
=?
 

Naležnošė „pocztowg oplacona „zyczaltem 

    

Rok III. Nr. 112 (560) 

KURJE 

    

Wilno, | Wtorek 18 
=== 

  

Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 
  

  

Cena 15 groszy. . 

  

  

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

  

  

  

  

jorkowskiego, Mickiewicza 5. 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 

rzyjniują: Księgarnia W. NOE: S-to Jańska 1. Skład papieru 

W. B renumeratę i ogłoszenia przy|- 

mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 

Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.     

Redakcja i Administracja ARSĘNALSKA 4, Te!. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 ponał 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekówe P. K. O. Nr. 80.730. 

Cena ogłoszeń: 

    

Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy.10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Uklad ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 

Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane   
    

  

Do końca. 
„Rząd rozumie, że dzisiaj nie dość 

jest utrzymać dotychczasowy ład i 

spokój, że ponadto musi być osiągnię 

ty taki poziom moralności życia pu- 
blicznego, któryby dawał pewność 
wewnętrznego odrodzenia i wywyż- 

szenia Rzeczypospolitej” — głosi 

odezwa nowego rządu. 

Marszałek Piłsudski w oświadcze- 
niu złożonym przedstawicielom prasy 

w pierwszym dniu po zajęciu War- 

szawy powiedział, iż przez całe 2у- 
cie walezył w imię wielkich war- 

tości moralnych, bezinteresownošei, 

poświęcenia, męstwa. W rządzie Wi- 

tosa widział zaprzeczenie tych war- 

tości i dlatego tak gwałtownie prze- 

ciwko niemu wystąpił. 

Jedno z wczorajszych pism war- 

szawskich donosi, iż poseł belgijski 

p. d'Escailles na wieść o zwycięstwie 
odniesionym przez Marszałka 

miał podobno oświadczyć: „Historja 

zna przykłady rewolucyj dokonywa- 

nych w imię nsjrozmaitszych haseł: 

walki o sławę, c religję, © rasę, o 

wyznanie, o władzę klasową itd. Po 
raz pierwszy historja jest świadkiem 

rewolucji o zwycięstwo moralne*, 

Względy i hasła moralne tak 

często były wysuwane w ciągu krwa- 
wych dni zeszłego tygodnia, Że na 
wielu robiły one nawet wrażenie 
czegoś fałszywego. Wielu osobom 

się wydawało, iż są one tylko szyl- 
dem, po za którym muszą kryć się 

jakieś dalsze nieznane szerszemu 
ogółowi, cele. Materjalistyczny spo- 
sob ujmowania zagadnień życia spo- 
łecznego, właściwy wapółczesaym po- 
litykom, nie pozwalał na uznanie w 
zasadach moralnych motywu dosta- 

tecznego dla dokonania krwawej re- 

wolucji. 

Wydaje się nam, iż jednak te po- 

dejrzenia są niesłuszne. 

Można różnie oceniać psycholo- 

giczne skutki dokonanego zamachu, 

można twierdzić, iż będzie on grož- 

nym precedensem na przyszłość, ale 

przypuszczamy, iż trudno zaprzeczyć 

prawdopodobieństwu, że względy mo- 

ralne musiały potężnie zaważyć na 

decyzji Marszałka Piłsudskiego. 
Kraj nasz przeżywa dzisiaj głę- 

boki kryzys, kryzys przedewszystkiem 
gospodarczy. || s 

Ale obok tej choroby ekonomicz- 

nej toczy nas w tej chwili jeszcze 
inna choroba, niemniej groźna, niż 
pierwsza: choroba upadku moralnego. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że 
gdyby kryzys gospodarczy nie był 

połączony z kryzysem etycznym, gdy- 
by cały nasz naród, wszystkie jego 
warstwy, wszystkie składające go 
jednostki ludzkie były w większym 
stopniu, niż to jest obecnie, przejęte 
poczuciem swoich obowiązków, pew- 
nym dachem poświęcenia, pewnym 

poczuciem graniey pomiędzy dobrem 

i złem, dozwolonem i niedozwolo- 
nem — moglibyśmy być bardziej 

pewni swojej przyszłości gospodar- 
czej. 

Jaskrawym wyrazem tego upadku 

moralnego były dwa ostatnie rządy 

Witosa. Już sama postać premjera 
była symboliczną. Chytry, przebiegły, 
zręczny chłop, stawiający nadewszyst- 

ko interes wyborczy własnej partji, 
nie mający żadnego zrozumienia dla 

szerszych zagadnień dziejowej roli 

państwa. Z kilku ministrów skarbu 
poprzedniego rządu Witosa jeden za- 

siadł na ławie oskarżonych, dła zba- 
dania działalności drugiego sejm 
musiał wyłonić specjalną komisję. 

Stronnictwo Witosa stało się niemal 

przysłowiowe pod względem panu- 

jącej tam korupcji. 
Świat dzisiejszy nie jest zbyt 

czuły na defekry moralne. To teź 
niewiele było osób w naszem spole- 

czeństwie, których by ten stan rze- 
czy specjalnie raził. Ale Marszałek 

Piłudski nie jest człowiekiem współ- 
czesnym. Ten dawny socjalista nie 

niema w sobie z wyrosłego na grin- 

cie psychologji kapitalistycznej świa- 

topoglądu marksistów. 

Piłsudski — jest raczej epigonem 

naszego romantyzmu z przed Stu 

laty, żywym nosicielem jego haseł. 

Na tem może w. znacznym stopniu 

polega ten nieodparty urok postaci 

Naczelnego Wodza, który tak głęboko 

podbił serca tysięcy Jego źołnierzy. 

Co nie jest zrozumiałe w psychi- 
ce zracjonalizowanego męża stanu 

XX wieku, to jest zupełnie właściwe 

dla psychiki wiernego potomka r;- 

cerskich przodków. Rewolucja w imię 

haseł moralnych — to czyn w stylu 

Piłsudskiego, Rewolucja ta może mieć 

swoje realne znaczenie, może okazać 

swój bardzo dodatui wpływ nawet na 

bieg naszych spraw gospodarczych. 
Ale dlatego musi być ona przepro- 

wadzona do końca. 

Ogniskiem zarazy moralnej, ogni- 

skiem korupcji jest masz dzisiejszy 

Sejm ze swemi  przedsiębiorstwami 

wyborczemi, z handlem mandatami, 

z nieuczciwą demagogją, z partyjne- 
mi i osobistemi ambicjami. Nie je- 

steśmy przeciwnikami parlamentary. 

zmu, bowiem nie znamy dotąd innej, 
lepszej formy | przedstawicielstwa 
narodowego. Ale wiemy jedno: w imię 

naszego odrodzenia gospodarczego 
i moralnego sejm dzisiejszy musi być 
usunięty, Na pewien okres ster rzą- 

dów musi w swoje dłonie ująć silna 
jednostka obdarzona zaufaniem sze- 
rokich warstw ludności, 

Marszałek Piłsudski, który raz 
wstąpił na określoną drogę, powinien 
nie zboczyć i dojść po niej do koń- 

ca, Oczekujemy, iž nie zechce On 

przekreślić wartości dokonanego czy- 
nu, ani teź sprowadzić go do rzędu 
nieodpowiedzialnych uczuciowych wy- 

buchów. To co zostało rozpoczęte 
przez najwyższe napięcie i wyłado- 

wanie moralnych sił narodu, nie mo- 

że się obniżyć do perswazyj i prze- 

targów z istotą tego zła, którego 
obalenie było celem. 

Wiadomości polityczne 
Rada Ministrów na posiedzeniu w 

dniu 17 mają załatwiła szereg spraw 
pozostawionych przez rząd poprzed- 
ni przyczem wzięto pod uwagę dawne 
postanowienia Rady Ministrów, że 
wszelkie nominacje mają charakter 
prowizoryezny, oraz wysłuchała spra- 
wozdania Pana Prezesa Rady Minist- 
rów o ogólnej sytuacji państwa. (Pat) 

Obowiązki dyrektora departamen- 
tu handlu w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu po ustąpieniu dyrektora de- 
partamentu handlowego p. Gliwica 
mianowanego ministrem przemysłu i 
handlu objął naczelnik wydziału Sy- 
gietyński. (Pat.) 

  

  

  

  

Prezes Rady Ministrów Prof. dr. Kazimierz Bartel. 
Obecny premier, dr, Kazimierz Bartel, 

urodził się we Lwowie w r. 1882. Jest sy- 
nem maszynisty kolejowego. Nauki w gim- 
mnazjum był zmuszony przerwać dla pracy 
zawodowej, kończąc wydział ślusarski szko- 
ły przemysłowej w swem rodzinnem mieś-' 
cie. Przez kilka lat pracuje w zakładach 
Siemensa w Wiedniu jako monter; nieco 
później przy zakładaniu sygnałów automa- 
tycznych na kolejtch. 

A 

torską, na podstawie której uzyskuje tytuł 
doktora nauk inżynieryjnych. na politechnice 
lwowskiej. W r. 1910 zostaję docentem, w 
1912— profesorem nadzwyczajnym politech- 
niki iwowskiej. 

W r. 1914 powołany do służby w гап- 
dze kapiala pułku kolejowego bierze udział 
w wojnie światowej, w r. 1918 jest już po- 
rucznikiem. 

W okresie obrony Lwowa tworzy pierw- 
szy bataljon kolejowy, odznacza się przy 
zdobyciu i obronię dworca i przy utrzyma- 
niu linji kolejowoj Lwów — Przemyśl. Po 

  

W r.1902 zdaje egzamin dojrzałości; do 
matury przygotowywał się samodzielnie w 
chwiłach wolnych od zająć zawodowych. 
Wstępuje na wydział mechaniczny politech- 
niki lwowskiej, kończy studja Z odznacze- 
niem w r.1907 i zostaje asystentem. Jedno- 
cześnie studiuje matematykę ifizykę na wy- 
dziale filozoficznym uniwersytetu lwowskie- 
go. W r. 1910—11 uzupełnia studja mate- 
matyczne w Monachium i pisze pracę dok- 

= — 
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obronie Lwowa zostaje—w stopniu majora- 
szefem służby kolejnictwa w sztabie gene- 
ralnym do końca 1919 r. 

Wkrótce zostaje mianowany ministrem 
kolei i pozostaje na tem stanowisku do 
końca wojny z boiszewikami. W 1922 wcho- 
dzi do sejmu z listy państwowej stronnict- 
wa „Wyzwolenie*. W sejmie wchodzi w 
skład komisji komunikacyjnej. я 

W r. 1925 występuje z „Wyzwolenia“ i 
zostaje—jako jeden z założycieli — preze- 
sem Klubu Pracy. 

(es—ki), 

  

  

Wypadki Warszawskie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Zbałamucone oddziały poznańskie 
". odjeżdżają do domu. 

Poznańskie oddziały, znajdujące 
się jeszcze pod Warszawą, odchodzą 
na punkty ładunkowe i odjeżdżają 

poszczególnemi transportami do swo- 
ich garnizonów. 

