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Cena prenumeraty: 
przyjn ują: Księgarnia W. Ma! 
W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

  

EE zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 
akowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 

renumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Qai barskiej, tel. 82 i wszystkie biura rekłamowe w kraju i zagranicą.     

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750.     

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8.mio łamowy. 
Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane   
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w Warszawie odbędzie się w Bazylice 
o g. 9 i pół, dnia 21 b. m. 

oi an Ais e 

Godzina wielkiego czynu 
Pierwsze lata naszego istnienia 

przyniosły Polsce utwierdzenie i za- 
bezpieezenie jej niepodległego bytu 

w granicach, w jakich wywalczył je 

oręż, a mie zdołała przeszachrować 

dypłomacja wersalska i ryska, Tra- 
gieznym kontrastem wobec tych zdo- 

byezy był stan wewnętrzny kraja. 

Wypełniła go walka stronnietw poli- 

tycznych, kierujących się — jedne w 
większym, inne w mniejszym stopniu 

tylko myślą o powodzeniu ich haseł 

w walce wyborezej. . 
Idea służby narodowi, z którą po 

przez powstanie do walk legjonowych 
szła awangarda narodu, aby potem 

mundurem żołnierskim oddzielić się 

od 2yeia politycznęgo, ustąpiła miej- 

sea egoizmowi grup, klas i przywód- 
ców A c arię 

zatrutej atmosferze naszego 
życia politycznego najszlachetniejsze 

dążenia jednostek i twórcze zamie- 

rzenia grup, ua praguieniu służby 

krajowi i tylko służby budowanych, 
rozbijały się o fatalną budowę we- 
wnętrzno-polityczną krajn, której wy 
razem była wszechwładza Sejmu, 

W tych warunkach, życie gospo- 
daroze, pozbawione jednolitego planu 
było tą równią pochyłą po której sta- 
czaliśmy się nieuchronnie w przepaść, 

* 
* * 

Przejście do nowego stanu rze- 
czy, do ofiarnej, twórczej pracy do- 
konać się mogło tylko drogą wysił- 
ku rewolucyjnego. 

Wypełnić to zadanie mógł jedy- 
nie najwyższy autorytet moralny w 

kraju Józef Piłsudski. Zdawano sobie 
z tego sprawę już oddawna, choć nikt 
nie przewidywał, że wypadki potoczą 
się z tak zawrotną szybkością. 

„W tej chwili kraj cały jest fake 
tjeznie pod władzą Marszałka. Za- 

sady, na których obecne prowizorjum 
zostało zbudowane, ani też ograni- 

czenie się przez Józefa Piłsudskiego 
do objęcia teki ministra spraw woj- 
skowych faktu tego ukryć nie mogą. 
Dzień zebrania się Zgromadzenia 

Narodowego musi być punktem wyj- 
ścia nowego stanu rzeczy: objęcia 
formalnie zwierzchniej władzy w kraju 
przez Józefa Piłsudskiego, do którego 
ona już dziś faktycznie i moralnie 
należy, i rozpoczęcia gruntownej prze- 

budowy wewnętrznej państwa. 

А dalej? Zróbmy bilans sił i ra- 
chunek możliwości. Marszałek Pil- 
sudski w ostatnich oświadczeniach 
swych stwierdził, że gotów jest objąć 
kierownietwo sprawami wojska i 
czuwanie nad polityką zagraniczną 
państwa. Jest to zgodne z calem 
dotyehozasowem życiem Józefa Pilsud- 
skiego, które stanowiło jeden wielki 

wysiłek, skierowany ku zdobyciu nie- 
podległości a potem ku jej utwier- 
dzeniu. Na zewnątrz więc, a nie na 
wewnątra. 

Dla przebudowy wewnętrznej kraju 
Marszałek Piłsudski stworzył dotąd 

jeden warunek zasadniczy: niezbędną 
atmosferą moralną, entuzjazm narodu, 

bez którego żadna wielka i twórcza 
praca jest niemożliwą. 

Drngi etap niezbędny. objęcie 

przezeń władzy zwierzchniej w pań- 

stwie i rozwiązanie Sejmu i Senatu, 

najistotniejszych Źródeł złego. 
Z tą chwilą otwiera się możli- 

wość wewnętrznego odrodzenia naro- 

du. Możliwość, bo dokonanie jej na- 

leży od tego, czy znajdą się ludzie, 

którzy odezuwając odpowiedzialność 
za dzisiejszą wielką chwilą histo- 

ryczną, zdobędą sią na jasną myśl 

polityczną i będą mieli dość odwagi, 

aby wcielić ją w życie. 

Powstać musi rząd naprawy Rze- 

czypospolitej i rząd ten zawisnąć w 

powietrza nie może. Podstawy jego 
już dziś od dołu budować nale2y. 

Czas tworzyć dziś w Polsee wielki 

obóz daleki od wczorajszych formu- 

łek, zdolny do poświęceń ze stro- 

ny jednostek i klas społecznych, 

Przyszedł czas nowych ludzi, no- 

wych haseł. Znowu po przewrocie 

kilka dawnych stronnietw jnż przed- 

łożyło w imieniu swych wyborców 

rachunki do zapłacenia. Nie wątpimy, 

że w šlad za niemi pójdą inne, czy 
to z prawicy, czy z lewiey, prze- 

szłość ich bowiem upoważnia nas do. 

tego. W ten więc sposób zasada: 

„Jaknajwięcej brać od państwa* w 

naszem Życiu  politycznem ciągle 

jeszcze góruje. 
Jeśli nie mamy zginąć staczając 

się w otchłań nędzy i rewolucji 

społecznej zastąpić ją musi zasada: 

„jaknajwięcej dać krajowi*! Ta zasa- 
da jest o wiele trudniejszą do urze- 

czywistnienia. Skupić się przy niej 

musi lepsza część narodu, aby na- 

rzueić tym, którzy przyjąć jej nie 
będą cheieli. 

Trzeba się z tem pogodzić, że 

idą ku nam ciężkie lata wyrzeczeń, 

aby stać się fundamentem  Odrodze- 
nej Rzeczypospolitej, 

Ograniczenie wszechwładzy przed- 

stawicielstwa narodowego na rzecz 

jednostki — Prezydenta i powołane- 

go przezeń rządu, zdyscyplinowanie 

życia publicznego, sanacja gospodar- 

cza w wielkim stylu, dotykająca 

wszystkich dziedzin życia państwo- 

wego i rozbijająca ciasny krąg za- 

kreślony przez złotego — oto naj- 
bliższe tylko i najważniejsze zada- 
nia. Ofiary dla ich rozwiązania złoży 
niewątpliwie naród, jeśli nie będą 

robione przez zawodowych łataczy, 

lecz przez ludzi mających poezueie 

wielkości naszej tradycji historycz- 

nej i wielkich sił żywotnych, drze- 

miących wciąż jeszcze w łonie narodu. 

Polska Jagiellonów, Polska Koś. 
ciuszki, Mickiewicza i Józefa Piłsud- 
skiego czeka jeszcze na budowni- 
czych swego Życia. wewnętrznego. 

Zorganizowanie ieh, zwarcie ich 

w nielicznych ale silnych, gotowych 

na wszystko kadrach oto zadanie dzi- 

siejszego dnia, dzisiejszej godziny. 

Są chwile historyczne, które po- 

wtórzyć się nie mogą. To musi dziś 
zrozumieć kaźdy, kto odczuwa w so- 
bie cząstkę odpowiedzialności za lo- 
sy narodu. Qzas działać! Hasło brzmi 
dzisiaj: 

Na szaniec! Do wielkiej, twórczej 
Pracy! 

„stytneyjnego 
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Cukiernia i Restauracja 99 

  

ZAKOPIANKA“ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 16. 

KONCERTY od godz. 2 — 4 i od 7 wiecz. 

T wypadków warszawskich Wiedomości plyn 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ferment w „Piaście*. 
Miarą fermentu jaki zapanował 

obecnie w stronnictwie Piasta jest 
następujący fakt: 

W Krakowie obrądowała we wto- 
rek część posłów piastowców, będą. 
cych bezwzględnymi awoleunikami p. 
Witosa. W rezultacie narad posta- 
nowiono między iuneml wyrazić hołd 

p. Witosowi. Posłowie „Piasta“, jak 
p. Dębski, Erdman, Rusinek oraz 
pos. Dąbrowski w Krakowie, na- 
czelny redaktor „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego* odmówili 
swoich podpisów na hołdowniczym 
telegramie. 

Internowani generałowie. Gen. Malczew- 
ski w Tworkach. 

W sprawie internowanych gene- 
rałów Rozwadowskiego i Zagórskiego 
dowiadujemy się, iż 3ą oni w  dal- 
czym clągu internowani w  Wilano- 
wie, gdzie znajdują się pod ostrą 
strażą wojskową. 

Co się tyczy b. ministra spraw 
wojskowyeh w rządzie p. Witosa gen. 
Malczewskiego, to zaniemógł on ner- 
wowo i znajduje się na kuracji w 
Tworkach. 

istotne zamiary. 
Na zamach Marszałka Piłsudskie- 

go najmoeniej oburzeni są ci, którzy 
przez szereg ostatnich miesięcy naj- 
gorliwiej propagowali obalenie kon- 

ustroju, Jest rzeczą 
niezmiernie charakterzetyczną, że 
gen. Dowbór Muśnieki, jak donosi 
prasa poznańska, witał ochotników, 
którzy pod jego rozkazami wyruszyć 
mieli przeciw wojskom Marszałka 
Piłsudskiego — pozdrowieniem  .fa- 

szystowskiem, obałając  najlżejsze 
przypuszczenie, że chodziło mu o re- 
publikę lub konstytucję. Nie demo- 
kracja republikańska, ale istotnie 
zwolennicy monarchji i faszyzmu or- 
ganizowali i kierowali ruchem prze- 
ciwnym Piłsudskiemu. O tem trzeba 
bardzo dobrze pamiętać i nie dać się 
brać na lep konstytucjonalizmowi, 
który odgrywa tylko fałszywą rolę 
pretekstu do wystąpienia. 

Konferencja lewicy sejmowej z mniej- 
szościami. 

Woezoraj odbyła się w gmachu 
sejmowym konferencja informacyjno= 
porozumiewawcza między przedstawi- 
cielami stronnictw lewicy a mniej- 
szościami. W konferencji wzięli 
udział p. p. Dąbski (Str. Chł), Nie- 
działkowski (PPS), Poniatowski i Ru- 
dziński (Wyzwolenie). Ze strony 
mniejszości — Wasynczuk i Maków- 
ka (Ukr,) i Jeremicz (Biał.). 

Przedstawieiele polskiej lewicy 

Wyłapywanie 
Warszawska policja śledcza prze- 

prowadza w dalszym ciągu na pole- 
cenie władz centralnych rewizję w 
tysh domach, z których strzelano w 

zapytali reprezentantów mniejszości, 

jak się zapatrują na kandydaturę 

Marszałka Piłsudskiego na stanowis- 
ko Prezydenta Rzeczypospolitej i czy 

8ą oni za natychmiastowem  rozwią- 

zaniem Sejmu, 

Przedstawiciele mniejszości od- 

parli, iż w sprawie tej muszą się od- 

wołać do swoich klubów. 

przestępców. 
pamiętne dni do żołnierzy. 

