 
WARSZAWA, 16-V. (Pas.) Prezydjum Rady Ministrów komunikuje na- GAREmŲ, budzi“ i do tndrciej pracy zagras: 

stępujący akt: Wobec zrzeczenia się przez Pana Stanisława Wojciechow- dujemy nazwiska jako autorów: Antoniego 
skiego stanowiska Prezydenta Rzeczypospolitej, obejmuję na zasadzie art. skiego, Jeraego eisi Wi, ido. 
40 Konstytucji zastępczo funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej. le , Eugenjusza Starczewskiego i ia. 

Warszawa 16 maja 1926 r. (—) Rataj nych. ' 
Marazałek Sejmn. — 
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Wiademości, które nadeszły w dniu 

wszorajszym przyniosły znaczne od- 

prężenie nastrojów. Można powie- 

dzieć. że dzień wczorajszy przyniósł 

am zupełne wyklarowanie się sytu- 
acji pod względem wojskowym. 

Cały były zabór rosyjski uznał wła- 

dzę Marszałka Piłsudskiego. Liczne 
_addziały wojskowe stacjonujące na 
tym terenie entuzjastycznie ustosun- 

kowały się do inicjatywy b. Naczel- 
aogo Wodza, poddając się całkowicie 

pod dego rozkazy. 

Wiadomości, które nadchodzą z Ma- 

depolski noszą także charakter całko- 

wicie uspakajający. Jedynie sytuacja 

paaująca na ziemiach b. zaboru pru- 

skiego nie jest dotychczas dokładnie 

zaana. Ale nawet, gdyby nastąpiły 

tam jakieś awanturnicze próby ze 
„strony emerytów w rodzaju Dowbora- 

Muśniokiego lub Raszewskiego — to, 

jakkolwiek mogą one spowodować 

rezlew krwi, trudno sobie wyobrazić 

żeby mogły poważnie zachwiać obe- 

eną sytuację militarną. 

Okresy stanowczej walki, kiedy 

zwęczne wykorzystanie możliwości 

ekwili może ogromnie zaważyć па 

szali wypadków, nie są dla zwolenni- 

ków walczących obozów okresami u- 

sposabiającemi do dłuższych refleksji, 

Wszystko, co młode, zdrowe, silne i 

twórcze, wszystko, co, nie jest chore 

ia starczy uwiąd staje w takich chwi- 

laeh de czynnej pracy bojowej lub 

erganizacyjnej i niema czasu na dłuż- 

sze rozumowania. Z chwilą jednak, 

gdy mija niebezpieczeństwo i sytna- 

€ja odpręża się. przychodzą chwile 

eceny i rófleksji. 

W ciągu kilku ostatnich dni graeż 
żywaliśmy taki gorący okres pod 

zmakiem gotowości do czynnej akeji, 

Meżaa było różnie zapątrywać się na 
akcję zbrojną Marszalka Pilsudskie- 

go. różnie oceniać wynikające na jej 

tle. możliwości, ale dja każdego prze- 
eiwnika obozu naszej rodzimej czar- 

nej sotni bylo jasnym, „że zwycię- 

stwo Witosa -- to. zwycięstwo | naj- 

ezarniejszej reakcji, opartej о° naj- 

bardziej destrukcyjne i najbardziej 

zdeprawowane moralnie elementy na- 
szego nacjonalizmu. I ta świadomość 

w krytycznych dniach walki wystar- n 
ezała... Swiadomość ta zjednoczyła w 

„ ostatnich dniach zwykle tak bardzo 

, resptoszkowaną Polską lewieą. 

Driś jednak. gdy sytuacją Mar- 
szałką Piłsudskiego stała się pod 
względem militarnym ustabilizowaną 

przychodzą chwile krytycznej oceny 
wynikających z niej konsekwencji, 

Ostatnie wiadomości z Warszawy da- 
ją niestety poważne podstawy do 

„ «baw, ażeby zapoczątkowana akcja 88- 

naeyjna nię spaliła na panewce. 

Depesze, które nadchodziły z 

Na zwrotnym punkcie. 

„szego życia gospedarczego 

>: U 

Warszawy przedstawiały nam akcję 

Marszałka Piłsudskiego, jako podjętą 

w obronie armji przed rozkładowemi 

wpływami zdeprawowanych polityków. 

Ale kraj cały widzi w Marszałku 
Piłsudskim więcej, niż generała bro- 

niącego interesów wojska. Widzi w 

nim wielkiego bojownika о niepod- 

ległość, jednego z twórców odrodzo- 

nej Polski, który w dniach ciężkiego 

kryzysu gospodarczego i moralnego 

przychodzi aby żelazną ręką wpro- 

wadzić ład i porządek do naszego 

życia wewnętrznego, by przeprowa- 

dzić sanację gospodarczą, Oraz uwol- 

nić kraj od żerujących na jego ciele 
paskarzy politycznych. 

Kraj cały tęskni do jakiejś wiel- 

kiej, silnej indywidualności, któraby 
potrafiła go wyprowadzić z obecnego 

bezładu. Marzymy wszyscy 0 zdecy- 

dowanym, energicznym wodzu, który- 

by potrafił na cztery wiatry rozpę- 

dzić rozwydrzonych karłów partyj- 

nych oraz ujął w mocne dłonie ster 
naszej nawy państwowej. 

Opromieniony łegendą Komendant 

I Brygady zawsze wydawał się nam 

właśnie taką indywidualnością. Taką 

też indywidualność widzą w nim 

tysiące ochotników gotowych w każ- 

dej chwili stanąć pod broń, by iść 

w sukurs byłemu Naózelnemu Wo- 
dzowi. 

Ostatnie depesze warszawskie przy- 
noszą jednak wiadomości trudne do 

uwierzenia. Oto po ciężkich ofiarach 

i krwawych walkach, które dały Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu * zupełne zwy- 

cięstwo, powstaje znowu rząd parla- 

mentarny, zależy od przesiąkniętych 

duchem korupcji i prywaty partji sej- 

mowych. Marszałek Piłsudski ma z0- 

stać w nim tylko Ministrem Wojny. 
| Qzy krwawa tragedja warszawska 

została wywołaną tylko po to, by 

zmienić podział tek ministerjalnych, 

nie zmieniając systemu, tylko po to, 
by na miejsce Prezydenta Wojcie- 

chowskiego Zgromadzenie Narodowe 
wybrało jakąś nową bezwolną marjo- 

netkę? Jest w tym wszystkim jakieś 

okropne, tragiczne nieporozumienie. 

* Panie Marszałku! Kraj cały ocze- 
kuje od Pana mocnych, zdecydowa- 
nych posunięć. Jestem pewien, że 
nawet wielu dawnych przeciwników 

polityeznych stanie przy Tobie, gdy 

moeną ręką ład i porządek do na- 

i poli- 
tycznego zaczniesz wprowadzać. 

Kraj cały oczekuje, że sławny 
bojownik o niepodległość i Naczel- 

nik odrodzonej Polski stanie się raz 
jeszcze Jej dobrym genjuszem w 

walce z wrogiem najgroźniejszym, z 

duchem anarchji, bezładu, partyjni- 
etwa i prywaty, który dotąd u nas 

rządził, Bor. 
  

Musztarda po obiedzie. 
WARSZAWA 15-V, (Pat). Pan Marszałek Sejmu Rataj w zastępstwie 

Prezydenta Rzeczypospolitej wystosował 15 maja 1926 roku następujące 

pisme do pana Wineentego Witosa Prezesa Rady Ministrów: 

„Przyęhylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję zwalniam 

Pana z urzędu Prezesa Rady Ministrów i wszystkieh członków z zajmo- 

wakych przez nich urzędów”. 

ВОЕ. W. lh TAB МА ВК 

Po wyborach kowieńskich. 
Skład obranego przed kilku dnia- 

mi Sejmu litewskiego tłumaczyć nam 
będzie zaszłe na tamtejszym terenie 
przesunięcia w opinji publicznej do- 
piero wówczas, gdy wyniki obecnych 
wyborów porównamy ze składem u- 
stępującego 5ejmu, powołanego do 
życia w r. 1923, 

Sejm z r. |Sejm obrany : | 
ANY JZK CIO V.1926 r. 

Ludówcy | 16 | 24 
Soc. demokracja | 8 15 
Chrz. demokracja | | l 14 
Zw. Gospodarczy ‚ Ю 
Eederacja Pracy iż \ 5 
ydzi 7 3 

Polacy 4 4 
Niemcy | 1 
Rosjanie | 0 

Kłajpedzi anie = Э 
Narodow. (prawica) 0 3 
Partja Rolników — | 1 
* i L ! 

Кагет 7% | 85 

Poczynając od prawicy zauważyć 
musimy, że stronnictwo „narodow- 
ców*. dawniejsza „pażauga* (postęp), 
nie posiadała w żadnym z poprzed- 
nich Sejmów przedstawicieli. Obecnie * 
weszła tam z 3 mandatami, wnosząc 
znaczny zapas inteligencji i rozwagi. 
Na czele stronnictwa stoi b. prezy- 
dent państwa Smetona i Prof. Val- 
demaras. Oni też zapewne piastować 
będą mandaty. 

Związek Gospodarzy stanowił do-. 
tychczas część prawicową bloku Chrze- 
ścijańskiej Demokracji, nim ta była 
zwycięską, Obecnie występował dość 
samodzielnie przy wyborach, tracąc 
z 14 poprzednich mandatów 4. 

Ugrupowanie to skłonnem byłoby, 
jak się daje wyczuwać, do utworze- 
nia centrum chłopskiego, wspólnie z 
odłamem Ludowców, noszącym miano 
„Związek Gminniaków" (Valstiecziu 
Sajunga). Statystyka ogłoszona nie 
podaje, niestety, ilości mandatów te-. 
go odłamu w bloku „Ludowców*, 

Lewicowy odłam byłego bloku 
rządzącego „Federacja Pracy“ ponio- 
sła zdecydowaną klęskę, ratując z 12 
dawnych mandatów zaledwie 5, Za- 
chowania się tej grupki nielicznej 
przewidzieć w obecnych warunkach 
trudno. Grawituje ona bardzo ku le- 
wemu skrzydłu „ludowców". Być mo- 
że, że będą próby pozyskania jej z 
tej strony. 

