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Wilno, Czwartek 10 czerwca 1926 r.     

wiątecznych. 

Cena 15 groszy. 

    

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 
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Cena pronumoraty : 
Ge Ks    

  

miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 

nia W. Makowskiego, $-to Jańska 1. Skład papieru 

iorkowskieyo, Mickiewicza 5._ Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 

mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 

Garbarskicį, 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 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

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

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- į 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 

30 groszy. Układ ogłoszeń 5-9 łamowy, na 4-eį str. 8-mio łamowy. 
Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane   
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Konjunktury Kowieńskie "r 
Wynik głosowania na prezydenta 

Republiki pozwala wnioskować, jak 

się ukształtuje przyszły rząd Litwy 

Kowieńskiej. Ponieważ na 85 posłów 

było 6 nieobecnych, a powstrzymują- 

cych się od głosowania Krikszezio- 

nów okazało się 25, zatem nieobec- 

nych było 5 Krikszczionów i 1 lewi- 

cowiec. Grupa narodowców Smetony 
złożona z 3 posłów głosowała na 

swoich kandydatów, zatem 2 głosy 
przypadły Smetonie i 1 Waldemara- 

sówi. Z pozostałych 51 głosów otrzy- 

mał d-r Grinius — 50 głosów, a za- 

pewne sam dał głos na towarzyszkę 

partyjną p. Bortkiewiczową. Zatem 

d-r Grinius wybrany został głosami 

ludowców (21), socjalnych demokra- 

tów (15), partji gospodarzy (2) i 

wszystkich mniejszości narodowych 
(8) i Kłajpedzian (5) co czyni 51, a 
wobec. nieobecności jednego — gło- 

sów okazało się 50. 
Te partje, które głosowały na 

d-ra Griniusa, będą stanowiły blok, 

popierający nowy rząd. 

Mamy zatem świadectwo, Że na- 

rodowey Smetony do porozumienia 

z obejmującą ster rządów grupą lu- 

dowców i socjalnych demokratów nie 

doszli, czego się można było spo- 

dziewać wobec niechęci socjalnych 

demokratów do dopuszczenia do koa- 

licyjnego gabinetu najbardziej pra- 

wicowej grupy. Zostaje więc ta gru- 

pa z 8 posłów izolowaną w Sejmie 

i zajmie stanowisko neutralne, gdyż 

napewno nie połączy się bezwzględ- 

nie z nową opozycją Krikszczionów. 

Natomiast może ta grupa w przy- 

szłości odegrać rolę łącznika pomię- 

„ dzy związkiem gospodarzy (ukininku 

sajunga) z bloku Krikszcziońskiego, 

a partją gospodarzy i ludowcami z 

drugiej, co by dało możność utwo- 

rzenia rządu centrowego, gdy lewi- 

° соже ugrupowania, które nie zdają 

się rokować długiej przyszłości, roz- 

BR kaj strony gremjalny udział 

w głosowaniu mniejszości narodowych 

i Kłajpedzian świadczy o tem, że mu- 

siało dojść do skutku zasadnicze poro- 

zumienie pomiędzy temi ugrupowa- 

' niami, a inicjatorami nowego rządu. 

Porozumienie takie mogło powstać li 
tylko na gruncie uznania przez lu- 

dowców i socjalnych demokratów po- 

stulatów wysuniętych przez mniej- 

szości narodowe i Kłajpedzian. 
Świadczyłoby to, że nowy rząd 

w stosunku do wszystkich mniejszo- 

ści chce stanąć na gruncie prawo- 

rządności i zagwarantowanych przez 

Konstytucję i międzynarodowe kon- 
wencje praw. 

Z chwilą przystąpienia do rządu 

socjalnych demokratów, którym szo- 

winizm nacjonalistyczny nie prze- 

szkadza uszanować praw innych na- 

rodowości, i niedoceniać konieczności 

ekonomicznych, ustępstwo ze strony 

ludowców jest zrozumiałem, tembar- 

dziej wobec tego, iż bez poparcia 

mniejszości narodowych stałej więk- 

szości w Sejmie mieć by nie mogli. 

| FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850 
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Znając szowinistyczną polonofobję 

ludowców p. Sleewicza można zrozu- 

mieć jak dalece jest dla nich podob- 

ne ułożenie się stosunków sejmo- 

wych niesympatycznem. 

Wymaga to wielkiego taktu i u- 

miarkowania ze strony polskiego 
przedstawicielstwa, które zdaje sobie 
sprawę, że nastawianą od lat tylu 
psychikę społeczeństwa litewskiego, 

w kierunku antypolskim trudno zmie- 

nić odrazu. 
To też jako warunek poparcia 

przez siebie rządu lewicowego po 

porozumieniu z frakcjami innych 

mniejszości, Frakcja polska postawi- 
ła lojalne wykonanie przez rząd praw 

zagwarantowanych przez Konstytucję 

wogóle, szczególnie kładąc nacisk na 

dziedzinę szkolnictwa i domagając 

się usunięcia niepraworządnych, Sa= 

mowolnych rozporządzeń uprzedniego 

rządu. 
Najwięcej zrozumienia dla swych 

postulatów społecznych i narodowych 

znajdują Polacy oczywiście we frakcji 

socjalistycznej. 

Jak te rzeczy ułożą się w prakty- 

ce trudno oczywiście przewidzieć. 

Bądź co bądź, na razie można się 

spodziewać, że los  gpołeczeństwa 
polskiego na Litwie może się popra- 

wić, a ze względu ua konieczności 
życiowe kraju kłajpedzkiego mogą 

zajść dość znaczne zmiany w polity- 

ce zagranicznej Litwy. 

Nowy rząd złożony z ludowców, 

socjalnych demokratów i partji go- 

spodarczej, rozporządzając 39 swemi 

głosami, może być trwałym tylko przy 

poparciu 8 posłów bloku mniejszości 
narodowych i 5 kłajpedzkim, którzy 

prawdopodobnie do tego bloku się 

przyłączą. W ten sposób będzie miał 

rząd 52 głosy przeciwko 30 glosom 

krikszczionów przy 3 głosach neutral- 
nych narodowców, Zepchnięcie mniej- 

szości do opozycji w razie niedotrzy- 

mania obietnic i nieuwzględnienia 

przynajmniej minimalnych  postula- 
tów, może w każdej chwili rząd o- 
balić. 

| /W tem zestawieniu okazuje się 

jak dalece przezorną iszczęśliwą by- 
ła taktyka Polaków przy wyborach 

do Sejmu. Polacy pomimo rozłamu 

wśród żydów potrafili utrzymać blok 
mniejszości narodowych i swemi gło- 

sami wprowadzili do Sejmu nie tylko 
swoich czterech posłów, ale i 3 ży- 

dów i 1 niemca. Gdyby blok nie był 

zawarty, nie przeszedłby ani jeden 

żyd, ani niemiec, polacy mieliby 3 
posłów, natomiast tych 5 straconych 

przez mniejszości mandatów stałoby 

się udziałem parti litewskich, co by 

pozwoliło im rządzić nie szukając 

poparcia wśród Polaków. 

Kto wejdzie w skład nowego rzą- 

"du dowiemy się niebawem. Z omawia- 

nych dotąd kandydatur wnioskować 

można z pewną dozą prawdopodo- 

bieństwa: 

Prezes ministrów — Słeżewiczius 
(ludowiec). 

Minister spraw wewnętrznych — 
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DLENDA IŠ) 
ojekt wspėlpracy Prezydenta z Rządem. 
WARSZAWA 9-VI. (Pat). W celu wzmocnienia współpracy Prezy- 
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PO CENACH FABRYCZNYCH 

denta Rzeczypospolitej z rządem, tak aby wpływ jego na przebieg wypad- 

ków w państwie był silnie zagwarantowany, Rada Ministrów postanowiła 

ułożyć pracę swą w ten sposób, aby każdy punkt porządku dziennego ро- 
siedzeń Rady Ministrów mógł być otrzymany przez Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej, który w tym wypadku albo zarząda wyjaśnienia danej sprawy 
przez odpowiedniego ministra, albo też postanowi, aby dana sprawa stała 
się przedmiotem obrad Rady Ministrów, zwołanej ad hoc pod Jego prze- 
wodnictwem. 

Następnie Rada Ministrów przeprowadziła dyskusję ogólną nad pro- 
jektem ustawy zmieniającej 'i uzupełniającej Konstytucję Rzeczypospolitej 

z dnia 17 marca 1921 roku. 

Szczegółowa dyskusja nad tą sprawą kontynuowana będzie również 
w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na posiedzeniu Rady Mini- 

strów, które odbędzie się w piątek 11 bm. o godz. 5 po południu na Zamku. 

Stanowisko Niemiec wobec Polski. 
WIEDEN. 9.V1 (Pat.) „Neue freie Presse* donosi z Berlina. 
Niemieckie koła miarodajne śledzą wypadki w Polsce z wielką uwagą. 

Niemcy pragną mieć w Polsce spokojnego sąsiada i uzdrowienie stosunków 
w Polsce leży także w interesie Niemiec. 

Znamiennem jest, pisze dalej dziennik wiedeński, że obecni Niemcy 
w tym samym stopniu co i Francja współpracują nad uzdrowieniem stosun- 
ków w Polsce. 

Niemcy nie mają żadnych złudzeń co do rzyjacielskiego stosunku 
wobec nich nowego rządu polskiego i zachowują sie wyczekująco. 

Prasa amerykańska o misji prof. Kem- 
merera w Polsce. 

WASZYNGTON, 9-VI. Pat. Wczorajszy „Waschington Post“ zamieścił 
artykuł wstępny o misji prof. Kemmerera w Polsce, 

Dziennik upatruje w niej dowód stałości i solidarności dążeń polskich, 
przyczem zwraca uwagę na konieczność przeciwdziałania sensacyjnej pro- 
pagandzie berlińskiej, 

W dalszym ciągu „Waschington Post* wyraża zadowolenie z powodu 
zwrócenia się Polski do Ameryki i sądzi, że zapewni to Polsce korzyść, 
gdyż misja amerykańska pozbawiona jest celów politycznych. 

Przeprowadzenie sanacji ekonomicznej przy pomocy Amerykanów, koń- 

    

Jeszcze sprawa listu Hindenburga. 

czy dziennik, ułatwi inwestycję kapitałów amerykańskich w Polsce. 

BERLIN. 9.V! (Pat.) Ogłoszony onegdaj list prezydenta Hindenburga 
w sprawie wywłaszczenia byłych panujących będzie dziś przedmiotem dy- 
skusji w Reichstagu. 

„ Frakcja komunistyczna złożyła interpelację w której zapytuje, czy rząd 
zamierza wziąć na siebie odpowiedzialność za wspomniay list Prezydenta 

„Forwaerts* zapowiada, że mówcy frakcji socjal-demokratycznej zło- 
żą dziś imieniem stronnictwa oświadczenie w sprawie tego listu. 

Koalicjarządowa szuka kompromisu. 
BERLIN. 9.Vł, (Pat.) Z kół parlamentarnych donoszą, że partje two- 

rzące koalicję rządową rozwijają ożywioną działalność zmierzającą do zna- 
lezienia w sprawie wywłaszczenia rodzin byłych panujących kompromisu, 
któryby mógł uzyskać aprobatę parlamentu przed 20 b.m. to jest przed ter- 
minem plebiscytu. 

Posiedzenie Tymczasowej Rady Orga- 
nizacyj społecznych i gospodarczych Ziem 
Wschodnich odbędzie się w dn. 19 i 20 
czerwca b. r. w Wilnie w lokalu Klubu Inte- 
ligencji pracującej przy ul. Św. Anny 2. 

      

Żalkauskas (lud.) albo Venclauskas 
(soc. dem.). 

Minister sprawiedliwości — Tolin- 
szis (lud.) 

Minister wojny — Daukantas (par- 
tja gospodar.). 

Minister rolnictwa — Tomkunas 
albo Aleksa (p. gosp.). 

Minister oświaty — Purenas (8oc. 
dem.) albo Żemajtis (bezpart.). 

Minister komunikacji — Bielski 
(soc. dem.). 

Minister spraw zewnętrznych — 
Klimas lub Sidzikauskas (bezpart.) 

Minister finansów — kandydatury 
najmniej ustalone — Slażewiczius lub 
Kwieska (lud.), Fledżynskis (p. gosp.), 
Rimka lub Galvanauskas (bezpart.) 

Kontroler państwowy — Bielinis 
(800. dem.). Wicz. 

    

Wiadomości policz 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). D 

O godz. 5 po południu nowy rząd 
złożył na ręce p. Prezydenta na 
Zamku ślubowanie poczem odbyło 
się posiedzenie Rady Ministrów z 
udziałem p. Prezydenta. 

Porządek dzienny przewidywał 
omówienie programu rządu na naj- 
bliższą przyszłość, jako też szeregu 
kapitalnych żagadnień państwowych, 
dotyczących rozszerzenia władzy Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i zmiany 
Konstytucji. ; 

W rozmowie z współpracownikiem 
„Nowego Kurjera Polskiego“ ošwiad- 
czył premjer Bartel, że w najbliż- 
szych dniach zostanie uchwalony 
program Rządu zwłaszcza w sto- 
sunku do Sejmu. 

Rząd musi się zastanowić, czy 
zaproponować parlamentowi zmia- 
nę konstytucji, czy też zażądać peł- 
nomocnictw dla Prezydenta Rze- 
czypospolitej. (Pat). 

ul. Wielka 36 telef. 949 

    

    

  

  

W najbliższych dniach p. premjer 
Bartel ma przjąć przedstawicieli 
prasy na specjalnej konferencji, pod- 
czas której p. premjer ma przedsta- 
wić szczegóły programu rządowego. 

© 
Dowiadujemy się z miarodajnego 

Źródła, iż definitywna obsada teki 
Ministerstwa Oświaty i- Min. Rol- 
nietwa i Reform Rolnych ma nastą- 
pić najdalej z początkiem przy- 
szłego tygodnia. ; 

Możliwe jest również zamianowa- 
nie kilku fachowych podsekretarzy 
stanu, a zwłaszcza w Ministerstwie 
Skarbu i Min, Przemysłu i Handlu. 

© 
Koła polityczne stolicy ustosuko- 

wują się do drugiego gabinetu prof. 
Bartla naogół przychylnie. 

Oczekuje się na skoncentrowanie 
programu ze strony rządu i zapo- 
wiedziany szereg reform, które 
mają przyczynić się do uzdrówie- 
nia organizmu państwowego. | 

© ‚ 
P. premjer Bartel odbył wczoraj 

konferencję z pos. Moraczewskim, 
który jak wiadomo, upatrzony był na 
podsekretarza stanu w Min. Kolei. 

e 
Jak wiadomo, wczoraj miało się 

odbyć posiedzenie Senatu pod prze» 
wodnictwem marszałka Trąmpczyń- 
skiego. 

Na posiedzeniu tem miały być o- 
mawiane ustawy, które w kwietniu 
zostały przesłane przez kancelarję 
sejmową do Senatu i nie zostały za- 
łatwione w terminie 30-todniowym, 
przewidzianym przez Konstytucję... 

Lewicowa koła senackie, które 
zażądały zwołania konwentu senjorów 
na godz. 1-ą w południe dla zdecydo- 
wania, czy Senat ma prawo załatwiać 
na posiedzeniu 9-go czerwca projókty 
ustaw, wniesione w kwietniu i w ter- 
minie sprzecznym z Konstytucją. = 

Komisje senackie, któro miały 
przygotować powyższe projekty na 
wczorajsze posiedzenie plenarne, od- 
roczono do decyzji konwentu. 

Po dłuższej dyskusji konwent se- 
njorów zakwestjonował praworządność 
posiedzenia i ustalił, iš sprawy te 
ma wyjaśnić p. Prezydent Rzeczypo- 
spolitej, do którego zwrócił się za 
pośrednictwem p. premjera Bartla p. 
marsz. Trąmpczyński, 

> © 
Woezoraj pod przewodnictwem pos. 

Kościałkowskiego obradował Klub 
Pracy, zastanawiając się nad ustosun- 
kowaniem się stronnictwa do rządu. 

© 
W dniu wczorajszym obradował 

zarząd główny stronnictwa  Chrześc. 
em. KC 

Po kilkugodzinnych obradach, któ- 
rych rezultatu nie opublikowano, nie- 
którzy członkowie ChD informowali 
prywatnie dziennikarzy, że postano- 
wili wstrzymać się z zajęciem stano- 
wiska stronnictwa wobec rządu do 
chwili ogłoszenia przez rząd pro- 
gramu. 

e 
Nowomianowany minist. przem. i 

handlu. p. Kwiatkowski przyjechał 
wczoraj do Warszawy i odbył dłuż- 
dek konferencję x p. premjerem Bar- 

em. 
© 

W godzinach wieczornych poseł 
Moraczewski zakomunikował p. prem- 
jerowi, iż nie może przyjąć propono- 
wanej mu teki wice-ministra w Mini- 
sterjum Kolei. 

© 
Wezoraj powrócił do garnizonu 

swojego w Siedlcach 22 p.p. pod do- 
wództwem pułk, Krok-Paszkowskiego, 
który dotychczas pełnił straż na 
Zamku, jako osłona przyboczna Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, (Pat).
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XL sesja Rady L. N.—Dyktatura wojskowa w Portugalji. 

" W zeszły poniedziałek dn. 7 b.m. 
spotkali się ponownie w Genewie 
wielcy potentaci polityki międzyna- 
rodowej z pp. Briandem i Chaberla- 
inem na czele, aby wziąć udział w 
XL kolejnej sesji Rady Ligi Narodów. 

Najważniejsze bieżące sprawy Li- 
gi, jak reorganizacja Rady i przygo- 
towanie konferencji rozbrojeniowej, 
nie będą jeszcze, prawdopodobnie, 
mogły być przez Radę rozważane, 
gdyż sprawy te nie zostały jeszcze 
należycie opracowane przez specjal- 
ne komisje. Możliwem jednak jest, 
że Francja wniesie projekt utworze- 
nia trzech nowych stałych miejsc w 
Radzie dla Brazylji, Hiszpanij i Polski. 

Natomiast największą uwagę kół 
politycznych pochłania sprawa zmie- 
nienia kontroli finansowej na Węg- 
rzech. Znany publicysta francuski p. 
Sauerwein poświęca dużo miejsca tej 
sprawie ną łamach „Matin* i pisze, 
że po świeżej kompromitacji w spra- 
"wie fałszerstwa banknotów oraz w 
sprawie ukrywania 5.650 wagonów 
kolejowych 2 taboru kolejowege b. 
„monarchji Austro-Węgierskiej, podle- 

„gającego podziałowi pomiędzy państ- 
wa sukcesyjne, Węgry nie zasługują 
żadną miarą na zdjęcie z nich kont- 
roli finansowej, a Francja, jako bez- 
pośrednio dotknięta sprawą fałszerst- 
wa banknotów, winna specjalnie te- 

- ша zaprotestować. ' 
Sesja Rady potrwa przypuszezal- 

nie tydzień, 
Otwarcie sesji poprzedziła w nie- 

dzielę dn. 
racja Pałacu Pracy w (Genewie, no- 
wego lokalu Międzynarodowego Biu- 
ra p W inauguracji tej wzięła 
udział przeważna część członków Ra- 
dy, w tej liczbie Briand i sir Cham- 
berlain, 

Robi wrażenie, że wyniki rewo- 
lucji wojskowej w Portugalji, które 
zelektryzowały  ostatniemi czasy 
opinję polityczną całej Europy skry-. 
stalizowały się już ostatecznie w for- 
mie. dyktatury triumwiratu złożonego 
z. trech. przywódców ruchu; gen. 
Gomet Costy, vice-admlrała  Cabaca- 
das'a i admirała Ochra, 

6 bm. uroczysta inaugu- *" 

Rzućmy więc okiem na przebieg 
tej sensacyjnej rewolucji, która jak 
wiadomo, jest w Portugalji zjawi- 
skiem dość częstym, lecz która w 
tym wypadku odniosła niebywałych 
rozmiarów skutki. 

Otóż rozpoczęło się to zwykłą re- 
woltą garnizonu wojskowego miasta 
Braga pod dowództwem gen. Gomer- 
Costy, Rząd p. da Silvy, pełen do- 
brych nadziei stłumienia ruchu, wy- 
słai przeciw zbuntowanym dwa pułki, 
lecz jak się wkrótce okazało,do rucha- 
wki wojskowej przyłączyła się cała 
prawie armja portugalska z wice 
admirałem na czele, popierana moral- 
nie przez znaczną część społeczeń- 
stwa. To zmusiło szefa rządu p. 
da Silvę do złożenia na ręce prezy- 
denta p. Bernardino Maekado dymisji 
całego gabinetu. 

Prezydent destosował się odrazu 
do wytworzonej sytuacji i udziela- 
jąc dymisji rządowi da Silva powie- 
rzył jednocześnie misję tworzenia 
nowego rządu panu położenia w Por- 
tugalji wice admirałowi Cabecata'owi. 
Nie chcąc w dalszym ciągu zagra- 
dzać swoją osobą naturalnego biegu 
wypadków i narażać kraj na ewen- 
tualną wojnę domową, w dwa dni 
później prezydent złożył swój urząd 
w ręce nowego rządu Cabecatas'a, 

W ten sposób całkowita legalna 
władza w Portugalji przeszła w cią- 
gu trzech dni w ręce przywódców 
ewolty wojskowej, którzy podzielili 

wszystkie teki między trzech wyżej 
wymienionych przywódców, wznawia- 
jąc w ten sposób starożytny rzymski 
system rządzenia za pomocą trium- 
wiratów. 

Przewrót portugalski miał dużo 
cech pokrewnych z przewrotem doko- 
nanym niedawno w Polsce, z tą tyl- 
ko różnicą, że w Polsce niezwłocznie 
po dokonaniu przewrotu, władza wró- 
ciła do rąk prawomocnie obranego 
przez Zgromadzenie Narodowe Pre- 
zydenta, podczas, gdy w Portugalji 
zatrzymali ją przewrotowcy dla sie- 
bie z zupełnem pominięciem woli 
stronnictw politycznych. 

  

1 bituy Kowieńskiej. 
Ludowcy o Wilnie. 

„Stanowisko ludowców litewskich 
" w_ Sprawie Wilna nie jest identycznem, 

jak się okazuje, z „poglądem wyrażo- 
nym przez nowoobranego Prezydenta 
Republiki, dr. Griniusa koresponden- 
towi ryskiej „Siewodnia”* i podanym 
we wczorajszym numerze naszego 
pisma. : 

Organ „liaudininkow“ — Lietuvos 
Žinios w numerzė“z dn. 7 b. m. za- 
mieścił obszerny programowy artykuł, 
który ze względu na centralną rolę 
tego stronnictwa w obecnym rządzie, 
zasługuje na uwagę, zwłaszcza, że te- 
ka ministra spraw zagran. powierzona 
zostanie niezawodnie członkowi tej 

partji. —- 
Artykuł wskazuje na trzy główne 

_ punkty litewskiej ROK zagranicz- 
na, nej: 1) Sprawa 2) zbliżenie 

z Niemcami i Rosją Sowiecką, 3) Zwią- 
zek ba 
ktu artykuł oświadcza: „Jak. zawsze 
tak i obecnie stoimy na tem stano- 
wisku, że Wilno powinno nam być 
"zwrócone bez żadnych zastrzeżeń 

" | warunków”. 
W sprawie stosunków z Niemcami 

i Rosją organ ludowców głosi wspól- 
ność interesów obu tych państw z 

  

ANTONI MILLER 

Stanisław: Brzozowski — socjal 
—stytzny. apostoł Pracy. 

(Wspomnienia z powodu 15-lecia 
śmierci — 1911 — 1926). 

(Ciąg dalszy) 

A jednak... w tydzień później — 
w Noworocznym N „Głosu* Brzożów- 
ski uderzył... piórem w. to słońce! 
Wspomniany numer- nasz stał się 
Manmifestem „Młodej. Polski*.  Za- 
wierał on tylko cztery duże artykuły: 
S. Brzozowskiego, Przybyszewskiego, 
N. Nałkowskiego i A. Millera, — 
wszystkie atakujące utalitarystyczną 
filozofję społeczną Sienkiewicza, jego 
historjozofją w. historycznych. po- 
wieściach, ciasny ideglizm . Połoniec- 
kich, dekadentyzm sfery Płoszowskich. 
Nadto Przybyszewski dawał odprawę 
Sienkiewiczowi za jego. określenie 
twórczości Przybyszewskiego, jako 
plenienia „rui i porubstwa*; a Nał- 
kowski namiętnie. zwalezał antyde- 
mokratyzm Sierńkiewicza, — Miller 
krytykował „kobietę* Sienkiewicza, 

  

cki. Co do pierwszego pun-' 

Litwą i wyraża przekonanie, że wszel- 
kie niepowodzenie polityczne prze- 
dewszystkiem odbije się ujemnie na 
interesach Niemiec i Rosji. 

Artykuł ma oczywiście tu na myśli 
Wilno, *zabiegając wyraźnie u swoich 
sąsiadów 6 poparcie w jego zdobyciu 
dla Litwy Kowieńskiej. 

Sądzimy, że samo życie i dalszy 
bieg wypadków bliższym się okaże 
umiarkowanemu poglądowi Prezydenta 
Griniusa, niż nierealnym dogmatom, 
głoszonym uparcie przez jego przyja- 
ciół politycznych, 

Zaprzysiężenie i mowa Prezydenta. 

We wtorek odbyło się w Sejmie 
litewskim zaprzysiężenie prezydenta 
Griniusa, poczem zwrócił się on do 
Sejmu z krótkiem przemówieniem. 

Prezydent oświadczył, że uważa 
za główny obowiązek stać na straży 
konstytucji. Jednak w tych wypad- 
kach, kiedy zachodzi kolizja pomię- 
dży prawem a sprawiedłiwością, na- 
leży poszukiwać dróg aby sprawied- 
liwość triumfowała bez naruszania 
ustaw. Najważniejszą troską rządu 
powinną. być obrona i realizacja  za- 
sad demokracji. Chce on pierwszy 
podjąć inicjatywę w przeprowadzeniu 
oszczędności państwowych i życzy 
Sejmowi powodzenia w spełnianiu 
stojących przed nim zadań. 

W Warszawie zawrzało jak w ula. 
Rzucono się na zuchwalców.I tak roz- 
poczęła się słynna walka warszaw- 
skiej „Młodej Polski“ z Sienkiewi- 
czem. Dopiero rewolucja paždzier- 
nikowa, wypadki warszawskie roku 
1905—6, stępiły ostrze walki. Forum 
główne teoretyzmu hasła „sztuka dla 
sztuki”, przentosło się do „Chimery, 
która kilkoletniem istnieniem swojem 
i akademickim spokojem  odzwier- 
ciadliła w sobie ducha młodej bojowej 
literatury. 

Wystąpienie Brzozowskiego wy- 
wołało powszechne oburzenie w .War- 
szawie. Zarzucono „Głosowi* targ- 
nięcie się na „świętość narodową*, 
Pisma humorystyczne zaczęły nas 
wyśmiewać, zaś pisma reakcyne mię- 
szać z błotem. Szczególniej pienił 
„się Rabski w „Kurjerze Warszawskim*. 
Wystąpił z rewelacją, że Brzozowski 
jest owym Stanisławem  Leopoldem 
Brzozowskim, który jakoby za  roz- 
strwonienie kasy studenckiej na rzecz 
chorego ojca i za wydanie kolegów 
politycznych (pod katowaniem) został 
osadzony na 3 i pół lata banicji. 
Brzozowski na to dał jakąś odpowiedź 
— nie pamiętam jaką, ale my uwa- 
żaliśmy rzecz za wyjaśnioną. W tym 

uchwałę w sprawie zniesienia kontroli finansowej w Austrji oraz postano- 
wiła na propozycję Chamberlaina omówić na publicznem posiedzeniu pro- 
jekt reorganizacji Rady Ligi. 

Stanowisko Hiszpanji wobec Ligi Na- 
rodów. 

MADRYT. 9-VI (Pat) Rada mini- 
strów postanowiła ufrzymać swe 
poprzednie decyzje w sprawie 
składu Rady Ligi Narodów. 

MADRYT 9-VI (Pat) Prasa tutej- 
sza obszernie omawia wczorajsze 
oświadczenie min. spraw zagranicz- 
nych Yanguasa złożone przedstawi- 
cielowi agencji Fabra w sprawie sta- 
nowiska Hiszpanji wobec Ligi Naro- 
dów. 

Wszystkie dzienniki aprobują je- 

dnomyślnie to oświadczenie ministra 
i zgodnie określają stanowisko orga- 
nizacji genewskiej jako niewytłuma- 
czalne. 

Pisma sądzą. że, jak to już zre- 
sztą zaznaczył min. Yanguas, obec- 
ność przedstawiciela Hiszpanji na se- 
sji Rady nie oznacza bynajmniej 
zmiany stanowiska Hiszpanji, w któ- 
rem rząd jest popierany przez całą 
opinję publiczną kraju bez żadnych 
wyjątków, 

  

Strajk górników w Anglji trwa. 
LONDYN, 9.VI (Pat.). Rząd zastanawia się poważnie nad zerwaniem 

rokowań w sprawie uregulowania zatargu w przemyśle węglowym. 
Reuter dowiaduje się, że z pośród szeregu wysuniętych projektów, 

zmierzających do zażegnania przesilenia, znajduje się również projekt zor- 
ganizowania przez rząd referendum górników w tej sprawie. 

Członkowie komitetu wykonawczego górników po odbytych dziś rano 
dłuższych obradach, postanowili powrócić do swoich okręgów 
trzymywania dalszej walki, 

celem pod- 

Sekretarz komitetu wykonawczego górników Cook oświądczył że gór 
nicy podejmą pracę jedynie na dawnych warunkach. 

O Z OE O EE EE 

Uroczysta Mademja ku ci Pre- 
zydenia Mościckiego. 

‚ Licznie zgromadzona publiczność, 
wśród której zauważyliśmy przedsta- 
wicieli władzy duchownej z J. E. bi- 
skupami Bandurskim i Michalkiewi- 
czem, oraz duchowieństwa prawosław- 
nego iizraelickiego, władzy świeckiej 
z wojewodą Raczkiewiczem i p. Mali- 
nowskim, senat akademicki w kom- 
plecie i wszyscy wybitni członkowie 
społeczeństwa z p. prezydentem Bań- 
kowskim i p. Łokucjewskim na cze- 
le. Powitał zebranych p. wojewoda 
Raczkiewicz kilku słowami na cześć 
nowoobranego Prezydenta, poczem 
wzniósł okrzyk: „Niech żyje!* co ze- 
brani z zapałem powtórzyli. : 

Przemawiali kolejno: p. rektor M. 
Zdziechowski nawiązując do wspom- 
nień i nakazów moralnych ubiegłych 
lat i pokoleń i prof. Sławiński cha- 
rakteryzując życie i owocną działal- 
ność p. Prezydenta Mościckiego na 
polu naukowem i pedagogicznem. Po- 
czem p. wojewoda Raczkiewicz odczy- 
tał tekst depeszy, którą zebranie wy- 
syła do Warszawy. 

DEPESZA. 

Pan Prezydent Rzeczypospoiitej. 

Warszawa, Zamek, Kancelarja. 
Cywilna, 

Zebrani w Uniwersytecie Stefana 

Batorego na uroczystej Akademji ku 

uczczeniu Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej przedstawiciele Władz pań- 
stwowych, cywilnych i wojskowych, 

sądów i prokuratury, duchowieństwa 

wszystkich wyznań, samorządu, nauki 

i szkolnictwa, stowarzyszeń i organi- 

zacji społecznych oraz prasy — skła- 

damy Panu Prezydentowi Rzeczypo- 

spolitej wyrazy hołdu i głębokiej 

czci. 
Wierząc niezłomnie, iż odrodzenie 

moralne i materjalne Państwa i Na- 

rodu zostanie w pełni i szczęśliwie 

Z сс 

Jak się dowiadują gazety kowień- 
ski, dr. Grinius zamierza zrzec się 
części swej pensji, przysługującej 
mu z tytułu prezydents. 

czasie Nowaczyński napisał w „Gło- 
sie* artykuł „Wilczy paszport Kur- 
jerowi Warszawskiemu* — co jeszcze 
dolało oliwy do ognia — tak, że do- 
szło do ataku Rabskiego na Dawida 
u Tura (Cukiernia dziś „Empire*), Da- 
wid, broniąc się kijem od gazety po- 
turbował Rabskiego. Jeszcze wię- 
ksze podniecenie wywołało wygranie 
przez Brzozowskiego 1-go konkursu 
im. Sienkiewicza 300 rb. nagrody za 
dram. „Mocarz*. Rabski krzyczał 
gwałtu! „Wstydź się, p. B. brać pie- 
niądze Sienkiewicza, którego tak rą- 
biesz. — „Właśnie dla tego biorę, 
mówił nam Brzozowski żartobliwie, 
żeby go tłue dalej jegoż flotą". Sam 
Sienkiewicz nie zabiąrał głosu w tym 
sporze stron. Najusilniej bronili go 
— Jozefat Nowiński, Rabski, zaś 
atakowali — Wołkowski, Brzozowski 
i wogóle prasa postępowa. 

ystąpienie Brzozowskiego na 
widownię literacką należy uważać 
za silny błysk piorunu, oczyszczają- 
cego powietrze. Zjawiła się świeża 
indywidualność, uzbrojona w znajo- 
mość nowoczesnego krytycyzmu filo- 
zoficznego i literackiego, posiadająca 
doskonale języki—francuski, niemiec- 
ki, potem—angielski i włoski. Prze- 

pod zwierzchniem kierownictwem Pa. 

na Prezydenta zrealizowane—dajemy 

wyraz naszej gotowości i ofiarności 

w służbie dobru powszechnemu, oraz 

głębokiej ufności, iż zbiorowy wysi- 

łek w myśl Twych wskazań Panie 

Prezydencie, doprowadzi Rzeczpospo- 

litą do spoistości wewnętrznej i po- 

tęgi mocarstwowej. 
Przewodniczący Prezydjum 
Akademji Wojewoda Wileński 

(—) Władysław Raczkiewicz. 

Wilno, 9 czerwca 1926 r. 

P.S. Piękne pienia chóru akade- 
micekiego dodawały wiele urozmaice- 
nia podniosłej uroczystości, należało 
by jednak ustalić raz na zawsze, że 
wstaje się tylko na dźwięki hymnu 
państwowego, żadną miarą polonez 
Ogińskiego, ani nawet Boże coś Pol- 
skę, napisane, niestety, na cześć cara 
Aleksandra I nie powinny wymagać 
wysłuchiwania stojąc. 

Metropolita Dyonizy do P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, 

Zwierzchnik kościoła prawosław- 
nego w Polsce, metropolita Dyonizy 
wystosował do P. Prezydenta  Rze- 
czypospolitej list następującej treści: 

„Ekscelenejo! W dzisiejszym dniu 
objęcia przez Waszą Ekscelencję naj- 
wyższego stanowiska w naszej Oj- 

  

czyźnie, nie mając możności  osobiś- 
cie być obecnym przy tej radośnej 
uroczystości, śpieszę tem pismem 
złożyć pierwszemu obywatelowi Rze- 
czypospolitej w imieniu polskiego au- 
tokefalicznego św. 'kościoła prawo- 
sławnego, jego biskupów,  ducho- 
wieństwa i wiernych jak najgorętsze 
życzenia pomyślnej i owocnej pracy 
na tem uajwyższem  kierowniczem 
stanowisku. 

Zanosząc usilne modły przed oł- 
tarzem Boga Wszechmogącego za 
"zdrowie i pomyślność Waszej Eksce- 
lencji i błagając Go o spełnienie na- 
szych życzeń, upraszam Waszą Eks- 
celencję o przyjęcie zapewnień praw- 
dziwego przywiązania do naszej 
wspólnej Ojczyzny i najgłębszego po- 
wažania dla jej Prezydenta* 

(--) Mętropolita Dyonizy, 

mówił subtelny krytyk literacki, sa- 
morodny umysł filozoficzny. Przemó- 
wił uczony socjalista, znający prądy 
plebezującej się już ruchawki socjal- 
demokratów rosyjskich, a wzmagają- 
cych się w siłę kadrów robotniczych 
polskiego proletarjatu, kierowanego 
inspiracjami „Robotnika*, Wyszedł 
na arenę pojedynkową z ideologją 
ugody i „Przeglądu Wszechpolskiego* 
olbrzym myśli, który rzucił rękawi- 
cę demagogji obozu, reprezentujące- 
go, w swem mniemaniu, siłę politycz- 
ną. z którą kiedyś będą się liczyły 
rządy zaborcze. 

Nie rozumiałam wtedy źródła nie- 
nawiści, z jaką się rzucono na Brzo- 
zowskiego. Dziś dopiero orjentuję się 
czym on był groźny: argumentem, lo- 
giką i umiejętnością wykazania. kru- 
chości teoryj demagogicznych, które 
nie wytrzymają próby rzeczywistości 
politycznej, w chwili, gdy nowe spo- 
łeczne klasy zechcą tworzyć nowe 
życie. Brzozowski wyczuł, jak Wy- 
spiański w „Wyzwoleniu*—kto mówi: 
„Polska—to my”. Nazwał on to stron- 
nietwo—„stronnictwem krzywdy chłop 
skiej i narodowej hańby*. 

Widział jednak Brzozowski i nie- 
bezpieczeństwo upajania się hasłami 

Minister Przewysłu i Handlu inż. 
Eugenjusz Kwiatkowski urodził się 
w roku 1888 w  Tarnopolszczyźnie. 
Po ukończeniu szkół średnich z naj- 
wyższem odznaczeniem wstąpił na 
wydział chemji technicznej we Lwo- 
wie, następnie zaś odbył studja wyż- 
sze w tym samym kierunku w Mo- 
nachjum. 

Będąc akademikiem brał czynny 
udział w organizacij niepodległościo- 
wej Młodzieży Narodowej „Zarze- 
wie". 

Pierwsze miejsce po uzyskaniu 
dyplomu inżynierskiego otrzymał w 
roku 19138 w gazowni lubelskiej, któ- 
rej został wkrótce dyrektorem, 

Po wybuchu wojny wstępuje do 
szeregów legjonowych i opuszcza je 
dopiero z chwilą powstania miepod- 
ległego państwa polskiego. 

" powraca wtedy do pracy zawodo- 
wej, pełviąc jednocześnie obowiązki 
docenta politechniki warszawskiej. 

W r. 1923 zostaje powołany do 
Chorzowa, gdzie obok naczelnego 
dyrektora Ignacego Mościckiego przy- 
czynia się w wielkim stopniu do u- 
ruchomienia i rozwoju fabryki. Pan 
Kwiatkowski wielokrotnie powoływa- 
ny był w charakterze rzeczoznawcy 
w Sprawach przemysłu polskiego. 

Propaganda zbliżenia europejskiego. 
Stowarzyszenie francuskie „Allian- 

ce Universelle contre la guerre' (4 
rue de la Terrasse) przystępuje do 
organizowania pisma poświęconego 
zagadnieniu polityki międzynarodowej 
w celu propagandy zbliżenia europej- 
skiego. Na czele tej inicjatywy stoją: 
Joseph de Castelnau, Ernest Renault, 
b. dyrekt. b. pisma katol. „Le Soleil", 
de  Cathelineau - Montfort, Hippolite 
Comby, Maurice d'Andigne, Abbe 
Pierre Lelievre, Benoit Rul, Paul Gau- 
raud (przemysłowiec). Henri Austruy. 

W ogólnych zarysach ruch ten 
można scharakteryzować jako poszu- 
kiwanie porozumienia między prawicą 
społeczną różnych narodów w celu 
doprowadzenia do konsolidacji euro- 
pejskiej. Inicjatorzy stanowią šrodo- 
wisko polityczne, starające się utrzy- 
mać tradycję ideologji politycznej kró- 
lestwa francuskiego, nie robiąc z kwe- 
stji monarchji sprawy zasadniczej i. z 
tego względu zwalczają „Action Fran- 
caise'*. W dziedzinie polityki zagra- 
nicznej biorą obecnie za punkt wyjś- 
cia swego programu traktaty locar- 
neńskie. 

Nowe pismo p. t. „Le Nouvel 
Univers” ma być finansowane przez 
katolików amerykańskich i wydawane 
w kilku językach. 

Grupa francuska przystępuje obec- 
nie do tworzenia międzynarodowego 
komitetu redakcyjnego. Ze strony 
polskiej zaproszono w Paryżu prof. 
Haleckiego i p. Adama Piaseckiego 
oraz p. Renauld zwrócił się listownie 
do ojca J. Woronieckiego (Lublin), 
prof. Rostworowskiego (Kraków), prof. 
Dembińskiego (Toruń) i prof. Fiodo- 
rowicza (Warszawa). 

Z innych krajów na razie wiado- 
me są następujące nazwiska osób 
interesujących się tym ruchem, na 
które liczą organizatorzy: Emil Raldt 
— Czechy, Weiss — Danja, Popoff — 
Rosja, Baron d'Adelsvard — Szwecja, 
Brabandeve — Belgja, sen. Lafontaine 
— Belgja, hr. Coudenhore-Kalergi — 
Austrja, von  Montgelas — Niemcy, 
dr. Gotheim — Niemcy, Ludwik Has 
— Niemcy, hr. Raynold—Szwajcarja. 

Zapoczątkowanie publikowania „Le 
Nouvel Univers* zamierzone jest około 
września; do tego czasu ma się ufor- 
mować komitet redakcyjny p. n. „„Co- 
mite du patronage et de la coope- 
ration*, 

i programami wśród stronnictw lewi- 
cowych,— spowijających sie w „pie- 
luchy doktryny i dogmatu" (słowa 
Brzozowskiego do mnie skierowane— 
krytykujące mój „naiwny* marksizm). 
Ten krytyczny stosunek do teoretyz- 
mu partyj skrajnych, wynikał u Brzo- 
zowskiego (1902—5 r.) z nieufności 
do osób, kierujących ruchem, To by- 
ła nieufność dwojaka: nie wierzył w 
etyzm społeczny menerów i zarzucał 
stale przygotowanie _„ teoretyczne. 
Zauwarzyłem, że Brzozowski więcej 
ufał powadze konspiracyjnego ruchu 
rosyjskiego, niż naszego. Brzozowski 
nie wierzył zbytnio i. pracy agitato- 
rów, podejrzywając, może zbyt prze- 
sadnie, prowokację. Nie był też pew- 
ny konstrukcyjności „w robocie" gdyż 
Polacy robią wszystko „płytko”. 

„, Wogóle o robocie ówczesnej or- 
ganizacji pepeesowskiej i kierunku 
socjal-demokratycznego „Głosu* Brzo- 
zowski wało ze mną mówił. Unikał 
rozmów o tem i z Dawidem. Więcej 
mówiliśmy o prądach naukowych w 
dziedzinie socjalizmu, krytyki łite- 
rackiej, i filozefji. 

D.e.n.
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„Wywozu na przywozem 

* obejmujący całość szkolnictwa, 

Nr. 181 (579) K B 

Žycie gospodarcze. 
Handel zagraniczny Litwy w 1925 r. 

i udział w nim Polski. 
W kronice zagranicznej ostatniego Nr. „Przemysłu i Handlu" uka- 

zał się pod tytułem powyższym artykuł, który ze względu na donio- 
słość poruszonego zagadnienia dla Ziemi Wileńskiej przedrukowujemy 
w całości, zaznaczając, iż w razie nawiązania stosunków dyplomatycz- 
nych, stosunki handlowe ożywiłyby się jeszcze bardziej z czego prze- 
dewszystkiem  skorzystałoby 

Ciężki kryzys gospodarczy, jaki 
Litwa przeżywała w 1926 r., znalazł 
wyraz gwój w pierwszym rzędzie w 
bilansie handlu zagranicznego. Rok 
1924, mimo,. że był rokiem nieuro- 
dzaju, a nadto obfitował w szereg 
zjawisk niekorzystnych dla normal- 
nego rozwoju stosunków w dziedzi- 
nie handlu zagranicznego, jak np. 
niespodziewane i często nieobliczal- 
ne w skutkach zarządzenia władz 
(podatek obrotowy, zniesiony dopiero 
w r.b.), zamknięty został nadwyżką 

w sumie 60 
miljon. litów. Liczby handlu zagra- 
nicznego za r. 1925 wykaz'ją, że wy- 
wóz spadł z 265.5 miljon. na 242.7 
miljon. litów import zaś wzrósł z 
206.5 miljon. do 256.7 miljon. litów. 

Sumy ogólne za rok 1925 w ze- 
stawieniu z bilansami lat ubiegłych 
dają obraz następujący (miljon. Jit.): 

Pokrycie 
Wywóz Przywóz przywozu 

w %,rach 
Rok 1921 57.6 95.8 60.4 

» 1922 768 748 102.7 
» 1928 146.8 156.6 _ 93.8 
„ 1924 2665 206.5 1291 

1925 242.7 252.7 96.0 ” 

Przegląd miesięcznych bilansów w 
r.1925 wykazuje aktywność bilansów 
w styczniu, lutym i od września po- 
cząwszy de końca roku. Bierność bi- 
lansów w pozostałych miesiącach wy- 
nika z charakteru handlu zagranicz- 
nego Litwy opartego przedewszyst- 
kiem na wywozie rolniczym. 

Spedek importu w 1926 r. przy- 
pisać należy, mimo względnego uro- 
dzaju, skutkom reformy rolnej i nie- 
mieckim zakazom przywozu bydła i 
mięsa litewskiego. Eksport produk- 
tów żywnościowych, wynoszący w r. 
1924—52,1 miljon, lit., spadł w r. 1925 
do 41.5 miljon. Wywóz surowców i 
półfabrykatów, zamiast 175.4 miljon. 
lit. w r. 1924. przyniósł w r. 1925 
sumę 148,8 miljon lit, Charaktery- 
styczny jest raptowny spadek eks- 
portu drzewa obrobionego i nieznacz- 
ny wzrost nieobrobionego, jak to u- 
widacznia następujące zestawienie 
(w milj, lit.): 

Drzewo obrob. Drzewo nieobrob. 
1924 r. 57.6 8.1 
1925 r. 12.9 11.99 

Należy uwzględnić, iż statystyka 
za r. 1924 nie wykazuje danych e 
wywozie celulozy. W r. 1925 wywie- 
ziono celulozy za 21 miljon. 

Ponadto do ważniejszych artyku- 
łów wywozu litewskiego w r. 1925 
należały: len (48.2 milj. lit.), siemię 
Iniane (17.4 milj. lit.), jaja (14.8 milj. 
lit.), mleko i produkty mleczne (12 
milj. lit.), skóry (10,7 miij. lit,), mię- 
so (5.7 milj. lit.). 

Powyższe artykuły stanowią wraz 
z drzewem 80 proc. całości eksportu 
Litwy w r. 1925 co do jego wartości. 
Na pozostałość złożyły się głównie 
inne produkty żywnościowe i 'su- 
rowce. 

Przyczyny wzrostu importu szu- 
kąć należy między innemi w wyczer- 
paniu znacznych w r. ub. na Litwie 
zapasów towarów niemieckich, po- 
chodzących jeszcze z okresu inflacji 
w Niemczech; przytem rząd litewski 
nie zdołał w czasie odpowiednim za- 
tamować fali przwozu. 

Wzrost przywozu wykazuje prze- 
dewszystkiem grupa fabrykatów, któ. 
rych w r. 1925 przywieziono za 184. 
6 miljn. lit, a w roku poprzednim za 

Wilno, iako ośrodek życia handlowego. 

126.5 miljn., w tem z Niemiec za 103 
miljn. lit. Podobnie przywieziono w 
r. 1925 artykulów żywnościowych mi- 
mo urodzaju, za 57.9 miljn. lit., pod- 
czas gdy w r. 1924 tylko za 37,5 
milja. lit. 

Główne artykuły importu w r. 
1925: ziarno i mąka (10.37 miljn.) 
cukier i wyroby (19.3 miljn.), nawo- 
zy sztuczne (8.8 miljn.), węgiel ka- 
mienny (84 mijln.), ropa naftowa i 
przetwory (5.9 miljn.), żelazo w szta- 
bach (9.7 miljn.), wyroby tekstylne 
(51.7 miljn.). Udział. poszczególnych 
krajów w handlu zagranicznym Lit- 
wy uległ w porównaniu z r. 1924 
pewnym zmianom, a przedewszstkiem 
zmniejszył się udział Niemiec, pozo- 
stający jednak nadal dominującym. 
W r. 1924 na Niemcy wypadało 43 
proc. eksportu, w r. 1925 wpraw- 
dzie 50 proc., lecz zato udział w 
przywozie spadł z 62 proc. na 56 
proc. 

Analizując udział poszczególnych 
państw, rzuca się w oczy poważna 
pozycja „inne kraje* — 2,9 proc. 
eksportu, podczas gdy wymienionych 
jest 12 państw z udziałem mniej- 
szym niż 2.9 proce. nawet taka pozy- 
cja jak Finlandja — 0,0.6 proc. Do- 
myślać się należy, iż chodzi tu o ek- 
sport do Polski. Przypuszezenie to 
potwierpza się, jeśli uwzględnić tę 
samą pozycję w przywozie, wynoszą- 
cą 5.12 proc. ogólnego importu, a 
zajmującą szóste miejsce po Niem- 
czech, Anglji, Łotwie, St. Zjedn. 
i Czechosłowacji. Obrót handlowy 
Polski z Litwą jest czynny na ko- 
rzyść Polski i według danych pols- 
kiej statystyki wynosił w r. 1925 
import z Litwy 162 tys. zł. wwóz do 
Litwy 10.784 tys. złt., z czego 7.099 
tys. zł. wypada na materjały i wyro- 
by włókniste, co mniej więcej odpo- 
wiada sumie 11.7 miljn. litów wyni- 
kających ze specyfikacji przywozu 
materjałów włóknistych — 51.7 mil. 
lit.mniej udział Niemiec w wysokoś- 
ci 40 miljn. lit. Następną pozycję w 
wywozie do Litwy zajmują produkty 
spożywcze w wysokości — 2,049 tys. 
zł., pozatem węgiel kamienny i prze- 
twory ropy 728 tys. zł., odzież i kon- 
fekcja 411 tys. zł, 

Kronika krajowa. 

Przyjazd prof. Kemmerera do Polski. 
W końcu b. m. przyjeżdża do 

Warszawy z gronem ekspertów pro- 
fesor Kemmerer. Wyjedzie on z Ame- 
ryki 22 b. m., skład misji jego jest 
następujący: bankowość — Broderick, 
wiceprezes Banku Commerce New- 
Jork; podatkowość — skarbowość — 
prof. Lutz; rachunkowość fiskalna — 
Byrne; taryfy celne — Eble; organi- 
zacja przedsiębiorstw państwowych 
— Wallace Clark; sekretarz misji — 
profesor ekonomji, Graham; sekre- 
tarz p. Kemmerera — Feter. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
9-VI r. b. 

1, Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary Saya sę 10,00 — 10,02 9, 8 
Funty szterlingi 48,76 48,89 48,64 

Ii. Monety 
Ruble złote 5.25 
Ruble srehrne 3.20 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 9-VI 
płacono za dolar 10,20 

Jak p. Staniskaw Grabski „oświerał 
Polskę”. 

We wczorajszym „Kurjerze Po- 
rannym* znajdujemy następujące 
słuszne uwagi pióra p. St. Stempo- 
łowskiej o działalności p. St. Grab- 
skiego, jako ministra oświaty: 

„Jedynym ministrem, który po 
Praussie pozornie zajmował się spra- 
wą szkolnictwa, poświęcał jej czas i 
siły był p. Stanisław Grabski. Usi- 
łował opracować, stworzyć program, 

lecz 
do pracy tej przystąpił nietylko bez 
fachowego przygotowania, bez znajo- 

: ności faktycznego stanu rzeczy — 
. zastępując wszystko impetem — ale 

intencje, kierujące jego pracą były 
"intencjami — nie pedagoga-społecz- 

nika, pracownika szkoły lecz były 
_ intencjami partyjnego polityka. Chciał 

on z organizacji szkolnej uczynić po- 
; tężne narzędzie zamierzeń  politycz- 

nych partji N.D. Projekt jego z ce- 
 lami szkolnictwa i oświaty ma bar- 

dzo mało wspólnego, a zamierzenia 
jego są sprzeczne z celami oświato- 
wemi. Frazesami pokryć chciał i 
swoją nieznajomość spraw i prze- 
wrotność swych celów. Ustawy szkol- 
ne ministra St. Grabskiego są może 
jedynie z najbardziej charakterystycz- 
nych dokumentów niemoralności ostat- 
niego rządu: Ustawa. językowa dla 
mniejszości narodowych, głosząca po- 
zornie liberalne hasła — była prze- 
cież środkiem wynaradawiającej akcji, 
likwidowania szkolnictwa narodowego 
dla mniejszości. Projekt ustawy o 
organizacji szkolnictwa, przy demo- 
kratycznych hasłach we wstępie (ha- 
sło jednolitości szkoły). b. konsek- 
wentnie w dalszem opracowaniu zdą- 
żał do obniżenia poziomu oświatowe- 
go szerokich mas społeczeństwa, do 
zachowania przywileju wiedzy dla 
małej garstki uprzywilejowanych kla- 
SOWO. 

Jeśli poprzednik p. St. Grabskiego 
w naszym kraju analfabetów likwi- 
dował prace oświaty pozaszkolnej — 
to p. Grabski uczynił krok daleko 
skuteczniejszy dla utrwalenia ciem- 

RJ E R W JL 

Staśka Kuczyńska 
(Wspomnienie pośmiertne). 

Nikt wszystkiego nie dokonał, 
bo wpierw skonał. A 
Nic nie zrobił należycie, 
bo skończyło mu się życie, 
A duszą ulatywała... 
Czysta i biała... 

Obóz! — Kobiety, o których się mówi 
z pogardliwem wzruszeniem ramion! A prze- 
cież nikt nie wie, co się w tych duszach 
kryło, czem drgały serca pod żołnierskim 
płaszczem legjonistki, co ofiarowywały te 
dziewczęta młode rzucając dom, rodzinę, 
stosunki i dobrobyt, idąc na niepewne tu- 
łacze życie, zamknięte w ramki wojskowej 
karności, mając za zapłatę opinię ciasnych 
głów i małych serc. „Babskie wojsko*, „le- 
gjonistki“! szeptano. A bardziej postępowe 
istoty mówiły z gestem lekceważącego po- 
błażania: „Nie potępiamy, tylko że to nie 
kobieca rzecz, stać na warcie lub robić ćwi- 
czenia wojskowe, to nie ich robota udawać 
żołnierza"! Zapominano jednak o tem, że 
granica między pracą mężczyzny i kobiety 
jest bardzo wątłą, a nawet względną, tem- 
bardziej, że formujące się odziały legjoni- 
stęk, nie miały wcale odbierać mężczyznom 
zajęcia zabijania, chciały tylko swoją zastęp- 
czą pracą zmusić wszystkich tchórzów i 
niemrawych do chwycenia za broń, w obro- 
nie zagrożonej nawałą bolszewicką Ojczy- 
zny. był to naprawdę zastęp dusz rycer- 
skich, śmiało przedzierający się przez nie- 
bezpieczeństwa, czyhające na nie ze wszyst= 
kich stron. Jak zwykle na wojnie, wiele z 
tych bohaterskich dziewcząt zginęło, wiele 
ugięło się, skrzywiło lub zupełnie złamało 
duchowo, lecz są takie, co wytrwały lub ży- 
cie swe mężnie oddały w ofierze i tym wła- 
śnie Cześć !!I 

Na dalekich Kresach spoczęło dziecko 
Warszawy, szło przez życie cicho, lecz za- 
pał do swiętej sprawy był jej duszy wrodzo- 
ny. A młode serduszko umiało ogarnąć Kraj 

cały Ea zrozumieć i odczuć cenę 
Wolności w Niewoli. Poszła służyć Ojczyz- 
nie przy pierwszej sposobności, tak, jak jej 
dyktowało to polskie serce. Znosiła mężnie 
wszystkie przeciwności z promiennym uś- 
miechem na ustach, cichym blaskiem głębo- 
kich, sarnich oczu, zjednywała sobie serca 
wszystkich. Kochano ją szczerze w kole- 
żeńskiem gronie, przy niej zapominało się 
o własnych bólach i troskach, bo dziwnie 
umiała je koić. 

‚ Z całym zapałem młodej duszyczki po- 
niosła życie w ofierze Tej umiłowanej Wol- 
nej i Niepodległej i Bohaterskiemu Wodzo- 
wi, tak kochanemu przez wszystkich kto 
tylko słowo Legjony wymawia z dumą ser- 
deczną. Lecz nie danem jej było doczekać 
chwil jasnych, gdy „Komendant” wrócił na 
należne mu stanowisko, miesiąc przed chwi- 
lą dziejową, rycerska duszyczka małego 

żołnierzyka „poszła na apel, już wieczny... 
W białej sosnowej trumnie złożono 

słabe ciało. Na pograniczu trzech sąsiadów 
Polski, w m. Brasławiu, na miejscowym 
cmentarzu, żołnierski krzyż brzozowy, wy- 
ciąga ramiona nad małą mogiłką, głosząc 
kojące ból słowa — „Nie umarłam, a śpię”. 

Spisz Rycerzyku jasny! Odeszłaś od 
nas zostawiając w sercach żal głęboki; lecz 
wiemy Staszko, że nic nie zbudują jęki, ni 
łzy, a my musimy Twej świetlanej Postaci 
pomnik wystawić — więc będziemy go bu- 
dowali nie słowem, nie skargą, a czynem! 
Za Twoim przykładem będziemy służyli 
wiernie Tej Naszej Ukochanej, tak jak nam 
nasze życie kazało i przez pamięć o Tobie 
ze wszystkich sił będziemy się starali by 
stać się godnymi dziećmi Ojczyzny, byśmy 
nigdy skrzydeł ducha nie skalali łzami ludz- 
kiemi, lub krzywdą bratnią. Obyśmy zdając 
raport ostatni, byli tak Czyści, jak byłaś 
Ty, przez całe swe dwudziestoletnie życie. 

Ty nam dopomożesz A modlitwą przed 
Tronem Najwyższego, bo si użysz już Stasi 
ko, tylko Jemul W. Ry. 

ŚŚ 

Powrót Brianda z Genewy. 

PARYŻ, 9-VI. (Pat.) Przyjechał 
tu dziś rano z Genewy Prezes Rady 
Ministrów Briand. 

z 

noty i zlikwidował prace, mające na 
celu rzetelne naukowe przygotowa- 
nie pedagogiczne nauczycieli szkół 
powszechnych: zamknął instytut pe- 
dagogiczny. 

‚ Szereg pozornie drobnych i nie- 
winnych rozporządzeń p. ministra 
Grabskiego mierzył wyraźnie do ob- 
niżenia poziomu szkoły powszechnej. 
Zlikwidowanie przedszkoli niezbęd- 
nych dla podniesienia poziomu szko- 
ły powszechnej. Inspektorzy szkolni, 
kierownicy i instruktorzy tej szkoły, 
wydawali się p, Grabskiemu  niepo- 
trzebnym zbytkiem w Polsce, skaso- 
wał tedy im konie, aby nie mogli 
jeździć do szkół, odebrał im pomoe 
urzędników biurowych, aby siedzieli 
w biurach. 

* s * 2 

„ Spustoszenie, jakie dotychczasowi 
ministrowie skutecznie dokonywali w 
dziedzinie prac oświatowych — слу- 
ni dziś sprawę wyboru kierownika 
tego działu jeszeze ważniejszą. 

„ Jeśli na stanowisku tem nie sta- 
nie człowiek, rozumiejący powagę 
sprawy szkolnej, nie potrafi oddzielić 
jejod spraw wyznań religijnych i je- 
Śli nie będzie miał wytycznej myśli 
społecznej, jeśli sprawie szkolnej nie 
poświęci wszystkich sił swych i za- 
sobów energji, jeśli nie zdobędzie 
się na zorganizowanie zastępu peda- 
gogów i oświatowców, nie powoła do 
współpracy pracowników szkolnych 
jeśli nie przeobrazi Min. Ośw. z in- 
stytueji administrującej szkolnictwem 
w instytucję kierującą szkołami i o- 

„światą, nie tchnie w martwą biurową 
maszynę duszy, idei, jeśli nie zorga- 
nizuje odpowiedniej pracy przygoto- 
wawczej dla stworzenia nowoczesne- 
go szkolnictwa polskiego — to byłby 
tylko nowym kamieniem przeszkody 
na drodze do odrodzenia*, 

RNB RL 

Stanowisko | В. 5. wobec nowej 
УН, 

Uchwala klubu parlamentarn. PPS. 
Wczoraj o g. 4 po poludniu roz- 

począł swe obrady klub parlamentar- 
ny PPS. 

Po wysłuchaniu sprawozdania pre- 
zydjum klub uznał za główne swe 
zadanie w chwili obecnej doprowa- 
dzenie do Rozwiązania Sejmu przez 
własną jego decyzję oraz do nie- 
zwłocznego zarządzenia nowych 
wyborów najpóźniej w pierwszej 
połowie października r. b. na pod- 
stawie dotychczasowej ordynacji 
wyborczej, 

Dalej klub PPS postanowił prze- 
ciwstawiać się wszelkim dążeniom do 
utrzymania obecnego Sejmu i odro- 
czenia nowych wyborów. 

Klub oświadcza, że weźmie pod 
uwagę tylko pełnomocnictwa, zmie- 
rzające do załatwienia bieżących 
spraw gospodarczo budżetowych, o 
ile program Ministerjum Skarbu u- 
względniać będzie żądania klasy ro- 
botniczej. 

Klub PPS domaga, się od rządu 
uruchomienia przemysłu i ruchu bu- 
dowlanego, walki z bezrobociem, wal- 
ki z drożyzną, walki z kartelami i 
nienaruszenia ustawodawstwa robot- 
niczego, reformy rozporządzania wa- 
lutami w duchu pochwycenia walut 
obcych na rzecz skarbu państwa. 

Następuie klub domaga się pod- 
niesienia zasiłków dla bezrobotnych, 
przywrócenia mnożnej dla wojsko- 
wych i cywilnych funkcjonarjuszów 
państwowych, przyśpieszenia wykona- 
nia reformy rolnej z uwzględnieniem 
interesów bezrolnych i małorojńych, 
reorganizacji administracji oraz 
zmiany polityki administracyjnej i 
szkolnej zwłaszcza wobec mniej- 
szości narodowych. 

Wreszcie klub akcentuje koniecz- 
ność pokojowej polityki zagranicz- 
nej państwa i żąda amnestji dla 
przestępców politycznych. 
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Z ZAGRANICY. 
Ważne posiedzenie Francuskiej 

Rady Gabinetowej. 

PARYZ. 9.V1. (Pat.) Według Pe- 
tit Parisien, minister finansów Peret 
zaprzeczył pogłosce o swej dymisji. 

Dzienniki podają, że rada gabine- 
towa na dzisiejszem rannem posie- 
dzeniu zajmie się wyjaśnieniem sy- 
tuacji politycznej. 

*Projekt min. Pereta w sprawach 
finansowych. 

PARYŻ. 9.IV. (Pat.). Na dzisiej- 
szem posiedzeniu rady ministrów 
jednomyślnie uznano konieczność sto- 
sowania środków mających na celu 
służyć finansom francuskim. 

Przyjęto przytem jednomyślnie od- 
powiednie propozycje ministra Pereta. 

Rząd jest przekonany, iż parla- 
ment będzie z nim współpracował 
w dziele sanacji finansów. 

Wspólny front finanso francus- 
ko-włosko-belgijski. 

PARYŻ, 9-VI. (Pat.). „Journal* 
donosi, iż włoski minister finansów 
Volpi przybędzie wkrótce do Paryża 
celem omówienia sprawy utworzenia 
wspólnego frontu finansowego  fran- 
cusko-włosko-belgijskiego. 

Posłowie francuscy nie będą mieli 
podwyższonych djet poselskich. 

PARYŻ 9-4 (Pat) O godz, 1 m. 
16 w nocy izba deputowanych od- 
rzuciła 150 głosami przeciwko 128 
wniosek o podwyższenie djet posel- 
skich. 

Skarbiec Abd-el-Krima. 

PARYŻ, 9-VI. (Pat.) Matin donosi, 
że przywieziono tam skarbiec Abd-el- 
Krima. Skarbiec ten składa się z 24 
kas zawierających '300 tysięcy pese- 
tów. 

  

KRONIKA. 
Dziś: Małgorzaty król. 

Jutro: Najśw. Serca Jezus. 

Wschód słońca---g. 2 m. 45 
Zachód ‚ £ 7 m. 50 

W KINĄCH. 
Kino Miejskie: „Dziecko i świat” obraz 

w 6 akt. Nad program zdjęcia z podróży 
ks. Walji po lmperjum Brytyjskiem w 6 
aktach. B 

Kino „Lux“: „Tryumf“ — oryginalny 
obraz amerykański. ы 

Kino „Heljos*: Występy gościnne zna- 
nych artystów kinowych Osipa Runicza i 
Lidji Szalapinej. 2 

Kino „Polonja*: „Miłość i sprawiedli- 

  

wość* — dramat w 8 akt. z udziałem Moz-. 
żuchina i Lisienko. Nad program: „Precz z 
mężczyznami” — farsa w 6 aktach. 

URZĘDOWA 
— Podróż inspekcyjna p. Wo- 

jewody. Wojewoda wileński p. Wła- 
dysław Raczkiewicz d. 9 bm. udał 
się w podróż inspekcyjną do pow. 
Postawskiego i Dziśnieńskiego. 

Powrót p. Wojewody nastąpi w 
sobotę po południu. 

— Wręczenie orderów w woje- 
wództwie. Dnia 9-go czerwca o go- 
dzinie 2-ej po południu Wojewoda 
Wileński dokonał aktu wręczenia w 
Wielkiej Sali Konferencyjnej Woje- 
wództwa odznak orderu „Odrodzenia 
Polski* prof. Alfonsowi Parczewskie- 
mu, (Krzyż Komandorski), p. Ludwice 
Zyckiej (Krzyż Kawalerski), p. mece- 
nasowi Maciejowi Jamonttowi i Rad- 
cy Budownictwa p. Augustowi Przy- 
godzkiemu (Krzyż Oficerski), zastęp- 
cy starosty pow. Swigoiaiskiego p. 
Janowi Piekutowskiemu (Krzyż Ka- 
walerski) oraz złotego „Krzyża Za- 
sługi* staroście pow. Brasławskiego 
p. Zelisławowi Januszkiewiczowi. 

Akt wręczenia p. Wojewoda po- 
przedził przemówieniem zwrócónem 
kolejno do wszystkich odznaczonych, 
podnosząc zasługi ich na polu pracy 
państwowej, narodowej i społecznej 
poczem w imienin p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej doręczył odznaczo- 
nym ordery i dyplomy. 

W imieniu odznaczonych przemó- 
wił prof. Alfons Parczewski podno- 
sząc fakt doręczenia tych honoro- 
wyeh odznaczeń przez Wojewodę 
Raczkiewicza, którego praca w służ- 
bie Państwu jest zaszczytnie znana, 
a zasługi na polu pracy narodowej 
sięgają okresu wojny i przed wojną. 

Uroczystość odbyła się w obec- 
ności licznie zgromadzonych przed- 
stawicieli władz, nauki i społeczeń- 
stwa z Prezydentem miasta p. W. 
Bańkowskim i Rektorem Uniwersyte- 
tu prof. M. Zdziechowskim na czele. 

MIEJSKA. 

+ — 400.000 złotych na skanali- 
zowanie centrum miasta. Przed kil- 
koma dniami udała się do prezydenta 
m. Wilna p. Bańkowskiego, delegacja 

bezrobotnych z p. Godwodem na 
czele, która domagała sięj zwiększenia 
płac robotnikom zatrudnionym ;przy 
robotach magistrackich i zatrudnienia 
większej ilości bezrobotnych. |P. Bań- 
kowski odpowiedział dełegacji, iż pod- 
wyższenie płac robotnikom zatrudnio- 
nym przy robotach - magistrackich 
wobec braku kredytów i deficytu w 
budżecie Magistratu byłoby równo- 
znaczne z redukcją robót dotychczas 
uruchomionych. Co zaś do zatrudnie- 
nia większej ilości bezrobotnych, to 
możliwem jest to tylko po uzyskaniu 
u władz nadzorczych większych kre- 
dytów na prowadzenie robót inwesty- 
cyjnych. 

W tym celu, onegdaj p. Bańkow- 
ski udał się do p. wojewody Raczkie- 
wicza, gdzie zastał wspomnianą już 
wyżej delegację bezrobotnych. W re- 
zultacie p. wojewoda wyjednał dla 
Magistratu zwiększenie kredytów na 
inwestycje w tym stosunku, iż Magi- 
strat otrzymywać będzie nie jak do- 
tychczas 50.000 zł. miesięcznie, lecz 
100.000 zł. miesięcznie, tem samem 
ną okres 4 miesięcy letnich otrzymu- 
je Magistrat 400.000 zł. 

Magistrat więc w najbliższych dniach 
przystępuje do rozszerzenia sieci ka- 
nalizacyjnych w centrum miasta, co 
umożliwi zatrudnienie większej. ilości 
bezrobotnych i doprowadzi kanalizację 
centrum miasta do porządku. 

Czy jednak pieniądze te nie roz- 
płyną się w chaosie jaki zawsze ce- 
chuje roboty magistrackie, czy skana- 
lizowanie centrum miasta nie pozo- 
stanie marzeniem tylko — przekona 
my się w najbliższej przyszłości. Do- 
tychczas do gospodarki miejskiej zau- 
fania nie mamy. (zdan) 
„— Ulgi dla płatników podatku ma- 
gistrackiego. Magistrat m-Wilna ot- 
rzymał przed kilkoma dniami pismo 
od władz nadzorczych magistratu 
które kładą nacisk na konieczność 
czynienia ustępstw płatnikom podat- 
ków, by mogli oni je uiścić. Magist- 
rat postanowił wobec tego zmniej- 
szyć kary za zwłokę w opłacie po- 
datków w takim stosunku, iż za rok 
1924 kary te wynosić będą pół pro- 
cent miesięcznie i za rok 1925 — 
2 procent miesięcznie. Co zaś do 
1926 r. to ponieważ ściąganie podat- 
ków za ten rok rozpocznie się około 
15 czerwca b. r. wysokość kar za 
zwłokę w uiszczaniu podatków za ten 
rok zostanie ustalona w międzyczasie. 
Nadmienić należy, iż Magistrat przed . 
kilkoma tygodniami nstalił już wyso- 
kość kar za zwłokę na 2 proc. mie- 
sięcznie. Obecnie więc w tej kwestji 
zmiana dotyczy tylko kar za zwłokę 
za 1924 r. (zd) 3 

— Kredyty na utrzymanie pod 
kolonji letnich. Jak wiadomo w ubie- 
głym roku w budżecie Magistratu 
figurowała specjalna pozycja na 
utrzymanie kół Kkolonji letnich. W 
bieżącym roku wobec deficytu w Ma- 

“°
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gistracie i potrzeby zrównoważenia 
budżetu, pozycja ta została skre- 
ślona:gę 

Na ostatniem posiedzeniu komisji 
finansowej postanowiono przeznaczyć 
na utrzymanie półkolonji letnich dla 
dzieci 12.000 złotych z dochodów, 
jakie czerpie Magistrat z kina miej- 
skiego. Z tej sumy przeznaczono 36 
proc. na półkolonje letnie dla dzieci 
żydowskich i 64 proc. dla dzieci pol- 
skich. 

W kążdym razie przeznaczenie 
12.000 zł. z dochodów kina miejskie- 
go na półkolonje letnie, które miały 
być przeznaczone na pomoce kultu- 
ralne dla dzieci, choć z jednej stro- 
ny umożliwi utrzymanie tych półkolo- 
nji to z drugiej strony odbije się 
ujemnie na powocy kulturalnej dla 
dzieci, — Czy Magistrat nie mógł 
wynaleźć innych źródeł ną to? (zd) 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna komunikuje, że Komisja Le- 
karska dla zakwalifikowania dzieci 
chrześćjan do Kolonji Leczniczej im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Druskieni- 
kach, odbędzie się w Poliklinice K. 
Ch. (gab. chorób dzieci) o godz. 8-ej 
rano w poniedziałek 14 b. m. Na ko- 
misję będą przyjmowane dzieci oboj- 
ga płci w wieku od 7-15 lat, zapisa- 
ne uprzednio w Sekretarjacie Naczel- 
nego Lekarza, na mocy skierowania 
jednego z lekarzy kasowych. 

— Jedyna słuszna decyzja Ma- 
gistatu. Województwo Wileńskie na- 
desłało do Magistratu m. Wilna list, 
w którym domaga się od Magistratu 
przeprowadzenia kanalizacji na ulicy 
Holenderskiej na Antokolu. Ponieważ 
jednak ulica ta jest prawie wcale nie 
zamieszkałą, gdyż jest tam tylko kilka 
domów, z których w jednym jest 
szpital miejski, a w centrum miasta 
najgęściej zamieszkałem niema do- 
tychczas dostatecznie kanalizacji prze- 
prowadzonej — Magistrat m Wilna 
odpowiedział województwu, iż naprzód 
musi przeprowadzić kanalizację w cen- 
trum miasta. Przeprowadzenie kanali- 
lizacji na ul. Holenderskiej, gdzie jest 
tylko szpital miejski i plac przekopa- 
ny pod budowę państwowej szkoły tech- 
nicznej —Magistrat uzależnia od otrzy- 
mania na ten cel odpowiednich kre- 
dytów od władz nadzorczych. 

„ Jest to bodaj jedyna słuszna de- 
cyzja naszego sławetnego Magistratu, 
od czasu gdy rządzi nim teraźniejsza 
ospała, niezdolna do niczego Rada 
Miejska. (zd) 

— Pod okiem policji hazardowa 
gra w karty. Tuż obok gmachu Ko- 
„mendy Policji Państwowej m. Wilna 
przy ul. Bosaczkowej na placu podej- 
„rzane indywidua obrały sobie miejsce 
na spiamiaoie gry. hazardowej. Ofiarą 
macherów karcianych i guzikowych 
pada przeważnie młodzież szkolna, 
która w wielu wypadkach odchodzi 
od tej gry bez grosza, lub z porząd- 
nymi guzami odniestonymi od rozna- 
miętnionych zawodowych graczy. 

Uprzedzamy graczy, iż mogą oni 

natknąć się na przypadkowo przecho- 
dzącego z Komendy Policji m. Wilna 
policjanta i w rezultacie poniosą 
karę za uprawianie gry hardowej pod 
gołem niebem. (zd) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wakacyjne kursy muzyczne 
w Wilnie i Warszawie. Sekcja mu- 
zyczna Związku Polskiego Nauczy- 
cielstwa Szkół Powszechnych urządza 
bieżącego roku w czasie feryj letnich 
dwa kursy muzyczne: w Wilnie od 
3—30 lipca i w Warszawie od 2—29 
sierpnia. 

Wykładowcami będą . prelegenci: 
St. Kazuro, Laski, Rutkowski, Strzy- 
žykowski, Mayzner i Zetcrowski. 

Opłata za kurs z utrzymaniem 
wynosi 1380 zł. Same wykłady—30 zł. 

Zgłaszać się należy w Wilnie: 
Komisja Zarządu Głównego, ul. Ostro- 
bramska 4—5, w Warszawie: Oddział 
Warszawski Związku, Marszałkowska 

N 123. 
WQJSKOWA 

Uroczystość zaprzysiężenia 
rekrutów rocznika 1904. Dzisiaj od- 
będzie się uroczystość zaprzysiężenia 
rekrutów rocznika 1904, pobranych 
do wojska. 

Dowódcą oddziałów wojskowych, 
które wezmą udział w tej uroczysto- 
ści będzie p. pułk. Popowicz. 

W uroczystości wezmą udział 0d- 
działy 1, 5 1 6-go pułku Legjonów, 
8-go pułku saperów, 23-go p. ułanów 
i innych stacjonujących w garnizonie 
wileńskim. Przysięga odbywać. się 
będzie w kolejnym porządku, przy- 
czem pierwsi przysięgać będą rekru- 
ci wyznania rzymsko-katolickiego, a 
później prawosławni, starowiery, e- 
wangelicy, izraelici, mahometanie i 
karaimi. Po przysiędze odbędzie się 
defilada delegacji pułkowych. (zd) 

SAMORZĄDOWA. 

— Zjazd pracowników samorzą- 
dowych w Warszawie odbędzie się 
18 i 14 ezerwea b.r. W zjezdzie tym 
wezmą udział delegacje pcacowników 
samorządowych, zgrupowanych w 
związkach pracowników miejskich, 
samorządowych, powiatowych i admi- 
nistracji gminnych. Tematem obrad, 
sprawy dotyczące zagadnienia samo- 
rządu oraz spraw zawodowych. 

Pracownicy samorządowi b. zaboru 
rosyjskiego nie mają dotychczas о- 
kreślonych warunków pracy i nie po- 
siadają ubezpieczeń emerytalnych. 
Zjazd ten więc ma doprowadzić do 
uregulowania tych kwestyj. 

Ponadto ma być tam omawiana 
sprawa dokształcania pracowników 
samorządowych i kwestje organiza- 
cyjne. (zd) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk szewców w Wilni:. Od 
kilku dni strajkują w Wilnie pracow- 
nicy wyrobów skórnych, którzy do- 

magali się od przedsiębiorców pod- 
wyżki płac do wysokości 30 proe., na 
co ci ostatni się nie zgodzili. Wobec 
kategorycznej edmowy ze strony 
przedsięciorców załatwienia zatargu 
w drodze polubowuej, strajk szewców 
zapowiada się na szereg dni. 

Nadmienić wypada, iż dotychczas 
Żadna z zainteresowanych stron, ani 
przedsiębiorcy, ani robotnicy, nie 

zgłosiły się do Inspektora Pracy z 
prośbą o interwencję w wynikłym 
zatargu. (zd) 

— 5312 bezrobotnych na terenie 
m. Wilna zarejestrowanych było na 
ewidencji P. U. P. P. w ubiegłym 
tygodniu. Bezrobocie zmniejszyło się 
0 85 osób, które otrzymały zatrud- 
nienie przy robotach kanalizacyjnych 
prowadzonych przez Magistrat. (zd) 

— „Małanka”. Po dłuższej przer- 
wie 1 czerwca b, r. ukazał się pod 
nazwą powyższą N: 11 umiejętnie re- 
dagowanego białoruskiego pisma hu- 
morystycznego. : 

W okresie letnim dwutygodnik ten 
będzie ukazywał. się 1 raz na mie- 
siąc. (—n). 

— Matury w gimnazjum białor. 
Egzaminy maturalne w Wil. Gimna- 
zjum Białoruskiem już się skończyły 
jednocześnie dla klasy 8-mej i 7-mej 
ponieważ odtąd kurs ogólno kształ- 
cący będzie się kończył w klasie 
Vll-mej, zaś w 8-mej będą tylko ci, 
którzy zechcą się kształcić na nau- 
czycieli białoruskich, lub przygotowy- 
wać się do matury rządowej. 

Z obu klas w roku bieżącym uzy- 
skało matury gimnazjalne 35 uczni: 
21 z klasy Vll-mej i 14 z klasy 
VIII-mej. 

Na pożegnanie maturzyści zorga- 
nizowali w sobotę 29-go maja r. b. 
ostanią „sobótkę*, podezas której w 
sali gimnazjum odegrano sztuką F. 
Olechnowicza p. t. „Kaliś* (Niegdyś), 
uzupełniając program deklamacją, 
muzyką i tańcami na scenie. Naza- 
jutrz, w niedzielę, w tejże sali gim- 
nazjalnej odbyło się serdeczne pože- p 
gnanie uczni z wychowawcami przy 
wspólnej wieczerzy, podczas której 
wygłoszono szereg okolicznościowych 
przemówień. (—n), 

— Zmiana nazwy. Nazwa „Cen- 
tralna Białoruska Rada Szkolna” 
T-wa Białor. Szkoły w Wilnie, zgod- 
nie z nowym, świeżo zatwierdzonym 
statutem, została zamienioną na 
„Zarząd Główoy* (Hałounaja Upra- 
wa) T-wa Biał, Szkoły w Wilnie. (n). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— „Wilner Tog* pod adresem 
„Słowa”*. „Wilner Tog* w ostrej i 
ałośliwej formie występuje przeciwko 
„Słowu* za szerzenie insynuacji do- 
tyczących życia żydowskiego i żydow- 
skiego ruchu robotniczego, 

Co się tyczy powziętej uchwały 
ze strony warszawskich sjonistów, 
dotyczącej zamordowania Petlury, a 

potępionej przez „Słowo”, to organ 
demokracji żydowskiej ironizuje, że 
może Żydzi powinni byli wręczyć Pe- 
tlurze adres dziękczynny za masowe 
rzezie na Ukrainie, spowodowane 
przez jego wojska. 

Odnośnie zaś wiecu robotniczego 
w „Makkabi*, „Wilner Tog* podkre- 
śla, że nawet władze bezpieczeństwa, 

do których „Słowo* apelowało, wie- 
dzą, że wszyscy mówcy na wiecu są 
zdecydowanymi przeciwnikami komu- 
nizmu. 

Naogół prasa żydowska systema- 
tycznie zwraca uwagę na fałszywe 
informacje odnośnie życia żydowskie- 
go, jakie się pojawiają na łamach 
„Słowa*, „Expressu Wileńskiego i 
„Dziennika Wileńskiego*, co jest w;- 
nikiem bądź złej woli, bądź też nie- 
orjentowania się w zjawiskach życia 
żydowskiego ze strony informatorów 
powyższych pism. 

` ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Koło Związku Bi- 
bljotekarzy Polskich. W Piątek dnia 
1i-go czerwca b. r. o godz. 8-ej (ós- 
mej) wieczorem odbędzie się w Czy- 
telni Bibljoteki Publicznej i Uniwer- 
syteckiej w Wilnie zebranie Człon- 
ków Koła z następującym programem: 

1) Komunikaty Zarządu w spra- 
wie przyjęcia nowych członków, Zja- 
zdu bibljotekarskiego м Warszawie 
i studjam pracy społeczno-oświato- 
wej. 

2) Referat bibljot. p. Mikołaja 
Dzikowskiego pod tyt. „Definicja 
czasopisma w bibljotekarstwie* 

Goście mile widziani. 

  

ROŻNE. 

— Wystawa wynalazków. Wiel- 
kie zainteresowanie wywołuje w sfe- 
rach przemysłowych i wśród publicz- 
ności mająca się odbyć w  Warsza- 
wie Wystawa Wynalazków. ; 

Szereg potężnych firm przemysło- 
wych bierze w niej udział, wystawia- 
jąc niezmiernie ciekawe eksponaty 
dotyczące wynalazczości ostatniej do- 

Szczególne zainteresowanie wy- 
wołuje wystawa w ośrodkach — ргхе- 
mysłowych, skąd nadchodzą liczne 
zgłoszenia nie tylko firm lecz i osób 
poszczególnych, 

Protektorat Ministercjum Przemy- 
sła i Handlu, oraz egida Centralnego 
Związku Polskiego Przemysłu, Gór- 
nictwa, Handlu i Finansów zapewni- 
ły wystawie poparcie Rządu. 

Liczne dyplomy złote i srebrne 
medale będą nagrodami wystawiają- 
cych najbardziej ciekawe i pożytecz- 
ne wynalazki. 

Wycieczki z prowincji, szczegól- 
nie wycieczki szkolne zgłosiły swój 
аКсев. 

Wystawa odbędzie się w ostatecz- 
nym terminie od 19 — 80 czerwca 
Bb. 

Zgłoszenia wystawców są jeszcze 
przyjmowane do 12 bm. 

Wystawa odbędzie się w gmachu 
„Colosseum* w centrum Warszawy. 

Z PROWINCJI. 
— Posiedzenie Komisji rozjem- 

czej do spraw rolnych w powiecie 
Nieświeskim odbędzie się 17 czerw- 
ca b. r. Na porządku dziennym cały 
szereg zatargów indywidualnych mią- 
dzy robotnikami rolnymi a właścicie- 
lami ziemskimi, (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

Ww Wilnie. 

— Odnalezienie skradzionych rzeczy. 
W dn. 8 bm. zostały odnalezione w lesie 
Starych Trokach 3 rowery, skradzione w 
dniu poprzednim u Benjamina Kasela, (W. 
Pohulanka 21). 

— Usiłowanie kradzieży. W dn. 6 bm. 
Katarzyna Jonowska (Chiwińska 42) usiło- 
wała Ds kradzież u Zofji Swidówny, 
zam. Rzeczna 11. Janowską zatrzymano. 

— Kradzieże. W dn. 8 bm. skradziono 
Adamowi Sawickiemu (Mostowa 12) ser- 
wis srebrny na 12-cie osób, biżuterję i go- 
tówką 1500 zł. Straty wynoszą 4000 zł. 

Na prowincji. 

— Zabójstwo. W dn. 7 bm. w pobliżu 
zaść. Beranówka gm. Janiskiej pow. Swię- 
ciańskiego st. post. Michał Sowa z 11 Ko- 
mis. P. P. m. st. Warszawy 3 strzałami z 
rewolweru zabił swoją narzeczoną Apolonję 
Kierelównę, lat 25, mieszk. wsi Burwiniszki. 
Sowa został zaaresztowany. : 

— Pożar. W dn. 5 bm. w godz. popo- 
łudniowych wybuchł pożar w lesie należą- 
cym do wsi Macinki gm. Trockiej, pow. 
Wołożyńskiego. 
„Wskutek silnego wiatru, ogień przerzu- 

cił się do lasu rządowego, w gminie Dzie- 
wieniskiej, a następnie do lasu wsi Wasz- 
kiele. Ogień stłumiono o g. 23 dn. 5 bm. 

Pożar zniszczył |as rządowy na prze- 
strzeni 6 ha, wart. 2500 zł. oraz las nale- 
żący do mieszkańców wsi Waszkiele, gm. 
Dziewieniskiej, pow. oszmiańskiego na prze- 
strzeni 6 ha, wart. 355 zł. Zachodzi przy- 
puszczenie, że pożar powstał wskutek wy- 
jaa gałęzi suchych i trawy przez miesz- 

ańców wsi Macinki. 
— Usiłowanie samobójstwa. W dn. 

4 bm. usiłowała utopić się w Wilji Anna 
Hruzd, lat 25. słuząca, Hruzd została ura- 
towana przez Aleksandra Pochudę. miesz. 
Wilejki. 
  

Z sądów. 

Hande! w sobotę i rabini. 
W dniu It czerwca 1926 r. w sądzie 

Okręgowym rozpatrywaną będzie Sprawa 
2-ch rabinów oskarżonych z artykułów 139 
1 203 К, К. Sama sprawa przedstawiała się 
następująco. Przed kilkoma  miesięcami ra- 
bini ci przechodząc ulicą zauważyli otwarty 
sklep żydowski, w którym pomimo to, iż 
była to sobota handlowano na całą parę. 
Interwencja rabinów. Awantura. Zbiej owi: 
sko. Policja spisuje protokuł i w rezultacie 
sprawą oparła się o sąd, (zd) 

Sprawa 3-ch zabójców Łapcika. 
JW dn. 24 czerwca 26 r. w sądzie Ape- 

lacyjnym w Wilnie, rozpatrywaną będzie 
O raz trzeci sprawa 5-ch skazanych za 
zabójstwo Łapcika na 15 lat ciężkiego wię- 
zienia. Sprawa ta była już rozpatrywaną 
przez sąd Okręgowy i Apelacyjny, i obzenie 
z sądu Kasacyjnego »rzywędrowała 2 po* 
wrotem do sądu Apelacyjnego w Wilnie, 
gdzie rozpatrywaną będzie przy innym skła- 
dzie sędziowskim. (zd) 
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` s ® 66 ” ; : Agentury „Kurjera Wilenskiego“: „RU CH” księgarnie kolejowe, 
Duniłowicze Głębokie Kowel Lida | Landwarów Nowe-Troki 

Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 
A. Szumski, sklep. Klosk czasopism „Bolonia”, Łucka 7 Stanisław Gwiaździński, — 

Koncesjowane Biuro Podań A. Adler, sklep „Kultura“ czewskiego, ul. Suwalska 46. 
Mikołaj Popławski. 

Kawiarnia „Troczanka“, 

    
  

  
ul, Zamkowa. Stanisław Matecki, Biuro dzienni- 

: Rea : ; ków, ul. Suwalska. 
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