Wobec osób, u których znaleziono 
broń, dochodzenie jest prowadzone w 
przyśpieszonem tempie. 

Słuszne zarządzenie. 
P. Premjer Bartel wydał okólnik 

do wszystkich ministrów, aby natych- 
„miast sporządzono spisy urzędników 
państwowych, zasiadających w radach 
nadzorczych i zarządach spółek akcyj- 
nych. 

W okólniku tym p. premjer żądał 
również zbadania wysokości poborów 

i zysków osiągniętych przez tych 
urzędników. Okólnik kończy się we- 
zwaniem, aby odpowiednie spisy do- 
starczono najprędzej. 

Powyższy krok p. premjera Bartla 
opinja stolicy przyjęła z zupełnym 
uznaniem. 

Inflacji nie będzie. 
Wobec rozszerzanyeh pogłosek, 

jakoby obeeny rząd zamierza iść 
frogą inflaneji, przedstawiciel nasze- 
go pisma zwrócił się do ministra 
skarbu p. Czechowicza z uprzejmą 

prośbą o odpowiednie informację. 
P. Minister zaznaezył z naciskiem 

w odpowiedzi, iż w pogłoskach tych 
niema ani słowa prawdy. 

„Polskie Radjo* wyjaśnia. 
W niektórych pismach warszaw- 

skich, a ostatnio w „Polsce Zbroj- 
nej“ pojawiła się wiadomość o rze- 
komem nadawaniu w dniu 13 i 14 b. 
m. komunikatów rządu p. Witosa 
przez stacje „Polskie Radjo* na fali 
980 metrów. „Polskie Radjo* zazna- 
cza, że stacja jego może nadawać 

tylko na fali od 800 do 600 metrów, 
nadawanie zaś na fali 980 metrów 
jest ze względu na konstrukcję tech- 
niczną stacji absolutnie niemożliwe. 
Komunikaty przypisywane stacji „Pol- 
skie Radjo“ nadawane były przez 
jedną ze stacji wojskowych, które 
były w posiadaniu wojsk p. Witosa, 

ira i AFERZE i a aaa 

Rząd Rzeszy uzyskał większość. 
BERLIN, 19.V (Pat.). W głosowaniu rząd uzyskał znaczną większość, 

Za rządem głosowały partje rządowe i socjaliści, przeciwko — hittlerowey 
i komuniści. 

Niemiecko-narodowi wstrzymali się od głosowania, 

Codziennie śniadania, obiady i kolacje. BUFET 5 
zaopatrzony w najlepsze zakąski, napoje chłodzące E 
i lody. KUCHNIA pod zarządem doświadczonego O 
kuchmistrza. Wyroby cuki -rnicze własnej produkcji & 
CENY PRZYSTĘPNE. 

fikację. 

   Z poważaniem ZARZĄD. 

Rada Ministrów na posiedzeniu w 
dniu 19-go uchwaliła wniosek w 
sprawie nadzwyczajnego kredytu na 
pomoc doraźną dla ofiar ostatnich 
wypadków, oraz zastanawiała się nad 
terminem zwołania Zgromadzenia Na- 
rodowego i upowaźniła Prezesa Ra- 
dy Ministrów do porozumienia sią z 
Marszałkiem Sejmu w tej sprawie. 

e 
„Nowy Kurjer Polski“ donosi, že 

przybył do Warszawy sekretarz mar- 
szalka senatu, p. Hołyński, przywo- 
żąc list p. Trąmpczyńskiego do p. 
Bartla. 

W liście tym p. Marszałek infor- 
muje premjera o nastrojach, jakie 
zastał w Poznaniu, oraz wysuwa po- 
stulaty, których uwaględnienie mo- 
głoby, zdaniem jego, zapewnić pacy- 

e 

Prezes ministrów, p. prof. Bartel 
przesłał onegdaj odpowiedź do Po- 
znania. 

e 

Korespondent warszawski ryskiej 
„Siewodnia“ telegrafuje pod datą 18 
bm., że posłowie Sejmu — sjoniści 
wypowiedzieli się ma nieawłocznem 
rozwiązaniem: Sejmu. 

© 
Jako curiosum należy zanotować 

wiadomość tegoż korespondenta „Sie- 
wodnia* jakoby w sferach politycz- 
nych Warszawy wysuwaną i trakto- 
waną poważnie jest kandydatura 80- 
letniego prof. Michała Bobrzyńskie- 
go, b. namiestnika Galicji, na stano- 
wisko Prezydenta Rzeczypospolitej. 

® 

Minister Sprawiedliwości, jako 
naczelny prokurator zarządził nie- 
awłocznie ogólną lustrację urzędów 
prokuratorskich w całym państwie. 

1 Państw Batykit 
Estonja. 

Wyniki wyborów do parlamentu. 

Jak donoszą pana ryskie, naj- 
większą ilość głosów przy wyborach 
do parlamentu uzyskali soejaliści — 
118 tysięcy (przy poprzednich wybo- 
rach 86 tys.). Agrarjusze również 
powiększyli liczbę swoich zwolen- 
ników z 99 tys. na 107 tys. Bardzo 
znaczny wzrost wpływów wykazała 
partja „nowych gospodarzy” (osadni- 
ków). W poprzednich wyborach padło 
na jej kandydatów tylko 17 tys. gło- 
sów, obecnie—67 tys. Wzrosła rów- 
nież liczba wyborców  partji pracy: 
z 52 tys. na 62 tys, Inne stronnictwa 
poniosły straty, najbardziej komu- 
niści, (z 44 tys. na 27 tys.) i chrześć- 
jańsey demokraci (34 tys. na 26 tys.). 

Nowoobrany parlament zbierze 
się około 15 czerwca. Zarysowuje się 
w nim już teraz b. silne eentram, 
złożone z agrarjuszy i partji pracy. 

Wśród pisn.. 
= dów 

'oświącony ce, Życiu rczemu 
I dans. yszedł nr. 1. 

— „Šwiat“ nr. 19 przynosi ciekaw; 
artykuł S. Czosnowskiego p. t. „Wojna woj- 
nie", omawiający pracę nad pacyfikacją sto- 
sunków europejskich oraz projė ty w sj 
sprawie rumuńskiego ora_V. Pella. 
dziale literackim artykuł W. Grubińskiego 
„Sztuka streszczania sztuk”, bardzo intere- 
sujący z punktu widzenia recenzyj teatral- 
n 

” — „Ogniwo”—organ Związku Zawo- 
dowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Śre- 
dnich Nr 4, „T е z ostrą krytyką poli- 
tyki oświatowej St. Grabskiego. 

— „Za wolaosė“ Nr 22, omawia 
wypadki pięerwszomajowe w Warszawie.
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Špraua zwołania Zgromadzenia Narodowego Węgierska alera  monarchistyczmo -fa- Ostateczny wynik wyborów w Litwie... 
. ^ я szerska. н АСА Jay. (Tel. wł.) Główna komisja wyborcza w Kowaio  ógłó- 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). + а7 у . Siła wezoraj ostateczne dane o wyniku wyborów do Sejmu. — SĄ oj darzę wie od R EE , Skład przyszłego Sejmu, podług tych danycli, wyglądač będzie jak а- 
Termin. rzom banknotów sw. hr. Sigray o- PC Dawne partje rządowe: : в 

В ъ : 2 šwiadezyl, iż Windischgratz, oświad- ааВА оаИ а о 4 
W sprawie zwołania Zgromadze- zaczyna i w tym obozie przeważać czył mu 81 grudnia 1925r. że prem- Chrze cjańscy emokraci 14 ъ 

uia Narodowego, a mianowicie ter- kierunek  rozsądniejszy, wyraźnie jer Bethlem wiedział 0 fałszerstwie Związek włościański 11 A 
minu i miejsca decyzja zapadnie w 
najbliższych dniach. Uchodzi za rzecz 
pewną, że Zgromadzenie Narodo- 
wę odbędzie się w Warszawie. po- 
nieważ większość stronnictw opowie- 
działa się za stolicą, 
stronnictwa lewicy, NPR, ChD i Piast. 
Co się tyczy ZŁN, to opinje są w 
tym względzie podzielone, chociaż 

a. mianowicie, 

wskazujący na Warszawę, jako miej- 
sce zwołania Zgromadzenia Narodo- 
wego. : 

W kołach zbliźonych do marsz. 
Rataja utrzymują, że w piątek ro- 
zegłane będą do członków Zgromą- 
dzenia, a więc posłów i senatorów 
zawiadomienia, iż zgromadzenie od- 
będzie się 29 b. m. 

Kandydatura która powinna być jedyną. 

Z omawianych dotychczas 
kandydatur na stanowisko 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
na pierwszy plan wysuwa się 

z natury rzeczy osoba Mar- 
szałka Piłsudskiego, którą to 
kandydaturę. postawi solidar- 
nie łewica polska. 

Kandydatura dywersyjna. 
Charakterystyczną co dó nastro- 

jów panujących na prawicy jest opi- 
nja, jaką wygłosił wczoraj w rozino- 
wie z dziennikarzami jeden z człon- 
ków ZLN pos. Rymar. Oświadczył on. 
mianowicie ni mniej ni więcej, iż 

ZLN ma zamiar wysunąć kandydaturę 
p. Wojciechowskiego. Kandydatura ta 
byłaby oczywistą prowokacją i mo- 
głaby wywołać nieobliczalne następ- 
stwa. 

Nadzieje posła Dębskiego. 
Wice-marsz. Sejmu pos, Dębski, 

członek stronnictwa Piasta, oświad- 
czył wczoraj w wywiadzie dzienni- 
karskim, iż on i jego koledzy, z któ- 
rymi miał możność porozumiewania 
się, są zdania, iż w obecnej chwili 
należy skupić wszystkie wysiłki ce- 
lem przeprowadzenia całkowitej i 
istotnej pacyfikacji, nie dopuszczając 
do wznowienia walki. Od rządu obec- 
nego stronnictwo Piasta oczekuje li- 
kwidacji okresu walki, utrwalenia 
praworządności oraz opanowania agi- 
tacyjnych żywiołów antypaństwowych, 

W sprawie zwołania Zgromadze- 
nia Narodowego i miejsca, w którem 
ma ono obradować, p. Dębskio świad- 

czył, iż miejsce i termin wyznaczone 
przez marszałka Sejmu wiany być 
nowym wyrazem pacyfikacji, 

"zdajemy sobie sprawę z tego, — 
mówił p. Dębski—iż Sejm obecny się 
kończy. Nie sprostał on zadaniom, 
które na niego kraj nałożył, Gdyby 
przed nieuniknionem rozejściem się 
Sejm obceny, zdołał jeszcze zmienić 
konstytucję i ordynację wyborczą w 
kierunku wzmocnienia władzy Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i sprowadze- 
nia roli parlamentu na właściwą dro- 
gę, przyczyniłby się w wielkiej mie- 
rze do naprawy stosuków politycz- 
nych w Polsce. 

  

Fałsze „Kurjera Polskiego“. 
WARSZAWA, 19.V. (Pat). Ministerstwo Skarbu komunikuje: W „Kur- 

jerze Polskim" z dnia 18 maja r. b. ukazała się wiadomość powtórzona na- 
stępnie przez inne pisnia, jakoby dnia 15 b. m. z Banku Polskiego podjęta 
została przez p. generała Składkowskiego, Komisarza Rządu na miasto. sto- 
łeczne Warszawę, suma trzech i pół miljonów złotych do dyspozycji Pana 
Marszałka Piłsudskiego ministra spraw wojskowych. 

Wiadomość ta, jako fałszywa zasługuje na najsilniejsze napiętnowanie. 
W istocie rzeczy wypłaty na poczet budżetu ministerstwa spraw woj- 

skowych były dokonane w normalnej drodze, to jest w granicach kredytów 
otwartych temu Ministerstwu na miesiąc maj i z zachowaniem wszystkich 
przepisów rachunkowo-kasowych. 

P. generał Składowski, pełniący obowiązki Komisarza mi. st. Warszawy 
żadnych pieniędzy z Banku Polskiego nie podejmował. Co zaś dotyczy Pana 
Marszałka Pisudskiego, ministra spraw wojskowych, to rozkazem dziennym 
Nr. 40 przekazał on wszelkie sprawy matury pieniężnej szefowi administracji 
armji, generałowi dywizji Konarzewskiemu. obarczając go. osobiście odpowie- 
dzialnością, za całość gospodarki pieniężnej. ; 

Prasa niemiecka o 
BERLIN. 19.V. Pat. Prasa nie- 

mieeka (omawia w artykule wstęp- 
bym posła dra Cremera nową sytu- 

ację wytworzoną w Polsce i: wpły: 
tej sytn 10 cji na stosunki gospodarcze 
i AAS PRA 

Rokowania handlowe — pisze dr. 
Cremer— nie doprowadziły dotych- 

. ©%a8 do pomyślnych wyników z.po- 
wodu złej wol Kó avis i 
Polsee. Pos.  Diamand kilkakrotnie 
wskazywał ua' konieczność  zaprze- 
stania wojny celnej i zawarcia  r07- 
sąduego traktatu handlowego. 

Autor artykułn wyraża nadzieję, 
Że obecny rząd stworzy odpowiednie 

  

_ sytuacji w Polsce. 
podstawy rokowań, a dobra wola po 
obu stronach doprowadzi do zawar- 
cia traktatu pomyślnego dla obu 
stron. 

Szkody wynikające z wojny cel- 
nej dla Niemiec jeśli nie są tak wi- 
doczne jak w Polsęe, to jednak są 
bardzo wielkie. Wszyscy i ci, którzy 
„spodziewali się,że wolna celna zmu- 
si Polskę do kapitulacji zawiedli się 
w swoich oczekiwaniach. 

Obecny moment psychologiczny 
sprzyja pomyślnemu ukształtowaniu 
się przyszłych stosunków między obu 
narodami, moment ten winien być po 
obu stronach wykorzystany. 

lecz występował przeciw niemu. Po- 
mimo to jednak minister spraw we- 
wnętrznych Rakowsky i Nadossy brali 
udział w falszerstwie. Świadek Pal- 
laviezini zeznaje: Wiadischgratz po- 
wiedział mu, że rząd był powiado= 
miony o tej sprawie i dopomagał jej. 

Pallaviczini oświadczył, iż nie po- 
siadał jednakże żadnych bezpośred- 
nich, a nawet pośrednich danych co 
do tego czy rząd był powiadomiony 
o tej sprawie. 

Swiądek opiera się jedynie na de- 
dukcjach logicznych. 

Że słów księżny Windischgratz, 
świadek odniósł również wrażenie, 
źe rząd o sprawie był powiadomiony. 

Sw. minister Vassy zeznał, iż hr. 
Bethlem: był niezwykle oburzony afe- 
rą fałszerstwa. Bethlem jeszcze przed 
odjazdem do Genewy miał wezwać 
Nadossy'ego aby ze wszelkich sił 
przeciwdziałał rozpowszechnianiu fał- 
szywych banknotów 0 ile wogóle 
hanknoty takie istniały. 

Dalszy ciąg rozprawy w dniu ju- 
trzejszym. 

BUDAPESZT 19.V (Pat.) Pierw- 
szym świadkiem, który zeznawał 
wezoraj był poseł Łingauer. Oświad- 
czył on, że na obiedzie u Friedricha 
w roku 1922 Windischgraets wspom- 
niał, że ponieważ na pomoc materja!- 
ną rządu liczyć nie można, 
zdaniem Windischgraetza podrabiać 
banknoty jednego z państw nieprzy- 
jacielskich. 

Wszyscy uczestnicy obiada z wy- 
jątkiem Maszurosa przeciwstawili się 
planom Windisehgraetza, 

Następnie sąd udał się do szpi- 
tala w calu zbadania leżącego tam 
posła Mira. Swiadak ten utrzymuje, 
że rozmawiał % premjerem  Bothle- 
nem sprawie fałszowania franków. 
W tydzień potem otrzymał od hr. 
Bethlena list, nie chce jednak po- 
wiedzieć "gdzie znajduje się odpis 
tego listu którego oryginał jest, w 
posiadaniu Windischgraetza. 

Według Mira plan fałszerzy po- 
legał na puszezaniu falsyfikatów w 
obieg w zagłębiu Ruhry, jednakże 
układ loearneński przeszkodził wy- 
konaniu tego planu. Ё 

Oskarżony Windischraetz zauważa 
że. zeznanie Mira dotyczące afery 
frakowej są fałszywe. 

O aferze tej Windischgraetz nigdy 
nie rozmawiał z Bethlenem. 

Trybunał postanawia przeprowa- 
dzić rewizję w mieszkaniu Mira i za- 
sękwestrować znajdujące się u niego 
dokumenty.  Zaprzysiężenie tego 
świadka sąd odmówił wobec tego, że 
zeznania jege w bardzo ważnych 
sprawach są nie zdocydowane i że 
poderzany jest on o udział w prze- 
stępstwie. 

Następnie zeznawał pod przysię- 
gą premjer Bethlen. Oświadczył on 
z całą stanowczością, że nie nie wie- 
dział o aferze frankowej, uie osła- 
niał jej ani nie zgadzał się, na nią 
nawet pod ukrytą formą. Świadek 
okazuje sądowi dokumenty stwier- 
dzające, ,że potępiał on nie tylko 
Środki, ale i cele Windischgraetza. 

Dalej świadek zaprzecza zezna- 
niom Mira. Nigdy nikomu nie dawał 
listu żelaznego. 

Oskarżony Windischgraetz oświad- 
cza, że stwierdzenie Mira jakoby 
Bethlen ofiarowywał mu dwa miljar- 
dy koron jest kłamstwem. Na item 
posiedzenie wczorajsze zakończono. 

należało | 

„Federacja pracy* 5 

Razem 30 mand. 
Opozycja: 

Partja narodowa („Pažanga“) 
Partja ludowa (Aleksa) — ® 
Ludowcy („liaudininkai“) — 22 
Socjal-demokraci — 15 
Zydzi —- 8 
Polacy m A 
Niemcy (wraz z Kłajpedą)  — 6 

Podlug „Rytas“ przewiduje się utworzenie rządu w następującym 
składzie: Prezes ministrów — S/eżewicz, Minister spraw zagr. — Smetona, 
Minister spraw wewu. — Žukauskas, Minister iinansów == Woldemaras, 
Min. oświaty — Kwieska,(?) Min. sprawiedliwości — Skipitis, Min. komuni- 
kacji — Nangreniczius, Min. wojny — Popeckis. 

Oświadczenie Kanclerza Rzeszy. | 
BERLIN, 19.V, (Pat). W dzisiejszej deklaracji rządowej stwierdził "o 

A Marx, że gabinet jego będzie przestrzegał dotychczasowej polityki х& 
granicznej. . są Ž 

Rząd Rzeszy ma nadzieję, że obrady komisji dla reformy. Rady Ligi 
umożliwią mu urzeczywistnienie „traktatów locarneūskich. Traktat berliński. 
zostanie przedłożony Reichstagowi celem ratyfikacji. СЕ В 

Zarządzenie © barwach pozostawiono nadal w mocy, Rząć przystąp 
jednak do prac nad stworzeniem jednolitej flagi w myśl ostatniego listu 
prezydenta Hindenburga. i 

Oświadczenie kanclerza przyjęto oklaskami na lawach rządowych, a ko- 
niec przemówienia wywołał niepokój na lewicy. 

Następny mówca poseł socjalistyczny Miller Fanken, „Ni oświadczył, że 
partja jego będzie głosować zn rządem. : 

  

Niemiecka prasa gdańska o 
w Polsce. 

GDANSK. 19-V. (Pat.). Prasa niemiecka gdańska w dalszym ciągu 
obszernie omawia wypadki w Polsce w sposób objektywny, : 

„Danziger Neuste Nachrichten“, omawiając utworzenie nowego rządu . 
podkreśla, że Prezes Rady Ministrów dr. Bartel należy do stronnictwa, 
które wprawdzie w swej polityce agrarnej jest bardzo radykalne, to jed- 
nak we wszystkich innych sprawach jest nadzwyczaj patrjotyczne. 

Podając oświadczenie wygłoszone do przedstawicieli prasy przez kie- * 
rownika MSZ Zaleskiego, a stwierdzające, że polityka prowadzona przew 
Skrzyńskiego nie dozna żadnej zmiany, „Danziger Nenste Nachrichten* рой- 
kreśla, że oświadczenie to wywrze zagranicą bardzo dobre wrażenie. Pil- 
sudski zatom-—ošwiadoza dalej pismo — stanął całkowicie na gruncie kon- 
stytucyjnym, powołując do steru gabinet pozbawiony charakteru politycz- 
nego, co dowodzi, że znalazł on najlepszą drogę prowadzącą do uspokojenia. 

Omawiając zachowanie się pułków poznańskich, złożonych przewatnie 
z białorusinów i ukraińców, „Danziger Neuste Nachrichten*wyraża podziw 
dla panującej pomimo togo karności w tych pułkach, przyczem pisze: zdu- 
mienie wywołać muszą wszelkie wiadomości o tem, że białorusini i ukra- 
incy wcieleni przeważnie do pułków poznańskich pomimo  przeciwpaństwo- 
wej agitacji polityków ukraińskich i bialoruskich okazali się dobrymi 201- 

et na których można polegać i którzy bez wahania idą za swymi 
dowódcami. o 

przewrocie 

i 

Litwa zaprzecza. 

PRAGA. 19-V. (Pat.). Poselstwo litewskie zaprzecza wia1lomošei © 4 
rzokomym przekroezeniu granicy polsko-litewskiej przez wojska litewskie, 

Niemcy śląscy deklarują lojalność. 
KATOWICE, 19.V (Pat.). Klub niemiecki sejmu śląskiego ogłosił 

wczoraj odezwę do ludności niemieckiej województwa Śląskiego, w której 
między innemi oświadcza, że posłowie niemieccy stoją bezwarunkowo na 
gruncie konstytucji i że nie pochwalają antykonstytucyjnego stanowiska 
wobec organów państwowych. ) L ti 

Nieskazitelna i prawa osoba Marszałka Piłsudskiego lest rękojmią 
że jego decyzje podyktowane były głęboką troską o dobro Rzeczypo- 
spolitej i wynikały z poczucia patrjotyzmu i prawdziwej demokracji. 

Odezwa stwierdza dalej, że wobec ustąpienia Prezydenta Rzeozypo- 
spolitej Wojciechowskiego i rządu Witosa, jakoteż wobec utworzenia no- 
wego rządu i sprawowania funkcji Prezydenta przez Marszałka Rataja, rzą: 
dowe organy konstytucyjne znów istnieją, ' ' ść 

Ze względu na to, odezwa wzywa ludność niemiecką do zachowania 
dotychczasowego stanowiska i lojalności wobec władz państwowych. 

  

Кв ра оя ® 

4. 
Czy, zapisaleš się na cztonka L. O. P. P? 

  

Co czytač? 
Rój, wyd. firmy Rój, Bibljoteka Dzieł 
wyborowych, Bibljoteka Domu Poł- 

skiego, Bibljoteka Groszowa, Wesoła 
Bibljoteka, Dzieła Karola Maja, Bi- , 
bljoteczka filozoficzno-społeczna. Bi- 

bljoteczka Młodzieży szkolnej, Bibljo- 
teczka pamiątek narodowych, Bibljo- 

teczka uniwersytetów ludowcch i mło- 

dzieży szkolnej, Moja Bibljoteczka, 
Dla wszystkich, Bibljoteka groszowa 

n. H. P, Wielka Bibljoteka, /Bibljo- 
teka Leureatów Nobla, Świa? podróży 

® i przygód. || 
Zbliżają się wakacje. Kto może 

wyszukuje krewnych „dziesiątej wody 
po kisielu“, lub poczciwych zńajo- 
mych i zjeżdża do nich. na kilka ty- 
godni wypoczynku, rad że go tylko 
kolej III kl. (czemuż niema 4-ej!) i 
napiwki (skromniutkie) kosztować bę- 
dą. Paskarz jedzie za granicę, Cztek 
zamożny, wybiera sobie, jeśli jest 
patrjotą, letnisko, wody, sanatorjum 
krajowe i tam cierpliwie używa za 
swoje drogie pieniądze towarzystwa 
mniejszości i polskich gór czy morza, 

Uzlek niezamożny robi obliczenie, że 
zagranicą taniej i stara się o ulgowy 
paszport, i, jeśli się uda, wieje gdzie 
nie tyle pieprz, co pomarańcza roś- 
nie, Na jesieni wraca bronzowy i 
dumny. 3 

Tak czy owak — wakacje. (łdzieś 
się ję spędzi, na t. zw. wywczasach. 
Czyli że się ma obowiązek przez czas 
jakiś miczem głowy nie zaprzątać i 
oddać się działaniu kuracji oraz my- 
ślom lekkim ij oderwanym od trosk 
doczesnego padołu. Lektura zajmują- 

da na takie ty-. ca, a nie nudząca, 

godnie wskazana. jeba sobie zro- 
bić zapas książek na lato. Drogie! 
"ak, polskie ksiąźki są zasadniczo 
drogie. Ale od czegoż mamy tanie, 
popularne wydawnictwa! O nich chce- 
my pomówić. Grzeszą wszystkie bra- 
kiem systemu. Nie mają specjałności, 

„bez ładu i składu drukują co taniej 
się uda zdobyć. Jedynie Rój, sprytnie 
redagowane tygodniowe wydawnictwo 
małych, żółtych książeczek, ma swoją 
specjalność sensacji, podzielonych na 
cykle o pociągających tytułach. Prócz 
kompilacji z francuskich procesów 
kryminalnych i streszczeń z historji 
Marji Stuart. Oświęcimów i t. p. jest 
tam sporo rzeczy wartościowych, jak 

np. Sieroszewskiego — Wspomnienia. 
Cykle: Zdobywcy i odkrywcy, Rosja 
na rubizży. Na szlakach świata i t. 
p. Druk dobry, korekta również, 
wszystkie historje zręcznie podane, 
format wygodny, jedyny do podróży, 
a dość spory, by mieć kilka godzin 
przykuwającej lektury. Za, 30 groszy, 
lub 2 zł. 60 gr. kwartalnie, można 
sobie uprzyjemnić wakacje. Warto 
zaprenumerować. 

Bibljoteka dzieł wyborowych, 
istniejąca już długo przed wojną, wy- 
daje dzieła przeważnie z zakresu 
belletrystyki umiejętnie dobrane, tłu- 
maczone i oryginalne. Wszystkie zna- 
ne w literaturze nazwiska spotykamy 
na okładkach tych sporych tomów, 
kosztujących z przesyłką 19 złot. 60 
gr. kwartalnie, zaś 1,90 w sprzedaży, 
Jako premjum otrzymują prenumera- 
terzy ilustrowany miesięcznik Z ca- 

łego świata, wzorowany na zagra- 
nicznych wydawnictwach tego rodza- 
ju i w niczem im nie ustępujący. 
Dobór utworów. -w  Bibljotece Dzieł 
Wyborowych jest istotnie wartościo- 
wy i chociaż nie trzyma się żadnego 
systemu, prócz zasady dawania no-. 
wości, to jednak umiejętnie przeplata 
powieści podróżami i histocją, 

Bibljoteka Domu Polskiego ma- 
jąca II-gi rok istnienia i koło 40 to- 
mów pod red. i wydawn. p. Plažew- 
skiego, daje poezje, fantazje, bele- 
trystykę współczesną i dawniejszą 
dość niekrytycznie. Bogate  premja 
na zachętę, Z dawnej i nie dawnej 
Warszawy J. Rapackiego. Historfa 
125 łat (500 str. 200 ilustr), ilustro- 
wane tory za 50 gr. i t. p. Prenu- 
merata wynosi kwartalnie 4 zł. 70 gr., 
a 80 gr. tom pojedyńczy. 

Najliczniej i najefektowniej przed- 
stawia się „Biblioteka groszowa“ 
(kwartalnie 9 zł. 95 gr., tom 95 gr.). 
Premja bezpłatne: Bajki polskie, Baj- 
ki Czarskiej, Obozowisko i t. p. Ja- 
skrawe, sensacyjnie malowane okład- 
ki umiejętnie zachęcają kupującego 
do zajrzenia w treść książki. Dużo 
tłumaczeń, wśród których stare, ale 
jare, romanse kistoryczne Dumasa i 
Kyaszewskiego, wielkie dzieła wszech- 
światowej sławy, niewydane dotąd 
popularnie GS W. Hugo. Du- 
żo oczywiście Jack Londona, Zola i 
Wells, Daudet, Hoffman, Andersen, 
Dygasiński, Gomulicki, Dzikowski, 
Ligocki, starzy i nowi, swoi i obey. 
Najpoczytniejsza bodaj bibljoteczka. 

Wesoła Bibljoteczka kosztuje to: 

mik 85 gr., dopiero ich kilka wyszło. 
między niemi W Słonecznym ` 
ku Szpyrkówny, przemiłe opowiada- 
nie 6 dzieciństwie w dworze wiej- | 
skim na Białej Rusi, szereg innych ° 
obrazków, typy wyborne, gwara bar- 
dzo dobrze utrzymana. «4, duń 

Nakładem spółki  wydawniozej 
Orient R. D, Z. Last w Warszawie ^ 
wychodzą Dzista Karola Maya, ta“ " 
siemcowe  przygody trappersko-ozet-'“ 
wonoskóre, trochę streszczenie fi 
mów, trochę Maryn Raida przypomi= 
nające, ale loblone przez pewną ka-.. 
tegorję czytólników. Papier i tłuma- | 
czenie nie szczególue, ale taniość * 
czyni je poczytnemi. Dotąd / wyszło - 
tych histvrji 36 d sensacyjnemi 
tytułami: szatan i Judasz, Testament 
Zukasa, Na progu zaświatów, Winie-. 
tou czerwonoskóry gentlemen i t. p. | 
Bibljoteka filozoficzno - społeczna 
wydała dotąd kilka tomów, między ° 
innemi LŁeailies'a Demokracja i O- 
świata, oraz parę innych dzieł war- - 
tościowych Bibljoteka młodzieży 
szkolnej. Cena tomiku 1 zł. 36, gr. 
Wydawnictwo dla dzieci do lat kil- 
kunastu, zajmujące opowiadania 1 
dziedziny przyrody i historji, Z. ob- 
tych nazwisk widzimy nowėlki Dau-
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Życie gospodarcze. 
Zjazd Banków Spółdzielczych w Wilnie. 

W ubiegłym tygodniu odbył się w 
Wilnie zjazd delegatów Banków Spół- 
dzielczych, zrzeszonych w Oddziale 
wiłeńskich Związku Spółdzielni Pol- 

skich, i 

Z odczytanego na Zjezdzie spra- 
wozdania wynika, i4 w trzydziestu 
bankach spółdzielczych liczba ich u- 
działowców wzrosła z 6523 dó 8677, 
kapitały udziałowe z 204526 zł. do 
258750 zł, kapitały rezerwowe 2 
166114 zł. do 250957 zł, a wkłady 
spadły z 955278 uł. na 856000 zł. 
stałe kredyty redyskontowe uzyski- 
waue z Banku Polskiego za pośred- 
nietwem Oddziału Wileńskiego Banku 
Związku Spółek Zarobkowych wyno- 
siły początkowo około 200000 zł., w 
okresie restytucji zostały zmniejszo- 
ue. do 96000 zł., później wróciły do 
poprzedniej wysokości. 

Kredyty w oddziale wileńskim 
Państwowego Banku Rolnego wyno- 
siły-w poprzednim okresie sprawo- 
zdawczym około 200009 zł., z tej su- 
my w ciągu 1925 r. zostało spiacone 
116000 zł. Lokaty w P. K. O., które 
wynosiły około 100000 zł., zostały 
przez spółdzielnię całkowicie spłaco- 
ne w r. 1925, Bezpośrednie kredyty 
w oddziale wileńskim Banku Polskie- 
go oraz przejściowe w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego i Banku To- 
warzystw Spółdzielczych nie prze- 
kroezyły 250 tysięcy zł, 

Wygłoszone referaty zarówno przez 
p. Nowakowskiego dyrektora Związku 
Spółdzielni w Poznaniu o spółdziel- 
niach rolniczo-handlowych, jako teź 

dyr. Urbanowieza o Centralach finan- 
sowych Spółdzielni zgodne były z 

ideologją spółdzielni zrzeszonych w 

Unji Związku Spółdzielni w Polsce, 

do której to grupy należą i spółdziel- 
nie zrzeszone w Oddziale wileńskim 
Związki Spółdzielni Polskich. 

Przy tej sposobności należy wj- 
jaśnić, iż kierunek reprezentowany 
przez Unję uważa kcoperację, jako 

samoistny czynnik społeczny, mający 
na eelu podniesienie dobrobytu spo- 
łeczeństwa jego własnymi środkami 
i wysiłkiem przez oparcie w dziedzi- 
nie spółdzielni kredytowych punktu 
ciężkości ich czynności ną kapitałach 
własnych. 

Co zaś tyczy pomocy kredytowej 
z zewnątrz, ma ona znaczenie tylko 

pomocnicze, szezególnie potrzebne w 
okresach przesileń gospodarczych i 
pieniężnych. 

"W związku z cyfrowem Ssprawo- 
zdaniem powyżej podanem wyjaśnić 
należy, iż Banki Spółdzielcze, zrze- 

szone w Odziale Wileńskim Związku 

Spółdzielni Polskich dały chwalebny 
dowód swej odporności. 

Jak się bowiem okazuje, żaden z 

Banków spółdzielczych nie zbankrn-. 
tował, trudności wywołane wycofy- 
waniem wkładów w spółdzielniach 
kredytowych w miastach zostały już 
prawie usunięte. Stan spółdzielni 

położonych na terenach ziemskich 
mą swoją bolączkę w postzei unie- 
ruchomienia na czas dłuższy kredy- 
tów udzielonych rolnikom, których 
przed-okresem rocznym nieda się 
prawdopodobnie uruchomić. 

Jak stwierdzono na Zjezdzie do 
polepszenia zz tej grupy spół- 
dzielni mogły y się znacznie przy- 
czynić kredyty inwestycyjne, długo- 
terminowe, króremi dysponuje О4- 
dział Wileńskiego Banku Rolnego. 

Podkreślono też na Zjeździe, iż 
Oddział Wileński Banku Gospodar- 
stwa Krajowego, uchylający się od 
udzielenia pomocy kredytowej spół- 

deta, Kiplinga i Amicisa, z polskich 
są: Niewiadomska, Zaleska, Bako- 
wiecka, Teresa Jadwiga, Sienkiewicz, 
Paulina Kraków, Hoffmanowa Tańska, 
Wyśzło już 150 numerów od 15 do 
50 gr. 

Śórjoteczka pamiątek narodo- 
wych, opracowana przeważnie przez 
znanego historyka H. Mościckiego, 
wyszły tam Listy i odezwy Kościnsz- 
ki, Unja Litwy z Polską, Promieniści, 
filareci, filomaci itp, Cena 1 zł. 10 gr. 

Bibijoteczka uniwersytetów lu- 
dowych i młodzieży szkolnej za- 
wiera przystępne czytanki, Oraz no- 
wele a nawet dłaższe utwory najcel- 
niejszych pisarzy naszych. Beletry- 
styka przeplatana rzeczami poważ- 
niejszemi, Widzimy nazwiska histo- 
гукбж: Smoleńskiego i Kubali, Szaj- 
nochy i Papee z dzieł Sienkiewicza, 
Prusa, Orzęszkowej, + Dygasińskiego, 
Sieroszewskiego, Żeromskiego  zro- 
bieng umiejętny wybór, pozwalający 
zorjęntować się samoukom w twór- 
czości naszych pisarzy. Naogół lite- 
ratufa polska i obca obficie zaopa- 
traoma, uderza jednak to, co w kaź- 

dej ie bibljoteczce u nas: brak 
systemu i linji. wytycznej. Bowiem 
ше ma tu porządku np. ehronologiez- 

dzielniom zrzeszonym w Oddziale 
działa ze szkodą dla zrzeszonych w 
nich przedstawicieli handlu, przemy- 
słu i rzemiosł, co nie jest właści- 
wem, jeśli się zważy, że przy usta- 
nowieniu podziału czynności między 
Bankiem Rolnym a Bankiem Gospo- 
darstwa Krajowego udzielenie pomo- 
cy kredytowej zawodom poza rolnika- 
mi temu ostatniemu zostało powie- 
czone. 

Dezyderaty Zjazdu znalazły swój 
wyraz w referacie p. Koczewskiego. 
Sprowadza się on do następującej 
przesłanki: wysokie pogotowie kaso- 
we, pożyczki muszą mieć uzasadnie- 
nie gospodarcze, (Jako zasada dla 
Wileńszczyzny do 500 zł. na osobę 
pożyczającego, w zasobnych  spół- 
dzielniach najwyżej 3.500 zł.); udzie- 
lenie kredytu tylko członkom na we- 
ksle na odpowiedzialność dwóch ozłon= 
ków Zarządu; kredyt towarowy w ra- 
mach kredytu gotówkowego; niedo- 
puszczalność udziału spółdzielni w 
zyskach i skalach kredytowych przed- 
siębiorstw, nieudzielanie kredytów 
otwartych, wyjęcie z pod jurysdykcji 
Zarządu Spółdzielni Kredytowej po- 
Ryczek dla władz Spółdzielni, 

Co się tyczy sprawy omawianej 
w Centrali w Warszawie, a dotyczą- 
cej waloryzacji udzielonych przez 
spółdzielnie swym członkom  poży- 
czek, wypowiedziano w sensie nega- 
tywnym. 

Ponadto omówiono sprawy, doty- 
czące wypadków _ oprocentowania 
przez poszczególne spółdzielnie u- 
dzielonych pożyczek wyżej normy 
ustawowej z wniesieniem odpowied- 
nich uchwał do protokułów Rady, 
ujemuego wpływu niewypłacalności 
niektórych spółdzielni należących do 
do Związku Spółdzielni Rolńiczych. 
którym udzieliły kredytu: spółdzielnie 
zrzeszone w Oddziale i t. d. 

W miejsce ustępujących trzech 
członków Rady i dwóch kandydatów 
wybrano p. sędziego Jana Piłsud- 
skiego i p. Wińczę ponownie i p. 
Houwaldta na członków oraz pp. 
Szymanowskiego i Czarneckiego, ja- 
ko zastępców. 

Wreszcie zakomunikowano zebra- 
nym, iż dzień 6 czerwca jest dniem 
poświęconym propagandzie spółdziel- 
czości. W dniu tym specjalnie w tym 
celu utworzone komitety rozwiną 
akcję propagandystyczną na szeroką 
skalę zakrojoną. 

Nemo. 
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Minises Gliwic Intormuje Amerykę o sy- 
tnacji ekonomicznej Polski. 

Minister przemysłu i handlu, 
Hipolit Gliwic, 

p. 
który przez szereg 

lat był radeą poselstwa i charge 
d'affaires w Waszyngtonie, udzielił 
korespondentowi „New-York Times* 

p. Eyre informacji w sprawie eko- 
nomicznego programu nowego rządu. 

Pod względem ekonomicznym Pol- 
ska jest zdrowa. Nasz bilans han- 
dlowy jest zupełnie korzystny. Mu- 
simy bezwględnie zrównowarzyćjbud - 
żet i stabilizować naszą walutę, 
Równowaga budżetu może być osią- 
gnięta bez obcej pomocy. Potrze- 
bujemy jednak zagranicznego ka- 

pitału,  szezególniej & Ameryki 
dla rozwoju naszych bogactw 

naturalnych. Zagraniczne pożyczki 
mogą być udzielane  niekoniecz- 
nie rządowi, lecz przedsiębiorstwom 
prywatnym, jak np. układ Harrimana 
z towarzystwem kopalni cynku Gie- 
sche. Dopływ kapitałów z zagranicy 
może się więc odbywać nie tylko w 

formie pożyczek państwowych, lecz 
w formie inwestycyj. 

Smutne wypadki ostatniego tygod- 
nia nie wpłynęły szkodliwie na polską 

sytuację ekonomiczną. Złoty spadł 
nieco, pierwotnie do 11, lecz obecnie 
podniósł się do 10.50. 

Otrzymałem sprawozdanie — mówił 
minister—ze wszystkich części kraju, 

które przedstawiają sytuację przemy- 
słowo-handlową jako normalną. Bez- 
robocie zmniejsza sią. Widoki na u- 

rodzaj są pomyślne. 
Jest rzeczą jasną, że rząd silny, 

w którym dominuje tak potężna oso- 
bistość, jak Marszałek Piłsudski, mu- 

si mieć uspakajający wpływ na opi- 

nję publiczną. Jestem przekonany — 

zakończył p. Gliwic—że nowemu rzą- 

dowi uda się wzmocnić zaufanię do 

Polski w kraju i zagranicą”, 

L 

Kronika krajowa. 

Nasz bilans handlowy jest w dal- 
szym ciągu czynny. 

Według obliezeń dokonanych przez 
Główny Urząd Statystyczny w kwiet- 

nin roku bieżącego przywieziono do 
Polski rozmaitych towarów za 118796 

tysięcy, wywieziono zaś za 168,134 

tysięcy. Zwiększenie wywozu stwier- 

dzono przeważnie w grupie artykn- 

łów spożywczych. Zwiększenie przy- 

wozu nastąpiło w grupie materjałów 
włókienniczych, zmniejszenie zaś przy- 

wozu w grupie artykułów spożyw- 

czych. Zaznaczyć należy, że Polska 

ma juź czynny bilans handlowy od 

września roku zeszłego. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 19-V r. b. 
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W DOBCE NOS FEGI 

Proces P.P.P. 
Gruba ryba ominęła zastawione 

sieci. 
Obecnie jedynie oskarżony Pęko- 

sławski dąży w swych zeznaniach do 
skompromitowania i pociągnięcia za 
sobą generała Wroczyńskiego. Pęko- 
sławski twierdzi, że gen. Wroczyński 
jakoby wyraził zgodę na pokierowa- 
nie akcją P.P.P. ale jednocześnie 
wyksztusił takie zastrzeżenia gene- 
rała, jak „w razie przewrotu bolsze- 
wiekiego“ i „gdyby organizacja nie 
znalazła żadnego silniejszego czło- 
wieka”, Te zastrzeżenia generała, 
wbrew zamiarom oskarżonego Pęko- 
sławskiego, raczej dodatnio świadczą 
o czystych intencjach dzielnego żoł- 
nierza, 

Oskarżony Gorczyński zeznaje, że 
generał Wroczyński zgodził się na 
wstąpienie do P.P.P. „po zalegalizo- 
waniu organizacji*', A więc i to 
oskarżenie staję się raczej pochwałą 
dla żołnierza, ktory do nielegalnej 
organizacji wstąpić nie chciał, 

A zeznanie świadków odwodowych: 
Sicińskiego, gen. Michaelisa i gen. 
Latoura zdają się całkowicie usuwać 
uwlłaczające generałowi  Wroczyń- 
skiemu insynuacje, że należał on do 
do tej błazeńskiej imprezy. A więc 
św. Siciński stwierdza, iż gen. Wro- 
czyński nie radził interesować się 
organizacją P.P.P. „gdyż działalność 
jej jest konspiracyjną*. Gen. Micha- 
elis mówi o gen. Wroczyńskim jako 
oddawna dobrze mu znanym człowie- 
ku i kategorycznie twierdzi, iż jest 
głęboko przekonany, że gen, Wro- 
czyński do P.P.P. nie należał. Po- 
dobną opinję o gen. Wroczyńskim 
wydaje gen. Latour. 

Tak więc dziewiąty dzień rozpraw 
staje się jakgdyby rehabilitacją ge- 
nerała Wroczyńskiego, którego вла- 
nowne i eenione dotychczas nazwisko 
pa fatalistycznym zrządzeniem 
osu wciągnięte zostało w koło roz- 
pędowe tej maszyny do wyrobu ma- 
sowego patentowanych patrjotów pol- 
skieb. 

I oto w dziesiątym dniu rozpraw 
przedstawiciel rządu prokuratorskiego 
pprok. Raczyński, w oparciu się na 
danych środztwa sądowego, zrzeka 
się popierania oskarżenia w stosunku 
do podsądnego generała Wroczyń- 
skiego. 
  

  

PP. sen. Krzyżanowski i W. Abramo- 
wicz proszą nas o zaznaczenie, iż wiado- 

mość podana przez „Nowy Kurjer Polski“ 
z dn. 18 bm. niedokładnie określa cel ich 
wizyty u premjera Bartla. PP. Krzyżanow- 
ski i Abramowicz ograniczyli się do zasię- 
gnięcia informacyj oraz do poinformowania 
ze swej strony p. premjera o nastrojach i 
opinjach tych sfer społeczeństwa  Wileń- 
s z któremi bliższy utrzymują kon- 

1 Rosji Sowieckiej, 
Głos sowiecki o polsko-rosyjskich 

stosunkach handlowych. 
P. S. P. Nazarenius kierownik so- 

wieekiego przedstawicielstwa handlo- 
wego w Polsce taką wyraził opinję 
o handlu polsko-sowieckim w urzę- 
dowych „lzwiestjach* moskiewskich, 

„Obroty handlowe naszego przed- 
stawicielstwa handlowego w Polsce 

an. w ubiegłym półroczu 
październik—kwiecień 1925-26) w po- 
równaniu z przedostatniem (kwie- 
cień--październik 1925) — znacznie 

    

  

    
jospodarczego 

Sekret rjat zaś tegoż działu czynny jest codziennie prócz świąt od 1—2 
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nego, który by pozwolił samoukowi 
śledzić za rozwojem literatury oj- 
ożystej, wzięte w rozmaitej skali rze- 
czy, z rozmaitych epok, zawsze zre- 
sztą wartościowe. Ceny od 25 gr. do 
1 zł. Cztery te ostatnie wydawnictwa 
są firmy Gebethner, Wolff i jak 
wszystkie wychodzące z drukarni zna- 
nych wydawców, odznaczają się pięk- 
nym papierem i drukiem, oraz dobrą 
korektą. Ё 

Dla dzieci ukazuje się Moja Bi- 
bljoteczka, pomarańczowe książeczki 
po 20 gr. bez wymienienia autora, 
przeważnie tłumaczenia z cudzoziem- 
skiemi nazwiskami, dość błahej treści. 

Książeczki Dla wszystkich wy- 
daje bardzo starannie z ładnemi wi- 
nietami na okładkach Księgarnia św. 
Wojciecha, od 15 gr. do 90 gr. Znów 
mozaika nazwisk i stylów, przeważa- 
ją opowieści dydaktyczna o podkła- 
dzie religijnym i patrjotycznym, wy- 
szło tych bibi już około stu. 
Podróże, legendy, humoreski, opo- 
wiadania historyczne, wszystkiego pa 
trochu. 

Bibljoteka groszowa po 24 gr. 
u H. P. daje sensacyjne opowieści 
i podróże. 

Wielka Biblioteka. Arcydzieła li- 

teratury polskiej i obcej. Wydaje w 
małych, szarych książeczkach, bardzo 
starannie opracowane, do użytku 
szkół utwory poetyczne i dramatycz- 
ne, oraz dzieła z zakresu belletry- 
styki klasycznej: Czajkowski, Korze- 
niowski, Brodziński. Wyborne tłu- 
maczenia Boya Moljera też się tam 
ukazują. Druk i papier wzorowy. 

Piękne książki przynoszące Z8- 

szezyt Wydawnictwu Polskiemu są 
ukazujące się w wybornem  tłuma- 
czeniu i wytwornie wydane powieści 
w Bibljotece Laureatów Nobla. Spo- 
tykamy tam obok znanych i popular- 
nych u nas nazwisk Selmy Lagerloff, 
Romain Rolland i Maeterlineka, nowe 
i zajmujące utwory J. Benavente, 
Verner v. Heidenstrum, H. Prutoppi- 
dom i iunych. Ta sama firma wydaje 
oykl: Świat podróży i przygód, 
wśrod których R. Labatiniego Orzeł 
morski jest wybornym roman d'aven- 
turas ale Przygody Hucka M, TYaina 
nie są odpowiednie. 

Z wymienionych powyżej tytułów 
widzimy, że można się na wakacje 

gel V w Księgarni Nauczyciel- 
stwa w Wilnie w przyjemną lekturę 
na dždžyste dni wakacji. H. R 

się zmniejszyły. W wywozie (z Rosji 
do Polski przyp. nasz) obrót zmniej- 
szył się do 486 tys. dolarów wobec 
800 tys. dol. w poprzedniem pėlr. 
Znacznie zmniejszyły się także nasze 
zakupy w Polsce, @& 3,5 miljona 
(IY—X 1925 r.) na 1,626 tys. dola- 
rów (X—1V 1926-26 r.). Główną przy- 
czyną zmniejszenia się pol.-sow. 0- 
brotów handl. jest napręžona sytua- 
cja gospodarcza Polski z jednej — 
a z drugiej strony przyczyniły się 
do tego także pewne utrudnienia na- 
tury gospodarczej i przez nas prze- 
żywane. , 

Ostre wahania walaty polskiej, 
(średni kurs dolara w marcu 7,8 zł. 
w kwietnia 10,5 zł. przy parytecie 
5,18), niezwykle naprężona sytuacja 
na rynku pieniężnym i redukcja kre- 
dytów, wszystko to w znacznym stop- 
niu, utrudniało wzajemne stosunki 
handlowe. Te same ogólne przyczyny 
ujemnie wpływały na sprawę udzie- 
lania kredytów przez polskie firmy 
organizacjom sowieckim. 

Jednakże pomimo tych wszystkich 
przeszkód, zakupy nasze w Polsce 
dokonywane były naogół dość pomyśl- 
nie. Tranzakcje gotówkowe wynosiły 
2,8 proc. ogólnych zakupów, całko- 
wicie kredytowańe na okresy do 8 
mies, — 2,2 proc. całkowicie kredy- 
towane ma okresy do 5 mies, — 95 
proc. 

Należy zaznaczyć, że powyższe 
„yfry nie mogą być wytycznemi Da 
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STRZĘPKI. 

List Kazia ze Zwierzyńca do babci 
na Antokołu. 

Kochana Babciu! Mieliśmy  wćzoraj 
wieczorem przyjść do babci z mamą i tatą, 

ale tata przypomniał sobie, że wolno cho- 

dzić tylko do godziny 11-ej, więc powiedział, 
że mu cala Gchota odeszła i woli siedzieć w 
domu Usiadł więci siedział, przeklinając te 

nowe porządki. 

— Jak był Witos,—powiedział=to moż- 
na było chodzić całą noc do rana, bo wte- 

dy najlepsze powietrze i niema kurzu. Ta- 
kie naprzykład zwyczaje są teraz, że i dan- 
cingu niema, ani do klubu na karty iść nie 

można. A jeżeli ja zastawiłem zegarek w 
lombardzie to skąd mogę wiedzieć, że 10 
akurat godziny policyjne? Teraz do konsy- 
stucji to powinni dodać każdemu  pełnolet- 
niemu obywatelowi zegarek i przepustkę, 
bo inaczej całe obywatelstwo na nic. Albo 
naprzykład, że niewoino robić zgromadzeń.. 

Jeżeli potrzeba zwołać zgromadzenie Na- 
ro.owe i zrobić głosowanie, to co? 

A mama powiedziała: 
— Nie mów tak dużo, ;bo powiesz co 

głupiego, a wtedy przyjdą do ciebie w nocy i 
będą cię prowadzać dookoła więzienia an- 
tokolskiego, aż się wyprowadzą w pole i 
i do domu z powrotem nie trafisz. 

Wtedy tata zbladł i położył się zaraz 

do łóżka i kazał, żeby powiedzieć jak po 
niego przyjdą, że go niema w domu, o 
częm donoszę kochnej babci—Kazio. 

Przepisał Kuba, 

  

    

przyszłość w naszej pracy z Polską. 
Polska potrzebuje wielkich ilości na- 
szych towarów eksportowych; z dru- 
giej strony Polska współczesna & 
swym bogatym przemysłem dawnych 
austryjackich i niemieckich okręgów 
może wywozić do SS8R towary o cha- 
rakterze użyteczności codziennej. 

Możliwości wzmocnienia handlu 
polsko-sowieckiego są oczywiste i 
muszę stwierdzić, że zagadnienie to 
b. żywo interesuje polskie handlowo- 
przemysłowe i finansowe sfery. Nad 
tem pracuje Sow.-Polska Izba Han- 
dlowa. (Sc). 

I Białorusi Sowieckiej. 
Bunt czekistów w Mińsku. 
LWÓW, 19-V. Pat. „Gazeta Poran- 

na* w korespondencji % pogranicza 
sowieckiego donosi, że w Mińsku wy- 
buchł bunt czekistów. 

Wydelegowani do wykonania wy- 
roku śmierci na trzech białorusinach 
skazanych za rzekomy bandytyzm 
polityczny, czekiści odmówili posłu- 
szeństwa, wskutek czego musiano 
wezwać oddział wojska, który aresz- 
tował zbuntowanych. 

W odpowiedzi na to robotnicy o- 
głosili strajk i urządzili manifesta- 
cją żądając uwolnienia aresztowa- 

TE paai Taken 
„Glos codzienny zaprzeczał, u- 

spakajał, wydawał komunikaty a — 
wszystko w celu ratowania opinji o 
N.P.R., jako o partji jednolitej. 

Jednolitość jednak N.P.R. staje 
się z dnia na dzień coraz bardziej 
problematyczną. 

Jak informuje „Nowy Kurjer Pol- 
ski*: 

Pod wpływem ostatnich wypadków 
cały szereg organizacji lokalnych 
N.P. R. wypowiedziało się przeciw 
dotychczasowej polityce przywódców 

yjnych, solidaryzując się z akcją 
arszałka Piłudskiego. W ubiegłą 

niedzielę w szeregu miast (Radom, 
Kielce, Siedlce, Białystok, Łódź, Pa- 
bjanice, Częstochowa, Sosnowiec itd.) 
odbyły się pochody ku czci Marszałka 
Piłudskiego, w których już to w ca- 
łości już częściowo wzięły udział 
organizacje lokalne N. P. R. 

I w Poznańskiem nie jest wszyst- 
ko w porządku, Członkowie rady 
naczelnej N. P,R. pos. Ciszak, pos. 
Ballenstaedt, dr. Stark i Adamek 
(kierownik najliczniejszego w Pozna- 
niu związku zawodowego robotniókw - 
i rzemieślników) stanęli w ostrej 
opozycji do polityki przywódców tej 
partji i nie podpisali odezw za Wi- 
tosem ogłaszanych przez pos. Hertza. 

Trzeba zaś pamiętać, że za temi 
nazwiskami stoją znaczne masy ro- 
Na enpeerowskich w Poznań- 
skiem. 

Z ZAGRANICY. 
' Propozycje Baldwina. 
LONDYN, 19.V. (Pat). Jak słychać 

na dzisiejszej wieczornej konferencji 
rządu z delegatami komitetu wyko- 
nawczego federacji górników premjer 
Baldwin ma zaproponować natychmia- 
stowe obniżenie o 10 % minimum za- 
robków górników we wszystkich ko- 
palniach. 

Ofensywa przeciwko Riffenom. 
FEZ. 19.V. Pat. Pierwsze wiado- 

mości o rozpoczętej dziś rano ofen- 
zywie donoszą o poómyśnem posuwaniu 
się oddziałów franeusko-hiszpańskich 
na całym froncie. 
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rajszym w gmachu uniwersyteckim 
: Omawiano na tem zebraniu sprawy 

® związane z mającym być otwartym 
я "RA й w najbliższej przyszłości nowym kur- 

E Н dzieci. Nic dziwnego. Tumany KurZU, sem maturalnym, na który mogą 
Gee iro Udos mi z wszelkiemi możliwemi zarazkami, wstępować akademicy. (zd). 
20 kłębią się po ulicach, zasypując nos, Akademickie znižki kolejo- maja | Wschód słońca---g. 3 m. 07 oczy, gardła, ubranie śmieciem, pa- we na ferie Zielonych Swiatek. 

Zachód z 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj we czwartek 20-50 maja „Fircy- 
ka w zalotach” Franciszka Zabłockiego. 
Jest to drugie przedstawicnie z cyklu pow- 
szechnych, na które zniżono ceny o 75 
4 t. į. najdroższe bilety kosztują 2 zł. 
$ gr., najtańsze 15 gr. 

W piątek 21-go maja po raz ostatni w 
bieżącym okresie pracy również po cenach 
zniżonych dramat Zegadłow'cza „Głaz gra- 
niczny*. 

W sobotę 22-go maia 
Szaniawskiego. 3 

W niedzielę i poniedziałek na dziędziń- 
cu Piotra Skargi przed kościołem Św. Jana 
Zespół Reduty przedstawi misterjum Sło- 
wąckiego „Książe Niezłomny”. Bilety, na 
przedstawienia powszechne do nabycia wy- 
łącznie w kasie teatru, natomiast na „Księ- 
cia Niezłomnego” nabywać można, jak 
zwykle, w biurze Orbis i w kasie teatru. 

MIEJSKA. 

O- 

g 7 m. 23 
  

„Lekkoduch” 

— Zbyteczne ograniczenia. 
graniczenie ruchu nocnego od 11-ej - 
wiecz. do 5 rano, zarządzone przed 
kilku dniami celem utrzymania spo- 
koju i bezpieczeństwa w mieście w 
chwilach znacznego podniecenia umy- 
słów ludności z powodu wypadków 
warszawskich, obecnie utraciło wszel- 
kie podstawy i jest jedynie zupełnie 
zbytecznem umęczeniem mieszkań- 
ców miasta i policji. 

Odprowadzanie licznych  prze- 
chodniów do Komisarjatów policji i 
zapychanie niemi łokalów w nocy nie 
stanowi dla obu stron przyjemności 
i stwarza dla organów policyjnych 
moe niepotrzebnych czynności, które 
ze szkodą mogą się odbić na nor- 
malnych zadaniach policji. 

Jest w interesie tegoż bezpie- 
czeństwa publieznego i normalizacji 
życia, aby to obecnie. już zbyteczne 
ograniczenie „zostało corychlej znie- 
sione. 1 

To samo dotyczy zakazu zebrań i 
zgromadzeń, Takiem bowiem z po- 
śród nich, które uważane być mogą 
za niepożądane, mogą władze prze- 
ciwdziałać za pomocą normalnie przy- 
sługujących im środków. 

— Czemu dłubanie magistrackie 
na ul. Św. Magdal.ny trwało tak 
krótko? Nadspodziewanie Magistrat 
m. Wilna prowadząc roboty na ul.. 
Św. Magdaleny podłubał tam coś tyl- 
ko 2 dni i roboty zakończył. Jest to bo- 
daj pierwszy wypadek, by dlubanie 
trwało tak krótko. Oddziałała tu wi- 
docznie bliskość województwa. (zd) 

— Automobilizacja wil. straży 
ogniowej. Polska Dyrekcja Ubezpie- 
czeń Wzajemnych udzieliła Magjstra- 
towi m. Wilna 30.000 zł. pożyczkę na 
przeprowadzenie automobilizacji wi- 
leńskiej straży ogniowej. (zd). 

— Magistrat nas oślepia. Ile ra- 
zy jest susza w Wilnie zaczynają się 
choroby oczu, gardła, zwłaszcza u 

pierami i brudem wszelakim. Przecie 
trudno już o większe lekceważenie 
publiczności! Ojcowie naszego miasta 
to istne macochy! Można się skarżyć, 
pisać, narzekać, nic to drzemki magi- 
strackiej nie przerazi. 

— Produkta drożeją. W ostatnich 
dniach dał się zauważyć ogromny 
wzrost cen na niektóre artykuły spo- 
żywcze a w szczególności na tłuszcz, 
jak na sloninę, szmalec i t p. za 
które niektórzy niesumienny kupcy 
wileńscy pobierają o 20 procent wię- 
cej od cen normalnych. (I) 

— Budżet miejski na miesiąc 
bieżący. Obecnie magistrat m. Wilna 
zakończył prace nad opracowaniem 
budżetu miejskiego na m. bieżący, 
który wynosi w dochodach zwyczaj- 
nych 446,200 zł. oraz w wydatkach 
443,600. Nadwyżka ta w wysokości 
2,600 zł. pójdzie na częściowe pokry- 
cie deficytu z ubiegłego miesiąca. (I) 

— Remont kiszkarni miejskiej. 
Magistrat m. Wilna przystępuje w naj- 
bliższych dniach do remontu kiszkar- 
ni przy rzeźni miejskiej, która dotych- 
czas znajdowała się 'w niemożliwym 
stanie. (zd) 

— ilu abonentów wodociągo- 
wych posiada magistrat. W obecnej 
chwili magistrat m. Wilna posiada 660 
abonentów wodociągowych. (l) 

— lle wody użyło Wilno w ro- 
ku 1924 i w roku 1925. W ciągu u- 
bieglego roku miejska. stacja pomp, 
która się znajduje w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim dostarczyła na m. Wilno 
10004837,93m.% wiader wody w po- 
równaniu z rokiem 1924, to w tym 
roku miejska stecja dostarczyła o 
46,992,43 m.% wiader wody więcel. (I) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

Kontrola zastosowania się 
pracodawców do rozporządzenia 
M.P.i O. P. Władze wojewódzkie 
zwróciły się do urzędów niezespolo- 
nych i władz wojskowych z prośbą o 
nadsyłanie do P. U. P. P. wykazów 
firm, którym zostało powierzone 
względnie będzie powierzone prowa- 
dzenie robót w roku bieżącym, ce- 
lem prowadzenia kontroli zastosowa- 
nia się przez pracodawców do posta- 
nowień zawartych w Rozporządzeniu 
Ministerjam Pracy i Opieki Społecz- 
nej (Dz. U. M 2 r. 1925). (zd.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zjazd kół polonistycznych w 
Wilnie. W dniach 3, 4 i 5 czerwca 
1926 r. odbędzie się w Wilnie w 
gmachu uniwersyteckim międzyśrodo- 
wiskowy zjazd kół polonistycznych. 
Na zjeździe tym mają być omawiane 
sprawy wchodzące w zakres poloni- 
styki. (zd;), 

— Walne zebranie akademic- 
kich kursów maturalnych uzupeł 
niających. odbyło się w dniu wczo= 

   

  

   Zgodnię z tradycją lat ubiegłych we 
wtorek po świętach zielonych na 
uniwersytecie wileńskim wykłady od- 
bywać się nie będą. Studenci i studętki, 
którzy nie otrzymali zniżek kolejo- 
wych na ferję Bożego Narodzenia i 
Wielkiej Nocy mogą otrzymać je 
obecnie w kancelarji U. S .B. z waż- 
nością od 22 do 26 maja r. b. 

— Uzdrowisko akademickie w 
Nowiczach. Bratnia Pomoc akade- 
mieka powiadomiła, iż reflektujący 
na pobyt podczas sezonu letniego w 
uzdrowiska akademickiem w Nowi- 
czach pow. ŚSwięciańskiego, który 
rozpoczyną się z dniem 15 czerwca 
b. r. mogą zapisywać się w Zarządzie 
Bratniej Pomocy akademickiej. 

Koszta utrzymania w uzdrowisku 
wynosić mają. dla akademików 3 zł. 
dziennie i dla nie akademików od 
3,75 do 4 zł, za specjalnem zezwole- 
niem Zarządu. Zaznaczyć należy, iż 
uzdrowisko akademickie w Nowiczach 
położone jest wśród lasów sosno- 
wych. W pobliżu znajdują się jezio- 
ra. Jednem słowem jest to wyma- 
rzone miejsce dla odpoczynku dla 
znużonych cąłoroczną pracą akade- 
mików i gości. (zd) 

-- Wycieczka do Trok. Akade- 
mickie Koło Małopolan urządza w 
dniu 23 maja b. r. wycieczkę kra- 
joznawczą do Trok. Zbiórka reflek- 
tantów na tę wyczeczkę odbędzie się 
na dworcu kolejowym, skąd o godzi- 
nie 4—55 rano nastąpi odjazd po- 
ciągiem do miejsca przeznaczenia, 

Koszta wycieczki wyniosą 3 zło- 
te od osoby. (zd). 

WOJSKOWA 

— Mwięto przysposobienia wej- 
skowego, która miało się odbyć w 
Wilnie w dniach 23 i 24 b. m. 
stało cdłożone, (zd.). 

— Rezerwiści meldujcie zmiany 
miejsca pobytu. Władze wojewódz- 
kie poleciły podległym sobie urzę- 
dom I instancji pociągać do odpo- 
wiedzialności karno - administracyjnej 
tych rezerwistów, którzy nie meldu- 
ją zmian miejsca pobytu. (zd.). 

— Pobór w powiatach woj. wi- 
leńskiego. W dniu 17-go b.m. zgod- 
nie z planem wojewódzkim Komisja 
poborowa rozpoczęła urzędowanie w 
powiatach. (zd.). 

Z_ POLICJI. 

— Prośba komendanta woje- 
wódzkiego P. P. Komendant policji 
państwowej województwa  wileńskie- 
go zwrócił się do magistratu m. Wil- 
na z prośbą, wyasygnowania pewnej 
kwoty na urządzenie kolonji letnich 
dla dzieci niższych fnnkcjonarjaszów 
policji państwowej. (1). 

SPRAWY. ROLNE. 

— Kredyty dla [porządnie pro- 
wadzonych spółdzielni jajczarskich 
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i mleczarskich. Centralny związek 
mleczarski i jajczarski w Warszawie 
powiadomił tutejszy związek, iż po- 
rządnie prowadzone spółdzielnie mle- 
czarskie-i jajczarskie, mogą uzyskać 
za pośrednictwem związku spółdzielni 
mleczarskiej I jajczarskiej w Warsza- 

"wie kredyt nizki w państwowym ban- 
ku rolnym w wysokości od 3000 zł. 
do 5000 zł. na przeciąg 9 By =. 

— 6 cio dniowy kurs rolniczy. 
Związek kółek i organizaciji rolniczych 
od dnia 1l-go czerwca do dnia: 15 
czerwca r. b. urządza przy kółku rol- 
niczym w Olszanach 6-ciodniowy kurs 
z uprawy roślin, ogrodnictwa oraz 
spółdzielczości dla członków kółek 
rolniczych. (M. 

— W sprawie uprawy roślin 0- 
kopowych pastewnych. Obecnie zwią- 
zek kółek i organizacji rolniczych u- 
silnie propaguje na powiatach woje- 
wództwa wileńskiego w gospoda:- 
stwach drobnych i średnich urrawę 
roślin okopowych p»stewnych. W tym 
celu każde poszczególne kółko rolni- 
cze otrzymało w celu założenia pofe- 
tek pokazowych nasiona jak: wyki, 
marchwi, buraki, brukwi, końskiego 
zębu i t. p. 