Pogrzeb ofiar tragicznych wypadków 
w Warszawie. 

Wczoraj od rana odbywały się w 
stolicy _ uroczystości pogrzebowe 
ofiar tragicznych wypadków w stoli- 
cy. Uroczystości te rozpoczęły się 
nabożeństwami w kościołach. W ko- 
ściele garnizonowym przy ul. Długiej 
byli obecni na nabożeństwie genera- 
łowie: Orlicz-Dreszer, Tokarzewski i 
delegaci z poszczególnych pułków. 
Zwłoki poległych przywieziono z po- 
szczególnych kostnic na cmentarz 
wojskowy za Powązkami. Na cmen- 
tarzu wykopano 4 wielkie groby 
każdy na 60—70 trumien. Nad trum- 
nami ustawiono tabliczki z nazwiskami. 

Pogrzeb odbył się % honorami 
wojskowemi przy niezwykle licznym 
udziale delegacyj poszczególnych puł- 
ków. W pogrzebie wzięły udział peł- 
ne pułki 30 i 22 piechoty i 7 p. u- 
łanów, następnie rząd z przedstawi- 
cielami Sejmu i Senatu i reprezen- 
tanci instytucyj społecznych i kultu- 
ralnych. Kkskortę honorową pełniły— 
jeden bataljon 31 p. piech, i jeden 
bataljon 80 p. strzelców kaniowskich, 
szwadron 1 p. szwoleżerów i baterja 
1 p. artylerji. Całością dowodził gen. 
Orlicz-Dreszer. 8 

Na cmentarzu žydowskim. 
Wezoraj о godz. 4 popol. odbył 

się na cmentarzu żydowskim pogrzeb 
10 żołnierzy żydowskich, poległych 
w dniach od 12-go do 14-go b. m. 
Cmentarz zaległy ogromne tłumy pu- 
bliczności. Władze reprezentowaii: 
Minister Spraw Wewnętrznych p. K. 
Młodzianowski, Komendant Miasta p. 
gen. Tokarzewski, Komisarz Rządu 
gen. Sławoj-Składkowski, z ramienia 
D. O. K, I, p. pulk. Mazur, Obrzędo- 

wi pogrzebowemu asystowała kom- 
panja honorowa 21 p. p. z orkiestrą. 
Nad grobem przemawiał p. Minister 
Młodzianowski, który m. in. powie- 
dział: | 

— Żołnierze bez różnicy wyzna- 
nia mają jednego Boga i jedną Oj- 
czyznę. Ofiary, które w tej chwili 

grzebiemy zginęły za Boga I Ojczy- 
znę. Niech im ziemia lekką będzie, 

(en, Januszajiis w roli legalgty. 
Wczorajszy „Expres Wileński" za- 

mieścił dokument,. którego treść na- 
suwała pewne wątpliwości, co do 
wiarogodności informacji, 

Po źródłowem sprawdzeniu przez 
nas prawdziwości tego rzeczywiście 
niepowszedniego dokimentu podaje- 
my go ponižej: 

Komunikat do wszystkich pp. starostów. 
Kiika oddziałów wojskowych pod wo- 
dzą Marszałka Piłsudskiego w do. 12 
bm. wykonało zamach na iząd legalny. 
W ciądu dn. 13 bm. na ulicach War- 
szawy trwały. potyczki i były prowa- 
dzone jednocześnie periaktacje. Po 
południu i pózniej wićcze 
b. m. przewaga przechyliła się na Stro- 
uę wojsk rządowych. Prezydent i rząd 
prowadzą akcję przeciw zbuntowanym. 
Na terenie całego powiatu i 
wództwa spokój. Całe społec. 

   

woje- 
stwo    

    

     
   

    

obowiązane jest jaknajspokoj Ocze- 
kiwać bieg padków. Że strony 
władz  administracvinych zarządzem 
wszystko celem utrzymania ładu i po- 
rządku. Powyżsy komunikat zużytkują 
Pp. starostowie według uznania do 
wałki z bałamutnemi plotkami. 

Podpisał: Wojewoda Januszajłis ge- 
nerął dywizji. 

"Paki oto komunikat, pełen zdu- 
miewająco ścisłych informacji i nie- 
pozbawiony przejrzystych tendencji 
rozesłał Wojewoda Generał Dywizii 
Januszajtis 'do wszystkich py. Sta- 
rostów dnia 14 maja 1026 r. o godz. 
232-ej. 3 

Uczynił to ten sam generał Ja- 
nuszajtis, dziś taki gorliwy legalista, 
który w roku 1919 brał udział w sa- 
machn stanu, a któremu wówczas 
darował wspaniałomyślnie winę wła: 
śnie Marszałek Pilsudski. 

I uczynił to w chwili, gdy 'zwy- 
cięstwo Marszałka Pilsudskiego bylo 
już przesądzone: 

Komunikat powyższy generała Ja- 
nuszajtisa to owoce wygórowanych 
ambieyj, zaciętości, zaślepieńia i jed- 
nocześnie świadectwo lekkomyślności 
wprost dziecięcej tego bądź eo bądź 
dzielnego żołnierza. 

Szkoda człowieka młodego, zdol- 
nego i dzielnego, który zwichnął swą 
świetnie zapowiadającą się karjerę 
dzięki temu w pierwszym rzędzie, 
że dał się wciągnąć w robotę jednej 
ze smutnej pamięci partyj i w cza- 
sach ostatnich sławę rycerza zamie- 
nić na sławę pogromcy Kółek Rolni- 
czych i Organizacyj Spółdzielczych. 

1 ktwy kowieńskiej, 
Święto niepodległości litewskiej. 

W sobotę dn. 15 maja, jako w 
rocznicę zebrania się tKonstytuanty, 
odbyło się uroczyste święto niepodle- 
głości Litwy, Po nabożeństwie, defila- 
dzie i innych zwykłych punktach pro- 
gramu, udał się pochód na plac przed 
wojskowem muzeum, gdzie złożono 
wieńce na grobach poległych za nie- 
podległość żołnierzy. į 

Prezes związku dziennikarzy li- 
tewskich Szalčius wygłosił przy tej o- 
kazji długą mowę, której sporą część 
poświęcił Polsce i Wilnu. Mówca wy- 
raził przedewszystkiem radość, iż „jak 
to widać z ostatnich wiadomości, wro- 
gowie Litwv — Polacy, którzy oku- 
powali b. stolicę państwa litewskiego, 
są „zmęczeni* (Mówca miał tu zape- 
wne na myśli wypadki Warszawskie): 
„My nie oczekujemy od nikogo po- 
mocy — mówił dalej wojowniczy p. 
Szalčius — my powinniśmy sami zdo- 
być Wilno z powrotem „Rząd wraż 
z narodem nie powinien popełnić 
fatalnej omyłki i przegapić najbar- 
dziej dogodnego momentu dla ode- 
brania Wilna*. W końcu swej mowy 
p. Szalćius wyraził nadzieję, iż w na- 

stępnym roku święto niepodległości 
obchodzone będzie w Wilnie. 

Uroczystość zakończyła się dźwię- 

kami „dzwonu wolności*, który, bywa 
słyszany tylko raz do roku, w dzień 
święta narodowego. 

aan
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Generałowie Zagórski i Rozwadowski 
pod sąd wojenny. 

Opinja publiczna stolicy jest nie- 

zmiernie zaabsorbowana pytaniem, co 

się stanie z generałami, internowa- 

nymi dotychczas w Wilanowie. 

Specjalnie stolica interesuje się 

losem generałów Zagórskiego i Roz- 
wadowskiego, przeciwko którym jest 

ogromne oburzenie w sferach woj- 

skowych. Jak wiadomo, panowie ci 

odznaczyli się podczas tragicznych 

walk szeregiem nieludzkich zarzą- 

dzeń, hańbiących żołnierza polskiego. 

Sprawa ta ma być rozstrzygnięta 

w drodze bezpośredniego porozumie- 

nia się między min. spraw wojsk. 

Marszałkiem Piłsudskim a premie- 
rem Bartlem. 

Jest prawdopodobnem, iż wszyscy 

internowani generałowie, oprócz Za- 

górskiego i Rozwadowskiego, będą 

wypuszezeni na wolność. Natomiast , 

Zagórski i Rozwadowski mają być 

oddani sądowi wojennemu. Prokura- 

torja wojskowa ma zamiar pociągnąć 

obu generałów do karnej odpowie- 

dzialności nietylko za ieh postępo- 

wanie w czasie ostatnich tragicznych 

zajść, lecz również za dawniejsze ich 

czyny niezgodne z kodeksem karnym. 

Żałoba w Warszawie. 
W związku z pogrzebem wszyst-, 

kie przedstawienia w teatrach, kine- 

matografach, jak wogóle wszystkie 

widowiska rozrywkowe były w dniu 
wczorajszym zawieszone. W restau- 
racjach orkiestry nie przygrywały. 

Wójt Witos obejmuje urzędowanie. 

Wczoraj rano p. Wincenty Witos 

opuścił Warszawę i udał się prawdo- 
podobnie w kierunku Wierzchosławice. 

Poznań zachowuje się wstrzemięźliwie. 

W rozmowie ze sprawozdawcą „No- 

wego Kurjera Polsk.* minister spraw 

wewn. gen. Młodzianowski oświad- 

ezył, co. następuje: 
„Mimo wysłania odpisu aktu abdy- 

kacji p. Prezydenta i rezygnacji rzą- 
du panuje w Poznaniu dezorjentacja, 
niewiara i wstrzemięźliwość w sto- 
sunku do obeenego rządu“. 

Zdrowie generala Sosnkowskiego 
poprawia się. 

Sprawa reorganizacji Rady Ligi 
Narodów. 

GENEWA, 17-V. (Pat.) Podkomitet komisji reorganizacji Rady przed- 
stawił komisji sprawozdanie w sprawie punktów, co do których osiągnięto 
dotychezas porozumienie. 

Z kolei większość komisji opowiedziała się za rozszerzeniem Rady 
oraz utworzeniem trzech nowych miejsc w Radzie. 

Wreszcie komisja oświadczyła się za przyznaniem trzech mandatów 

państwom południowo-amerykańskim, oraz za systemem rotacyjnym, ułatwia- 
jącym poszezególnym państwom wejście do Rady. 

Zgodzono się co do tego, że Zgromadzenie może wybrać ponownie do 

Rady pewne państwa bezpośrednio po wygaśnięciu ich mandatów niesta- 
łych w Radzie. 

GENEWA, 17-V. (Pat.) Przyjęte przez komisję *reorganizacji Rady 
Ligi główne postanowienia są następujące: 

Niestali członkowie Rady Ligi będą obierani na okres lat trzech, po 

upływie którego mandat ich wygaśnie o ile Zgromadzenie większością 
dwuch trzecich głosów nie postanowi inaczej. 

Zgromadzenie może niezaleźnie od powyżej zaznaczonych postano- 

wień zadecydować w każdej chwili większością dwuch trzecich głosów o 

nowym wyborze wszystkich niestałych członków Rady Ligi, przyczem za- 
sady tego nowego wyboru ustali samo Zgromadzenie. 

Ilość niestałych członków Rady będzie powiększona do dziesięciu. 

Najbliższe Zgromadzenie dokona wyboru dziewięciu niestałych człon- 

ków Rady z czego trzech na okres trzechletni, trzech na okres dwuletni 

itrzech na okres 1 roku. Przedstawiciele Hiszpanji i Brazylji powstrzymali 

się ód głosu. Życzyli sobie bowiem ażeby na obecnej sesji załatwiono rów- 
nież sprawę powiększenia liczby stałych mandatów w Radzie. 

Przedstawiciele Chin 1 Urugwaju domagali się, ażeby w sprawozdaniu 

dla Rady Ligi Narodów zaznaczono wyraźnie, że przy rozdziale niestałych 

miejsc geograficzne punkty widzenia znajdą należyte uwzględnienie. Dziś 

popołudnin odbędzie się końcowe posiedzenie komisji. - 

GENEWA, 17-V. (Pat.) Praca komisji reorganizacyjnej zbliżają się 

ku końcowi. ` 
Jak obecnie stwierdzić można ustalono zasadę powiększenia Rady Li- 

gi, wyboru członków Rady na trzy lata, ztem że co roku wybierana będzie 

jedna trzecia członków niestałych, umożliwienia ponownego wyboru człon- 

ków niestałych, tak aby faktycznie istniała kategorja powtarzalnych długo- 

terminowych mandatów. wreszcie że obejmowanie funkcji członka Rady 

przez wybranych na Zgromadzeniu ogólnem nastąpi natychmiast po wy- 
Jak donosi „Kurjer Por.* z po- uporczywie w Poznaniu, ua generała 

niedziałku, stan zdrowia gen. Sosn- Sosnkowskiego wykonany był zamach. 

kowskiego od soboty znacznie się Oficjalne komunikaty donoszą o Sa- 

borze, 
Zasady te mają zapewnioną większość w komisji. ' 

W dyskusji ma jeszcze ustalić ostateczne sposoby sformułowania .gwa- 

polepszył. Według wersji, jakie krążą mobójstwie. 

Cele polityczne Marszałka Piłsudskiego. 

„Gazeta Warszawska Poranna" 

nie wie o tych celach i wobec tego 

z calem rożczulającem zaufaniem 

zwraca się po informacje do „Nowe- 
$o Kurjera Polskiego” i pisze: 

Cele te powoli zarysowują się. O 

jednym z nich pisze dzisiejszy „No- 

wy Kurjer Polski* stwierdzając, że 

p, Marszałek Piłsudski wszedł do 

Warszawy na czele wojska w imię 
„moralności w stosunkach między- 
ludzkich i międzynarodowych* „po- 
koju powszechnego* i że „narodo- 
wości niepolskie, obywatele Rzeczy- 
pospolitej jako gwarancję tego no- 
wego ducha rządów otrzymać winny 
stały podsekretarjat stanu do swoich 
spraw *. 

Marsz. Piłsudski udziela wywiadu kore- 
spondentowi pisma amerykańskiego. i 
Wywiad ten, jak podaje „Nowy 

Kurjer Polski* zamknął się w 3-ch 
slowach: 

„Była to blyskawica“, 

N. P. R. chwali się. 
Jak podaje „Nowy Kurjer Polski* 

stronnictwo N. P. R. chwali się we 

wezorajszym numerze „Głosu Codz,“, 

że nie uznaje zdrowego odruchu mło- 

dzieży N.P.R., która wyrzuciła dawną 

redakcję tego pisma. „Glos Codz.“ 
znów jest w rękach przyjaciół p. Po- 
pieła. . Doprawdy, nie ma się czego 
N. P. R. chwalić... 

P. P. 5. wysuwa żądania. 
„Robotnik“ w numerze poniedzial- 

kowym podaje uchwalę C.K.W.P.P.S., 

która w zasadniczych swych punktach 

brzmi: 
1) Natychmiastowe rozwiązanie 

Sejmu i Senatu. 
2) Prezydentem Rzeczypospolitej 

powinien zostać Marszałek Józef Pil- 
sudski. : 

3) Powinien byč utworzony Rząd 

Robotniczo-Włościański, bez udziału 

partji popierających krwawy i sprze- 
dajny rząd Witosa. 

4) Musi nastąpić zasadnicza zmia- 
na polityki byłych rządów wobec 
mniejszości narodowych. 

5) Złodzieje grosza publicznego, 
piastujący urzędy państwowe, a zwła- 
szcza ministrowie: Kucharski, Witos, 
Kiernik, Osiecki, Zdziechowski, Kor- 
fanty, Moszczeński mają być doraźnie 
ukarani. » 

Endecy naradzają się nad kandydaturą 
na Prezydenta Kzeczypospolitej. 

rancji ponownej wybieralności z uwzględnieniem systemu rotacji. 

Dzisiejsze plenarne posiedzenie komisji dyskutować będzie nad przy- 

gotowanym przez podkomisję projektem. 
GENEWA, 17-V. (Pat.) Komisja reorganizacji Rady Ligi Narodów 

wyznaczyła następną sesję na dzień 28 czerwca r. b. Oraz zaaprobowała 

sprawozdanie dla Rady Ligi przedstawiające całokształt dotychczasowych 

obrad. A 

Zamachu monarchistycznego w Berlinie 
nie było. 

KATOWICE, 17.V. (Pat.), Oddział bytomski biura Wolffa zaprzecza 
kategorycznie wiadomościom o zamachu monarchistycznym w Berlinie. 

WARSZAWA, 17.V. (Pat.). Ministerstwo Spraw Zagranicznych bezpo- 
średnio po pojawieniu się pogłosek o zamachu monarchistycznym w Niem- 
czech zniosło się z poselstwem polskim w Berlinie, ustalając w tej drodze 
ich całkowitą bezpodstawność. 

Stan zdrowia gen. Sosnkowskiego. 
POZNAŃ, 17-V. (Pat.) Według informacyj otrzymanych od dyrektora 

kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego prof, d-ra Jurasza, od dzi- 
siejszej nocy nastąpił w stanie zdrowia gen. Sosnkowskiego zwrot ku 
lepszemu, tak. że bezpośrednie niebezpieczeństwo już minęło. 

Od pierwszej chwili czuwają przy łożu chorego bez przerwy general- 
ny dyrektor kliniki i kilku asystentów Uniwersytetu, 

  

Sowiety nie chcą mieszać się do spraw 
wewnętrznych Polski. 

WARSZAWA, 17-V. (Pat.) Dzienniki sowieckie z dnia 16 bm. ogła- 
szają następujące dementi Tassa: 

Z powodn doniesień, które pojawiły się w prasie zagranicznej o rze- 
komej koncentracji wojsk sowieckich na granicy polskiej w związku z 
ostatniemi wypadkami w Polsce, Tass jest upoważniony do zaprzeczenia 
tym doniesieniom, przyczem stwierdza, że rząd związkowy zarówno w 
tym wypadku, jak i we wszystkich wypadkach wstrzymuje się od miesza- 
nia się w sprawy wewnętrzne państw. р 

  

Jak donosi poniedzialkowy „Robo- 

tnik*, do Poznania wyjechał w poro- 

zumieniu z p. marsz. Ratajem i pre- 

mjerem Bartlem marsz. Trąmpczyń- 

ski, jakoby w celu uspokojenia jun- 

krów i faszystów poznańskich. 

Za p.Trąmpczyńskim wyjechali ró- 

wnież do Poznania wice-marsz. Sejmu 
p. Pluciński, poseł Marjan Seyda i 
sędzia Władysław Seyda, 

„Robotnik* przypuszcza, że, cho- 
dzi tu o wielką naradę endeków, jak 
się zachować na Zgromadzeniu Na- 
rodowem, jaką kandydaturę wystawić. 

Wypadki warszawskie a zagranica. 
Włochom nie Śniło się pomagać 

p. Witosowi. 
WARSZAWA, 17-V. (Pat.) Króleskie poselstwo włoskie w Warszawie 

zaprzecza jaknajkategoryczniej pogłoskom, jakoby w rozmowie pomiędzy 

ekseelencją Mussolinim a Kozickim, posiem polskim w Rzymie miały być 

uczynione jakiekolwiek aluzje nawet zupełnie pośrednie co do pomocy fi- 

nansewej czy moralnej dla byłego gabinetu p. Witosa. 

Stanowisko Rumunji. 
BUKARESZT, 17-V. (Pat) Prasa rumuńska zajęła wobec wydarzeń 

warszawskich stanowisko wyczekujące. 

Dzienniki ostrzegają Polskę przed niebezpieczoństwem zewnętrznem 

j w związku z tem wyrażają życzenie jaknajrychiejszego zakończenia 

kryzysu. 

Echa wypadków warszawskich 
w Łotwie. 

RYGA, 17-V. (Pat.) Informacje 

szawie były początkowo sprzeczne. 
o demonstracjach zbrojnych w War- 

Wiadomość o dokonanym przewrocie związanym z imieniem Marszał- 

Ka Piłsudskiego była przyjętą przez sfery rządowe i opinię publiczną 

przychylnie. Przez prasę socjalistyczną zaś — entuzjastycznie. 

Prasa życzliwa dla Polski ostrzega przed przewiekłą wojną domową 

| związanym z nią niebezpieczeństwem zewnętrznem i poświęca osobie Mar- 

szałka Piłsudskiego dużo miejsca, podkreślając życzliwość jego dla Łotwy 

spraw bałtyckich. 

Z całej Polski 
W stan nieczynny został przenie- 

siony podsekretarz Stanu w Minister- 
stwie Spraw Zagranicznych oraz kie- 
rownik Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych Kajetan Dzierżykraj-Moraw- 

„ski. Na jego miejsce podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych mianowany został były po- 
sel w Angorze p. Roman Knoll. 

Pozatem w stan nieczynny został 
przeniesiony podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Olpiński. 

Wojewodą Wileńskim mianowa- 
ny został b. minister spraw wew- 
nętrznych Raczkiewicz. 

Wreszcie w stan nieczynny prze- 
niesiono uaczelnika wydziału w Mi- 
uisterstwie skarbu Stanisława Kau- 
zika oraz kierownika Ministerstwa 
Robót Publicznych Rybczyńskiego 
byłego podsekretarza stanu w tem 

Ministerstwie. 

Manifestacje na cześć Marszałka: 
Pitsudskiego w Katowicach. 

KATOWICE, 17.V. (Pat). Wczoraj 
w godzinach wieczornych oddziały 
Związku Strzeleckiego, Związku Le- 
gjonistów i socjalistyczne związki ro- 
botnicze ze sztandarami i orkiestrą 
zebrały się w parku Kościuszkowskim 
i urządziły manifestację na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Przemawiali posłowie  Biniszkie- 
wicz i Juchelek. 