Chrześcijąńska demokracja (Sensa 
stricto) utrzymala dotychczasowy stan 
posiadania: 14 mandatów. Wątpliwem 
jest wszakże, czy potrafi wznowić 
blok swój dotychczasowy z dwoma 
powyższymi odłamami, które chętniej 
zbliżą się, być może, ka zwycięskiej. 
lewicy; tembardziej, że odium lewicy 
leży nie na nich, a przedewszystkiem 
na chrześcijańskiej demokracji, jako 
takiej. 

Ludowcy zwycięsko podnieśli swój 
stan posiadania z 16 na 24 mandaty, 
W łonie ich są przecież 2 odłamy, 
reprezentujące zgoła różne: i ргле- 

ciwstawne sobie sfery interesów: 
wspomniany „Związek Gminiakėw“, 
zrzeszający włościan-posiadaczy i od- 
łam ludowców-socjalistów, reprezen- 
tujący iuteresy małorolnych i prole- 
tarjatu rolnego. Nie znamy bliżej 
układu sił tych dwu grup' w łonie 
„ludowców*. 

Socjalni demokraci podwoili ilość 
mandatów (z 8 na 16) i przedstawiać 

- będą silną opozycję lewicową. Wąt- 
pliwem jest, lub niemal wyłączonem, 
by chcieli wejść do jakiejkolwiek 
kombinacji rządowej. Jest. to stano- 
wisko ich zasadnicze w dobie obee- 
nej, 

Wreszcie mamy 
ści narodowych. 

Jest rzeczą ciekawą, że Rosjanie 
w tej grupie stracili jedyny mandat. 
jaki posiadali, Niemcy stracili poło- 
wę, przechodząc z.2 na 1 posła, Ży- 
dzi więcej niż połowę, tracąc @ 7 ро- 
przednich, aż 4 mandaty. Jedni tylko 
Polacy z wszystkich mniejszości po- 
trafili utrzymać swój stan posiadania, 

grupę mniejszo- 

„zachowując dotychczasowe 4 man- 
daty. 

Pomyślny ten wynik staje się 
tembardziej zastanawiającym, iż właś- 
nie szalejący nacjonalizm litewski 
przedewszystkiem prześladował roda- 
ków naszych przez całe trzy ubiegłe 
lata. 

W tych warunkach utrzymanie re- 
prezentacji sejmowej „polskiej na do- 
tychczasowym poziomie wypada uznać 
za istotne zwycięstwo. 

Straty, poniesione przez inne 
mniejszości, tłumaczyć należy brakiem 
solidarności. Zarówno wśród Żydów, 
jak i Rosjan obserwować się dawały 
ostatnio silne prądy rozsadzające 
jednolity front narodowy. Doprowa- 
dziło to do wystawienia szeregu list, 
niezblokowanych z sobą, które prze- 
padły. 

Opozycja przeciw blokowi „cha- 
decji* przy obecnych wyborach przed- 
stawia, jak widzimy 2 rysu powyż- 
szego, bardzo różnolitą mozaikę in- 
teresów klasowych, względnie naro- 
dewych. Dołączyła się do niej obec- 
nie grupa 5-ciu posłów z Kłajpedy, 
przedstawiających zwarty front se- 
paratyzmu tej prowincji. Jeżeli do- 
damy do tego znane stanowisko Бо- 
cjalnej Demokracji, która pozosta- 
wia sobie wolną rękę i życzy trwać 
w opozycji, to utworzenie większości 
rządowej w zbierającym sią sejmie 
do łatwych zadań nie da się  zali- 
czyć. 

Przedwczesnem byłoby dziś już 
stawić w tym wzgłędzie jakieś horo- 
skopy, tembardziej, że w łonie frak- 
cyj litewskich postrzegać dawały się 
pewne nowe ciążenia, wzmiankowane 
wyżej. Czy i o ile doprowadzą one 
do poważniejszych zmian w dotych- 
czasowych blokach na arenie sejmo- 
wej — pokaże blizka przyszłość. Od 
tych zaś zmian — z kolei — uzależni 
się ściśle sprawa stworzenia więk- 
szości w nowym sejnie. A. C. 

Sytuacja na Litwie. 
Przypuszczalny skład rządu na Litwie. 

KRÓLEWIEC, 15.V (Pat.) Koncepcja utworzenia nowego rządu na 
Litwie przedstawia się w sposób następujący: 

Przypuszczalny blok rządowy stworzony zostanie z ludowców i naro“ 
dowców „Tautinikai* przy poparciu socjal-demokratów i mniejszości 
dowych. 

Blok taki rozporządzałby 23 głosami ludowców, „tautininkai*, 

naro- 

a po- 
pierany byłby 15 głosami socjal-demokratów i 8 głosami mniejszości naro- 
dowych na 85 posłów w ogólności. 

Wymieniane są następujące kandydatury: 
premjer — Sleżewiczus; sprawy zagraniczno — smetona albo Sidi- 

kauskas, wojna Welikis lub Staugajtis, finansów Plewiński, oświata — Ple- 
zajtis (?) 

Kandydatury na prezydenta republiki są następujące: 
lejszys, Grinius, Smetona i Leonas. 

Birżyszka, Wi- 

S są pas, 08 

Ošwiadczenie Marsz. Rataja. 
WARSZAWA, 15.V (Pat). Pan Marszałek Rataj złożył przedstawicie- - 

lem prasy następujące oświadczenie: 
Wiadomą jest Panom sytuacja, którą zastałem obejmując dziś o 3 w 

neey zastępezo funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej, uważając za swój obo- 

wiązek skierowanie o ile możności jaknajprędzej sytuacji na normalne 

prawne tory. Musiałem PA z konieczności liczyć się z odziedziezoną 

sytuacją. 
Mam głębokie pižeidkianiė, že wszystkie ezynniki dołożą starań, aby 

paeyfikaeja stosunków nastąpiła jaknajprędzej. Panów, jako tych, którzy 
„ mają wpływ na opinję publiezną, proszę aby działali w tym kierunku. 

Oświadczenie nowego premjera. 
WARSZAWA, 15.V (Pat.). O godz. 9 wieszorem do Klubu sprawozdaw- 

parlamentarnych przybył p. Prezes Rady Ministrów i Minister Kolei 

l i oświadczył zebranym przedstawicielom prasy co następuje: | 

Rząd. mój pomolany jest do zlikwidowania wytworzonej sytuacji. Da 

ea bezpieczeństwo obywatelom, zapewni spokój ee do normalnej 

0 
| Oezyvišeie, rząd mój trwać będzie do wyboru Prezydenta. Rzeczypo- 

® з‚шщ przez Zgromadzenie Narodowe, który to wybór odbędzie się w naj- 
blitszym onasie. 

Rrąd stać będzie bezwzględnie na stanowisku Konstytucji. 

    

Wyzywająca postawa litewskich faszy- 
. stów. 

KROLEWIEC, 15.V. (Pat.) „Konigsberger Allgemeine ztg. pisze, że 

grupa radykalnych nacjonalistów-=faszystów na Litwie daży wbrew wy- 

nikom wyborów do zapewnienia władzy chadecji. W Rosieniach zamor- 
dowano tamtejszego burmistrza. W innych miejscowościach rozrzucane są 

prokłamacje faszystów, grożące rosłówem krwi na wypadek ustąpienia obee- 
nego rządu. 

„Lietuvos Żinios* pisze, że utworzyły się grupy, mające przeciwdziałać 

zamachom faszystowskim. Rząd polecił skonfiskować numery tego pisma. 

  

Stanowisko stronnictw lewicowych. 
WARSZAWA, 15-V. (Pat.) Kluby PPS. i „Wyzwolenie* i „Stronnictwo 

Chłopskie” powzięły na swych posiedzeniach uchwały, w których wstąpie- 

nie swe do przyszłego rządu uzależniają od wykonania szeregu warunków. 

Zawieszenie urzędników. 
WARSZAWA, 15.V (Pat.). Z rozkazu władz wojskowych zawieszeni 

zostani w swoich czynnościach p. p. Jan Moszczeński. generalny Dyrektor 
Poczt i Telegrafów, oraz wiee-dyrekterowie Henryk Helman i Włodzimierz 
Dobrowolski. —. 

Funkcje generalnego Komisarza Poozt, Telegrafów i Telefonów objął 
z rozkazu Marszałka Piłsudskiego p..Paweł Szczurek, 

  

sżĘ 4% 
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Ma faja fobol. w Warszawie po 
stronie Marsz. Pilsudskiego. 

W czwartek wieczorem w  war- 
szawskim organie N. P. R. „Głosie 
Codziennym“ ukazała się odezwa, 
którą podajemy za o: SZ 
(Nr. 131 % dn. 14.V.): 

Koledzy robotnicy! 
Moment rozgrywki między tymi, 

którzy Polskę budowali, a tymi któ- 
rzy na Polsce robili interes, nad- 
szedł, 

Sumienie narodu Polskiego —Armja 
Polska—która stojąc zdala od wieh- 
rzeń i kłótni partyjnych — przemó- 
wiła. 

Nie mogła znieść wszystkich 3za- 
chrajstw, które pod powa j e 
tyzmu uprawiano. * 

Nie mogła ścierpieć, by ta Polska, 
za którą młode swe życie pragnęli 
oddać, stała się żerowiskiem sępów 
wstecznictwa i reakcji. 

Nie mogła przeboleć, jak z dnia 
na dzień marnowano krwią i trudem 
wyzwoloną ich czynem Polskę; jak w 
obrzydliwej grze ciemnych sił zdzie- 
rano resztki ich sławy i chwały, jak 
najzasłużeńszych oficerów, przesła- 
niano wybrakowanemi niedobitkami 
armji państw zaborczych, jak ukocha- 
nego ich Wodza — Józefa Piłsud- 
skiego skazywano na powolne kona- 
nie w męce bezczynu w Sulejówku. 

Szczytem zaś wszelkiego bezwsty- 
du juź nie tylko poliezkiem, ale urą- 
gowiskiem dla Armji Polskiej było 
mianowanie przez bezwolńego Prezy- 
denta Wojciechowskiego — gabinetu 
Witosa. 

Wojsko Polskie, ten delikatny in- 
strument życia narodu,nie mogło dłu- 
żej czekać z założonemi rękami i po- 
stanowiło usunąć tę zgniliznę, która 
ropiejąc na organizmie Polski, za$ra- 
żała skażeniem całego państwa, - 

„ Na ulicach Warszawy wre. walka, 
Walka o lepszą, piękniejszą przy- 
szłość Polskil 

Ze smutkiem musimy przyznać, że 
niestety Narodowa Partja Robótnicza 
w osobach swych przedstawicieli 
zbłądziła. 

Tracąc coraz to więcej kontakt z 
pulsującem życiem dołu robotniczego, 
tracili świadomość, że nie ich miej- 
sce jest obok Witosa i Kiernika.'P0- 
nad iuteres ojczyzny przełożyli wy- 
godne stanowisko w —— FZĄ - 
dowej. 

Narodowa Parija Robotnicza nie 
może pójść z tymi, którzy štale byli 
wrogami klasy robotniczej i og 
być nie przestali. 

"Droga ludu pracującego razem 4 
demokracją i wodzem Jej — Józefom 
Piłsudskim, 

  

Hołd Białorusinów 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

'Tymczasowa Rada Białor. w Wil- 
nie, na swem. posiedzeniu nadzwy- 
czajnem w dniu 16 bm., uchwaliła 
wysłanie następującej depeszy gratu- 
lacyjnej do Marszałka: 

Warszawa Kwatera Główna 
Marszałek Piłsudski, 

W odmęcie chaosu góspódarczego 
i ogólnej nędzy i niezadowolenia 
ludności oczy wszystkich skierowane 
były na Cię, Panie: Marszałku, jako 
na jedyny w Polsce autorytet, wła- 
dny dłonią Mocarną skierować nawę 
Państwową na tory Prawa i prawdy, 

Traktowany iście po macoszemu 
kraj nasz w tem utęsknienia do ładu 
i prawa brał najbardziej żywy i ser- 
deczny udział, oczekując od Wielkie- 
go Syna swej ziemi ratunku. | 

1 oto ziściły się tęskne nasze o- 
czekiwania i nadzieje. W ezynie Wo- 
dza dęmokracji Polskiej widzimy za- 
czyn ziszczenia wielkich zagad demo- 
kratycznych, proklamowanych w hi- 
storycznej chwili zwolnienia Ziem 
Białoruskich od nawały bolszewickiej. 

Tymczasowa Rada Białoruska, re- 
prezentująca to społeczeństwo: Bia- 
łoruskie, które włączności-i bratniej, 
zgodnej z Narodem Polskim  współ- 
pracy pragnie zbudować swą lepszą 
przyszłość, wita Cię, Wodzu w tej 
wielkiej dziejowej chwili przełomu i 
składając hołd i serdeczne życzenia 
doprowadzenia do końca zamierzonej 
akcji sanacyjnej w całej Polsce, wy- 
raża żywą nadzieję bliskiego  zisz- 
czenia narodowych i kulturalnych 

"ideałów Narodu Białoruskiego. 
W imieniu Tymcz. Rady Białorna- 

kiej Prezes Pawlukiewicz. 

Dnia 15 maja 1926 r. 
Wilno, 

KRYNICA $5. 
Dr. Herman Kórbel 

ordynuje jak w łatach poprzednich 
od 10 maja do 10: października 
w Pensjonacie „MARJA“, 
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Wśród wileńskich sfer gospodarczych. — [0 mianifegtacje М ( Mar: 

Nie bacząc na przeszkody komu- 

nikacyjne życie gospodarcze w Wil- 

nie nie zostało wytrącone ze swej 

"równowagi. 
Sfery gospodarcze naszego mia- 

sta te tak doniosłe wydarzenia pań- 

stwa przyjęły z całym spokojem. 

© Ufają one, że wreszcie nastąpi 

- sanacja skarbowo-gospodarcza, która 

wydobędzie Polskę z dotychczasowe- 

go chaosu. 
Kurs dolara nieoficjalnie 11.50. 

Tendencja wyczekująca. Na rynku 
braku artykułów nie zauważono. Ce- 
ny tylko niektórych artykułów, któ- 
rych narazie brak wzrosły nieznacz- 
nie. Ceny zaś pieczywa nie zostały 
podwyższone. 

Naogół zaś tendencji podwyższe- 
nia cen nie daje się zauważyć. 

W związku z przeszkodami komu- 

nikacyjnemi powstały pewne trudno- 
ści przy uiszczaniu weksli. 

To też z inicjatywy Banków pry- 
watnych p. prezes wileńskiego od- 
działu Banku Polskiego zwołał oneg- 
daj posiedzenie, na które przybyli 
przedstawiciele poważniejszych ban- 
ków w Wilnie. 

Bank Polski zgodził się, ażeby 

weksle płatne w końcu tygodnia mo- 
gły być uiszczane w poniedziałek, 

przyczem wystawcy weksli nie będą 
umieszczeni na czarnej liście, co się 
zazwyczaj poprzednio w podobnych 

. wypadkach praktykowalo, 
Celem zapobieżenia  masowemu 

wycofaniu wkładów uchwalono, że 
Banki jednorazowo wypłacą maximum 
500 złotych, 

Ażeby jednak życie gospodarcze 
nie zostało zatrzymane w swoim bie- 

gu, postanowiono przemysłowcom wy- 

płacać, zgodnie z listami płacy ro- 

botników, sumy im na ten cel nie- 
zbędne. 

Uchwały te są oczywiście zupeł- 

nie słuszne i podyktowane koniecz- 
nością chwili. 

Następne posiedzenia Banków od- 

będzie się dzisjaj wieczorem w gma- 

chu Banku Polskiego. 

Jak nas informują, Stowarzysze- 
nie Kupców i Przemysłowców Chrze- 
ścijan, jako też Związek Kupców i 

Przemysłowców Żydów dzisiaj wie- 

czorem zwołuje narady w sprawach 
gospodarczych Ściśle z chwilą obec- 
ną związanych. 

Chciejmy wierzyć, że powzięte 

przez wsponiniane instytucje gospo- 

darcze uchwały nacechowane będą 

powagą chwili i wysokiem poczuciem 

obywatelskiem. M. G. 

Skutki strajku w Angliji. 
LONDYN, 15-V. (Pat.) Związek przedsiębiorców przemysłowych ko- 

munikuje, że wobec zmniejszenia się zapasów węgla przemysł nie może 

przyjąć wszystkich byłych pracowników. którzy zgłosili się po zakończeniu 

strajku. : 
1\те|\‹а ilość przedsiębiorstw przemysłu mechanicznego „będzie zmu- 

szona do przerwania pracy o ile nie nastąpi w najbliższym czasie poprawa 

w górnictwie. : 

Anglja па drodze ku normalnym 
stosunkom. 

LONDYN, 15-V. (Pat.) W większości miast tramwaje, koleje pod- 

ziemne i autobusy kursują coraz normalniej. Ograniczenia w spożyciu 

węgla w przemyśle oraz na potrzeby prywatne trwają w dalszym ciągu. 

Zakończenie strajku kolejowego w Anglji. 
LONDYN, 15.V (Pat.) Urzędowo donoszą, że strajk kolejowy został 

ostatecznie zakończony. 

Propozycje Baldwina. 
LONDYN, 15.V. (Pat.). Projekt porozumienia w przemyśle węglowym 

przedłożony stronom przez premjera Baldwina oparty jest przedewszyst- 

kiem na sprawozdaniu królewskiej komisji węglowej. 

Projekt przewiduje wniesienie jeszcze w ciągu bieżącej sesji parla- 

mentu wniosku w następujących sprawach: w kwestji małych kopalń, po- 

wołania urzędu krajowego do spraw płac w przemyśle węglowym, powoła- 

nia rady krajowej do spraw elektryfikacji i wytwórczości materjałów opa- 

łowych. 
7 Premjer proponuje również kompromisowe ustalenie minimum płac, 

. Na wypadek, gdyby przemysłowcy nie mogli sprostać tym warunkom rząd 

udzieli im pomocy finansowej w wysokości trzech miljonów funtów. sterlingów. 

Specjalna komisja przemysłowców i górników, której przewodniczyć 

będzie osoba neutralna, zajmie się ustaleniem ogólnego porozumienia 

w sprawie płac i długości dnia pracy. 

AINA O RIO POPE EEN ORO GT ONZE ORAS 

Gessler uważa swą misję za skończoną. 
BERLIN, 15-V. (Pat.) Minister Reischwehry Gessler oświadczył Pre- 

zydentowi Rzeszy, że misję swą uważa za skończoną. 

Możliwość jedynie rekonstrukcji 
gabinetu w Niemczech. 

BERLIN, 15.V. (Pat.). W ciągu dnia dzisiejszego burmistrz Kolonji 

Adensuer otrzymał od Prezydenta Rzeszy misję utworzenia gabinetu. Aden- 

suer może liczyć na poparcie ze strony socjalnych demokratów, wobec 

czego prawdopodobnie jeszcze dzisiaj a najpóźniej jutro będzie mógł utwo-. 

rzyć nowy gabinet, który będzie miał tę samą strukturę parlamentarno- 

polityczną jak ostatni z wyjątkiem urzędu kanclerskiego oraz teki spra- 

wiedliwości, które będą obsadzone przez nowych ludzi. ‚ 

Monarchišci niemieccy dąžą 
do przewroru. 

: BERLIN, 15-V. (Pat) Przed przystąpieniem do porządku dziennego 

obrad dzisiejszego posiedzenia Sejmu Pruskiego komunista Bartels doma- 

gał się natychmiastowego omówienia wniosku komunistycznego w sprawie 

wyjaśnienia przez rząd kwestji, jakie zarządzenia zostały wydane dla prze- 

szkodzenia jawnym już przygotowaniom monarchistów do przewrotu, 

Mówca ostro krytykował dotychczasowe postępowanie władzy, która 

nie aresztowała przwwódców. zamierzonego puthu. Mówca zaznaczył, iż 

rząd pruski stchórzył przed monarchistami. : : 
Demokrata Falk, przeciwstawił się wnioskowi komunistów, natomiast 

nacjonalista Liidecke zgodził się na omawianie wniosku posła komunistycz- 

nego, zaznaczając, iż okaże się wówczas: cała bezpodstawność zarzutów, 

niesłuszność rewizyj i aresztowań. Jednakże większość Izby odrzuciła oma- 
wianie wniosku komunistycznego. 
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Rozkaz Dowódcy K. O. P. 

WARSZAWA, 15-V. (Pat.) Dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza gen. 

Henryk Minkiewicz wydał 15 maja r. b. za liczbą 4837 następujący rozkaz 

do żołnierzy korpusu: 
Prezydent Rzeczypospolitej Wojciechowski złożył swą godność 14 b. 

m. w ręce Marszałka Sejmu Rataja. Cabinet Witosa dymisjowany. Naczelna 

władza w rękach Marszałka Piłsudskiego. Ubólewania godne, bratobójcze 

walki ustały. ! 
Oficerom i szeregowym K. O. P. za okazaną karność i spokój w peł- 

nieniu służby na pograniczu podczas rozgrywania się tragicznych wypad- 

ków wewnątrz państwa wyrażam podziękowanie i żywą nadzieję, że i nadal 

ciężką waszą służbę będziecie pełnić jak dotąd czujnie i z pełnym poczu- 

ciem honoru, strzegąc granic państwa. Na cześć państwą i naszego Naczel- 

nego Wodza żołnierze wzniosą trzykrotnie akrzyk: | „Niech żyje Polska, 
niech żyje Marszałek Piłsudski". (—) Generał Minkiewicz, 

3 : Dowódca K. O. P. 

szałka Piłsudskiego. 
Z dnia 14.V 1926 r. 

Po rozproszeniu rozentuzjazmo- 
wanych tłumów żywiołowo manifestu- 
jących na cześć Marszałka Piłsudskie- 
go przed gmachem województwa przez 
pewien czas panował na mieście spo- 
kój. Czuć tylko było wielkie podnie- 
cenie i zaciekawienie wśród tlumnie 
spacerującej po głównych ulicach pu- 
bliczności, do której uszu ciągle do- 
latywały nawoływania chłopców re- 
klaminiących sprzedawane dodatki nad- 
zwyczajne. „Dziennik Wiłeński* wy- 
dał również dodatek nadzwyczajny 
którego treść w pewnym stopniu nie- 
pokoiła tłumy, gdyż podana tam by- 
ła wiadomość o przeniesieniu przez 
Marszalka Piłsudskiego swej Kwatery 
Głównej na Pragę, co mogło być ro- 
zumiane iż wojska Marszałka wyco- 
fały się z Warszawy. | dopiero doda- 
tek nadzwyczajny „Kurjera Wileńskie- 
go* rozproszył wszelkie wątpliwości. 
Marszałek Piłsudski zajął Belweder!.. 
Ta wiadomość porwała masy. Samo- 
rzutnie zebrał się tłum złożony z kil- 
kudziesięciu ludzi, którzy glośnymi 
okrzykami na cześć Marszałka akcen- 
tował radość z odniesionego przezeń 
zwycięstwa. Do tej małej grupki do- 
łączać się zaczęli przechodnie i za 
chwilę cały ttum wśród śpiewu „My 
pierwsza Brygada" i niemilknących o- 
krzyków na cześć Marszałka poma- 
szerował pod gmach Inspektoratu ar- 

   

     
   

mji w parku Cielętnika, domagając, 
się ukazania się na balkonie generała 
Rydza Śmigłego. Nic nie pomogły za- 
pewnienia adjutantury, iż p. generała 
niema — tłum nie chciał od swego 
żądania odstąpić czekając cierpliwie 
na ukazanie się generała! 

Ukazuje się gen. Rydz Śmigły któ- 
ry dziękuje manifestującym tłumom 
za okazane uczucie przywiązania do 
Marszałka Piłsudskiego i prosi o za- 
chowanie spokoju. Podkreśla, iż wra- 
zie gdyby zaszła potrzeba zawezwie 
zebranych przed Inspektorat wówczas 
% mogli czynem wykazać swe uczu- 
cia. 

Nadchodzą oddziały policji i roz- 
praszają tłum, tłum rozproszony nie 
rezygnuje z dalszych manifestacji. 
Zbiera się znowu u wylotu Cielętnika 
i kieruje się w stronę ul. Mickiewicza 
tu jednak tyraljera policji utworzona 
z 30 policjantów rozproszyła tłum. 
Manifestanci zbierają się znowu na 
ulicy Mickiewicza i marszerując w gó- 
rę Śpiewają ciągle „My Pierwsza Bry- 
gada". Co chwilę rozlegają się okrzy- 
ki na cześć Marszałka. Od czasu do 
czasu daje ktoś upust swoim uczuciom 
i krzyczy „precz z Witosem*. Tłum 
podchwytuje ten okrzyk, który długo 
rozbrzmiewa wśród manifestujących i 
przechodniów, którzy  solidaryzując 
się z manifestantami przyłączają się 
do nich i Policja znowu naciera. Bez- 
skutecznie jednak. Manifestanci roz- 
proszeni tu, zbierają się dalej i tak 
do późnej nocy brzmią głośnę okrży- 
ki i pieśń l-szej Brygady.  Zdan. 

Jednodniowy strajk generalny 
w Warszawie 

Jak donosi „Polska Zbrojna* z 
piątku dnia 14-go b. m., we czwar- 
tek wieczorem Komitet Wykonawczy 
P. P. S. uchwalił proklamować w 
Warszawie, aż do odwołania strajk 
powszechny, skierowany przeciw rzą- 
dowi p. Witosa. 

Ze strajku wyłączone zostają za- 
kłady użyteczności publicznej takie, 
jak wodociągi, gazownia, elektrownia, 
piekarnie, rzeźnie, by nie utrudniać 
akcji wojskom  Marszółka  Piłsud- 
skiego, : 

Strajk ten trwał niecałą dobę, 
bowiem już komunikat oficjalny z 
dnia 15 bm., podpisany przez gen. 
Burharta-Bukackiego, który zamieś- 
ciliśmy w naszym dodatku nadzwy- 
czajnym Nr. 2 z dnia wczorajszego, 
doniósł, że strajk wczoraj niezwłocz- 
nie, po opanowaniu stolicy przez 
Marszałka Piłsudskiego, został za- 
wieszony i wszędzie przystąpiono do 
pracy. 

  

Z sądów. 
— Jeszcze jedna ekzekucja w 

Wilnie. W najbliższych dniach zo- 
stanie rozstrzelany w Wilnie znany 
bandyta Narywańczyk, który na czele 
swej bandy dokonał napadu na ро- 
ciąg pod Łunińcem, którym to po- 
ciągiem jechał były wojewoda nowo- 
gródzki p. Downarowicz, 

Sąd Okręgowy skazał Narywań- 
czyką, na karę śmierci przez ro0z- 
strzelanie. Wobec czego korzystając 
z przysługującego mu prawa Nary- 
wańczyk wniósł apelację, którą Sąd 
Najwyższy odrzucił nie widząc żad- 
nych powodów. 

Wobec czego w  najbliźszych 
dniach zostanie wyrok Sądu Okręgo- 
wego wykonany. (1) 

WILRNSKI wa 6 

W sprawie rekonstrukcji Rady bigi 
Odroczenie decyzji w sprawie liczby sta- 

łych miejsc w «adzie. 
GENEWA, 15.V. (Pat,). Komisja reorganizacyjna zakończyła dyskusję 

generalną. Decyzję w sprawie liczby stałych miejsc w Radzie Ligi odro- 
czono do przyszłej sesji. 

Przedstawiciele Niemiec, Francji, Anglji, Włoch i Belgji wypowie- 

dzieli się za propozycją Спашеро żądająca trzech niestałych miejsc dla 
kontynentu południowo-amerykańskiego. 

Plan lorda Cecila ma widoki powodzenia 
LONDYN, 15.V. (Pat.). Reuter donosi z Genewy: według zapatrywa- 

nia obserwatorów zbliżonych do komisji reorganizacyjnej istnieje prawdo- 

podobieństwo, że plan lorda Cecila przewidujący powiększenie liczby nie- 

stałych członków Rady i dotyczący sposobu wyborów tychże członków 
uzyska znaczną większość głosów członków komisji. 

e 

Stanowisko Niemiec i Hiszpanji. 
GENEWA, 15.V. (Pat.). Delegat niemiecki ambasador von Hosch 

oświadczył w komisji reorganizacyjnej, że Niemcy zgadzają się na po- 
większenie liczby niestałych członków Rady Ligi do 9 (dziewięciu) o ile 
komisja poweźmie taką rezolucję jednogłośnie. 

Delegat Hiszpanji Palacios oświadczył, że o ile żądanie przyznania 
Hiszpanji stałego miejsca nie będzie uwzględniona współpraca Hiszpanji 
z Ligą nie będzie możliwa, 

Obrady genewskie. 
GENEWA, 15.V (Pat.) Na posiedzeniu komisji reorganizacyjnej przed- 

stawiciel Brazylji zażądał przyznania dla Ameryki Południowej dwuch 
miejsc stałych, z których jedno przeznaczone byłoby dla Brazylji. 

Delegat Brazylji sprzeciwił się powiększeniu liczby miejsc niestałych 
z wyłączeniem tylko miejsea dla Niemiec. 

  

Komentarze niemieckie do wydarzeń w 
Polsce 

BERLIN, 15.V. (Pat). Jedynem pismem tuiejszym, które zajmuje się” 
wypadkami w Polsce jest „Vossische Ztg.*. 

R Dziennik ten zaznacza na wstępie, że niewiadomem jest dotychczas, 
jakie stanowisko zajmie Piłsudski czy szefa gabinetu generalicji, czy też Pre- 
zydenta. 

W każdym bądź razie wszelki nowy rząd bez względu na to jaki 
będzie nowy kurs w Polsce będzie pozostawał pod jego kierownic- 
twem. Na niekorzyść jego przemawia przedewszystkiem fakt, że Marszałek 
Piłsudski nie posiada żadnego specjalnego programu, co może stać się nie- 
bezpiecznem wobec katastrofalnego położenia finansowego Polski oraz braku 
zaufania kapitału zagranicznego. 

Pierwszym tedy krokiem Piłsudskiego winno być wysunięcie programu 
finansowego i społecznego, jeżeli nie chce on podzielić losu swych poprze- 
dników. 

Narazie — pisze dalej dziennik — Piłsudski posiada zaufanie szero- 
kich mas, i jest może jedynym człowiekiem, który może się opierać na 

własnym prestigeu i przeprowadzić konieczne zarządzenia finansowe ewen- 
tualnie nawet pod kontrolą Ligi narodów. 

Zamach wojskowy został zwycięsko zakończony. Najważniejszy jednak 
etap dopiero nastąpi. 

Wewnętrzno-polityczny program Piłsudskiego jest przeciwieństwem pro- 
gramu partyj prawicowych. Marszałek Piłsudski występując przeciwko pro- 
gramowi centralizacji był zwolennikiem ustroju federacyjnej polsko-białoru- 

Sko-ukraińskiej republiki. Ustrój ten uwzględnia też między innemi i los 

mniejszości narodowych co nie pozostałoby bez skutku na kształtowanie się 
stosunków Niemiec do Polski. 

Jaki będzie stosunek do Rosji ze względu na to, że Piłsudski domaga 

się terytorjów białoruskich i ukraińskich będących w posiadaniu . Moskwy, 

trudno narazie przewidzieć. Może z tego wyniknąć ewentualne zaostrzenie 

stosunków z Rosją. 

  

Dymisja gabinetu jugosłowiańskiego. 
BIAŁOGRÓD, 15-V. (Pat.) Gabinet podał się do dymisji. 

  

Francji grozi strajk górników. 
PARYŻ, 15.V. (Pat.) Rada narodowa górników przewiduje rozpoczęcie 

strajku w dniu 25 b. m. na wypadek, gdyby żądanie powiększenia płae nie 

zostało uwzględnione. 

  

Proces P.P. 
Z przyczyn od niego niezależnych. 

Św. gen. dyw. Prokopowicz za- 
mierzał oddać do dyspozycji P.P.P. 

obie swoje nogi, wobec tego jednak, 
że „był jedną nogą za grobem* za- 
miaru swego nie mógł zrealizować. 

Tylko „ździwiony*, natomiast aż 
|„wzruszony*. 

Sw. ks. Antoni Kaim zaprzysięgał 
młodzież tylko 2 razy i w dodatku 
„wzruszony*, gdyż był „ździwiony* 
groźbą kary śmierci w razie zdrady. 

Elekcja króla w niewłaściwem 
miejscu. 

Z zeznań przod. pol. p. Marjana 
Szretera wynika, że elekcja króla 
miała się odbyć — aż przykro naz- 
wać — mo... w kaczym dole. 

Dziwne wersje. 
Sw. ks. Zegart przestał zaprzy- 

sięgać na skutek wersji, iż P. P. P. 

jest masońskie. Ks. kapucyn Adam- 
ski zaprzysięgał do czasu, kiedy 
„Głos Lubelski" nie ogłosił P. P. P. 
za pozostające pod wpływem — таво- 
nów i żydów. 

Kopjowali Mussoliniego. 
Ks. Wiśniewski twierdzi, iż orga- 

nizatorom P.P,P. chodziło „o rząd 
mocnej ręki a la Mussolini". 

Taki „bez namysłu*—chciał czegoś 
dokonać?! 

Oskarżony Gorczyński oświadcza, 
że w planach fortów cytadeli poczy- 
nił nadpisy nie nie znaczące bo zro- 
bił je „bez namysłu". 

Takie sensacyjki przyniósł siód- 
, dzień obrad sądowych. 

„Ksiąžęcy pupil. 

Z zeznań św. Gostyńskiego wy- 
nika, że oskarżony Gorezyūski wy- 
chowywał się u ks. Stanisława Lu- 
bomirskiego w Kroszynie, a to na- 
turalnie bez wpływu na charakter 
wychowanka pozostać nie mogło i... 
nie pozostało. 

Brak dyscypliny. 

Pomimo że oskarżony (łorczyń- 
zalecał nie wciągać wojska do orga- 
nizacji, to jednak do P.P.P. należeli 
oficerowie armji czynnej, jak to 
stwierdza św. Brański były naczel- 
nik oddziału P.P.P. w Łomży. 

W obronie własnej zasługi. 

Oskarżony Pękosławski wnosi o 
pociągnięcie do odpowiedzialności 
świadka Kisieckiego, który zeznał, że 
nie wie nic o pracy społecznej Pę- 
kosławskiego. 

Taka olbrzymia praca społeczna... 
niezauważona -— bolesne. 

A to szczególne. 

Oskarżonemu Pękosławskiemu po- 
dobał się wiersz pióra świadka Miro- 
sława Ostoji-Gajewskiego. A świad- 
kowi Mirosławowi Ostoji-Gajewskie- 
mu podobał się oskarżony Pękosław- 
ski. Niebywałe. ; 

To było powodem, że salę sądo- 
wę w ósmym dniu rozpraw opuszozali 
ludzie najwyraźniej... zdziwieni. 
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URZĘDOWA 

— Wyjazd prezesa Wileńskiej 
Izby Skarbowej. Prezes Wileńskiej 
Izby Skarbowej Pan Jan Malecki wy- 
jeżdża w dniu dzisiejszym w celu 
ilustracji Urzędów Skarbowych. po- 
wiatu Swięciańskiego. W tym czasie 
zastępować Prezesa lzby będzie p. 
Adolf Zongołowicz Naczelnik Wy- 
działu akcyz i monopolów  państwo- 
wych. 

MIEJSKA. 

— Zakaz wywozu środków ży- 
wności zagranicę. Celem zabezpie- 
czenia ludności środków 2ywnošcio- 
wych, władze działające w porosu- 
mieniu z P. Inspektorem Armji M 1 
Generałem Dywizji Rydz - Smigłym 
wydały w dniu 14 b. m. zakaz wy- 
wozu zagranicę z terenu wojewódz- 
twa Wileńskiego mięsa, słoniny oraz 

wszelkiego rodzaju bydła i nieroga- 
cizny. (zd.). 

— Niektóre produkty spożyw- 
cze cokolwiek podrożały. W związ- 
ku z ostatniemi zajściami oraz sytu- 
acją jaka się wytworzyła, dała się 
zauważyć na czarnej giełdzie bardzo 
nieznaczna zwyżka dolara. Niektórzy 
niesumienni kupcy wiłeńscy podwyż- 
szyli ceny na artykuły spożywcze. 

— Zniżka cen na jaja. Ostatnio 
na rynku wileńskim obserwujemy 
zniżkę cen na jaja, dziesiątek któ- 
rych można nabyć za 1 zł. (1)! 
„— 25821 zł. deficytu w ciągu 

ub. miesiąca. Według ostatecznych 
obliczeń kasowych został zamknięty 
już budżet magistratu m, Wilna za 
ubiegły miesiąc, który przyniósł ma- 
gistratowi 25.821 zł. deficytu. (I). 

TEATRALNA. 

— Reduta w gmachu na Pohu- 
lance gra dzisiaj w niedziełę 16-go, 
jutro w poniedziałek 17-go i we wto- 
rek 18-go b. m. wesołą komedjo-far- 
sę St. Krzywoszewskiego „Pan Mi- 
nister“. 

Początek przedstawień, ze wzglę- 
du na rozporządzenie Komisarjatu 
Rządu, zabraniając przebywania na 
ulicach po godz. 11 w nocy oznaczo- 
no od dzisiejszego dnia na godz, 7 
wiecz. Koniec przedstawień przed 
godz. 10-tą. 

Od środy 19-go b. m. poczynając, 
daje Reduta przegląd repertuaru ca- 
łorocznego, którego szczegółowy pro- 
gram będzie ogłoszony w dniach naj- 
bliższych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademickie Stowarzyszenie 
„Zjednoczenie", Akademickie Sto- 
warzyszenie noszące nazwę „Zjedno- 
czenie*, a mające na celu wywalcze- 
nie wytycznej dla współpracy społe- 
czeństwa polskiego i żydowskiego i 
wspólnej platformy kulturalnej, któ- 
raby zbliżyła te dwa narody do sie- 
bie odbyło wczoraj zebranie organi- 
zacyjne drugie z rzędu. Na skutek 

maja       

branie przez p. Rektora zebranie zo- 
stało rozwiązane. 

Wspomniane stowarzyszenie ma 
być filją podobnego stowarzyszenia 
istniejącego w Warszawie i w innych 
środowiskach akndemickich. 

Naczelnem hasłem tego stowa- 
rzyszenia jest asymilacja wśród spo- 
łeczeństwa żydowskiego. 

Akces do tego stowarzyszenia 
mogą zgłaszać wszyscy akademicy 
bez różnicy narodowości i wyznania. 

Z pośród p. profesorów uniwer- 
sytetu na zebraniu obecnym był pro- 
fesor medycyny p. Praczewski. 

Następne zebranie odbędzie się 
z chwilą zapanowania normalnych 
stosunków w kraju po uchyleniu roz- 
porządzenia о zakazie urządzenia 
ezbrań' (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odwołanie odczytu prof, St. 
Władyczki. Odczyt pod tyt. „Zapo- 
bieganie i leczenie histerji*, wyzna- 
czony na dziś w sali Sniadeckich U. 
S. B. odbędzie się w innym termi- 
nie, ktory będzie podany. 

KOŚCIELNA. 

— Zakończenie zjazdu dzieka- 
nów prawosławnych. W Wilnie od 
kilku dni odbywał się zjazd dzieka- 
nów prawosławnych z poszczególnych 
dziekanatów wileńskiej djecezji pra- 
wosławnej, 

Wczoraj zakończone zostały obra- 
dy zjazdu, na którym omawiano 
sprawę wyboru 4 delegatów na zjazd 
delegatów poszczególnych  djecezji, 
który ma się odbyć w najbliższej 
przyszłości w Warszawie, 

Na zjeździe w Warszawie mają 
być omawiane sprawy emerytalne i 
sprawa kas duchowieństwa prawo- 
sławnego w Polsce. (zd) 

WOJSKOWA 

— Pobór rocznika 1905 ódbywa 
się w Wilnie zupełnie normalnie. 
Ilość dostarczonych przymusowo jest 
minimalna. 17-go maja rozpoczyna 
się pobór na terenie powiatów. (zd.). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— |Insynuzcje „Ekspresu Wileń- 
skiego". Zarząd obwodowego fun- 
duszu bezrobocia komunikuje, iż 
wzmianka w „Expressie Wileńskim" 
z dnia 14 bm. o tem, jakoby bezro- 
botni protestowali tłumnie przeciwko 
cofnięciu wypłacenia im zapomóg — 
nie jest zgodna z rzeczywistością, 
gdyż wypłacanie zapomóg państwo- 
wych odbywało się normalnie. (zd) 

— Иа robotników miejskich za- 
trudniał magistrat w ciągu ubiegłe- 
go tygodnia. W ciągu ubiegłego 
tygodnia magistrat m. Wilna zatrud- 
niał przy robotach miejskich ogółem 
668 robotników. 

W stosunku do ubiegłego tygod- 
nia w tym tygodniu. magistrat za- 
trudnił o 11 osób więcej. 

Ogólna tygodniowa pensja wszyst- 
kich robotników w ubiegłym tygod- 
dniu wynosiła 14,385 zł. (l) 

17-go maja o godzinie 7 i pół (siód- 
my i pół) wieezorem w lokalu Wil. 
Towarzystwa Lekarskiego Zamkowa 
24. Na porządku dziennym odczyt 
prof. D. Karaffa-Korbutt „Zasadnicze 
kierunki eugeniki* część II. 

_ROŻNE. 
— Dodatki „Kurjera Wileńskie- 

go“. W dniu wczorajszym „Kurjer 
Wileński” wydał dwa dodatki nad- 
zwyczajne o godzinie 11-tej rano i o 
godzinie 6-tej w. Dodatki te były 
rozchwytane. Redakcja nasza przez 
dzień cały była wprost oblężona 
przez publiczność, żądną wiadomości 
o przebiegu wydarzeń w Warszawie. 
Telefon również pracował niezmordo- 
wanie od rana do później nocy. 

— Dziennik Wileński wczoraj 
nie wyszedł. Władze  administra- 
cyjne w porozumieniu z władzami 
wojskowymi nałożyły areszt na re- 
dakcję „Dziennika Wileńskiego", tak, 
iż „Dziennik Wileński" nie będzie 
przez pewien czas zupełnie wychodził. 
Ponadto miała być  opieczętowana 
drukarnia Zawadzkiego przy ul. Św. 
Anny, w której drukowany był „Dzien- 
nik Wileński*. Ponieważ jednak dru- 
karnia ta jest własnością S-ki wyda- 
wniczej b-ci Zawadzkich areszt na 
drukarnię zdjęto pod warunkiem, iż 
„Dziennik Wileński" nie będzie tam 
drukowany, 

Areszt ten nastąpił na skutek po- 
dawania przez Dziennik fałszywych 
wiadomości dezorjentujących społe- 
czeństwo i wprowadzających popłoch 
wśród ludności. Również lokal redak- 
cji przy ul. Dominikańskiej został o- 
pieczętowany. (zd) 

— Co się dzieje z zespołem 
redakcyjnym „Dziennika Wiłeńskie- 
go*. Onegdaj w nocy władze admi- 
nistracyjne w porozumieniu z wła- 
dzami wojskowymi aresztowały część 
składu personalnego redakcji „Dzien- 
nika Wileńskiego". Aresztowani zosta- 
li pp.: Kownacki, Kodź, redaktor od- 
owiedzialny „Dziennika Wileńskiego" 

Papuziūski Marjan i wydawca tegož 
pisma,poseł na Sejm, niedoszły wice- 
minister Spraw Wewnętrznych, Źwie- 
rzyński. p. Źwierzyński zasłaniał się 
przy aresztowaniu go nietykalnością 
poselską, lecz przedstawiciele władzy 
nie byli na to wrażliwi i odprowadzi- 
li go do więzienia śledczego wojsko- 
wego na Antokolu. Tamże osadzono 
p. p. Papuzińskiego, Kodzia i Kow- 
nackiego. W godzinach popoludnio- 
wych p. Papuziūski i p. Zwierzyński 
zostali wypuszczeni na wolną stopę. 

Poradto władze administracyjne 
w porozumieniu z władzami wojsko- 
wymi przeprowadziły rewizję w mie- 
szkaniu redaktora „Dziennika Wileń- 
skiego" p. Obsta, gdzie znaleziono za 
jego łóżkiem karabin rosyjski. Żona 
p. Obsta tłumaczyła się, iż karabin 
ten zdobył J. Obst na 'bolszewikach 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
Władze karabin ten skonfiskowały. 

Sam p. Obst w obawie przed od- 
powiedzialnością za szerzenie niewia- 
rogodnych wieści chowa się gdzieś 

wczorajszego czyniło starania o uwol- 
nienie osadzonych w więzieniu, w 
szczególności p. Kodzia, którego are- 
sztowanie wydawało się przypadko- 
wem, gdyż p. Kodź, będąc przedsta- 
wicielem „Kurjera Warszawskiego“ na 
Wilno, jest zupełnie luźnie związany 
z „Dziennikiem Wileńskim*, w któ- 
rym jedynie od czasu do czasu za- 
mieszczał artykuły, wyróżniające się 
zresztą od zwykłych w tem piśmie 
elaboratów p. Obsta i innych współ- 
pracowników powagą i spokojem 
tonu. 

Władze po południu zapewniły, że 
p. Kodź zostanie wypuszczony na 
wolność. 

— Echa onegdajszych manifes- 
tacyj na cześć Marszałka. Podczas 
onegdajszych manifestacyj na cześć 
Marszałka Piłsudskiego, które rozpo- 
częły się o godzinie 5-tej i trwały do 
póżnej nocy, aresztowany został nie- 
jaki Koienda, który brał żywy udział 
w tej manifestacji. 

Po kilkunastu minutach został on 
jednak wypuszczony na wolność gdyż 
nie można było znaleść w jego udzia- 
le w manifestacji cech przestępstwa. 

(zd) 
— 14go b. m. w Wilnie było 

spokojnie. Dzień 14-go b. m. prze- 
szedł w Wilnie naogół spokojnie: na- 
wet do policji nie wpłynął ani jeden 
meldunek o kradzieży, albo o jakim 
bądź wypadku. 

— Litości! Obłóżnie chora mło* 
da kobieta ze starą chorą matką i 
małym synkiem znalazła się bez chle- 
ba, lekarstwa — w strasznej nędzy. 
Błaga o jakąkolwiek pomoc. Łaskawe 
datki przyjmuje Adm. „Kurjera Wil, *— 
dla „chorej*. 

— Podziękowanie Związku Kre- 
sowego b. wojskowych. Zarząd Cen- 
tralny Związku Kresowego Byłych 
Wojskowych w Wilnie, dziękując swym 
członkom za gotowość stawienia się 
w każdej chwili w obronie Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, powiadamia iż 
niebezpieczeństwo minęło i gdy objął 
On dyktaturę winien być zachowany 
spokój bezwzględny, i podporządko- 
wanie się rozporządzeniom władz. 

— Podziękowanie Zw. Drużyn 
Konduktorskich. Zarząd Koła Zwią- 
zku Drużyn Konduktorskich w Wil- 
nie składa serdeczne podziękowanie 
przedstawicielom duchowieństwa, władz 
rządowych i samorządowych, organi- 
zacjom oraz całemu społeczeństwu 
za wzięcie czynnego udziału w uro- 
czystości poświęcenia sztandaru i aka- 
demji, oraz wszystkim organizacjom 
i osobom, które złożyły gwoździe pa- 
miątkowe, a w szczególności Komite- 
towi za jego pracę położoną w orga- 
nizowaniu uroczystości poświęcenia 
sztandaru i urządzenia akademii. 

Sport. 
Wilja—Cywilni 2:1 (0:1) 

Tradycyjne zawody Wojskowi—Cywilni 
z powodu wytworzonej sytuacji politycznej 
nie doszły w ostatniej chwili do skutku. 
Rozegrany natomiast zawody Wilja—Cywil- 
ni na dochód PZPN., przyntosły zasłużone 
zwycięstwo Wilji. 

  

senhoff I, Misiura, Lepiarski, Okułowicz, 
Weyssenhoff Il, Leszczyński, Mikołajew, 
Kortowski, Mackiewicz. 

Pierwsze minuty przynoszą przewagę 
Cywilnych, a kilka dogodnych sytuacji psuje 
atak. Cywilni nie bez zacnej obrony Wilji 
w 5 min. stwarzają dla siebie dogodny zmo- 
ment pod bramką przeciwnika, który przez 
Lejbowicza zostaje wykorzystany, dając im 
prowadzenie. Wywołuje to pewne zdener- 
wowanie u TW Wilji, przez dłuższy czas 
obustronne liczne ataki, w których zaczyna 
się uwidaczniać nieznaczna przewaga Wilji 
AA. trzy rogi dla Wiłji nie wykorzy” 
stane. я 
„Po przerwie znaczną przewagę ma 

Wilja. Pomoc cywilnych coraz bardziej opa- 
da na siłach. Birnbach nie trzyma miejsca, 
to też ataki Wiljij prowadzone przeważnie 
lewą stroną. W 9 min. w zamieszaniu pod- 
bramkowym Kortowski wyrównuje. Cywilni 

ponržesisją więcej na obronie bramki, zizad- 
a tylko urządzają wypady likwidowane 

niezawodnie przez Proniewicza. W 25 Rut- 
sztajn mając piłkę w rędu został prawidłoi 
wo zaatakowany przez Leszczyńskiego i 

Kortowskiego, AE poza linją bramkową. 
Sędzia odgwizdał bramkę, mimo protestu 
graczy i publiczności złożonej w większej 
częsci z sympatykó Makabi. Od tej chwili 
gra staje się nudną, ciągłe okrzyki ppd ad- 
resem sędziego, nie powinny mieć miejsce 
na przyszłość. a publiczność nie umiejąca 
się zachować na boisku, powinna być na- 
tychmast usuwana. Kornerów 7:1 dla Wilji. 

Przechodząc do oceny poszczeg ae 
graczy u Cywilnych dobry w ataku Lejbo- 
wicz, występ Sliwy na środku pomocy wy- 
p blado, pomoc po przerwie Spuchła.i 
yła najsłabszą częścią drużyny, trio obron- 

ne dobre. 
W Wilji wyróżniał Leszczyński najlep- 

Szy gracz na boisku i nieco słarszy w tym 
dniu Mikołajew. Pierwszy wnosi do ataku 
myśl konstrukcyjną no i walory techniczne, 
oraz dobry strzał—drugi jest reprezentantem 
żywiołowej akcji, W pomocy dobry Lepiar- 
ski i Misiura, obrońca Grabowiecki miał 
swój dobry dzień. Sędzia Bankiewicz o: 

rka 

Match Makkabi i Z.A.K.S-u. 
Na wczorajszym matchu Makkabi contra 

„AKS. pierwsza drużyna sportowa wystą- 
piła w silnym składzie z Zajdlem, Lejbo- 
wiczem i Szpakiem na czele którzy od 
pewnego czasu grają w „A* klasie, ZAKS. 
wystąpił w składzie normalnym. 

Do przerwy przewaga wyraznie uwi- 
doczniała się ZAKS-u nie uwieńczona jed- 
= została BE z dla tej 

yny, co da się objaśnić nie zycj 
strzałową ataku ZAKS. ZA 

Należy zaznaczyć iż jest to ogólna cho- 
roba obu wczoraj występujących drużyn. 

Po przerwie Makkabi przychodzi do 
głosu. a atsk tej drużyny. Zajdel 

i Lejbowicz biorą inicjatywę w swoje ręce 
i w rezultacie po pewnym czasie padają 
trzy bramki na niekorzyść ZAKS-u. 

Makkabi więc wyszła z wczorajszego 
matchu zwycięsko z wynikiem 3:0 na jej 
NOA Publiczności sporo. 

ędziował bardzo dobrze p. Cis Ban- 
kiewicz. 

Dziesięciolecie ZTGS. Makkabi. 
W dniu 19 bm. ZTGS. Makkabi obcho- 

dzić będzie dziesięciolecie swego istnienia. 
/W związku z tem Zarząd Makkabi przygo» 
SU pex sportowy obliczony na 2 

ni. (zi 

List do Redakcji. 
W związku z listem p. Feliksa Lubie- 

rzyńskiego podanym w „Expressie Wileń- 
skim* z dnia 12 bm. w którym zapytuje 
dla czego podpisałem protest Wil. T-wa 
Art. Plastyków, oswiadczam, że artykół p. 
F. Lubierzyńskiego, który spowodował uka- 
zanie się protestu był mi nie znany przed 
jego ogłoszeniem. 

Z poważaniem Piotr Hermanowicz. 
: Artysta rzeźbiarz, 

Wilno, 15.V-26 r. 

  

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim" 
  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 —12i 

ul, Wileńska 28. 

oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

OECD EEE ACD ECA EO ICE! 

CENTRALA 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

Dr.M.Gilels 
Choroby wewnętrzne i 
chirurgiczne, Przyjmuje 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wil- 

nie, Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie, przy 9-0 i 4—. Wielka 47, 
ul. Św.-Michalskiej N: 8, zgodnie z art. 1080 (gdzie hot.Palace). Tel.495 
U.P.Q. ogłasza, iż w dniu 17 maja 1926 r. 347 — №.7. р. ® 18 
o godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Św. - Mi- 
chalskiej N: 10, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego Wulfa 
Ajzensztadta, składającego się z umeblowania, 

  

  

+       SPRZEDANO wiĘCEj NIŻ DWA. MILIONY stoików.    
  

Gotówkę 
w każdej sumie z zu- 
pełną gwarancją lokuje 

      

ю &> ® naczyń i ubrania, oszacowanego na sumę złot. ik tniej 
KOBIECEJ EE. ryś 7 U 2821 па zaspokojenie pretensji Banku Cukro- Bo = 
krem Latas BN wnictwa w Poznaniu. „Zachęta” 

C 2iM |. ina teikia ” A 368 Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. Portowa 14, 6l. 9-05 

ORPHOSĄ Letniska,„.. e Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie Jaszuny, maj. Bujki, 

Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Sosn. las, rzeka, prod. 
Zamkowej M 15, zgodnie z art. 1030 U.P.0.. Św.-Jakóbska 16—7, 
ogłasza, iż w dn. 18 maja 1926 r. o godz. 10 Wi. K. ° 363 
rano w Wilnie przy ul. Wileńskiej N 28 
odbędzie sią sprzedaż z licytacji publicznej 
ruchomości, składającej się z 1-go fortepjanu, 
kasy automatycznej, umeblowania restauracji * ° 
wódek, likierówi naczyń stołowych, należącej Pensjonat gė Ть я & - э do restauracji „Warszawianka*, oszacowanej „Warszawianka 

położony w duż. parku, 

poleca pokoje z utrzy- 

maniem. Ceny zniżone 

USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY,  Ń| 
ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ |INNE DEFEKTY CERY.   

M. S. W. (G. d. s. z,) Je 316 

  

  

CALOWKI KRAJOWE 
pierwszorzędnego wykonania po cenach 

niższych niż zagraniczne, polecają 

Goldman i Endelman > 
Warszawa, Widok 11. Tel. 130-88. 

Letniska 
domy, majątki, place, 
mieszkania, sklepy, — 

i dla licytacji na sumę 1.320 złot., na zaspoko- 
Zo Dom I jenie pretensji Chaima Joff ie 150 zł jenie p ji Chaima Joffe w sumie zł. 
„Zachęta z %% i kosztami i innych wierzycieli. 

) Portowa 14, tel. 9-05 367 Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo.   

  

SPÓŁDZIELNI ROLNI- 
CZO-HANDLOWYCH 
w Wilnie, Mickiewicza 19 
POLECA ZE SKŁADU: 

owsy siewne i karmowy, koniczynę 
czerwoną wolną od kanianki, łubin, 
kartofle sadzeniaki i stołowe 
i inne nasiona. 350 

Or CACAO 

Chcę wydzierżawić Do wynajęcia natych- 
Lokomobilę miast niedrcgie 

30—40 k.s. Dowiedz. się: MIESZKANIE 
Hotel „Petrogrodzki“, & 1 pokoju i kuchni. 

|K
SI
KO
JK
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KT
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PA ‚ о4 953 Dow. się: ul. Beliny mat 

ky POGOŃ” WYDAWNICZE " 
5р. 2 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 
WILNO, zauł. Św. IGNACEGO 5. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 39 KSIĘGI. RAĆHUNKOWE, \ : 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. : 
WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE,   
    

  

Wydawca Tow. Wyda v. „Pogoń” sp. z ogr. odp. Uruk. „Pax”, zauł. św lypacego 5. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz.



Dodatek nadzwyczajny Wilno, dn. 17 maja. €*92 10 # 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

    

[U BYWAKELI RZECZYPOŚPOLNCJI | 
Powołany przez Marszałka Sejmu, działającego w myśl 

art. 40 Konstytucji, Rząd złoży władzę w ręce Prezydenta 

Rzeczypospolitej, obranego przez Zgromadzenie Narodowe. 

Tragiczne wydarzenia ostatnich dni, głęboko wstrząsając 

sumieniem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, domagają 

się zbiorowego wysiłku aby raz na zawsze usunąć możliwość 

ich powtórzenia. Przyczyny tych wydarzeń leżą w rozkładzie 

moralnym, jaki toczyć zaczynał życie publiczne w Polsce; 

przeciwko temu rozkładowi musi się zwracać zdrowe poczucie 

obywatelskie. 
Rząd rozumie, że dzisiaj nie dość jest utrzymać 

dotychczasowo ład i spokój, że ponadto musi być osiąg- 

nięty taki poziom moralności życia publicznego, któryby 

dawał pewność wewnętrznego odrodzenia i wywyższe- 

nia Rzeczypospolitej. 
To odrodzenie moralne, oparcie rozwoju Rzeczypospolitej 

na poszanowaniu prawa i słuszności społecznej, wykorzenieniu wszel- 

kiego sobkostwa partyjnego czy jednostkowego uważa Rząd nie- 

tylko za hasło na przyszłość, ale za bezpośrednie zadanie swojej 

pracy na dziś. 

Odpowiednie zarządzenia, zmierzające do usunię- 

cia zła, jakie się wkradło do życia państwowego, zo- 

staną podjęte w zakresie działania Rządu niezwłocznie, 

zarazem Rząd wystąpi z planem niezbędnej naprawy or- 

ganizacji życia państwowego i usunięcia jej dotychcza- 

sowych niedomagań. 
Niezłomnie wierząc w żywe wartości moralne i oby- 

watelskie narodu, Rząd wymaga stanowczo od wszyst- 

kich obywateli bezwzględnego posłuchu i lojalnego współ- 

działania oraz nieprzeszkadzania Rządowi przez jakie- 

kolwiek nieuprawnione samodzielne wystąpienia. 

Prezes Rady Ministrów i Minister Kolei 
(—) Dr. KAZIMIERZ BARTEL, 

Minister Spraw Wojskowych 
"(© JÓZEF PIŁSUDSKI, Marszałek Polski. 

Warszawa, dnia 16 maja 1926 roku. 

Deklaracja Organizacyj Społecznych w Warszawie. 

W wyniku pięciogodzinnej wspólnej konferencji, zakończonej 
óźną nocą, organizacje społeczne, m. in. Centr. Związek Kółek 
olniczych, Tow. Straży Kresowej, organizacje rolnicze Ziem Wschod- 

nich, Związek Strzelecki, Związek Młodej Polski, Młodzieży Wiej- 
skiej i inne wydały deklarację, w której zwracają się do Marszałka 
Piłsudskiego o rozwiązanie natychmiastowe obu izb parlamentarnych 
i objęcie przez niego zwierzchniej władzy państwowej. 

wyć, Tow. Wyd. „Pogoń” sp. z ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Michał Sznkiewicz 
Druk. „Pax*, 7. św. Ignacego 5. 

 



Dodatek nadzwyczajny Wilno, dn. I czerwca ©" '5 £e. 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

DRUGIĘ ZGROMADZENIE NARODOWE 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

      

    

  

Wynik pierwszego głosowania. 

(godzina 11 min. 30) 

„= Bniński — 211 głosów, prof. Mościcki — 215 gł. poseł 

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

ogółem — 545. Nikt nie został wybrany. Przystąpiono do 

drugiego głosowania. 

WYNIK DRUGIEGO GLOSOWANIA 
(godzina 12 min. 15) 

Absolutną większością głosów został wybrany 

Prof. IGNACY MOŚCICKI. 
/ Mościcki — 280 gł., Bniński — 200, unieważniono — 38. 

  
sam MOL 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szuktewicz 
Wyd. Tow. Wyd. „Pogoń sp. z ogr. odp. 

Druk. „Pax*, z, św, Ignacego 5.



Ignacy Mošcicki Prezydent Rzplitej. 
Ignacy Mošcicki ur. dn. 1 grudnia 1876 r. w Mierzanowie ziemi 

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

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

nowskich. 

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

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

miczny Politechniki w Rydze. Podczas pięcioletnich studjów w Rydze brał 

ywy udział zarówno w ruchu akademickim jak i społecznym, poczem 
przeniósł się na pewien czas do Warszawy, skąd w roku 1892 był zmu- 

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

spędził lat pięć, zajmując się głównie pracą zarobkową. 

Z Londynu jesienią roku 1897 udał się do Fryburga w Szwajcarii 

gdzie zajął stanowisko asystenta przy katedrze fizyki w tamtejszym Uni- 

wersytecie. W czasie pełnienia tych obowiązków uzupełniał swoją wiedzę 

w dziedzinie fizyki, specjalnie elektrotechniki, pracując jednocześnie ekspe- 

rymentalnie. 
Jesienią roku 1901 opuszcza stanowisko asystenta i obejmuje kierow- 

nictwo prac wynalazczych w specjalnie na ten cel wyznaczonych labora- 

torjach Uniwersytetu Fryburskiego. Prace dotyczyły dziedziny wielkiego 

przemysłu elektrotechnicznego i elektrochemicznego. Rezultatem tych prac, 

które trwały do kofńica roku 1912 była przedewszystkiem budowa wielkiej 

fabryki syntetycznego kwasu azetowego skoncentrowanego (Chippis, kanto 

Willia) według własnych patentów zarówno w części elektrotechnicznej jak 

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

centrowanego metodą syntetyczną. 

Fabryka odegrała dla Szwajcarji podczas wielkiej wojny pierwszorzęd- 

ną rolę, zaspakajając całe zapotrzebowanie związków azotowych armji 

szwajcarskiej. Równocześnie z pracami na metodami syntetycznych związ- 

ków azotowych powstała w Fryburgu fabryka kondensatorów elektrycznych 

na wysokie napięcie. Była to pierwsza na świecie fabryka technicznych 

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

todę elektrotechniczną produkcji związków cyanowych, której zastosowa- 

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

świecie produkująca podług tej metody i to z powodzeniem Światowem. 

W końcu roku 1912 Mościcki zostaje powołany na specjalnie dlań 

utworzoną katedrę elektrochemii we Lwowie, przenosi się z początkiem 

roku 1913 do Lwowa na stałe i natychmiast organizuje twórczą pracę 

głównie z dziedziny technologicznej. Następnie powstał do życia znany 

w kołach zawodowych Chemiczny Instytut Badawczy. Prace wykonane 

i wykonywane w tym Instytucie obejmuje bardzo szeroki zakres probłe- 

mów dotyczących najważniejszych zagadnień życia państwowego, życia go- 

spodarczego, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem państwa. 

Od czasu objęcia przez państwo Mościcki jest do ostatniej chwili 

naczelnym kierownikiem „Państwowej Fabryki /wiązków Azotowych" 

w Chorzowie; jego kierownictwu fabryka ta zawdzięcza obecny wysoki 

poziom rozwoju technicznego i gospodarczego. 
W uznaniu zasług na polu twórczym i gospodarczym techniki poł- 

skiej grono profesorów Politechniki we Lwowie nadało mu godność doktora 

honorowego: otrzymał następnie doktorat honorowy i w Politechnice 

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

i zagranicznych. 
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Т. ILENSA 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. | 
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= ode 6 amis 19260 (Nr JU). 

NOWY RZĄD OBJĄŁ WŁADZĘ. 
Marszałek Rataj wydaje zarządzenie utrzy” 

mania zawieszenia działań wojennych. 

W Poznańskiem i na Górnym Śląsku spokój. 

Władze wojewódzkie na całym terenie Wileńszczyzny ogłasza- 

ją o objęciu funkcyj Prezydenta Rzeczypospolitej przez Marszałka 

Sejmu, p. Rataja. 
Minister Spraw Wewnętrznych, gen. Młodzianowski, rozpoczął 

już urzędowanie, wydając pierwsze rozporządzenia. 

Według uzyskanych z M. S. Wewnętrznych nieoficjalnych 

informacyj w Poznańskiem panuje zupełny spokój. 

WARSZAWA, 16.V. PAT. Pan Marszałek Sejmu Rataj, jako pełniący zastępczo obowiązki Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, wydał dnia 15 maja 1926 r. następujące zarządzenie: 

Jake pełniący zastępczo władzę Prezydenta Rzplitej 1) Zarządzam utrzymanie zawiesze- 

nia wszelkich działań nieprzyjaznych wojskowych, 2) Zakazuję wznawiania jakichkolwiek dalszych 

działań wojskowych bez mego zezwolenia, 3) Pozostawiam ministrowi spraw wojskowych dalsze 

zarządzenia dla zlikwidowania cebecnego stanu rzeczy, Warszawa 15 maja 1926 r. Marszałek Sejmu 

(—) Rataj. Prezes Rady Ministrów (—) Bartel. Minister Spraw Wojskowych (—) Piłsudski. 

KATOWICE, 16-V. (Pat.). Pan wojewoda śląski Bilski wystosował do wszystkich starostw i dy- 

rekcyj policji oraz do wszystkich urzędów państwowych i magistratów w obrębie W-dztwa Slązkiego te- 

lefonogram, W którym na skutek telegramu Min. Spr. Wewn. zawiadamia 0 zrzeczeniu sie urzędu przez 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Wojciechowskiego, o dymisji gabinetu Witosa oraz 0 przekazaniu wła- 

dzy p. Marszałkowi Sejmu Ratajowi jako konstytucyjnemu zastępcy Prezydenta Rzplitej. W obrębie 

całego W-dztwa śląskiego panuje zupełny spokój. 

WARSZAWA i6.V. PAT. Prezes Rady Ministrów i Minister Kolei dr. Bartel wydał następującą 

odezwę do pracowników kolejowych: 

Do wszystkich pracowników kolejowych. Objąwszy w dzisiejszej przełomowej chwili obok kierow- 

nictwa Rządu również M-stwo Kolei, wzywam wszystkich bez wyjątku pracowników kolejowych do zdwo- 

jonej pracy celem natychmiastowego doprowadzenia do normalnej sprawności zakłóconego biegu komuni- 

kacji kolejowej w Państwie (©) Bartel. 

WARSZAWA, 16-V, (PAT.). Pan Prezes Rady Ministrów i Min. Kolei dr. Bartel wczoraj o godz. 

g min. 30 wiecz. przybył do M-stwa Kolti, aby objąć urzędowanie i wysłuchać sprawozdań dyrektorów 

depertamentu o sytuacji. Bezpośrednio potem p. prezes Rady Ministrów wysłał w drodze telegraficznej 

na wszystkie linje kolejowe odezwę do wszystkich pracowników kolejawych. Następnie, dowiedziawszy 

się że w cytadeli internowany jest b. minister Kolei Chądzyński, premjer nakazał Komisarzowi Rządu 

na m. Warszawę, natychmiast zwolnić posła Chądzyńskiego i zameldować, czy to zarządzenie zostało wy- 

konane. O godz. 11-ej 30 wiecz. Komisarz Rządu na m. Wrrszawę przybył do premjera, aby mu złożyć 

sprawozdanie, wykcnania zlecenia, przy tej sposobności p. Komisarza Rządu informował p. premjera 0 

sytuacji w mieście. Jak ze sprawozdania tego wynika w stolicy panuje zupełny spokój i drożyzna nie 

podniosła się w ciągu ostatnich dni. 

O godzinie 1-szej w nocy po odbyciu szeregu konferencyj z wyźszym urzędnikami M-stwa Kolei 

pan Prezes Rady Ministrów ndał się do Dyrekcji Warszewskiej aby zapoznać się z sytuacją na kolejach 

w obrębie tej Dyrekcji. W ostatniej chwili dowiadujemy się że na wskutek wspomnianej depeszy p. pre- 

mjera strajk na kolejach w: ciągu najbliższych godzin będzie zupełnie ziikwidowany. 

- Wyd, Tow. Wyd. „Pogoń” Sp. Z ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

Druk. „Pax*, z. św. Ignacego 5.


