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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 
ba ab Maieżeia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 

W. renumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.     

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

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

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

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 
Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane     
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Świt. 

W artykule z dnia 30-V p.t. „Na- 
kaz bezwzględny* („Kurjer Wileń- 
ski* Nr 122) rzucony był obraz Pol- 
ski współczesnej, która swym tragiz- 
mem i bezwładem tworzy jakby Ży- 
wą realność, wysnutą z ostatniej 
sceny „Wesela* Wyśpiańskiego. 

Jest to bolesne zjawisko dziejo- 
we, że naród, który przez tyle poko- 
leń szarpie się i targa W niewoli i 
krwią swych najlepszych synów pła- 
ci za swe tęsknoty do wolności, po 
odzyskaniu jej zaczyna się kurczyć 
niejako w sobie, maleć duchowo i ka- 
lając się w błocie i bezprawiu, włas- 
nemi wprost rękami samobėjezo ją 
niszczy. 

„Oddałem wam Polskę wolną, a 
wyście pośmiewiskiem ją uczynili". 
Niepodobna otrząsnąć się od tych 
słów, pełnych gryzącego bólu i strasz- 
nej prawdy, rzuconych w twarz znik- 
czemniałemu przedstawicielstwu na- 
rodowemu, przez tego, który stał się 
dziś sercem całego narodu. 

Napróżno podnosiły się głosy prze- 
strogi i wołania о naprawę i ratu- 
nek Rzeczypospolitej — ginęły one 
bez echa, tak jak ongiś na marne 
szły rozpaczliwa ekstaza Skargi i ty- 
le innych nawoływań, w serdecznej 
trosce o przyszłość i dobro narodu 
zrodzonych. Już po kilku latach na- 
szego bytu niepodległego, nad poko- 
leniem naszym, bózgilnie spogląda- 
jącym na niszczenie własnego dzieła 
i podeptanie swych młodzieńczych, 
marzeń o Polsce, znów poczęły się 
unosić owe słowa Wyspiańskiego, tak 
pełne smutku i beznadziejnej rezyg- 
nacji. „Ciągle mi się zdaje, że się 
coś skończyło i że wszyscy poszli do 
domu i że powoli gaszą się i gaszą 
światła i że gdy wszystkie pogasną 
to będzie jeszcze bardziej wszystko 
skończone*. 

Naród został rozbity wewnętrznie 

i każda jednostka, każda partja po- 
cząła w nim dążyć jedynie do włas- 
nych osobistych celów. 

Zbliżyliśmy się do widma anar- 
chji. Swą miłość ojczyzny poczęliśmy 
karmić sokami, płynącemi z niena- 
wiści. Kraj cały objęła jakaś zatruta 
atmosfera, tak obca naszemu ducho- 
wi, która spływając ku nam zgóry, 
wciskała się coraz bardziej we wszyst- 
kie dziedziny naszego życia, 

Głównym jej źródłem stał się 
niestety Sejm polski — owe zbioro- 
wisko partji i koterji, nieustannie 
skłóconych ze sobą i pożerających 
się wzajemnie, których w dodatku 
mieliśmy najwięcej na całym świecie. 
Ogniskami jej były też nasze urzędy 
państwowe, skąd szeroką falą spły- 
wał na cały kraj bezduszny biuro- 
kratyzm wraz z ową specyficzną je- 
go właściwością, znienawidzoną po- 
wszechnie i znaną popularnie jako 
„system galicyjski*, 

Poczęliśmy tracić wiarę w siebie 
i we własne siły, Dusza polska, na- 
sza własna, niegdyś tak świetna twór- 
czość państwowa, ukryły się gdzieś 
jakby w gęstych mrokach nocy. Na- 
ród zbudzeny do życia państwowego 
wciąż nie śmiałjeszcze odważyć się, 
stać się naprawdę wolnym i samo- 
dzielnym. Mimo odzyskania niepodle- 
głości państwowej, dusza narodu nie 
wyzwoliła się jeszcze z oparów wie- 
kowej niewoli. Okres walk o istotne 
wyzwolenie narodu „nie skończył się 
jeszcze tam na krwawych polach Ra- 
dzymina, 

My jesteśmy tym pokoleniem, któ- 
remu przeznączonem jest trwać do 
ostatka na szańcach Ojczyzny, aby 

w ciężkiej służbie publicznej pod“ 
nieść Polskę z jej upadku, nietylko 
politycznego lecz i duchowego. Ten 
nakaz winien nam przyświecać nie- 
ustannie, aż spełnimy swe wielkie 
przeznaczenie dziejowe, 

Naszym grzechem wszakże było 
to, iż po krwawych wysiłkach bojo- 
wych, po odparciu wrogów 0d na- 
szych granic, wydało się nam, iż za- 
danie swe już spełniliśmy i możdmy 
w tryumfie spocząć pod zwycięskimi 
sztandarami. Sztandary te wszakże 
począł wówczas okrywać czarny pył 
codziennej pospolitości, a przed naro- 
dem znowu powstało straszne widmo 
niewoli i rozterki wewnętrznej. 

Jednakże wśród pustki i nędzy 
życia naszego, gdzieś w  głębiach 
dusz naszych wciąż tkwiła utajona 
tęsknota do chwili przełomowej, któ- 
raby ogromem swego wstrząsu oba- 
lić zdołała naszą niemoc i zbudziła 
nas do bohaterskich czynów. 

Dziś chwila ta nadeszła! Tragedja 
wypadków, które przeżyliśmy nie- 
dawno, stała się owym wstrząsem i 
pobudką do walki o odrodzenie naro- 
du. Z chaosu ostatnich dni poczyna 
coraz wyraźniej świecić moc duszy 
polskiei, rwącej się do wyzwolenia. 

To świt lepszego jutra! 
Dziś wszyscy żyjemy juź pod zna- 

kiem nadziei, że coś się stanie, że 
nastąpi wzimożenie naszych sił i prze- 
budowa naszego życia. W tem się 
właśnie kryje wielkie znaczenie dzie- 
jowe przeżywanych przez nas wypad- 
ków. 

Nie o zmianę tylko ludzi na kie- 
rowniczych stanowiskach państwowych 
chodziło tutaj, Temu i przy którym 
skupiła się kajlepsza część narodu: 
On rzucił hasło i wziął inicjatywę 
odrodzenia narodu w swe mocne i 
czyste ręce. 

Za nim, jak za wodzem pójdą z 
gotowością i zapałem, ci wszyscy, w 
kim nie umarła jeszcze „dawna przod- 
ków dzielność* i komu drogą pozo- 
stała myśl o Polsce. na wielką mia- 
rę dziejów budowanej. 

Naród zrozumiał odrazu, że czyn 
Piłsudskiego przez krew iwalkę pro- 
wadzi go do życia, i nie ugiął się w 
rozpaczy i bólu nad hekatombą brat- 
niej krwi ofiarnej, nie dał się opętać 
i zbałamucić ciemnym siłom i krzy- 
kaczom partyjnym, lecz w porywie i 
uniesieniu powszechnym wydobył z 
siebie potęgę jedności i wzniosłego 
skupienia, które się stać muszą po- 
czątkiem nowej, twórczej epoki. Te- 
go porywu, tego uniesienia nie wol- 
no zmarnować ani tym, którzy go 
rozbudzili, ani nam, którzyśmy go od- 
czuli głęboko. 

Jeżeli wypadki dzisiejsze napraw- 
dę mają jakąś wielką rację. musi się 
rozpocząć okres niesłychanie spotę- 
gowanej pracy i czynnej walki, aby 
we wszystkich dziedzinach życia pol- 
skiego nastąpił zupełny zwrot i od- 
miana na całej linji, 

Szczęśliwym naprawdę jest to po- 
kolenie, które ma za co oddać swe 
życie. 

Takim pokoleniem jest właśnie na- 
sze. Hojnie płaciliśmy życiem naj- 
lepszych swych synów za wolność 
Polski. Dziś zaś, gdy wybuchła walka 
o wołność ducha polskiego, skupieni 
przy swym wodzu, gotowi bądźmy 
też do dalszych ofiar, w nieprzerwa- 
nym wzmaganiu się o lepsze jutro 
narodu i państwa. 

Kazimierz Musijewski. 
  

6. MOLENDI, $n 
  

  

8-0 klasowe koednkacyjne GIMNAZJUM Humanistyczne 
Tow. Rozp. Ośw. (Piłsudskiego 13) 
z prawami gimnazjów państwowych. 534 

Przyjmuje zgłoszenia do wszystkich klas codziennie od g. 9 rano do l-ej p.p. 
  

Deklaracje Stronnictw Lewicy 
w sprawie mniejszości narodowych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Klub Pracy na ostatniem swem 
posiedzeniu powziął następującą re- 
zolucję w sprawie mniejszości naro- 
dowych: 

— Polska demokracja w myśl 
swych szczytnych tradycyj uznaje 
prawo narodów, zamieszkujących 
Rzeczpospolitą Polską, do swobod- 
nego rozwoju narodowego. Dołoży- 
my też wszelkich starań, aby w rę- 
kach Rzeczypospolitej oprzeć podsta- 
wy państwowej mocy i szczęścia ze- 
spolonych państw i ludów na rzetel- 
nem wprowadzeniu w życie postano- 
wień Konstytucji, gwarantujących 
prawa mniejszości narodowych. 

Będziemy zwalczać wszelki u- 
cisk narodowościowy i dążyć, aby 
przy rozkwicie samorządu we wszyst- 
kich dzielnicach ziemie Rzeczypo- 
spolitej z przewagą ludności biało- 

* 

ruskiej i ukraińskiej korzystały z 
autonomii terytorjalnej. 

Polska demokracja, świadoma, 
że wspólne dobro ludów zamieszku- 
jących Rzeczpospolitą, wymaga od 
nich zbiorowych wysiłków, gotowa 
jest do łącznej pracy na rezmai- 
tych polach z demokracją mniej- 
szości narodowych i łącznej walki 
przeciw wszelkim objawom nacjona- 
listycznej nietolerancji jednej i dru- 
giej strony, 

Żywimy wiarę, że jedynie na dro- 
dze znaczonej wspólnemi wysiłkami 
mogą się zejść i uzgodnić aspiracje 
polityczne Białorusinów i Ukraińców 
z polską racją stanu, urzeczywistnia- 
jąc w ten sposób ideały niepodległo- 
ściowe Białorusi i Ukrainy i federa- 
cyjną ideę Polski. 

* 

Cokolwiek odmiennie brzmi rezolucja w sprawie mniejszości narodo- 
wych podpisana przez trzy kluby lewicy sejmowej — PPS. „Wyzwolenia“ 
i „Stronnietwa Chłopskiego*, a opublikowana we wczorajszym „Robotniku*: 

„Polska demokracja, w myśl szczyt- 
nych swoich tradycji, uznaje prawo 
do niepodległości narodów Ukraiń- 
skiego i Białoruskiego. W grani- 
cach zaś Rzeczypospolitej Polskiej 
stronnictwa podpisane dołożą wszel- 
kich starań, aby unormowanie spra- 
wy narodowościowej nastąpiło na 
gruncie przeprowadzenia ustaw 0 
autonomii terytorjalnej dla ziem 
Rzeczypospolitej, zamieszkałych w 
większości przez Ukraińców i Bia- 
łorusinów. 

Podpisane stronnictwa, potępiając 
z całą stanowczością politykę ucisku 
narodowościowego, stosowaną wielo- 
krotnie pod wpływem nacjonalizmu 

przez dotychczasowe władze Rzeczy- 
pospolitej, uznają za najpilniejsze 
swe zadanie w odniesieniu do spraw 
mniejszości narodowych w Polsce: 

a) zupełną i radykalną zmianę 
stosowanej dotychczas polityki admi- 
nistracyjnej i szkolnej, 

b) wprowadzenie w życie w całej 
pełni przepisów Konstytucji, gwaran- 
tujących prawa mniejszości narodo- 
wych w Polsce. 

Stronnictwa gotowe są nadal do 
wspólnej z demokratycznemi żywio- 
łami mniejszości narodowych walki 
przeciw wszelkim objawom nacjona- 
lizmu z jednej lub z drugiej strony*. 

  

Wiadomości polityczne. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Klub parlamentarny Wyzwolenia 
zakończył swe dwudniowe obrady, u- 
chwalając szereg rezolucyj, z których 
na uwagę zasługują następujące: 

1) Kłub postanawia zwrócić uwa- 
gę rządowi na to: że dotychczasowy 
sposób pojmowania przez rząd pacy- 
fikacji, jako tolerancji dla urzędników 
w Opinii publicznej skompromitowa- 
nych, jak to miało miejsce z całym 
szeregiem wojewodów i prokurarorów 
i usiłowania złagodzenia opinji kół 
anty-demokratycznych przez fawory- 
zowanie na wysokich urzędach ludzi, 
obozowi temu służących, wywołuje w 
kraju zdumienie, które łatwo może 
przerodzić się w zniechęcenie i do- 
prowadzić do zatracenia radośnej twór- 
czej fali entuzjazmu, który społeczeń- 
stwo ogarnął. 

2) Sytuacja finansowa kraju wy- 
maga śpiesznego powzięcia i przepro- 
wadzenia jasnego programu uzdrowie- 
nia życia gospodarczego. Polityka nie- 
zależności od obcego kapitału musi 
być połączona ze świadomym planem 
PE trudności własnym wysił- 
kiem. 

3) Dotychczasowe zaniedbanie roz- 
woju gospodarczego wsi i bezład w 
sprawie bezrobotnych muszą być 
przerwane doraźnemi zarządzeniami 
władz, znamionującemi dobrą wolę 
rządu. ! 

4) Uwzględniając wolę społeczeń- 
stwa do rozwiązania Sejmu i Senatu 
oraz przeprowadzenia nowych wybo- 
rów klub uznaje za potrzebne i ko- 
nieczne doprowadzenie do stworzenia 
bloku wyborczego lewicy. Rozważoną 
przytem musi być sprawa ewentual- 
nego gremjalnego złożenia mandatów 
przez całą lewicę, gdyby w inny spo- 
sób nie dało się przeprowadzić wy- 
borów w najbliższym czasie. 

W dalszych swych rezolucjach klub 
Wyzwolenia występuje z ostrą krytyką 
przeciw agitacji kół prawicowych i fa- 
szystoskich, skierowanych przeciwko 
parlamentaryzmowi wogóle. 

© 
Pos. Niedziałkowski złożył wczo- 

raj w imieniu klubów P.P,S., Wyzwo- 
lenia i Stronnictwa Chłowskiego pi- 
smo na ręce urzędującego  w.-marsz. 
Sejmu Daszyńskiego, w którem klu- 
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by wymienione domagają się rychłe- 
go zwołania Sejmu z porządkiem 
dziennym: rozwiązanie Sejmu. 

P. premjer Bartel przyjął wczo- 
"raj prezydjum klubu „Wyzwolenia“, 
które wręczyło mu uchwały swego 
klubu. (Podajemy je na innem miej- 
scu). 

W rozmowie z członkami prezy- 
djum p. premjer na odnośne zapyta- 
nia oświadczył, że rząd nie zamie- 
rza wcześniej rozpisać nowych wy- 
borów, jak za6 miesięcy. Ponieważ 
wedle Konstytucji nowe wybory mo- 
gą się odbyć nie wcześniej jak w 8 
miesiące po rozwiązaniu Sejmu, prze- 
to, jeśliby się sprawdziła zapowiedź 
p. premjera, Sejm obecny byłby roz- 
wiązany we wrześniu. 

© 
P. Premjer Bartel przyjął wczoraj 

szereg Osobistości, między innymi 
wojewodę pomorskiego Wachowiaka, 
informującego p. premjera szczegóło- 
wo o sytuacji i nastrojach na terenie 
Województwa Pomorskiego. 

Następnie p. premier przyjął dele- 
gację klubu, z którą omawiał szereg 
spraw gospodarczych, dalej pos. Ci- 
szaka, secesjonisty NPR, pos. Dy- 
mowskiego (ChD), pos. Moraczew- 
skiego i Adama Tarnowskiego, b. 
ambasadora  austrjackiego w Wa- 
szyngtonie. 

Wreszcie p. premjer przyjął na 
audjencji delegację teatru „Reduta* w | 
Wilnie z p. Osterwą na czele, który 
poinformował p. premjera o swych 
artystycznych projektach na naszych 
ziemiach wschodnich. 

° 

Wczoraj od godz. 5 po południu 
do 9 wiecz. obradowała Rada Mini- 
strów w obecności p. Prezydenta 
Mościckiego. 

Dyskutowano w dalszym ciągu 
nad projektami zmiany ustawy kon- 
stytucyjnej,j opracowanej przez p. 
ministra Makowskiego. 

Projekty te, jak się dowiadujemy, 
zmierzają do wzmocnienia uprawnień 
władzy wykonawczej przez nadanie 
Prezydentowi praw, na mocy których 
będzie on mógł w razie konieczności 
rozwiązać Sejm i Senat oraz zarządzić 
rozpisanie nowych wyborów. 

Dyskusji nie ukończono. Ma ona 
być kontynuowana w sobotę i przy- 
szły poniedziałek. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej pod- 
pisał dekret, przenoszący gen. Szep- 
tyckiego na jego własną prośbę w 
stały stan spoczynku, uwalniający go 
również ze stanowiska inspektora 
armji Nr. 4 w Krakowie. 

ównocześnie p. Prezydent Rze- 
czypospolitej podpisał dekret, prze- 
noszący w stan spoczynku gen. Za- 
charjasiewicza. prezesa Najwyższego 
Sądu Wojskowego oraz puł. sztabu 
generalnego Rylskiego w  Inspekto- 
racie Armji we Lwowie. 

Równocześnie dekretem p. Prezy- 
denta Rzeczyposyolitej został miano- 
wany gen. Krzemieniewski prezesem 

i gen. Szpakow- 
ski członkiem tego sądu. 

e 
Dowiadujemy się, Że najbliższe 

posiedzenie komitetu ekonomicznego 
Rady Ministrów odbędzie się w nad- 
chodzący poniedziałek o godz. 5 po 

łudniu, południu, ś 

Półeficjalnie komunikują co na- 
stępuje: wobec pojawienia się w pis- 
mach prowincjonalnych całego sze- 
regu niepokojących _ wiadomości 0 
zajściach granicznych i nawet o kon- 
centracji wojsk litewskich na naszej
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granicy na podstawie informacyj, za- 

sięgniętych w Komendzie KOP, po- 

daje się do wiadomości publicznej, 

że wiadomości te są zupełnie bez- 

podstawne. : 
Żadnej koncentracji wojsk litew- 

skich ma naszej granicy nie stwier< 

dzono i nie notowano również Žad- 

nych zatargów. Drobne nieporozu- 

mienia graniczne, powtarzające się 

co pewien czas nie wychodzą po za 

zakres normalnych zajść na tej gra- 

nicy i nie zagrażają bezpieczeństwu 

osób i całości naszych granic. 
© 

„Robotnik“ wczorajszy zamieszcza 

następujące oświadczenie posła Mo- 

raczewskiego: 

„Pogłoski 
stanowiska wice-ministra kolei 
odpowiadają rzeczyw 'stości. 

Jędrzej Moraczewski*. 
© 

Tenże numer „Robotnika* donosi, 

że „prezydja klubów lewicy postano- 

wiły wszcząć kroki u Marszałka Sejmu 

o zwołanie Sejmu celem uchwalenia 

rozwiązania Izb ustawodawczych*. 

o objęciu przezemnie 
nie 

© 

Pan Prezydent Rzplitej w dniu 

11 czerwca r. b. podpisał nominację 

p. Gabryela Czechowicza na stanowi- 
sko podsekretarza stauu w Minister- 
jum Skarbu. (pat) 

Grupa parlamentarna poisko-fran- 
cuska w Warszawie Otrzymała wczo- 

raj rano z Paryża. od grupy parla- 

mentarnej francuskiej następującą Od- 

powiedź na depeszę, wystosowaną z 

powodu zgromadzeuia grupy 9-go 
czerwca. ; 

„Grupa parlamentarna francusko- 
polska, zebrana w Izbie Deputowa- 

nych 9-go czerwca, głęboko wzruszo- 
na depeszą, solidaryzującą się z gru- 
pą irancuską, O treści tak. wysokiego 
polotu myśli, nadesłaną przez p. p. 
Dębskiego, Niedziałkowskiego, Kinior- 
skiego i Posnera, wyraża grupie pol- 
sko-francuskiej serdeczną sympatję i 
przekonanie, że związek obu narodów 
zaprzyjaźnionych i związanych soju- 
szem, współpracujących dla konsoli- 
dacji pokoju i rozwoju demokracji w 
Europie przyczyni się do tryumfu za- 
sad sprawiedliwości i niepodległości 
narodowych, na których to zasadach 
Spoczywa nietylko Liga Narodów, ale 
i cała cywilizacja. Niech żyje Polska, 
wierna i czujna strażniczka pokoju i 
wolności !* 

Następuje cały szereg podpisów 
z prezesem grupy p. Loquin na czele. 

© 
W dniu 11 b.m. nastąpiła w War- 

szawie wymiana dokumentów ratyfi- 
kacyjnych traktatu koneyljacyjno-ar- 
bitrażowego między Polską a Szwaj- 
carją, podpisanego w Bernie 7 marca 
1925 roku. (Pat.). ' 
kama madai 1 ZEE WTZ ODZATA CZ 

Posiedzenie Rejchstagu. 
" BERLIN. 11.6. (Pat) Rejchstag ob- 
radował w dniu dzisiejszym nad us- 
tawą o wprowadzaniu w życie qrt. 
177, 178, 198 traktatu wersalskiego, 
dotyczących organizacji sił zbrojnych 
Niemiec. 

Projekt ustawy został odesłany 
do Komisji spraw zagranicznych. Na- 
stępnie Reichstag odrzucił "wniosek 
komunistów w sprawie wyrażenia 
rządowi votum nieufności. 

Za wnioskiem głosowali jedynie 
komuniści. Socjalni demokrcci wstrzy- 
mali się od głosowania. 

KU RJ OE R w 1 LE. Ń8 

Program Ministra Kwiatkowskiego. 
KATOWICE. 11. VL. (Pat) P. Mi- 

nister Przemysłu i Handlu Kwiatko- 

wski, który wczoraj rano przybył na 

Górny Śląsk oświadczył przedstawi- 
cielom prasy co następuje: 

Pragnąłbym szezegółowy program 

gospodarczy stworzyć metodą ewolu- 

cyjną i stopniowo, to jest chciałbym 

wysunąć w danym momencie te za- 

gadnienia, które mogą być zrealizo- 
wane w niedługim okresie czasu. 

Uważam, że w ten sposób możnąby 

w najwyższej mierze wzbudzić zau- 

fanie społeczeństwa. Każda organiza- 

cja gospodarcza uzyska bezpośredni 

do mnie dostęp i będzie mogła przed- 
stawić swe żale i postulaty. 

W połowie przysziego tygodnia 
rozpocznę objazd ośrodków g0S- 

podarczych, co pozwoli mi plan sa- 
nacyjny i gospodarczy skorygować i 
uzgodnić z organizacjami gospodar- 
czemi. Główną uwagę zwrócę na 
ziemie Zachodnie, bo życie tam jest 
najbujniejsze. Będę w Gdyni, Kato- 
wicach, Poznaniu, Sosnowcu, Krako- 

wie, Borysławiu ewentualnie w Dro- 

hobyczu i Łodzi. 
Będę energicznie tępił to co z pun- 

ktu widzenia państwa jest jjeracjo- 
nalne, co hamuje swo a8zeg0 
życia gospodarczego i nie przynosi 

żadnej korzyści dla państwa, 
Jako hasło swej działalnośai p. 

minister wysunął konkurencję i 
obniżenie cen na rynku wewnęt- 
rznym oraz organizację na rynku 
zagranicznym. 

Ogólny program codzienny działa- 
nia i posunięcia. resortów gospodar- 
czych rząd będzie usiłował oprzeć 
na jaknajmoeniejszych fundamentach 

zaufania do poczynań rządowych, za- 
ufania zarówno zagranicą, jak i u 
własnych obywateli. 

Gdybyśmy naszym wysiłkiem mó- 
wił minister, zdołali zbudować pier- 
wsze podwaliny zaufania, gdybyśmy 
zdołali w społeczeństwie przełamać 
pewną inercję gospodarczą, gdybyś- 
my utrwalili przekonanie, że kto 
pracuje z „zyskiem rozwijając produ- 
kcję, zatrudniając coraz więcej ro- 
botników oraz sprzedając produkty 
w kraju po cenach uczciwych umiar- 
kowanych — jest bez zarzutu, uczy- 
nilibyśmy juź duży krok naprzód. 

jestem zwolennikiem  ścisłe- 
go współdziałania ekonomicznego 
państw i narodów. Istnieje też dru- 
gi kryzys, którybym nazwał kryzy- 
sem wewnętrzno-polskim. Jest on o 
wiele łatwiejszy do opanowania. Ten 
kryzys wypływa z dwuch źródeł: z 
ekonomicznych rezultatów długotrwa- 
łej wojny na ziemiach polskich i po- 
wolnego zrastania się trzech dziel- 
nie. 

Jest wreszcie jeszcze trzeci kry- 
zys. Moim zdaniem, jest to kryzys 
energji i ekspansji gospodarczej, 
znamionujący społeczeństwo polskie. 
Sądzę, że ten kryzys jest możliwy 
do opanowania w krótkim czasie. 
Trzeba tylko logicznych i harmonij 
nych wysiłków dla odbudowy zaufa- 
nia i wiary w to, że rząd chociażby 
tu i owdzie blądził, wkłada jadnak 
całą duszę icały swój rozum w spra- 
wę stopniowej odbudowy gospodar- 
czej Polski, rozumie bowiem, że 

tylko gospodarczo-silna Polska jest 
5йпа polityczn:e. 

  

KOWNO, 11.VI. (Pat). 
pos. Sleżewicziusa nowy gabinet. 
spraw zagranicznych. z 

Dziś popołudniu został utworzony przez 
Sieżewiczius obejmuje także i tekę 

  

Stahlhelm trwa przy Hindenburgu. 
BERLIN. 11.V1. (Pat.) Stahlhelm oświadczył, że z niezmienioną wier- 

nością trwa przy Hindenburgu i protestuje przeciwko odmawianiu przez le- 
wicę prezydentowi Rzeszy prawa zabierania głosu w tak ważnej sprawie 
jak wywłaszczenie rodzin byłych panujących. 

Kondolencja P. Prezydenta z powodu 

       

zgonu ś.p. Władysława Mickiewicza. 
WARSZAWA, 11-VI. Pat. Szef 

kancelarji cywilnej p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej wysłał na ręce wdo- 
wy po ś.p. Władysławie Mickiewiczu 
następujący telegram: 

Z polecenia P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej przesyłam wyrazy 

Depesza kondolencyjna wojewody wileń- 
skiego do p. Władysławowej 

Mickiewiczowej. 
Wojewoda Wileński Pan Włady- 

sław Raczkiewicz z powodu zgonu 
Władysława Mickiewicza wystosował 
do wdowy po zmarłym depeszę treś- 
ci nasżępującej: 

„Pani Władysławowa  Mickiewi- 
czowa, Ambaśade Polonaise Paris z 
powodu śmierci dostojnego męża pa- 

serdecznego współczucia z powodu 
zgonu nieodżałowanej pamięci Wła- 
dysława Mickiewicza, wielkiego pa- 
trjoty i godnego syna Nieśmiertel- 
nego Wieszcza. 

Szef kancelarji cywilnej Lenc“. 

ni: 8. p. Władysława Miekiewicza, ktė- 
rego stratę boleśnie odczuwa Wilno 
Adama Mickiewicza i Ziemia Wileń- 
ska proszę przyjąć wyrazy głębokie- 
go żalu i serdecznego współczucia. 
Wojewoda Wileński Władysław Racz- 
kiewicz. (zd.). 

  

GOTOWZNĘ м dolarach 
wanie“ przyimuje II. T0W. Randl.-Zastawowe 
(Lombard) Bisknpia 12. Gwarancja absolutna 
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Warunki Marszalka Pilsudskiego. 
„Polska Zbrojna“ z dn. 10 bm. podaje: 
P. Marszałek Piłsudski, do którego p. 

premjer Bartel w dniu tworzenia obecnego 
gabinetu zwrócił się z zaproszeniem objęcia 
przez p. Marszałka teki Ministra Spraw 

Wojsk., — objęcie teki tej uzależnił od za- 
gwarantowania przeprowadzenia sprawy naj- 
bardziej zasadniczej dla wojska i dla ca- 
łości obrony państwa, t. j. od restytucji 
sprawy. najwyższych władz wojskowych. 
Stanowisko swoje ujął P. Marszałek w for- 
mę następującego pisemnego oświadczenia: 

Warszawa, dnia 8 czerwca 1926 r. 

Do 
Pana Premiera 

w-m. 

Na zaproszenie Pana Premjera objęcia 

w Jego gabinecie teki ministra spraw woj- 

skowych, ośw 'adczam nisiejszem, że gotów 

jestem przyjąć to zaproszenie pod następu- 

jącemi warunka:i: 
l. Interpretacja postanowień „Art. 46 

Konstytucji była dotychczas tak dowolna i 
tak naginana w kierunku zapewnienia wpły- 
wów poszczególnym stronnictwom politycz- 
nym, iż domagać się muszę jasnej i niedo- 

puszczającej żadnych wątpliwości wykładni. 
W szczególności, — wychodząc z zało- 

żenia, że wojsko nie może być dowodzone 

nieindywidualnie (t. į. że musi być dowo- 
dzone indywidualnie), — żądam stwierdze- 

nia, że żadna inna możliwość, aniżeli dowo- 

dzenie indywidualne, nie jest przez Pana 

Premjera przewidywana. 
Z indywidualnego prawa dowodzenia 

wynika jednocześnie odpowiedzialność moja 
jako ministra spraw wojskowych w trzech 

kierunkach: 
1. W stosunku do Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej, jako Najwyższego Zwierzchnika 

sił zbrojnych państwa. : 

Kwestja uprawnień odnośnych Prezy- 
denta nie została dotychczas unormowana, 

wobec czego zastrzegam sobie uregulowa- 

nie tej sprawy w formie przyjęcia przeze- 

mnie w obecności pana premjera skonkre- 

tyzowanych i spisanych życzeń Prezydenta 

Rzeczypospolitej i ustalenia w ten sposób 

stosunku Prezydenta, jako najwyższego 
Zwierzchnika wojskowego, do ministra 
spraw wojskowych. 

2. W stosunku do Pana Premjera, — 

jako członka Rady Ministrów, w skład któ- 

rej mam wejść bez umniejszenia moich u- 

prawnień indywidualnego dowodzenia woj- 

skiem. 
Proponuję przyjęcie gwarancji mojej 

     

Los 

odpowiedzialności w formie podania o moją 
dymisję. Podanie to zostanie złożone prze- 
zemnie na ręce pana premiera, który będzie 
uprawnionym przyjąć je w każdej chwili, 
w Której uzna to za potrzebne. 

3. Wobec Sejmu w myśl postanowień 
Konstytucji z wyeliminowaniem  jakiejkol- 
wiek odpowiedzialności przed Senatem, jako 
ustawowo niezastrzeżonej. 

Il. Wojsko wówczas jedynie nie znaj- 
duje się w sytuacji fałszywej, jeżeli ma wy- 
obraziciela swojej służby i istotnego swo- 
jego przeznaczenia jedynie jako siły zbroj- 
nej państwa dla obrony całości i niepodle- 
głości. 

Wyobrazicielem takim musi być oficer, 

który sam siebie i grono innych wyższych 

i niższych oficerów przygotowuje na wypa- 
dek takiego konfliktu zewnętrznego. 

Oficer ten bierze w ten sposób na sie- 

bie najcięższy obowiązek, jaki wogóle spaść 
na oficera może i z tego powodu powinien 
mieć prawo wywierania nacisku na mnie, 
jako ministra spraw wojskowych, we wszy» 
stkich kwestjach związanych z obroną 

państwa. 

Oficer ten powinien być postawiony w 

wojsku tak, by był przez każdego żołnierza 
uważanym za najwyższego żołnierza w 
armji. 

Jako minister spraw wojskowych, będąc 
honorowym oficerem, oświadczam z góry, 
że w kwestjach obrony państwa będę re- 

prezentował jego zdanie, a nie swoje, po- 
krywając w ten sposób konstytucyjną od- 
powiedzialnością jego pracę i jego żądania. 

Wobec tego, że wszystkie starania w 
kierunku ustalenia zakresu działania naj- 
wyższych władz wojskowych nie wydały 
dotąd konkretnych wyników, a brak takie- 
go oiicera, jako wyobraziciela wojska, wpły- 

wa demoralizująco na wojsko, żądam przy= 
wrócenia mocy mojemu dekretowi o „Or- 
ganizacji najwyższych władz wojskowych* 
z dnia 7 stycznia 1921 r. który wydałem 

jako Naczelny Wódz w czasie stanu wojny, 
a który to dekret utracił moc obowiązującą 
wskutek uchylenia go z chwilą mojego 
ustąpienia ze służby wojskowej. 

Józef Piłsudski 
Marszałek Polski. 

Powyższe oświadczenie P. Marszałka, 
przyjęte przez p. premiera Bartla w dniu 
8 b. m., zostało przez p. premjera przedło- 
żone na posiedzeniu nowej Rady Ministrów, 
która przyjęła je w całości. 

sprawcy zajścia w kuluarach Ligi 
Narodów. 

BERN. 11.V1 (Pat.) Prokurator związkowy polecił dziś przed połud- 

niem genewskiemu prokuratorowi generalnemu zatrzymać Justha w aresz- 

cie prewencyjnym dopóki Rada Związkowa nie poweźmie odpowiedniej de- 

cyzji, która z koleji zostanie podana do wiadomości rady kantonalnej Kan- 

tonu Genewskiego. 
Występek Justha podpada pod art. szwajcarskiego kod, karnego, który 

przewiduje karę do dwuch lat więzienia oraz grzywnę do wysokości 2.000 

— franków. ; 
Jest rzeczą możliwą, że rząd węgierski, zażąda wydania Justha, który 

z powodu sprzeniewierzenia był swego czasu skazany przez sąd budapes2- 

teński zaocznie na dwa lata więzienia, 

Węgry potępiają czyn Justha. 

BUDAPESZT. 11.V1 (Pat.) Kierownictwo — раг socjal-demokratycznej 

złożyło oświadczenie stwierdzające, że partja potępia z największem obu- 

rzeniem znieważenie hr. Bethlena. 

Hr. Andrassy najzaciętszy wró, 
Justha obraził nietylko hr, Bethlena, 

Należy się spodziówać, że zarówno republika szwajcarska, 

i Liga Narodów udzielą odpowiedniej 

dov) węgierskiemu, 

g hr. Bethlena oświadczył, że czyn 

ale również i cały naród węgierski. 
jako też 

satysfakcji hr. Bethlenowi oraz naro- 

  

Syn Wieszcza. : 
(Władysław Mickiewicz. Wspomnienie 

pośmiertne). 

„„ Pan Władysław... syn Adama... 
jakiemże echem . dostojnem brzmiały 
te proste wyrazy!.. Gdy się je mówiło 
na widok wyniosłej czarno ubranej 
postaci p. Wł. Mickiewicza, gdy się ku 
nam zwracała ta wspaniała głowa Iwa 
i proroka o płomiennych oczach i 
ustach wyrażających dużo goryczy, 
ale które w mowie dawały skarby 
uczucia, subtelnej ironii, najczystszej, 
najszczerszej życzliwości, ach i prze- 
dewszystkiem wspomnień, cudownych 
wspomnień „emigranckich*... wtedy... 
otwierały się przed słuchaczami ciche 
mogiły i żywi wychodzili z nich naj- 
sławniejsi ludzie Polski porozbiorowej. 
I mówili, żyli nam przed oczami w 
codziennem swem bytowaniu, stawali 
się tak blizcy i żywi, że mistyczny 
strach ogarniał.. Zdawało się że oto 
tuż, z za tej kotary purpurowej w 
hotelu Lambert, wysunie się subtelna 
cudnie rasowa postać księcia Adama i 
ze szwagrem swym Zamojskim o puł: 
kach otomańskich konferować będzie, 
podczas gdy w salonie obok, drob- 
niutka Marie Wirtemberska ślicznej 
córce Sadyka Paszy dawać będzie do 
zrozumienia, jak się w niej roman- 
tycznie kocha Jarosław Romer, puł- 
kownik jej ojca i onowej Malwinie n 
ten temat marzą obie. ё 

Najzacniejszy Niemcewicz Oto, 
wspomina ze łzami swego Naczelni- 
ka... jak to, wtedy, pod Maciejowica- 
mi, jako żywo „finis Poloniae nie po- 

wiedział"... Ogromny Kniaziewicz po- 
nuro spogląda... Słodko czarująco 
śpiewa klawikord pod długiemi pal- 
cami mdlejącego z pożerających go 
wrażeń Chopina... Muza nieczystych 
natchnień biała Dialy (Delfina Potoc- 
ka) królewską swą pięknością panuje 
nad wyobraźnią poetów i muzyków 
a święta, czysty anioł opiekuńczy emi- 
grantów, Klaudyna, w żałobnej po 
nieszczęściach Ojczyzny sukience, z 
księżną Adamową piszą na biureczku 
z vernis Martin, statut instytucji Czci 
i chleba, dla biednej młodzieży pol- 
skiej w Paryżu. 

A po nad niemi wszystkiemi... 
wśród nich, przenikający swym du- 
chem, magnetyzujący spojrzeniem... w 
takiej właśnie postaci, jak teraz pan 
Władysław... On. Mickiewicz. 

To porwany „sprawami, które z 
ducha są” i wpatrzony w Towiańskie- 
go, dążący w mistyczne zaświaty róz- 
wiązywań zagadek konfliktów ludów 
i państw, to, z pewnością, tak właśnie 

fśmiejący się do dzieci, wśród grona 
przyjaciół, przy chłodniku „naszym*, 
przy zrazach z kaszą, na emigranckim 
obiadku opowiadający tak, jak to u- 
miał i pan Władysław, tysiące aneg- 
dot, wspomnień z Litwy ukochanej... | 
To trybun ludu w College de France, 
to pielgrzym — prorok na drogach 
rzymskich zastępca Chrystusa pytają- 
cy o los Polski i Litwy, to polityk 
i namiętny polemista, to wizjoner nad- 
„ludzkiej mocy, to dobroduszny ojciec 
dzieciarni z „Gkolicy“ szlacheckiej... 

Wszystkie te postaci, sylwetki, du- 
sze ludzi niezwykłych, będących na- 
szą sławą i szczęściem, to wszystko 

przenikało rozmowy pana Władysława, 
jak olśniewające promienie slofica 
mroki zapomnienia ludzkiego. i 

: Nie jest rzeczą łatwą nosić w ży* 
ciu niezwykły ciężar roli syna Gien- 
juszal A cóż dopiero być synem  je- 
dnego z tych duchów 0 wszechświa- 
towej sławie, jakim był Adam Mi- 
ckiewicz. Z godnością, z prostotą, z 
całem zrozumieniem do głębi sumie- 
nia i serca, obowiązek ten swój Wia- 
dysław Mickiewicz pojął i całe długie 
życie pięknie dostojnie spełnił. 

"Służył Polsce. Jak służył! W 
pracy nieustannej, Od rzeczy małych 
do wielkich, nie zaniedbując nic i ni- 
kogo, komu by pomódz mógł, oświe- 
cić, zachęcić, nauczyć. Trzy, cztery 
pokolenia inteligencji polskiej nad 
brzegami Sekwany czerpało z ency- 
klopedycznej wiedzy sędziwego bibljo- 
tekarza Bibljoteki Polskiej przy Quai 
d'Orleans. W każdą pracę każdego 

studenta wejrzał, coś wskazał, brał w 
niej udział, był przyjacielem i nauczy- 
cielerm najcierpliwszym,  najžyczliw- 
szym w trudnych, przedwojennych 
warunkach obojętności i niechęci do 
Spraw naszych, ten czysty, ogólnym 
szacunkiem otoczony człowiek, nie 
opuszcza żadnej sposobności, by z 
niezmąconą stałością, z umiarem, 
który jednał ufność, bezstronnie, rze- 
czowo, objaśniać, informować, po- 
uczać o Polsce i Polakach. 

„ Starczył ten zacny i odważny czło- 
wiek, za cały legjon pracowników. 
| mógł być dla nich wzorem. Pra- 
cowitość, dokładność i umiejętność 
wyzyskania czasu, posiadał bajeczną. 
Był u każdego z wizytą, odpisał na 

każdy list, pamiętał o każdym pole- 

ceniu, o każdym raz widzianym czło- 

wieku. Pamięć wogóle w rodzinie 

Mickiewiczów była fenomenalna. 

Ileż okazywał taktu w trudnych 

dla Polaków warunkach przedwojen= 

nychl Zdarzyło mi się nie raz ob- 

serwować jego sceptyczny uśmiech, 

przy gołosłownych czułościach fran- 

co-polskich i słuchać z zachwytem 

odpowiedzi pełnej godności, powagi 

i unikającej płytkiego sentymentaliz- 

mu. A urzędowanie w  Bibljotece 

Polskiej... szło się jak do najlepszego 

przyjaciela, naradzać się co i jak pi- 

sać? | gdzie o tym temacie mogą 

być materjały? | zawsze się oOtrzy- 

mywało wyczerpującą odpowiedź, 

życzliwą radę. A znów nieśmiertelne 

poniedziałki na rue Guenegand, gdzie 

P-wo  Mickiewiczowie / kilkadziesiąt 

łat mieszkali przyjmując w ciasnych, 

ale jakże miłych pokoikach, obwie- 

szonych portretami rodziców, całą 

kolonję polską, wybrzeżającą nieraz 
aż na przedpokój, kędy „Jagusia*, 
kucharka odwieczna, nosiła samowar, 

z którego p. Marjeta Mickiewiczówna 

hojnie rozlewała herbatę. 
Wszystko co Polska miała zna- 

nego i chcącego się poznać, przewi- 
nęło się przez ten niezapomniany sa- 
lonik. Tam brylantowe / obchodzili 
p-wo Władysławostwo gody parę lat 
temu. 

Jakże prócz tej działalności, wspa- 
niale spełniał Władysław Mickiewicz 
obowiązek utrwalenia pamięci Ojca. 
Wszystkie dzieła Adama przełożył na 
język francuski, przytem napisał 
„mnóstwo prac politycznych, mających 

za tło epokę Mickiewiczowską, był 
wydawcą popularnej Bibljoteki Pol- 
skiej, tłumaczem wielu powieści pol- 
skich z epoki emigracyjnej. Najcie= 
kawszemi jego dziełami są: trzytomo- 
wa, Memorial de la Legion polonaise 
de 1848 crie en ltalie par Adam Mi- 
ckiewicz. Wspaniąły obraz politycz* 

ny owej epoki przełomowej w Euro* 
pie, oraz czterotomowe dzieło Żywót 
Adama Mickiewicza Poznań 1890 — 
1895, które niedawno wyszło w dru- 
giem wydaniu. Był też p. W. Mi- 
ckiewicz dyrektorem stacji naukowej 
Akademji Umiejętności w Paryżu, w 
Bibljotece Polskiej utworzył Muzeum 
Mickiewicza, gdzie zebrał pamiątki po 
Ojcu. W czasie wojny niezmordowa- 
nie pracował wśród obozów jeńców, 
wybierając z nich Polaków, @а wy- 
odrębnienia i zorganizowania w póź- 
niejsze kadry hallerowskie. 

Znany był i otoczony ogólnym 
szacunkiem w całym Paryżu. Miejsca 
jego nikt nie zastąpi. Z -rodziny 
wielkiego Adama pozostali teraz: 
wdowa po Władysławie Mickiewlczu, 
Malecka z domu, córka Marja, brat 
Józef, od lat 'wielu niezmordowany 
samarytanin wśród biednej ludności 
Paryża, siostrzeniec Ludwik Górecki, 
ożeniony z cudzoziemką, mający je- 
dnego syna. 

Wszyscy, którzy gościnny dom 
p-wa Mickiewiczów odwiedzili, nie 
zapomną nigdy, ile z tej atmosfery 
kultu wspomnień i najżywszego ru- 
chu umysłowego współczesnego, wzięli 
bezcennych na życie całe wartości. 

Hel. Romer, 
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Žycie gospodarcze. 
Nowy ustrój pieniężny. 

(Dalszy ciąg). 

Międzynarodowy kapitał zmono- 
polizował złoto w ilości trzydziesto- 
krotnej rocznej jego produkcji. Nie 
więc dziwnego, że stale dyktuje ce- 
nę złota według swej woli. Gdyby 
każdego innego towaru zgromadzono 
zapasów w ilości choćby tylko dzie- 
sięciokrotnej produkcji jego rocznej, 
to już możnaby wpływać decydująco 
na cenę zmonopolizowanego towaru. 

Zjawiska takie z punktu widzenia 
moralności są w wysokim stopniu 
krzywdzącemi społeczeństwa. 

Dlatego należy bezwzględnie u- 
trzymać stalą siłę nabywczą pienią- 
dza, stosując jako miersik jego to- 
warową jednostkę obliczeniową, lecz 

nigdy jeden towar—złoto. 
Jednakże pieniądz, oparty czy to 

o złoto, czy o inny jakikolwiek je- 
den towar, łatwy do zmonopolizowa- 
nia, a co najważniejsza zupełnie nie 
produkowany w kraju, nigdy nie bę- 
dzie mieć stałej siły nabywczej. Musi 
więc być oparty na kilkunastu głów- 
nych towarach, produkowanych w 
kraju. 

Cóż dopiero mówić o byłej pol- 
skiej marce, która nie miała żadnej 
realnej gwarancji, a jedynemjej o- 

parciem była bezmyślność ówcze- 

snych naszych ministrów Skarbu. 
Widzimy więc, żebez wprowadze- 

nia towarowej teoretycznej jednostki 
obliczeniowej, jako miernika pienią- 
dza zamiast złota, z bagna nieuczci- 
wości ustroju pieniężnego żaden rząd 
nie wybrnie i Minister Skarbu, który 
doniosłości ewolucji tego ustroju pie- 
niężnego nie zrozumie  najuczciwszy 
rząd w bagnie tem utopi. 

Dlatego też słusznie senator Kos- 
kowski pisze w nr. 148 Kurjera War- 
szawskiego w artykule „Co zrobicie 
z dyktaturą?“ zaznaczając, że na czo- 
ło doradców dyktatora zawsze wysu- 
nie się automatycznie Minister Skarbu, 

Lecz Minister Skarbu talent swój 
okaże nie wówczas, gdy potrafi po- 
życzy mniej lub więcej dolarów za- 
granicą, ani też gdy wydruknje skar- 
bowych biletów za setki miljonów 
złotych, gwarantowanych chośby w 
stu procentach wekslami zahipoteko- 
wanemi na majątkach obywateli, po- 
życzających na cele produkcyjne, 
lecz bezwzględnie zasłuży się on 
Polsce i społeczeństwu, gdy wpro- 
wadzi pięniądz, oparty na towaro- 
wej teoretycznej jednostce oblicze- 
niowej, najdokładniej przez Klub 
Republikańsko Synarchiczny Opuaco- 
wanej, a przez Hoene-Wrońskiego i 
Augusta Cieszkowskiego przed wie- 
loma laty podjętej. 

Zatem na słuszne pytanie senato- 
ra Koskowskiego „Co dalej?* odpo- 
wiemy z matematyczną  šeistošcią. 
Nietylko zatrudnimy bezrobotnych, 
lecz podniesiemy zarobki wszystkim 
pracującym obywatelom. 

Powiększymy kilkakrotnie  kon- 
sumcję wewnątrz kraju, co powinno 
być celem każdego ministra  finan- 
sów. Wówczas 5 proc. od ogólnych 
obrotów kraju wyniesie podatków 
więcej dla Państwa niż obecnie przy 
ściąganiu 20 proc, które wprost 
przekraślają podatnika, niszcząc jego 
substancje, 

Kronika miejscowa. 

W sprawie stacji miejskiej Kolei 
"Państwowej. 

W pismach tutejszych ukazała się 
wiadomość, że jakaś prywatna grupa 
osób stara się o wydzierżawienie 
Stacji Miejskiej, motywując to niby 
biurokratyczną gospodarką. która nie 
przynosi kolei należytych dochodów 
oraz potrzebą rozszerzenia działal- 
ności takowej i t. d. 

W związku z tym sprawą ią za- 
zainteresowało się Stowarzysznie Ku- 
pców i Przemysłowców Żydów, które 
po dokładnem zbadaniu sprawy wy- 
jaśniło co następuje: 

Zarzuty co do działalności Stacji 
są niesłuszne,albowiem uajpoważniej- 
sze firmy Wileńskie od kilku lat korzy= 
stają ze składów Stacji Miejskiej, 
jak również z jej taboru ku zupełne- 
mu zadowoleniu swemu. Stacja dzia- 
ła sprężyście bez zbytniego biuro- 
kratyzmu i bez nadmiernego obcią- 
żania klijentów kosztami. 

Natomiast istniejące w Wilnie 
prywatne składy wolno-cłowe pobie 
rają wygórowane stawki i opłaty, 
co obciąża  nieprodukcyjnie koszt 
własny sprowadzonych towarów oraz 
odstrasza firmy zagraniczne od za- 
wierania tranzakcji z firmami tutej- 
szemi na dostawę surowców dla na- 
szego przemysłu. 

W związku z tym sprawa dal- 
szych losów Stacji Miejskiej. nie ma 
podłoża zasadniczego. Inicjatywa wy- 
dzierżawienia Stacji Miejskiej należy 

  7
 

Producenci zachowają dotychcza- 
sowe swe zarobki przez znacznie 0- 
broty, a nie przez dotychczasowe 
wysokie ceny towarów, 

racji naturalnych bogactw 
Polski oraz masowej taniej produk- 

cji, eksport nasz stale będzie więk- 
szy od importu, czyli będziemy mie- 
li obcych walut więcej niż nam po- 
trzeba dla rozrachunków zagranicz- 
nych. 

Wszystko wyżej wyszczególnione 
osiągniemy tylko o tyle, o ile poka- 
żemy oszukiwanemu światu, że na- 
reszcie uniezależniliśmy się od zmono- 
lizowanego złota, stwarzając długo i 
krótkoterminowy tani własny kredyt 
wewnętrzny, w ilości dostosowanej 
do życia gospodarcego, gwarantowa- 
ny naszyin wielkim, stałym mająt- 
kiem narodowym. 

Tak, jak większość ludzkich cho- 
rób i cierpień bierze początek z cho- 
rej krwi człowieka, tak też wekslem 
naszego chorego wszechświatowego 
życia gospodarczego jest ustrój pie- 
niężny świata, oparty na mierniku 
złota, jedynego towaru, mającego po- 
pyt nieograniczony, gdyż złoto jest 
nie tylko towarem, służącym do wy- 
robów jubilerskich, lecz i pieniądzem 
na którego popyt, wobec nieskończo- 
nej chciwości człowieka, jest również 
nieograniczony. 

Jedynym towarem, mającym popyt 
nieograniczony, a nie produkowany w 
Europie—jest złoto. 

Wobec tego czy ludzie posiadają- 
cy choć krztę zdrowego rozsądku po- 
winni dopuścić, by towar bez nale- 
żytej podaży, mający popyt nieogra- 
niczony, był miernikiem pieniądza? 

Zamiast trudzić się, by chemicz- 
nemi, drogiemi sposobami fabryko- 
wać złoto lub kołatać bezowocnie 
do lichwiarzy monopolistów złota, 
czy nie lepiej zerwać raz na zawsze 
ze złotem, jako miernikiem znaków 
obiegowych? Usunąć tę miarę oszu- 
kańczą, może tylko dyktator finan- 
SOWY. 

Dyktator taki, nietylko w Polsce, 
lecz i całemu światu jest potrzebny, 
który skasowałby złoto, jako miarę 
pieniądza już nazbyt oszukańczą; 
miarę, którą nietylko lichwiarze 
swych klijentów, lecz i rządy swych 
obywateli stale oszukują. 

Ekonomiści polscy kilkadziesiąt 
lat temu pierwsi podjęli myśl w tym 
kierunku. Ludzkość oczekuje teraz 
od nas czynu za pomocą którego zre- 
alizowalibyšmy choć w części nasze 
posłannictwo wśród narodów. 

Na takiego dyktatora Polska zdo- 
być się może i musi. 

W ostatniej enuncjacji b, Mini. 
ster Czechowicz oświadczył, że „je- 
šli zagranicznej pożyczki nie dosta- 
nie, to musi szukać innych dróg”, 

Mamy nadzieję, że nowy minister 
Skarbu zapozna się z naszą przez 
Klub Synarchiczny opracowaną „inną 
drogą”, której opis w trosce 0 na- 
8ze życie gospodarcze pozwoliliśmy 
sobie przedstawić do nieodzownego 
wprowadzenia jej w życie ku chwale 
i odbudowie Polski, a szczęściu całej 
stale oszukiwanej ludzkości. 

Stanisław Gaszyński. 
Senator, 

do grupy osób, która chce się zbo- 
gacić kosztem Państwa oraz przemy- 
słu i handlu, ; 

Wobec powyższego Stowarzysze- 
nie Kupców i Przemysłowców stano- 
wczo uznało za szkodliwe dla handlu 
i przemysłu przejście Stacji Miejskiej 
do prywatnego konsorcjum. 

Natomiast Stowarzyszenie uznało 
za pożyteczne dalsze rozszerzenie 
działalności Stacji Miejskiej i w pier- 
wszym rzędzie otwarcie działu skła- 
du wolno-ełowych. : 

W tym sensie w powyższej kwe- 
stji przez Stowarzyszenie został zło- 
żony do Władz odnośnych memorjał, 

Kronika zagraniczna. 
Wywóz drzewa z Rosji. 

W gdańsku przed kilku dniami by- 
li delegaci ukraińskiego Syndykatu 
eksportu drzewa z Charkowa, Przy- 
jazd ich związany jest z dążeniem 
rządu ukraińskiego do zwiększenia 
wywozu drzewa z Rosji południowej. 
Delegaci Syndykatu ukraińskiego prze- 
prowadzili w Gdańsku badania w 
sprawie założenia tam większych 
składów drzewa ukraińskiego do dal- 
raz wywozu do Anglji, Holandji 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu B 
11-VI r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary SN ra 10,00 710,02 998 
Funty szterlingi 48,76 _ 48,88 48,64 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 11-VI 
płacono za dolar 10,20 

  

Nłamsiwa „Dziennika Wileńskiego”. 
W artykule o uwięzionych genera- 

łach w „Dzien. Wil." z dnia 9 b. m. 
podano motywy aresztowania gen. 
Malczewskiego. Motywy przytoczone 
w tym artykule są kłamliwe. Na pod- 
stawie oświadczenia pułk. Hosera о- 
raz zeznań najzupełniej wiarygodnego 
świadka (o istnieniu takiego Świadka 
incydentu pułk. Foser nic nawet nie 
wiedział) należy kategorycznie stwier- 
dzić, iż pułk. Нозег nie został przez 
gen. Malczewskiego spoliczkowany. 

Incydent miał następujący prze- 
bieg: gen. Malczewski, wycofujący się 
wraz z rządem w dniu J2 maja z pa- 
łacu namiestnikowskiego do Belwede- 
ru, zatrzymał się w jednej z bram 
przy ul. Nowy Świat w pobliżu placu 
Trzech Krzyży i rozkazał stawić przed 
sobą wziętego do niewoli przed kilku- 
dziesięciu minutami pułk. Hosera. Tu 
zerwał z głowy pułk. Hoserowi czap- 
kę i podeptał ją. Oto cały przebieg 
zajścia, 

„Dzien. Wil.* z perfidją przypisu- 
je gen. Malczewskiemu wyraženie się: 
„Mogłem pułk. Hosera rozstrzelać za 
nieusłuchanie rozkazu, a tylko go 
spoliczkowałem*. Otóż oficerowi nie- 
wolno znęcać się nad jeńcami ani 
nad odmawiającymi wykonania roz- 
kazu — wolno natomiast stawiające- 
go opór rozkazom podczas walki roz- 
strzelać bez sądu lub nawet na miej- 
Scu zastrzelić. Gen. Malczewski, zna- 
jący doskonale prawa "wojny i obo- 
wiązki honoru oficerskiego, nigdyby 
podóbnego tłumaczenia nie przyto- 
czył, gdyż byłoby to obłędnem prze- 
kreśleniem własnego honoru oficer- 
skiego. 

Gen. Malczewski został pociągnię- 
ty do odpowiedzialności za znęcanie 
się nad jeńcami oficerami i żołnierzo- 
mi, za zrywanie im odznak i orde- 
rów. Nie mógł natomiast zostać os- 
karżony o spoliczkowanie pułk. Ho- 
sera, tego bowiem nie uczynił. 

(es—ki). 

  

Walne zebranie Syn- 
dykatu Dzienikarzy. 

Obecnych 13-cie członków (na 23 
wysłane zaproszenia). Zagaja posie- 
dzenie p. prezes K. Bukowski, odczy- 
tując depeszę, którą Syndykat wysyła 
do wdowy po p. Władysławie Mickie- 
wiczu. 

Syndykat Dziennikarzy polskich 
w Wilnie głęboko wzruszony zg0- 
nem małżonka Pani tak bardzo 
zasłużcnego Oiczyźnie, składa wy- 
razy najwyższego współczucia. 

Prezes Bukowski. 

Poczem zgromadzenie uczciło zmar- 
łego przez powstanie. Następnie p. 
Prezes Bukowski, odczytał sprawo- 
zdanie roczne, obrazujące prace Syn- 
dykatu, postawienie pomnika dla red. 
Horowicza, przyjęcia wycieczek, po- 
siedzenia z Komisją Kodyfikacyjną, 
konferencje z dziennikarzami szwedz- 
kiemi, francuskiemi i innemi, uczta 
dla Sieroszewskiego, obchód jubile- 
uszowy Cz. Jankowskiego, odtożony 
do jesieni. Syndykat uzyskał stypen- 
djum dla p. St. Mackiewicza w wy- 
sokości 2500 zł. od Ministerstwa 
Oświaty, które zostało wypłacone. 

P. Kodź odczytuje podanie o eme- 
ryturę dla p. Cz. Jankowskiego, spra- 
wozdanie z wycieczki do Rumunii itp. 

Z powyższego sprawozdania wy- 
nika, że Syndykat Dziennikarzy pol- 
skich w Wilnie robił co mógł, by 
stwierdzić życie kulturalne naszego 
miasta tak w kraju, jak zagranicą. 
Całe zgromadzenie przez aklamację 
uchwaliło pozostawienie dotychczaso- 
wego Zarządu, wyrażając mu votum 
zaufania i podziękowanie za dotych- 
czasową działalność. 

Poczem nastąpiły wolne wnioski, 
sprawa składek zaległych, których się 
okazało bardzo dużo i małej frekwen- 
cji na zebrania, czego dowodem cho- 
ciażby słabe zainteresowanie członków 
walnem zebraniem, na które przybywa 
13 członków; chociaż zaproszonych 
było 23-ch. Na tem zebranie zamk- 
nięto. 

Podróż ingyekcyjna p. Wojewody 
iatzkiewicza. 

POSTAWY 10-VI. (Pat). Dnia 10 
czerwca o godz. 10 rano Pan Woje- 
woda Wileński Władysław Raczkie- 
wicz w - towarzystwie Komendanta 
wojewódzkiego Pol. Państw., Inspek- 
tora administracji i sekretarza — 080- 
bistego przybył do Postaw, gdzie 
przy bramie tryumfalnej powitał p. 
Wojewodę p. starosta postawski Ka- 
zimierz Pobrocki wraz z urzędnikami, 
miejscowe duchowieństwo, gmina ży- 
dowska, dziatwa szkolna i liczne 
zgromadzone społeczeństwo. 

Wójt gminy Postawskiej p. Skybbo 
wręczając chleb i sól powitał p. Wo- 
jewodę w imieniu gminy i miasteczka 
Postaw. 
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Ważne decyzje Rady bigi Karodów. 
Nikt, oprócz Niemiec nie uzyska stałego miejsca w Radzie. 

GENEWA, 11-VI. (Pat.) Na wezo- 
rajszem popołudniowem posiedzeniu 

Rady Ligi Narodów omawiane było 

sprawozdanie komisji dla rekonstruk- 

cji Rady. Referent wice-hrabia Ishi 

zaproponował zakomunikowanie spra- 

wozdania członkom Ligi. 

Delegat Hiszpanji wypowiedział 

się przeciwko sprawozdaniu aczkol- 

wiek wniosek o przyjęcie sprawozda- 

nia nie był postawiony. Swoją dekla- 

racją delegat Hiszpanji pragnął uzu- 

pełnić oświadczenie złożone wczoraj 

rano, podkreślając że Hiszpania nie 
mogąc otrzymać stałego miejsca w 

Radzie nie zamierza kandydować 

na miejsce z wyboru, a nawet 

czynnie współpracować z Ligą Na- 

rodów. s 

To oświadczenie delegata Hiszpa- 

nji skłoniło Paul Boncoura, Chamber- 

laina, Vandervelie i Scialeję oraz 

wszystkich pozostałych członków Ra- 
dy oprócz Brazylji do złożenia odpo- 

wiednich deklaracyj. 
Wszyscy członkowie Rady, wy- 

rażając żal z powodu decyzji rządu 

hiszpańskiego i ubolewanie z powo- 

du tego, że Quinones de Leon nie 

będzie nadal współpracował nadal w 

Radzie, wyraźnie jednak podkreś i- 

li, iż przyznanie stałego miejsca 

Hiszpanii jest niemożliwe. 
Przedstawiciel Brazylji Mello Fran- 

co zastrzegł się również przeciwko 

sprawozdaniu komisji i zapowiedział 

złożenie przed końcem posiedzenia 

wyjaśniającego oświadczenia. Istotnie 

po wyczerpaniu porządku dziennego 

obrad Mello Franco zawiadomił, iż 

z polecenia rządu brazylijskiego 

składa mandat członka Rady Ligi 

i że Brazylja nie zamierza nadal 

zasiadać w Radzie Ligi w charak- 

terze członka z wyboru. 

Wobec deklaracji Hiszpanji i Bra- 
zylji, sprawa rekonstrukcji Rady Li- 

gi weszła w fazę ostateczną. Zwięk- 
szenie liczby miejsc stałych po za 

miejscem dla Niemiec staje się po 
wczorajszych deklaracjach Francji, 

Anglji, Szwecji, Belgji i innych 

członków Rady wykluczone. Nato- 

miast będą niezawodnie czynione 

przez wielkie mocarstwa przed wrze- 

śniem, to jest przed zgromadzeniem 

parlamentu Ligi Narodów wszelkie 

starania, aby nakłonić Hiszpanję i 

Brazylję do przyjęcia projektu komi- 

sji dla rekonstrukcji Rady, który da- 

wałby tym państwom możność pozo- 

stania przez dłuższy czas w charak- 

terze członków z wyboru. 

Rozszerzenie Rady Ligi przez 

stworzenie nowych miejsc stałych by- 

ło faktycznie przesądzone w sensie 

negatywnym już wobec wyników mar- 

cowego zgromadzenia Ligi. Na wezo- 

rajszem swem posiedzeniu Rada je- 

dynie formalnie stwierdziła ten stan 

rzeczy. 
Dla Polski, podobnie jak dla 

Hiszpanji i Brazylji było niemożli- 
wem uzyskanie stałego mandatu 

wobec stanowczej i zasadniczej opo- 

zycji niektórych członków Rady 
Ligi przeciwko nowym stałym kan- 
dydatom. 

Wejście Polski do Rady Ligiwe 
wrześniu z wyboru równocześnie 
z Niemcami jest tu powszechnie u- 
ważane jako pewne. 

„Chodzi jedynie o metodę tego. 

wyboru i o charakter oraz o dłu- 

gotrwaiošė mandatu. Następna sesja 

komisji dla rekonstrukcji Rady Ligi, 

która ma się zebrać podobno w 

sierpniu, będzie mogła przygotować 

w formie ostatecznej odpowiedzi pro- 

jekt regulaminu wyborów. Wyrażona 

wczoraj rano zgoda Hiszpanji na 

zmianę art. IV paktu Ligi ułatwi 
niewątpliwie zadanie komisji. 

Brazylja notyfikuje swoje wystąpie- 
"nie z Ligi. 

RIO-DE-JAREIRO 11-V1. (Pat.) Mi- 
nister spraw zagranicznych zawiado- 

mił telegraficznie wszystkie państwa 

południowo-amerykańskie, wchodzące 
w skład Ligi Narodów 0 postanowie- 

niu Brazylji nie interesowania się 

Ligą Narodów. 

Stanowisko Hiszpanii. 

MADRYT, 11-VI. (Pat.) Wobec za- 
pytań skierowanych przez prasę do 
rządu w sprawie dokonanej przezeń 
ratyfikacji poprawki do art. 4 paktu 
Ligi, minister spraw zagranicznych 
Yanguas złożył następujące oświad- 
czenie dokładnie przedstawiające sta- 
nowisko rządu hiszpańskiego w spra- 
wie Ligi Narodów: 

Rząd Hiszpański dotychczas odma- 
wiał ratyfikowania rzeczonej popraw- 
ki, ażeby w ten sposób zagwaranto- 
wać hiszpanji możność ponownego 
jej wyboru do Rady Ligi. Natomiast 
obecnie Hiszpanja nie ma już żadne- 
go interesu w tem, ażeby taką mo- 
żność dla siebie zagwarantować po- 
nieważ rząd hiszpański jest stano- 
wczo zdecydowany nie wystawiać 
swej kandydatury przy wyborach do 
Rady Ligi na najbliższem  wrzešnio- 
wem Zgromadzeniu Ligi. 

Nadeszła chwila, gdy Liga Naro- 
dów musi zdecydować się, albo przy- 

jąć, albo odrzucić żądanie Hiszpanj- 
przyznania jej stałego miejsca w Rai 
dzie Ligi, a to wobec tego, że miej- 
sce z wyboru czasowe, straciło już 
dla nas wszelkie znaczenie, tembar- 
dziej, że według propozycji angiel- 
skiej te miejsca niestałe miałyby być 
nietylko czasowe ale i do odwołania. 

Licząc się z takim stanem rze- 
czy, a zarazem niechcąc stwarzać 
trudności Lidze Narodów gabinet 
madrycki postanowił ratyfikować po- 
prawkę do 4 artykułu paktu Ligi Na- 
rodów. 

W ten sposób rząd hiszpański 
składa dowód nietylko swego szcze- 
rego pragnienia ułatwienia swobod- 
nego rozwoju Ligi Narodów, ale ró- 
wnież zdecydowanej woli w sprawie 
reorganizacji Rady Ligi, jako też 
swego życzenia wielokrotnie przed- 
stawianego i podtrzymywanego w 
sposób niezłomny uzyskania stałego 
miejsca w Radzie Ligi. 

Brazylja wycofuje się z Ligi Narodów. 
GENEWA. 11.V1. (Pat.) Prezydent republiki szwajcarskiej przesłał do 

przewodniczącego Rady Ligi Narodów pismo, w którem przedstawione jest 
stanowisko Brazylji. 

Z dokumentu tego wynika, że Brazylja wycofuje się nietylko z Rady 
Ligi Narodów, lecz również i z Ligi Narodów. 

Następnie p. Wojewoda udał się 
do kościoła, cerkwi i synagogi, gdzie 
wysłuchał krótkich modłów, poczem 
udał się do Komendy powiatowej 
Pol. Państw. gdzie udekorował star- 
szego przodownika Stanisława Cichoc- 
kiego bronzowym krzyżem Zasługi 
za gorliwą służbę w policji Państ- 
wowej. 

Następnie p. Wojewoda zwiedził 
7-klasową szkołę powszechną, Sąd 
Pokoju, Biuro Wydz. Sejmiku Pow. 
Postawskiego oraz Urząd Skarbowy 
i Kasę Skarbową, 

O godz. 11-ej min. 30 p. wojewo- 
da udał się do starostwa, gdzie w 
dłuższem przemówieniu do zebranych 
urzędników wskazał wytyczne wła- 
ściwego sprawowania  ebowiązków 
służby państwowej. 

Pozatem p. Wojewoda przyjął na 
audjencji kierowników nie zespolo- 
nych za starostwem urzędów oraz 
delegacje z powiatów. 

O godz. 18-ej min. 30 p. Woje- 
woda był podejmowany przez przed- 
stawicieli miejscowego społeczeństwa 
i duchowieństwa śniadaniem w  ka- 
synie urzędniczem, poczem był obec- 
ny na poświęceniu kamienia węgiel- 
nego budującego się nowego gmachu 
7-klasowej szkoły powszechnej, w 
Postawach na placu ofiarowanym na 
ten cel przez p. Józefa Przez- 
dieckiego. 

Po poświęceniu p. wojewoda zwie- 
dził miejscowy Urząd Gminy, gdzie 
wójt gminy w otoczeniu członków 
gmiuy wręczyl p. Wojewodzie dy- 
plom honorowego obywatela gminy i 
miasta Postaw. Dnie 11-go czerwca 
p. Wojewoda wyjeżdża w dalszą pod- 
róż inspekryjną na pogranicze. 

  

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wilenski
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a Dziś: Onufrego pust. 

12 Jutro: Antoniego z Padwy. 

czerwca | Wschód słońca---g. 2 m. 44 

Zachód I g. 7 m. 52       
Teatr i muzyka. 
Dziś w sobotę 12 czerwca odbędzie 

się wielki koncert Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej. Ceny miejsc zwykłe. 

— Dwuaktowa „Hałka* na scenie Te- 
atru „Lutnia“. Jutro w niedzielę dnia 13-g0 
czerwca 0 godz. 8 m. 30 wiecz. odbędzie 
się pierwsze w Polsce sceniczne przedsta- 
wienie dwuaktowej opery St. Moniuszki 
„Halka* — w wykonaniu członków wil. ze- 
społu operowego i Wil. Orkiestry Symio- 
nicznej pod art. kierownictwem kapelmistrza 
Stefana Sledzińskiego. Partię Halki wykona 
doskonała jej interpretatorka Wanda Hen- 
drychówna. Reżyserja w rękach prof. A. 
Ludwiga. Oprawa sceniczna według pro- 
jektu E. Dziewulskiego. i 

Ceny popularne umožliwiają zapoznanie 
się z arcydziełem moniuszkowskiej twór- 
czości w, jego pierwotnym układzie scenicz- 
nym najszerszym warstwom publiczności. 

asa czynna dziś 11—1 i 3—9. 

MIEJSKA. 

— Zatwierdzenie uchwały Rady 
Miejskiej z 22-go kwietnia 1926 r. 
Ministerjum Spraw Wewnętrznych w 
porozumieniu z Ministerjum Skarbu 
zatwierdziło uchwałę Rady Miejskiej 
z dnia 22 kwietnia 1926 r. Dotyczą- 
cą sprawy podwyższenia opłat za 
prąd elektryczny na rzecz bezrobo- 
cia. (zd.). 

— Znowu zapowiedź dręczenia 
obywateli przez Magistrat. Magi- 
strat m. Wilna przystąpił onegdaj do 
przeprowadzenia kanalizacji na ulicy 
Ludwisarskiej u wyloth ulicy Wileń- 
skiej, Jest to nowa zapowiedź drę- 
czenia przez Magistrat spokojnych 
obywateli przez szereg miesięcy przy 
dłubaniu w jednej i tej samej dziurze 
kilkanaście razy. (zd) 

— Srebrny puhar od Magistra- 
tu dla zwycięzcy w zawodach hi- 
picznych. W związku z mającym się 
odbyć w najbliższem czasie zawoda 
mi hipicznymi w Wilnie Magistrat m. 
Wilna postanowił nfundować srebrny 
puhar, który od miasta zostanie wrę- 
czony zwycięzcy w tych zawodach. 

Puhar ten oddano do wykonania 
znanej firmie jubilerskiej przy ul. 
Swiętojańskiej „Perkowski*. (zd.). 

, Z UNIWERSYTETU. 

— Promocje. W sobotę, dnia 12 
czerwca r. b. o godz. 12 i pół w Au- 
li Kolumnowej Uniwersytetu odbędą 
się promocje na doktora wszech na- 
uk lekarskich następujących studen- 
tów i studentek Wydziału Lekarskie- 
go Uniwersytetu Stefana Batorego: 
1) Wacława Węcewicza i 2) Dziekie- 
wiczówny. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Poświęcenie przystani. Zapo- 
wiadane na dzień 6 b. m. otwarcie 
i poświęcenie przystani oraz regaty 
wewnętrzne A. Z. S. z powodów na- 
tury technicznej zostały odłożone i 
odbędą się w dniu 18 b. m. o godz. 
16.80. Zarząd Sekcji Wioślarskiej A. 
Z.S. wzywa wszystkich swych człon- 
ków do wzięcia udziału w uroczystoś- 
ci, o co również prosi całą brać aka- 
demicką. 

Wstęp wolny za zaproszeniami 
oraz legitymacjami członkowskiemi i 
akademickiemi. 

— Akademickie Koło Małopolan 
U. S. B. urządza dziś w sobotę 12 
czerwca 0 godz. 8-ej wiecz w sali 
„Ogniska Akad.“, ul. Wielka 24, od- 
czyt dr. Adama Łysakowskiego na 
temat „Studja kobiece a małżeństwo", 
połączony z dyskusją. 

Po odczycie zabawa taneczna — 
przygrywa znane trio akad. 

Ze względu na niezwykle intere- 
sujący i aktualny temat ' z dyskusją, 
Zarząd A, K. M. zaprasza do jaknaj- 
liczniejszego udziału. Wstęp na od- 
czyt i zabawę dla wszystkich, 

„SPRAWY SZKOLNE. 
— Odezwa p. Ministra W. R. i 

O. P. do nauczycielstwa. Tutejsze 
władze szkolne otrzymały od p. Mi- 
nistra Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publiczuego odezwę do nauczy- 
cielstwa, w której p. Minister kładzie 
nacisk na kónieczność w związku z 
ostatniemi wypadkami warszawskiemi 
zwrócenia umysłów młodzieży szkol. 
nej na właściwe tory i odtworzenie 
warunków do normalnej pracy wy- 
chowawczej. 

Nauczyciele winni dążyć do wj- 
równania sprzecznych poglądów, two- 
rzących wrogie obozy wśród mło- 
dzieży. (zd) 

— Gimnazjum Humanistyczne 
T. R. O. W dniu 9-go czerwca r. b. 
skończyły się egzaminy maturalne w 
gimnazjum Humanistycznem, T. R. O. 
(Piłsudskiego 18). Swiadectwa dojrza- 
łości otrzymali uczniowie i uczenice: 
1) Babicka Masza, 2) Bengis Lew, 3) 
Berkman Jefim, 4) Borowska Cypa, 
5) Brojt Władimir, 6) Fruminówna 
Fania, 7) Gandzinówna Brajna, 8) 
Gefen Salomon, 9) Gordonówna An- 
na, 10) Jonilowicz Jakób, 11) Labec- 
ki Mowsza, 12) Lipkind Dawid, 13) 
Markman Jojna, 14) Misułowin Moj- 
żesz, 15) Porecówna Luba, 16) Rabi- 
nowiczówna Sara, 17) Rajchel Jza- 
jasz, 18) Wołk Albert i 19) Zago- 
ryn Mojżesz. 

WOJSKOWA 

— Z uroczystości zaprzysiężenia 
rekrutów rocznika 1904. W dniu 
wczorajszym, w godzinach rannych 
odbyła się uroczystość przy kosza- 
rach Szeptyckiego zaprzysiężenia re- 
krutów rocznika 1904. Uroczystość 
poprzedziła msża celebrowana przez 
biskupa Bandurskiego, który wygłosił 
do zgromadzonych rekrutów i dele- 
gacji pułków asystujących przy tej 
uroczystości podniosłe kazanie, wska- 
zując na ciężkie, a jednak chlubne 
obowiązki jakie rekrutów czekają w 
twardej służbie dla dobra Ojczyzny. 
Ze strony sfer wojskowych przema- 
wiał generał Pożerski, który w krót- 
kich żołnierskich słowach wskazał 
na potrzebę hartu i samozaparcia się 
w służbie wojskowej. Ze strony 
włądz cywilnych w uroczystości wziął 
udział zastępca wojewody wileńskie- 
go p. Malinowski. Delegacje pułków 
stacjonujących w garnizonie wileń- 
skim z orkiestrami i sztandarami z 
1, 5, 6 pułku Legjonów z 3-go pułku 
saperów i 23 pułku ułanów były do- 
pełnieniem uroczystości. 

Sama uroczystość zaprzysiężenia 
rekrutów odbywała się w kolejnym 
porządku według wyznań, przyczem 
pierwsi przysięgali rekruci wyznania 
rzymsko-katolickiego a później pra- 
wosławni,  starowiery, ewangelicy, 
izraelici, mahometanie i karaimi. 

SPRAWY ROBOTNICZE, 

— Strajk szewców w Wilnie 
trwa nadał. Wbrew twierdzeniom 
niektórych dzienników tutejszych o 
tem, jakoby strajk szewców, który 
wybuchnął w Wilnie przed kilkoma 
dniami i objął około 900 strajkują- 
cych, załamał się — dowiadujemy się 
iż strajk trwa nadal i w fazie jego 

rozwoju nie zaszły żadne zmiany. 
Liczenie zaś na zupełne załamanie 
się strajku przez niezgłoszenie akce- 
su do strajku małych zakładów z 
przedmieścia jest o tyle nieaktualne 
i nierealne gdy chodzi o rozwój 
strajku, że zakłady te jako zatrud- 
niające samych właścicieli siłą rze- 
czy do strajku nie przystępowały 
nigdy i teraz nie przystąpią. 

Dotychczas żadna ze stron nie 
zgłosiła się do Inspektoratu Pracy z 
prośbą o pośredniczenie w zlikwido- 
waniu zatargu. Strajk więc trwać bę- 
dzie prawdopodobnie jeszcze kilka- 
naście dni. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Jaxa-Chamiec przy pracy. Jak 
pisma żydowskie informują, poseł bia- 
łoruski Rogula, reprezentujący okręg 
nowogródzki, otrzymał od radnych 
Żydów miasta Ncwogródka pismo z 
prośbą o interwencję u Ministra Spr. 
Wewnętrznych, celem położenia kre- 
su pogromowym występom znanego 
agitatore „rozwojowego* Jaxy-Cham- 
ca, który wygłasza od pewnego cza- 
su w Nowogródku odczyty o treści 
jaskrawo antysemickiej i podburza- 

jącej. 
Agitacja pogromowa wywołała 

wśród ludności żydowskiej zaniepo- 
kojenie. 

Poseł Rogula, otrzymawszy to 
pismo, przesłał je do „Koła Żydow- 
skiego* 

Prezes „Koła Zydowskiego* poseł 
Hartglas wespół z jednym z posłów 
białoruskich będzie w najbliższych 
dniach interwenjował w Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych. 

— Z działalności „Oze”*. Na o- 
statniem posiedzeniu Komitetu „Oze“ 
wespół z przedstawicieląmi Centrali 
Szkolnych i Komitetów Rodzicielskich 
postanowiono zakupić w Pośpieszee 
płac pod budowę gmachu przeznaczo- 
nego na kolonje letnie. 

Badowę domów powierzono spół- 
dzielniom wytwórczym za poręcze- 
niem Centralnego Komitetu Spół- 
dzielczego, 

ZABAWY. 
— Wielki Festyn w ogrodzie 

Bernardyńskim. niedzielą dnia 
18-go czerwca w ogrodzie Bernar- 
dyńskim odbędzie się staraniem Kom. 
Kolonji Letnich i Koła Przyjaciół 
„Czarnej Trzynastki*, „Wielki Fe- 
styn* połączony ze „Swiętem Pieś- 
ni“. Zysk przeznacza się na kolonje 
letnie dla dzieci szkół powszechnych 
i na obozy harcerskie „C. T.*. Bar- 
dzo ciekawy program obejmaje: kon- 
kurs chórów szkolnych, popis chóru 
p. Gawrońskiej i innych oraz pokazy 
harcerskie jak np. Piramidy, Boks 
ślepych, Wyścig raków, Taniec ma- 
rynarzy, gry ruchowe i inne. Będzie 
masa niespodzianek, dużo ciekawych 
atrakcyj harcerskich jak Murzyn, Lu- 
dożerca, (najautentyczniejszy), Kara- 
wana Arabów, Boks w beczkach. ki- 
no pod otwartem niebem etc. etc. 

Komitet organizacyjny zabawy 
chce nietylko uzyskać jak największą 
kwotę na wyżej wspomniane cele, 
lecz chce także osiągnąć zadowole- 
nie gości, którzy przyjdą do ogrodu. 
Ma on nadzieję,że nie będzie czło- 
wieka, który nie będzie śmiał się z 
dowcipnych pomysłów harcerzy; któ- 
remu będą przykre dźwięki piosenek 
i orkiestry i którego nie zainteresu- 
je 1500 metrowy film p. t. „Przygo- 
dy w dżungli*. 

ROŻNĘ. 

— Podwyższenie opłat na za- 
graniczne wyroby tytoniowe. Mini- 
sterjum Skarbu wydało zarządzenie, 
ustalające podwyższenie opłat od wy- 

robów tytoniowych sprowadzanych z 
zagranicy przez osoby prywatne. 

Opłata ta będzie wynosić: od ty- 
toniu w liściach i wiązankach z 10- 
dygami lub bez łodyg, odpadków, 
miału po 12 zł. za klg.; od tabaki do 
zażywania po 6 zł. za klg.; od tytoni 
grubo krajanych do fajki, skrętków, 
zwitków po 90 zł, za kig.; od cygar 
i cygaretek po 300 zł. za klg.; od 
tytoni cieńko krajanych do papiero- 
sów od 90—100 zł. za klg. (zd) 

— Wielka Loteria Fantowa Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej. We wtorek 
dn. 8 czerwsa w Biurze Centralnego 
Zarządu P. M. Sz. w obecności p. p, 
rejenta Jana Klota, Kozłowskiego — 
przedstawiciela Kontroli Skarbowej, 
dr. W. Węsławskiego, prezesa C. Za- 
rządu P. M. Sz. J. Korolca i M. Re- 
utt, członków C. Zarządu P. M. Sz. 
p. St. Ciozdy, dyrektora P. M. Sz. 
oraz Świadków: p. Felicji Makowiec- 
kiej i p. Antoniego Grzybowskiego, 
odbyło się ciągnienie 15 głównych 
losów Loterji fantowej P. M. Szk. 
Losy ciągnęły dwie 10-letnie uczeni- 
ce szkoły powszechnej M 21, 

Na M 1 padł Aparat fotograficz- 
ny—wygrał p. Grzybowski Antoni. 

Na N 2 padł Materjał na ubranie 
męskie. 

Na N 3— Suknia damska i szal. 
Na N 4— Materjał na kostjum 

damski. 
Na M 5 — Rower M 3.228. 
Na N 6 — Maszyna do szycia 

(N 1728,464) wygrała p. Gilewska. 
Na M 7—Rower X 605. у 
Na NM 8—Papierośnica i cukiernica 
Na N 9—Maszyna do szycia 

№ 1110.749. 
Na M 10—Meble (wygrał p. Gó- 

recki w Głębokiem). 
Na M 11—Koń. 
Na N 12—Dzieła malarskie Stan. 

Wyspiańskiego (wygrała p. Czajkow- 
ska). 

Na N 18—Zegarek srebrny. 
Na NM 14—Budzik i makatka. 
Na M 15—Łóżko. 
Osoby posiadające wyżej wymie- 

nione losy, zechcą zgłosić się po od- 
biór swych fantów do dn. 1-go lipca 
1926 r., po upływie tego terminu nie 
odebrane rzeczy przechodzą na włas- 
ność Centralaego Zarządu P. M. Sz. 
Fanty wydawać się będą codzień z 
wyjątkiem niedziel i świąt od 10 ra- 
no do 5-ej po południu w biurze C. 
Zarządu P. Macierzy Szkolnej, Bene- 
dyktyńska 2—3. 

Z PROWINCJI. 
— Uchwała Sejmików powiato- 

wych woj. wileńskiego. Na skutek 
wyboru nowego Prezydenta — Влеслу- 
pospolitej i w odpowiedzi na orędzie 
Pana Prezydenta do Narodu Wydzia- 
ły Powiatowe Sejmików Powiatowych 
Województwa Wileńskiego  jedno- 
myślnie powzięły uchwały w których 
składają hołd i głęboką cześć Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol- 
skiej oraz wyrażają gotowość ofiar- 
nej pracy nad doprowadzeniem do 
szczęśliwego końca moralnego i ma- 
terjalnego odrodzenia Państwa i Na” 
rodu. Uchwały Sejmików podkreślają 
konieczność wzmoćnienia władzy wy- 
konawczej, ugruntowania niezależnoś- 
ci gospodarczej, 
wiedliwego traktowania wszystkich 
bez różnicy wyznania i narodowości 
obywateli oraz wzywają społeczeńst- 
wo do wspólnej i wytężonej pracy 
dla spoistości wewnętrznej Państwa 
i Jego potęgi mocarstwowej. (zd). 

— Trąba powietrzna. W okoli- 
cach Kobylnika-Komaj (wileńszczyz- 
na) przeszła burza połączona z trą- 
bą powietrzną która porobiła roz- 
maite szkody, We dworze Kułowza- 

zapewnienia  spra- - 

ny zerwało dwa dachy na budynkach, 
w Bieduńkach poprzewracało chaty, 
stare brzozy przy trakcie Komajskim 
leżą powalone, a w ogrodach owoco- 
wych sporo drzew zniszozonych. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

Kradzieże. W dn. 10 bm. dokonano 
kradzieży bielizny damskiej, wartości 150zł. 
Antoniny Zolanskiej, (Mostowa 12). 

‚ — Ujawnienie rzeczy kradzionych. W 
dniu 10 bm. podczas rewizji w mieszkaniu 
Chaims Grynblata, (Konarskiego 28) znale- 
ziono 6 mtr. materjału granatowego, dwa 
kawałki materjału na ubranie męskie, oraz 
9 mtr. kortu. Wymieniony iraterjał pocho- 
dzi z kradzieży. 

  

Ł sądów. 

Sprawa b. redzktora „Biełaruska* 
wo Golosa“. 

W dniu wczorajszym zasiadł na 
ławie oskarżonych w sądzie Okręgo- 
wym w Wilnie b. redaktor  „Gołosa 
Biełaruskawo* Szyło, który miał już 
kilkanaście spraw sądowych w sądzie 
Okręgowym za umieszczanie w pra- 
sie antypaństwowych artykułów. Tym 
razem b. redaktor Szyło oskarżony 
był 0 umieszczenie 2 artykułów w 
„Hołosie Biełaruskim* jawnie podbu- 
rzających Białorusinów do wystąpie- 
nią przeciwko Polsce i oderwania się 
od niej. Sąd po krótkiem przemówie- 
niu obrony skazał b. redaktora Szy- 
lę na jeden rok ciężkiego więzienia 
z pozbawieniem praw stanu. (zd,). 

  

Ruch wydawniczy. 
— Tadeusz Peretjakowicz. Ustawa o 

zwalczaniu lichwy i stosowanie jej w prak- 
tyce. Warszawa, Złota 35. Nakładem wła- 
snym. 1926 r, Cena 1 zł. 

Bardzo aktualna broszurka zawierająca 
szereg informacji i wskazówek, które po- 
winny zainteresować każdego obywatela, a 
przedewszystkiem kupca. Wyczerpujące da- 
ne, określające co podlega ustawie o lichwie, 
oraz niska cena zapewniają tej broszurce 
duży popyt. 

„ W załączeniu tekst odnośnych ustaw i 
rozporządzeń oraz ważniejszych okólników. 

Sport. 
Mecz; Wilja—Pogoń. 

Dziś na boisku sportowem 6 pp 
Leg. odbędą się zawody piłki nożnej 
o mistrzostwo klasy „A“ między 
„Wilją“ a „Pogonią“. Przeszłoroczny 
mistrz okręgowy Pogoń dołoży nie- 
wątpliwie wszelkich starań aby wyjść 
z tego meczu zwycięsko. Jak się do- 
wiadujemy kierownik ataku Wilji p. 
Mikołajew zachorował i nie będzie 
mógł wziąć udziału w meczu. Sądzi- 
my jednak, iż prowadzona obecnie 
w tabeli mistrzostw „Wilja* nie da 
sobie wydrzeć dwuch punktów. Mecz 
te poprzedzą zawody o mistrzostwo 
klasy » między drużyną Zaks i Wilja 
1. (zd 

Centralne zawody konne armji pol- 
skiej w Warszawie. 

Centralne zawody konne armji 
polskiej odbędą się w Warszawie 
między 12 a 18 lipca br. W zawo- 
dach tych wezmą udział reprezen- 
tację wszystkich kawaleryjskich puł- 
ków Rzeczpospolitej. 

Olou zawodów stanowić będzie 
dzień 17 lipca, w którym rozegrane 
będą najważniejsze nagrody z nagro- 
dą p. Prezydenta Rzeczpospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego na czele, Z 
Wilna wyjadą na wspomniane zawo- 
dy reprezentacje 18 i 28 pułku ula 
nów. (zd) 

  

  

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

Pielęgnujcie urodę 
Żądajcie bezpłatnie fachowej rady, jak pozbyć się: pryszczy, wągrów, piegów, 

czerwoności skóry, plam wątrobian., łupieżu, wypadania włosów, siwizny, zbytniego 
zarostu, pocenia rąk, pach, nóg, zmarszczy chudości, jak wzmocnić biust i usunąć 
inne wady. W zapytaniach prosimy podać dokładnie wady, o które chodzi. Su- 
mienną odpowiedź nadsyłamy w zamknięt. kopercie. Załączyć markę na odpowiedź 

Gdańsk, Leegether 15, 51 Dr. Caspary, ddział 69. 
  

- FILATELIŚCI! 2 
„Ilustrowany Przegląd Filatelistyczny " Chmiel 
Toruń. Numer okazowy bezpłatnie! 514 

60000066000606606 

w różnych jakościach i 
  

Doświadczony rozwoziciel piwa 
i lemoniady znanej firmy znajdzie natychmiasj zatru- 

dnienie. Kaucja wymagana. Listowne oferty składać 

do Biura Ogłosz. 5. Jutana, Niemiecka 4, dla K. 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 

Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, przy 
ul. Zamkowm XM 15, zgodnie z art. 1080 U.P.C. 
ogłasza, iż w d. 15 czerwca 1926 r. o godz. 11 
rano, w Wilnie przy ul. LI Jatkowej M 2 od- 
będzie sią sprzedaż z licytacji publicznej ru- 
chomości, składającej się z towarów manufak- 
turowych i galanteryjnych, należącej do Cha- 
ima Kowarskiego, oszacowanej dla licytacji 
na sumę 285 złot., na zaspokojenie pretensji 
Mozesa Słowesa w sumie 240 złot. z%%i 

  

w każdej ilości dostarcza kosztami. 535 Sekwestrator III Urzędu Skarb. m. Wilna 

pod OO MAIN BA Komornik Sądowy (-—) J. Lepieszo, - 

M ангусу P ię pes Fortepian Bokó a wi Popierajcie Ligę Żeglugi 

= > ul. Dąbczańskiej 7 do Ares Za- Sapieżyńska. 1-1, Morskiej i Rzecznej į : 

Obwieszczenie. 
Na mccy decyzji III Urzędu Skarbowego 

m.Wilna sekwestrator tegoż Urzędu Maksy- 
miljan Wojewódzki podaje do ogólnej wiado- 
mości, że w czwartek 17 czerwca rb. o godzi 
10 rano przy ul. Piwnej N 9 (skład Woje- 

) odbędzie się licytacja autobusn, 
oszacowanego na sumę 3.000 zł., należącego 
do firmy „Autopol* na pokrycie zaległości 
podatków skarbowych w sumie 3.000 zł, 

Oglądać można 15 i 16 czerwca, gooz. 12--18 
(2) M. Wojewódzki, 

wódzkiego 

Unieważniam 
kong CNA woj- 
skową, wystawioną przez 
P. K. U. Wilno, aš Činų 
Tołścika Bronisława, zam. 
we wsi Dolne Rusaki gm. 
Rzeszańskiej, oraz zgu- 
biony bilet na konia. 532 

0000000606606660 

Okazyjnie 
do sprzedania ewent, 

wydzierżawienia 

  pianino 15" 
Ludwisarska 9-7. 

0000000660606606068 

  

 Agentury „Kurjera Wileńskiego': R U Cc H* Księgarnie kolejowe. э 
  

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

  
Głębokie 
A. Adler, sklep „Kultura“ 

ul. 

Kowel 

Zamkowa. 

Kiosk czasopism „Połonja", Łucka 7 

Lida 

  
Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 

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

„_ków, ul. Suwalska. 

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński,— 
Koncesjowane Biuro Podań 

Nowe- Troki 

zeń edi „Troczanka“, 

    

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

  

Oszmiana 
Księgarnia Spółdzielcza Nauczy- 
cielstwa Polskiego Szkół Powsz., 

Postawy 

  ul. Piłsudskiego 20. 

Bańkowski Olgierd, Wileńska 7. 

Pińsk 

  
Księgarnia St. Bednarskiego. 

Stołpce 

  Marjan Ziontek, stacja kolejowa. 

St. Święciany 
N. Tarasiejski, Drukarnia i Skład 

Apteczny.     

  

$ Wydawca Tow. Wyda». „Pogoń” sp. z ogr. odp, Druk. „Pax“. uł. św. Ignacego 5. Tel.8-93, 

  

Ręcakior odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

 