Manifestacja zakończyła się ode- 
- graniem przez orkiestrę. „Pierwszej 

Brygady" i okrzykami na cześć ;Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Przymusowe zgłaszenie żywności 
w Łodzi. ` 

ŁÓDŹ, 17.V. (Pat). Wojewoda 
Łódzki ogłasza dziś rozporządzenie 
o przymusowem zgłaszaniu zapasów 
żywności. 4 

Zarządzenie to pozostaje w zwią- 
zku z objawami lichwy żywnościowej, 
które zaczynają się mnożyć w Łodzi 
z powodu przeszkód w dowozie arty- 
kułów pierwszej potrzeby i masowe- 
OE: żywności przez lud- 

ność, 

Z Sejmu. Sląskiego. 

KATOWICE, 17.V. (Pat). Dziś o 
godz. 10 rano rozpoczęło się posie- 
dzenie Sejmu Sląskiego które trwało 
bardzo krótko. 

Na wstępie Marszałek Wolny od- 
czytał pismo p. Wojewody Sląskiego 
zawiadamiające o rezygnacji Prezy- 
denta Wojciechowskiego i o dymisji 
rządu Witosa. 

Po uchwaleniu w trzecim czytaniu 
ustawy 0 finansach komunalnych przy- 
jęto rezolucję kłubów -Ch. D. i N. P. 
R. stwierdzając, że na skutek ostat- 
nich wypadków sytuacja gospodarcza 
zaczyna się komplikować. 

Brak wagonów węglowych może 
pociągnąć za sobą wzrost lichwy i 
bezrobocia. 

Sejm powinien wpływać na odpo- 
wiednie władze celem zapobieżenia 
tam brakowi. 3 

        

      

STRZĘPKI. 

* Drobna kradzież. 
„Łódzkie echo wieczorne* w numerze 

105 przedrukowało mój ieljetonik z Rr. 100 
„Kurjera Wileńskiego", zmieniając. tytuł 

  

*„Odwiedziny“ na „Miła wizyta”. Reszta sło- 
wo w słowo od początku do. końca, Za wy- 

_ jątkiem podpisu i... źródła, wiernie podane. 
Ponieważ mógłby ktoś z miasta kodzi 

posądzić, że jestem anonimowym współpra- 
cownikiem tamtejszego organu, stwierdzam, 

że tak nie jest! Honorarjum podwójnego 

niestety, nie biorą. Natomiast biorę czytei- 
nika na świadka, że nic dotąd z „Łódzkiego 

Echa Wieczornego” nie przepisywałem i 

nie podawałem za własny dowcip. Filuterny 

organ łódzki lubi się widocznie bawić w 
ciuciubabkę, ale taka zabawa pachnie nieto... 

kozą, nie tą, która mieko. daje, ale tą, w 
której się beczy. 

„Za redakcję i wydawnictwo, odpowia- 

da Władysław Ulatowski*—głosi podzis na 
wzmiankowanym numerze „Łódzkiego E.W * 

<óż więc pan na to odpowie, panie U a- 

towski? Mała rzecz a wstyd! 
Będę zupełcie zadowolony, jeśli i ni- 

niejszy Strzępek „Echo“ przedrnkuje jako 
własny feljeton. Nie będę . miał pretensyj! 

Zrzekam się honorarjum! Zamiast tytułu 
„drobna kradzież”, można napisać „plagiat”, 
albo poprostu. „swiństwo”. Podpisu nie 
trzebal.. B Kuba. 

2 Państ Battyokieh. 
Finlandia. 

Prezydent Kotwy Czakste w Fin- 
landii. 

Prezydent Czakste przyjechał do 
Helsingiorsu w sobotę dn. 15.b. m. 
Statek Prezydenta spotkany został na 
morzu przez wojenny statek finlandz- 
ki „Turukmaa“. Artylerja twierdzy 
Sweaborg salutowała Prezydenta strza- 
łami. W porcie podjechał do statku 

  

  

   

  

* łotewskiego jacht Prezydenta Finlan- 
dji Relandera. Spotkanie i powitanie 
obu Prezydentów nastąpiło na statku 
łotewskim. Wzdłuż ulic Helsingiorsu 
stały szpalery wojsk i. uczącej się 
młodzieży z flagami obu Republik. . 

Po zejściu na brzeg Prezydenci u- 
dali się do zamku Prezyd. :Relandera. 
Po południu, po uroczystem  nabo- 
żeństwie, Prezydent Czakste zwiedził 
Uniwersytet. Helsingforski. Nazajutrz 
o godz. 8-mej wiecz. Prezyd. Relan- 
der podejmował swego gościa bankie- 
tem, podczas którego obaj wygłosili 
b. serdeczne przemówienia. ||| 

Z ZAGRANICY. 
Po zakończeniu strajku w Anglji. 

LONDYN 17-V. (Pat). Dziś *w 
całej Anglji podjęto pracę. ' Bi, 

Dzienniki londyńskie wyszły @а18 
popołudniu po raz pierwszy  od/dnia 
wybuchu strajku w swej zwykłej 

szacie: : 
Normalne ranne wydania ukażały 

się dziś jedynie na prowincji. 

LONDYN 17-V. (Pat) Położenie 
w przesilenia w przemyśle węgło- 
wym rokuje nadzieję szybkiego i po- 
myślnego rozwiązania, 

Delegaci obu stron osiągnęli jiiź 
na zebraniach odbytych w poszcze- 
gólmych okręgach porozumienie w 
sprawie projektu Baldwina. | 

Nad projektem rządowym  pod- 
jęto dyskusję. 

We czwartek bieżącego tygodnia 
odbędzie się w Londynie konferencja 
delegatów górniczych, — w między- 
czasie zaś przedstawiciele egzekuty- 
wy omówią z premjerem lub innym 
przedstawicielem rządu sposób wpro- 
wadzenia w życie projektu porożu- 
mienienia wysuniętego przez rząd. 

LONDYN 17-V. (Pat), Ze składek 
publicznych wpłynęło od czasu: ukoń- 
czenia strajku powszechnego 55 ty- 
siący funtów szterling. tytułem 
ofiar na zasilenie funduszu policyjne- 
go, jako dowód uznania. zasług słaż- 
by policyjnej. 

LONDYN, 17-V, Pat. Funt szter- 
ling notowano na giełdzie dzisięj- 
szej wyżej równoważnika złota, Jest 
to pierwszy wypadek w ciągu ostat- 
niego 10-lecia w którym waluta aa- 
gielska osiągnęła tak wysoki kurs. 
W tranzakcjach na Nowy-York funt 
notowano według kursu 4,861, i */4 
a nawet 4.87. 

Po strajku w Anglii... 
LONDYN, 17-V. Pat. Według na- 

pływających "ze wszystkich stron ; 
wiadomości, robotnicy wszędzie po- 
wracają do pracy. > 

‚ \ Londynie tłumy robotników 
zbierają się przed biurami transpor- 
towemi w oczekiwaniu na pracę. 07 

Do wszystkich pism 
OGŁOSZENIA: 

na warunkach bardzo ulgowych 
przyjmuje Biure Reklamowe -- 

Stefana Grabowskiego. 
w_Wilnie,, Garbarska 1, . Telefon: 82., 
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Życie gospodarcze. 
Po burzy. 

Jak nadciągająca z grzmotem i 

błyskawicami burza letnia oczyszcza 

w parną noc lipeową duszne powie- 

trze-i mimo strat i ofiar, które nie- 

sie ze sobą, stwarza warunki dla tem 

bujniejszego rozwojn życia w przy- 

rodzie w przecndny poranek następ- 

ny, tak straszne wypadki warszaw- 

skie oczyściły zatęchią atmosferę Ży- 

cia polskiego, niosąc ze sobą prze- 

słanki moralne i faktyczne dla odro- 

dzenia duszy polskiej oraz wskazując 

drogi wyjścis zbłąkanej w zskamar- 

kach zaułków partyjnych polskiej 

idei państwowej. 

Jest moc przedziwna, mac tajem- 

nieza misterjam krwi przelanej. Z 

krwi tej, jak pięknie powiedział rek- 

tor Zdziechowski w swojem przemó- 

wieniu w Uniwersytecie na Akademji 

tegorocznej ku czci Marszałka Piłsud- 

skiego, a nie z przetargów dyploma- 

tycznych i koncepeji politycznej po- 

wstała w mroczny poranek listopado- 

wy Wolna, Niepodległa i Zjednoczona 

Polska, gdy opadłe liście jesienne 

szeleścily pod stopami żołnierzy Ko- 

mendanta, rozbrajających osłupiałych 

z przerażenia Niemców. 

4 krwi obecnie płynącej ulicami 

Warszawy -— krwi bezcennej żołnier- 

skiej, a tak tragicznej, bo w walce 
bratobójczej przelanej, wykwitnie rów- 

nież kwiat duchowego odrodzenia Pol- 

ski. A wraz z nim zawita do dusz 

naszych to, co się zdawało już bez- 

powcotnie straconem, — zniszczonem 

przez zbrodnię lub lekkomyślność, 

zawita uczucie kojącego zaufania. Za- 

ufania obywateli do państwa i pań- 

stwa do obywateli, wreszcie obywa- 

teli do obywateli nawzajem -— zaufa- 

nie, bez którego życie ludzkie, a 

zwłaszcza społeczne i państwowe jest 

niemożliwem, brak którego prowadzić 
musi do katastrofy państwa i narodu. 

Pisaliśmy niejednokrotnie na tem 
miejscu, iż zagadnienie tak górujące 

dzisiaj nad całem życiem polskiem, 

zagadnienie gospodarcze, jest równo- 
cześnie zagadnieniem socjalnem i po- 
lityeznem. 

Teoretycznie biorąc, rozwiązanie 

go i naprawa obecnych stosunków 
trudnem nie jest, Redukcja zbędnych 
wydatków, zwalczanie nadażyć, zwię- 

kszenie wpływów przez pociągnięcie 

do świadczeń na rzecz państwa tych, 

którzy.mogąe je ponosić od nich się 

nchyłają, wreszcie naprawa złej i 

nieudolnej biurokratycznej, a niekiedy 

wręcz nienczciwej gospodarki i ad- 

ministraeji państwowej — oto środki 

również proste, jak skateczne—wpro- 

wadzenie do życia których stworzy 
warunki, w których naród polski bę- 
dzie mógł pomyślnie pracować i wy- 

łoni z siebie te nieprzebrane skarby 
ienergji, ipracy, iinteligencji drze- 

miące dzisiaj, jak owe talenty biblij- 
ne zakopane w ziemi. 

A jednak dotąd zastosowanie w 

życiu tych środków było wręcz nie- 

możliwem. Partje rozwydrzone sta- 
„wialy opór, każda niema] miała jakieś 
tabu, której ruszyć nie było wolno, 

bo godziło to albo w interesa osobi- 
ste przywódców, albo w tak zwane 

interesa- partyjne, które kosztem pań- 
stwa zaspakajać chciano. Obie strony 
usiłowały ciężary sanacji zwalić wy- 

łącznie na jedną, wysuwając wciąż 
nierealne hasła demagogiczne, w 
urzeczywistnienie których nie wierzyli 

„przedewszystkiem ci, którzy je gło- 

sili, a które rzucano wyłącznie po to, 

by przeciwnik je odrzucił i by można 
było przerzucić nań ciężar odpowie- 
dzialności za-obeeny stan państwa, 
Polityka partyjna polegała na tem 

właśnie, by kierować państwem, nie 
ponosząc ża to odpowiedzialności, i 

zwalając ją na swych przeciwników, 

którzy rzekomo sanację stosunków 
udaremniali. 

Przeszkody te obecnie usunięte 

zostały. Premjer Bartel mógł męsko 
i zdecydowanie oświadczyć, iż nie 
będzie nikogo kokietował, o niczyje 

względy zabiegał, a twardo pełnił 

swą powinność ratowania państwa. ze 

tanu katastrofalnego, do którego do- 

prowadził je Sejm obecny. W pracy 

tej znajdzie on uznanie i pomoc ca- 

łego społeczeństwa, które zrozumieć 

winno, że wypadki ostatnie muszą w 

niem obudzić ten wieiki zapał pracy 

i poświęcenia, cechujące zdrowe na- 

rody w wielkich momentach dziejo- 

wych. 

A gdyby złe siły znowu tryumfo- 

wać poczęły, gdyby zaszła tego nie- 

odzowna potrzeba, znajdzie rząd obec- 

ny poparcie dla swych uczciwych za- 

mierzeń utego, czyje imię u wszyst- 

kich jest dzisiaj na ustach, a przed 

którego ogromem Bólu, z powodu 

krwi, bratniej krwi, wbrew Jego woli 

i całej naturze przelanej, kornie chy- 

limy czoła. Z tych chwi! bolesnych, 

Marszałek Józef Piłsudski wyjdzie 

wzmocniony i czystą, mocną dłonią 

poprowadzi Polskę ku šwietlanej, 

pełnej chwały Przyszłości. 

Rusticus. 

Stan zasiewów w Polsce. 
WARSZAWA, 17.V. (Pat). Według 

danych Głównego Urzędu Statystycz- 
nego stan zasiewów w stopniach 
kwalifikacyjnych w miesiącu kwietniu 
(5 oznacza stan wyborowy, + dobry, 
3 średni, 2—mierny, 1 zły) dla całej 
Polski przedstawia się jak następuje: 
pszenica 3,2, żyto 3, jęczmień 3,1, 
rzepak 3,2 koniczyna 3,1. 

Badanie gospodarcze ziem wschod- 
nich. 

Na zebraniu organizacyjnem in- 
stytutu badania gospodarczego ziem 
wschodnich wybrano do rady insty- 
tutu pp. K, Rdałtowskiego, R. Skir- 
munta, J. Bańkowskiego, T, Krzyża 
nowskiego, W. Romana, J. Osmołow- 
skiego, W. Gorjaczkowskiego, J. Boń- 
kowicza, E. Starezewskiego, St. Do- 
wnarowicza, St. Jankowskiego, E. ks, 
Sapiehę. W, Staniewicza, Wł. Jeśma- 
na, A. Bobińskiego, O. Nelarda, 7. 
Czerwijowskiego, i T. Dworakowskie- 
go. Dalszych sześciu ezłonków wy- 
biera następne zebranie. 

Na pierwszem posiedzeniu rady 
wybrano do zarządu pp. W. Roma- 
na — przewodniczący, prof. W. Go- 
rjaczkowskiego — wiceprzewodniczą- 
cy, E. Starczewskiego, Z, Czerwijow- 
skiego i J. Bońkowieza, lnstytut 
przystąpił do opracowania referatów 
i materjałów z dziedziny rolnietwa, 
stosunków agrarnych, przemysłu ry- 
backiego, leśnictwa, ogrodnietwa, or- 
ganizacji zbytu, kredytu, polityki po- 
datkowej, przeróbki chemicznej drze- 
wa, oraz spraw drogowych i meljo- 
racyjnych. W tym celu postanowio- 
no zorganizować sekcje: leśną, drogo- 
wo-meljoracyjną, rolną ekonomiczną, 
wydawniezą i prod. zwierzęcej. Trzy 
ostatnie sekcje są w okresie organi- 
zacji. Jednocześnie instytut projektu= 
je wydanie zbiorowej  monografji 
Ziem Wschodnich, mającej charakter 
informacyjny dla handlu, przemysłu i 
rołnictwa. 

Celem zaznajomienia społeczeństwa 
z życiem kresów wschodnich, instytut 
zorganizował w r. b. szereg odGzy- 
tów, a mianowicie w d. 1 marca prof. 
M, Limanowskiego „Ziemie wschod- 
nie przeszłość i przyszłość* i p. dr. 
W. Staniewicza „Ustrój gospodarczy 
ziem wschodnich* oraz w d. 2 marca: 
p. L. Wasilewskiego „Stosunki naro- 
dowościowe wschodnich obszarów Pol- 
ski“ i p. J. Kloski: „Leśnictwo i prze- 
mysł leśny na ziemiach wschodnich*. 
Jednocześnie instytut wystąpił z pro- 
jektem nrządzenia w Warszawie wy- 
stawy ziem wschodnich. W tym celu 
zwołane będzie w czerwcu zebranie 
organizacyjne komitetu wystawy. 

W BOROWA 
gc IEEE ZE 

Z MUZYKI. 
„Tydzień Ucznia* ściągnął do pra- 

cy wszystkie siły artystyczne Wilna, 
rozpoczynając od „Reduty*, kończące 
na muzyczno-rautowo-tanecznych ka- 
wach (kończących się o godz. 6 ra- 
no) — uświetnianych śpiewami ucz- 
niów wszystkich konsystujących w 
Wilnie macstrów i „maestryn* śpie- 
wu. A więe przez szereg improwize - 
wanych scon i prywatnych audycyj 
muzycznych, przesunęły się znana 
nam postacie artystek, —pań: profes. 
Swięciekiej, Ledóchowskiej, Hendry- 
chówny, Tergowskiej, — prof. Lud- 
dwiga, p. Derwisa oraz młodych a- 
deptek: — panien—Jagminówny Bro- 
nisławy, Tomaszewskiej Haliny, — i 
pp. Wińskiego Witolda (baryton) i 
Malinowskiego Feliksa (bas). — Na- 
leży wyróżnić przedewszystkiem kon- 
cert niedzielny znanego, — nieco co- 
prawda zamało odświcżanega — ze- 
społu z „poranków muzycznych”, a 
to ze wzglądu na dobór sztuk pol- 
skich. P. Derwies zaczyna rozumieć 
wysoki liryzm Karłowicza, finezję О- 
pieńskiego, rasowość i plemienność 
Niewiadomskiego. P. Henrychówna,— 
jak zwykle, —rozumiejąc Żeleńskiego 
i ducha krakowskiej szkoły pieśni 
ludowej, — szerzy znajomość twór- 
czości polskiej, którą już zaczynają 
cenić i nasi obcoplemieńcy, P. Hry- 
niewicka urozmaiciła swym tańcem 
poranek. Istna Sylfida! Wilno nie 
zorjentowało się, jaka artystka gości! 

Na raucie — monstre w hotelu 
„Georges“ (12-V-26) poznałem dwie 
młode siły śpiewacze: p. Wińskiego i 
Malinowskiego. Pierwszy posiada ma- 
terjał świeży, jeszcze in erudo bę- 
dący, — drugi — głos intonacyjnie 
zaawansowany i giętszy. — Obydwaj 
mają poczucie rytmiki i pewne brza- 
ski muzykalnošei. W każdym razie 
znać, że dla sceny jnż niebawem bę- 
dą pożyteczni. Zależeć to będzie od 
nich samych i. ieh maestro — p. 
Ludwiga. Pauna B. Jagminówna oka- 
zała wielki postęp w rozwoju gięt- 
kości swego aksamitnego głosu chciał- 
bym jednak popracować nad glęb- 
szem osadzeniem głosu i wzmocnie- 
niem nut dolnych, czem się jeszcze 
bardziej wyrówna naturalna jedno- 
barwność registrów artystki, typo- 
wego materjału mezz0-sopranowego, 
podatnego do bel canto. Zalecał bym 
również pomyśleć o repertuarze kla- 
sycznym i arjach w języku włoskim. 

Panna H. Tomaszewska o której 
już nieraz pisałem, również ujawnia 
postęp w rozwoju materjału. Głos 
jest sporo wyszkolony, podatny. Po- 
nieważ jednak artystka Śpiewała nie 
4 pamięci (np. „Skowroneczko*)— nie 
mogłem ocenić, — jak dalece zdolną 
jest p. T. do expresji muzycznej i 
samodzielności w interpretacji. I od 
tej śpiewaczki czekamy egzaminu z... 
bel canto! Antoni Miller. - 

  

Ruch wydawniczy. 
Już opuściła prasę i ukazała się w Sprze- 

daży we wszystkich ksiegarniach Księga 
Zbiorowa Wileńskich Oficerów Rezerwy 

„ t. Na szlaku Batorego wydana staraniem 
arządu Okręgowego Związku Oficerów 

Rezerwy w Wilnie pod redakcią Walerjana 
Ckarkiewicza przy współpracy wybitnych 
sił naukowych, literackich i artystycznych z 
grona oficerów rezerwy. 

Księgę zdobią autografy a J. 
Piłsudskiego, oraz Generałów broni: J. Dow- 
bor-Muśnickiego, j. Hallera i L. Żeligow- 
skiego; — Sód odpisów Biskupa W. 

Bandurskiego i Gen, E Rydza. Śmigłego. 

czące zadań Uwięsku Ok. lez oraz dotyczące zadań / 
ideologii oficerów rezerwy, oświe- 
tlające walki na szlaku Batorego zara: 
tywie historycznej i z czasów niedawnych, 
artykuły literackie, oraz niezwykle ciekawe 
fragmenty wspomnień uczestników . wojny 
svialovė į piko taras 4 ® 

nformacyjny daje or- 
ganizacyj wojskowych I eulono eo: 
n 

у W dziale artystycznym zwracają uwagę 
zopzodokcją obrazów wileńskich artystów- 
oficerów rezerwy, nieznany portret Marszał- 
ka J. Piłsudskiego, uchwała Sejmu Wileń- 
ski z r. 1922, oraz arere artystycznych 
zdjęć fotograficznych, winiet i karykatur. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 17-V r. b. 
  

1. Waluty 

sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedo. 10,40 . 10,422 1037 
Funty szterlingi — — 
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  L. Papiery państwowi 
8% Państw. pożyczka konwer. 155 

104 $ 2 kolėjowa a 
6% | + dolarowa 73,50 

. » (w. zł. 735,730) 

Dewizy i Waluty, 

Papiery WANE 
e 

sprzedaź kupno 
RAR "30,87 30,94 30,80 
Ho zh 419,30 420,35  418,25 
Nowy-York 10,10 10,02 9,98 
Paryż 31,88 31,96 31,57 
smjęa 201,52 202,03 202,02 
Stokholm 273,50 213,50 272,20 
Wiedeń 142,80 142,80 142,10 
Włochy 37,62 37,47 36,66 

Ш. Monety 
Ruble złote — 
Ruble srebrne ' — 
Gram złota na 17-V 1926 r. == 6.4468 zł. 

(M.P. Nr 105 z dn. 16-V 1926r. 

L Listy zastawne 
zastaw. Ban. Gosp. Kr. 

Państ. Ban. Rol. 
8% Li: , 

gu BY   Il. Akcji   Akcje Banku Polskiego 50,51—50,75 

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 12 bm. płacono za dolar — — 

Redaktor przy Sekret rat zaś tegoż dia czynny ist oddsiemie prócz i czwartki od 1—2 
świąt od 1—2 

| „Kurjera Wilenski 
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Wycieczka do N.-Trok. 

N.-Troki, w maju 1926 r. 

lież wspomnień budzi w sercu 
Litwina ta nazwa! — Dr. Wł, Za- 
horski — „Troki i Zamek Trocki". 

Aby zadość uczynić napływowi 
wspomnień, gdy się wejdzie na wy- 
soką górę b. zamku lądowego i rzuci 
okiem na umarłe mury zamku na 
wyspie, na miasto, na ruiny klaszto- 
rów, trzeba posiadać piuro historyka, 
albo poświęcić eo najmniej pół ży- 
cia na napisanie dziesiątków tomów 
powieści o Trokach. 

Nie czuję się powołanym do pi- 
sania historji, w którejbym mógł 
zamknąć kilkaset lat przedziwnych 
dziejów tego grodu, ale, jeżelibym 
kiedyś poważył się w powieści wkrze- 
sić przeszłość, będzie to zaledwie 
mały skrawek tego  przebogatego 
tętna życia, które to życie swoim 
ogromnem i tragizmem rozsadza pierś. 

Pokusa nielada! Kiejstut, Witold, 
Jagiełło, Skirgielło,  Swidrygiełło, 
Krzyżacy, Zygmut okrutny, Kazimierz 
itd. Ostatni kult Znicza, krwawo 
broniony przez mężnego, otoczonego 
nimbem legendy Kejstuta, Zamarły 
krzyk przebitego widłami. Zygmunta! 
Szept zdrady!. Jęk więźniów!.. Roz- 
głośne fanfary i brzęk kielichów na 
wspaniałych królewskich  ueztachl., 
Tu krzyżowali szpady najtężsi szer- 

Litwy. Dalej, poprzez dynastję Ja- 
giellonów do wieku XVIII i po czasy 
obecne. 

Pole aż nazbyt obszerne i stwi 
odłogiem. Troki nie żyją w powieści 
historycznej, zwłaszcza w dramatur- 
gji. Szkoda, bowiem to, co się działo 
w murach tego grodu, daje materjał 
do stworzenia tragedji na miarę szek- 
skirowakiej. 

Dzisiaj zaś, ujmując pióro do ręki, 
aby módz wydobyć ton właściwy, 
jakże jest trudno! ! 

Z bėlem serca skreślić można za- 
ledwie szkic tego, co obecnie w tem 
osiedlu istnieje, jako świadectwo o- 
krucieństwa czasu, który łamie i na 
miazgę kruszy ten, tak drogi i pe- 
łen znączenia zakątek maszej ziemi. 

Gdzież znajdziemy tyle uroku 
przeszłości!.. Gdzież znajdziemy tak 
bogaty krajobraz i widok na filigran 
osiediony, który, gdyby dzisiaj miał 
należytą opiekę i właściwą oprawę, 
przyciągałby nie setki, ale tysiące 
wycieczkowiczów nie tylko z Polski 
ale i z zagranicy. Te szczątki mu- 
rów grodu Kiejstutą i resztki murów 
klasztornych, jeszcze na długo wy- 
starczą, aby w nas urok przeszłości 
utrzymać. Mury trockie mają tę wła- 
sność, że dzięki swej dziwnej, niesa- 
mowitej przeszłości, żyją i żyć będą 
nawet wtedy, gdy zniszczenie ostatni 
zrąb muru zamieni w proch i zieleń, 

mierze myśli politycznej Polski i Życie ożywia mury, ale i zabija i 

  

niszczy. Niszczy życie teraźniejsze, 
które tłucze w te mury i miasto ta- 
ranem czasu i naszej obojętności. 

Jakże jest bolesnem stwierdzać 
że dziś, na wyspie Nowo-troekiej 
rozpada się w proch świetna prze- 
szłość tej ziemi. 

Z dniem wybuchu wojny wszech- 
światowej, wyspa ta wydobyła swój 
dźwięk, długo zdławiany przez Azjatę, 
Gdy wreszcie, daleko, na horyzoncie 
okrwawionym, zaezernionym dymem 
pożarów, wibrującym śmiercią i za- 
gładą błysła jutrzenka upragnionej 
niepodległości, ludność upomniała się 
o należne tej wyspie prawo, — że 
przędza historyczna winna być snuta 
nieprzerwanie. To też Magistrat mia- 
sta zaprowadził djarjusz*), w którym 
uwiecznia wszystkie perypetje no- 
wego okresu życia tege grodu Kiej- 
stutowego. 

N. Troki ongiś były stolicą pań- 
stwa w. książęcego, kasztelanją, sie- 
dzibą Archimandryty miastem woje- 
wódzkiem, wreszcie powiatowym, dziś 
zostały zepchnięte do kategorji pod- 
rzędnej mieściny w powiecie Wileń- 
sko-Troekim, 

Od wieków N. Troki niszczyły 
wojny. często zła, obojętna gospo- 
darka władyków, niszczył je rząd ro- 
syjski, niszczyła wojna światowa. 
Często pożary ogałacały wyspę do 
szczętu. Zdawało się, gdy upragnio- 
ny spokój nastąpi, N. Troki zatętnią 
właściwym życiem!... 

Ale bexduszny suchy, najzupełniej 
do życia nie przystosowany nasz cen- 
tralizm zabijający wszelaką wartość 
miejseowych pierwiastków, zepchnął 
to miasto do rządu zwykłych gmin 
wiejskich. Nadanie praw dla Magi- 
  

p *) Djarjusz asų N. Trok, zaprowa- 
wo! u z nego 

|adekTOWZÓR oi A ii 16% Ко- 
„ wiefskich, obeįmuje wažniejsze wydarzenia, 

> e historyczny, Od grudnia 
19 3 r. Ciekawy ten mł PRE 
myśl państwową po! (o osiedla, po- 

damy, do wiadomości czytelnikom w odcisku 
lego“. 

Tytuł, — wieści i obrazki z kraju, Oraz 
ryci Zamek Trocki i W. K. Gedymin, 
projsktansii i wykonała w linoleum znana 

aa p. Kazimizra Adamska- 

Ruiny zamku w N.-Trokach. 

stratu i Rady Miejskiej jest smutną 
i żałośną ironją. 

Z pośród naszych miast w pierw- 
szym rzędzie N. Troki winne były 
otrzymać taką pomoc i warunki, aby 
na rubieży Rzeczypospolitej, posiada- 
jącej tak znikomą ilość kulturalnych 
i cywilizowanych osiedli, stały się 
miastem żywem europejskim, posia- 
dającem swoją wartość historyczną i 
siłę ekspansywną 

Podział administracyjny uczyniony 
na zielonym suknie i być może przez 
ludzi niemających nic wspólnego z 
miejscowem życiem i jego wartościa- 
mi, obojętnych, a może nie znających 

    
W. Ks. Gedymin, ojciec Kiejstuta — 

założyciela Trok. , 

historji tego miasta, a patrzących na 
cyfrę mieszkańców i wygodę siedziby 
dla dygnitarzy administracyjnych, wy- 
rządził krzywdę nie tylko temu mia- 
stu, ale i nam, naszej rubieży i na- 
szym zamiłowaniom. 

Słuszne są żądania ludności, aby 
N. Troki stały się znowu miastem 
powiatowem, które zwykle ściąga in- 
teligencję, ożywia i budzi życie, stwa- 
rza przemysł i handel, podnosi, ec 
najważniejsze, siłę ekspansywną i 
utrwala granice państwa. 

A. Budrys- Budrewicz,
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N I K A Wileńsko-Trockiego, 

KRO . 
WE Dziś; Feliksa z Kant. Wystawa trwać będzie cały mie- 
IE : siąc codzienio 0d godz. 10—19. RZEP 
18 sa Obszerniejszą ocenę zamieścimy w A ЕЧ 

maja | Wschód słońca---g. 3 m. 11 czasie najbliższym. 4 
Zachód („ 6. 7 m. 18 — Dziedziniec uniwersytecki —       

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj, we wtorek, dn. 18-go b. m. o 
odz. 7.30 punkt. komedję w 3-ch aktach 
t Krzywoszewsktego „Pan Minister*. 

Poczynając od środy dn. 19-go b. m. 
Zesp. Reduty daje retrospektywny przegląd 
repertuaru całorocznego. Ceny _ biletów na 
te przedstawienia zniżono o 75 proc. W 
środę, dn. 19-go pierwsze przedstawienie z 
cyklu repertuaru retrospektywnego. Grany 

będzie dramat T. Rytnera—„W małym dom- 
ku“. 

: URZĘDOWA 
— Powrót wojewody p. Racz- 

kiewicza. Dowiadujemy się z kompe- 
tentnego. Źródła, iż p. Wład. Racz- 

kiewicz, b. minister spraw wewnętrz- 

nych, w najbliższych dniach powraca 

na stanowisko Wojewody Wileńskie- 

go. Wobec powagi sytuacji w państ- 

wie p. Raczkiewicz zrezygnował 7 

urlopu, który zamierzał użyć na wy- 
poczynek zagranicą. 

MIEJSKA. 

— Podarunek od rządu p. Witosa 
dla Magistratu. Wrócił z Warszawy 
wice-prezydent m. Wilna p. Łoku- 
cjewski, który otrzymał jeszcze we 
środę ubiegłego tygodnia od rządu 
p. Witosa zaliczkę pożyczki na budo- 
wę gmachu szkolnego, przy zbiegu 
ulic Szeptyckiego i Rydza-Śmigłego 
i na naprawę turbiny w elektrowni 
miejskiej. (zd.). 

— Polityka w kościele. W ubie- 
głą niedzielę jeden z wikarjuszy ko- 
ścioła Św. Jakuba ks. R. zaczął się 
ze łźami rozwodzić nad sytuacją obe- 
cną, przyczem wyrażał poglądy poli- 
tyczne, potępiające czyn marszałka 
Piłsudskiego. 

To miało taki skutek, że ozwały 
się protesty w kościele, a po sumie 
zebrał się tłum bab, oburzonych, że 
wodza ich synów 12а z ambony i do- 
magały się księdza, by mu czynnie 
wyrazić swe przekonania polityczne. 

Policja rozproszyła zebrane kobie- 
ty, wszystko to miało nie miłe cechy 
skandalu. Oto skutki politykowania w 
kościele, lepiej by się duchowieństwo 
zajęło nabożeństwem za poległych w 
Warszawie, zamiast odbywać faszy- 
stowskie narady na ul. Zamkowej i 
robić z kościoła salę wiecową. 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Czwarta dorączna wystawa 
Wil. art. plastyków. W niedzielę dn. 
16 m. b. w pałacu po-Biskupim ot- 
warta została wystawa obrazów Wi- 
leńskiego Towarzystwa Artystów Pla- 
styków. 

Z powodu nieprzybycia oczekiwa- 
nego na otwarcie p. Wojewody — po 
krótkiem przemówieniu p. prezesa 
Węsławskiego—wstęgę przeciął J. E, 
ks. biskup Wł. Bandurski, gen. Rydz- 
Smigły z żoną i pułkownik Zamorski. 

Wystawa obejmuje dzieła artystów 
wileńskich i wzbudziła ogromne zain- 
teresowanie, i jakkolwiek nie była 
poprzednio zareklamowana, — zgro- 
madziła liczną publiczność. 

Sporo dzieł sprzedano na werni- 
sažu. 

| Z Z OE 

„ Wyjątkowo tanio! Na najdogodniej- 

rankach MEBLE "*pgieca" skład mebi © 
£ RNCELEWICZ, Wilno, 11, Niemiecka 15 

(w podwórzu) , 315 

  

sceną teatralną. W dziedzińcu uni- 
wersyteckim odbywają się obecnie od 
kilku dni próby wystawienia sztuki 
„Księcia Niezłomnego* w  tłuma- 
czeniu Słowackiego. Udział w wystawie- 
niu tej sztuki biorą aktorzy zespołu 
teatralnego „Reduta*, którzy podjęli 
się głównych ról i Akademickie Koło 
Dramatyczne, którego ezłonkowie о- 
bejmą role statyczne. Sztuka ta bę- 
dzie wystawiona na dziedzińcu uni- 
wersyteckim. (zd) 

-- Związek Polskich Stowarzy- 
szeń Śpiewaczych i muzycznych z 
siedzibą w Warszawie zwrócił się do 
władz wojewódzkich z prośbą o wska- 
zanie najpoważniejszych stowarzyszeń 
śpiewaczych "w powiatach Wileń- 
szczyzny. Informacje te zbierane są 
celem zwołania zjazdu organizacyjne- 
go, który odbędzie się jesienią r. b. 

SPRAWY _ PRASOWE. 

— Sprostowanie. Na podstawie 
art. 21. Dekretu z dnia 7. LI. 1919 r, 
w przedmiocie tymczasowych  prze- 
pisów (Dz. Praw Państwa Pol. z. 8. 
II. 19 r. Nr. 14 poz. 186) proszę o 
umieszczenie w najbliższym numerze 
czasopisma następującego  sprosto- 
wania; 

W numerze 111 (559) czasopisma 
„Kurjer Wileński* z dnia 16 maja 
rb. w dziale kroniki umieszczone z0- 
stały notatki pt. „Dziennik Wileński 
wczoraj nie wyszedł" i „co się dzie- 
je z zespołem redakcyjnym  Dzien- 
nika Wileńskiego*. W notatkach 
tych podano po części fakta nieod- 
powiadające rzeczywistości. 

W związku z powyźszem niniej- 
szem oświadczam, iż nałożenie aresztu 
na redakcję „Dziennika Wileńskiego* 
i drukarnię Zawadzkiego, jak rów- 
nieź rewizje i zaaresztowanie człon- 
ków zespołu redakcyjnego pomienio- 
nego czasopisma odbyły się bez u- 
działu Komisarjatu Rządu na m. 
Wilno i podległych mu organów Po- 
licji Państwowej. 

' K. Wimbor 
Komisarz Rządu. 

— Losy „Dziennika Wileńskiego" 
Areszt na drukarnię i redakcję „Dzien- 
nika Wileńskiego* został zdjęty i 
Dziennik Wileński wychodzi dzisiaj 
znowu, Ciekawe jednak kto go be- 
dzie redagował, gdyż p. Obstą do- 
tychczas doszukać się nie można, Po- 
dobno odprawia rekolekcje w jednym 
z zakątków klasztornych. Drvgi filar 
„Dzien. Wileń.* niegdyś „krytyk te- 
atralny* Gazety Wileńskiej p. Hry- 
niewicz, którego przez kilka dni nie 
widać było w Wilnie i zainteresowa- 
ni specjalnie go poszukiwali jednak 
bez pożądanego rezultatu, nagle zja- 
wił się. Widocznie więc jemu  przy- 
padnie w udziale redagowanie „Dzien- 
nika Wileńskiego" zanim nie wyjdzie 
ze swej kryjówki p. Obst. (zd) 

WOJSKOWA 

— Odwołanie oficera łączniko- 
wego. Inspektorat Armji odwołał ofi- 
cera łącznikowego przy województ- 
wie majora Kirtiklisa, (—). 

SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia wydziału po- 
wiatowego sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego. Onegdaj odbyło się posiedze- 
nie wydziału powiatowego sejmiku 

któremu  prze- 
wodnmiczył starosta pow. Wileńsko- 
Trockiego p. Witkowski, 

Na porządku dziennym znajdował 
się cały szereg spraw a między in- 

1) przyjęto do 
wiadomości protokuły rad gminnych, 
2) udzielono 1000 złotych subsydjum 
na przyśpieszenie budowy gmachów 
gminnych w pow. Wileńsko-Trockim. 
3) przyznano kilka stypendjów @1а 
biednych uczniów pochodzących z po- 
wiatu Wileńsko-Trokiego, 4) przyjęto 
2 dzieci do schroniska dla dzieci w 
Czarnym Borze i 5) wyasygnowano 
800 złotych suwencji na wydatki, 
związane ze zorganizowaniem kółek 
wychowania fizycznego w tych gmi- 
nach, gdzie nie zostały one jeszcze 
założone, jak w gminie Mickuńskiej, 
Wornianskiej i in. (zd) 

— 1000 zł. na przyśpieszenie 
budowy gmachów gminnych. Wy- 
dział powiatowy sejmiku Wileńsko- 
Trockiego wyasygnował w dniu wczo- 
rajszym 1000 żł. na przyśpieszenie 
budowy gmachów gminnych. (1) 

— Zjazd wójtów i pisarzy pow. 
Wileńsko-Trockiego. W dniu 20-g0 
b. m. odbędzie się w Wilnie zjazd 
wójtów i pisarzy pow. Wileńsko- 
Trockiego na którym między innemi 
będzie rozpatrywana sprawa  zapo- 
bieżeniu wzrastającej w _ powiecie 
wścieklizny oraz zorganizowania kur- 
sów wychowania fizycznego. (1) 

U BIAŁORUSINÓW 

— Letnie kursy nauczycielskie. 
T-stwo Białor. Szkoły w Radoszko- 
wiczach złożyło p. Kuratorowi Wil. 
Okr. Szk. podanie z prośbą o zezwo- 
lenie na otwarcie przy gimnazjum 
białoruskiem w Radoszkowiczach kur- 
sów letnich dla nauczycieli Białoru- 
sinów. 

Program kursów obejmuje poloni- 
stykę i białorusoznawstwo w zakre- 
sie wymaganym dla uzyskania kwali- 
fikacji nauczyciela ludowego. (n), 

— Odroczenie zjazdu białorus- 
kiego. Organizowany przez Tymez. 
Białor. Radę w Wilnie zjazd  biało-' 
ruski z całego terenu t. z. Białorusi 
Zachodniej, który się miał ostatecz- 
nie odbyć w dniu 28-g0 maja r. b., 
w związku z ostatniemi wypadkami 
politycznemi i zakazem wszelkich ze- 
brań, zjazdów i t. p., — został znów 
odroczony i odbędzie się dopiero za 
2 tygodnie. Większa część prac przy- 
gotowawczych do zjazdu została juź 
ukończoną. (п). | 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Posiedzenie komisji polubo- 
wnej do spraw dozorców domo- 
wych odbędzie się w Inspektoracie 
Pracy 17 i 18 b. m. dla załatwienia 
zatargów indywidnalnych między do- 
zorcami domowymi, a właścicielami 
nieruchomości. Na porządku  dzien- 
nym kiłkanaście spraw. (zd.). 

2 POCZTY. 
Rozmowy telefoniczne z 

Warszawą. Na linji Warszawa-Wilno 
połączenie telefoniczne zostało przy- 
wrócone w dzień po rozpoczęciu wy- 
padków warszawskich. Rozmowy jed- 
nak prywatne Wilna z Warszawą do- 
tychczas jednak nie są dozwolone. 
Odbywają się jedynie rozmowy pra- 
sowe ale i to tylko w ścisle okreś- 
lonych godzinach. (zd.). 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Towarzystwo Przyjaciół Fran- 
cji. Na zebraniu tygodniowem Towa- 
rzystwa w lokalu klubu Szlacheckie- 
go (Mickiewicza 19) we środę 19 b. 
m. o godzinie 8 m. 380 wiecz. p. Wer- 

ner Thorgmagne będzie mówił o ut- 
worach Baudelaire'a i odczyta roz- 
dział z nowego dzieła Stan. Fumet 
„Notre Baudelaire*. 

Goście mile widziani. 

SPRAWY KOLEJOWE. 
-- Kursowanie pociągów w Wi- 

leńskiej Dyrekcji Kolejowej odbywa 
się zupełnie normalnie. Jeszcze wczo- 
raj niektóre pociągi przychodziły @ 
pewnem opóźnieniem, ale w dniu 
dzisiejszym przychodzić będąi wycho- 
dzić z Wilna w określonym ścisle 
czasie. (zd.), 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Konferencja w sprawie eg- 
zekucyj podatkowych. U zastępcy 
prezesa lzby Skarbowej były dwie 
delegacje kupieckie, które interwen- 
jowały w sprawie zbyt intensywnej 
egzekucji podatków, prosząc o wstrzy- 
manie tej egzekucji. 

Zastępca prezesa lzby Skarbowej 
obiecał zwołać specjalną konferencję 
na którą powołani zostaną inspekto- 
rzy i konferencja ta ureguluje po- 
wyższą kwestję, (zd.). 

ROŻNE. 

— Nareszcie Warszawa zainte- 
resowała się losem wysiedlonych 
Polaków z Litwy. Wczoraj pocią- 
giem pospiesznym z Warszawy przy- 
jechał do Wilna delegat Ministerjum 
Spraw Zagranicznych, który odbył 
konferencję z przedstawicielami władz 
administracyjnych w sprawie stałego 
wysiedlania Polaków z Litwy. Wspom- 
niany przedstawiciel określa SWĄ ro- 
lę jako czysto informacyjną, dla z0- 
rjentowania się, jakie są powody 
zbyt częstego i wprost masowego 
wysiedlania Polaków z Litwy Ko- 
wieńskiej do Polski. Fakt ten należy 
podkreślić z uznaniem, iż Minister- 
jum Spraw Zagranicznych zaintere- 
sowało się losem setek obywateli wy- 
rzucanych niemiłosiernie z Litwy dla 
tego tylko, że są Polakami. 

Należałoby przy tem dać wspom- 
nianemu przedstawicielowi M. 5. Z. 
dowody niezbite, iż Litwini wysied- 
lają nie tylko tych którzy przed kil- 
ku, czy kilkunastu laty zamieszkiwa- 
li obecne województwo wileńskie, ale 
i od urodzenia zamieszkałych w: o- 
becnej Litwie Kowieńskiej Polaków 
bez żadnej prawnej podstawy. 

Dowody takie posłużyłyby M 58.7, 
do odpowiedniego 
forum międzynarodowem postępowa- 
nia Litwinów, którzy dotychczas za- 
słaniają się tem, iż wysiedlają tylko 
obywateli polskich na ich stare miej- 
sca zamieszkania, (zd) 

— Petycja Związku kupców do 
Ministerjum Skarbu. Związek kup- 
ców żydowskich wystosował do Mi- 
nisterjum Skarbu pismo, w którem 
zwraca uwagę na katastrofalny stan 
ekonomiczny w województwie wileń- 
skiem wzmożony znowu egzekucją 
podatku przemysłowego za Il półro- 
cze 25 r. Egzekucja ta zdaniem wspo- 
mnianego związku prócz ruiny nie 
wobec wyczerpania ludności dla pań- 
stwa nie przyniesie. Wobec powyż- 
szego związek kupców prosi o roz- 
terminowanie podatku przemysłowe- 
go na 3 raty. (zd) 

Z PROWINCJI. 

— Pomoc starostwa pow. Wil- 
Trockiego dla pogorzelców gm. 
Mejszagolskiej. Onegdaj w  fol- 
warku Nielki gminy Mejszagolskiej 
wybuchł pożar. W folwarku tym 
spaliła się tylko stodoła, ale pożar 
przeniósł się na sąsiednią wioskę i 
w rezultacie spaliło się tam 10 go- 
spodarstw. 

oświetlenia na. 

  оЕа 

Starosta pow. Wileńsko- Trockiego 
pośpieszył ludności z pomocą, wspo- 
magając  pogorzelców pieniędzmi, 
które pozostały z akcji pomocy siew- 
nej. Niezależnie od tego starostwo 
pow. Wileńsko-Trockiego zwróciło się 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych z prośbą o pomoc finansową 
dla pogorzelców, (zd) 

Z POGRANICZA. 

— Znowu prowokacja litewska 
na granicy. Dnia 16 b. m. w nocy 
o godzinie 0.30 placówki 21-go Bao- 
nu K. O. P. stacjonujące naprzeciw 
strażnicy Bortkuszki zauważyły po 
stronie litewskiej jakiś podejrzany 
stukot kopyt końskich. W ciemno- 
ściach nocy udało się placówce zau- 
ważyć większy oddział wywiadowców 
konnych litewskich w sile jednego 
plutonu, Oddział ten zbliżył śię tuż 
pod naszą linję płacówek starająu 
się nasze oddziały sprowokować, Pla- 
cówka polska narazie. zachowała się 
spokojnie. Skoro jednak oddział ka- 
walerji litewskiej zbliżył się jeszcze 
więcej pod naszą placówkę żołnierza 
K.0.P. rozsypali się w tyraljerę i 
gęstym ogniem odpędzili napastni- 
ków wgłąb terytorjum litewskiego. 
Po tym incydencie panował spokój 
do rana. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

Ww Wilnie. 

— Matki pamiętajcie o swych ma- 
łych dzieciach. Oneyda: z otwartego okna 
w domu przy Sali Miejskiej spadło z 4-g0 
piętra na bruk trzechlethie dziecko Alicja 
Jankiewicz i padając na bruk padło trupem 
na miejscu, 

To przestroga dla matek, które dzieci 
zostawiają bez opieki należytej. (zd) 

— Puszczanie w obieg fałszywych 
pieniędzy. W dniu 15 bm. za usiłowanie 
puszczenia w obieg fałszywych 2-złotówek, 
został przytrzymany Adam Kuleszo, (Kal- 
waryjska 3). 

— Usiłowanie samobójstwa, Zamieśz- 
kała przy ul. Szpitalnej 12 m. 8. Rocha Ko- 
pelowicz, usłowała pozbawić się życia za 
pomocą otrucia, Desperatkę pogotowie ra- 
tunkowe przywiozło do szpitala żydowskie- 
go, w stanie niezagrażającym życiu. 

— Na własnych szelkach, W dniu 15-go 
bm.' Kazimierz Pieczewski, lat 36, zam. przy 
ul. Popławskiej 4, powiesił się we własnem 
mieszkaniu na szelkach. 

— Podrzutek. W dniu 16 bm, w pod- 
wórzu domu przy ul. Połockiej 21, przez 
zamieszkałego tamże Justyna Bernasa, z0- 
stał znaleziony podrzutek płci męskiej, któ- 
rego przysłano do przytułka Dzieciątka 
Jezus. 

— Mydło jest—złodziei niema. W dūlų 
16-g0 bm. dokonano kradziežz mydła 860 
kig. wartości 1600 zł. z fabryki przy ul. 
W.ikomierskiej Nr. 84 na szkodę Mojdesza 
Goldberga (Styczniowa 8). Mydło zo- 
stało odnalezione. Sprawców kradzieży do- 
tychczas nie wykryto. iš 

Na prowincji. 
, — Na tle zemsty. W dniu 9 bm. Kazi- 

mierz Usowicz, mieszkaniec, wsi Lipowo, 
gm. pliskiej, zadał ciężkie rany postrzało» 

we, Antoniemu Filipionkowi, mieszk. tejże 
wsi. Wstępne dochodzenie ujawniło, że po- 
wyższe . zostało dokonane na tle zemsty. 
Usowicza zaaresztowano i z aktami przeka- 
zano sędziemu śledczemu. (1) 

-— Samobójstwo. W dniu 12 b. m. po- 
pełnił samobójstwo Kazimierz Lewandow- 
Ski, kapral z V Baonu KOP. w Łużkach. 
Tło samobójstwa miłosne. 

— Pożar. W dniu 16 bm. 0 g. Zltej 
wybuchł pożar we wsi Doły, który spalił 
doszczętnie dom mieszkalny Feliksa Stan- 
kiewicza. Straty narazie nie określone. Przy- 
czyna pożaru nie ustalona, 

Sport. 
Zawody Wil. O. Z. L. A. 

i or się do zi a = 
stępujący terminarz zawodów, urządzan: 
przez Wil. OZLA, na rok 1926. е 

19 i 20.V1.—mistrzostwa młodzików oraz 
zawody pań. 

17 i 18.VIl--mistrzostwa okręgu. 
29.VIII — pięciobój o mistrzostwo оК- 

ręgu. 

  

  

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

  

można: 

Lida 

Landwarów 

N.-Troki "stal Popławski, 

Księgarnia $ Oszmiana sóeea. 

  

  

„RUCH”.   

„Kurjer Wileński* 
nabywać, prenumerować, oraz zasięgać informacje 

Duniłowicze A. Szumski, skiep. 

Kowel Wołyńska Agencja Prasowa Sadowa 4 

Księgarnia Wojskowa W. Puchaczew- 
skiego, ul. Suwalska 46. 

Stanisław Matecki, Biuro dzienników 
ul. Suwalska. 

Stanisław Gwiaździński,— 
Koncesjowane Biuro Podań 

Kawiarnia „Troczanka*. 

Nowogródek Związek Kółek Rolnicz. 
dzielcza Na- 

iego Szkół 
Powszechn., ul. Piłsudskiego 20. 

Stołpce Marjan Ziontek, stacja kolejowa. 

oraz we wszystkich kolejowych księgarniach 

  

  

Di. Lem Ginsberg 
Choroby weneryczne i 
skórne. Przyjmuje od 

9—1 i od 4—8. 
Wileńska 3, tel. "a 

  

Ciągnienie II klasy 

Loterji Państwowej 
19 i 20 maja. Niewielka 
ilość wolnych losów. 
Losy Łoterji Dobro- 
czynnej po 4zł. Witol- 
dowa 53 — Dom H.-K. 

„Tachęta“ Portowa 14, tel. 9-05 
30 

BACZNOŚĆ! 
Nowootworzona Kawiar- 
nia, Cukiernia i JADŁO- 

DAJNIA i ul. Krėlew- 
skiej Nr 9 wydaje 
codziennie śniadania, 

obiady i kolacje. 
Zdrowe, smaczne i obfite 

Ceny bardzo z 

      

      — 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'* sp. z ogr. odp. 

ISTSGTSTSTSTSTSI< 

Czy zapisałeś się na członka 

  

naszego pisma ? 
— Opłaca regularnie prenumeratę. 
— Ogłasza się tylko u nas. 

— Jeżeli mieszka na prowineji—pisuje 
korespondencje. 

Jeżeli w Wilnie — odwiedza re 
dakcję, gdy chce, abyśmy poru 
szyli w piśmie zajmujący go 
temat. 

jalnie ostrzega. 

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na 

szego wezwania. 

    

i P? 
Druk. „Pax“, zaul. šw. Ignacego 5, 

Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- 

Gdy ma ciekawą i ważną infor- 
mację, telefonuje pod numer 99, 

   

na najbardziej 
dogodnych 

wy—ceny przystępne. 
351 

  

_ Ogłoszenia Krynica tr 
@ jg» "Romanówka" Pokoje 

„Majera Wileńskiego naprzecw nowych ła- ао аиии 
3 przyjmuje zienek— poleca piękne p Je 

pokoje—wikt wyboro- a samotnych. - 
Ul. Kalwaryjska 9--15 

  

  

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego” 

Arsenalska 4. 
00600066006066066 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

- rzecze 12—11. 
QQQDDOGAODOODOGOOCO 

Okazyjnie 
do sprzedania ewent. 

wydżierżawienia 

pianino xe" 

  
K 

CENY 
towe   

: warunkach 1-0 

WYDAWNICZE 

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

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI. RACHUNKOWE, 

WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE. | 

Sp. z 0. 0. 

Telefon Nr 8—93 

IĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
REUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

. 8     Ludwisarska 9-7. 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz


