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szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 tamowy, na 4-ej str. 8-mio lamowy. Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane 

milimetrowy na 4-ej stronie gro- 

  "575702 ROEE SSE AC AOR PORE YYY RE 

co Radio - Klub w Wilnie 0090000000650 
Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, iż, został «twarty 

przy ul. Ludwisarskiej « ВАО - KLU B. 
   

  

W salach Radio-Klubu wkrótce odbywać 
się będą codziennie od godz. 8 wiecz. 

4 JAGA ACK anna a о00 …..0…8 

i 
3 koncerty radiowa 

510 

Pelnomocnictwa rządowe. 
Zaprzysiężenie Prezydenta Rze- 

osypospolitej i zapowiedziane wślad 

za niem powołanie stałego rządu 0- 

twiera okres zasadniczy reformy 
państwa, którą wziąć musi na siebie 

rząd, oparty o autorytet Marszałka 

Piłsudskiego. Komunikaty prasowe 
ząpowiedziały już wniesienie do Sej- 
mu ustawy o pełnomoonictwach dla 
rządu, na mocy której mógłby on na” 

drodze Konstytucyjnej przeprowądzić 

anacjo „w sakresię zarządu pań- 
giwowego oraz spraw finansowych 
j stognnków gospodarczych”, 

Ocsekiwaė więe można, że rząd, 

idąc ga preoedensem, stworzonym 

przez Wł. Grabskiego, zażąda od 

Sejmu zrzeczenia się na jego rzecz 

pewnego zakresu uprawnień ugtayQ- 
2awmanwah m kėdė ® 
uantujcu, 4 BLUŁYCII korzystalby ou, 
ubierając je w formy rozporządzoń 

Prezydenta Rzeczypospolitej, wyda- 
panych z upoważnienia ustawy, 

Zgodnio z tym planem Sejm bę- 
dzie się musiał wyrzec na pewien 
czas wpływu na bieg spraw państwo- 

wych i zapewne rozejść się do do- 

mów. Tak bowiem a nie inaczej ro- 
zumiemy żądanie Marszałka Piłsud- 

gkiego, wyrażone w słynnej mowie 
fa przyjęciu dla posłów 'i senatorów 
p p. Premjera Bartla w dniu 29 mą- 

В УЬ 
„Niech Prezydent przes pewien 

ekres nie ma Sejmu na karku, mó- 
wił wówozas Marszałek Piłsudski, 

Trzeba mu dać swobodę do utworze- 

nia rządu i do rozpoczęcia prac, za 

które rząd będzie potem przed Sej- 
mem odpowiadać*. 

Strona formalna sprawy jest więe 

jasna, jakkolwiek niektóre przepiay 

Konstytuoji bąd4 pozwalają trzeciej 
ozęści posłów żądać, bądź też wprost 
nakązują Sejmowi „stać na karkų“ 
władzy wykonawczej, Mądzimy jed- 
nak, że obecny układ stosunków, któ- 
rego najistotniejszą cechą jest po- 

grom ambicji Sejmowych i restytucja 
praw jednostek kierowniczych, czy to 

2 mocy ystawy, czy też prawa mo- 
ralnego,*zapędom pp. posłów do rzą- 

dzenia krajem postawi kreg. : 
"“ Bngoznie więcej uwag nasuwa 
atrona materjalną pełnomocnictw. 
Kwestja ich sukcesu. 

Pod tym kątem widzenia staje się 
niezbędnem zbadanie precedensów w 
dziedzinie pełnomoenictw rządowych 
u obcych i u nąg. 

pełStawą z dnia 41 stycznia 1924 r, 

e naprawie skarbu państwa i refor- 
mie walutowej” oraz uzupełnienie jej 
w postaci „Ustawy z dn. 31 lipca 
1924 r. o naprawie skarbu państwa i 
poprawie gospodarki społecznej* u- 

dzielały gabinetowi -p. Vi. firatakię. 
Ё ЁР?РЁЁ"ЫБЁЪ'№У° wyliczonych 
uprawnień w dziedzinie gospodarki 
skarbowej, Fiskalny ich charakter 
pozostawiał Sejmowi całą dziedzinę 
gospodarki prywatnej zgodnie zresz- 
tą z programem b. premjera, który 
sały zakreg tych zagadnień usuwał 
na plan dalszy. Wielkie zadanią, gto- 

oe przed obecnym rządem rozga- 
šają tak pojęte ramy. 

W samej tylko dziedzinie życia 

gospodarczego reforma musi mieć 

charakter nierównie szerszy. 

To też o wiele ciekawszy jest in- 

ny precedens, jaki miał miejsce na 

gruncie włoskim z chwilą dojścią da 
władzy Mussoliniego, ; 

Ustawą (a, datowana 8 grudnia 
1922 r. i dotycząca „udzielenia peł- 
nomocnictw rządowi królewskiemu w 
celu uporzą lkowagia systęmu podat- 
kowego, i administracji publicznej" 
przyszłą do skutku w warunkach nie- 
zmiernię podobnych do nąszych, bo 
w oqwiłi powstania mocnego rządę 
na gruząch bezsilnego już parlamen- 
tu, W przeciwieństwie do kazuistyki 
ustaw p. Wł. Grabskiego jest oną b, 
zwięzła, Zawarta w trzęch krótkich 

grtykułach. =g5; una w zasadnięzyzą 
artykule I-ym; : 

„Dła uporządkawania systemu po- 
datkowego w celu uproszczenia go i 
dostosowania da wymagań  budżato- 
wych oraz lepszego podziału ciężaru 
świadczeń, dla ograniczenia funkcyj 
państwa, zreorganizowania urzędów 
i zakładów publicznych, jakoteż dlą 
lepszego dostosowania ich dą ich 
funkcyj i gmniejszenia rozchodów, 
rząd Królewski ma prawo wydawania 
zatządzeń mających moc prawa”. 

Nawiąsem gazuaczymy, że takie 
ałormułowanie ustawy włoskiej Wy- 
nika stąd, że konstytucją włoska nie 
zamyka drogi da į. zw. dałegacji le 
gisłatywnej, która zdaniem komenta: 
torów naszej Konstytucji byłaby z 

nią sprzeczna. 

Ustawa włoska daje rządowi sze- 
rokie uprawnienia dostosowane Ww ZU- 
pełności do potrzeb niezwykłej chwi- 
li. Toteż rząd włoski korzystał z tej 
swobody, przedstawiając parłamento- 
wi do legalizacji corocznie kilka ty- 
sięcy dekretów. Z całą pewnością 

twierdzić można, że tylko szeroko u- 
jęta i dobrze zredagowana ustawa o 
'pełnomoenictwach pozwoliła rządowi 
faszystowskiemu w ciągu kilku lat na 
gruntowną przebudowę państwa we- 
dług swego programu i na uspraw- 
nienie aparatu państwowego w takim 
stopniu, w jąkim targi z parlamen- 
tem o treść poszczególnych ustaw w 
żadnym wypadku nie mogłyby na to 
pozwolić. 

Abstrahując od kierunku w jakim 
pójdzie reforma państwa w Polsce, 
zależnego oczywiście od naszych wła- 
snych potrzeb i własnych odrębnych 
Warunków, pod względem szerokich 
pełnomoenictw winniśmy iść za przy- 

kładem Włoch, czemu żadne względy 

formalne nie stoją na przeszkodzie. 
Treść ich zależna jest od programy 
nowego rządu, a: 

Na program ten, szeroki i śmiały 
program wielkiej reformy w pierw- 
szym rzędzie w dziedzinie stosunków 
gospodarczych, z zaufaniem czeka 

dziś społeczeństwo polskie. 

B. W. 
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Prezydent Rzeczypospolitej powierzył Z powodu wielkiego powodzenia we Lwowie 

tworzenie Rządu prof. Bartlowi. 

(Telefonem 

W związku z piątkową noeną kon- 
ferencją p. Prezydenta, * w której 
wzięli udział Marszałek Piłsudski i 
premjer dr. Bartel, dowiadujemy się, 
iż p. Prezydent bardzo dokładnie in: 
formował się o wszystkich bieżących 
zagadnieniach polityki padątwowej, 

„P. Prezydęnt pragnął bowiem 
przed powzięciem decyzji eo do po- 
wołania nowego rządu mieć wszelkie 
potrzebne ku temu podstąwy. 

W dniu wczorajazym konferencja 
trwała w dalszym ciągu. 

W. wyniku powyższych rozmów 
P. Prezydent w godzinach wieczor- 
nych powierzył p. dr. Bartłowi 
misję utworzenia nowege gabinetu. 

Prof. Bartel prosił p. Prezydenta 
0 trzydniowy termin, podczas które- 
go zastanowiłby sią nad możliwością zen polecenia p. Prezy- 
enta, 

Prof. Baziel wyjechał wozoraj a 
£097. 6 m. 40 wiecz, Y towarzystwie 
sekretarza Rady Miniitrów Legieżyń- 
skiego w sprawach, związanych 2 je- 
8 zajęciami profesorikiemi na tam- 

jszej politechnice, 

P, pręmier powraca do Warsza- 
wy w środę rano i wówczas ma 
ZĘ stąpić do formowania nowego 

Zastępstwo p. Prezesą Rady Mi- 

Przypuszczalni kandydaci. 
od własnego korespondenta z Warszawy). 

uistrów objął p. Mia, spraw. wewn. 
Młodzianowski. k 

‚ № powodzi najrozmaitszych kom- 
binącyj, dotyczących utworzeula przy- 
szłego rządu, wymieniane są między 
innemi Kandydatury:—sen. Steckie- 
£0 na stanowlsko min. rolnictwa, 
prof, Zdzisława Ludkiewicza, na 
Stanowisko min. reform rolnych. 

Co się tyczy ministra skarbu to 
wymieniano jako kandydata prof. 
Wieniawskiego, b. ministra przemy- 
sła i handlu Klarnera, b. ministrów 
skarbu Michalskiego i Byrkę oraz 
prof. Krzyżanowskiego z Krakowa, 

Mówi się jednakże o pozostaniu 
na tem stanowisku obecnego minigtra 
Gabrjela Czechowicza. 

* 

W związką y powyższem wczo- 
rajszy „Nowy Kurjer Polski“ pisze: 

„Paki pozostania p. Bartla na sta- 
nowisku premjera dla nikogo nie u- 
lega wątpliwości. Ale na czele jakie- 
go gabinetu? Jest to tajemnicą czyn- 
ników obradujących na Zamku, — w 
każdym razie nie na Wiejskiej. 
Wszelkie więc pogłoski sejmowe o 
składzie przyszłego gabinetu nie ma- 
ją i nie mogą mieć żadnych podstaw, 
Są tylka odbiciem dawnych zwycza- 
jów „robienia rządu w kułuarach* Inb 
wyrazem życzeń pewnych ugrupo- 
wań parlamentarnych*. 

Prasa gdańska o Marszałku Piłsudskim. 
GDANSK 5-VI. (Pat). „Danziger 

Neueste Nachrichten“ zaihieszozają 
nowy artykuł poświęcony Marszałko- 
wi Piłsudskiemu, w którym to arty- 
kulę między innemi 824: 

Patrząo 2 oddalenia na wypadki 
warąząwskie odnosi się coraz silniej 
wrażenie, że Piłsudski nie określał 
wcałe tępminu wybuchu, lecz że zo- 
stai do rewolucji wciągnięty. 

Po zakończeniu rewolty mnięaa- 
no powszęchnuie, że Piłsudski ogłosi 
gie dyktatorem i rozwiąże Sejm, 
Tymczageą z ust jego: usłysząna 
ałową miękkie, ludzkie, może zanadto 
ludzkie. Opanawąło, go zmęczenie 
Objawy te nie zgadzają się woale z 
dyktaturą. 

Później zaskoczyła wszystkich no- 
wa niespodzianka. Marszałek Piłsud- 
ski powraca na grunt legalności, 
zmęczenie jego ustępuje, a równo- 
cześnie coraz wyraźniej ujawnia on 
swoje poglądy na nawy system rzą- 
dów w Polsce, Dyktaturę nadal sta- 
nowczo odrzuca. 

W dalszym ciągu artykułu autor 
* spominając o separatystycznych obja- 
«dh w Poznańskiem stwierdza, że 
ruch ten został zanadto przeceniony. 
Rezygnację swoją po dokonanym wy- 
borze na Prezydenta Rzeczypospo- 
litej Marszałek Piłsudski dowiódł, że 
jest wielkim mężem stanu, Jego 
rozum polityczny dopomaga mu do 
zupełaego zwycięstwa, 

„Neue Freie Presse* o nowym Prezy- 
dencie Polski. 

WIEDEŃ, 5-VI. Pat. „Neue Freie Presse* zamieszcza artykuł o no- 
wym prezydencie Polski, przyczem wyraża Radzieję, że nowy prezydent 
zdoła przeprowadzić reorganizację wewnętrzną Polski. 

Słychać — pisze dziennik — że Marszałek Piłsudski gotów jest sta- 
nąć na czele nowego rządu, aby wspólnie z Prezydentem Mościckim prze- 
prowadzić dzieło sanacji politycznej i administracyjnej. : 

jeżeli do tego przyjdzie, wówczas obu tym mężom stanu, którym 
Zgromadzenie Narodowe wyraziło zaufanie, uda się niewątpliwie doprowa- 
dzić Polskę do lepszej przyszłości, 

Minister Zaleski o polityce zagranicznej 
Polski. 

RZYM, 5-Vf. Pań. Na łamach dziennika „Stampa* ukazał się ostatnio 
wywiad korespondenta tego dziennika z ministrem Zaleskim, który oświad- 
ozył, że polityka zagraniczna Polski nie ulegnie żadnej zmianie, 

Korespondent donosi, że minister oświadczył mu, iż tylko dla obser- 
watorów powierzchownych wypadki warszawskie mają charakter reakcyjny 
i antyparlamentarny. 

W rzeczywistości czyn Marszałka Piłsudskiego jest czysto demokra- 
tyczny i podtrzymywany przez lud. Czyn ten nie był skierowany przeciw 
zasadzie parlamentaryzmu, lecz przeciw obecnemu, nie będącemu wyrazem 
większości społeczeństwa, parlamentowi, 

_ Uzdrawiając parlament i przeprowadzając pewne reformy konstytu- 
cyjne i w prawie wyborczem, rząd sądzi, że odda nie małą usługę demo- 
kracji. 
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Wielkie wyróżnienie prof. Askenazego. 
WARSZAWA, 5.VI (Pat.). Z inicjatywy wybitnych mężów stanu euro- 

pejskich i amerykańskich założona została w miesiącu ubiegłym w Paryżu 
na podstawie zątwierdzonego przez rząd francuski statutu poważna insty- 
tucja pod nazwą Academie Diplomatique Internationale. 

° № czele nowej akademji stoi prezydjum, w skład którego wchodzi 
cały szereg wybitnych ambasadorów. 

Prezydjum akademji pismem z dnia 24 maja r. b, w nader zaszczytnych 
wyrazach zawiadomiło prof. Szymona Askenazego 0 dokonaniu jego wyboru 
na członka komitetu ze strony Polski. 

Prof, Askenazy po zasięgnięciu w tej mierze opinji Ministerjum Spraw 
7 Zagr. wybór przyjął. 

0. Runiczem , = 
Lidji Szalapinej : 

Wyznaczona premjera w teatrze „HELI 
d.5bm. zostala przeniesiona na 

: poniedzialek d. 7 b. m. 
Bilety sprzedane są ważne na poniedziałek. 
z iii 

Wiadomości politytzne. 
(Telef. od wł. koresp, z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 11 m. 45 w po- 
łudnie p. Prezydent Rzeczypospolitej 
przybył w towarzystwie szefa kance- 
larji cywilnej p. Lenca,. komisarza 
rządu gen. Składkowskiego vi ppułk. 
sztabu generalnego Ulricha do gma- 
chu Sejmu i złożył marsz, Ratajowi i 
marsz. Trqmpczyńskiemu wizyty w 
ich mieszkaniach prywatnych. 

Wizyty te miały charakter ofi- 
cjalny, 

© 
Marsz. Trąmpczyński zwołał ple- 

narne posiedzenie Senatu na. środę 
przyszłego tygodnia o g. 5 po poł. 

Tegoż dnia przed południem odr 
będą się posiedzenia senackich komi- 
syj: prawniczej i gospodarstwa apo- 
łecznego. Obie te komisje przystąpią 
do rozpatrywania projektu ustaw za- 
łatwionych przez Sejm, 

e 
„Kurjer Poranny* donosi, iż. we- 

dług wszelkiego prawdopodobieństwa, 
Sejm będzie zwołany w połowie b. 
m. Izbie przedstawiony zostanie wnio- 
sek rządowy 0 rozszerzenie praw 
Prezydenta Rzeczypospolitej w kie- 
runku rozwiązywania Sejmu, a. na- 
stępnie wniosek o udzielenie Prezy- 
dentowi Rzplitej szeregu pełnomoc- 

nietw. $ 

Wczoraj w dzienniku ustaw uka- 
zało się rozporządzenie wydane na 
mocy uchwały ostatniego posiedzenia 
Rady Ministrów, a wprowadzające 
rozporządzenie, w myśl którego na 
terenie województw Poznańskiego i 
Pomorskiego dozwala się wprowadzć 
stan wyjątkowy. 

Dodać należy, iż jeśli idzie o wo- 
jewództwo Pomorskie, to Rada Mi- 
nistrów wydała powyższe zarządze- 
nie na prośbę wojewody pomorskie- 

o, zaś co się tyczy wojowództwa 
Poczatakiejgć, to w rozporządzeniu 
zaznaczono, iż wojewoda poznański 
może skorzystać z tego zarządzenia, 
ub — jeśli uważa za stosowne—nie 
wprowadzać stanu wyjątkowego na 
terenie tego województwa. 

© 
Dziś w południe p. marsz. Rataj 

wyjeżdża na kilkodniowy odpoczynek 
do Białowieży. 

Wozoraj w godzinach popołud- 
niowych ukazały się w kilku pismach 
warszawskich pogłoski o zamierzo- 
nej jakoby rezygnacji marsz. Rata- 
ja ze swego stanowiska. u 

Korespondent nasz zwrócił się 
w tej sprawie do p. marsz. Rataja, 
który pogłoskom nie zaprzeczył i 
oświadczył, iż motywem jego ewen- 
tualnej rezygnacji jest przedewszy- 
stkiem zły stan zdrowia, 

Decyzję swą poweźmte p. Mar- 
szałek po swym powrocie z Biało- 
wieży, gdyż wówczas będzie mógł 
się zorjentować, czy stan zdrowia 
pozwoli mu na dalsze sprawowanie 
jego wysokiego urzęda. 

Poza tą oficjalną wiadomością do- 
wiadujemy się, iż motywem ewentu- 
alnej rezygnacji p. marszałka były 
między innemi wypadki majowe, pod- 
czas których p. marszałek musiał się 
podjąć roli pośrednika i pacyfikatora 
między obu walczącemi obozami, roli 
z natury swej rzeczy bardzo trudnej 
i ciężkiej. Marszałek był wówczas 
niejednokrotnie świadkiem poniżenia 
Sejmu, którego urzędowo powinien 
był bronić. 

Dalszym motywem rezygnacji p. 
marszałka są również podobno incy- 
denty, jakie miały miejsce w związku 
z miejscem przysięgi nowoobranego 
Prezydenta, marszałek bowiem w tym 
względzie był raczej zwolennikiem 
klubu „PPS“, 

e
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Zagranica © przewrocie w Polsce. 
Naogół trzeba przyznać, że prasa 

zagraniczna traktuje zawiłe i nieraz 

dla. społeczeństwa polskiego niewy- 

tłómaczone wypadki, które się ostat- 

niemi czasy w Polsce rozegrywały, 
z dużą przenikliwością i zrozumie- 

niem. 
Rzecz prosta, najwięcej miejsca i 

uwagi poświęca zagadnieniom polskim 
prasa sąsiadujących z nami bezpo- 
średnio Niemiec, lecz żywe echo wy- 

wołał nasz przewrót również w Cze- 
chosłowacji, Francji, a zwłaszcza w 
Anglji. 

Można ogólnie zaznaczyć, że pra- 
ga angielska wszelkich odcieni, Za- 
cząwszy od rządowego „Times'a” a 
kończąc na liberalnym „Daily The- 
aphie", widzi w polityce Marszałka 

Piłsudskiego rękojmię gwarancji pra- 
worządności i sprawiedliwości w 
Polsce, zwłaszeza w dziedzinie po- 
lityki mniejszościowej, na którą sfery 
angielskie są tak wrażliwe. 

To przekonanie napawa opinję 

angielską daleko idącem zaufaniem 

do reform, zainicjowanych przez 

Marszałka, a podjętych dziś przez 

nasze sfery miarodajne we wszyst- 

kich resortach, co rokuje poczyna- 

niom naszych dzisiejszych czynni- 

ków rządowych duże poparcie an- 

gielskie na polu międzynarodowem. 

Z dużem zrozumieniem sytuacji i 

ogromnem przekonaniem 0  autory- 

tecie Marsz. Piłsudskiego wyraża się 

też naogół prasa francuska. ? 

Korespondent francuski Sauerwein, 

który. uzyskał niedawno specjalny 

wywiad u Marsz. Piłsudskiego, pisze 
na łamach „Matin*, co następuje: 
„Plan Piłsudskiego jest jasny. Prag- 
nie on zmiany Konstytucji, która 
według niego prowadzi Polskę do 
anarchji i bezwładu. Jako Prezydent, 

nie mógłby on w tym kierunku dzia- 
łać, gdyż nie miałby nawet prawa 
przewodniczenia posiedzeniu Rady 
Ministrów. Dlatego woli Marszałek 
pozostać na. takiem stanowisku, na 
którem mógłby urzeczywistnić swe 
plany*. 

„Le Temps* również poświęca 

rezygnacji Marszałka obszerny ar, 
tykuł wstępny w którym przypomina 
że Piłsudski niczem nie wykazał chę- 
ci zagarnięcia zwierzchniej władzy 
w Polsce dla siebie, a przeciwnie, 
omijając dyktaturę, która mu się 14 
maja sama nasuwała, dążył jedynie 
do sprowadzenia wypadków na tory 
normalne, aby w ten sposób zapobiec 
niebezpieczeństwu wojny domowej, 
co mu się też w zupełności udało. 

Zezwolenie przez Marszałka Pil- 
sudskiego na postawienie swej kan- 
dydatury na Prezydenta tłomaczy 
„Le Temps” również chęcią z jego 
strony zalegalizowania wypadków 
majowych przez Zgromadzenie Na- 
rodowe. Lecz tu po rezygnacji Mar- 
szałka„Le Temps* uderza na trwogę 
temi słowy: 

„Tylko jeden Marszałek Piłsud- 
ski ze względu na swą ogromną po- 

pularność i autorytet bohatera naro- 
dowego może uzyskać od Sejmu tak 
wielkie ofiary (rorszerzenie kompe- 
tencji Prezydenta i odroczenie się). 
Z chwilą zaś gdy Piłsudski odmawia 
przyjęcia godności Prezydeuta, nasu- 
wa się pytanie, jakiemi drogami za- 
mierza on osiągnąć swój cel?* 

Jak z tego widzimy, „Matin”, któ- 
ry rozporządzał specjalnym wywiadem 
z Marszałkiem, o wiele spokojniej i 
bardziej rzeczowo potrafił ocenić sy- 
tuację w Polsce, niż „Le Temps”, 
chociaż z obu tych dzienników prze- 

Wise w sprawie Reduty” 
Zdawałoby się, że próba urządza- 

nia wiecu w dniu Bożego Ciała jest 
parażona na zupełne fiasco, że komu 
by się chciało iść na wiec po długiej 
1 męczącej procesji w skwarny dzień. 
Czwartkowe doświadczenie zaprze- 
ezyło jednak temu. Dowiodło także, 
ile w Wilnie znaczy już sam dźwięk 
słowa: „Reduta*, mogący w najnie- 
pomyślniejszych warunkach (także 
bardzo późna reklama) ściągnąć na 
wiec pokaźną liczbę ludzi bądź tylko 
zaciekawionych przedmiotem jego, 
bądź szczerych przyjaciół tej gro- 
madki ofiarnych i bezinteresownych 
pracowników sztuki, jaką jest Zespół 
„Reduty“. Sala teatru na Pohulance 
amiała wypełnione trzy czwartych swo-- 
ich miejsc, co przy wyżej wspomnia- 
nych warunkach jest dużym sukce- 
sem. 

Wiec zagaił red. Janusz Ostrow- 
ski, krótkiem wyjaśnieniem zadania 
tegoż, poczem przewodnictwo objęli 
dziekan wydziału humanistycznego 
U. S. B. prof. Kolbuszewski oraz p. 
Czarnocki (jako zastępca). 

Szereg mówców rozpoczął profes, 

bija jednakowa wiara w genjusz Pił- 
sudskiego. 

Prasa niemiecka korzysta z każ- 
dej sposobności, by wyciągnąć swe 
osobiste porachunki z Polską, Więc 
poseł do Reishstagu von Rheinbaben, 
omawiając na łamach „Taegliche Rund- P 
schau* program gospodarczy nowego 
Rządu Połskiego, wyraża zdziwienie, 
że Polska nie wdrożyła dotąd starań 
o naprawę stosunków handlowych 
polsko-niemieckich. 

Zaś w „Berliner Tageblatt* wyra- 
ża się dr. Muller o Polsce, jako 0 
państwie, będącem w ostatniem sta- 

djum rozkładu z racji korupcji mo- 
ralnej, rozpętania nacjonalizmu i mi- 
litaryzmu, który, rzekomo, pochłania 
Iwią część budżetu polskiego. Dzien- 
nik widzi w Marszałku Piłsudskim 
człowieka, który przyszedł zwalczać 
powyższe braki polskiego życia pań- 
stwowego i który, o ile chce osią- 
gnąć swój cel, to musi źrewidować 
również polską politykę w stosunku 
do mniejszości narodowych, która by- 
ła dotąd stale według „Berliner Ta- 
geblatt* pod wpływem zaciętego na- 
cjonalizmu polskiego. 

Przewrót Piłsudskiego różni się 
bardzo od przewrotów: Primo de Ri- 
very, Mussolini'ego, czy Pangalosa, 
bo ci przychodzili rządzić przy po- 
mocy nacjonalizmu i teroru, podczas 
gdy Piłsudski przychodzi z hasłem 
liberalizmu. Dlatego też, zdaniem 
dziennika berlińskiego, nie może Pił- 
sudski objąć najwyższej władzy w 
narodzie, gdyż władza jego mogłaby 
się opierać tylko na entuzjazmie tłu- 
mów, a entuzjazm ten prędko wy- 
gasa. 

„Niezależnie jednak od usunięcia 
się Piłsudskiego na plan drugi, pi- 
sze „Berliner Tageblatt* rządy w 
Polsce będą niewątpliwie nosiły jego 
pieczęć". 

Czechosłowacka „Prager Presse" 
wyraża zdziwienie z tego, że wypad- 
ki majowe doprowadziły w rezulta- 
cie do wyboru Prezydenta Mościckie- 
go i uważa to za brak konsekwencji 
faktów. 

Składając hołd demokratycznemu 
sposobowi przeprowadzenia przez 
Marsz. Piłsudskiego przewrotu w 

Polsce, wyraża jednak organ czecho- 
słowacki przekonanie, że te ciemne 
siły, przeciwko którym Piłsudski wy- 
stąpił, nie są jeszcze w Polsce po- 
konane, lecz w każdym razie, Pił- 
sudski potrafił dać gwarancję, że wy- 
padki w Polsce potoczą się drogą 
ewolucji, a nie rewolucji. 

Dalej wyraża „Prager Presse* 
optymistyczny pogląd na polskie zdol- 
ności odrodzenia gospodarczego dzię- 
ki dużym naturalnym  bogactwom 
kraju. 

Na zakończenie przytacza organ 
p. Benesza wielce znamienne zdanie 
Paula Boncoura o Polsce, które tak 
brzmi: Z pobytu mego w Polse wy- 
nlosłem wrażenie, że tam się de- 
cydują losy Europy". 

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. 

     

    

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

U. S. B. Stefan Srebrny dłuższem 
i bardzo pięknem przemówieniem, w 
którem dał zarys historji i ideologji 
„Reduty*, omówił wyniki jej pracy 
w Wilnie, oraz opisał niezwykle cięż- 
ki warunki w jakich Zespół ргасо- 
wał od początku, jak warunki te nie 
pozwoliły „Reducie* rozwinąć całej 
pełni jej walorów, jak wreszcie w 0- 
statnich czasach (kwiecień, maj, czer- 
wiec) sytuacja stała się wprost kata- 
stroficzną, gdyż Zespół często nie 
miał na chleb nawet, nie mówiąc już 
o obiadach, przy wytężonej pracy ar- 
tystycznej. Prof. Srebrny zakończył, 
iż hańbą byłoby dla Wilna, a i nie 
tylko Wilna, gdyby taki teatr jak 
„Reduta* nie mógł się w niem u- 
trzymać. 

Prof. Rożek przemówił krótko i 
serdecznie zaznaczając, iż z innych 
miast stolica zabrała kwiat, elitę ar- 
tystyczną, Wilnu dała z tej elity 
kwiat przedziwnie piękny. Okrzyk 
„Nie damy Reduty!* którym zakończył 
swoje przemówienie, podchwyciła pu- 
bliezność przypieczentowując go bu- 
rzą oklasków. 

P. dyr. Urbanowiez uwydatnił to, 
co odróżnia „Redutę* ой innych te- 
atrów i wyraził nadzieję, że t. zw. 
czynniki miarodajne (magistrat) zro- 

W dn. 4 i 5 czerwca rozpoczęto 
już przenoszenie z Belwederu na Za- 

mek urządzenia biurowego, aktów 

kancelarji cywilnej i adjutantury ge- 

neralnej p. Prezydenta Rzeczypospo- 

Mona personalny domu cywilnego 

i wojskowego Prezydenta chwilowo 

pozostał bez zmiany. Niewątpliwie 

jednakże będą przeprowadzone tutaj 

ewne przesunięcia. Dotychczasowy 

szef kancelarji cywilnej p. Lenc nie 

pozostanie prawdopodobnie na swo- 

jem stanowisku. 
© 

Jak się dowiadujemy, po dłuższych 

przygotowawczych . rozmowach rząd 

zaprosił prof. Kemmerera, ażeby przy- 

jechał do Warszawy celem przepro- 

wadzenia studjów nad finansową go- 

spodarką Polski. | 

Prof. Kemmerer przyjął zaprosze- 

nie i przybędzie do Warszawy w to- 

warzystwie szeregu ekspertów ame- 

rykańskich z% dziedziny bankowości, 

kasowości i administracji skarbowej. 
Przyjazd prof. Kemmerera spodzie- 

wany jest w początkach lipca. 

Dowiadujemy się, iż wojewoda no- 
wogródzki gen. Januszajtis ma ustą- 
pić ze swego stanowiska. 

2 bifwy Kowieńskiej. 
Otwarcie Ill Sejmu Litewskiego. 

2 czerwca o godz. 12 m. 10 Pre- 
zydent Republiki p. A. Stulginskis u- 
roczyście otwiera III Sejm. 

Prezes Ministrów p. L. Bistras Od- 
czytuje akt otwarcia, p. Prezydent wy- 
głasza obszerną mowę, w której czy- 
ni szczegółowy przegląd prac Il Sej- 
mu. 

Następnie zostaje  odśpiewany 
przez wszystkich posłów litewskich 
hymn narodowy. 

W dalszym ciągu następuje przy- 
sięga i uroczyste przyrzeczenie po- 
słów nowego Semu, po którem na- 
stępuje obiór Przzydjum, w wyniku 
którego na Marszałka Sejmu obrano 
dr. Jana Staugajtisa (lud.), na | wice- 
marszałka inż. Siefana Kairysa (Soc. 
dem.), na II wicemarszałka ks. Jana 
Stepanawiczusa (chrz. dem.). 

  

Dr. Staugautis o najbliższych za- 
daniach nowego sejmu i rządu. 

RYGA, 5-VI. (Tel. wł.). Jak dono- 
si „Siewodnia* z dn. 5 bm. dr. Stau- 
gajtis przyjął korespondenta tego 
pisma, udzielając mu wywiadu w spra- 
wie najbliższych zadań nowego sej- 
mu litewskiego i rządu. 

Między innemi dr. Staugajtis pod- 
kreślił, że rządy w Litwie przeszły 

„obecnie z rąk prawicy do koalicji le- 

wiey. 

Zmiana ta ma być zapowiedzią 

surowego przestrzegania praw, w myśl 
demokracji i postępu. 

Nowy rząd opierając się na de- 

mokratycznej większości Sejmu, zaj- 
muje się w pierwszym rzędzie zmia- 
ną ustaw i rozporządzeń, krępują- 
cych osobistą i polityczną swobodę 
obywateli i zapoczątkuje panowanie 
prawa i sprawiedliwości. 

Najbliższym zadaniem będzie spra- 
wa zmiany rozporządzeń o stanie 
wyjątkowym i wojennem i powrót 
do normalnego i prawnego życia. 

Pozatem Sejm i rząd będzie kie- 
rował się jaknajwiększą oszczędno- 
ścią w wydatkach państwowych. 

Co się tyczy mniejszości to wszel- 
kie prawa zagwarantowane im przez 

zumieją znaczenie tego teatru w Wil- 
nie i przyczynią się materjalnie do 

jego utrzymania w naszem mieście. 
P. Czarnocki wdał się w zawiłą 

a nieudolną krytykę repertuaru „Re- 
duty“, twierdząc, jakoby tenże całko- 
wicie nie nadawał się dła szerszych 
mas i żądając obniżenia jego poziomu. 

Wywody p. Oz. zawiłe i mętne 
znakomicie zbili red. Ostrowski i p. 
Ladowski (z Tow. Uniw. Rob.). P. 
Ladowski w swojej krótkiej, ale 
wręcz bez przesady można powie- 
dzieć świetnej replice udowodnił, że 
klasa robotnicza Wiłna rozumie i po- 
piera Redutę o ile tyłko może. Przy- 
toczył fakt że po przedstawieniu 
(popołudn.) „Przepióreczki* 70 osób 
z jednego tylko związku zawod., 
w którym p. L. pracuje zostało się 
bez obiadu na wieczornem przedsta- 
wieniu „Wesela*, Nawiasem mówiąc 
p. Cz. atakował także i „Przepiórecz- 
kę“, jako utwór „nieodpowiedni* dla 
„plebsu* (sic), za który to termin 
dostał również należytą odprawę. 

P, Bohdziewicz w imieniu Akad. 
Koła oświadczył, że czas nieobecno- 
Ści Reduty w Wilnie młodzież aka- 
demicka wyzyska na należytą propa- 
gandę w celu iepszego zaznajomienia 
z Redutą szerszej publiczności Wilna, 

konstytucję będą w zupełności uwzględ 

nione. 
Rząd, według wszelkiego prawdo- 

podobieństwa będzie zorganizowany 

na podstawie koalicji z udziałem 80- 

cjal-iemokratów. : 

Co do polityki zewnętrznej dr. 

Staugajtis mie widzi żadnych powo- 

dów aby była zmieniona i prawdopo- 

dobnie będzie ona prowadzona po 

tej samej linji co dotychczas. 

Kto będzie prezydentem! Litwy? 

RYGA, 5-VI. (tel. wł.) Jak nas 
informują z Rygi nacjonaliści zdecy- 
dowali się wysunąć jako swego kan- 
dydata na stanowisko prezydenta re- 
spubliki p. Smetonę. 

Wiadomość ta wywołała wielką 
sensację w litewskich kołach parla- 
mentarnych, gdyż dotychczas pano- 
wało przekonanie, że Smetoną nie 
wystawi swej kandydatury, co zabez- 
pieczało wybór kandydata ludowców 
dr. Griniusa. 

Według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa wybrany zostanie dr. Gri- 
nius, 

Wyniki wyborów w znacznym 

stopniu zależne są od stanowiska 

mniejszości. 

Na wypadek wyboru  Griniusa, 

Smetona miałby podobno zostać głó- 

wnym państwowym kontrolerem. 
am cz a 

twiątek Lufowo - Narodowy napra- 
wia Polskę, 

Związek Ludowo-Narodowy wydał 
odezwę, w której pisze: 

„W kraju szerzy się anarchja i roz- 
strój, wykorzystywane przez wywro- 
towców. Komunizm podnosi ROW 

Do walki z złem, które w Polsce się 
szerzy, występuje Związek Ludowo- 
Narodowy, rozwijając w całej Polsce 
pracę organizacyjną, tworząc zwarte 
szeregi obrony narodowej. Praca ta, 
od której zawisła przyszłość narodu 
i państwa, wyimaga obok nakładu sił 
także i środków materjalnych. Po te 
zwraca się Związęk Ludowo-Narodo- 
wy do wszystkich, którym leży na ser- 
cu dobro Polski“. pri 
W porę uznali panowie Głąbińscy, 

Grabscy ect. konieczność powrotu do 

lojalności względem Państwa, ciekawe 
tylko, jak chcą oni łączyć walkę z 

anarchją z następującym postulatem, 
którym kończy się ich uchwała klu- 
bowa z dn. 4 czerwca rb. 

„Klub parlamentarny Związku Lud,- 
Narodowego oczekuje, źe rząd, zgodnie 
z Konstytucją, zarządzi uchylenie SzY- 
kan, jakim dotychczas ludzie i organy 
rasowe obozu narodowego podlega- 

ją. (Podkreślenie Red.). 
Sprawa rozpatrywana pod tym 

kątem nabiera oświetlenia, że to nie 
o dobro Państwa, a o własny interes 
partyjny chodzi autorom odezwy, któ- 
ry pod zmyślonym pretekstem „a- 
narchji i rozstroju* chce wzmocnić 
własne szeregi partyjne, by je póź- 
niej w nieznanym jeszcze kierunku 
obrócić, 

Dyplomacja uprzedza takty. 
Francuskie pisma, a mianowicie „Euro- 

pe nouvelie“, piszą o rozmowie, którą Od- 
był ambasador francuski p. Laroche z Mar- 
„szałkiem Piłsudskim w przeddzień zamachu 
stanu z d, 13 maja. Mianowicie wypytując 
p. Marszałka o linję polityki zewnętrznej 
Polski, otrzymał wyczerpującą i przychylną 
odpowiedź. W zapatrywaniach Marszałka i 
sprawach związków politycznych Polski, u- 
słyszał p. ambasador Laroche zapewnienie, 
że stosunki z Francją nie ulegną żadnej 
zmianie. Osobiście Marsz. Piłsudski pochwa- 
la układy locarneńskie i życzy sobie widzieć 
w dalszym ciągu rozwój polityki pokojowej 
pomiędzy Polską i wszystkimi krajami są- 
siednimi, nie wyłączając Rosji. į 

P. Laroche, na mocy tych wiadomości, 
mógł wysłać do swego rządu depeszę, u- 
przedzającą o kilka godzin zamach stany, 
którego charakter wobec tego nie wywołał 
w. sferach rządowych francuskich większego 
niepokoju. 

która jeszcze jej należycie nie poz- 
nało, 

P. Ostrowski oświetlił należycie 
niezaszczytną rolę magistratu wileń- 
skiego, który nietylko że nie poma- 
ga Reducie ale (a to zostało dowie- 
dzonem) jeszcze 
zdzierając 
ki etc. 

Wiec zakończyła uchwalona przez 
aklamację następująca rezolucja: 

Rezolrcja wiecu w sprawie Re- 
duty z dnia 3 czerwća 1926 r. 

Mieszkańcy Wilna, zebrani w dniu 
3 czerwca 1926 roku na wiech W 
sprawie Reduty po wysłuchaniu sze- 
regu przemówień, oświetlających z 
7 strony wielkie zasługi Zespo- 

u na polu artystycznym i społecz- 
nem, z drygiej zaś jego katastrofal- 
ny stan materjalny, postanawiają 
zwrócić się do władz rządowych i 

na niej zarabia 
przeróżne opłaty, podat- 

samorządowych z żądaniem zagWa- | 
rantowania jaknajdalej idącej pomocy 
w zaspokojeniu potrzeb materjalnych 
Reduty, która w takim stanie, jak 
obecnie, pomimo poświęceń ze stro- 
ny Zespołu, wytrwać na swym sta- 
nowisku nie może. Zebrani stwier- 
dzają, że władze, szczególniej samo- 
rządowe, okazały wobec spraw kul- 
tury artystycznej niczem  niewytłu- 

    
MIGAWKI. — 

W dniu wyboru Prezydenta. 

A Wilno po swojemu. 

O godz. 9-ej rano. Dwie Józefuoweczki 
koło straganów na Łukiszkach dzielą się 
wrażeniami politycznemi. „A jej Paniutka, 
dek cosz będzi? Słysze pan Piłsudski 0d- 
kazuje sie i niechce panować, kiedy zaupo- 
rzył siel* Nie daj Ty Boże, wiadomo... fa- 
naberzysty, nadojedli jemu w tej Arszawie 
tak on im sztuka sprawił; niechaj tancujo 
mówi, i słysze... ® dasz Pani wiary? Kij 
samemu najgłówniejszemu, nazywa się, 

posłu, pokazał”. 
„Ajej moja Pani żeb tylko Litwiny do 

nas przez to nie wleźli*. 
„A nie lękaj się Pani, kiedy by i leźli 

to im Piłsudski da po...” (tu nastąpiło zna- 
ne wyrażenie p. Marszałka). 

Godzina 7-ma wieczór. Manifestacja z 
powodu obioru Prezydenta. Muzyka gra 
capstrzyk, kilkunastu wyrostków biega po 
bokach, publiczność spogląda obojętnie. 
Przy budce wody sodowej kilku obywateli 
i jedna obywatelka miasta Wilna. Reagują 
po naszemu, spokojnie, na zdarzenia. 

„Czego grajo?* Musi co Prezydent jest*. 
„Ot natarmosili się w tei Warszawie, go- 
rońcy naródl'... 

„l nie rozmówisz się z jemi spokojnie, 
zaraz sunie sie bić sie, a kiedy łajo się!*. 

„Kto nie łaje sie jak zaimipeci sie*... „Do- 
brze że już spokój będzie, tylko czemuż to 
chleb nie otaniał, miał Pan Piłsudski przy- 
jechać i dla dzieci sukieńki, i prezenty przy- 

wieść, bezrobotnym dać cokolwiek, a teraz 
kto jego wie jaki ten nowy będzi... ani mi 
jego znami, ani wiemi kto ona? 

„Cisz pani nie czytasz co w gazecie 
byto?“ „Nu co?“ „A że nic sobie człowie- 

czek, jakiści dyrektor, fabrykę prowadził 
gazówkę znaczy sie robił". 

„Aha... nu cosz tam... wszystko równo, 
on będzi, a Pan Piłsudski będzi rządzić, 
Ot co”. 

„A niechaj sobie, tylkoż żeby chleb nie 
zdrożał i żeb dolary nie skoczyli*... 

Hro. 

Z ZAGRANICY. 
Sytudcja w Kairze. 

LONDYN 4-VI (Pat). Sprawo- 
zdawca „Morning Post* donosi z Kairu 
że powaga sytuacji wzmaga się, 1 

Angielski wysoki komisarz domaga 
się wypełnienia następujących punk- 
tów: zamianowania angielskiego do- 
radcy dla ministra spraw wewnętrz- 
nych, wyboru ministra spraw we- 
wnętrznych tylko za zgodą. wyso- 
kiego komisarza, zamianowanie trzech 
doradców angielskich przy sądach za- 
wodowych oraz przyznania, że kwestje 
Sudanu i oazy Djarabaub zostały za- 
łatwione. 

Desinteressement Francji. 
LONDYN. 5.VI (Pat.) Jak podaje 

londyński korespondent „Chicago Tri- 
bune*, rząd francuski zawiadomił 
rząd angielski, że Francja zachowuje 
wobec zajść w Egipcie zupełne de- 
sinteressement, to znaczy, że Anglja 

    

posiada wolną rękę w sprawie ewen- * 
tualnego cofnięcia proklamacji nie- 
podległości. 

Francja zaznacza jednakże, że do- 
maga się dla siebie również wolnej 
ręki w Marokku i nie życzy sobie, 
aby jakieś inne państwo mieazało się 
w sprawy marokkańskie, 
Francja sprzeciwia się zniesieniu 
kontroli finansowej na Węgrzech, 

PARYŻ, 5.VI (Pat.) „Matin* prze- 
widuje w korespondencji z Gienewy, 
że rząd francuski z imperatywnych 
względów politycznych będzie sprze- 
ciwiał się zniesieniu kontroli finanso- 
wej na Węgrzech. 

% 
maczoną obojętność, nie udzielając 
najmniejszej pomocy materjalnej Re- 
ducie, 

Zważywszy, że Zespół Reduty, 
szerząc najszczytniej pojęty — Ка t 

sztuki polskiej nietylko w Wilnie, * 

ale i na całych kresach spełnia jed- 
no z najpoważniejszych zadań spo-' 
łecznych — zebrani składają Zespo- 
łowi Reduty i Kierownictwu wyra- 
zy uznania za bohaterską i praw- 
dziwie artystyczną działalność. - 

W myśl przytoczonych - faktów, - 
zebrani na wiecu uchwalają upoważ- 

nić Prezydjum wiecu do jaknajener- 

giczniejszego podjęcia kroków wy-. 
jednania u władz odpowiedni 
subsydjów dla Zespołu 

oraz wezwania magistratu miasta 
Wilna do pokrycia długów, zaciąg- 

+ 

Reduty ` 

niętych przez Redutę w związku . 

z odnowieniem Teatru Wileńskiego. 
Nastrój zebrania był b. miły, 

niekiedy 6utunzjastyczny. W  niektó-' 
rych miejscach przemówień zrywały: 

się raz poraz oklaski, zwłąszczą dy 

mówcy wyrażali cześć dla apostol=. 
stwa artystycznego Reduty. Wiec 
trwał około 8-ch godzin. (Sk.) 

w
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Życie gospodarcze. 
Gęsto chmury przesłaniają wschodzące słońce niepodległości naszego 

kraju. Nędza i głód zaglądają w oczy setkom tysięcy bezrobotnych w mia- 

stach. Ludność włościańska na roli zmaga się z trudnościami gospodarczemi. 

Niedostatek gnębi pracowników umysłowych w całym kraju. W tak ciężkich 

czasach na nic się nie zda bezradne załamywanie rąk, 
i narzekanie. 

bezpłodne biadanie 

Każdy, kto chce lepszego jutra dla siebie i dla kraju, kto chce pole- 

pszyć byt swój i swej rodziny i stworzyć jaśniejszą przyszłość nowym po- 
koleniom — musi się imać twardej, codziennej, twórczej pracy! 

Musi się imać nie sam, bo sam słaby jest i nieporadny wobec ogromu 

zadań do spełnienia, ałe pospołu z innymi. 
Bo gromada — to wielki człowiek! 
Takąż codzienną, twórczą pracą, podejmowaną w gromadzie — jest 

spółdzielczość! 
W organizacjach spółdzielczych budujemy własnemi rękami lepszą 

przyszłość dla szerokich mas naszego społeczeństwa, a więc i dla nas 

samych. W organizacjach spółdzielczych pozyskujemy najlepszy oręż do 
walki z biedą i niedostatkiem, najlepsze narzędzie do budowy nowej gospo- 
darki społecznej, w której nie będzie miejsca na trapiące nas dziś klęski 
społeczne. 

Obchód Dnia Spółdzielczości łączy się w tym roku z setną rocznicą 
śmierci Stanisława Staszica — Wielkiego Obywatela Polski, On to przez 
tworzenie Stowazzyszenia włościan hrubieszowskich—starał się zwiastunem 
spółdzielczości w Polsce. Wspomnijmy dziś na jego słowa, że „zginąć mo- 
że tylko naród nikczemny* i ocknijniy się do czynu. 

Centralny Komitet Dnia Spółdzielczości, wzywając wszystkich do udzia- 
łu w obchodzie Swięta Spółdzielczego, pragnie, by stało się ono pokrzepie- 
niem serc, płomiennem wezwaniem do szeregów armji spółdzielczej, pracu- 
jącej dla lepszego jutra szerokich mas ludu pracującego. 

Pomni na to, iż „najczarniejsza noc jest zawsze przed šwitem“, pra- 
cujmy nad przyśpieszeniem chwili, w której się chmury rozproszą, zajaśnieje 
słońce i opromieni tęczowe barwy naszego Sztandaru. Do tego sztandaru 
zwracają się dziś nasze oczy z wołaniem: Witaj jutrzenko nadziei! Za tobą 
zbawienia słonce! 

Wzywamy wszystkich do udzialu w obchodzie Dnia Spółdzielczości w 
dn. 6 czerwca r. b., w niedzielę. 

Centralny Komitet Dnia Spółdzielczości w Polsce. 

W dniu spółdzielczości. 
Powstanie ruchu spółdzielczego 

mniej więcej datuje się od połowy 
dziewiętnastego wieku, mianowicie 
w latach 1846/7 w osadzie niemiec- 
kiej w Weyerbusach,w prowincji nad- 
reńskiej wójt, Fryderyk Wilhelm 

Reiffeizen, organizuje pierwszą Spół- 

dzielnię rolniczą pod nazwą: „Sto- 
warzyszenie dla wspierania nieza- 
możnych rolników*, w 1843 tkacze 
w Roesdelu zakładają pierwsze Sto- 
warzyszenie Spożywców. 

Już przed wojną -spółdzielczość 
była coraz bardziej rosnącym i wi- 
doczniej potężniejącym ruchem spo- 
łecznym, który ogarnął wszystkie cy- 
wilizowane narody. Wojna jednak jak 
wszystkiemu, tak również i spół- 
dzielczości, dała się wielce odczuć, 
niszcząc doszczętnie wiele spółdziel- 
ni. Stosunki powojenne również nie 
sprzyjały rozwojowi spółdzielczości. 
Co. prawda w pewnym okresie byliśmy 
świadkami masowego powstawania 
nowych spółdzielni, były to jednak 
twory.już w zarodku chore nie więc 
dziwnego, że po pewnym czasie u- 
padły. 

Ruch spółdzielczy przez przeciw- 
ników -bardzo często indentyfikowany 
jest z innym prądem społecznym, 
mianowiciė — z ruchem socjalistycz- 
nym. Dla wielu słowo „spółdziel- 
czość* znaczy spółdzielenie, a nie 
spółdziałanie jak je rozumieją spół- 
dzielcy, 

'Z programu socjalizmu wiemy, że 
prze on do rewolucji społecznej i 
gospodarczej i pragnie przygotować 
ją wszelkiemi sposobami, zmierza do 
wywrócenia podstaw obeenego po- 
rządku społecznego i gospodarczego, 
opartego na osobistej prywatnej 
własności pragnąc ją zastąpić wła- 
snością zbiorową i to państwową 
(kolektywizm). Tymczasem — spół- 
dzielczość pozostaje na gruncie pry- 
watnej własności, zdąża stopniowo 
do przemiany i doskonalenia ustroju 
gospodarczego i społecznego przez 
dobrowolne zrzeszenia się ludności 
dla osiągnięcia wspólnych celów go- 
spodarczych drogą solidarności i sa- 
mopomocy w działaniu. 

Ruch spółdzielczy chociaż jest 
ruchem powszechnym, nie jest ruchem 
antypaństwowym, jak twierdzą nie- 
którzy, — przeciwnie wzmacnia on 
siłę i świadomość narodową, czego 
przykład daje spółdzielczość w Niem- 
czech, Danji, Finlandji i Anglji. 

W . spółdzielczości rozróżniamy 
kilka kierunków, z których najwięcej 
się rózwinęły spożywczy i rolniczy. 

Pierwszy -— spółdzielczość  spo- 
żywcza—dąży do zorganizowania pro- 
dukcji w myśl interesów spożywczy. 
Ideałem jej jest powstanie Rzeczypo- 
spolitej Spółdzielczej, w której środ- 
ki prodykcji będą własnością apołe- 
saa — spożywców. Ten kieru- 
nek spółdzielczości szczególnie wielu 
zwolenników znajduje na terenie 
miśst o rozwiniętem życiu. fabrycz- 
nem i tam też naogół rozwija się 
pomyślnie. 

półdzielczość rolnicza, w prze- 
giwieństwie do spożywczej, nie  za- 

mierzą wcale do stopniowej przemią- 
my indywidualnych gospodarstw  rol- 
naw wielkie gospodarstwa zbioro- 
we!'— przeciwnie, pozostaje na grun- 
cie prywatnej indywidualnej własności, 

dąży zaś jedynie do wzmocnienia 
siły wytwórczej poszczególnych go- 
spodarstw, jako też samodzielności 
społecznej ich posiadaczy. 

S. p. Stefczyk, Ojciec polskiej 
spółdzielczości rolniczej, tak określił 
stanowisko i zadania spółdzielczości 
w rolnictwie: 

a) „Spółdzielezość jest w rol- 
nictwie formą dobrowolnej organi- 
zecji pracy gospodarczej najszerszych 
sfer producentów rolnych: 

b) organizacja ta opiera się na 
demokratycznej podstawie osobistej 
równości praw i obowiązków, wol- 
ności pracy i zarobkowania jako też 
poszanowania prywatnego prawa wła- 
sności ziemi; 

c) w działalności swej kieruje się 
spółdzielczość w rolnictwie ogólnemi 
zasadami, wypróbowanemi metodami 
i przewodniemi ideami ruchu spół- 
dzielczego, stosując je samodzielnie 
i w sposób sobie właściwy do wa- 
runków pracy producenta rolnego. 

Zadanie spółdzielczości w rolni- 
ctwie polega w szczególności na tem, 
ażeby gospodarstwo drobne i średnie: 

1. uwolnić z pod zależności od 
kapitalistycznych pośredników; 

2. ulepszyć w nich pracę, uprze- 
mysłowić produkcję i zwiększyć ich 
dochodowość; 

8. całą pracę, wszystkie stosunki 
gospodarcze i wogóle stosunki pomię- 
dzy ludźmi oprzeć na zasadach rze- 
telności, sprawiedliwości, wzajemnej 
pomocy i solidarności tak interesów, 
jak i działania poszczególnych jed- 
nostek. 

Zadanie swoje spełnia spėldziel- 
czość w rolnictwie przez łączenie 
gospodarstw rolnych we własne do- 
browolne, spółdzielcze organizacje, 
niższych i wyższych stopni, a róż- 
nych typów, które: 

1. usuwając pośrednictwo hand- 
lowe postronnych przedsiębiorców, a 
dążąc do bezpośrednich stosunków 
wymienionych ze spółdzielczemi orga- 
nizacjami konsumentów, ujmują w 
swoje ręce zarówno dostarczanie ar- 
tykułów potrzeb domowych i gospo- 
darskich, jak i zbyt produktów  rol- 
niczych; 

2) budują własne gospodarstwo 
pieniężne, kredytowe i bankowe, о- 
parte na oszczędnościach ludowych i 
na własnych spółdzielniach (spółdziel- 
czych) kapitałach udziałowych i re- 
zerwowych: 

8) oddają na usługi drobnych i 
średnich gospodarstw wszystkie po- 
stępy i zdobycze wiedzy ludzkiej, 
najlepsze techniczne środki i urzą- 
dzenia, jakoteż i najtęższe, twórcze 
i kierownicze siły ludzkie; 

4) propagują systematycznie i u- 
miejętnie ducha spółdzielczego i cno- 
ty spółdzielcze, oraz krzewią prak- 
tycznie oświatę spółdzielczą. 

Rozwój spółdzielczości rolniczej 
zależy w wielkiej mierze od skutecz- 
nej działalności zawodowych organi- 
zacji rolniczych, jako kosa nz do 
krzewienia wiedzy rolniczej, do wy- 
twarzania i wzmacniąnią zawodowej 
solidarności i łączności rolników w 
zakresie ich spraw gospodarczych i 
do wspólnej obrony oraz popierania 
interesów rolnictwa. Dlatego potrzeb- 
nem jest wytworzenie stałego współ- 
działania rolniczych organizacji spół- 
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dziełczych z organizacjami zawodo- 
wemi bez uszczerbku dla zupełnej 
samodzielności każdej z tych organi- 
zacji. Współpraca ta oprzeć się win- 
na na wzajemności świadczeń i przed- 
stawicielstwa w głównych organach 
obu organizacji. Niezbędnym jednak 
warunkiem ścisłej współpracy rolni- 
czych organizacji spółdzielczych 7 
zawodowemi jest usunięcie rozbież- 
ności, a osiągnięcie jednolitości or- 
ganizacji i działania w obrębie każ- 
dego z tych dwuch kierunków zbio- 
rowej pracy zrzeszonych rolników". 

A. Kokociński, 

  

„W przeobrażeniu moralnem czło- 
wieka z niewolnika na wolnego twór- 
cę życia — widzi kooperatyzm swoje 
najważniejsze zadanie. * 

E. Abramowski 

„W pojmowaniu życia jako wol- 
nego aktu braterstwa ludzi zawiera 
się cała istota kooperatyzmu.* 

E. Abramowski | 

„Kooperatyšci uczą się także w 
swojem stowarzyszeniu poznawać w 
praktyce różne tajniki gospodarstwa 
Społecznego i rządzić tem gospoda- 
rstwem“ E. Abramowski 

„Szczególniej niebezpieczną dla ru- 
chu Spółdzielczego jest ułuda wszech- 
mocy Państwa. Pod wpływem lub pod 
płąszczykiem tej ułudy szerzone są 
wśród ludności szkodliwe nastroje, 
zawodne nadzieje i rosnące pożąda- 
nia bezpośredniej materjalnej pomocy 
Państwowej darmowych i łatwych ko- 
rzyści z najmniejszym własnym  tru- 
dem i wysiłkiem* 

dr. F. Stejczyk 

„Spółdzielczość nie jest tylko mo- 
dną formą chwilowych, powierzchow- 
nych nastrojów i poczynań  Społecz- 
no-gospodarczych bez towarowych 
podstaw w naturze realnych stosun- 
ków lecz przeciwnie wielkim i głębo- 
kim prądem naturalnym w rozwoju 
stosunków gospodarczych i społecz- 
nych u narodów o najwyższym po- 
ziomie cywilizacji * 

dr. F. Stefczyk 

  

Kronika miejscowa. 

Walne Zebranie Centralnej Kasy 
Spółek Rolniczych Oddział 

w Wilnie. 

W dniu 8 czerwca 1926 r. 0 go- 
dzinie 12-ej odbędzie się zwyczajne 
walne zebranie Centralnej Kasy 
Spółek Rolniczych, w lokalu Stowa- 
rzyszenia Techników Polskich, Wilno 
ul. Wileńska 33, z następującym po- 
rządkiem obrad: 

1, Zagajenie. 
2. Odczytanie protokułu z ро- 

przedniego Zebrania. 
8. Sprawozdanie rachunkowe i z 

działalności Centralnej Kasy i Od- 
działu. 

4. Wybór delegatów na Walne 
Zebranie Centralnej Kasy. 

5. Referat p. t. „Znaczenie spół- 
dzielczości w rolnictwie" p. E. Tau- 
rogiński, i 

Do udzialu w Zebraniu ma prawo 
każdy członek Centralnej Kasy, ma- 
jący siedzibę w okręgu działania 
Oddziału Wileńskiego. Spółdzielnie 
wysyłają po jednym delegacie z piś- 
miennem upoważnieniem Zarządu do 
zastępowania Spółdzielni na Walnem 
Zebraniu. 

Oprócz delegata, w Zebraniu mo- 
gą brać udział również inni człon- 
kowie Spółdzielni w charakterze 
gości. 
  

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

I. Waluty 
sprzedaż "Bo 

Dolary St.Zjedn. 10,05 10,00 9, 
Funty szterlingi 49,50 48,75 48,63 

Il. Monety 
Ruble złote 5.50 
Ruble srehrne 3.40 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 5-VI 
płacono za dolar 10,10 

Ze świata. 
Traktat turecko-iracki. 

KONSTANTYNOPOL, 4.VI, (Pat.) 
Według doniesień z Angory tekst 
traktatu pomiędzy Turcją a Irakiem 
jest już całkowicie gotów. 

Podpisanie traktatu nastąpi praw- 
dopodobnie w sobotę. 

Bunt Kurdów. 

BAGDAD 4-IV. (Pat). W  okoli- 
cach Bem wybuchł bunt kurdów prze- 
ciw Turcji. Oddział kurdów miał 
stoczyć walkę z wojskami tureckiemi, 
Rząd turecki wysłał podobno duże 
oddziały wojska na teren zamie- 
szek. Powstańcy posiadają w swych 
rękach parę miast i wsi. 

Ze źródeł tureckich niema jakich- 
kolwiek wiadomości o niepokojach. 

  

WPODSEON SK 1 

Wieści z kraju. 
Komaje, w czerwcu 1926 r. 

Kilka dni temu podały dzienniki 
wiadomość o odwołaniu przez  wła- 
dze wojewódzkie stanu wyjątkowego 
na terenie województwa wileńskiego, 
a tem samem o przywróceniu prawa 
zgromadzeń, zabaw publicznych it. p. 

W porównaniu z  powyższem 
dziwnem strasznie wydaje się po- 
stępowanie Starostwa Święciańskiego. 

Oto nauczycielstwo gminy Komaj- 
skiej wspomnianego powiatu wraz z 
miejscowem Kołem Młodzieży przy- 
gotowało przedstawienie amatorskie, 
na które już dwukrotnie Starostwo 
odmówiło pozwolenia. Ostatnio pro- 
szono o pozwolenie na urządzenie 
tego przedstawienia w dniu 6 czerwca 
b. r. lecz i tu spotkano się z odmo- 
wą ze strony Starostwa, umotywo- 
waną zakazem zgromadzeń. 

Jednakże kiedy tutaj na podsta- 
wie zakazu zebrań odmawia się poz- 
wolenia na dzień 6-go b. m., to cie- 
kawe właśnie na jakiej podstawie 
udzielono pozwolenia jakiejś trupie 
ukraińskiej, która niemal przez cały 
ubiegły tydzień dawała przedstawie- 
nia w Hoduciszkach. Również i w 
majątku Serenczanach pozwolono na 
urządzenie przedstawienia w dniu 
8-go b. m. 

Czyżby ów zakaz zgromadzeń 
obejmował tylko te nieszczęsne Ko- 
maje? Chyba najwyższy już czas, 
aby ów „zakaz* odwołać i nie utru- 
dniać tutejszej spokojnej i nierozpo- 
litykowanej ludności tej jedynej mi- 
łej rozrywki, jaką jest przedstawie- 
nie, a które, niestety, tak rzadko 
bywa. Tutejszy. 

  

Zbyteczna fatyga! 
Dochodzą nas wieści z różnych okolic, 

ostatnio z Oszmiany, że pod pozorem or- 
ganizowania Kółek młodzieży,  rozmaici 
„amatorzy”, a nawet osoby duchowne, u- 
prawiają dziwną propagandę, Mianowicie, 
wspominają nie tyle o sprawach kultural- 
nych ile o przygotowaniu się do „walki z 
przewrotem”, z „mniejszościami* do otrzy- 
mania dyrektyw z Poznania, gdzie jedynie 
są ludzie umiejący Polską rządzić itp. Być 
może iż te rozmowy są indywidualnemi po- 
mysłami takich osób, lecz po co się one 
fatygują? Skutek niepewny i nie wielki, nie 
opłaci się doprawdy, ludzie są tak spragnie- 
ni spokoju do pracy i ładu w życiu co- 
dziennem, że wszelkie konspiracje brzydną 
już ostatecznie. Czas już wielki pożegnać 
się z temi metodami niewolników. 

  

Wystawa. 
„Nasze morza i rzeki". 

Przyjemnie jest widzieć coś tak 
racjonalnie urządzonego jak propa- 
gandowa wystawa morska, mieszczą- 
ca się od kilku dni w salach Domu 
Oficerskiego przy ul. A. Mickiewicza. 

Wychodząc z niej, młodzież i sta- 
rsi, będą mieli zupełnie jasny obraz 
bogactw naszego kawałeczka morza, 
starań koło nadania mu znaczenia 
nietylko w Państwie Polskiem, ale 
w całem świecie, oraz wszystkiego 
co tam nad piaszczystym brzegiem 
Bałtyku znajdzie turysta letnik, fa- 
chowiec w pierwszej dużej sali mo- 
dele naszych okrętów (Lwów szkol- 
ny i Warszawa pasażerski) ich czę- 
Ści składowe, plastyczny port w Gdy- 
ni, a obok sensacyjne „kawałki*, Mi- 
ny, torpedy podwodne mogące rozer- 
wać największe okręty, demonstro- 
wana i pokazywana przez uprzejmych 
marynarzy i cały strój nurka, Mary- 
narka wojenna daje wszystkie swe 
modele, są też mapy flory i fauny 
bałtyckiej: szproty, śledzie, dorsze, 
flądry. Po za tem fotografje wybrze- 
ży: lasy sosnowe, Helu, piaski ja- 
starni, wzgórza i wiele Kamiennej 
Góry i Gdyni. Na ścianach obrazy 
olejne przeważnie Wł. Nałęcza, go- 
rącego miłośnika morza polskiego, 
oraz innych mniej znanych arty- 
stów, utrwalających typy Kaszubów, 
wybrzeża modnych już „plaż polskich* 
it. p. Cały stolik wydawnictw pro- 
pagandowych Ligi Morskiej i Rzecz- 
nej, tablice naszego wywozu mor- 
skiego (węgiel, drzewo, zboże, cu- 
kier, produkty naftowe), Słowem jest 
na co popatrzeć, czem się ucieszyć. 
Powinny szkoły i wszelkie związki 
zwiedzić tę wystawę  jaknajliczniej. 
Nawet Wileńska Dyrekcja dróg wod- 
nych dała pokaz dokonanych przez 
siebie prac, przedstawia się to, do- 
prawdy imponująco, Hr. 

  

Z całej Polski 
Konferencja w sprawie katastrofy 

pod Starogardem. 

Pisma donoszą, że wkrótce od- 
będzie się w Gdańsku posiedzenie 
mieszanego trybunału niemiecko-pol- 
skiego w sprawie katastrofy kolejowej 
pod Starogardem w dniu 1 maja 
1925 roku. (Pat.) 

Pod znakiem Targów. 

Odbyły się Targi Poznańskie, 
Gdańskie. zaś obecnie mamy  intere- 
sujące nas w  bliskiem sąsiedztwie 
Targi Skandynawsko-Bałtyckie. Utwo- 
rzone w celu zebrania rozproszonych 
sił do zorganizowania współpracy na“ 
polu ekonomicznem, zjednoczą za- 
interesowania przemysłowo-handlowe 
wszystkich Państw, mających Bałtyk 
u swych brzegów. 

Targi Skandynawsko-Bałtyckie w 
w Stockholmie rozporządzają szere- 
giem gmachów szkolnych i plawów, 
dających możność pomieszczenia wzmo- 
żonej liczby eksponatów. 

Adres dla wszelkiej korespon- 
dencji: Skandynawsko-Bałtyckie Targi. 
Komisarjat Vasagatan 9 Stockholm 
Tel. 130-22—130-28. Telegr. Skand- 
baltic. 

Polska jest w tej sprawie spec- 
jalnie zainteresowaną, bowiem han- 
del nadbałtycki leży w jej tradycjach 
historycznych. 

iczhędne wyjaśnienie. 
Bynajmniej niez powodu nawoły- 

wań „Dziennika Wileńskiego* i „Ga- 
zety Porannej Warszawskiej", ale dla 
przekreślenia bezsensownych, komen- 
tarzy tych pism oraz obowiązku mo- 
ralnego w stosunku do naszych Szan. 
Czytelników stwierdzamy, iż istotnie 
w treści listu rezygnacyjnego Marszał- 
ka Piłsudskiego, podanej w naszym 
2-gim dodatku nadzwyczajnym z dn. 
31.V i w N-rze 124 z dn. 1.VI b. r., 
błędnie wydrukowano ustęp o braku 
zaufania. Ustęp ten powinien brzmieć 
następująco: 

„Nie mogłem wywalczyć w 80- 
bie zapomnienia, nie mogłem wy- 
dobyć z siebie aktu zaufania i do 
siebie w tej pracy, którą już raz 
czyniłem, ani też do tych, co mnie 
na ten urząd powołują." 
Bezsensem jest mniemać, wobec 

normalnej zupełnie komunikacji ze 
stolicą, wobec normalnego nadcho- 
dzenia oficjalnych depesz P. A. T.a 
i gazet warszawskich, iż „Kurjer Wi- 
leński* pozwala sobie zmieniać treść 
aktów urzędowych. : 

„Dziennikowi Wileūskiemu“  wia- 
domo, iż treść tego aktu podaliśmy 
na podstawie nieoficjalnego telefono- 
gramu naszego korespondenta war- 
szawskiego natychmiast po ogłoszeniu 
aktu rezygnacji i jednocześnie z prze- 
biegiem wypadków w Warszawie. 
Stwierdzamy też kategorycznie, iż błąd 
ten popełniliśmy z powodu niedosły- 
szenia przez odbierającego telefon do- 
kładnego brzmienia treści listu. 

Co zaś do identycznej pomyłki, 
popełnionej przez „Express Wileński", 
to pozostanie tajemnicą redakcji tego 
dziennika powód dla którego „niedo- 
słyszenia telefonicznego komunikatu 
przez naszego współpracownika" odbi- 
ło się na tekście zamieszczonego w 
dodatku „Expressu* aktu rezygnacyj- 
nego Marszałka Piłsudskiego 

(as—ki) 
  

Z sądów. 
Echa napadu na Ruską Rzeszę. 

W dniu wczorajszym zasiadł na ławie 
oskarżonych w sądzie Okręgowym znany 
szerokiej publiczności z procesu uczestni- 
ków napadu na Ruską Rzeszę Klimaszewski 
Kazimierz, skazany już za ten napad na 
bezterminowe 'więzienie. Tym razem cho- 
dziło o jego stare grzechy wygrzebane z 
dalekiej przeszłości kryminalnej podsądne- 
go. Przed kilkoma laty Klimaszewski prze- 
chodząc ulicą zauważył dorożkę z koniem 
bez dorożkarza, który wstąpił przy ul. Mo- 
stowej do piwiarai „na jednego". Korzy- 
stając z nieobecności dorożkarza Klimasze- 
wski postanowił go wyręczyć. Wsiadt na 
dorożkę i pojechał którędy go oczy ponio- 
sły, z ukrytym jednak planem sprzedania - 
przy najbliższej nadarzającej się sposobności 
dorożki z koniem. Jakoś jednak nikt nie 
kupił, Klimaszewski powrócił do Wilna. Nie 
wiedząc co zrobić z koniem i dorożką 
wpadł na bardzo łatwy i prosty sposób wy- 
winięcia się z rozpoczętej imprezy. Konia 
uwiązał do słupa, a sam poszedł jak gdyby 
nic do domu. Zaalarmowana przez poszko- 
dowanego policja znalazła opuszczoną do- 
rożkę na ulicy i oddała mu ją. Ale równo- 
cześnie wszczęła poszukiwania za złodzie- 
jem. Ktoś tam widział Klimaszewskiego na 
dorożce, doniósł policji no i sprawa oparła 
się o sąd, który go skazał w dniu wczo- 
rajszym na 2 lata więzienia. Nic nie pomo- 
gło udawanie warjata, robienie głupich min 
—ekspertyza lekarska już podczas poprzed- 
niego procesu wykazała, iż Klimaszewski 
symuluje warjata. Klimaszewski więc ponosi 
pełnię konsekwencji zą czyn występny. (zd) 

  

Do wszystkich pism 
OGŁOSZENIA 

na warunkach bardzo ulgowych 
przyjmuje Biuro Reklamowe 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, Telefon 82. 
  

Wyjątkowo tanio! Na najdogodniej- 
szych wa- różne w wyborze duży m 
Ei MEBLE poleca skład mebli 

i . Niemii 8. RNCELEWICZ, *Gy podwórzu) ais
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Dziś: Norberta b. WOJSKOWA 

Niedziela) — 

6 Jutro: Roberta op. — Otwarcie przystani Klubu 
Sportowego. W dniu 6 czerwca b. 

Wschód słońca---g. 2 m. 48 : o i 
czerwca Zachód +] GT m4 r. nastąpi otwarcie przystani klubu       
Teatr i muzyka. 
— Koncert na rzecz kolonji letnich 

szkół powszechnych. W niedzielę, dnia 6 
czerwca, o godzinie 12-ej odbędzie się w 
sali gimnazjum Im. Lelewela Koncert na 
rzecz kolonii letnich szkół powszechnych. 
W koncercie weźmie udział zespół szkoły 
śpiewu solowego p. Zofji Kozubowskiej, na 
którym będą wykonane utwory Moniuszki, 
Mendelsohna, Karłowicza, Mozarta, Beetho- 
vena i innych kompozytorów. 

T-wo Kolonji Letnich ma nadzieję, że 
cel koncertu i siły wykonawcze wzbudzą 
szersze zainteresowanie i zachęcą publicz- 
ność do licznego przybycia. (w) 

URZĘDOWA 

— Podziękowanie M. 5. W. dla 
wicewojewody p. Malinowskiego. 
Wice-Wojewoda Wileński p. Olgierd 
Malinowski otrzymał od p. Ministra 
Spraw Wewnętrznych  Młodzianow- 
skiego pismo z dn. 31 maja r. b. 
treści następującej: 

„Przyjmując do wiadomości  ra- 
port Pański z dn. 25 maja 1926 r. 0 
zdaniu urzędowania p. wojewodzie 
wileńskiemu Władysławowi Raczkie- 
wiczowi, wyrażam Panu, Panie Wi- 
ce-Wojewodo swoje uznanie i po- 
dziękowanie za poniesione trudy i 
owocną pracę wciągu blisko roczne- 
go okresu czasu zastępczego spra- 
wowania przez Pana, ku zupełnemu 
zadowoleniu Rządu, obowiązków Wo- 
jewody Wileńskiego. (zd.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koniec akademickiego roku 
na uniwersytecie wileńskim  nastę- 
puje w bieżącym roku 15 czerwca. 
Jednakowoż egzamina odbywać się 
będą do 1 lipea br. Początek następ- 
nego roku akademickiego nastąpi z 
początkiem października. (zd) 

— Akademickie zniżki kolejowe 
na wakacje letnie będą wydawane 
od 7 bm. dla studentów i studentek 
na jednorazowy przejazd tam i z 
powrotem. Zniżki te będą ważne od 
1 lipca 1926 r. do 1 października 
b. r. (zd) 

sportowego 3 pułku saperów 0 na- 
stępującym programie: powitanie go- 
ści, podniesienie bandery, wyjazd ło- 
dzi i defilada. 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Nowy Związek Zawodowy. 
W dniu 4-go czerwca b. r. przy ul. 
Ostrobramskiej 25 odbyło. się walne 
zebranie Wileńskiego Oddziału Związ- 
ku Zawodowego Automobilistów R. 
P. Zebrani po gorącej dyskusji о- 
stanowili zlikwidować Wil. Od. Zw. 
Zaw. Aut., oraz przyjąć opracowany 
przez Komisję Orgaaizacyjną statut 
nowego związku, 

Nowa organizacja nosić będzie 
nazwę „Związek Zawodowy Pracow- 
ników Przemysłu  Automobilowego 
Ziemi Wileńskiej* i jest samodziel- 
ną jednostką organizacyjną. 

Nowy Związek będzie przeprowa- 
dzał staranną selekcję wstępujących 
do niego jednostek, w celu uniknię- 
cia napływu elementów niepożąda- 
nych ze względów etycznych, moral- 
nych i fachowych. 

Zarząd nowego związku ukonsty- 
tuował się w składzie: prezes Karol 
Antonowicz, wice-prezesi: Banaszew- 
ski Wacław i Paszkiewicz Leon, 8e- 
kretarz Józef Winiarz, skarbnik Ułaż, 
członkowie zarządu: Alubowicz Jan, 
Grytto Stanisław, Wyrwał J., Marko- 
wiez Witold, 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: 
„Banaszowski Henryk, Pełczyński Jó- 
zef i Zemblewski Jan. 

Lokal Związku jest przy 
Ostrobramskiej 25. 

Statut Związku został przedłożo- 
ny do zatwierdzenia organom įnspek- 
cji pracy. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Otwarcie kursów. We wtorek 
dnia 1 bm. nastąpiło uroczyste ot- 
warcie kursów techniczno-chemicz- 
nych przy Towarzystwie „Pomoc 
Pracy*. Kursy te wzorowane są na 
szkołach techniczno-ehemicznych ist- 
niejących w Niemezech, Francji i 
Ameryce. 

ulicy 

Przemawiali prezes „Pomoc Pra- 
cy“ inž. Klebanow, inž. Parnes i dy- 
rektor kursów dr. chemji S. Rutsz- 
tejn, poczem odbyła się pierwsza 
lekcja. 

Z pośród 80 kandydatów przyję- 
tych zostało 40. 

Należy podnieść pożyteczną pracę 
wspomnianego Towarzystwa, dążące- 
go do produktywizacji szerokich rzesz 
żydowskich. 

— Przybycie da Wilna dyrektor- 
ki Żydowskiej Szkoły Pielęgniar- 
skiej w Warszawie. Wczoraj przy- 
była do Wilna Dyrektorka Szkoły 
Pielęgniarskiej w Warszawie p. 
Grienwald. Jej przyjazd znajduje się 
w związku z nowym przyjęciem do 
szkoły i ma na celu osobiste zetknię- 
cie się z kandydatkami i ich rodzi- 

nami. 
Dzisiaj, w niedzielę od 12—2-ej 

p-ni Grienwald będzie przyjmowała 
interesantów (kandydatki lub rodzi- 
ców i krewnych) w kancelarji T-wa 
„Oze* (W. Pohulanka 15). 

ROŻNE. 

— Podziękowanie. Rodzina tra- 
gicznie zmarłego ś. p. Bronisła- 
wa Rogacza składa osobom bio- 
rącym udział przy wydobyciu zwłok 
oraz w czasie eksportacji w dniu 2 
czerwca na cmentarz po-Bernardyń- 
ski serdeczne „Bóg zapłać”. 

— Z T-wa Pszczelniczego z. 
Wileńskiej. Dziś 6-g0 czerwca T-wo 
pszezelnicze organizuje wycieczkę do 
pasieki p. Zniszczyńskiego ul. 
bocz M 18 o godzinie 11-tej. Wrazie 
niepogody wycieczka odbędzie się w 
najbliższą pogodną niedzielę. Zbiór- 
ka na miejscu! 

Komitet „Chleb dzieciom“ 
podaje do wiadomości, że za czas ой 
1 marca 1926 r. do 31-g0 maja 1926 
r. uzbierano 8,627,75 zł. rozdzielono 
między ochrony wiłeńskie 7.160,00 zł. 

Praca komitetu nie może być 
przerwana i w dalszym ciągu zwłrą- 
camy się do społeczeństwa O popar- 
cie i pomoc jak finansową tak w 8a- 
mej pracy,wobgc bezrobocia i ogólne- 
go stanu kraju; ochrony znajdują się 
w wyjątkowo ciężkich warunkach, 
każdy grosz będzie zużytkowany Ge 
najniezbędniejsze potrzeby. ; 

Przypominamy, źe sekretąrjat ko- 
mitetu „Chleb dzieciom* czynny jest 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wileńska 28. 

liści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; 
12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i SALA 2—3; nerwowe 1—2. 

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

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

8.000 par!!! 
Z powodu ostatecznej likwidacji przedsiębiorstwa 

wyprzedaż 8000 par obuwia 
wszelkich gatunków krajowych i zagranicznych 

CENY nadzwyczaj zniżone. 

Sklep obuwia „EXPRESS“ Niemiecka 35 

W przychodni przyjmują lekarze specjal 
oczu 

     

    

   

     

  

  USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄG 
ZMARSZCZKI, OCORZAŁOŚĆ |INNE DEFEKTY CERY. 

M. S. W. (G. d. s. z,) X 316 
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Od Administracji. Uprasza się Szan. Prenumeratorów miej- 
scowych o reklamowanie w wypadkach niedoręczania lub 
zbyt spóźnionego doręczania naszego pisma przez roznosicieli. 

Agentury „Kurjera Wileńskiego": „RUCH” kos» kocjoye. 

Leczenie promieniami, fotograiowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 183 

  

Su- 

; chirurgiczne od 1 — ż; kąbięce 11 —12; 

od 5—7 wiecz. ul. Wielka 34 (lokal 

LO BB) 
Z POGRANICZA. 

— Kobieta—szpieg litewski. Or- 

gana bezpieczeństwa w powiecie Wi- 

leńsko-Trockim aresztowały w Kie- 

mieliszkach w dniu wczorajszym Że- 
romską Rozalję, która pracowała na 

rzecz wywiadu litewskiego, posredni- 

cząc w dostarczaniu szpiegom litew- 

skim ważnych papierów państwowych. 

Żeromska Rozalja została zaraz po 

aresztowaniu odeskortowana do N.- 

Swięcian, które były terenem jej po- 
pisów wywiadowczych. (zd.). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Tygodniowa pomoc dla bez- 
robotnych. W ciągu ubiegłego tygod- 
nia Państwowy Zarząd Funduszu Bez- 
robocia przy ulicy Wielkiej wypłacił 
zasiłki ogółem dla 1401 osób, w tej 
liczbie dla 832 bezrobotnych zasiłki 
doraźne i dla 569 zasiłki ustawowe. 
Łączna suma jaką wypłacono w ub. 
tygodniu wynosi przeszło 12.000 zło- 
tych. Z pośród upoważnionych do po- 
bierania zasiłków nie zgłosiło się po 
nie zaledwie kilkunastu, (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Pożar. W dniu 4-go bm. przy uł. 
Szeptyckiego 12 w fabryce tkaniny drzew- 
nej zapalił się dach. Pożar został stłumio- 
ny przez pracowników fabryki. Spaliło się 
około 5—6 metrów kwadrat. dachu. 

— Kradzieże. W dniu 5 bm. ze sklepu 
„Versai“ przy uj. Wielkiej 21, skradziono 
2 rowery, wartości 1,500 zł 

Na prowincji. 
— Wskutek uderzenia piorunu. W dn. 

2 bm. uderzył piorun w dom mieszkalny 
Nr. 52 przy ul. Wileńskiej w N. Wilejce, 
należący do Michała Iwańca. Wskutek ude- 
rzenia pioruliu 2 sa zniszczony komin, 
piec, część ściany i pódłóga w 2 pokojach, 
oraz zostali lekko poranieni Józefa” arai 

at 26, Marja Iwaniec, lat 47, 
Edward Murzangki, lat 32 i Michat ' Iwa> 
niec, lat 33, którym udzielono pomocy le- 
karskiej. Pożar miejsca nić miał. p : 
— Pożary, W dn. 30 bm.w maj. Markinięta, 

gm. hołszańskiej, pow, oszmiańskiego, spa- 
ił się do połowy dom mieszkaln mun- 
ta Biszewskiego, Przyczyny pożary i strat 
narazie nie ustalono. 

<< W gniu 30 ub. m. wpobliżu zaść. 
Suży, gm. janiskićj,  wybychł pożar w lesie. 
Ogień zniszczył las młody ra przestrzeni 3 
JDÓł ha. Przyczyny pożaru i strat narazie 
nie usfalonQ. 

= W dh. I bm. wybuchł pożar w lesię 

nowska, 

na ogłoszenia w 

Ko 

„Kurjerze Wileńskim* 

rządowym w obrębie Kołtynianskim, około 
wsi Bujwidy, gm. Łyngmianskiej, Pożar 
stłumiono po 5 godzinach. Przyczyny po- 
żaru i strat narazie nie ustalono. 

Sport. 
W dniu 19 i 20.VI b. r. na boisku 6 p. 

p. Leg. odbędą się zawody urządzane przez 
Wil, O. Z. L. A. o mistrzostwo Młodzików 
Okręgu z następującym programem: 

1) dnia 19.VI.1926 r. godz. 16 ta 
100 mtr. — przedbiegi 
pchnięcie kulą — dowolną ręką 

® „ — oburącz 
400 mtr. — przedbiegi 
skok o tyczce 
110 mtr. płotki — przedbiegi 

2) dnia 20.V1.1926 r. godz, 9-ta 
100 mtr. — międzybiegi 
skok wzwyż 
rzut dyskiem — dowolną ręką 

> = — oburącz 
110 mir. płoiki — międzybiegi (finał) 
400 mtr. międzybiegi 

3) dnia 20.VI.1926 r. godz. 16-ta 
100 mir. finał 
rzut oszczepem dowolną ręką 

* obur: 
skok wdal №: ё 
5000. mtr. 
110 mtr. płotki finał 
400 mtr. finał, 

4) Bieżnia żużlowa 
2 Nagrody— dyplomy Wil. O. Z. L. A. 
€) Termin zgłoszeń upływa z dniem 17 

czerwca 1926 r. do godz. 24-ej. 
1) Wpisowe wynosi 50 gr. (specjalne od 

poszczególnych konkur. pobierane nie bę- 
dą) od zawodnika. 

8) Szatnia w 19 baonie Saperów na 
przeciw bramy boiska. 

_9) Kwatery dla zamiejscowych ząwo- 
dnikfu prosimy zamówię, | i лн 

„ Termin zgłoszenia zawodników, t. |, 
dzień 17.VI b.r. będzie ściśle przestrzegany 
i po tym terminie żadne reklamacje nie 
będą brane w rachubę. Apelujemy do wszy- 
stkich Klubów aby Ich przedstawiciele wzięli 
jaknajliczniejszy udział w zawodach. 

8. 8. „Radjo klub—85 p. p. 6:0 (2:0) 
W czwartek dnia 3 bm, w Nowo-Wilej. 

ce nowopowstały „Radjo-klub* spotkał słę 
z 85 p. p., aby rozegrać zawody piłki nożne 
oraz spróbować swe siły. i 
sy pra sakų Gros družyna 

josklubu* wyszła zwycięsko w. a: 
jąć W 5tosuhkų * y SK PST 

Co do samej 8 % byłą ona ni 
kawa z powodu prevencbiaijesi "prz sad 
młodej drużyny i niiąło się wrążenie, i jeg 
to trening do Jednej bramki. л 

Tym razem „Radjo-klub* dowiódł w 
zupełności iż zasługuje na kl. „B*, ponie: 
waż jak wiadomo DUSIA 85 p, p. która 
została O w r. b, kilku graczami z 
Makkabi* oraz lewo-skrzydłowym z | p.p. 

Leg. jest drużyną dość silną, zresztą NE 
zielišmv 85 p. p. w ubiegłą niedzielę na 
isku Makabi, kiedy to mesłusziie sie - 

К, 1, P. w stosunku 3:2, 

NTT 

    

        

Posiadając w Suwałkach w domu własn. 

LOKAL 
poszukuję wspólnika z kapitałem 1000 
‚° dolarów dja wspólnego założenia 

08 
wa 

ze wszelkiemi wygodami 
(w centrum miasta) 

arnį z dancing'iem, 
Oferty kierować do Biura Qzłoszeń 
8, Jutana, Wiłuo, Niemiecka 4. 509 

  

H. Niemo- 
jewski 

   

  
Leczenie płuc 

Żądać w kdęgarniach: Cena 1 zł. 
Sprzedaż hurtowa J. Niemojewski, 
Zwierzyniec. Jasna 18, m.4. 506        

487 

ii TOO PEOOY 

Zarząd T-wa Popierania Prze» 
mysłu Ludowego w Wilnie 
podaje do wiadomości członków T-wa, że 

21 czerwca o g. 6 pop. w lokalu Banku 

  

  

   

   

rzecze 12—11. 

LONDON AGENTS 

ENGLISH REPRESENTATIVES 
+ 

London City House have well organised 
staff and will undertake to represent and 
act for first class Firm in the following 
branches. 

BUYING 8 SELLING AGENTS 
СОММЕВСТА!. BROKERS 

FINANCIERS 

SĘCRETARIAL 

Highest references, Bankers and Solicitors. 
given on receipt of enquiry. 

FIRST NATIONAL GUARANTY TRUST 

will be 

LIMITED, 

6, BROAD STREET PLACE, 
ŁONDONŃ. ENGLAND. 

Fortepjan Pokój 
do sprzedania uł. Za- 

Rolnego W. Pohulanka 24, odbędzie się 

  

do wynaję. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ok 
cia ną lato Porządek dzienny: 

Sapie. żyńska 1—4. D Odas, A M alnego Zgromadzenia z d, 

: 2 Wybory członków Zarządy. 
ZA a 3) Wolne wnioski. ' 504° 

Dokumenta Miłosierdziu 

MARZY 

Zygm. Kamińskiego: 
Leg. kolej. dyr. Sta- 
nisłzw. na r. 1926; leg. 
uniwersyt. Jana Kaz. 
we Lwowie na rok 
1925-26. Odrocz, woj- 
sk. P. K. U, Stapisłą. 
wów; leg. Brat, Pom. 
Uniw. J. Kaz. — jako 
wykradzione uniewaź- 

niają się, 

  

Od 30 zł. miesięcznie 

» 8 „ BR dobą 
wydają się pokoje u- 
meblowane w hotelu 

„Wersal“, 
ul. Zamkowa 26. 

(vis a vis kościoła 
AF św. Jana). 501 

czytelników polecamy 
bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w 
Wilnie przy Kalwaryj- 
skiej 62-b m. 6, 4-ro 
osób bez ratunku ginie 
% nędzy, wszystko jn$ 
wyprzedali i tylko ons 
du Bożego oczekują, 

Łaskawe datki przyj- 
muje Admin. „Kurjera 
Wil.“ da „ 

šliwej. rodziny“. 

Poszukuję posad 
buchaltera,  rachmisi 
kancelisty lub temu pod. 
w. Wilnie i na wyjazd. 

Łaskawe oferty: Trębacka 
20--6, A. K. 489 , 

493 

  

  

Dunitowicze 
A. Szumski, sklep. 

  
Głębokie 
A. Adler, sklep „Kultura“ 

Kowel 
Kiosk czasopism „Poionja“, Łucka 7 

Lida 

  
Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 

czewskiego, ul. Suwalska 46. 

Landwarów 
Stanisław  Gwiaździński,— 
Koncesjowane Biuro Podań 

Nowe-Troki 
Mikołaj Popławski, : 

wiarnia „Troczanka“. 

    

      
ul. Zamkowa. Stanistaw Maieeki, Biuro dzienni- 

N - —НН ННЕа 
Nowogródek Oszmiana Postawy Pińsk Stołpce St. Święciany 

az ek Rolnicz. zc * aaa mani Bańkowski Olgierd, Wileńska 7. Księgarnia St. Bednarskiego. Marjan Ziontek, stacja kolejowa, | N. Tarasiejski, Drukarnia i Skład 

ul. Piłsudskiego 20; m so i nos ati ARM 
— p Roa     

  Wydawca Tow. Wydaw. „Pogof“ sp. z ogr. odp. 

">" 

Druk. „Pax*, ul. św. Ignacego 5. Tel.8-93. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz


