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Humanistyczne GIMNAZJUM koedukacyjne | 
T-wa Rozp. Wykszt. Śr. (u. Dąbrowskiego 5) | 

z prawami gimnazjów państwowych. są 
Egzamina wstępne do wszystkich klas rozpoczyna się 15 czerwca 
o g. 9-ej rano. 

|| 

Podania można składać do 14-go b. m. włącznie. | 
  

Napraua Konstytuoji przedewszystkiem, 
Jak donoszą pisma warszawskie 

rozpatrywany obeenie przez Radę 
Ministrów projekt zmiany Konstytucji 

streszcza się do następujących 4-ch 

punktów; 

1. Prezydent Rzplitej ma mieć 

prawo rozwiązania: Sejmu i Senatu. 
2) Prezydent Rzplitej ma. mieć 

prawo nieogłaszania ustawy, uchwa- 

lonej przez Sejm i Senat, lub ode- 

słania takiej ustawy, z objaśnieniem 

nieogłoszenia, do Sejmu, a wtedy 

staje się ona ustawą, jeżeli uzyska 

większość określoną prawnie. 

8) Jeżeli przedłożenie budżetowe 
"nie zostanie uchwalone przez Sejm w 
ciągu 3 miesięcy, Rząd ogłasza bud- 

żet jako ustawę. 

4) W czasie gdy Sejm nie obra- 
duje Rząd ma prawo wydawać rozpo- 

rządzenia zamiast ustaw, z tem że 
Sejm po zebraniu się może je zat- 
wierdzić lub odrzucić, 

Przeciwko trzem ostatnim zmia- 

nom bardzo stanowczo występuje 
wezorajszy „Robotnik*, dowodząc, że 

największem błędem obecnej „Kon- 

stytucji jest to, że tak mało weszła 
w życie”, a przeto najważ niejszem 

zadaniem demokracji jest „urzeczy- 

wistnienie konstytucji w życiu*. Zada- 

niem demokracji jest „urzeczywist- 

nienie konstytucji w życiu*, Zdaniem 
„Robotnika* zadanie to wymaga zwo- 
łania nowego Sejmu, a że poprzednio 
jeszcze pos. Niedziałkowski wypowia- 

dał się przeciwko zmianie obecnej 

ordynacji wyborczej, wynika z tego, 

że nowy Sejm miałby być wybrany 
na jej podstawie. 

Zgodnie z tem stanowiskiem pos. 
Niedziałkowski złożył onegdaj P, Pre- 
zesowi Miuistrów w imieniu trzech 
klubów lewicy (PPS., „Wyzwolenie* 

i Stron. Chłopskie) pismo, domagają- 

ее się zwołania Sejmu celem powzię- 

cia uchwały o jego rozwiązaniu. 
Jak wiadomo, Konstytucja wyma- 

ga, aby następny Sejm zebrał się w 
terminie 90 dni od chwili rezwiąza- 

nia swego poprzednika, czyli wybory 

powinny być rozpisane niezwłocznie 

i, oczywiście, na podstawie dotych- 

czasowej ordynacji wyborczej, Żąda- 
nie zatem klubów lewicy zwraca się 
wyraźnie przeciwko zamierzeniom 

rządu, mającym na celu przeprowa- 

dzenie zmian w Konstytucji przez 

Sejm obecny. Artykuł „Robotnika* 

precyzuje to stanowisko w sposób 
następujący: 

„„wysuwa się te projekty (t. zn. 

zmiany Konstytucji), zupełnie bez po- 

trzeby wtedy, gdy konieczne jest 
zwołanie nowego Sejmu, z mocy Kon- 

stytucji mającego zająć się zmianą 

Konstytucji. Sejm obecny, przeżyty, 

  

sponiewierany, niegodny dalszego 
istnienia, powołuje się do zmiany 
Konstytucji — podczas, gdy demo- 
kracja robotnicza i włościańska prag- 
nie nowych wyborów, pragnie rzą- 
dów ludowych“. 

Wolno powątpiewać czy rzeczy- 
wiście masy robotnicze i włościań- 
skie pragną nowych wyborów. W ca- 
łym kraju zauważyć się daje po prze- 
łomie majowym tęsknota do silnej, 
uczciwej i mającej zdolność działa- 
nia władzy, któraby podźwignęła pań- 
stwo z bezwładu, w który pogrążył 
go wadliwy nstrój polityczny. Robot- 
nik i chłop odczuwa tę tęsknotę nie 
w mniejszym stopniu, niż inteligent, 
wspólnie bowiem ponosi skutki 6-cio- 
letnich „rządów ludowych*, opartych 
na wszechwładzy sejmowej, Jeżeli 
pos. Niedziałkowski lub jego koledzy 
chcą wmawiać swoim wyborcom, że 

to co było jest dobrem i trzeba je 
kontynuować, to można się tylko dzi- 
wić ich odwadze, 

Jakież mają gwarancje, że nowy 
Sejm, wybrany podług dotychczaso- 
wej ordynacji wyborczej, gruntownie 
będzie się różnił od obecnego? Przez 
to, że to lub inne stronnictwo lewi- 
cowe powiększy swój stan posiadania 
w nowym Sejmie o kilka lub kilka- 

naście mandatów niewiele w Polsce 
się zmieni. Powiedzmy sobie nawet, 

że lewica w przyszłym Sejmie osiąga 
większość. Cóż z tego? Nie dla każ- 
dego z najszczerszych polskich de- 
mokratów ideałem są rządy koalicji 
Rudziński—Bryl—Okoń (nie zaliczam 
do tej koalicji P. P. S., bo sądzę, że 

niedługo w niej by wytrzymała). 
Nikt nie zaprzeczy, że przedsta- 

wicielstwo narodowe musi posiadać 
władzę prawodawczą i kontrolującą. 
Ale nie powinno rządzić, nie powinno 

swoim bezwładem, wynikającym z je- 

go struktury wewnętrznej, obezwład- 
niać rządu i hamować jego twórczej 
pracy. Demokracja parlamentarna 
przewiduje równowagę władz, a nie 

supremację władzy prawodawczej. Żad- 

na doktryna polityczna w ciągu wie- 
ków nie ostała się bez zmian. Życie 
samo wnosi nowe pierwiastki, nowe 
prawdy i tworzy syntezę tego co by» 

ło z tem co przychodzi. 
Skąd p. Niedziałkowski i jego ko- 

ledzy czerpią przeświadczenie, że no- 

wy Sejm będzie zdolny do tego, do 
czego nie był zdolny Sejm dzisiejszy, 
który w ciągu czterech lat nie za- 

troszczył się o naprawę konstytucji 
i usunięcie w ten sposób najdotkliw- 

szych braków naszego ustroju poli» 
tycznego? Pozostawienie przyszłemu 
Sejmowi tego zadania przez rząd 
prof. Bartla byłoby skokiem w ciem- 
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Prace Rządu nad zmianą konstytucji. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się ze sfer miaro- 
dajnych, iż projekt zmiany  Konsty- 
tucji opracowywany przez Radę Mini- 
strów, jest już prawie że ukończony. 
Ostatecznie skonkretyzowanie pro- 
jektu ma nastąpić w nadchodzący 
wtorek lub środę na posiedzeniu 
Rady Ministrów. Do tego czasu bę. 
dzie on jeszcze przedmiotem  konie- 
rencjj pomiędze p. Prezydentem 
Mościckim, Marszałkiem Piłsudskim, 
premjerem Bartiem i min. spra- 
wiedliwości Makowskim. 

Powyższy projekt składa się z 7 
artykułów, z których 2 najważniejsze 
dotyczą uprawnień Prezydenta Rze- 
czypospolitej w odniesieniu do 
Sejmu i Stnatu. Rząd będzie się 
więc domagał uchwalenia przez 
Izby ustawodawcze zasadniczych 
zmian w ustawie konstytucyjnej, 

dających Prezydentowi możność 
rozwiązywania Senatu i Sejmu bez 
zapytania ich o opinię. 

Następnie rząd ma uzyskać od 
Sejmu upoważnienie, aby podczas 
przerwy między sesjami parlamen- 
tarnemi p. Prezydent sprawował 
władzę ustawodawczą na mocy 
dekretów, które będą następnie 
zatwierdzane przez ciało ustawo- 
dawcze na najbliższej sesji. 

Podobno w projekcie znajduje się 
również artykuł, który mówi, iż se- 
sje sejmowe nie mogą trwać dłużej, 
aniżeli 3 miesiące. 

Kwestja zmiany ordynacji wybor- 
czej i sprawy załatwienia budżetu nie 
wchodzą podobno narazie w zakres 
uprawnień p. Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej. : 

Prasa włoska o rządzie prof. Bartla. 
RZYM, 12.VI. (Pat.). Dzienniki włoskie witają życzliwie rząd profesora 

Bartla. 
Zwracając uwagę na ponowną zmianę na stanowisku ministra skarbu, 

„Giornale d'ltalia" podaje informacje z dotychczasowej działalności publicz- 
„nej ministra Klarnera, , stwierdzając, że postawienie go ną czele skarbu po- winno wzbudzić zaufanie do zdolności kredytowej Polski. 

Skład gabinetu Sleżewicziusa. 
KOWNO, 12.VI. (Pat.). w nowoutworzonym gabinecie Sleżewi- cziusa podział tek jest następujący: 

sowy minister spraw zagranicznych 
ne — Pożalło, rolnictwo — Kreszcz 
nikacja — Jankiewicz, finanse hand 
pułk. Papeczkis, Kontrola Państw. 

Prezes Rady Ministrów i tymcza- 
— Śleżewiczius, sprawy wewnętrz- 
iunas, oświata — Czepiński, komu- 
el i przemysł — Rymka, wojsko — 

a b. prezydent republiki Smetona. Nowy gabinet ma w dniu dzisiejszym przedstawić się sejmowi. 

  

WIEDEŃ, 12.VI (Pat). „Neue 
Freie Presse* donosi z Berlina: 

W tutejszych kołach dyplomatycz- 
nych sądzą, że oświadczenia przedsta- 
wieieli Hiszpanii i Brazylji w Radzie 
Ligi Narodów wyjaśniły ostatecznie 
położenie tak, że można uważać za 
rzecz pewną, że przyjęcie Niemiec 
do Ligi Narodów i Rady Ligi Naro- 
dów nastąpi na sesji wrześniowej bez 
jakichkolwiek dalszych trudności. 

Wobec ratyfikacji przez rząd hisz- 
pański uzupełnienia do art, 4 paktu 
Ligi Narodów, według którego to ar- 
tykułu, o wyborze członków Rady 
decyduje Zgromadzenie Ligi, przyję- 
cie Niemiec do Ligi Narodów byłoby 
dokonane przed wyborem nowych 
niestałych członków Rady tak, że de- 
degaci niemieccy w Lidze Narodów 
wzięliby już udział w wyborach do 
nowej Rady. 

  

Powikłania w Lidze Narodów. 
Gdyby Hiszpanja nie zawiadomiła 

o przyjęciu poprawki do wzmianko- 
wanego artykułu 4 paktu Ligi, wów- 
czas miałoby Zgromadzenie Ligi przed 
przyjąciem Niemiec obsadzić nowe 
miejsca w Radzie, 

PARYŻ, 12.VI (Pat.). Prasa po- 
daje wiadomości z Genewy o delikat- 
nem położeniu, w jakiem znalazła się 
Liga Narodów wobec stanowiska, za- 
jetego przez Hiszpanię. 

Część prasy wypowiada się za 
przeprowedzeniem radykalnej reorga- 
nizacji Ligi Narodów, na zasadzie 
której pozostawionoby w radzie „świa- 
towej* tylko mocarstwa, mające in- 
teresy o znaczeniu Światowem, a je- 
dnocześnie utworzonoby rady konty- 
nentalne lub regjonalne, do których 
wchodziłyby państwa odegrywające 
określoną rolę w danej części globu, 
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ność, byłoby zrzeczeniem się odpo- 
wiedzialności wobec państwa, którą 
nałożył nań przewrót majowy, w imię 
tych także zadań dokonany. 

Polska nie może w dalszym ciągu 
staczać się ku przepaści w imię utrzy- 
mania sfałszowanej u nas zasady de- 
mokracji parlamentarnej, w której 
obronie staje „Robotnik*. Rząd na- 
prawy Rzeczypospolitej, korzystając 
z autorytetu, który posiadł w naro- 
dzie, powinien przeprowadzić reformę 
niezwłocznie, nie odkładając jej do 
ciemnego jutra, nie dopuszczając do 
tego, aby jeszcze kilka miesięcy 
trwał u nas zamęt i chaos, w którym 
żadna idea twórcza realizacji się nie 
doczeka. Jest to jedyny sposób utrzy- 
mania na przyszłość zasady demo- 
kracji parlamentarnej, Środki propo- 

nowane przez „Robotnika“ mogą ją 
tylko dobić w świadomości tych sa- 
mych mas robotniczych i włościań- 
skich, na których on się w swoich 
żądaniach powołuje. 

Projekt rządowy zmiany Konsty- 
tucji, podany na wstępie, może po 
rozważeniu, ulec pewnym modyfika- 
cjom. Zasady jego są jednak słuszne 
i powinny być utrzymane. O rozwią- 
zaniu Sejmu nie należałoby myśleć 
przed ich uchwaleniem, Skoro to się 
stanie nowy Sejm, nawet na podsta- 
wie obecnej ordynacji wyborczej Wy- 
brany nie będzie mógł być tym czyn- 
nikiem rozstroju, jakim stał się, dzię- 
ki swej wadliwej,  doktrynerskiej 
strukturze oraz bronionym przez 
„Robotnika* swoim uprawnieniom, 
Sejm obecny, Testis. 

  

Ostatnie dni 
Wystawy obrazów i rzeźb 
Wileńskiego T-wa Rrtystów-Plastyków 

w Pałacu Reprezentacyjnym, 
ul. Uniwersytecka 8. 

Zamknięcie we wtorek 15 bm. o 7 w. ннн 
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PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

  

           

  

        

  

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od własn. koresp. z Waraszawy). 

Ze sfer miarodajnych informujemy 
się, iż w najbliższym rozkazie Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych ma się 
ukazać następujący dekret p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej: ” 

Do Pana Ministra Spraw Woj- 
skowych, pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. 

Mianuję Pana przewodniczącym 
ścisłej Rady Wojennej. 

(—) Ignacy Mościcki Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

(—) Kazimierz Bartel Prezes Ra- 
dy Ministrów. { 

Dekret naczelnego wodza o orga- 
nizacji najwyższych władz wojsko- 
wych z 1921 roku, który utracił swą 
moc obowiązującą z chwilą ustąpienia 
Marszałka Piłsudskiego z tego stano- 
wiska, został przywrócony. 

AD 

Dowiadujemy się, iż rząd prag- 
nie załatwić kwestję budżetu w dro- 
dze konstytucyjnej. Narazie zaś wo- 
bec tego, że z dniem pierwszego lip- 
ca upływa dotychczasowe prowizor- 
jum, rząd ma zamiar przed tym ter- 
minem wnieść do Sejmu projekt no- 
wego, prawdopodobnie dwumie- 
sięcznego prowizorjum  budžeto- 
wego. 

© 
P. prezes Rady Ministrów prof. 

Bartel przyjął wczoraj na audjencji 
pos. Diamanda (PPS), delegację Stron, 
Chłop. w osobach posłów Walerona, 
Dubrownika i Ledwocha, następnie 
sen. Siedleckiego (PPS.), min. przem. 
i handlu Kwiatkowskiego i min. spra- 
wiedliwości Makowskiego, 

Wreszcie p. premjer odbył blisko 
4-godzinną konferencję z min. skarbu 
Klarnerem w sprawach budżetowych. 

Podczas tej konferencji obecny 
był szef departamentu budżetowego 
w Ministerstwie Skarbu p. Grodyński, 

© 
Dziś p. premjer Bartel odbędzie 

konferencję z marsz. Ratajem, który 
powrócił wczoraj do Warszawy, 

Konferencja dotyczyć będzie zwo- 
łania posiedzenia Sejmu dla załatwie- 
nia urzędowego projektu zmiany 
Konstytucji, 

W sferach miarodajnych panuje 
przekonanie, iż Sejm będzie prawdo- 
podobnie zwołany w drugiej połowie 
bieżącego miesiąca, a prace jego do- 
tyczące zmiany Konstytucji potrwają 
najdalej do 15-go lipca, 

© 

Kancelarja cywilna Prezydenta 
Rzeczypospolitej komunikuje, że o- 
trzymała następującą depeszę z Po- 
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Opinja wybitnych działaczy i polityków wileńskich. 

Rząd odrodzenia moralnego prof. 

Kazimierza Bartła, powołany dekre- 

tem p. Prezydenta Rzeczypospolitej 

w konsekwencji niejako majowego 

czynu zbrojnego Marszałka Józefa 

Piłsudskiego ma przed sobą olbrzy- 

mie zadania w obliczu całego Pań- 

stwa. 
Ziemie Wschodnie Rzeczypospoli- 

tej, a szczególnie wileńszczyzna, оро- 

wiedziawszy się prawie jednogłośnie 

za nowym kursem polityki polskiej, 

wysuniętym przez zwycięskiego Wo- 

dza Narodu, teraz właśnie, jak nigdy 

oczekują zdecydowanego programu 

działania od sfer rządzących w sto- 

sunku do swych najżywotniejszych 

potrzeb. 

Aczkolwiek z całą ufnością ocze- 

kiwać można od rządu prot. Bartla, 

realizacji wzniosłych haseł w imię 

których rząd ten rozpoczął swą pra- 

cę, sądzimy że przyszłości jaśniejszej 

inaczej się nie stworzy jak wspól- 

nym wysiłkiem mózgu i mięśni wszy- 

stkich czynników twórczych w pań- 

stwie, które winny stanąć do współ- 

pracy z rządem. 

Że my tu w Wilnie zawsze jesteś- 

my gotowi do współpracy w sprawach, 

które podnieść mogą wartość ze- 

wnętrzną Rzeszypospolitej — służyć 

ma zebrana w tej mierze opinja sze- 

regu wybitnych miejscowych  działa- 

czy i polityków, wśród których znaj- 

dzie szanowny czytelnik przedstawi- 

cieli prawie wszystkich warstw, ugru- 

powań politycznych i narodowości, 

W ankiecie naszej ograniezaliśmy 

się do dwuch zasadniczych dla nas 

zagadnień, 

1. Zadania rzadu w dziedzinie 
rozszerzenia kompetencji Pana Prezy- 

denta, w następstwie czego musiała- 

by nastąpić naprawa Konstytucji roz- 

wiązanie Sejmu i Senatu oraz roz- 

pisanie nowych wyborów 

i2. Zadania—w dziedzinie spraw 
narodowościowych, gospodarczych i 

kulturalnych w stosunku do Ziem 

Wschodnich. 

Rozmowa z mecenasem Witoldem Abramowiczem 
. b. prezesem Komisji Rządzącej Litwy 

“P. mecenas Witold Abramowicz z 
właściwą sobie: uprzejmością przyjął 
naszego współpracownika i oświad- 
czył: 

— Sam przewrót majowy doko- 
nany jest pod hasłem sanacji stosun- 
ków wewnętrznych, co % uznaniem 
winno przyjąć całe społeczeństwo. 
Sądziłbym jednak, że samo to hasło 
nie jest wystarczające, gdyż może 
być rozmaicie rozumiane. Chodzi o 
zakreślenie programu w dziedzinie 
politycznej i gospodarczej. 

W czem program ten winien 
się streszczać zdaniem p. IMecenasa? 

— W ustaleniu wyraźnych wy- 
tycznych w dziedzinie polityki naro- 
dowościowej, unormowaniu stosun- 
ków rolnych przez zastosowanie wy- 
danych już ustaw do warunków miej- 
scowych; w przeprowadzeniu w moż- 
liwie szerokim zakresie odbudowy 
zniszczonych warsztatów pracy, jak 
również. osad i miasteczek; pobudo- 

Środkowej. 
waniu nowych kolei żelazuych Ww za- 
leżności cd obecnych granie państwo- 
wych, naprawie dróg i środków ko- 
munikacji. 

— W dziedzinie administracji... 
— Zmiana granic województw, 

rozszerzenie wojew. Wileńskiego; po- 
większenie kompetencji władz miej- 
scowych, przeprowadzenie nowych 
wyborów samorządowych oraz utwo- 
rzenie stałego | przedstawicielstwa 
Ziem Wschodnich, co uważałbym za 
etap do powołania Sejmu Wileń- 
skiego. 

Rozszerzenie kompetencji P. Pro- 
zydenta Rzeczypospolitej nasz roz- 
mówca uważa za rzecz konieczną, 
Sprawa ta wiana być rozstrzygnięta 
drogą odpowiedniej ustawy rządowej, 
powziętej przez Sejm i Senat. 

O ile zaś to okazałoby się niemo- 
żliwem, owinno nastąpić niezwłoczne 
rozwiązanie Sejmu i Senatu pod na- 
porem opinji. 

_ Głos wybitnego publicysty. 
Z: kolei, udzielamy głosu wybitne- 

mu publicyście wileńskiemu, redakto= 
rowi' „Przeglądu  Wileńskiego* p. 
Ludwikowi Abramowiczowi. 

Z pierwszym naszym pytaniem, 
tyczącem się kwestji kompetencji 
Prezydenta Rzeczypospolitej szanow- 
ny nasz kolega załatwia się krótko: 

— Kompetencje Prezydenta, rzecz 
oczywista rozszerzyć należy, zwłasz- 
cza w kierunku rozwiązywania Sej- 
mu i Senatu. Skompromitowany wy- 
soce Sejm i Senat należałoby czem- 
prędzej rozwiązać i rozpisać nowe 
wybory. 

W dziedzinie polityki wewnętrz- 
nej — kładę nacisk na decentraliza- 
cję terytorjalną w* celu zachowania 
pewnych odrębności krajowych, wie- 
rząc, że tylko drogą ewolucji może 
nastąpić zgodne współżycie wszyst- 
kich elementów narodowościowych, 
kulturalnych, ekonomicznych, Z któ- 
rych się składa Państwo Polskie. 

Ordynacji, wyborczej moim zda- 
niem zmienić nie można, gdyż wszel- 

kie zmiany byłyby sprzeczne z zasa- 
dami demokratycznemi. 

+" —W dziedzinie ekonomicznej i fi- 
nansowej... — 

— zadnych ogólnikowych wska- 
zań, ujętych w jakąkolwiek formułę 
dawać nie sposób, gdyż byłoby to 
jeno pustym frazesem. 

Zgoduie z zasadą moralnej sana- 
cji — do administracji państwowej, 
dobierać: należy ludzi nietylko czy- 
styci: etycznie, które to zadanie rząd 
sobie zakreślił, ale zarazem kompe- 
tentnych i znających dobrze nasz 
kraj, hie tylko teoretycznie, lecz od- 
czuwających psychikę mieszkańców, 
poszczególnych ośrodków no i zua- 
jących dokładnie skomplikowane stc- 
sunki we wszystkich dzielaicach Zy- 
cia miejscowego. 

— Zastosowač to należałoby, prze- 
dewszystkiem do Ziem Wschodnich— 
dopowiedzieliśmy, żegnając się Z na 
'8Zym rozmówcą, 

I owszem, do całego państwa, do- 
rzucił jeszcze z przekonaniem. 

Stanowisko P. P. 5. 

Czołowy przedstawiciel lokalnej 
organizacji Polskiej Partji Socjali- 

inż. Witołd Czyż, zapoznawsy się z 
„naszą ankietą zaznaczył, że stanowi- 

stycznej i ezłonek C. K. W. partji sko jego pod każdym względem ana- 
р p 

  

ANTONI MILLER 

Stanisław Brzozowski — ocjali- 
styczny apostoł Pracy. 

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

(Ciąg dalszy) 

II. 

Socjalizm Brzozowski traktował 
jako środek propagandy pracy; pracy, 
;jako podstawy wartości bytu. Roz- 
wój życia uzależniał od intensyw- 
ności i maksimum pracy, Na moje 
pytanie czy akceptuje 8 godz. dzień 
roboczy, wzruszył ramionami: „To 
ideał programowych obietnic—odparł. 
Jeżeli ludzkość dojdzie do udoskona- 
lenia narzędzi pracy, niech pracuje 
chociążby i 2 godz. wysiłkiem fizycz- 
nym. Atoli i ten układ stosunków 
zmusi ludzkość do rozwinięcia pracy 
w dziedzinie nowych potrzeb ducho- 
wych, które urosną i również będą 
wymagały kilkugodzinnej subsydjal- 

nej roli pracy mięśnia, a zwiększo- 
nego wysiłku mózgu. Wysiłek umy- 
słowy rhoże się stać pracą jedynie 
przez związek swój z pracą fizyczną 
i wpływ na nią.*) lm «mocniejsza 
jest innerwacja myślowa, tym wię- 
kszy rezultat pracy fizycznej. O 
przeładowaniu pracy, oczywiście nie 
mówię. W późniejszych swych  dzię- 
łach Brzozowski, widząc, że wyraz-— 
„praca” jest dla niektórych wyrazem 
niejasnym — dał swoje określenie: 
„praca jest wysiłkiem fizycznym 
przekształcającym pewną część w 
rzeczywistości w sposób odpowiada- 
jący naszej woli*, Wysiłek umysło- 
wy i fizyczny, współmierny, prze- 
twarza, według niego, warunki spo- 
łeczne; — prawa, urządzenia, pojęcia 
moralne. Działalność umysłowa nie 
oddziałująca na pracę niema znacze- 
nia dla postępu ludzkości. Dla tego 
tylko taki socjalizm w oezach Brzo- 
zowskiego był wart szacunku, który 

"stawał się „świadomem przyjęciem 
zakonu pracy i celową organizacją 
życia na jego podstawach". 

*) Pagląd ten stormułował B. w r. 1907 
w wsp. kryt. liter, w Polsce $ 73. 

)WsPaPoS: 

RJ E R ОЙАа 

Jakie zadania leżą przed rządem pro. В. MN 
logiezne jest do stanowiska naczel- 
nych organów partji. 

— Žądamy zatem,—powiedział p. 
Czyż, —natychmiastowego rozwiązania 
Sejmu i Senatu, ogłoszenia nowych 
wyborów, a dalej ańtonomji dla tere- 
nów zamieszkałych przez zwarte 
masy białoruską i ukraińską. 

— A co do administracji 
Wschodnich... 

— Podtrzymujemy swe stanowi- 
sko, że Ziem Wschodnich nie można 
traktować jako Zachodnich. Nadsyła- 
ny nam element urzędniczy musi pod 
każdym względem odpowiadać sweinu 
zadaniu, i nio powinien być jak dotąd 
elementem wybrakowanym z innych 
dzielnie państwa. 

Jeśli chodzi specjalnie о nasze 
ziemie, to bezwzględnie musi nastą- 
pić zmiana w polityce samorządowej, 
a w ślad zatem rozwiązanie dotych- 
czasowych ciał samorządowych ze znie- 
dołężniałą wileńską radą miejską na 
czele. 

Przy tej okazji p. inż. Czyż prosi 
nas o zdementowanie pogłoski roz- 
siewanej przez pewne organy prasy 
(jak np. miejscowe „Słowo*) jakoby 
w łonie P. P. 8. doszło do rozłamu. 

zarysowują się jedynie 
różne poglądy, co do taktyki Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Ostatnio 
w zamkniętych kołach czynników de- 
cydujących w partji omawiana była 
jedynie sprawa związana z projektem 
zaofiarowania inż. Moraczewskiemu 
teki Ministra Kolei. W danym wy- 
padku w łonie partji zaważył pogląd 
że inż. Moraczewski jest zbyt wielką 
i wpływową indywidualnością w par- 
tji, by mógł zdecydować się na współ- 
udział w rządzie, który mimo nieza- 
przeczonych swych walorów—nie stoi 
na gruncie zasadniczego programu 
BZPS:8: В. 5. 

UEKKAUPIASTAL STAI STTABAI SESI 

(Początek na 1-ej stronie). 

Ziem 

znanis: „Kolejarze m. Poznania w 
liczbie trzech tysięcy uchwalają jed- 
nogłośnie cześć i hołd nowoobrane- 
mu Prezydentowi Mościckiemu i wy- 
rażają życzenie pełnego powodzenia 
na tem stanowisku @1а dobra klasy 
pracującej. Związek Zawodowy Kole- 
jarzy, Poznań", (Pat.) 

© 
Nowomianowany minister  prze- 

mysłu i handlu p. Kwiatkowski objął 
w dniu wczorajszym urzędowanie. 

W gmachu ministerjum powitał p. 
ministra w imieniu zebranych wyż- 
szych urzędników podsekretarz stanu 
p. Doleżał. 

Min. Kwiatkowski w swej odpo- 
wiedzi zaznaczył, że kryzys gospo- 
darczy w kraju doszedł do wysokie- 
go napięcia i że nie daje się on 0pa- 
nować w sposób prosty i natychmia- 
stowy. Należy więc dążyć do stano- 
wczego i zdecydowanego a zarazem 
realnego przełamania istniejącej trud- 
ności. Program Min. Przem. i Hand- 
lu połega na usunięciu przeszkód, 
tamujących życie gospodarcze oraz 
na uzgodnieniu interesów gospo- 
darczych z interesami państwa. 

W ijśl tego rząd będzie dążył 
do powiększenia zdolności naszej wy- 
twórczości, do rozszerzenia sieci trak- 
tatów handlowych, do stopniowego 
podnoszenia cyfry podatków i powięk- 
szenia liczby zatrudnionych robotni- 
ków. * 

Zamierzenia te muszą w końcu 
doprowadzić do przewyżki produkcji 
krajowej nad konsumeją państwa. | 

W zakończeniu swego przemówie- 
nia p. minister zapewnił urzędników, 
że użyje całego swego wpływu, aby 
uniemożliwić wszelkie próby nacisku 
z zewnątrz na pracę urzędników. 

4 

Naszemu ówczesnemu  społeczeń- 
stwu Brzozowski zarzucał, że nawet 
jego „wyższe klasy* nie zdawały s0- 
bie sprawy z problemów pracy, sta-. 
wianej jako warunek postępu. TLe- 
nistwo przed wysiłkiem uważał B. 
za plagę polski i zaznaczał z ironją, 
że „sam socjalizm jest przyjmowany 
u nas jako nudna i ckliwa bajeczka 
o bezgranicznem i równem  próżno- 
waniu. 

Nikt nie rozumiał, gdzie jest ide- 
al socjalizmu, a gdzie jego realne. 
próby i poczynania. To wysoce nie- 
pokoiło trzeźwego myśliciela, który 
nawet próbował przemawiać tonem 
proroczym: „Naród, który nie roz- 
wiąże zagadnień postawionych przez 
rozwój życia, przez rozwój pracy 
ludzkiej, który nie potrafi owładnąć 
aparatami tej pracy, który nie doko- 
na przekształcenia w społeczeństwo 
pracowników, w społeczeństwo w któ- 
rem praca będzie jedyną arystokracją, 
potrzeba pracy najwyższem prawem, 
wzór pracownika ideałem piękna — 
zginie". 

Brzozowski, jako socjalista krytyko- 
wał ostro tak zwaną przezeń „warstwę 

  

skiej początku stulecia, 

  

  

DO 

| Po zgonie Uaiyslaua Miękiewicza. 

Nr. 184 (682) 
SOW 

Obchód żałobny w Paryżu. 
PARYŻ, 12-VI. (Pat.). Dziś o go- 

dzinie 9 rano odbyła się eksportacja 
zwłok Władysława Mickiewicza z 
mieszkania jogo do kościoła St. Ger- 
main. 

Obecni byli na eksportacji radca 
ambasady polskiej Aleksander Szem- 
bek, zastępujący przebywającego na 
kuracji w Aix les Bajns ambasadora 
Chłapowskiego, cały. personel amba- 
sady, przewodniczący wydziału pol- 
skiego w komisji likwidacyjnej Jan 
Mrozowski. attache wojskowy pułk. 
Klecberg, konsul Remiszewski w o- 
toczeniu personelu ż konsulatu, p. 
Sąchecki, przedstawiciel rządu pol- 
skiego w trybunale mieszanym  pol- 
sko-niemieckim, Krupiński, sekretarz 
tego trybunału, delegacje wszystkich 
towarzystw polskich w Paryżu, byli 
uczestnicy wojny ze sztandarami, 
liczni przedstawiciele świata nauko- 
wego francuskiego miądzy innemi de 
Croisset, dyrektor College, zajmujący 
w Colłege de France katedrę Adama 
Mickiewicza prof. Fortunat Strowski, 
przedstawiciele stowarzyszenie „Fran- 
ce-Pologuo“ Manebrea i Merlot, 7 
towarzystwa „Amis de Pologne* Rosa 

Kondo 

Bailly i Benry de Montert, zarząd 
'związku zawodowego korespondentów 
polskich w Paryżu, którego zmarły 
był członkiem honorowym, przedsta- 
wiciele stowarzyszenia byłych  uozni 
szkoły Batignolskiej oraz szereg wy- 
bitnych osobistości z pośród świata 
franeuskiege i kolonji polskiej. 

Między innemi nadeslali wieńce 
rząd Rzeczypospolitej, ambasador 
Chłapowski, Uniwersytet Paryski, Ko- 
mitet Słowiański we Francji, byli 
uczniowie szkoły polskiej w Paryżu, 
Stowarzyszenie France - Pologne i 
„Sokół Czeski*, : 

Imponujący kondukt żałobny wkro- 
czył koło godz. 10 do kościoła szczel- 
nie zapełnionego publicznością, skla- 
dającą się z przyjaciół i wielbicieli 
zmarłego, licznemi delegacjami, mię- 
dzy innemi prezydjum. stowarzysze- 
nia studentów. Polaków w Paryżu z 
Prezesem  Umiastowskim na czełe, 
pos. Rudziński i Dąbski, delegacja 
kolonji rosyjskiej w osobach Fiedo- 
rowicza, prezesą grupy rosyjskiej w 
komitecie słowiańskim i Kartaszewa, 
prezesa narodowego komitetu rosyj- 
skiego w Paryżu. я 
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lencje. vi 
ri 

(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawg) || 

Syndykat dziennikarzy warszaw- 
skich wysłał wczoraj depeszę kondo- 
lencyjną na ręce p. Władysławowej 
Mickiewiczowej w Paryżu następują- 
cej treści: 

„Syndykat dziennikarzy warszaw- 
skich łączy się z całym narodem w 
głębokim żalu po stracie nieodżało- 
wanej pamięci Męża Pani, piastuna 
wielkich tradycji i niestrudzonego 
pracownika sprawy polskiej*. 

(-) Dębski 
Prezes 

PARYŻ, 12-VI. (Pat.) Wczoraj od 
rana rozpoczęły napływać na ręce ro- 
dziny ś. p. Władysława Mickiewicza 
depesze z kraju, od Sejmu, rządu, 
Marszałka Piłsudskiego,  marszaśka 
Trąmpczyńskiego, od uniwersytetów 
warszawskiego, Stefana Batorego i 
janych, od Akademji Umiejętności w 
Krakowie, od szeregu bibljotek i 
wielu innych instytucji. Przez cały 
dzień tłumy ludzi przesunęły się 
przed czeigodnemi zwłokami. 

P. Kierownik Ministerjum W. R. 
i O. P. Mikułowski-Pomorski przesłał 
do ambasady polskiej w Paryżu na- 
stępującą depeszę, przeznaczoną dl 
p. Wladyslawowej  Mickiewiczowej: 
„Czcigodna Pani zechce przyjąć moje 
najgłębsze współczucie z. powodu 
zgonu męża Pani ś. p. Władysława 
Mickiewicza, w którym naród polski 
czci najlepsze i najświętsze tradycje, 
przekazane mu przez Wielkiego Wie- 
szcza. Kierownik M-stwa W. R.O. P. 
(—) Józef Mikułowski- Pomorski. (Pat.) 

* Kapituła orderu „Odrodzenia Pol- 
ski" wysłała z powodu zgonu š. p. 
Władysława Mickiewicza,  kawalerą 
„Krzyża . Komandorskiego* z gwiazdą 
orderu „Odrodzenią Polski" następu- 
jącą depeszę do p. Marji Mickiewi- 
czowej: „Imieniem Kapituły orderu 
„Odrodzenia Polski“ pozwalamy Sso- 
bie przesłać Szanownej Pani z powo- 
du Śmierci jej męża, zasłużonego pa* 
trjoty, syna największego z Wieszczów 
Polski wyrazy głębokiego współczu- 
cia". (Pat.). 

NY II TI IT I TIE I I AION 

Prędkie rozwianie 
iluzji. 

Omawiając przed paru dniami 
głośne już oświadczenie nowego Pre 
zydenta Litwy Griniusa w sprawie 
wileńskiej nazwaliśmy to ošwiadoze- 
nie rewolucyjnem. Wyraziliśmy przy- 
puszczenie, że oświadczenie prezy 
denta spotka się z bardzo. silnym 
sprzeciwem wśród jego najbliższych 
przyjaciół partyjnych. Nie przypusz- 
czaliśmy jednak by Prezydent skła- 
dając chociażby przed prasą swe o- 
świadczenia mógł je składać nie ma- 
jąc pewności, że w większej: części 
myślącego odłamu społeczeństwa znaj- 
dzie dla wytycznych swej polityki po- 
parcie, nie przypuszczaliśmy, że sprze- 
ciw ten w tej nowej atmosferze, 
którą bądź co bądź stworzyły wybo- 
ry, będzie tak silny — że już w -pa- 
rę dni nastąpi oficjalne zaprzeczenie 
i zdezauowanie słów i poglądów Pre- 
zydenta. : 

Rozumna myśl nie może jeszcze 
wydobyć się z gąszcza nacjonalistycz=: 
nego zaślepienia i raz powzięty kie- 
runek polityczny budujący przyszłość 
państwową na współpracy i opiece 
rosyjsko niemieckiej—nie może jesz- { 

i A 

inteligentną", zarzucając jej niezrozu- 
mienie problemów .demokratyzmu i 
demokratyzacji pracy. ; 

Wynikało to, zdaniem Brzozowskie- 
go, z braku kultury umysłowej ów- 
czesnych warstw posiadających 'uwa- 
żanych niezawsze słusznie za starą 
przodującą inteligencję w. narodzie, 
wynikało teź z wad umyslowošci pal- 

Brzozowski 
widział w niej wciąż atawistyczne 
wykoszl» wienie ideologij romantycz= 
nych, pokutujących nawet w warszaw- 
skim Rositgyizwa, — c0 się odbija- 
ło i na literaturze, której zarzu- 
cano krak ideałów w męskiem zna- 
czeniu tego wyrazu; o literaturze pi- 
sał; posiadają tylko żale, pretensje, 
tęsknotę, rzewne. ubolewania, - Cala 
działalność jej jest piosenka obłąka- 
nej Ofelji. Majaczy w niej możliwość 
światów zagranicznych i tych, które 
nigdy nie istniały. Myśli przepływają 
jak cienie ptaków po wodzie*. 

Brzozowski uchodził wśród sfer 
prawicowych za krzewiciela równości 
dóbr materjalnych i zwolenniką zwy- 
cięstwa proletarjatu przez rewolucję 
zbrojną, 

   

'żytku wysiłku 

wiem, 

cze zawrócić, pomimo coraz wyraźniej 
zarysowujących się niedorzeczności 
tych przesłanek politycznych, szcze- 
gólnie w stosunku do Wilnn. 

Samo dementi owego wywiadu 
podane przez oficjalną agencję litew: 
ską Eltę jest przytem niezmiernie. 
niezręczne. 

Z jednej strońy Elta podaje, że 
prezydent wywiadu takiego wólło nie 
udzielał, z drugiej zaś strony twier- 
dzi, że ustępy tego wywiadu nie od: 
powiadają rzeczywistości. , jus A 

Albo więc. wywiadu nie było—a w 
takim razie nie było i owych ustępów. 
ałbo wywiad był. л 

W každym razie to korzystno wra- 
żenie które musiało wywołać stano- 
wisko prezydenta zagranicą i wzmo-. 
żenie pewnego zaufania zagranicą— 
musiało po tem dementi upaść osła- 
biając również i pówagę samego pre- 
zydenta. : 

Jeszcze w Litwie nawet wbrew' 
woli nie . wolno Prezydentowi. brać 
rozbrat z demagogją. ; 

Tluzje trwały krótko. 

ZŁ. KOSZTUJE ZDJĘCIE, - 
Portret po 4 zł. wykonywa fot. 

Wilno, S. b. 
„Rekord“, Vynijee adres 

Zaślepienie... chyba rozmyślne. 

Brzozowski nie lubił szlachty—to 
prawda. Drwił ze sfer o krwi błękit + 
nej — to prawda. Ale en nie. głosił, » 
by proletarjat objął supremację w 
dziedzinie organizowania wspólnego 
pożycia. Nie głosił usunięcia się szla- 
chty i arystokracji od pracy, lecz po- 
tępiał ich niechęć do pracy *ż' tymi, 
którzy łaknęli przeobrażenia warun- 
ków pracy, dającej większy zysk u- 
pośledzonej klasie i obowiązującej do 
wysiłku duchowego tych, có z ducha 
nie dać nie chcieli, a mieli wzgardę 
do fizycznej pracy. Można powiedzieć * 
że Brzozowski przenolowywał trochę - 
w apostołowaniu pracy, przechylając :. 
się czasem na stronę supremacji po- 

fizycznego, sądząc 
że ta praca daje swobodę, która „ma 
też jedną podstawę, tę, którą zdoła 

„sobie wytworzyć przez dłoń ludzką*. 
Wszelką inną swobodę zaliczał do 
„Swobody widzeń samych, marzeń 
haszyszówych*, zadanie pracy, bo- 

jej natura „narzucają nam 
twarde prawa". й A = 
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Życie gospodarcze. 
Egzekucje podatkowe. 

Kwestja egzekucji podatkowych 
nigdy i nigdzie nie była tak palącą 
jak u nas. Jeżeli dawniej zjawienie 
się Sekwestratora było rzadkością 
i bywało powodowane  okolicznościa- 
mi wyjątkowemi płatnika, a licyta- 
cja ruchomości była wypadkiem nad- 
zwyczajnym, to obecnie stało się to 
zjawiskięm sodziennem,spotykanem na 
każdym kroku. Dziesiątki tysięcy lu- 
dzi stale żyje pod grozą licytacji ich 
ostatnich ruchomośoi i sprzętów do- 
mowych oraz pozostania bez żadnych 

środków do życia. Jeżeli we wszys- 

tkich państwach kulturalnych egze- 

kucja była skierowywana przeważnie 
przeciwko tym niewielu płatnikom, 
którzy skutkiem złej woli nie chcieli 
podatków uiszczać, u nas zabiera się 
i sprzedaje ostatni majątek w braku, 
przy najlepszych chęclach, możności 
opłacenia podatków. 

Zdawałoby się, iż należy się za- 

stanowić nad tem, dla czego ludność 
dopuszcza masami do licytacji za bez- 
cen ostatniego swego dobytku, czyż 
są to wszystko ludzie złej woli, któ- 

rzy umyślnie nie chcą płacić skar- 

bowi należnych od nich podatków; 
czy nie należy zmienić metody opo- 
datkowania, jego normy, czy nie na- 
leży wprowadzić ulg w ich opłace- 
niu i t. p. 

Wiemy, iż nasze Życie gospodar- 
cze jest zrujnowane. Samowystarczal- 
ne metody sanacji wydusiły z handlu, 
przemysłu i rzemiosł, szczególnie w 

formie podatku obrotowego, cały ka- 
pitał obrotowy, cały majątek. a nie- 

rzadko także pieniądze ich wierzycieli. 

" Niema widoków na poprawę Sy- 
tuacji ogólnej, dopóki w życiu gospo- 
parczem nie nastąpi gruntowna zmia- 
na. 

Pomimo tego dowiadujemy się o 
ponownych ostrych  zarządzeniach 
wzmożonej egzekucji, o zmobilizowa- 
niu całej armji egzekutorów, przy 
czem, jako usprawiedliwienie, podaje 
się zmniejszenie kwoty dobrowolnych 
wpływów podatków. 

Pod tym jednak względem stalo 
się niezbitą prawdą iż wygórowane 
i nieprawidłowe wymiary podatku 
przynoszą zawsze skutki wręcz prze- 
ciwne. Płatnik. otrzymawszy nakaz 
płatniczy na sumę, dwukrotnie prze- 
wyższającą faktycznie należną odeń 
kwotę, z rozpaczy przestaje zupełnie 
płacić, gdyż wie, że całej tej sumy 
uiścić nie jest w stanie, a więc 
wcześniej czy później cała jego ma- 

jętność ulegnie licytacji. Sam ten 

fakt, że w Wiłnie wpłynęło 500.000 

zł. samych tylko kar za zwłokę i ko- 
sztów egzekucyjnych, wyraźnie wska- 
zuje, iż ludność doszła już do ostat- 
niego stopnia wyczerpania. 
„Egzekucja przyjęła u nas niestety 

nader niepożądany charakter i doko- 
nuje się w bardzo gwałtownej i ost- 
rej farmie; sekwestrator przyjeżdża 
odrazu z t zw. „wozem Grabskiege*, 
zabiera ruchomości i towary, unie- 
możliwiając w ten sposób dalsze pro- 
wądzenie przedsiębiorstwa; zamiast 
tego, żeby otrzymać od płatnika za- 

ległość częściami, przychodząc doń 
kilkakrotnie, eo jest chyba wymaga- 
ne przez najprostszą sprawiedliwość, 
wielu sekwestratorów żąda uiszeze- 
nia odrazu conajmniej połowy po- 
datku. 

Czytaliśmy także w pismach o ta- 
kich zajściąch na rynku drzewnym, 
kiedy sekwestratorzy przybywali wraz 
z policją, zabierali z koszów do wor- 
ków rybę i inne towary, co pociąga- 
ło za sobą oburzenie i omal nie na- 
pad ze strony zrozpaczonych hand- 
larek, 

Do hali Miejskiej sekwestratorzy 
przybyli z policją i poczęli odrazu 
wrzucać towary (sery, masło) do wor- 
ków pomimo próśb o pobranie czwar- 
tej części podatku. Wobec tego, że 
niektóre handlarki nie chciały dopuś- 
cić do zabraniażtowaru,—aresztowano 
je, a po drodze nawet obito. O bru- 
talnym zachowanin się sekwestrato- 
rów z publicznością niejednokrotnie 
czytaliśmy w pismach. 
Samo przez się nasuwa się pytanie: 

jaka i od kogo będzie korzyść z te- 
go, iż zabrano u biednych handlarek 
trochę ryby, serów i masła i produk- 
ty te albo zostały uszkodzone w 
workach, ulbo uległy zepsuciu, albo- 
też sprzedane zostały za bezcen, 
nie pokrywając kosztów egzekucji. 
Wiemy bowiem iż krok w krok za 
sekwestratorem idzie cała banda 
ciemnych osobników, którzy skupują 
towary te i rzeczy za bezcen (nie 
płacąc oczywiście za ten zyskowny 
proceder żadnych podatków). 

Niedawno zanotowany został w 
pismach wypadek, że u zegarmistrza 
tytułem podatku w kwocie 50 zło- 
tych sekwestator sprzedał kasę og- 
niotrwałą, kosztującą 100 dolarów, 
za 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych, 
pomimo to, iż w tym samym czasie 
płatnik udał się do miasta celem wy- 
nalezienia pieniędzy na uiszczenie 
podatku, a domownicy prosili sekwe- 
stratora zaczekać kilka minut na po- 
wrót gospodarza. 

Wszystko to doprowadza płatników 
do rozpaczy i nędzy, której pod żad- 
nym warunkiem nie należałoby obe- 
cenie powiększać. 

Żadnej zaś korzyści ani wyników 
realnych dla skarbu, te wzmożone 
egzekucje nie przysporzą, stwarzając 
tylko ferment słusznego niezadowo- 
lenia i rozgoryczenia. 

Wobec tego w interesach właśnie 
państwowych, szczególnie w naszym 
kraju, musi się dać płatnikom moż- 
ność powolnej spłaty podatków w 
miarę możności i to bez pobierania 
od nich 4 proc. miesięcznie kary. 
W związku z tym należało by rów- 
nież usunąć sekwestratorów, którzy 
swym zachowaniem nie licującym z 
godnością urzędników, wywołują żale 
wśród płatnikuw podatkowych. 

W tym właśnie zakresie odczu- 
wać się daje potrzeba jaknajprędsze- 
go wprowadzenia w życie pięknych 
haseł p. Wojewody Raczkiewicza w 
znanej odezwie do Urzędników. 

B. 

  

Kronika krajowa. 
Sytuacja walutowa. 

Śytuacja walutowa pozostaje na- 
dal bez zmiany. 

- Dolar wykazuje nieznaczną jednak 
stałą tendencję zniżkową. 

Wezraj kurs największy osiągnię- 
ty w obrotach prywatnych wyno 
sił 10.21. 

' Bank Polski niezmiennie płaci 
9.98. W obrotach międzybankowych 
utrzymuje się kurs 10 w płaceniu. 

į dlrankadinio w ostatnich czasach 
banki prywatne, jak i rządowe za- 
notowały większe akredytywy Z za- 

granicy, opiewające na walutę za- 

graniczną. Dodatni objaw ten tłuma- 
czy się wzmożonym nieco eksportem 

drzewa, oraz jaj które są wywożone 
do Anglji, Niemiec i częściowo do 
Włoch i Szwajcarji. Obroty w ban- 
kach również nieco się zwiększyły 
a stopa procentowa wykazuje tenden- 
cję zniżkową. 

. Złoto pozostaje bez zmiany, przy 
kursie 5.81 i przy minimalnych obro- 
tach. 

W akcjach i listach zastawnych 
zmian nie ma. 

Kronika zagraniczna. 

Dzierżyński o wydajności pracy 
w Rosji. 

*Jedną z wielkich przeszkód na 
drodze do dalszego rozwoju gospo- 
darczego Rosji Sow. jest mała wy- 
dajność pracy robotnika. Niedawno 
w . Charkowie pod przewodnictwem 
Dzierżyńskiego odbyła się konferen- 
cja miejscowych działaczy na polu 
gospodarczem, poświęcona temu па- 
gadnieniu. Między innemi zabierał 
głos Dzierżyński — który kategory- 

    

cznie żądał zastosowania energicz- 
nych środków przeciwko dezorgani- 
zującym życie gospodarcze wszelkim 
objawom nieróbstwa. „ Kwestja dys- 
cypliny w dziedzinie produkcji — 
oświadczył w końcu mówca — jest 
dziś najpilniejszym zadaniem rządu. 
Wielki już czas położyć kres symu- 
lacjom, dzięki którym giną niepro- 
dukcyjnie ogromne ilości dni robo- 
czych. į 

  

Z Gieldy AE) w dniu 
VI r. b. 

I. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary St.Zjedn. 10,00 1002 _ 958 
Funty szterlingi 48,76 48,89 48,64 

Il. Monety 
Ruble złote 5.30 
Ruble srehrne 3.20 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 12-VI 
płacono za dolar 10,20 

Wizyta p. Franka Savery w Wilnie. 
Wczoraj bawił w Wilnie generalny 

konsul Wielkiej Brytanji w Polsce p. 
Frank Savery. 

P. Savery odbył konferencję z 
przedstawicielami miejscowych sfer 
demokratycznych, interesując się ży- 
wo sprawami wyznaniowemi, ośŚwia- 
towemi, rolnemi Oraz stosunkami 
Litwy i Polski. : 

Niezależnie od uprzedniej konie- 
rencji generalny Konsul W. DD 
odbył konferencję z czołowym prz 
stawicielem PPS. p. inż. Czyżem oraz 
złożył wizytę rektorowi Uniwersytetu 
Stefana Batorego p. Marjanowi Zdzie- 
chowskiemu. 

Pociągiem wieczorowym p. Savery 
opuścił Wilno, udawszy się w stronę 

Warszawy. (её.) 
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Liga Morska i Rzeczna, Oddział w Wilnie. 

WYSTAWA 
„Nasze Morze i Rzeki* 

Otwarta codziennie od godz. 10 rano do 8 wiecz. w lokalu 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego, ul. Mickiewicza 13, 

od dnia 1-go do 20 czerwca 1926 r. 
DZIAŁY: 1) Marynarka wojenna, 2) Marynarka handlowa, 

© 3) Drogi wodne śródlądowe, 
0 łówstwo, 6) 

Wstęp dla dorosłych w niedziele zł. 1, w dnie powsz. gr. 50, 
dla młodzieży i żołnierzy we wszystkie dnie gr. 20. 533 
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ТА Skrzyński — Szeptycki. 
„Nowy Kurjer Polski“ podaje za 

„Ekspresem Porannym* następujące 
szczegóły zajścia pomiędzy b. prem- 
jerem 4. Skrzyńskim, a gen. Szep- 
tyckim: 

Kilka dni temu, w poniedzia- 
łek 31maja br. p. Skrzyński zaszedł 
do kasyna ziemiańskiego w Krakowie 
przy ul. Wolskiej. Znajdujący się 
tam gen. Szeptycki odmówił mu po- 
dania ręki. 

Tejże nocy p. Skrzyński prosił 
dwóch znajomych by skierowali tę 
sprawę na drogę honorową i zarzą- 
dali satysiakcji od gen. Szeptyckiego 
poczem wyjechał do Warszawy. 

Tu otrzymał z Krakowa wyjaśnie- 
nia o stanie sprawy. Cien. Szeptycki 
oświadczył, że nie mą do p. Skrzyń- 
skiego pretensjj na tle osobistem, 
ale, że chodzi tu o działalność p. 
Skrzyńskiego na stanowisku premjera 
i o dokonaniem — zdaniem gen. 
Szeptyckiego — dezorganizacji armji 
przez rząd p. Skrzyńskiego w ostat- 
nich miesiącach. 

D. 2 bm. przybyli do Krakowa 
świadkowie p. Skrzyńskiego: gen. Że- 
ligowski i pułk. Kutrzeba. 

W dalszym toku sprawy gen. 
Szeptycki wyłączył gen. Żeligowskiego, 
jako tego, któremu również zarzucił 
dezorganizację armji. Wobec tego 
generała Żeligowskiego zastąpił gen. 
Dreszer. 

Wówczas świadkowie gen. Szep- 
tyckiego p. Antoni Wodzicki i pułk. 
Przedrzymirski oświadczyli, że wska- 
zany w kodeksie honorowym  Bozie- 
wicza termin 24 godzinny minął i 
sporządzili protokół jednostronny. 

W konsekwencji tego obaj świad- 
kowie p. Skrzyńskiego zażądali od 
świadków gen. Szeptyckiego satysfakcji 
i postanowili oddać sprawę jednostron- 
nego protokółu do rozpatrzenia są- 
dowi honorowemu złożonemu z wy- 
bitnych osobistości wojskowych i cy- 
wilnych. 

„Kurjer Poranny" donosi, że wczo- 
raj zakończył swoje obrady sąd ho- 
norowy, który rozpatrywał sprawę 
protokółu jednostronnego, spisanego 
przez sekundantów gen. Szeptyckiego. 
Po przesłuchaniu obustronnych za- 
stępców, sąd, w składzie — superar- 
biter b. premjer prof. Ponikowski, ar- 
bitrzy ze strony p. Skrzyńskiego gen. 
Górecki i pułk. Kwaśniewski, arbitrzy 
gen. Szeptyckiego gen. Prych i ks. 
Drucki-Lubecki orzekł, że protokół 
ten został sporządzony, na podstawie 
subjektywnych wrażeń sekundantów 
gen. Szeptyckiego i uznał je za nie- 
wystarczające w zupełności do utrzy- 
mania tego protokółu. Wiadomości, 
jakoby już dziś miał odbyć się poje- 
dynek na szable pomiędzy p. Skrzyń- 
skim i gen. Szeptyckim w okolicy 
Krakowa, są zupełnie nieprawdziwe. 

RADCA KRYNICA Sr 
Dr. Herman Kórbel 

ordynuje jak w latach poprzednich 
od 10 maja do 10 października 
w Pensjonacie „MARJA“. 

  

  

Okradzenie posła włoskiego w Warszawie. 
Sprawność policji warszawskiej. 

(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Nocy wczorajszej włamali się zło- 
dzieje do poselstwa włoskiego przy 
placu Dąbrowskiego. 

Złodzieje zrabowali kilka garni- 
turów posła włoskiego p. Maioniego, 
jego ordery i srebro stołowe, ogółem 
na sumę kilku tysięcy złotych. 

Rabunek został zauważony wczo- 
raj rano. Poselstwo zaalarmowało 
natychmiast urząd śledczy i policję, 
która zabrała się bardzo sprężyście 
do odszukiwania złodziei. 

Istotnie po południu aresztowano 
trzech sprawców kradzieży, znanych 
jako notorycznych złodziei i specja- 
listów w okradaniu  poselstw cu- 
dzoziemskich. 

Złodziejom odebrano w. całości 
łup i zwrócono go p. posłowi 
Maioniemu, 

WI LEN 8 £ 

        

4) Sport wodny, 5) Rybo- 
Artystyczny. 

  

L bituy Kowieńskiej. 
Trudnošci w tworzeniu gabinetu. 

Premjerowi Sleżewiczowi dotych- 
czas nie udało się sformować gabine- 
tu. Pewnemi zdają się być kandydatu- 
ry doc. Rymki na min. skarbu i pułk. 
Papeczkisa na min wojny. Przeciwko 
prof. Czepinskisowi (s-d) jako kan- 
dydatowi na min. oświaty zgłaszają 
protest mniejszości. Socjaliści doma- 
gają się jeszcze teki min. spraw we- 
wnętrznych dla adwokata Pożełły. 

Dla uzgodnienia poglądów zostali 
zaproszeni do prezydenta przedstawi- 
ciele ugrupowań politycznych razem 
z mniejszościami. 

Udział mniejszości w Komisjach 
Sejmowych. 

Na posiedzeniu Sejmu 9 czerwca 
do Komisji Sejmowych zostali wybra- 
ni ze strony mniejszości: 

"Gospodarczej — Jagsztajd (niem.), 
Finkielsztejn (żyd). . 

Pracy i opieki społ. — Giżyński 
(polak), Kinder (niem.). 

Oświata — Budzyński (polak) Kin- 
der (niem.), Robinson (żyd). 

Finansowo-budżetowa — Bucewicz 
(polak), Grabon (niem.). 

Samorządowa-admin. — Garfunkiel 

A i leś Lutyk (polak) olna i łeśna — Lu polak), 
Waszke (niem.). 

Skargi i petycji — Kinder (niem.). 
W przeszłym Sejmie mniejszości z 

Komisji były wykluczone. Ciekawem 
jest że nie chcąc się narzucać mniej- 
szošci same nie zgłosiły kandydatur 
do komisij spraw zagranicznych i woj- 
skowych. 

Z ZBGRANICY. 
Awantury komunistyczne w par- 

lamencie czeskim. 
PRAGA. 12. IV. (Pat.) Podczas 

wozorajszych demonstracyj komunis- 
tycznych doszło do większych starć 
między komunistami, a policją. 

Demonstranci, starając się przer- 

królowa wszystkich 
past do obuwia. „Purus” 

  

wać kordon policji, zamykający dos- 
tęp do parlamentu, obrzucili policję 
kamieniami, cegłami i kawałkami że- 
laza. Policja użyła w swej obronie 
gumowych lasek i dała kilka strza- 
łów rewolwerowych, raniąc jednego 
z robotników w rękę. 

W wyniku starcia 39 policjantów 
oraz kilka osób cywilnych odniosło 
rany. Aresztowano około 50 osób. 

W późnych godzinach nocnych w 
mieście panował spokój. 

Po  wzmiankowanych  zajściach 
posłowie komunistyczni, którzy prze- 
mawiali na wiecu, wrócili do sejmu 
i złożyli wniosek, domagający się, 
aby premjer Czerny przybył natych- 
miast do parlamentu i zdał sprawo- 
zdanie o wypadkach. Również cze- 
skie stronnictwa socjalistyczne zło- 
żyły podobny wniosek, 

Dyskusja nad ustawą o cłach ag- 
rarnych została ukończona o godzinie 
4-ej rano, poczem prezes Malipeter 
zarządził 20 minutową przerwę. 

Po wznowieniu posiedzenia w chwi- 
li, gdy referent. Zadina wszedł na 
trybunę sejmową, komuniści wszczęli 
wrzawę, bijąc w pulpity i gwiżdżąc, 

Poseł komunistyczny Hirszt rzu- 
cił się na referenta, starając się wyr- 
wać mu referat z rąk. Niebawem in- 
ni posłowie komunistyczni przyłączy- 
łi się do posła Hirsla, jednakże straż 
parlamentarna zastąpiła im drogę, 
odsuwając ich od trybuny, pyzyczem 
doszło do starcia komunistów ze 
strażą. 

Tymczasem referent dyktował swe 
przemówienie stenografom. Poseł ko- 
munistyczny Mikulicoy przeskoczył 
przez ławy ministerjalne i zrzucił na 
salę fotel premjera. 

Zgon prezydenta konstytuanty 
gruzińskiej. 

PARYŻ 12-VI. (Pat) Z Gruzji do- 
noszą o śmierci prezydenta -konsty- 
tuanty gruzińskiej Czcheidze, który w 
dniu 7 bm. pod wpływem neurastenji 
usiłował odebrać sobie życie, raniąc 
się ciężko. 
  

  

Ministerjum Spraw Wewnętrznych nosi 
się podobno z zamiarem rozwiązania Rad 
Miejskich Warszawy i Łodzi i zamianowa- 
nia Komisarza rządowego do czasu prze- 
prowadzenia wyborów na podstawie nowej 

ordynacji wyborczej. W tej wiadomości u- 
derza pominięcie Wilna w tem dobroczyn- 
nem zarządzeniu. Na miłość Boską, panie 
Ministrze! Czyżby gospodarka Magistratu 
Wileńskiego cieszyła się większem uzna- 
niem, niż gospodarka Warszawy i Łodzi? 
Czyż i tym razem nie możemy spodziewać 
się odwrócenia od naszego niszczonego 
miasta trapiącej go bezlitośnie od lat sied- 
miu zmory magistrackiej? 

  

  

KRONIKA. 
  

  

Dziś: Antoniego z Padwy, 
Niedziela 

4 3 Jutro: Bazylego b. 

czerwca | Wschód słońca---g. 2 m. 44 
Zachód „ & 7т. 53     

Teatr i muzyka. 
— Występy J. Węgrzyna w Teatrze 

Polskim Yinalać w Madohod jcy piątek 
18 bm. zawita do Wilna zespół Teatru Na- 
rodowego z Warszawy z J. Węgrzynem na 
czele, Wystawioną zostanie w Teatrze Pol- 
skim „Lutnia' ostatnia nowość sezonu—ko- 
medja Z. Kaweckiego „Ludzie tymczasowi', 
grana w Warszawie przeszło 40 razy z rzę- 
du. Obsadę tej sztuki tworzą: J. Węgrzyn, 
F. Pichor-Sliwicka, Z. Lindortówna, M. 
Myszkiewicz, W. Skarżyński, S. Wrącki i 
inni. Akcja utworu toczy się w Moskwie w 
r. 1918 oraz w Warszawie w dobie obecnej. 
Wobec wielkiego zainteresowania kasa bę- 
dzie czynna codziennie od g. 5—8 w. 

— Dwuaktowa „Halka“ w Teatrze . 
Polskim „„,Lutnia*. Celem umożliwienia 
szerszemu ogółowi poznania nieśmiertelnej 
opery Moniuszki, Wil. Zespół Operowy łą- 
cznie z Wil. Orkiestrą Symfon. wystawia 
dziś scenicznie dwuaktową „Halkę“ w pier- 
wszej muzycznej koncepcji tego dzieła. 

Partje główne Wa endrychówna 
(Halka), Nowicki (Jontek), Ludwig (Janusz), 
Korsak-Targowska (Zofja), Malinowski (Cze- 
śnik), Witas (Marszałek dworu). Chór skła- 
da się z 50 osób Wil. Zespołu Operowego, 
Orkiestra zwiększona Wil. Zespołu Symfo- 
nicznego. Nowe dekoracje według projektów 
Dziewulskiego, wykonane przez Karnieja. 
Operę prowadzi kapelmistrz St. Sledziński. 
Reżyseruja A. Ludwig. Ceny miejsc znacznie 
zniżone od 50 gr. Kasa czynna 11—1 i 3—9 
wiecz. 

W KINACH. 

Kino Miejskie: „Dziecko i świat”, film 
naukowy w 6 akt. zobrazowujący szkolni- 
ctwo wzorowe w Niemczech, zwłaszcza wi- 
nien on zainteresować sfery nauczycielskie. 
Nad program zdjęcia z podróży ks. Walji 
po Imperjum Brytyjskiem. 

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

Kino „Heljos“: Wystepy gościnne zna- 
nych artystów kinowych Osipa Runicza i 
Lidji Szalapinej. 

Kino „Polonja*: „Mnie nie kupisz za 
pieniądze”. dramat w 8 akt. z udziałem 
Marji Jakobini, 

OSOBISTE. 

— Delegat Prokuratorji Gene- 
ralnej w Wilnie p. Adolf Kopeć wy- 
jechał w dniu wczorajszym w spra- 
wach służbowych do Warszawy. Za- 
stępuje go Radca Prokuratorji Gene- 
ralnej p. Mieczysław Obiezierski. 

. MIEJSKA. 

— Depesza kondolencyjna Ma- 
gistratu z powodu śmierci Włady” 
sława Mickiewicza. Magistrat m. 
Wilna wysłał na ręce p. Władysławo- 
wej Mickiewiczowej, wdowie po zmar- 
łym synie wieszcza polskiego Adama 
Mickiewicza depeszę kondolencyjną 
podpisaną przez prezydenta m. Wilna 
p. Bańkowskiego. (zd) 

— Posiedzenie komisji prawnej 
Magistratu m. Wilna odbędzie się 
dnia 14 czerwca br. o godzinie S-ej 
wieczorem. Na porządku dziennym: 
1) sprawa potrąceń z poborów pra- 
cowników miejskich dokonanych na 
mocy ustawy o środkach zapewnienia 
równowagi budżetu, 2) sprawa ujed- 
nostajnienia sposobu obrachowania 
tenuty dzierżawnej za działki ziemi 
miejskiej, 3) sprawa wypłaty firmie 
„Segall* należności za medykamenta 
nabrane w r. 1925 dla szpitala miej- 
skiego itd. (zd) j 

— Konferencja lekarzy szkół 
powszechnych w Magistracie. W 
dniu 16 bm. w Wydziale Szkolnym 
Magistratu odbędzie się konferencja 
stowarzyszenia lekarzy szkół powszech- 
nych m. Wilna. Na konferencji tej 
mają być omawiane sprawy organi- 
zacyjne tego stowarzyszenia. (zd) 

— Skutki chaotycznej gospodar- 
ki Magistratu. Magistrat m. Wilna 
we wtorek dnia 15 czerwca br. przy- 
stępuje do wypłacania swoim  urzęd- 
nikom Il-giej połowy pensji za mie- 
siąc czerwiec. Jak wiadomo dotych- 
czas wypłacił Magistrat urzędnikom 
pensję tylko za połowę miesiąca, tło- 
macząc się pustkami w kasie. Pewno, 
jak ktoś prowadzi chaotyczną, beze
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planową gospodarkę i kilkanašcie ra- 
zy przerabia jedno i to samo, aby 
tylko coś robić — to nic dziwnego, 
że są pustki w kasie. Jaki pan — taki 
kram. (zd) 

— Kto pierwszy: Magistrat, czy 
Kasa Chorych. Ponieważ zdarzały 
się wypadki, iż dó jednego płatnika 
podatków zgłaszali się w jednym dniu 
jednocześnie sekwestratorzy Izby Skar- 
bowej, Magistratu i Kasy Chorych — 
ustawa uregulowała tę sprawę odnoś- 
nie do Izby Skarbowej na jej korzyść. 
Pozostawała jednak ta kwestja nadal 
otwartą, która z pozostałych dwuch 
instytucyj ma pierwszeństwo przy 
egzekwowaniu podatków. W tej spra- 
wie ma się odbyć w najbliższych 
dniach posiedzenie komisji prawnej, 
która rozstrzygnie tę kwestję w tym 
sensie, iż po porozumieniu z Kasą 
Chorych znajdzie jakieś bliżej nieo- 
kreślone kompromisowe wyjście. (zd) 

— 3 plaże słoneczne nad Wilją. 
Magistrat m. Wilna postanowił na 
bieżący sezon kąpielowy w Wilnie 
uruchomić nad Wilją 3 plaże sło- 
neczne. W tym cełu wysłał przed 

KSU 

której będą one mogły korzystać po 
wniesieniu 30 złotych opłaty. (zd.). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Fundusz Bezrobocia. Zarząd 
Obwodowy Funduszu Bezrobocia w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż sto- 
sownie do wyjaśnienia Dyrekcji Fun- 
duszu Bezrobocia w Warszawie, wszy- 
stkie oddziały, filje i agentury przed- 
siębiorstw, mających swe centrale na 
terenie działania innych Zarządów 
Obwodowych, a zatrudniających łącz- 
nie przewidzianą w art. 1 Ustąwy o 
zabezpieczeniu na wypadek bezrobo- 
cia ilość robotników - pracowników 
(ponad. 5-ciu), podlegają działaniu 
niniejszej Ustawy oraz winni ubez- 
pieczyć swych robotników-pracowni- 
ków na wypadek bezrobocia, w któ- 
rym to celu należy zgłosić się do 
Obwodowego Biura F. B. w Wilnie, 
ul. Zawalna M 2. 

„U BIAŁORUSINOW 
— Koordynacja ruchu białorus- 

kiego na Wileńszczyźnie przez p. 
Mamonkę. Od kilku dni bawi w Wil- 
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śledztwo w tej sprawie. Władze wpa- 
dły już na trop kolporterów. 

— Nowy teatr żydowski. Jedyny 
w Wilnie ludowy teatr żydowski, bę- 
dący pod dyrekcją p. Lipowskiego, a 
mieszczący się w gmachu b. гугКи 
przy ul. Ludwisarskiej, zawiesił na 
ferje letnie swe przedstawienia. 

Czasowo w powyższym gmachu 
rozpoczął z dniem onegdajszym przed- 
stawienia teatr artystyczno-literacki 
rewji p. t. „Sambatjon*, 

Teatr ten o lekkim repertuarze, 
występujący pod hasłem „Wszystko 
dla wszystkich", znajduje się pod dy- 
rekcją p. M. Karpinowicza. 

W piątek przy szczelnie wypeł- 
nionej sali odbyło się otwarcie te- 
atru. Na program złożyły się aktu- 
alja, inscenizowane pieśni ludowe, 
scenki, balet i t. d. Do najlepszych 
numerów programu należały insceni- 
zowane pieśni ludowe w wykonaniu 
pań Winter i Jarosławskiej i pauów 
Szryftzecera, Nożyka, Trylinga i Gur- 
wieza, jako też balet pozostający pod 
kierunkiem p. Anety Rejzerówny. 

— Interwencja posła Wygodz- 
kiego. Od dłuższego czasu miejscowe 
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dnia 15-g0 czerwca 1926 r. .o godz, 
8-ej wieczór odbędzie się w Czytelni 
Bibljoteki Publicznej i Uniwersytec- 
kiej w Wilnie zebranie Członków, 
poświęcone dyskusji nad odczytem p. 
M. Dzikowskiego p. t. „Definieja cza- 
sopisma w bibljotekarstwie“. 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka do Rygi. Na sku- 
tek zawiadomienia Konsulatu Łotew- 
skiego w Wilnie o mającem się od- 
być w dniu 19—21 czerwca r. b. w 
Rydze święcie pieśni i muzyki, w 
którego program wchodzą między 
innemi produkcje wokalne 6000 śpie- 
waków ze wszystkich chórów Łotwy, 
w związku również z otwarciem w 
tym okresie wystawy rogacizny, Od- 
dział Wileńsk, Polsk. T-wa  Krajo- 
znawczego organizuje wycieczkę do 
Rygi i wybrzeża bałtyckiego, w któ- 
rej prócz członków 'T-wa, mogłyby 
wziąć udział również i szersze sfery 
społeczeństwa Wileńskiego, 

Wycieczka będzie mogła korzy- 
stać ze zniżek kolejowych, bezpłat- 
nej wizy tudzież, w zależności od 
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'Z PROWINCJI 
— Posiedzenie komisji rozjem- 

czej do spraw rolnych w  Głębo- 
kiem odbędzie się dnia 18 i 14-go 
czerwca b. r., na którem ma być 
zlikwidowany cały szereg spornych 
spraw między robotnikami rolnymi 
i właścicielami żiemskimi, W dniu zaś 
8-VII odbędzie się posiedzenie ko- 
misji rozjemczej do spraw rolnych w 
Swięcianach. (zd.). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Zamach samobójczy. Wczoraj o g. 

7.30 w ogrodzie po-Bernarayńskim w. ka- 
wiarni Koła Polek targnął się na swoje ży- 
cie Jan Bogucki. 

Pogotowie ratunkowe odwiozto de- 
nata z przestrzelonym prawym płucem do 
szpitala św. Jakóba. 

— Ujęcie złodziei. W dn. 11 bm. ob- 
chód wywiadowczy przyłapał podczas u- 
cieczki z kradzieży Grzegorza Michajłowa, 
który wraz z innymi przestępcami dokonał 
kradzieży garderoby i manuiaktury u 
Knop, (Mickiewicza 96), Część skradziony: 
rzeczy zwrócono poszkodowanej. 

— W tymże dniu wywiadowca Eksp. 
Sled. zatrzymał przy ul, Zawalaej 25 An- 
drzeja Romaszkiewicza, (Dzielna 21) przy kilkoma dniami nad Wilję specjalną _; Kala i х se { е A spodziewanej, przychylnej decyzji którym znalęziono rzeczy pochodzące z kra- komisję, która „badała tereny „nad Sa no kal COC beer oku z A: a władz centralnych, — ze zbiorowego e oraz narzędzie do otwierania zam- 

Wilją nadające się na uruchomienie kich p. Mamonko, który brał udział sekwestratorów wobec płatników, po- paszportu zagranicznego, które to < Kradzieźe.. W. da. tlsbni- Berkogi plaż. Postanowiono uruchomić 3 pla- 
że: 1) znajdować się będzie vis a vis 
ul. Tartaki, 2) na Antokolu za ko- 
śkiołem Piotra i Pawła i 3 na Zwie- 
rzyńcu. Plaże te mają być już w naj- 
bliższych dniach otwarte do użytku 
szerokiej publiczności, (zd.), 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Srednia Szkoła Handłowa 
Stow. Kupe. i Przemysł. Chrześć, (ul. 
Biskupia 12) przyjmuje zapisy kan- 
dydatów z wykształceniem 6 — 7 
klas szkoły powszechnej lub z ukoń- 
czoną 3-ą klasą gimnazjum. Kurs na- 
uki trzyletni. 

— W Liceum żeńskiem im. Fi- 
lomatów w Wilnie (z prawami szkół 
państwowych) egzamina wstępne do 
wszystkich klas odbędą się od 25— 
28 czerwca włącznie. 

Zapisy przyjmuje. kancelarja szkol- 
na codziennie od godz. 9 — 2 p... 
(ul, Żeligowskiego 1—2). 

WOJSKOWA 

— 10 D.O.K. i 10 obozów ietn. przy- 
sposobienia wojskowego. Minister- 
jum Spraw Wojskowych dostosowało 
podział terytorjalny obozów letnich 
przysposobienia wojskowego do po- 
działów na D. O. K. Tem samem bę- 
dzie 10 obozów letnich, z których 
w każdym w Okresie wakacyjnym prze- 
chodzić będzie kurs przysposobienia 
wojskowego 300 maturzystów i aka- 
demików. Razem więc w Polsce w 
czasie biężących wakacji będzie brać 
udział na tych ćwiczeniach 3.000 
osób. 3 

Maturzyści i akademicy, którzy 
przejdą ten kurs korzystać będą z da- 
leko idących ulg przy wcielaniu ich 
ao służby stałej. (zd) 

— QOboz letni przysposobienia 
wojskowego D. O. K. lil i kobiety. 

w rządzie Lastowskiego i na wszyst- 
kich prawie konferencjach  białorus- 
kich zagranicą, jak w Pradze Czes- 
kiej. w Berlinie i t. 4. P. Mamonko 
w ciągu tych kilku dni odbył szereg 
konferencyj z miejscowymi ugrupo- 
waniami białoruskimi, jak z redakto- 
rem Małanki Kościewiczem, prezesem 
Tymczasowej Rady Białoruskiej p. 
Pawlukiewiczem i t. d. P. Mamonko 
nie wchodzi tylko w kontakt z bol- 
szewizującemi organizacjami i ugrupo- 
waniami politycznymi  białoruskimi, 
które dążą do niepodległości Białoru- 
si przy pomocy Rosji. Akcja p. Ma- 
monki w Wilnie wśród Białorusinów 
ma ną celu koordynację ruchu i sił 
białoruskich w Polsce. Bliżej zamie- 
rzenia p. Mamonki nie są znane. Są- 
dzić jednak należy, iż chodzi tu o zna- 
lezienie wspólnej platformy w dezy- 
deratach odnośnie do szkolnictwa, ad- 
ministracji i t. d. 

Istnieją przypuszczenia, kół nie- 
przyjaźnie usposobionych do ruchu 
białoruskiego, iż p. Mamonko jest wy- 
słannikiem Kowna. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— O Prezydencie Mościckim. Inż. 
I. Jaszuński, dyrektor żydowskiego 
gimnazjum realnego w Wilnie, ogło- 
sił we wczorajszym numerze war- 
szawskiej „Naje Folkscajtung" b. in- 
teresujący artykuł о Prezydencie 
państwa profesorze Ignacym Moście- 
kim jako uczonym, 

W sposób zwięzły, a popularny 
p. Jaszuński opisuje zdobycze osią- 
gnięte przez prof. Mościckiego, a za- 
stosowane poprzednio w Fryburgu, 
w Szwajcarji, gdzie obecny prezy- 
dent Rzeczypospolitej wybudował je- 
dną z pierwszych fabryk azotu, a 
następnie z tak wielkiem powodze- 
niem w_.Chorzowie. 

— Śledztwo w sprawie agitacji 

suwając się nawet do pobicia ich, w 
tej liczbie i kobiet. 

Otóż onegdaj poseł dr. Wygodzki 
wraz z przedstawicielem Związku 
Kupców i Przemysłowców Żydowskich 
zwrócił się w tej sprawie do prezesa 
tutejszej Izby Skarbowej p. Maleckie- 
go przedstawiając obfity materjał 
dowodowy. : 

Poseł Wygodzki podkreślił, że 
zdając sobie sprawę z potrzeby ener- 
gicznego ściągania podatków, uważa, 
iż metody, jakiemi posługują się se- 
kwestratorzy, są szkodliwe dla pre- 
stig'u państwa. 

Prezes Malecki zapewnił posła 
Wygodzkiego, iż przeprowadzi docho- 
dzenie i że winni będą z całą suro- 
wością ukarani. 

Jednocześnie w tej samej materji 
wysłana została ze strony Związku 
Kupców Żydów depesza do władz 
centralnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

V-ty zjazd hygjenistów i leka- 
rzy. W dniu dzisiejszym w auli ko- 
lumnowej uniwersytetu im. Stefana 
Batorego rozpoczynają sią obrady 
piątego zjazdu higjenistów i lekarzy. 
Na zjazd ten zapowiedzieli swe przy- 
bycie: z Generalnej Dyrekcji Służby 
Zdrowia dr. Wroczyński, prezydent 
m. Warszawy p. Jabłoński, prezydent 
m. Łodzi p. dr. Cymorski i cały szereg 
osobistości z iunych miast Polski, 
Na zjezdzie tym mają być omawiane 
bardzo ważne sprawy dotyczące hyg- 
jeny i zdrowia. (zd) 

— Odział Wileński Po'. Towa- 
rzystwa Po zeie urządza we 
wtorek 15-g0 b. M. o godz. 8 m. 15 
wieczorem w Gimnazjum im. J. Sło- 
wackiego (Dominikańska 3) ostatnie 
przed wakacjami zebranie miesięczne 
członków, na ktėrem Prof. Jerzy 
Lande wygłosi pogadankę ilustrowa- 

warunki sprowadzają koszta wyciecz- 
ki do minimum, 

Zapisać się na listę uczestni- 
ków można u członka T-wap. L. Cho- 
ciłowskiego (W.-Pohulanka 24, Dz. 
osobowy Dyr. Lasów P.) do dnia 16 
bm. włącznie, w godzinach urzędo- 
wych. O dniu wyjazdu nastąpi osob- 
ne zawiadomienie, Przedpłafa wyno- 
si 3 zł. 4 

"_ ROŻNE. 

— Dzisiejsze uroczystości świę- 
ta Przysposobienia Wojskowego. 
Komitet Wojewódzki Wychowania Fi- 
zycznego i Przysposobienia Wojsko- 
wego przypomina iż w dniu dzisiej- 
szym odbędzie się dalszy ciąg uro- 
czystości, związanych ze Świętem do- 
rocznem Przysposobienia Wojskowego, 
między innemi o 9 i pół rano uro- 
czysta msza polowa na placu Kate- 
dralnym z defiliadą, o 12 i pół w poł. 
Akademja w sali Śniadeckich U. S. B., 
z częścią koncertową, o godz. 3 po 
poł. zawody i popisy sportowe na 
boisku 6 p. p leg. (Antokol). Po za- 
wodach rozdanie nagród w postaci 
puharów, zegarków, żetonów; dyplo- 
mów, kompletów sportowych i t. d. 
Komitet wyraża nadzieję, iż spole- 
czeństwo wileńskie poprze jego po- 
czynania i licznym udziałem w uro- 
czystościach zadokumentuje swoją so- 
lidarność z ideą wychowania fizyczne- 
go i przysposobienia wojskowego. (zd) 

— Łotewskie święto śpiewu. 
Konsulat Łotewski w Wilnie zawiada- 
mia, że 19 — 21 czerwca r. b. odbę- 
dzie s» w Rydze Ogólnołotewskie 
Święto Śpiewu i Muzyki z udziałem 
6000 śpiewaków. 

Osoby udające się na to święto 
mogą otrzymać w Konsulacie Łotew- 
skim wizy ulgowe. 

1) asekuracje — bezpłatne. 
2) osoby,pojedyńcze za Vs opłaty 

Gunsztajnowi, (M. Stefańska 22) na 
ul. Szopena i Kijowskiej, skradziono 1 
dol. i 300 zł. Kradzieży dokonali 4-ej nie- 
znani sprawcy, z których jednego poszko- 
dowany zatrzymał. Jest nim teko Szyf, 
(zauł. Lidzki 5) — znany złodziej kieszon- 
kowy. ь 

Na prowincji. 
— Wykrycie potajemnej CZ w 

dn. 7 bm. w lesie, należ. do Michała Szor- 
ca, zam. w zaść. Zadni Bór, gm. Iżanskiej 
pow. wilejski, znaleziono aparat gorzelniczy 
1 3 wiadra zacieru, w mieszkaniu zaś Szor- 
са 2 butelki „samogonki". Szorca zaareszto- 
wano i z aktami skierowano do Sędziego 
Sledczego. 

— Pożary. Z 6 na 7 bm. wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem wy- 
buchł pożar we wsi lesie, gm. Ilskiej 
pow. wilejski. Spłonęły: Stajnia, chlew oraz 
inwentarz martwy Stefana Kibałko, dom 
mieszkalny, obora, chlew, spichrz i inwen- 
tarz Antoniego Kibałko. Ogólne straty wy- 
noszą 15.683 zł. 

— W dn. 30 ub. m. wskutek uderzenia 
piorunu spalił się dom mieszkalny i obora 
Oraz sprzęty domowe Antoniego Norki, 
zam. w kolonii Huby, gm. Kurzenieckiej 
pow. wileiskl. Straty wynoszą 5.000 zł. 

— W dn. 15 ub. m wskutek wadliwego 
Stanu pieca wybuchł pożar w mieszkaniu 
Józefa Augustynowicza, dam. we wsi, Szmie- 
liszki, gm. polanskiej, gow. oszmiański, Ogień 
zniszczył dom mieszkalny, oborę i stodołę 
z inwentarzem martwym Józefa Augusty- 
nowicza i Wincentego Nowejcia. 

Straty wynoszą 4.390 zł* 

Sport. 
Otwarcie 4-ej przystani wioślarskiej 

i I-sze regaty wewnętrzne. - 
Dzień dzisiejszy jest wielkiem świętem 

dla Wileńskiego Akademickiego Związku 
Sportowego. godz. 16.30 nad nową pla- 
cówką sportową (Antokol 12 — za więzie- 
niem) załopocze flaga z ogólno akademic- 
kim białym gryfem, poczem nastąpi uro- 
czystość poświęcenią przystani, chrzest ło- 

  

dzi i defilada, po której odbędą się regaty. ” 
st, programie przewidziane są następujące 

iegi: 

bieg I-szy otwarcia — czwórki odkryte 
В junjorów. 

— jedynki odkryte 
tarszych. starszyc 

„ 3-ci główny  — czwórki odkryte 

»„ 2-gi 
: 2 a ю z й Inej. + 

Obóz letni przysposobienia wojsko- pośźromowej. Władze wojewódzkie ną przezroczami „Ze wspomień o APA ` senjorów. wego D. 0. K. III obok Grodna dla zainteresowały się bliżej sprawą kol- Bartku Obrochcie* "z powodu śmier- merze Sariai PE Z RAWY TWO p umożliwienia kobietom uczestniczkom portowania odezw, nawołujących do ci słynnego grajką podhalańskiego) pis pod artykułem „Świt*, Podpis ten po- ая le: tych kursów otrzymywania lepszej 
racji żywnościowej postanowił wpro- 
wadzić dla kobiet lepszą kuchnię z 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w 
LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITA «NEJ 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 1 

pogromów Zydów, ze strony rosyj- 
skich czarnosecińców na gruncie tu- 
tejszym i postanowiły przeprowadzić 

Goście mile widziani. 
— Wileńskie koło Związku Bi- 

bliotekarzy Polskich. We wtorek 

uł, Wileńska 28. 
0 — 11 i od 3 — 4; chorob: 

oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, 

Gabinet Roentgena i elektro-lecznicz 

PRZYBORY SZKOLNE 
7 

położniczy, oraz! dla stałych chorych moczoptciowych, 
Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 183 

Dr. Leon Ginsberg 
  

y wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 —12: 

winien brzmieć: Kazimierz Masiejewski, co niniejszem prostujemy, przepraszając autora 
artykułu za przekręcenie brzmienia jego 
nazwiska, 

dnienie. 

„/ Wstęp wolny za zaproszeniami oraz le- 
gitymacjami członkowskiemi i akademickie- 
mi. W. razie deszczu i niej 
stość odkłada się automatycznie do następ- 
nej niedzieli. 

„Kurjerze Wileńskim* 

Doświadczony rozwoziciel piwa 
i lemoniady znanej firmy znajdzie natychmiast zatru- 

Kaucja wymagana. Listowne oferty składać 
do Biura Ogłosz, $. Jutana, Niemiecka 4, dla K. 
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aš : RESTA ĖS, ER : Choroby weneryczne i X 24160, wydany na Posiew pod alina» rusi wyko | mil Leczenie płuc| sóm pmymieod Gain "sj RNIA „PAX“ 0 mais wyra Sade Piz wieka 3, te 1 ew. | DRUKARNIA › | M. Grinberg, Kraków, Wilno, Jasna 18, m. 4. Zwierzyniec, 00060006000000600 Przyjmę na letnisko Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 
na wieś, 3 kil. od stacji elefon Nr 8—93 Tatarska 3. Tel. 1515. A Potrzebny  „Oszniana na bardzo Wykonuje wszelkie roboty drukarskie M kie LOG di | WABRYSOCAC ma wom i introligatorskie szybko i dokładnie. ] ‚° 528 2 y, ; 8 y powala kre z COR au śe Ta 

8 Wylgtkowo, tanio! „Na. najdogodniej FILATELIŚCI! akwizytor. didiko daodieisės, KSIĄŻKI | BROSZURY  rmkach © MIELE "ojsca lui web. B „Ilustrowany Frzegląd Filatelistyczny” Zgłaszać się do admi- Pokój © wriie- DRUKI KOLOROWE I LUSERACYJNE $.. ANCELEWICZ, "igo: o Niemiecka 15 i nistracji „Kurjera okój m was CENY NISKIE. (w podwórzu)     Toruń. Numer okazowy bezpłatnie! 514 Wileńskiego*. WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

Agentury „Kurjera Wileńskiego": 
Głębokie Kowel Lida 

Kiosk czasopism „Polonja”, Łucka 7 | Księgarnia Wojskowa W. Pucha- A. Adler, sklep „Kultura“ czewskiego, ul. Suwalska 46. ul. Zamkowa. Stanisław Matecki, Biuro dzienni- 
ków, _ul. Suwalska. 
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” R U Cc H" Księgarnie kolejowe, 

Landwarów Nowe-Troki 
Stanisław Gwiaździński,— Mikołaj Popławski, Koncesjowane Biuro Podań wiarnia „Troczanka*, 

  

  

  Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

   
    

    

        

    

    
  

Nowogródek Oszmiana | Postawy Pińsk Stołpce St. Święciany Związek Kółek Rolnicz. a oskiego Szkół R Bańkowski Olgierd, Wileńska 7. | Księgarnia St. Bednarskiego. Marjan Ziontek, stacja kolejowa. | N. Tarasiejski, Drukarnia i Skład ul. Piłsudskiego 20, й Apteczny. 
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