Oprócz tego wydane zostały spe- 
cjalne wskazówki w sprawie uprawy 
tych roślin. 

Za dobre prowadzeńie tych pole- 
tek związek będzie wydawał specjalne 
O o wartości od 10 zł. do 100 

zł. 
— He kółek rolniczych posłada 

województwo wileńskie. Według da- 
nych statystycznych obecnie w woje- 
wództwie wileńskiem jest 105 kółek 
rolniczych, 4 młleczarnie oraz kiłka 
mieczarń znajduje się w stadjum or- 
ganizacyjnym. 

Oprócz tego do związku kółek rol- 
niczych i organizacji należy szereg 
iKas Spółdzielczych oraz 6 Spółdziel- 
ni rolniczo-handlowych. (1) 

U BIAŁORUSINÓW 

—- Statut Towarzystwa Szkoły 
Białoruskiej utworzonego w Wilnie 
przez obóz białoruski grupujący się 
dokoła „Hromady* został przez wła- 
dze wojewódzkie zalegalizowany. Te- 
ren działalności tego Towarzystwa 
rozciąga się na całą Rzeczypospolitą. 

Z POCZTY. 

— Zakładanie radjoodbiorników. 
Dyrekcja pocztowa ma w najbliższej 
przyszłości upoważnić urzędy poczte- 
we do wydawania tymczasowych upo- 
ważnień na zakupienie i uruchomie- 
nie radjo odbiorników. (zd,). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie T-wo  Ginekolo- 
giczne. Posiedzenie Wileński:go To- 
warzystwa dinekologicznego odbędzie 
się dzisiaj 20 b. m. o godz. 8 wiecz. 
w lokalu Szkoły Położnych z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu z poprzede 
niego posiedzenia. 

2) Dr. Waszkiewicz — przypadek 
nabloniaka kosmkówkowego. 
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3) Dr. Jaźwiński — Omówienie 2 
przypadków wady rozwojowej narządu 
płeiowego. : i 

4) Dr. Karnicki — Pokaz chorej 
% wadą rozwojową narządu płeio= 
wego. 

5) Dr, Dobrzański — Przypadek 
porodu o podwójnym łożysku 2 pło- 
dem zalążkowym. 

ROŻNE. 

— Inwalidzi obywatele niemiec 
cy otrzymają bezpłatne wizy wy- 
jazdowe z Polski.  Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych w porozumie- 
niu z Ministerjum Spraw Zagranicz- 
nych na zasadzie porozumienia po- 
między rządami polskim i niemieė- 
kim zarządziło, aby władze admini- 
stracyjne | instancji udzielały za- 
mieszkałym w Polsce inwalidom wó- 
jennym, obywatelom niemieckim i 
członkom ich rodzin, bezyłatnych wiz 
wyjazdowych i powrotnych, o iłe in- 
walidzi ci, względnie członkowie ich 
rodzin przedstawią zaświadczenie 
Konsula niemieckiego, stwierdzające, 
że dany obywatel niemiecki jest in- 
walidą wojennym i wymieniające che- 
rakter obrażenia (utratą nogi, ręki, 
wzroku i t. p.) oraz, że wyjazd jego 
do Niemiec w sprawach zaopatrzenio* 
wych lub protezowania jest koniecz- 
ny, i oprócz tego wezwanie władzy 
niemieckiej przyjazdu do. Niemieo. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

-— Podrzutki. W V:/u 18 bm. w bramie 
domu nr. 22 przy ul. wilenskiej znałęziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około 5-ciu * 
miesięcy, przy którym znaleziono kartkę z 
napisem „Ptaszyński tientyk*. Podrzutka 
przesłano do przytyłku Dzieciątka jezus. 

— W dniu 18 bm. w domu nr, 19, przy 
ul. M. Pohulanka st. przod. Juljan Giedro- 
wicz znalazł Poka płci męskiej w wie- 
ku około 2-ch m-cy. 

„ _ Podrzutka przesłano do przytułka Dałe- 
ciątka Jezus. 

— Zaginięcie. W dniu 14 bm. Nieza- 
mudo PAZ dozorca więzienny, (Wię- 
żzienna 6), zameldował policji, iż syn jego 
Michał, lat 15 udał się do szkoły i do do- 
mu nie powrócił. Policja stwierdziła, że 
Michał wynajął rower i udał sią w niewia- 
domym kierunku. 

Na prowincji. 
— Nieszczęsiiwy wypadek. W dniu i4 

bm. podczas ataku choroby św. Waleni 
wypadł z czółna i utonął Antoni Bartoszko, 
lat 19, mieszkaniec wsi Stawiszki, gm. rze: 
szanskiej, Ti 2 narazie nie odnaleziono, 

— Swiętokradztwo. Przeprowadzone 
dochodzenie policyjne ustaliło, że ki adzieży 
w cerkwi prawosławnej w Uszy dokonał w 
dniu 25.IV r.b. Józei Rutkowski, mieszk. 
wsi Zaborze, gminy lskiej, który zbiegł. 

— Utonięcie W dniu 12 b. m. podczas 
ataku choroby św. Walentego utonął w je- 
ziorze Klemens Sawicz lat 26, mieszk. maj. 
Gniewkowszczyzna, gminy yetszóriłe) 
Ггира wydobyto. 

— Wskutek nieostroźnego obchodze- 
nia się z ogniem. W dniu 14 bm. we wsi 
Pieczonki, gm. mirskiej, spalił sią dom 
mieszkalny, stodoła i szopa m zy” na. Ka- 
linki, Straty wznoszą 1500 zł. Zachodzi ' 
przypuszczenie że pożar wybuchł wskutek 

nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
pus nų Sergunową, umystowo | 
chorą. 3 . 4 

; e p dniu 14 bm, mago 
niewyjaśnionej narazie. przyczyny wybuchł. 
pożar w lesie Klementyny ohorskie -Sien- 
kiewiczowej i Leopolda Alla. Po godzinie 
ras? został ugaszony przez miejscową 
ludność, ‚ 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 
  

DO SPRZEDANIA w dobrym stanie 

autobusy marki „Ford*. 
Warsztaty własne. Przyjmują się zamówienia: 
na budowę nowych autobusów, remónt wszel- 
kieh systemów samochodów, narządźi i maszyn 
rolniezych, tudzież na roboty: kowalskie, ślu- 
sarskie, heblarskie, tokarskie. stolarskie, la- 
kiernieze, tapicerskie. oraz spajanie metali. 

„Samwil“. Wilno, Zawalna I, 

LICYTACJA. 
Wileńskie Tow. Handl.-Zastaw. (Lombard) 

zawiadamia, że w dniu 11 czerwca rb. o g. 10 rano 
abędzie się w lokalu T-wa (ul. Biskupia 12, m. T) 

licytacja zastawów do M 24925 włącznie, t. j. zasta- 
wionych w marcu i wcześniej. 

  

Di. tem Ginsber 
Choroby weneryczne i 
skórne. Przyjmuje od 

9—1 i od 4—8. 
Wileńska 3, tel. 567 

401 

peli 

Do 

    

Gotówkę 
w każdej sumie z zu- 

Zachęta” э 
Ъопопп 14, tel. 9-05 

Zginął pies 
ną gwarancją lokuje 
wa oacaiE j 

m H.-K. 

m. 36.     

  

412 

rolniczym 

III КАСЛАН КАЛЛА 

- TYGODNIK ROLNICZY 
jedyne pismo poświęcone s» wom 

Ziem Wschodnich 

biały 
pudel 

mały. Zwrot za wynagro- 
dzeniem. Za nieprawne 
przywłaszczenie pociągnie 
się do odpowiedzialności 
sądowej. WODE 

  

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
  

BACZNOŚĆ! 
Nowootworzona Kawiar- 
nia, Cukiernia i JADŁO- 
DAJNIA 4E ul. Krėlew- 

skłej Nr 9 wydaje 
codziennie śniadania, 

obiady i kolacje. 
Zdrowe, smaczne i oblite 
Ceny bardzo niskie. 

400 

00900900000900900 

» 

    

Stelniccy 
poszukiwani przez Ma- 

„Kurjer Wilenski“ 
nabywać, prenumeFować, oraz zasięgać informacje 

Duniłowicze A. Szumski, sklep. 
Kowel Wołyńska Agencla Prasowa Sadowa 4 

Kiosk gazet i tygodników „Połonja” Łucka 7 

Kida 
.... Jadwiga m Stanisław Matecki, Biuro dzienikėv 

i Konstanty |Landwarów Stanisław Gwiaździński-— 

N.-Troki 
Nowogródek Związek Kółek Rolnicz. 

można: 3 ° 

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

Koncesjowane Biuro Podań 
Mikołaj Popławski, 

Kawiarnia „Troczanka*, 

Iwy nie sprzedane po cenie szacunkowej na 
tej licytacji będą wystawione powtórnie 15 czerwca 
rb. w tym samym lokaiu o g. 10 rano i sprzedaż roz- 
pocznie się od sumy należności przypadającej T-wu 
wraz z procentami i kosztami licytacji, 411 
  

  

а K2ŻSsxzAX Z 
: 44 DRUKARNIA „PAX 

Ul. Św. IGNACEGO 5. Tel. 8-93. 
Telefon Nr 8—93 i 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
I introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI RACHUNKOWE, 

KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE.     
  

Wydawca Tow. Wyda v. „Pogoń” sp. z ogr. odp, 

Wychodzi w Wilnie 1-go i 15-go każdego miesiąca. 

KONTO CZEKOWE w P. K. O. NM 4044. 

Adres' Redakcji .1 Administracji : 

Vilno, ul. W. Pohnlanka 7. Telefon 704. 
Prenumerata kwartalna zł, — 4 
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Witold Czyż 
„Agrotechnik“ 
Wilńska 26, tel. 205. 

Gašnice „Minimax“ | 
Druk. „Pax“, wl. św. Ignacego 5. Tel. 8-93. 

  

  

NNNANNNNNINNATNANNNNNNNNNNIS 

PIORUNOCHRONY 

rję Stelnicką. Każdy, 
ktoby znał miejsce ich 
pobytu, proszony jest 
o zgłoszenie do admi- 

nistracji „Kurjera 

Księgarnia SR Na: 
uczycielstwa Pol o Szkół 

Powszechn., ul. Piłsudskiego 20. 

Stołpce Marian Ziontek, stacja kolejowa. 
St Święci any N. Tarasiejski, Drukarnia |” 

Oszmiana 

        

Wileńskiego". 6451 i Skłąd Apteczny, 

A Oto ATE oraz we wszystkich kolejowych księgarniach 
g POZIE ==— „RU CH”. =—]|> 

„Arjera Wileńskiego Q0000000000000000000080. 
przyjmuje z 

na najbardziej 3 Potrzebni są zdolni 
dogodnych | AKWIZYTORZY 

    
   

_ warunkach na dogodnych warunkach. 
ADMINISTRACJA Zgłaszać się do Administracji 

„Kurjera Wileńskiego” „KURJERA WILENSKIEGO“. 
Arsenalska 4. $овессевове . 

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz


