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WIERUSZ KOWALSKA 
lługich i ciężkich cierpieniach opatrzona Świętymi Sakramentami zmarła 
me = Lantdanačs w dniu 14 b.m. w wieku lat 35. 

Eksportacja zwłok z Lewidan do kościoła parafjalnego w Duksztach od- 
będzie się we wtorek 15 b.m. o godz. 5 popołudniu. 

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się następnego dnia o godz. 10 rano, 

oczem zwłoki zostaną złożone na cmentarzu parafjalnym w Duksztach. 

5 tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych po- 
Mąż, Córka, Matka, Siostra, Szwagier i Rodzina. grążeni w smutku: 

  

Wiadomem winno być każdemu, że zdrowe, tanie śniadania, obiady i kolacje 

oraz rozmaite zakąski można 
tylko ctrzymać w restauracji 

OBIAD z 2-ch dań— 1 zł. 
R z 3-ch 
  

B. Rudnera Tatarska 6. 
Kuchnia pod kierownictwem pierwszo* 

rzędnego kuchmistrza. 
» —1 „ 20 gr. Podczas obiadów i kolacji KONCERT 

  

Li i Wil itwa I Lino. 
Jakkolwiek wywiad Prez. Griniusa został przez oficjalną 

"agencję litewską zdementowany, chcemy wierzyć, że wyrażony 
tam pogląd na sprawę Wilna zdobywa sobie miejsce w niezaśle- 
pionych nacjonalizmem kołach politycznych litewskich. Drukuje- 
my przeto poniższy artykuł naszego współpracownika, jako wy- 
raz tego oddźwięku, który wywołał wśród nas zapowiedź zmia- 

ny dotychczasowego, przenikniętego duchem martwej negacji 
kursu polityki litewskiej. Red. 

Przed tygodniem pisma przynio- 

sły wiadomość, iż nowoobrany prezy- 

dant Litwy p. Grinius w wywiadzie 

2 przedstawicielami prasy oświadczył: 

„Litwa nie zamierza rozstrzygać sprawy 

wileńskiej drogą wojny. Sprawa ta musi być 

rozstrzygnięta drogą ewolucji. Polacy zmu- 
szeni będą w końcu udzielć Ziemi Wileńsk. 
autonomję, gdy dojdą do przekonania, że 
dotychczasowy, sposób administrowania Wi- 
leńszczyzną nie jest celowy. Wówczas się 

okaże, w jakim kierunku skłania się Wilno. 
W ten sposób, drogą ewolucji, załatwiona 
będzie ta sprawa”. 

W tem oświadczeniu są dwa mo- 

menty: jeden — stwierdzający litew- 

skie pretensje do Wilna, drugi — 0- 

kreślający te drogi, któremi Republi- 

ka Litewska ma dążyć do zrealizo- 

wania swych pretensji. 

Przypuszczam, iż wielu litewskich 

działaczy politycznych utraciło już 

zupełnie nadzieje na odzyskanie Wil- 

na. Jednak ten motyw walki o Wil- 

no brzmi we wszystkich oficjalnych 

i półoficjalnych enuncjacjach litew- 

skich mężów stanu. Wymaga tego 

stan umysłów w kraju. Wymaga te- 

go nastrój ogromnej większości li- 

tewskiego społeczeństwa. 

Każdy naród dlatego, żeby istnieć 

i walczyć o lepszą przyszłość, dlate- 

go, żeby utrzymać mocne poczucie 

swej odrębnej narodowej indywidual- 

ności musi mieć pewną ilość wiel- 

kich wspomnień historycznych, któ- 
reby twórczą energją i dumą oży- 

wiały jego członków. Wszystkie naj- 
większe wspomnienia dziejowe naro- 

du litewskiego związane są z Wil- 

nem. W ruinach zamku wileńskiego 
jest dła litwinów zaklęty duch daw- 

nych dzielnych wojowników i orga- 
nizatorów, twórców wielkiego litew- 

sko-ruskiego państwa. 
Wilno jest dla narodu litewskiego 

symbolem jego minionej twórczości 
dziejowej. To też stosunek społe- 
©zeństwa litewskiego do zagadnienia 
wileńskiego jest przedewszystkiem 
uczuciowy. Dla nas walka o Gdańsk, 

jest kwestją przedewszystkiem inte- 

resu gospodarczego, żawartego W 0- 

trzymaniu dostępu do morza; u litwi- 

nów z hasłem zdobycia Wilna łączy 

się cały szereg momentów zupełnie 

irracjonalnych, 

Człowiek, któryby dziś na Litwie 
wystąpił z projektem wyrzeczenia się 
Wilna zostałby uznany za zdrajcę 

narodowego. Każdy z litewskich mę- 

żów stanu jest zmuszony odzyskanie 

Wilna wysuwać jako naczelny punkt 

swego programu. To też trzeba przy- 

puszczać, że kwestja wileńska jeszcze 
przez długie lata będzie busolą kie- 

rowniczą polityki litewskiej, Oświad- 

czenie więc prezydenta Griniusa 

stwierdzające litewskie pretensje do 

Wilna jest dla nas zupełnie zrozu- 
miałe i logiczne. 

W tem oświadczeniu jednak brzmi 

motyw nowy: Prezydent Grynius za- 
powiada zmianę metod walki. Dotych- 

czas Litwą rządził wojujący nacjona- 

lizm, który nie uznawał żadnych kom- 
promisów z Polską, który chciał zbu- 

dować narodowo jednolite państwo 
litewskie z Wilnem jako stolicą. Na- 

cjonalizm litewski stał się główną 

przyczyną tego, 1% odrodzona Litwa 

przegrała grę o swoją starą stolicę, 

tak samo jak nacjonalizm polski stał 

się główną przyczyną tego, iż odro- 

dzona Rzeczpospolita nie potrafiła 

wskrzesić swego dawnego znaczenia 

nu Wschodzie Europy. 

Dotychczas Litwa głosiła stan wo- 
jenny z Polską. Obecnie prez. Gri- 
nius oświadcza, iż Litwa nie zamie- 
rza rozstrzygać sprawy wileńskiej 

drogą wojny. Zdaniem prez. Griniusa 

sprawa ta musi rozstrzygnąć się ©- 

wolucyjnie. Jest w tym zapowiedź 

wejścia na nową drogę. Przypuszczam, 

że pierwszym krokiem na tej drodze 

musi być zniesienie wszystkich u- 

trudnień komunikacyjnych pomiędzy 

Wileńszczyzną i Kowieńszczyzną, 

Litwa dzisiejsza usiłuje możliwie 

nieprzekraczalnym murem  odgrodzić 
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W przededniu zmiany Konstytucji 
Konferencje z marszałkiem Ratajem. — P. Premier prze- 
ciwko rozwiązaniu Sejmu. — Zamierzenia rządu. — Stano- 
wisko endecji: „co nie nasze—nie polskie*. —Stanowisko P.P.S. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Kuluary sejmowe ożywiły się 
znacznie w dniu wczorajszym. Pow- 
rót marsz. Rataja pobudził intensyw- 
nie życie sejmowe. Wczoraj od rana 
p. marszałek rozpoczął konterencje. 

Około godz. 10 rano rozmawiał z 
w.-marsz, Gdykiem, Konferencja ta 
pozostawała w związku z napaściami 
w prasie chadeckiej, mianowicie w 
„Krakowskim Przeglądzie  Narodo- 
wym* i „Rzeczypospolitej* warszaw- 
skiej na marsz. Rataja. Pisma te za- 
rzucają marsz. Ratajowi, iż jest on 
głównym winowajcą wytworzonej 
obecnie sytuacji. 

O godz. pół do 11-ej przybyli do 
Sejmu p. premjer Bartel i min. spra- 
wiedliwośćci Makowski i odbyli z 
marsz. Ratajem długą konferencję 
dotyczącą programu prac zapowie- 
dzianej sesji sejmowej. 

Ustalono, że posiedzenia Sejmu 
rozpoczną się 22 b. m. W nadcho- 
dzącą środę odbędzie się posiedzenie 
Rady Ministrów, na którem zostaną 
ostatecznie skonkretyzowane projek- 
ty zmiany konstytucji i trzechmie- 
sięczne prowizorjum budżetowe, któ- 
re rząd wniesie następnie do laski 

marszałkowskiej. 
P. premjer po tej konferencji oś- 

wiadczył naszemu współpracowni- 
kowi, że jest bezwzględnie prze- 
*ciwny rozwiązaniu Sejmu w myśl 
uchwały trzech klubów lewicowych 
(PPS, Wyzwol. i Stron. Chłop.) i 
nie czyni ze swego stanowiska ta- 
jemniey. 

Co się tyczy zmian Konstytu- 
cji to p. premjer sądzi, iż Sejm 
uchwali je prawdopodobnie najda- 
lej do 15 lipca. 

Po konferencji z p. premjerem 
Bartlem marsz. Rataj rozpoczął sze- 
reg konferencyj z przywódcami posz- 
czególnych klubów z posłami Głąbiń- 
skim i Seydą (Z.L.N.), pos. Czerniew- 
skim (Ch.D.), z Dębskim (Piast) i pos, 
Strońskim (Ch. Nar.). 

W godzinach wieczornych p. mar- 
szałek przyjął jednego z przywódców 

Wyzwolenia w-marsz. Poniatowskie- 
go oraz prezydjum Koła Żydowskie- 
go w osobach posłów Hartglasa i 
Sommersztejna, 

W powyższych rozmowach p. 
marsz. Rataj komunikował wszystkim 
przywódcom o zamierzeniach rządo- 
wych. Co się tyczy rządowego pro- 
jektu zmiany Konstytucji, to Sejm 
miałby rozszerzyć władzę Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w kierunku 
rozwiązywania Sejmu na podstawie 
jednomyślnej uchwały Rady Minist- 
rów, jeżeli przedtem Sejm nie 
uchwali votum nieufności dla rządu. 

Dalej przewidziano prawo veta 
dla Prezydenta Rzeczypospolitej 
przeciwko ustawie uchwalonej przez 
ciała ustawodawcze i odesłanie jej 
z powrotem do Sejmu, przyczem 
Sejm mialby deeydować  więksaością 
absolutną o dalszych losach ustawy, 
Kolejna zmiana Konstytucji ma ok- 
reślić termin dla ciała ustawodaw- 
czego, w którym ma być załatwiony 
budżet. 

Wreszcie stosownie do tych zmian 
rząd otrzymałby prawo dekreto- 
wania ustaw z mocą obowiązującą 
ustaw w okresach pomiędzy sesja- 
mi sejmowemi, a nawet podczas 
feryj sejmowych. 

Rząd natomiast nie zamierza 
zmieniać narazie obecnej ordynacji 
wyborczej. 

Przedstawiciele Z. L.N. posłowie 
Głąbiński i Seyda zaznaczyli w roz- 
mowie z p marszałkiem, że nie- 
dotykają szczegółów. Klub ich stoi 
na stanowisku, że pomiędzy zmia- 
ną Konstytucjj w powyższym kie- 
runku a zmianą ordynacji wybor- 
czej istnieje łączność i że ich klub 
mógłby tylko wówczas głosować za 
powyżej przytoczonemi zmianami Kon- 
stytucji, gdyby miał gwarancję, że 
zamierzenia przyszłego rządu będą 
odpowiadały interesom państwa i na- 
rodu*, Oczywiście powyższa odpowiedź 
nie przesądza jeszcze w niczem sta- 
nowiska endeków, wobec projektów 

się od ziemi Wileńskiej, usiłuje ze- 

rwać wszystkie więzy, które tę zie- 

mię łączyły z Kowieńszczyzną i Żmu- 

dzią. Zachowanie się Litwy, uniemoż- 

liwiając naszemu krajowi dostęp do 

Kłajpedy, bezwarunkowo przynosi mu 

znaczne szkody gospodarcze. Ale 
jeszcze bardziej szkodzi tu Litwa 

sobie. 

Przez postawienie nieprzekracza]- 

nej ściany granicznej Litwa sprawia, 

iż w kraju naszym coraz bardziei za- 
czyna zanikać poczucie organiczności 

tych więzów gospodarczych, kultural- 

nych i psychologicznych, które nas 
zawsze łączyły z ziemią Kowieńską. 

Wileńszczyzna dziś coraz bardziej 
zaczyna wrastać do organizmu ogól- 

nopolskiego, coraz bardziej się uni- 

fikuje. Jednym z zasadniczych czyn- 

ników, który ten proces ewolucyjny 
przyśpiesza jest polityka Litwy Ko- 

wieńskiej. Coraz bardziej zanikają w 

naszym mieście te resztki litewskoś- 
ci, które w nim jeszcze pozostały. 

Możemy o tem wszystkiem pisać 

z zupełnym objektywizmem, O pol- 

skość Wilna i polskość większości 

ludności Ziemi Wileńskiej jesteśmy 

spokojni. Z drugiej strony jednak nie 

zależy nam wcale na tem, żeby w 

dawnej stolicy Giedymina i Witolda 

zanikły zupełnie dźwięki mowy litew- 

skiej. 

Kochamy Wilno, kochamy wspom- 

nienia jego przeszłości, gdy było ono 

stolicą obszernego kraju zamieszka- 

łego przez ludność polską, litewską i 
białoruską. Nie chcielibyśmy, by dziś 

zeszło ono tylko do roli podrzędnego 

wojewódzkiego miasta. Chcielibyśmy, 

by polskie Wilno, pomimo wszystkie 
granice, które dziś ziemie Litwy hi- 
storycznej dzielą, stało się znowu 0- 
środkiem kulturalnym dla wszystkich 

narodowości te ziemie zamieszkują- 

cych. 

Dlatego też, jeżeli tylko Republi- 

ka Litewska zechce wejść na drogę 
zadzierzgnięcia znowa tych węzłów, 

które zostały przez rozpętanie się 

nacjonalizmów zerwane, zwrot ten 

będzie zawsze przez nas powitany z 

radością, Bor. 

rządowych. Jest ona raczej tylko pró- 
bnym balonem i po raz niewiadomo 
który odsłania właściwe oblicze tej 
partji. Zdanie bowiem, żeendecy tyl- 
ko wówczas poprą zmianę Konstytu- 
cji w kierunku wzmocnienia władzy 
Prezydenta Rzeczypospolitej, o której 
to zmianie przecież mówią już oddaw- 
na, jeśli przyszły rząd będzie odpo- 
wiadał interesom państwa i narodu, 
znaczy właściwie tylko to, że „bę- 
dziemy głosować za projektami rzą- 
dowemi, o ile rząd będzie narodowo- 
demokratyczny, lub w ten czy inny 
sposób związany z narodową demo- 
kracją“. 

Oczywiście dokonany przewrót 
moralny i jego konsekwencje, o któ- 
rych to rzeczach endecy widocznie 
znowu zapomnieli, potrafią siłą fak= 
tów przywrócić endeków do przy- 
tomności. 

Na konferencji, odbytej z przed- 
stawicielami socjalistów, p. p. Mar- 
kiem i Niedziałkowskim, marsz. Rataj 
ioformował ich szczegółowo o zamierze- 
niach rządu w sprawie zmiany Konsty- 
tucji oraz o terminie zwołania Sejmu. 

Przywódcy P. P. $. przyjęli to 
do wiadomości, zastrzegając sobie na 
późnioj zajęcie stanowiska wobec 
tych spraw i oświadczyli p. marszał- 
kowi, że zgłoszą wniosek o rozwią- 
zanie Sejmu i o rozpisanie nowych 
wyborów. 

P. Rataj zapewnił przywódców P. 
P. S., że wniosek ich postawi na po* 
rządku dziennym, jednego z najbliż- 
szych posiedzeń Sejmu, 

Na konferencji z prezydjum Koła 
Żydowskiego p. Marszałek zakomuni- 
kował ma plan najbliższych prac sej- 
mowych, a więc po za zmianą Kon- 
stytucji i załatwieniem prowizorjum 
budżetowego będą omawiane bądź to 
sprawy, które już powróciły z Sena- 
tu, bądź to ostatecznie opracowane 
przez konisje sejmowe. 

W związku z akcji prasową pism 
chadeckich, zamierzoną przeciwko 
marsz. Ratajowi, przypuszczają w 
kołach parlamentarnych iż marsza= 
łek Rataj zamierza w najbliż- 
szym czasie postawić na plenum 
Sejmu kwestję zaufania celem wy- 
jaśnienia sytuacji. 

O ileby p. marsz. Rataj nie otrzy» 
mał znaczną większością głosów zaufa- 
nia, to wyciągnąłby z tego odpowie- 
dnie konsekwencje. 

Dowiadujemy się, że Zw. Lud,+ 
Nar. posiada własny projekt, doty- 
czący zmiany Konstytucji i oprac 
wany przez szereg posłów i prawni 
ków. Autorzy tego projektu twierdzą, 
iž zmiana Konstytucji winna być ra- 
czej radykalna i że ZLN mogłoby się 
tylko wówczas zgodzić na wzmocnie- 
nie władzy wykonawczej, gdyby ró- 
wnocześnie nastąpiła odpowiednia 
zmiana ordynacji wyborczej, gwaran- 
tująca utworzenie rządu, opartego na 
silnej i stałej większości. 

Przedstawiciele bloku lewicy, zło- 
żonego z trzech stronnictw, t. j. PPS, 
Wyzw. i Str. Chł. oświadczają w ro- 
zmowach z dziennikarzami, iż blok 
nie poprze wszystkich przedłożeń 
rządowych , a szczególnie zajmie sta- 
nowisko nader krytyczne wobec pro- 
jektu zmiany Konstytucji. 

Blok lewicy pragnie, ażeby 
uchwaleniu prowizorjum budżetowe- 
go przystąpiono do natychmiastowe- 
go rozwiązania Sejmu, jednakże wło- 
nie błoku zarysowują się na tem tle 
poważne różnice zdań, które mogą 
doprowadzić do daleko idących roz 
dźwięków. 

Jak wiadomo, od bloku lewicy od- 
łączył się już w znacznej mierze Klub 
Pracy,, idąc po linji zamierzeń rzą- 
dowych oraz Wyzwolenie, które w 
wielu wypadkach nie zgadza się ze 
stanowiskiem PPS, 
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ści pol Wiadomości polityczne. 
(Tel, od własn. koresp. z Waraszawy). 

Wczoraj przybył do Warszawy 
nowy. szef „misji francuskiej gen. 
Charpy. 

O g. 5 po poł. był on przyjęty 
na audjencji przez p. Marszałka Pił- 
udskiego. 8 eg R 

W dniu wczorajszym przybył do 
Warszawy nowomianowany poseł: tu- 
recki Kemal Bey. 

Nz dworcu oczekiwali go człon- 
kowie poselstwa tureckiego z pierw- 
szym sekretarzem poselstwa na czele 
oraz przedstawiciele M. S. Z. 

Dowiadujemy się, iż naczelnikiem 
kancelarji cywilnej Prezydenta Rze- 
czypospolitej ma być mianowany p. 
Car, który zajmował to samo stano- 
wisko za ezdsów urzędowania Mar- 
szałka Piłsudskiego w Belwederze, 
jako Naczelnika Państwa. 

Dr. Wacław Grzybowski, sekre- 
tarz generalny stronnietwą Pracy, re- 
daktor „Biuletynu _Klubu  Pracy*, 
współpracownik „Drogi* i „Głosu 
prawdy*, ma być mianówany w dniach 
najbliższych Naczelnikiem Wydziału 
Prasowego w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów, Wydziały prasowe w po- 
szczególnych ministerstwach zostaną 
skasowane z wyjątkiem wydziałów w 
Prezydjum Rady Ministrów, Min. 
Spraw Wewn. i Min. Spr. Zagran. 
Kilka uprzejmie nam nadesłanych ar- 
tykułów dr. Grzybowskiego ukazało 
się na łamach naszego pisma. 

Postanowieniem z dn. 14 czerwca 
r. b. p. Prezydent Rzeczypospolitej 
zwolnił Prezesa Rady Ministrów i 
Ministra Kolei dr. Kazimierza Bartla 
ze stanowiska ministra kolei i na je- 
go wniosek mianował ministrem ko- 
lei posła do Sejmu p. Pawła Romoc- 
kiego (ChD). (Pat.) 

mm 
Warunki polskie poparcia przyszłej 
większości Sejmowej w Litwie. 

Gdy się okazało po wyborach, że 
ludowcy (lieudinincy), jako najlicz- 
niejsza. frakcja w «nowym Sejmie, 
powezmą iniejatywę: w tworzeniu no- 
wego rządu, przedstawiciel -Oentral- 
nego Komitetu Stronnictwa « Ludowe- 
go zwrócił się między. innemi rów- 
niež do Polskiej frakcji - Sejnowej 
z zapytaniem w sprawie stanowiska 
polskiego w stosunku do przyszłego 
rządu. Natychmiast zostało zwołane 

iedzenie polskiej frakcji. Na od- 
gtem posiedzeniu. postanowiono ze 

strony polskiej zażądać: 
€/ 1) autonomji kulturalnej dla 
mniejszości polskiej; 
2) niestosowania cyfrowych а- 

nych spisu ludności do szkolnictwa, 
spraw językowych w . kościele i w 
innych wypadkach; 

«B) natychmiastowego zwolnienia 
wszystkich wydalonych w drodze ad- 
ministracyjnej, w pierwszym rzędzie 
zaś księży Bronisława Lausa i Poli- 
karpa; Maciejowskiego, : x 

4) znięsienia stanu: wojennego; 
5) niewydalania urzędników /-ze 

służby państwowej: z powodu uczęsz- 
czania dzieci ich do szkół polskich; 

6) przywróceniafstanu szkolnictwa 
polskiego z r. 1924 i otwierania 
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Stanisław Brzozowski — $ocjali 
styczny apostoł Prat]. 

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

(Dokończenie). 

in 
Rozważając zadania krytyki lite- 

rackiej, Brzozowski wysoko cenił 8а- 
dy Matuszewskiego, Jellenty, Mirja- 
ma. Nie znosił krytyk Gallego, z re- 
zerwą odzywał się:o zaczynającym 
wówczas Lorentowiczu. S$«m Brzo- 
zowski swemi krytykami odegrał ro- 
lę może nie mniejszą jak w swym 
czasie Mochnacki. Znane się jego 
np. wystąpienia przeciwko Feldmano- 
wi, druzgoczące podstawy jego kry- 
tycyzmu literackiego. 1 w krytyce 
Rrzozowski głosił zasadę pracy, 
czyli dążenie do rozwiązania zagad- 
nień rzeczywistych a nie znajomych. 
Spėlezesną krytykę nazywał „paso- 
żytniezką”, robiącą reklamę, nie łą- 
czącą swych sądów z zagadnieniami 
ludzkości. „Całą Europa — pisał w 
zadaniach krytyki lit." —rozwiązuje 
jedno zagadnienie: uczynić z pracy 

mi żądaniami, ani 

K U R.J E-R W.L LR AN 8 

Ostateczne wystąpienie Brazylji z Ligi 
Narodów. gh 

GENEWA 14-VI. (Pat). Oświadczenie rządu brazylijskiego komuniku- 
jące o wycofaniu się Brazylji z Ligi Narodów wskazuje przedewszystkiem 
na motywy swego zrzeczenia się miejsca niestałego członka Rady Ligi. 3 

Dałej oświadczenie mówi, že Brazylja rezerwuje sobie prawo zrzeczenia 
się w odpowiednim momencie zaszczytu należenia do Ligi w charakterze jej 
członka. 

Otrzymawszy obecnie zaproszenie na Zgromadzenie Ligi „W 
rb. na którem nie może się stawić wobec wyłuszczonych okoliczności, 

zakomunikować O zylja czuje się w obowiązku 

we: wrześniu 
Bra- 

ustąpienia swej decyzji, 
z Ligi Narodów zgodnie z $ 1-szym paktu Ligi. 

Hiszpanja jeszcze nie zdecydowana. 
MADRYD 14-VI. (Pat). Wczorajsza Rada Ministrów postanowiła nie 

wysuwać kandydatury na wrześniowej sesji Ligi Narodów na niestały man- 
dat w Radzie Ligi Narodów. 

Postanowiono wstrzymać Się z powzięciem uchwały co do przyszłego 
stanowiska Hiszpanii, zanim Liga Nsrodów nie rozstrzygnie pretensji Hi- 
szpańskiej do stałego mandatu w Radzie Ligi Narodów. 

    

„Minister Zaleski o polskiej polityce 
zagranicznej. 

PARYŻ, 14-VI. Pat. „Figaro* zamieszcza wywiad swego współpra- 
cownika z kierownikiem ministerstwa spraw zagranicznych p. Zaleskim, 
który oświadczył, 
pogłębienie duchowego i politycznego 

że głównym celem polskiej polityki zagranicznej będzie 
braterstwa z Francją, którą rząd 

polski uważa za swą pewną i czujną przyjaciółkę. : 
Następnie p. minister podkreślił prawo Polski do stałego miejsca 

w Radzie Ligi, zaznaczając jednak, 
cenia normalnego rozwoju Ligi. 

Minister wyraził również nadzieję, 

że rząd polski starannie unika zakłó- 

że obecne przesilenie w Lidze 
nie doprowadzi mimo wszystko do wystąpienia Hiszpanji i Brazylji. 

W zakończeniu p. minister dał wyraz życzeniu by Rosja Sowiecka 
ujawniła te same tendencje i lojalności, jakie okazuje Polska. 

z ZS EE аОЬача 

szkół polskich odpowiódnio do ilości 
Polaków w danej miejscowości; 

7) dopuszczenia swobodnego ot: 
wierania szkół prywatnych; 

8) asygnowania odpowiednich sum 
na szkolnictwo polskie stosownie do 
ilości uczęszczających do szkół pol- 
skich dzieci, zgodnie z deklaracją 
rodziców o ich narodości; 

9) niezwocznej zgody na otwarcie 
prywatnego seminarjum nauczyciel- 
skiego polskiego; 

10) zniesienia cenzusn nauczyciel- 
skiego. względem nauczycieli Polaków 
odpowiednio do cenzusu posiadanego 
przez nauczycieli Litwinów; 

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

12) nie rujnowania, lecz uporząd- 
kowania gospodarstw rolnych; 

18) przeprowadzenia reformy rolnej 
bez różnicy narodowości i w takich 
rozmiarach w jakich faktycznie jest 
niezbędną i możliwą ekonomicznie; 

14) sprawiedliwego nadziału zie- 
mią Polaków; 

16) przejrzenia spraw nieprawnie 
skonfiskowanych dóbr na zasadzie 
punktu „e” prawa o reformie rolnej 
i niestosowania nadal dowolnej kon- 
fiskatyw owych wypadkachj bez wy- 
roku sądowego; f 

16) ulżenia ciężarów podatkowych 
oraz jaknajwiększych oszczędności w 
budżecie; 

17) amnestji dla więźniów polity- 
eznych i t. d. 

Pozatem w sprawach ogólno reli- 
gijnych. pozostawiają Polacy sobie 
wolną rękę nie wiążąc siebie żadne- 

zobowiązaniami. 
Wreszcie zażądali udziału pósłów pol- 
skich w komisjach sejmowych oraz 
jednego miejsca dla mniejszcści na- 
rodowych w Prezydjum Sejmu. Oprócz 
tego uważając, iż walka o prawa mo- 
że być skuteczna jedynie, gdy idzie 
się do niej wspólnym frontem mniej- 

ludzkiej, jej wymagań, potrzeb, pod- 
stawę całej kultury, urządzeń praw- 
nych moralności, nauki, sztuki*, 

Ale ubolewał z rozpaczą trybem 
pracy, nasza Polską stoi dziś w swej 
masie (porówaawczo) na tyn samym 
stopniu, co za czasów carskich. Pu- 
blicystyka jest „śmiesznem majacze- 
niem*, nauką społeczną (oficjalną) 
karykaturą, filozofja bezsilnym pe- 
dantyzmem*. Szczególnie ciekawym 
i godnym zastanowienia jest wyrzut 
B. że Polska nie zna nawet języka, 
którym przemawia myśl współczesna. 

Brzozowski myślał oczywiście o 
polsce ludowej. Ale ;się obawiał, że 
grozi jej niebezpieczeństwo, jeżeli 
nie znajdzie myśli na swoją miarę W 
języku polskim wyrażonej, a wtedy 
przestanie być Polską, bo „prawo 
życia wymaga pokarmu duchowego, 
odpowiadającego stopniowi rozwoju 
narzędzi duchowych jakich ten roz- 
wój wymaga". (Lit. i Szt. T. М. 5. 
55) 

Los chłopa i robotnika żywo ob- 
chodził Brzozow. jako krytyka. W 
obronie wsi—robił dywagacje od te- 
matu czysto literackiego. Pisarze 
polscy wołał Mamy stworzyć świa- 
domość, z którą człowiek nowoczesny 
może żyć i rozwijać się. Czy wy ro- 
zumiecie: to kwestja życia i śmierci 

REECE ZWROEZEZECORCE ORZESZA OO 

szościowym, zaprosili Polacy na na- 
radę przedstawicieli wszystkich mniej-' 
szości. Pokazało się, że główne żąda- 
nia.mniejszości są dla wszystkich 
wspólne. 

* 
* * 

W piątek 11 czerwca przad utwo- 
rzeniem rządu. 

O godz. 8 m. 45 wiecz. p. Prezy- 
dent konferował z Prezesem Frakcji 
Polskiej posłem W. Budzyńskim. W 
toku rozmowy pokazało się, iż p. Pre- 
zydent nie nie ma przeciwko tym wa- 
runkom, od których zależy udzielenie 
rządowi poparcia ze strony Frakcji 
Polskiej, a które nie wykraczają poza 
ramy Konstytucji oraz zobowiązań 
Państwa Litewskiego. W dalszym cią- 
gu omawiano ogólną sytuację polity- 
czną oraz sposoby uzdrowienia nie- 
normalnych stosenków w kraju. 

Rozmowa trwała ok, trzech kwa- 
dransów, Jako znamienny wskaźnik 
tolerancji i dobrej woli p. Prezyden- 
ta w kieranku zjednoczenia wszyst- 
kich narodowości do zgodnej współ- 
pracy państwowej jest - okoliczność, 
iż rozmowę z przedstawicielem Frak- 
cji Polskiej p. Prezydent zagaił i pro- 
wadził w języku polskim. 

Projekt zniesienia stanu wojennego. 

Na sobotniem posiedzeniu Sejmu 
12 b. m. po przerwie projekt usta- 
wy о zniesieniu, stanu wojennnego 
został przyjęty w dwóch czytaniach. 

Chrz. demokraci złożyli wniosek 
o pozostawienie stanu wojennego w 
pasie granicznym szerokości 20 klm., 
ludowcy zaproponowali 10 klm. stre- 
fą dla utrzymania stanu wojennego. 

Dalszy ciąg rozważania projektu 
we wtorek 15 czerwca. 

Prowokacje policji litewskiej. 

BERLIN, 14.VI. (Pat) „Berliner 
Tageblatt* za dziennikiem kowieńskim 
„Šiaulin Naujienos“ donosi т Szawel, 
że w ostatnich dńiach został tam 
aresztowany urzędnik policji krymi- 

a naszego czynu?* (Jel.) „Nie dość 
jest marzyć o Połsce, która sobą bę- 
dzie gospodarzyć, upajać się rojenia- 
mi o przodownietwie wśród Słowiań- 
szczyzny. Nie o przodowaniu dzisiaj 
mowa, lecz o utrzymaniu się na sfo- 
pie kulturalnej, wymaganej przez ko- 
nieczność nowego rozwoju społecz- 
nego“. 

Godnym uwagi jest wyrzut auto- 
ra „Głosów wśród nocy*— robionej 
literaturze, nie widzącej, jak żan- 
darm austrjacki, ros., niemiecki pie- 
rze chłopa „po pyskach* kułakiem, 
jak gnije po więzieniach robotnik 
warszawski, i jak dziwnie „cichą“ 
jest wieś polska,  nasluchującą 
z Warszawy  „szmery* — i gło- 
sy budzącego się życia — wy- 
wołanego rewolucją rosyjską. — Po 
r. 1905 Brzozowski — pisze już ze 
Lwowa do „Spoleczeistwa“ (d. c. 
„Glosu“) i śmiało wyraża swe myśli 
— ale krótko, Nowa fala reakcji zmu- 
siła liczyć się z cenzorami i zamie- 
rzeniami pism. Artykuty jego w „Spo- 
łeczeństwie" stają się  rzadszemi. 
Działalność jego rozwija się wśród 
młodzieży lwowskiej, jako prelegenta, 
Oprócz tego B, studjuje zapalczywie 
literaturę angielską w oryginale, za- 
chwyca się Anglją za „głęboko tkwią- 
ce" instynkta społeczne. 

KĘ 

Bolsa a sprawa rekongtrwkcj 
ady Ligi Narodów. 

Niedzielny numer „Messager Po- 
lonais*, organu Min. Spr. Zagr. przy- 
nosi artykuł w sprawie przesilenia 
w Lidze Narodów, wynikłego na tle 
reorganizacji Rady Ligi w związku 
z przyjęcem Niemiee do Ligi, Czyta- 
my tam między innemi: 

„Zdaje się być pewnem, że, o ile sytu- 
acja obecna w Genewie nie ulegnie zmia- 
nie, Połska nie będzie mogła uzyskać w Ra= 
dzie Ligi stałego miejsca. Rzeczpospolita z 
przykrością odczuła wszystkie braki groje- 
ktu lorda Roberta Cecila rekonstrukcji Ra- 
dy. Sytuacja geograficzna Polski, jej zna- 
czenie ekonomiczne i kuliuralne, jak również 
rola jej, jako czynnika pokoju w Europie 
Wschodniej wskazują dobitnie га koniecz- 
ność przyznania jej stałego przećstawiciel- 
stwa w Radzie. Traktaty locarneńskie, wbrew 
twierdzeniom przeciwnym, uznają aspiracje 
polskie w tej dziedzinie. 2 

Dziś, zdaje się, że w sierach Ligi Naro- 
dów istnieje przekonanie, że Polska wejdzie 
do Rady razem z Niemcami, lecz nie jako 
członek stały, a w;ybieralny. Chodziłoby te- 
raz o to, ażeby sprecyzować sposób wybo- 
ru oraz charakter i długotrwałość jej man- 
datu*. 

L modróży inspokcyjnej p. woje: 
wody Raczkiewicza, 

Dnia 11 czerwca w drodze na po- 
granicze p. Wojewoda Wileński Wła- 
dysław Raczkiewicz zwiedził wioski 
kilku gmin powiaiu Postawskiego i 
Dzisieńskiego będąc owacyjnie wita- 
ny przez przedstawicieli samorządu i 
organizacji społecznych, duchowień- 
stwo wszystkich wyznań,  dziatwę 
szkolną oraz licznie zebraną miejsco- 
wą ludność. 

P. Wojewoda wstępował do świą- 
tyń, lustrował urzędy gminne, poste- 
Srunki policyjne i odwiedzał szkoły 
powszechne. 

W Parafjanowie p. Wojewoda był 
obecny na poświęceniu kamienia we- 
gielnego pod budynek 7-mioklasowej 
szkoły powszechnej i dokonał uro- 
czystej dekoracji ks. Dziekana Bolesła- 
wa Tężyka wręczając mu odznaki orderu 
„Odrodzenia Polski* nadane dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 
kwietnia br. za zasługi położone na 
polu kulturalno oświatowem. W bez- 
pośrednich rozmowach z ludnością p. 
Wojewoda miał możność bliżej zazna- 
jomić się z najistotniejszemi, aktual- 
nemi potrzebami ludności miejscowej, 
w przemówieniach zaś okolicznościo- 
wych odpowiadając na powitania lud- 
ności wiejskiej Pan Wojewoda nawo- 
ływał do zgodnej i wytężonej pracy 
gospodarczej. ы 

W Dokszycach spotkał P. Woje- 
wodę pułk. Skorobohaty- Jakóbowski 
D-ca III Brygady K O.P, w otoczeniu 
oficerów Brygady. Następnie P. Wo- 
jewoda w towarzystwie D-cy III Bry- 
gady K.O.P. i osób mu  towarzy- 
szących udał się na pogranicze celem 
wizytacji granicznych placówek Kor- 
pusu Ochrony Pogranicza. 

W dniu 12 czerwca P. Wojewoda 
z'ustrował odcinek graniczny Ostrowo- 

nalcej Albinas Shilewitzausi, który 
rzucił 2 lutego bombę na redakcję 
pisma. 

Obecnie zaznał Shilewitzaus, że 
bombę otrzymał od szefa policji 
okręgowej w Szawlach z polece- 
niem rzucenia jej w godzinach pracy 
do redakcji. Otrzymał wzamian za to 
rewolwer, pieniądze i inne rzeczy. 
Q zamachu wiedzieli funkcjonarjusze 
policji Parulis, Jodka i kpt. Stosinas, 

Protokuł zeznań  Shiłewitzausa 
odesłany został do prokuratury z proś- 
bą o aresztowanie wspėlwinnych, 

W związku z rozszerzeniem horyzon= 
tu myślowego — rozwija się nowa 
treść Brzozowskiego... Nieubłagana 
śmierć... przerywa moment najwyż- 
szego rozwoju genjusza.., 

Tu się zatrzymuję... Chcąc kreślić 
drogi myśli tego olbrzyma myśli, u- 
czucie i. wiedzę, — trzeba patosu 
większej odległości czasu. Trzeba już 
zbadać drogi myśli tych, których za- 
płodnił Brzozowski. Szczególniej w 
dziedzinie myśli krytycznej... Rryty- 
zyzm filozofa, sięgający trzewia za- 
gadnień Sztuki, — jest teraz samo- 
rodny, a tak związany z ówczesną 
strukturą życia społeczeństwa  trój- 
rozbiorowego, — że dopiero uspoko- 
jenie się dzisiejszego klangoru walk 
partyjnych, przygotowanie się filozo- 
ficzne nowego pokolenia zdoła oce- 
nić rezultaty realne etapu życia spo- 
łeczeństwa przedwojennego, którego 
odzwierciadleniem najdokładniejszem 
był właśnie genjalny zmysł krytycz- 
ny Brzozowskiego. 

Simierć Zeromskiego i Reymonta, 
których tak rozumiał Brzozowski—na- 
wiązuje naszą myśl krytyczną z 1sto- 
tą twórczości Brzozowskiege. Był to 
krytycyzm twórczy, badający drogi 
pracy wewnętrznej pisarzy. Dlatego 
nikt tak nie zrozumiał Zeromskiego, 
jak Brzozowski; obydwaj byli tytana- 
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Ginieździłowo zaznajamiając się ze 
stanem ochrony granicy. 

W. czasie pobytu Pana Wojewody 
Raczkiewicza w Postawach dnia 10 
czerwca br, odbył się w gminie akt 
wręczenia Panu Wojewodzie dyplomu 
nadającemu mu godność obywatela 
honorowego miasta i gminy Postaw- 
skiej. (zd) 

Z ZAGRANICY, 
Sojusz obronny Malej Ententy 

przedlužony na trzy lata. 
BUKARESZT 14-Vt. (Pat.). Mini- 

ster spraw zagranicznych Rumunji 
Mitiliosu, poseł jugostowisiiski An- 
ticz i poseł czechosłowacki Jizierski 
podpisali przedłożenie konwencji o 
sojuszu obronoym między Rumunją, 
Czechosłowacją i Jugosławją na dal- 
sze trzy lata. 

Program konłerencji Mełej Ententy. 

BIAŁOGRÓD 14-VI. (Pat.). Pro: 
gram konferencji Małej Futeaty zo: 
stał w porozumieniu z gabinetami 
Pragi i Bukaresztu ustalony w spo- 
sób następujący: Trzech ministrów 
spraw zagranicznych zbierze się dn. 
16 b. m. w miejscowości Veldes. 

Dnia 17 b. m. odbędzie się kon- 
ferencja na której będzie omówiona 
sytvacja polityczna Europy, 

Na posiedzeniu dnia 18 b. m. 
przedmiotem obrad będzie kwestja 
węgierska. 

Na posiedzeniu dnia 19 b. m. bę- 
dzie omawiany traktat niemiecko-ro- 
syjski i jego wpływ ną położenie w 
Europie Środkowej. 

Dnia 20 b. m. odbędzie się 
siedzenie końcowe, jako też koali. 
rencja przedstawicieli prasy Małej 
Ententy. 

Zamach samobójczy bohaterki za- 
machu na Mussoliniego. 

PARYZ, 14-VI. (Pat). Dzienniki 
donoszą z Rzymu, że "sprawczyni o- 
statniego zamachu na Mussoliniego 
Violetta Gibson usiłowała popełnić 
samobójstwo rozbijając sobie głowę 
młotkiem. 

Stan jej zdrowia bardzo poważny. 

Nowy Prezes Rady Miejskiej 
w Paryżu. " a 

PARYŻ, 14-VI. Prezesem Rad 
miejskiej miasta Paryża wybrany z0- 
stał Godin. 

оннн лее 

Synod Wileński Ewangielicko-Reformowany. 
Do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

litej Pojskiej. 
Zamek Królewski Warszawa. 

W imieniu Synodu Wileńskiego 
Ewangielicko - Reformowanego, jako 
zwierzchniej władzy samodzielnego 
Kościoła Ewang.-Ref. na Kresach 
Wsch. powstałego w r. 1555 w Wil- 
nie, który obecnie jak i zawsze stał 
na grvncie dobra Ojczyzny, przesy- 
łamy wyrazy głębokiej czci oraz ży- 
czenia owocnej działalności dla roz- 
woju i jotęgi państwa. Oby 
Pan Zastępów błogosławić raczył 
pracom i poczynaniom Pana Prezy- 
denta. 
(—) Ks. Michał Jastrzębski Superin- 

tendent generalny. A Į 
(-) Bronisław lżycki Prezydent 

Kolegjum wileńskiego Fwang.-Ref. 

    

     

Telefon redakcji i admini- 
stracji Nr. 99, czynny od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. 
Telefon nocny od godz. 10 
wiecz. do 4 rano Nr. 8-93. 

    

    
  

z Ka 

mi pracy duchowej i fizycznej, pro- 
wadząc przędziwo swej myśli do naj-- 
dalej idących konsekwencji, Myśl ich 
była wieczną tęsknotą do poznania 
wewnętrznego swej prawdy, do po- 
znaria źródeł zjawisk społecznych i 
praw prabytu. Również głęboko po- 
jął Brzozowski żywiołowość artyzmu 
Revmonta, I dziś, gdy te trzy duchy 
odeszły mas, gdy nie mamy nowych 
mocarzy pióra i myśli — zadajmy 80- 
bie trud: — przeczytajmy ich dzieła, 
by poznać gehennę ich wewnętrznej 
pracy przeobrażeń! A' wtenczas po- 
znamy, jak ubogą jest nasza obecna 
rzeczywistość i, jak konieczna jest 
retrospekcja myślowa i artystyczna 
do ducha tych, — którzy wtenczas 
wykuwali przeszłość, stającą się na- 
szą dzisiejszością, nie rozumianą przez 
nas należycie. 

Zapominamy, że na nas leży obo- 
wiązek pracy nowej: wdrażania przy- 
szłości do pracy, — gdyż tylko zniej 
s» nią możemy podźwignąć Na- 
ród, 

Koutynujmy myśli Brzozowskiego, 
który się tak użala: „Żal myśli nie- 
dosnutych*, 
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Życie gospodarcze. 
Oddział Wileński Centralnej Kasy Spó- 

łek Rolniczych. 
Działalność Oddziału Wileńskiego 

Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, 
uruchomionego w styczniu 1925 r. i 
obejmującego województwa wileńskie 
i nowogródzkie zatacza coraz to 
szersze kręgi. Tak nprz. przy rozpo- 
częciu swojej działalności do Oddzia- 
łu należało 25 człenków, z końcem 
roku 1925 — 83 członków, na 1 go 
zaś czerwca b, r. Oddział wileński 
liczył już członków 101, w tem kas 
Stetezyka — 78, Rolników 17, Spół- 
dzielni mleczarskich — 3, Centrala 
(tospodarcza — 1, różniczłonkowie— 
2. W ten sposób iKasy Stefczyka, sta- 
nowiące niemal.78 procent, są pod- 
stawą rozwoju Centralnej Kasy Spó- 
łek Rolniczych. 

Przy tej okazji nie od rzeczy bę- 
dzie zaznaczyć, iż polska spółdziel- 
czość wytworzyła dwa typy instytucji: 
Kasę Stefczyka i Bank Ludowy. Pier-- 
wszy powstawał w ostatniem dziewię- 
cioleciu ubiegłego wieku na obszarze 
b. Galicji i dopiero po wojnie zjawił 
się także na terytorjum b. zaboru 
rosyjskiego. Natomiast spółdzielnie 
drogiego typu narodziły się w Wiel- 
kopołsce i rozpowszechniły się z bie- 
giem czasu w całem państwie. 

Podział ruchu spółdzielczego na 
dwa różne obozy jest wyrazem dwuch 
odmiennych ideologji panujących w 
spółdzielczości kredytowej. Zasadnicza 
różnica polega na tem, że Kasy Stef- 
czyka służą wyłącznie interesom dro- 
bnego i średniego rolnictwa, i no- 
sząc charakter altruistyczny posługu- 
ją się przeważnie pomocą kredytową 

z zewnątrz. Banki zaś Ludowe gru- 
pują w swem łonie wszystkie sfery 
społeczne i zapatrują się na koope- 
rację jako na samoistny czynnik spo- 

łeczny, mający na celu podniesienie 
dobrobytu społeczeństwa jego wła- 
snemi środkami i wysiłkiem przez о- 
parcie w dziedzinie spółdzielni kre- 
dytowych punktu ciężkości ich czyn- 
ności na kapitałach własnych. 

Działalność Oddziału. Wileńskiego 
Centralnej Kasy Spółek Rolniczych 
najlepiej zilustrują niektóre dane. 

Fundusze, któremi dysponował na 
dzień 19-go czerwca b. r. przedsta- 
wiają się jak następuje: 

Kredyty siewne 1925 r. Zł, 525.000 
5 „ 1926 „ „ 308.606 

Zarząd Główny » 50.000 
Oddział Warszawski  „ 35.000 

Lokata Państwowego 
«Banku Rolnego . . „ 50.000 

Bank Polski redy- 
skonto _„ 160.000 

* Gospodarstwa 
Krajowego-redyskonto „ 85.000 

Państwowy Bank Rolny „ 25.000 

2 = AOL DU 000 
URAZY 6 y 9000 
Na bieżąc. rachunkach „ 11.000 

Ogółem Zł. 1.268.605 

Podział sum powyższych jest na- 
stępujący: 

Kasy Stefczyka Zł. 684.795 
Spółdzielne Rolne » 189.597 

Spółdzielnie  Mle- 
czarskie . . ; s 1.500 
Centrale a 56.816 
Różni || SK 2.366 
Bieżący rachunek 
KME cieć cy „KIRO 
„Bieżący. rachunek 
Kasy Spóldz. Rolnych „ 2.614 
Bieżący rachunek 
Gontrel "r" 2 8.261 
Bieżący rachunek 
Różnych . . . . » 167 
mW. kanlo ios a 14.127 

Ogółem Zł, 1.268.605 

Stosunek udziałów w Oddziale 
Wileńskim do ogólnej sumy udziałów 
wynosiły w roku ubiegłym 3,6 proc. 
zaś do udzielonych kredytów 2,17 
proc. Stosunek udzielonych kredytów 
przez Oddział Wileński do ogólnej 
sumy Centrali wynosił 5,2 proc , sto- 
sunek zaś proc. do ogólnej sumy 
protestowanych weksli—2,6 proc. 

Rozszerzeniu sieci kas spółdziel. 
czych w naszym kraju stają na prze- 
szkodzie trudności kredytowe, wyra- 
żające się w tem, iż przyznane Od- 
działowi Wileńskiemu Centralnej Ka- 
sy Spółek Rolniczych pożyczki są 
„szczupłe, drogie i krótko terminowe, 
oraz w upośledzenia tej niewątpliwie 
pożytecznej instytucji przez czynniki 
miarodajne, 

Bolączki te, które zresztą nie są 
'odosobnionem zjawiskiem w naszym 
kraju, były przedmiotem rozważań 
na walnem zebraniu Oddziału Wileń- 
skiego Centralnej Kasy Spółek Za- 
robkowych, odbytem dnia 8 b. m. w 
lokalu |Stowarzyszenia Techników 
pod przewodnictwem p. Edwarda 

aurogińskiego, wice-prezesa Komi- 
tetu Nadzorczego. 

Sprawozdanie rachunkowe i z 

działalności ' Oddzialn Wileńskiego 
odczytał dyr. Z. Rewkowski. 

Ze sprawozdanie wynika, że Cen- 
tralna Kasa Spólek Rolniczych pra- 
cówała na terenie Wileńszczyzny w 
zakreślonych granicach, nie ponosząc 

żadnych nieprzewidzianych str 
zatem Ceutralna Kasa przy życzli- 
wem poparciu p. Wojewody Wileń- 
skiego i Dyrektora Państwowego 
Banku Rolnego p. L. Maculewicza 
otrzymała z przyznanych Wileńszczyź- 
nie 400 tysięcy złotych na wiosenną 
pomoc siewną 303,605 zł. Dzięki też 
wysoce przyjaznemu stosuukowi dy- 
rektora Maculewicza do spółdzielczo- 
Ści, udało się otrzymać od Państwo- 
wego Banku Rolnego pożyczki w kwo- 
cie 100 tysięcy złotych, przeznaczo- 
nych dła lepiej zorganizowanym Kas. 

Wywiązuje się później dyskusja, 
która obfitowała w ciekawe momenty 
i przyczyniła się do wyjaśnienia wie- 
lu spraw, związanych z dalszym roz- 
wojem spółdzielczości rolniczej. 

Profesor Witold Staniewicz zwra- 
ca uwagę na błędy, jakie popełaione 
zostały w dziedzinie polityki ekspor- 
towej, co doprowadziło do importu 
zbóż w większej ilości do kraju i tem 
samem do upadku waluty. Zdaniem 
mówcy, czynniki miarodajne powin- 
ny sią również zainteresować kwe- 
stją racjonalnego eksportu produk- 
tów hodowlanych. ° ы 

Prof. Staniewicz podkrešla donio- 
słość sprawy organizacji oszczędnoś- 
ci, wskazuje jednocześnie na trud- 
ności z tym związane. Wreszcie oma- 
wia bliżej sprawę waloryzacji wkła- 
dów, zgłaszając w tej mierze wnio- 
ski, przyjęte później przez walne ze- 
branie. 
5 P.W. lfalski stwierdza smutny 
stan rzeczy w Oddzial; Wileńskim, 
co przypisać należy okoliczności, że 
Centralna Kasa Spółek Rolniczych 
jest upośledzona przez czynniki mia- 
rodajne i zgłasza w tej sprawie od- 
powiednią rozolucję. 

P. A. Kokociński podkreśla, że 
odmienna jest sytuacja w wojewódz- 
twach wschodnich, gdzie spółdzielnie 
rolnicze stawiają dopiero pierwsze 
kroki, a w innych dzielnicach Polski 
gdzie spóldzielnie rolnicze już zdoła- 
ły ugruutować swój byt. 

Zwraca uwagę, iż rozszerzenie 
sieci kas spółdzielczych napotyka na 
przeszkody z powodu ogólnego braku 
gotówki i trudności wycofania kredy- 
tów, udzielonyuh w swoim czasie 
spółdzielniom rolniczo-handlowym, od 
których spodziewano się lepszego 
wywiązania się ze swoich zadań, 

Dyrektor L. Maculewicz, zgadza- 
jąc się naogół z wywodami przed- 
imówców, stwierdza, że skierował do 
władz przełożonych odpowiedni me- 
morjał, który na razie pozostał bez 
skutku. W dalszym ciągu jednak Od- 
dział Państwowego Banku Rolnego 
czyni starania ażeby słuszne żądania 
Wileńszczyzny zostały uwzględnione. 

Panowie Zakrzewski i Rewkowski 
zaznaczają, że Centralna Kasa Spół- 
dzielni Rolniczych usilnie zabiega o 
rozwiązanie poruszonych zagadnień 
w myśl wywodów prof. Staniewicza, 

Dyskusja, odczyt p. Taurogińskie- 
go p. t. „Znaczenie spółdzielczości w 
rolnictwie*, oraz przyjęte uchwały, 
które z powodu braku miejsca od- 
kładany do następnego numeru, na- 
kreśliły linje, po których kroczyć ma 
spółdzielczość rolnicza, jeśli przyczy- 
nić się ma do podniesienia dobrobytu 
wśród szerokich rzesz drobnych i śre- 
nich rolników w naszym ae” 

   
   

Kronika miejscowa. 

O egzekucjach podatkowych. 

Onegdaj Związek Kupców i Prze- 
mysłowców w Wilnie wysłał do pre- 
zesa Rady Ministrów prof. Bartla i 
Ministra Przemysłu i Handlu inż. 
Klarnera depeszę treści następującej. 

„Metody przeprowadzania egze- 
kucyj podatkowych przez izbę skar- 
bową w Wilnie przybrąły niesłycha- 
nie ostrą formę. U płatników nawet- 
najbiedniejszych i zrujnowanych za- 
biera się w sposób brutalny ostatni 
majątek za wygórowane podatki, ni- 
szcząc warsztaty pracy i skazując 
całe rodziny na głód. Doszło do wy- 
padków pobicia płatników, nawet ko- 
biet przez sekwestratora i policję, 

Wywołuje to ogólne rozgorycze- 
nie i rozpacz śród ludności. Uważa- 
jąc takie metody na Kresach za 
szkodliwe dle Państwa i skarbu, 
szczególnie w obecnej przełomowej 
chwili, usilnie prosimy zarządzenia 
dochodzenia i wstrzymania egzeku- 
cyj oraz polecenia izbie skarbowej 
nadal ściągać podatki bez szykano- 
wania ludności*, 

ROW X 

Wiešci z kraju. 
Sprawą najważniejsza. 

Pińsk, w czerwcu. 

Słusznie kilkakrotnie zwrócono 
już uwagę na to, że przewrót majowy, 
wymaga od nas dalszego konsekwent- 
nego postępowania. Preca nad wpro- 
wadzeniemi w życie teorji istniejących 
dotychczas tylko w sierze idei, to ha- 
sło dni nejbliższych. 

Przebudowa musi ogarnąć wszyst- 
kie warstwy naszego życia państwo- 
wego i społecznego. Pewien program 
zdecydowany precy takiej na ziemiach 
wschodnich Rzeczypospolitej postawiła 
już sobie „Tymcz. Rada Organizacyj 
Społ i Gosp. Ziem Wschodnich". (t. 
zw. „Rada. Grodzieńska"), 

Głosy krytyczne w stosunku do 
tej instytucyj już się odezwały. Warto 
je przeglądnąć i zanotować, a zarazem 
dziszej krytyce poddać postępowanie 
Rady.  Stwierdzić przedewszystkiem 
należy ponad wszelką wątpliwość, że 
Rada jest instytucją konieczną i ode- 
grać może ogromną rolę w naszem 
państwie. Już na początku jednak 
przejawiła brak inicjatywy. Czy 
te błędy naj'rawi — okaże zjazd w 
Wilnie 18—19 czerwca. 

| na tym zjezdzie uważam, że po- 
winny być podniesione kwestje samej 
podstawy pracy Rady: i kwestje jej 
organizacji. 

Co do podstaw pracy, to Rada powin- 
na zorganizować dział naukowych ba- 
dań terenów województw wschodnich. 
Badania te, w najbliższych miesiącach 
przeprowadzone, muszą się przede- 
wszystkiem zająć zebraniem materja- 
łów statystycznych do historji kultury, 
gospodarstwa, terenu j ludności wo- 
jewództw wschodnich. Rzecz ta musi 
być raz przeprowadzona, jeżeli i my 
i cała machina państwowa nie ma 
pracować na niepewnym i niezna- 
nym gruncie. z 

W ciągu miesięcy kilku, odpowied- 
nio przez siły naukowe zestawione 
kwestjonarjusze, mogą dać wspaniałe 
i nieocenione dla wszelkiej dalszej 
pracy rezultaty. 

Druga sprawa to sama organizacja 
Rady. Zerwać nam trzeba raz z biu- 
rokratycznym podziałem stopniowym 
— powiat, wojewodztwo, — Zarząd 
Główny. Idźmy w kierunku jak naj- 
większej decentralizacji. Rada powinna 
składać się z „Rady* — ciała kieru- 
jąco- ustawodawczego, zbierającego się 
raz na kilka miesięcy, a składającego 
z delegatów powiatowych i koopto- 
wanych członków, przedewszystkiem 
uczonych, znawców  „terenu*, — 7 
Komitetu Wykonawczego, małego, a 
sprężyście działającego — urzędują- 
cego w któremś z miast na Wschodzie, 
— i z rad powiatowych, posiadają- 
cych, szeroką autonomję. W ten 
sposób do głosu przyjdą czynniki miej- 
scowe. Będzie to jedna z dróg do 
zakończenia eksperymentów i „od- 
krywania" naszego kraju. 

Rada Ziem Wschodnich, jako or- 
ganizacja młoda, zerwać powinna ze 
staremi sposobami pracy biurokra- 
tycznej. Pracować powinna przede- 
wszystkiem w powiatach bezpośred- 
nio w ten sposób najłatwiej da się 
przeprowadzić przebudowa społeczna 
od podstaw. 

Roman Horoszkiewicz. 
Podzielając w znacznej mierze poglądy 

naszego Szan. współpracownika zaznaczamy, 
iż dn. 18 i 19 czerwca rb. odbędzie stę w 
Wilnie nie zjazd na wzór Grodzieńskiego, 
a tylko kolejne posiedzenie Rady, która do- 
tąd obradowała wyłącznie w Warszawie. 
Ten wyłom w dotychczasowej niesłusznej 
"metodzie obradowania wyłącznie w stolicy, 
został dokonany wskutek nacisku członków 
Rady, zamieszkałych i pracujących w kraju. 

Proponowanego przez p. Horoszkiewi- 
cza badania terenów województw wsehod- 
nich, zdaniem naszem, powinien podjąć się 
— przynajmniej w zakresie gospodarczym — 
Instytut badania gospodarczego Ziem 
Wschodnich, który również w dn. 19 czerw- 
ca urządza w Wilnie konferencję z przed- 
stawicielami n iejscowych sfer gospodarczych. 

(Red.) 

Z Pińska. 

— Nowe pismo. W najbliższych 
dniach ma się ukazać w Pińsku no- 
we pismo „Ziemia Pińska*, — Re- 
dakcję obejmuje dawny redaktor „Ga- 
zety Poleskiej* p, R. Horoszkiewicz. 
Wydaje pismo spółka wydawnicza, 

— Egzamina dojrzałości: W gi- 
mnazjum państwowem tutejszem od- 
była się pierwsza mature. Dopusz- 
czonych było 83 kandydatów i kan- 
dydatek, kktórzy wszyscy zdali. W 
gimnazjum prywatnem, żeńskiem A. 
Czeczykówny odbyła się już druga 
matura, którą zdało 14 kandydatek. 

GR ZRRDPRIOOW PZW OTW TZKATAAS WERE 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
14-Vi r. b. 

I. Waluty - 

1 sprzedaż _ kupno 
Dolary SEO 10,00 710,02 998 
Funty szterlingi 48,76 48,89 48,64 

II. Monety 
Ruble złote 5.30 
Ruble srehrne .20 

Na czarnej giełdzie w Wiłnie dnia 14.VI 
płacono za dolar 10,20 

VLN TS KAA 

kietach. 

Prosimy przeto 

  

tylko istotnie dobre. 

w handlu naśladownictwa lubianej 

namiastki kawy ziarnistej „ENRILO” 

w takich samych kostkach i podobnych ety- 

  

Naśladuje się 
Tak pojawiły się obecnie 

zważać przy zakupywaniu 

szczególnie na nazwę „Enrilo” z znakiem 

ochronnym „młynek do kawy” i miano 

wyłącznych wytwórców. 

Henryka Francka Synowie 
S. A. 

Skawina - Krakėw. 

inaczej bowiem nie otrzyma Pani znanego 

wyśmienitego towaru jakościowego ! 

Z całej Polski 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Zgon ś.p. Kornelowej Makuszyń- 
skiej. 

Wczoraj rano zmarła zaledwie po 
kilku dniach choroby żona znanego 
pisarza p. Emma Kornelowa Maku- 
szyńska. 

Zmarła pochodzi z ziemiańskiej 
rodziny Bażeńskich na Litwie i zgon 
jej wywołał prawdziwy żał w kołach 
literackich i towarzyskich stolicy. 

Rozmowy prasowe Warszawa — 
Berlin. 

WARSZAWA, 12.VI. (Pat.). Po- 
cząwszy od 15 czerwca b. r., dopusz- 
cza się między Warszawą a Berlinem 
rozmowy prasowe między godz. 21 a 
8-mą. 

Opłata za te rozmowy wynosi */5 
normalnej taryfy. > 

Rozmowy prasowe nie mają pier- 
wszeństwa przed rozmowami zwykłe- 
mi i należy je przeprowadzać w/g ko- 
lejności zgłoszeń. 

Promocja honoris causa na uniwer- 
sytecie poznańskim. 

W sobotę o godz. 12-ej w południe od- 
była się w sali Uniwersyteckiej uro- 
czysta promocja prof. Uniwersytetu 
Lwowskiego znakomitego historyka 
Oswalda Balzera na d-ra praw „ho- 
noris causa* Uniwersytetu Poznań- 
skiego. (Pat.). 

Po zgonie Władysława Mickiewicza. 
Kondolencje. 

Dyrekcja Bibljoteki Publicznej i 
Uniwersyteckiej w Wilnie wysłała 
wysłała dn. 11 b. m. do Paryża na- 
stępującą depeszę kondolencyjną : 

„Dyrekcja Bibljoteki Publicznej i 
Uniwersyteckiej w Wilnie bierze 
udział w powszechuym żalu Polski 
z powodu śmierci Władysława Mic- 
kiewicza i prosi o zakomunikowanie 
tych słów Pani Mickiewiczowej. 

Dyrektor Rygiel. 

Z powodu śmierci Władysława 
Mickiewicza. 

Polska Macierz Szkolna Z. Ws. 
wysłała do Pani Marji Miekiewiczo- 
wej depeszę kondolecyjną z powodu 
zgonu Jej męża. 

Depeszę podpisał Prezes Central- 
nego Zarządu P. M. Szkolnej. Dr. W, 
Węsławski. 

PIEGI 
PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerja h i składach aptecznych. 

  

    
           

  

        

  

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Wita i Modesta. 

Jutro: Bennona b. 

Wschód słofńca---g. 2 m. 44 
Zachód | g. 7 m. 54 

Teatr i muzyka. 
— Z Teatru Letniego. Do czasu uru- 

chomienia stałego teatru śpiewnego w o- 
grodzie po-Bernardyńskim — odbywać się 
będą w Teatrze Letaim sporadyczne przed- 
stawienia. Jutro we środę=zjeżdża na dwa 
przedstawienia zespół artystów warszawskich, 
którzy wystąpią w mozajce artystycznej p. t. 
„Słomiani wdowcy łączcie się” w 2 częściach 
i 10 obrazach. 

Udział biorą: K. Horbowska—primadon- 
na teatru „Nowości”, H. Sławińska — (pri- 
mabalerina), Z. Kosińska, W.. Jastrzębiec, 
C. Skonieczny i Z. Malinowski. Wśród szę- 
regu numerów obitego programu, składa- 
jącego się z ostatnich nowości sezonu: 
sketchów, djalogów, piosenek i produkcji 
tanecznych, na wyróżnienie zasługują: „Gdy 
żony wyjadą*, Lena.Sławińska szaleje, Od- 
czyt o monarchiźmie, aktualje polityczne, 
miłość i haszysz i wiele innych. Bilety w 
cenie od 5 zł. do 50 gr. — do nabycia w 
kasie zamawiań codziennie 5—8 w., w dniu 
zaś przedstawień od g. 11-ej w kasie Teatru 
Letniego. 

— Koncei symfoniczne w ogrodzie 
po-Bernerdyfskim. Dziś odbędzie się 6-ty 
koncert popularny Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod dyrekcją Stefana Siedziń- 
skiego. W programie: Rossini—Semiramida, 
Moszkowski— Tańce hiszpańskie, Różycki— 
„Mona Liza*, Wagner—Uwertura „Tannhau- 
ser, Rubinsztejn — „Azra* i inne. Następny 
koncert odbędzie się we czwartek. W so- 
botę nadchodzącą wystąpi wespół z orkie- 
strą symfoniczną — znakomity skrzypek 
Michał Erdenko. 

Wtorek 

45 
czerwca       

  

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Komisji Rozbu- 

dowy m. Wilna odbędzie się dnia 
17 czerwca b. r. o godzinie 8-mej 
wieczorem w sali posiedzeń. Rady 
Miejskiej. Na porządku dziennym mię- 
dzy innemi sprawa podania spółdziel- 
ni mieszkaniowej pracowników  urzę- 
dów Ministerstwa Robót Publicznych 
w sprewie odstąpienia spóldzielni za 
pośrednictwem komitetu placu pań- 
stwowego między ul. ul. Kościuszki, 
Holenderską i Przejazdem. 

— Czy robotnicy zajęci przy 
robotach inwestycyjnych magistra- 
tu otrzymują większe wynagrodze- 
nie? Jak się dowiadujemy na posie- 
dzeniu komisji finansowej Magistratu 
omawiana będzie dodatkowo sprawa 
wynagrodzenia dla robotników zaję- 
tych przy robotach inwestycyjuych. 
Sprawa ta była już omawiana między 
delegacją bezrobotnych : z p. Godwo- 
dem na czele, a prezydentem m. p. 
Bańkowskim i utknęła na trudności 
w otrzymaniu większych subsydjów 
na urochomienie robód inwestycyj- 
nych. Ponieważ jednak subsydjum 
takie Magistrat otrzymał w podwój- 
nej wysokości, aniżeli to przedtem 
było przewidywane (Magistrat otrzy: 
mywał miesięcznie 50,000 zł., a obec- 
nie otrzymuje 100,000 zł. miesięcz- 
nie) — sprawa podwyższenia wyna-
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grodzenia dla robotników 
znowu aktualną. 

— Pomoc Magistratu dła insty- 
tucji dobroczynnych. Magistrat m. 
Wilna wyasygnował 19386 zł. jako 
resztę subsydjów dla instytucji do- 
broczynnych m. Wilna za miesiące 
maj i 16897 złotych a'conto należ- 
ności za miesiąc czerwiec. 

— Pododdział straży ogniowej 
na ul. Kalwaryjskiej. Magistrat m. 
Wilna uruchomił oddział straży og- 
niowej przy ulicy Kalwaryjskiej Nr. 
71 (pododdział straży ogniowej miej- 
skiej przy ul. Dominikańskiej). Nowo 
uruchomiony oddział straży ogniowej 
ma do dyspozycji 3 pary koni % ob- 
sługą składającą się z 6 ludzi. W 
wypadkach więc wybuchu pożaru na 
Śnipiszkach nowo-uruchomiony oddział 
straży ogniowej ma możność działa- 
nia na tym terenie własnemi siłami. 

— Nowe pole do popisów Ma- 
gistratu. Dotychczas wszelkie czyn- 
ności, połączone z rugami mieszkań- 
ców z domów zagrożonych, wprowa- 
dzanie komisji dla dokonywania 0- 
ględzin w domach zagrożonych, nad- 
zór nad wycierem kominów i td. na- 
leżały do kompetencji Komisarjatu 
Rządu w Wilnie. Ostatnio rozporzą- 
dzeniem p. Wojewody wszystkie te 
uprawnienia przelane zostały na Ma- 
gistrat. 

Jeszcze więc jedna dziedzina u- 
prawnień Magistratu, gdzie będzie 
on mógł wykazać swoje zdolności 
w dręczenin obywateli. 

— Nieudolny stróż bezpieczeń- 
stwa. Jak nas informują, wczoraj 
dn. 14 bm, w godzinach wieczoro- 
wych, publiczność, przechodząca uli- 
eą Kolejową została zaalarmowana 
rozpaczliwemi okrzykami jakiejś ko- 
biety, maltretowanej w brutalny spo- 
sób przez nietrzeźwego, jak się zdaje 
osobnika. 

Oburzenie publiczności wywołało 
zachowanie się posterunkowego Nr 
4178, będącego właśnie na służbie, 
który nie zareagował na wypadek 
dość energicznie, ani nawet nie za- 
aresztował awanturnika, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Wiec ogółu Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej. Dnia 15 czew- 
ca 1926 r. o godzinie 7-ej wieczór, w 
Sali Śniadeckich U. S. B. odbędzie się 
wiec ogółu Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej w sprawie opłat akademic- 
kich i egzaminacyjnych, zwołany przez 
Zarząd Bratniej Pomocy Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej U. $. В. z upo- 

ważnienia Wileńskiego Komitetu Aka- 
demickiego 

Wobec nagłości i powagi sprawy, 
Zarząd Bratniej Pomocy Pol. Mł. Akad. 
U. S. B. wzywa wszystkich akademi- 
ków polaków do stawienia się na 
wiec. 

— Nadzwyczajne walne zebra- 
nie słuchaczy wydziału Sztuk Pię- 
knych U. S. B. odbędzie się dnia 18 
bm. Na porządku dziennym sprawa 
wyjaśnienia stosunku Koła do Zwią- 

zku Architektów, sprawa utworze- 
nia koła malarzy i wolne wnioski. 

SPRAWY _ SZKOLNE. 

— Egzaminy. „Dyrekcja Państwo- 
wego Seminarjum Nauczycielskiego 
męskiego w Winie podaje do wiado- 
mości, że egzaminy wstępne do Se- 

minarjum (Ostrobramska 29) rozpocz- 
ną się dnia 21 czerwca r. b. 

— W sprawie zawiadamiania 
przez nauczycieli o zmianie wa- 
runków do określenia uposażenia. 

staje się 

UŽ 

Poniewaž zdarzają się wypadki, iž nau- 
czyciele szkėl powszechrych i šred- 
nich nie powiadamiają swych wladz 
przełożonych o zmianie warunków do 
określenia uposażenia, wpływających 
na zmniejszenie wynagrodzenia w wy- 
padku otrzymania mieszkania od gmi- 
ny i t. d. co w wyniku powoduje o- 
trzymywanie przez kilka miesięcy ned- 
wyżki — Kuratorjum  zarządziło, iż 
nauczyciele, którzy nie powiadomią 
na czas swych władz przełożonych o 
zmianie warunków do określenia upo- 
Sażenia — będą pociągani do odpo- 
wiedzialności służbowej. Nadwyżka 
ześ powstała z nieprawnego otrzymy- 
wania wyższych poborów będzie ścią- 
gana nie jak dotychczas ratami a jed- 
norazowo. (zd) 

— W sprawie taksy administra- 
cyjnej w szkolnictwie. Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego wyda- 
ło zarządzenie regulujące sprawę taksy 
administracyjnej pobieranej od ucz- 
niów. Według tego okólnika przy u- 
walnianiu od taksy administracyjnej 
przez Rady Pedagogiczne należy brać 
pod uwagę stan materjalny ucznia, je- 
go zachowanie, oraz postępy w nauce. 

Funkcjonarjusze państwowi o ile 
są w wyjątkowo ciężkich warunkach 
materjalnych mogą być zwalniani od 
tej taksy w żadnym jednak wypadku 
nie mogą oni być uprzywilejowani na 
niekorzyść innych dzieci. (zd) 

SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia wydziału po- 
wiatowego sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego. Na ostatniem posiedzeniu wy- 
działu powiatowego Sejmiku Wileń- 
sko-Trockiego któremu przewodniczył 
starosta powiatu Wileńsko- Trockiego 
p. Witkowski, poza szeregiem drob- 
nych spraw, omawiano i załatwiono 
następujące ważniejsze sprawy: 

Ponieważ dotychczas Ministerjum 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego przydzielało specjalne 
dotacje miejscowemu Kuratorjum na 
budowę gmachów szkolnych w posz- 
czególnych gminach powiatów, a ostat- 
nio wstrzymało przydzielanie tych 
dotacyj — gminy powiatu wileńsko- 
trockiego znalazły się w katastrofal- 
nym stanie. Budowa gmachów szkol- 
nych została w wielu gminach już 
rozpoczęta i wobec nie otrzymywania 
subsydjów z Kuratorjów budowa w 
większości wypadków została wstrzy- 
mana. Wydział powiatowy biorąc to 
pod uwagę udzielił narazie tylko 
gminie Rzeszańskiej 1000 złotych 
subsydjum -na dokończenie budowy 
szkoły w Orzełowce, z tem, iż w mia- 
rę potrzeby w przyszłości przydzieli 
specjalne subsydja dla innych gmin. 

Następnie posiedzenie zwolniło 
sołtysów gminnych w powiecie od 
podatku drogowego, mając na wzglę- 
dzie ułatwienie im komunikowania się 
z mieszkańcami wsi położonych w 
ich rejonach. 

Ponadto wydział powiatowy wya- 
sygnował 1000 złotych na nagrody 
dla właścicieli najlepszych okazów 
żywego inwentarza, którego pokazy 
odbędą się w Turgielach i w Nie- 
menczynie w dniach najbliższych. 

Wyasygnowano 450 złotych dla 
kółek rolniczych powiatu dla zapro- 
wadzenia przez nie lepszej rasy trzo- 
dy chlewnej przyczem kółka gminy 
Turgielskiej otczymają większą część 
tej sumy i będą ośrodkiem w hodo- 
waniu specjalnej rasy trzody chlew- 
nej. 

Po uchwaleniu przyjęcia do schro- 
niska dla dzieci w Czarnym Borze 
2-ga dzieci postanowiono wysłać do 
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wdowy po zmarłym Władysławie Mic- 
kiewiezu depeszę kondolencyjną bez- 
pośrednio na adres rodziny w Paryżu 
i na tem obrady posiedzenia zakoń- 
czono. к 

Następne posiedzenie Wydziału 
odbędzie się dnia 26 czerwca br. 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY, 
— Śp. Jan Bogucki. W dniu 14 

b.m. zmarł śmiercią tragiczną w szpi- 

talu wojskowym na Antokolu Jan Bo- 
gucki były wychowanek Korpusu Ka- 
detów z Modlina, Tragiczny zgon 
młodego, rokującego większe nadzieje 

talentu wywołał w szerokich kołach 
przyjaciół i znajomych głęboki smu- 
tek i żal. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Akcja na rzecz szkolnictwa 

żydowskiego. Rada Główna Zjed- 

noczenia Szkół Żydowskich postano- 

wiła wszcząć w całym kraju wielką 

akcję polityczną o prawa i subsydja 

rządowe dla istniejących szkół z ję- 

zykiem wykładowym żydowskim, o 

zaprowadzenie w szkołach publicznych 

dla dzieci żydowskich języka żydow- 

skiego, jako języka nauczania i o 

zniesienie reakcyjnych zarządzeń by- 

łego ministra oświaty p. Stanistawa 
Grabskiego. 

(, Zo inicjatywy Zjednoczeń Szkół 

Żydowskich odbędą się w całym kraju 

wiece polityczne, zgromadzenia na- 

uczycieli, zebrania rodzicielskie, ktore 

przyjmą odpowiednie rezolucje. Re- 
zolucje te przesłane będą odnośnym 

organom rządowym. 
Również Rada Krajowa Związków 

Zawodowych wezwała wszystkie Žy- 

dowskie związki zawodowe do popar- 

cia akcji przez urządzanie wieców i 

zebrań i przyjmowanie na nich odpo- 

wiednich uchwał. o: 
W sobotę dnia 19 bm. o godzinie 

2-ej popołudniu z inicjatywy Central- 

nego Komitetu Oświaty odbędzie się 

w sali Miejskiej wiec na temat: Szko- 
ła Żydowska w chwili obecnej. 

Przemawiać będą pp. d-r C. Sza- 

bad, adwokat I. Czernichow, B. Ka- 

płan, I. Aronowicz, D. Kapłan-Kapłań- 

ski, Z. Rajzen. S. ldidowicz i inni. 
Pozatem wystąpi zjednoczony chór 

szkolny pod kierunkiem p. Slepa. 
Jak nam też komunikują poseł 

Wygodzki złoży memorjał w sprawie 

szkolnictwa żydowskiego p. Ministrowi 

Oświaty. 
— Ogólne Zebranie Związku 

Kupców Żydów. Dnia 20 bm. od- 

będzie się ogólne zebranie Związku 

Kupców i Przemysłowców Żydów. 
Na porządku dziennym znajdują się 

sprawozdania z działalności różnych 

agend Związku i wybory. Sprawo- 

zdanie ogólne odczyta prezes p. Po- 

lak, dotyczące spraw podatkowych p. 

S. Trocki zaś o sprawach kulturalno- 

oświatowych p. A. Zajdsznur. а 

— Odczyt o Żydach w Rosji 
Sowieckiej. We wtorek d. 15 bm. 

dziennikarz p. Bernard Zynger, współ- 

pracownik pism polskich i żydow- 

skich wygłosi w teatrze „Palace" od- 

czyt pt. Żydzi w Rosji Sowieckiej. 

ROŻNE. 

— Kto szuka akwizytorów. Sta- 
raniem Wydziału Organizacji Pracy 
przy lzbie handlowej i przemysłowej 
w Krakowie odbywa się obecnie pier- 
wszy oparty na naukowych zasadach 
kurs kształcenia akwizytorów (podró- 
żujących, zastępców, przedstawicieli). 
Kandydatów poddano uprzednio ba- 
daniu psychotechnicznemu, a system 
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nauczania polega na stosowaniu wy- 
ników psychologji zawodowej wedle 
wzorów zachodnich, głównie amery- 
kańskich. 

Przedsiębiorstwa fabryczne, han- 
dłowe, ubezpieczeniowe, wydawnicze i 
t. p. poszukujące uzdolnionych i fa- 
chowo przygotowanych akwizytorów, 
mogą nadsył.ć zgłoszenia pod a.re- 
sem Wydziału Organizacji Pracy przy 
lzbie handlowej i przemysłowej w 
Krakowie (ul. Długa L: 1). : 

WYPADKI i KRADZIEŽ 

W Wilnie. 

— Ujawnienie sprawców kradzieży. W 
tym samym dniu około Hali Miejskiej za- 
trzymano Eugenjusza Boltnera, bez stałego 
miejsca zamieszkania, Sprzedającego obu- 
wie sportowe. Dochodzenie ustaliło, że 0- 
buwie to zostało skradzione na przystani 
statków — na rzece Wilji. 

— Kradzieże. W dniu 13 bm. Jadwidze 
Jodziewiczowej (Konarskiego 9) skradziono 
garderobę meską i damską, wait. 300 zł. 
Rzeczy odnaleziono, jeden ze sprawców 
kradzieży, został przez wyw. Sadowskiego— 
ujęty. Naieży zaznaczyć, że ujęcie złodzieja 
nastąpiło przed zgłoszeniem O kradzieży. 

— W dn. 13 bm. Franciszkowi Jabłoń- 
skiemu, (Kalwaryjska 10), skradziono mięsa 
wołowego i wieprzowego, na sumę 300 zł. 

-- W dn. 13 bm. Andrzejowi Ciszkino- 
wi (Cmentarna 6) skradziono ubranie bie- 
liznę i biżuterję, wart. 400 zł. 

Na prowincji. 

— Eksplozja. W dn. 10 bm. w czasie 
rozł.dov ywania pocisku armatniego dużego 
kalibru w pracowni ślusarskiej w tartaku w 
Konstantynowie, gm. Swirskiej, pow. Swię- 
ciańskiego nastąpiła eksplozja, wskutek 
czego został zabity Konstanty Łuczak, 
współwłaściciel tartaku, oraz zburzona część 
tartaku. Pocisk pochodził z czasów okupa- 
cji niemieckiej į Kosta znaleziony przez 
Łuczaka przed miesiącem na st. Łyntupy. (S) 

— Utonięcie. W dn. 9 bm. w jeziorze 
Strusto pomiędzy wsiami Zarzecze i Bosa- 
wiec gm. Słobódzkiej, pow. Brasławskiego 
w czasie kąpieli wskutek własnej nieostro- 
żności utonął geometra Okr. Urzędu Ziem- 
skiego w Wilnie Kazimierz Zajączkowski, 
lat 24, czasowo zam. we wsi Zarzecze, gdzie 
pracował przy scalaniu gruntów. Trupa wy- 
čobyto., 

— Otrucie. Dnia 6 bm. Szymon Dzie- 
wiątko, zam. we wsi Bujowszczyzna, gm. 
Przebrodzckiej pow. brasławskiego dał lekar- 
stwo swej narzeczonej Jefrasinji Dziewiątko, 
zam. w tejże wsi, która po [spożyciu tego 
lekarstwa w dn. 9 bm. zmarła. 

— Pożar. W dn. 6 bm. wskutek ude- 
rzenia piorunu wybuchł pożar w zaść. Zwir- 
ki, gm. Widzkiej pow. Brasławskiego. Spło- 
nął dom mieszkalny, stodoła i chlew oraz 
inwentarz martwy Ludwika Pohudzia. Straty 
wynoszą 2090 zł. 

— Usiłowanie kradzieży. W dn. 10 
bm. nieznany sprawcą za pomocą wyjęcia 
szyby dostał się do mieszkania Chodotow, 
w m-ku Duniłowiczach pow. Postawskiego, 
przy ul. Grykalskiej i usiłował okraść 
śpiącą Chodotową. Gdy na krzyk <hodoio- 
wej, która się obudziła, wbiegł Icek Chodot 
i schwycił złodzieje za rękę, ten go uderzył 
w głowę, wskutek czego Chodot upadł, zło- 
dziej zaś zbiegł. 

  

Z sądów. 
Sprawa ks. Wincentego Godlew- 

skiego w Sądzie Apelacyjnym. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w akładzie pp. 
ss. Dmochowskiego, Songajłły i Bądzkiewi- 
сга rozpatrywał głośną Sprawę polityczną 
ks. Wincentego ioglewskiego, proboszcza 
parafji żodziskiej w powiece Swięciańskim. 

Akt oskarżenia, jak zresztą wiadomo 
z przewodu sprawy w Sączie Okręgowym 
zarzucał proboszczowi żodziskiemu akcję 
skierowaną przeciwko państwu. Według о- 
skarżenia, które znalazło sankcję w wyro- 
ku sądu, skazującym ks. Godlewskiego na 
2 lata twierdzy. oskaržony od chwili swego 
powrotu z Sowdepji w 1921 r. i objęcia 
probostwa w Żodziszkach poświęcił się pra- 
wie wyłącznie agitacjj wśród białorusinów, 
planując wspólnie z innymi działaczami bia- 
łoruskimi oderwanie od Polski, t. zw. Za- 
chodniej Białorusi, 

Od wyroku Sądu Okręgowego, pełno- 
mocnik skazanego ks. Godlewskiego, poseł 
mec. Śmiarowski wniósł skargę apelacyjną, 
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pragnąc na podstawie nowego przewodu 
przeprowadzić dowód niewinności, skom- 
prom towanego bądź co bądź kap!ana. 

W wyniku «wczorajszej rozprawy, Sąd 
Apelacyjny nie znalazł przyczyn do unie- 
winnienia oskarżonego, ba nawet do zmniej- 
szenia mu surowej kary i wyrok sądu 
Okręgowego całkowicie zatwierdził, posta- 
nawiając zarazem o swej decyzji zawiado- 
mić zarząd archidjecezji wileńskiej. Decyzja 
Sądu Apelacyjnego wywołała olbrzymie wra- 
żenie na widowni i w kuluarach sądu wy- 
pełnionych w dniu tym przez przedstawi- 

ludności białoruskiej oraz palestrę i 
prasę. 

Przeciwko zasądzonemu ks. Godle- 
wskiemu Sąd nie zmienił środka zapobie- 
gawczego, pozostawiając go na wolności. 

Jak wiadomo ks. Godlewski w swoim 
czasie był zaaresztowany i przez kilkana- 
ście dni przebywał w więzieniu na Łukisz- 
kach, poczem zwolniony był za kaucją 
2000 zł, złożonych w kasie depczytowej 
sądu przez posła Jeremicza. Oskarżenie w 
Sądzie Apelacyjnym podtrzymał, znany z 
procesu Muraszki podprokurator Kadusz- 

kiewicz. Bronił tak samo, jak w pierwszej 
instancji poseł n'ecenas Śmiarowski z War- 
szawy. 

cieli 

Czy krawaty są przedmiotem 
zbytku. 

Przed dwoma laty policja graniczna za- 
"trzymała na pograniczu sowieckiem młodą 
kobietę, usiłującą się przedostać na so- 
wiscką stronę. 

, Prży zatrzymanej, znaleziono pod spó- 
dnicą zaszyte 132 jedwabne krawaty męskie. 
Zatrzymaną okazała się niejaka Elżbieta 
Oleszko, która w toku śledztwa zeznała, że 
istotnie krawaty te z namowy dwuch żydów 
Abrama Ginsberga i Nuchima Irychsona z 
Ra miała zamiar przemycić do 

sji. 
, Sprawa ta oparła się o Sąd Pokoju w 

Ilji, który dopatrzywszy Się, że „krawaty 
jedwabne” są przedmiotem zbytku skazał 
wszystkich obwinionych na 3 m. aresztu. 

. Wczoraj sprawę tę rozpatrywał w try- 
bie odwoławczym Sąd Okręgowy w Wilnie, 
który wysłuchawszy obrony apl. adw. Dr. 

Kerznera, zbijającej motywy wyroku sę- 
dziego pokoju z llji, Elżbietę Oleszko i jej 
wspólników zwolnił od winy i kary. 

(28). 

  

Sport. 
Otwarcie Przystani Akademickiej. 

Wczoraj po południu odbyło się, w c- 
becności przedstawicieli władz wojewódz- 
kich z p. Wcjewodą Raczkiewiczem na czele, 
oraz p. Rektora Zdziechowskiego i rodzin 
profesorów Uniwersytetu, ctsarcie Przysta- 
ni Akademickiego Związku Sportowego. 
.. Związek ten powstał w 1921 r.i liczy 
już 325 członków. Są sekcje: wioślarska, 
lekkoatletyczna, bokserska, narciarska, naj- 
lepiej się rozwijają: narciarska i wioślarska, 
prezesem całego zwiazku jest prof. Patko- 
wski, zaś z profesorów, najczynniejszy udział 
biorą prof. Lande i Adelaidė 

— W. niedzielę, otwarcie Przystani, 
stworzonej dosłownie własnen:i rękami stu- 
dentów i profesorów, zostało połączone z 
chrztem dziesięciu łodzi, których rodzicami 
chrzesnemi byli: Akademji Rektor Zdziecho- 
wski 2 p. prof. Aleksandrowiczową, Je- 
rzyka Wojewoda Raczkiewicz z p. Rektoro- 
wą Zdziechowską; Ziuka trzymali do chrztu 
prof. Dziewulski i p. prof. Kempistowa, Alfy 
rodzicami byli w. wojewoda Malinowski z 
p. prof. Zawadzką, prof. Lednicki z p. Lane; 
de asystowali łodzi Beta, łódź Azetesiak 
miała prof. Czyżewskiego i maj. Hajkowi- 
czową, Profesor, Prof. Staniewicza z p. 
Daukszyną, a Filozofa kap. Łepkowski z 
Po Lalkę prof. Zawadzki, z ppuł. 
owierzową. 

‚ — = Wszyscy obecni zaproszeni goście 
i sympatycy sportów akademickih, oglądali 
obszerny skład na łodzie, zbudowany u przy- 
stani, poczem asystowali poświęceniu Przy- 
stani i wysłuchali pięknej mowy, którą 
wygłosił ks. Falkowski, nawiązując do 
kultu przyrody w duchu franciszkańskim 
i do wynikających z takiego pojmowania 
otaczających nas skarbów rozkoszy ducho- 
wych i korzyści dla zdrowia. 

„_ Poczem nastąpiły EA wyścigi i po- 
pisy załóg damskich, męskich i mięszanych. 

  

OFIARY. 
Złożono w Redakcji „Kurjera WileAskie- 

go” 2 złote gr. 25, złożone przez B Sawic- 
kiego Franciszka na ręce D-cy Il Baonu 76 
5 „p. zebranie dla najbiedniejszych miasta 

ila, * 
  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
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„Bar Polski“ Sw.- Jafska I. 
Codziennie śniadania, obiady i kolacje. Pierwszorzę- 

Przy barze oz dna kuchnia. Produkty świeże. 
Obiad z 2 dań 1 złoty. 

Dnia 14 czerwca Godz, 

. 

H. Niemojewski 

„Leczenie płuc” 
Cena 1 zł. 

Żądać w księgarniach. 

Główna sprzedaż .. Niemojewski, 

Wilno, Jasna 18, m. 4. Zwierzyniec. 

516 
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7.30 idąc z ul. Pańskiej 
i po lewej stronie ul. Ad. 
Mickiewicza, skręcając 

koło sądu przez plac Łu- 
  

Przyjechała 
słynna Ghiromantka - Wróżka 

m. 12, naprzec. Krzyża. 

wnuczka 
Lenorman, 

która wróżyła Napoleonowi, przepowiada przyszłość, 
sprawy sądowe, O miłości i t.d. Adr. ul, Młynowa 21, 

kiszski zgubiłem 178 zł. rzez 
Łask. znalazca zwróci te W 
pieniądze do 5 p. p. Leg. 
dla porucznika S. B. od 
8 do 6wiecz. za nagrodą. szawa 

478 548 

M 763 od 
Ly. kwit 36%xitoz5 ya 

st. miejską PKP. w 

iejscowość sucha, 

„ Nowy-Šwiat 57. Zarzecze 17, m. 
549 

Przyjmę na letnisko 
na wieś, 3 kil. od stacji K. 

Oszmiana, na bardzo 
iln'e na 6 paczek skór, przystepuyca warunkach. 

wagi 315 kilo, unieważnia 
się, Jakób Chazan, War- sosnowy. Dowiedz. się: 

18, 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

IĄŻKI I BROSZURY,   

  

DRUKARNIA „PAX 
UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
JS DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. ; 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

Di. Leon Ginsherg 
Choroby. weneryczne i 

skórne. Przyjmuje od 
9—1 i od 4—8. 

Wileńska 3, tel. 567 

©QQ0008000000000 

Lokal murowany 
osobniak, 

14 X 8 metr. dług., nada- 
jący się na garaż lub war. 

Sztat do wynajęcia. Kal- 
waryjska 68—8 (naprzec. 
rynku). 550 

1 uh tymcz. dowód OS0- 
I * bisty, wyd. przez 

Starostwo Oszmiańsk. na 
imię Żełobińskiej Heleny. 
Łask. znalazcę upraszam 
o zwrot do I czy V Ko-   

  misarjatu Policji. 

  

Agentury „Kurjera Wileńskiego'': „R u CH" Księgarnie kolejowe. 
  

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Głębokie 
A. Adler, skiep „Kultura“ 

Kowel 

ul. Zamkowa. 

Kiosk czasopism „Polonja“, Eucka 7 

Lida 

  
Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 

czewskiego, ul. Suwalska 46. 
Stanisław Matecki, Biuro dzienni- 

ków, ul. Suwalska. 

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński,— 
Koncesjowane Biuro Podań 

Nowe-Troki 
Mikołaj SE 

- Kawiarnia „Troczanka”. 

  

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

Oszmiana 
Księgarnia S) 
cielstwa Polskiego Szkół Powsz., 

Postawy 
łdzielcza Nauczy- 

ul. Piłsudskiego 20.   Bafikowski Qigierd, Wileńska 7. 

Pińsk 

  
Księgarnia St. Bednarskiego. 

Stołpce 

  Marjan Ziontek, stacja kolejowa. 

St. Święciany 
N. Tarasiejski, Drukarnia i Skład 

Apteczny.   
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