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. Expose ministra Klarnera. 
Wysoka Izbo! Rząd przedstawia 

ciałom ustawodawczym  prowizorjum 
na okres od 1 lipca do 30 września 
b. roku. 

Budżet na rok 1926 w przedsta- 
wieniu rządowem opiewa na 1.780 po 
stronie wydatków i 1.528 po stronie 
wpływów. Ze względu na spadek zło- 
tego obydwie strony budżetu są 
znacznie niższe od odnośnych sum 
budżetu za lata 1924 i 1925. 

Wydatki osobowe. 

Za podstawę obliczenia wydatków 
osobowych preliminarza rządowego 
dla roku bieżącego, przyjęta została 
mnożna 43, zmniejszona w poszcze- 
gólnych stopniach służbowych o 6,5 
względnie o 4,5 proc. Z dniem 1 lipca 
upada podstawa do stosowania zmniej- 
szonych dodatków do uposażenia u- 
rzędników państwowych. Liczę się 
więc z powiększeniem odnośnych wy- 
datków już od 1 lipea rb. o sumę 18 
miljonów złotych w stosunku półrocz- 
nym, jednak muszę się zastrzec c0 do 
stosowania na przyszłość jakichkol- 
wiek mnożnych i wskaźników. 

Zobowiązania zagraniczne. 

Suma wydatków budżetu na rok 
1926 była określona przy kurskie zło- 
tego dla spłat zobowiązań zagranicz- 
nych po 6,50. Oczywiście ten kurs 
jest nierealny i w stosunku do całoro- 
cznego budżetu liczyć się trzeba z po-. 
większeniem odnośnych wydatków na 
ten cel o sumę 40 milj. 4., co ezyni 
deficyt 260 milj. Jednak przez pierwsze 
5 miesięcy b.r. deficyt zmniejszył się 
o 70 miljonów. Pozostaje do końca ro- 
ku do wyrównania 190 miljonów zł, 

Wpływy z danin publicznych. 
Zrewidowany preliminarz danin 

publieznych i monopolów na r. b. wy- 
nosi 1.267 milj. zł, Rzeczywiste wpły- 
wy za 5 miesięcy wynoszą 551 milj. 
zł. Jest to 43,44 proc. preliminarza 
eałorocznego, podezas gdy na 5 mie- 
sięcy proporcjonalnie wypada 41,66 
proc. 

Otóż wpływy za 5 miesięcy wy- 
noszą 107.5 proc. zsumowanych bud- 
żetów miesięcznych na ten okres. 

Sposoby wyrównania niedoboru. 
W zakresie obecnych stosunków 

należy liczyć się z deficytem 190 
milj. zł., jest to więc deficyt kon- 
sumeyjny i bardzo niebezpieczny. Za 
niedopuszczalne uważam poszukiwa- 
nie pożyczek zagranicznych lub kra- 
jowych dla wyrównania takiego defi- 
cytu, Pożyczki są nam potrzebne 
jednak na inne cele i będziemy o nie 
zabiegać. Drukowanie pieniądza pa- 
pierowego na cele budżetowe wogóle, 
a więc i na pokrycie deficytu kon- 
sumeyjnego również stanowczo od- 
rzucam, 

Inflacji nie będzie. 

Pozostaje mi droga oszezędności 
i powiększenia dochodów. 

Będę stać wytrwale na stanowisku, 
aby nie obciążać obywatela podatka- 
mi ponad jego zdolność platniczą. 
Zubożały płatnik winien mieć moż- 
ność odbudowania się razem z państ- 
wem polskiem. Biedny obywatel, zu- 
bożały kraj j pusty skarb są to dla 
mnie synonimy, 

Oszczędności. 

Przechodząc do omówienia szcze- 
gółów muszę się zastanowić nad врга- 
wą oszczędności w budżecie wydat- 
ków. 

Automatyczne obniżanie pensji u- 
rzędnika rząd uznaje za niewskazane, 
Rząd obecny stoi natomiast na sta- 
nowisku podjęcia w jaknajprędszym 
czasie prac skierowanych do upro- 
szezenia i potanienia administracji, 
jako właściwego środka oszczędności, 

Do zakresu państwowych zagad- 
nień oszezędnościowych zaliczam rów- 
nieź budżety samorządowe, 

  

Dochody i równowaga budżetu. 

Równolegle do obniżenia wydat- 
ków na administrację wypada pod- 
kreślić potrzebę i możność powięk- 
szenia dochodów państwa z własnych 
przedsiębiorstw. Właściwe wykorzy- 
stanie tych źródeł dochodu dałoby 
możność wyrównania budżetu państwa. 
Przedstawiona ustawa o prowizorjum 
budżetowem na 3 miesiące przewi- 
duje częściowo te środki, które uzy- 
skać ma od Sejmu minister skarbu 
pod postacią powiększenia dochodów 
z podatków i opłat w skali 10 proc. 

Niezależnie od tego w ręku mini- 
stra skarbu znajduje się możność 
podniesienia ceny spirytusu, podnie- 
sienia wymiaru podatku majątkowego 
na r. b., zwaloryzowania w odnośnej 
skali opłat celnych. Wyżej wskazane 
metody zastosowane niezwłocznie bez 
nadmiernego wysiłku ze strony kraju 
calkowicie zapewniają równowagę bud- 
żetu państwa. 

Deficyt całoroczny z uwzględnie- 
niem kompresji w ciągu pierwszych 
pięciu miesięcy — 190 miljonów. Do- 
chody razem wyniosą również 190 
miljonów, a to: 150 miljonów z pod- 
wyższenia wpływów i 40 miljonów 
przez wprowadzenie oszczędności. 

Sanacja gospodarcza. 

Oprócz trudności budżetowych 
przeżywamy kryzys gospodarczy, któ- 
ry jest źródłem zasadniczem naszego 
kryzysu budżetowo-skarbowego. Na- 
leży dążyć do opanowania przesile- 
nia walutowego, do opanowania u- 
padku produkcji i do łagodzenia kry- 
zysu gospodarczego. 

Punktem wyjścia dla poprawy na- 
szych stosunków walutowych jest sta- 
bilizacja złotego. Polska nie obciążo- 
na wielkiemi długami państwowemi i 
wynikającemi stąd ciężarami, posiada 
wszelkie szanse zapewnienia sobie 
dobrego pieniądza. 

Według sumarycznych obliczeń 
suma stezauryzowanych w kraju wa- 
lut dochodzi do 26 miljonów dolarów 
i conajmniej równa się zapasowi wa- 
lut z okresu reformy walutowej. 

Będziemy przeto dążyć do: ро- 
większenia rezerw Banku Polskiego 
przez przyciąganie stezauryzowanych 
dolarów, do zahamowania wzrostu 
cen artykułów pierwszej potrzeby a 
równoległe do ich obniżenia, do u- 
trzymania i wzmocnienia aktywności 
bilansu handlowego, do obniżenia 
nadmiernie wysokiej stopy procento- 
wej, do powiększenia pojemności kon- 
sumcyjnej rynku @а wytwórczości 
krajowej. 

Walkę z tezauryzowaniem dolarów 
pragnę prowadzić w dwóch kierun- 
kach: umożliwię składanie w PKO. 
oszczędności i w bankach rządowych 
lokat terminowych w złotych w zło- 
cie oraz składanie w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego oprocentowanych 
terminowych wkładów dolarowych. 

Ożywienie produkcji i obniżenie 
stopy procentowej. 

Punktem wyjścia dla ułatwienia 
produkcji musi się stać znaczne ob- 
niżenie stopy procentowej, która w 
Polsce dosięgła nigdzie nie spotyka- 
nej wysokości. | 

Utrzymanie jej wytwarza warunki 
utrudniające Polsce otrzymanie poży- 
czek zagranicznych na warunkach do- 
stępnych dla innych państw, Obniże- 
nie stopy procentowej uzdrowi życie 
gospodarcze. Pragnę, aby Bank Pol- 
ski w pierwszym etapie zniżył stopę 
procentową z 12 na 10. Zaznaczam, 
iż rząd stoi na stanowisku, że kraj 
posiadadający 64 proc. ludności rol- 
niczej ma podnieść swój dobrobyt 
przez rolnictwo, które posiada przed 
sobą wszelkie widoki pomyślnego 
rozwoju. 

Z tego nie wyniką bynajmniej, 
aby rząd zapoznawał znaczenie prze- 
mysłu dla kraju, Przeciwnie, rozwój 
przemysłu jest -koniecznością pań. 
stwową. 

  

a e „ е _ ® Z Litwy Kowienskiej. 
Expose premjera. 

KOWNO, 23.VI. Pat. Prezydent ministr, Sleżewiczius wygłosił wczoraj 
w Sejmie przemówienie programowe. 

Przemówienie to zapowiada szereg reform, zarówno w dziedzinie po- 
lityki zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej. 

W polityce zagranicznej nowy rząd litewski będzie miał za podstawę 
dążenie do zjednoczenia wszystkich terstorjów litewskich wraz ze stolicą 
państwa Wilnem» 

Stosunki z inuemi państwami Litwa opiera na istniejących umowach 
międzynarodowych, na moralności i zaufaniu. Z Polską nie będą nawią- 
zane żadne stosurki, dopóki Litwie nie będzie zwrócone Wilno, wraz 
ze wszystkiem mieniem, które się jej należy, według umowy z Rosją 
z r.1920 i dopóki 

suwalskiemu. | 
olska nie przywróci mocy obowiązującej traktatowi 

Rząd litewski zmierzać będzie do zawarcia umów handlowych, eślnych 
i komunikacyjnych z Francją, Belgją, Włochami, 
grami. Tymozasc 

darcza, ` 

Hiszpanją, Austrją i Wę- 
wą umowę handlową z Niemcami zastąpi umowa gospo” 

Rząd zalnicjuje zawarcie z Niemcami umowy arbitrzżowej. 
Stosunki z Rosją utrzymywane będą w ramach dotychczasowej 

przyjaźni. Stosunki z państwami bałtyckiemi przyjmą formę konkretną. 
W sprawie polityki wewnętrznej premjer zapowiedział przebudowę 

aparatu administracyjnego. Mniejszościom nowy rząd obiecuje zupełną 
autonomję kulturalną. Dalej premjer zapowiada śeisłe wykonanie przysłu- 
gujących mniejszościom praw w myśl odnośnych paragraów konstytucji li- 
tewskiej. 

W dziedzinie gospodarstwa krajowego nowy rząd zapowiada kontrolę 
eksportu produktów gospodarki wiejskiej, Przemysł i handel drzewem li- 
tewskiem będzie unormowany zgodnie z potrzebami ludności kraju. Rząd 
prowadzić będzie rozpoczętą budowę nowych linji kolejowych, elewatorów- 
i innych niezbędnych urządzeń technicznych, 

Obietnice socjal-ludowców dla mniejszości. 
KOWNO, 23-V1. Pat. Chrześcijań- 

sko-demokratyczny „Rytas* podaje 
wiadomość, jakoby stronnictwu so- 
cjalnych ludoweów wzamian za po- 
parcie rządu koalicyjnego miał być 
poezyniony szereg obietnie w spra- 
wie mniejszości, 

Obietnice dane mniejszości pol- 
skiej mają się przedstawić według 

„Rytasa* — jak następuje: 

1) rządowa statystyka ludności, 
krzywdząca dla mniejszości pol- 

skiej, uznana zostaje za nieważną. 
Rząd uznał, iż ilość ludności pol- 
skiej na Litwie wynosi 10 proc. 

ogólu, to zn. ponad 220.000 głów. 
2) polskie ochronki będą otrzy- 

mywały kredyty ze skarbu litew- 
skiego w wysokości 10 proc. kre- 
dytów przyznawanych na cele o- 
chronek wogóle. 

3) ministerstwo oświaty będzie 
wydawało zezwolenia na otwiera- 

nie szkół polskich na żądanie pod- 

pisane conajmniej przez 30 osób. 

4) w szkołach polskich będą 
mogli wykładać i tacy nauczyciele, 

SPURS ZZTORETTAWEZDOOO KTEAA CELE 

Aktywny bilans handlowy. 

W naszej obecnej trudnej sytuacji 
wielką ulgę sprawia zdobyta od 10 
miesięcy aktywność naszego bilansu 
handlowego, która jest podstawą bi- 
lansu płatniczego. 

W okresie tych trudnych 10 mie- 
sięcy nie bez ofiar ze strony pań- 
stwa zdobyliśmy nowe rynki zbytu 
na polskie produkty, 

Pierwszym warunkiem stabilizacji 
waluty jest i nadal utrzymanie tej 
aktywności i w tym kierunku będą 
poczynione dalsze wysiłki, Traktat 
handlowy z Niemcami będzie zawarty 
w sposób taki, aby aktywności nie 
zepsuć, 

Kwestja zaufania do rządu. 

Mam to głębokie przekonanie, że 
Wysoka Izba zechce stanąć na tem 
stanowisku konieczności  państwo- 
wych i wyjaśnień jakie tu przedsta- 
wiłem i w terminie właściwym uchwali 
preliminarz budżetowy. Ź terminu 
uchwalenia tego preliminarza rząd 
czyni kwestję zaufania, : 

którzy nie mają odpowiedniego 
cenzusu, wymaganego przez litew- 
skie ministerstwo oświaty. 

5) we wszystkich szkołach będą 
mogły być używane podręczniki 
sprowadzane z Polski. 

Obietnice, udzielone mieszkańcom 
Kłajpedy, są następujące: 

1) organizacje samorządowe Kłaj- 
pedy będą miały prawo wystawiania 
paszportów zagranicznych. 

2) kredyty dla obszaru Kłajpedy 
będą bardzo znacznie podniesione. 

3) obecny gubernator Kłajpedy 
ustąpi, a jego stanowisko obejmie 
osobistość, posiadająca zaufanie miej- 
scowej ludności niemieckiej. Podobne 
obietnice otrzymała mniejszość nie- 
miecka na Litwie, 

Wiadomości polifyczne, 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Prezydjum Klubu Pracy prosi o 
zaznaczenie, że wiadomość o pod- 
pisaniu przez Klub Pracy wniosku 
stronnictw lewicowych o rozwiąza- 
nie Sejmu z oznaczeniem nowych 
wyborów na dzień 17 października 
jest nieścisła. Klub Pracy bowiem, 
stojąc na gruncie rozwiązania obec- 
nego Sejmu, zaznaczył wyraźnie w 
swojej uchwale, że ma to nastąpić 
po załatwieniu najważniejszych ko- 
nieczności państwowych. Wobeo tego 
określenie zgóry terminu nowych Wy- 
borėw jest rzeczą nierealną i dlate- 
go Klub Pracy wniosku podpisać nie 
mógł. 

Wniosek ten, jak wiadomo, podpi- 
sany przez stronnictwa: PPS, Wy- 
zwolenie i grupę Bryla na onegdaj- 
szem posiedzeniu Sejmu, został ode- 
słany do odnošnej komisji. 

Z przyjemnością stwierdzamy, iż nasze 
wczorajsze przewidywania były słuszne i że 
Klub Pracy niemądrego wniosku o natych- 
miastowe rozwiązanie Sejmu nie podpisał. 
Dziwnem jest tylko w jaki sposób podobna 
wiadomość mogła się pojawić we wszyst- 
kich pismach warszawskich. Klubowi Pracy 
nałeżałoby na przyszłość postarać SiĘ o za- 
pobieganie podobnym wiadomościom, de- 
zorjentującym opinję publiczną, która śle- 
dzi uważnie rozsądną jego współpracę z 
rządem. (Red). 

KT KIT TAIP OTO WEW NTT TIA KKT TOS, 

P. premjer Bartel rozpoczął w 
dniu wczorajszym szereg konferen- 
cyj z przywódcami stronnictw parla- 
mentarnych w sprawie zgłoszonego 
przez rząd projektu zmiany Konsty- 
tucji. 

© 
W dniu wczorajszym toczyły sią 

w kuluarach sejmowych nieobowią- 
zujące rozmowy między poszczegól- 
nymi przywódcami stronnictw 'na te- 
mat wyboru nowego marszałka Sejmu. 

Dziś ma obradować w tej spra- 
wie oficjalnie szereg klubów parla- 
mentarnych. 

Jest wiadomo, iż klub Piasta wy- 
sunie ponownie kandydaturę pos. 
M. Rataja, przyczem kandydatura ta 
zdaje się mieć szanse powodzenia. 
Przypuszcza się, że za Ratajem 
opowie się większość Sejmu, wy- 
nosząca od 20—40 głosów. 

Niewiadomo jednakże, czy pos. 
Rataj przyjmie wybór jeśli nie bę- 
dzie on dokonany przeważającą więk- 
szością głosów. 

Prawica pragnie wysunąć swego 
kandydata. Mówi się o w.-marsz. Plu- 
cińskim, b, ministrze skarbu Zdzie- 
chowskim, lub pośle Głąbińskim. 

Dążenia prawicy mogą uzyskać 
poparcie w razie, gdyby kluby lewi- 
cowe rozproszkow; y swoje głosy. 
Na lewicy bowiem mówi się o wysu- 
nięciu demonstracyjnej kandydatu- 
ry w.-marsz. Daszyńskiego. za któ- 
rą.to kandydaturą nie mogłyby się 
opowiedzieć stronnietwa  centrowe 
wraz z NPR., a wówczas kandydat 
prawicy mogłby uzyskać większość 
głosów. 

Na jutrzejszem posiedzeniu Sej- 
mu wybór marszałka Sejmu jest po- 
stawiony na pierwszym punkcie po- 
rządku dziennego. 

е° 

Pos. Pławski zgłosił: wczoraj w 
Sejmie wniosek, domagający się roz- 
wiązania Rady miejskiej m. Wilna i 
jej magistratu, istniejące już prze- 
szło siedem lat, gdyż nie odpowia- 
dają potrzebom ludności i nie są 
wyrazicielami jej woli, 

Rada miejska nie zbiera się całe- 
mi tygodniami dla braku quorum, jak 
również i wyłonione przez Radę ko- 
misje; najpilniejsze sprawy w ten 
sposób nie mogą być załatwione. 

Wskutek nieudolnej gospodarki 
Rady miejskiej i magistratu— Wilno 
obecnie jest jednem z najdroższych 
miast pod względem cen na produkty 
spożywoze, 

Pos. Pławski domaga się by po 
natychmiastowem rozwiązaniu Rady 
miejskiej m. Wilna przeprowadzono 
nowe wybory do Rady miejskiej, 
według dotychczasowej ordynacji wy- 
borczej. 

* 

W dniu wczorajszym  obradowala 
grupa parlamentarna polsko-francuska. 
W południe zebrał się zarząd pod 
przewodnictwem prezesa Dębskiego 
dla wysłuchania sprawozdania posłów 
Jana Dąbskiego i Rudzińskiego z ich 
wycieczki do Paryża na posiedzenie 
bratniej grupy fracuskiej. 

Obaj mówcy w obszernych prze- 
mówieniach streścili swe referaty o 
polityce zagranicznej i sytuacji we- 
wnętrznej, które wywołały we Francji 
żywe zainteresowanie. 

Po południu obradowała sekcja 
polityczna grupy parlamentarnej pol- 
sko-francuskiej pod przewodnictwem 
senatora Posnera. 

Pos. Szebeko wygłosił na tem pa- 
siedzeniu referat na temat zawartego 
ostatnio traktatu polsko-niemieckiego, 
poczem wywiązała się ożywiona dy- 
skusja. 

Tekst referatu będzie przetłuma- 
czony na język francuski i rozesłany 
wszystkim członkom obu grup. 

© 

Dziś rano zwołane zostało posie- 
dzenie sejmowej komisji konstytueyj- 
nej. Na porządku dziennym sprawa 
wniosku o rozwiązaniu >ejmu. (Pat). 

© 
P. Marszałek Senatu Trąmpczyń- 

ski wyznaczył plenarne posiedzenie 
Senatu na środę 80 czerwca o godz. 
4-ej po południu. (Pat.)
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| Rząd wobec Sejmu. 
Prezentacja wtorkowa rządu prof. 

Bartla w Sejmie nie przyniosła więk- 
szych niespodzianek. Do burd enpe- 

chowców i komunistów wszyscy przy- 

wykli, do bełkotliwych, w negatywne 

komunały obfitujących przemówień 

posła Głąbińskiego — również. 
Zapewne byli ludzie, którzy, mimo 

całą dotychczasową praktykę Sejmo- 

wą, oczekiwali, że po wstrząsie ma- 

jowym, po wyładowaniu się w społe- 

czeństwie sił i nastrojów, skierowa- 

nych ku przeinaczeniu duszącej pań- 

stwo niemocy twórczej, coś się w 

tym Sejmie odmieni. Próźne nadzieje! 

Zobaczyliśmy we wtorek to samo wi- 

dowisko skłóconych „stanowisk* par- 

tyjnych, pod płaszczykiem obrony 

demokracji i interesu państwa własne 

cele mających na oku. 

Exposć min. Klarnera spowodo- 

wało, jak zwykle, szereg deklaracyj 

przedstawicieli klubów, z których nie- 

którzy nie oszczędzili sobie i słucha- 

czom trudu wypowiadania i wysłuchi- 

wania przydługich, a z prowizorjum 

budżetowem nie wiele mających 

wspólnego wywodów. 

Związek lud.-narodowy trwa na 

stanowisku bezwzględnej opozycji i 

zapowiada głosowanie przeciwko pro- 
wizorjum, wyrażając w ten sposób 

votum nieufności rządowi. Linja po- 

stępowania tego klubu jest konsek- 

wentną w jego walce z Piłsudskim. 
Nie chodzi mu przecież o jakieś 

względy rzeczowe. Może sobie pozwo- 

lić na opozycję, ponieważ wie, że bę- 

dzie ona bezskuteczna. 

W czasie wyboru Prezydenta skó- 

ra cierpła na setce posłów endeckich 

na samą myśl, że ich kandydat uzy- 
ska większość, To samo ma miejsce 

w sprawie prowizorjum budżetowego, 

jednak tu endecy są odwažniejsi, bo- 

wiem zgóry wiedzą, że przegrają. 

Inne większe kluby przyjmą — z te- 

mi czy innemi zastrzeżeniami (dla 

ratowania pozorów) — przedłożenie 

rządowe. 

Nie zachwycamy się p. Klarnerem 

jako ministrem skarbu. Jest to je- 

den z tyeh ministrów, którzy mieli 

możność pokazać co umieją i co mo- 

gą zrobiė—i nic-nie pokazali. Anga- 

żowanie ludzi tego typu w nowych 

warunkach, kiedy trzeba tworzyć no- 

we koncepcje i łamać stare przesą- 

dy, wzbudzać może uzasadniony nie- 

pokój. Niestety, w dokonanym prze- 

łomie przesłanki ekonomiczne ode- 

grały minimalną rolę. W tej dziedzi- 

nie nie posunęliśmy się naprzód, po- 

mimo że niedomagania natury gospo- 

darczej ciężkiem brzemieniem  przy- 

tłaczają życie polskie, Należałoby i 
tu sięgnąć po nowych ludzi, uwzględ- 

nić nowe ideje i programy, które 

przecież istnieją. 

Temniemniej złożone przez min. 
Klarnera prowizorjum budżetowe jest 

w dannych warunkach koniecznością 

państwową i oczekiwanie naprawy 
jego przez kluby Sejmowe byłoby 

równoznaczne z odłożeniem  przyję- 

cia ad calendas graecas. Kompetencja 

Sęjmu w tych rzeczach została już 
dostatecznie skompromitowaną. To 

też Sejm prowizorjum- niezawodnie 

uchwali i to szybko, wyrażając w ten 

sposób zaufanie rządowi. 

Dla żadnego ze zwolenników par- 

  

Uwagi o sztuce 
ludowej. 

Podjęta w końcu ubiegłego wieku 
przez J. Ruskina walka przeciw zme- 
chanizowaniu życia i wypierającej 
wszelką twórczość fabrycznej tande- 
cie znalazla szeroki oddźwięk wśród 
sfer artystów i/społeczeństwa polskie- 
go skupiającego się najpierw w To- 
warzystwie polskiej Sztuki Stosowa- 
nej w. Krakowie, następnie w war- 
sztatach Krakowskich, szkołach prze- 
mysłu artystycznego w Krakowie i w 
Warszawie, Tow. Popierania Przemy- 
słu Ludowego i innych. 

Przypomniano zasady wierności 
wobee obrabianego materjału i narzę- 
dzia; artyści, malujący w okresie na- 
turalizmu wyłącznie obrazy stalugo- 
we poczęli studjować zapomniane od 
wieków średnich techniki, i w związ- 
ku z tem nastąpiło ogólne zaintere- 
sowanie się twórczością ludową, któ- 

lamentaryzmu takie widowisko upad- 

ku autorytetu i roli Sejmu nie jest 

przyjemne. Mylą się jednak posłowie 

Marek i Niedziałkowski zwracając u- 

wagę premjerowi na niebezpieczeń- 

stwo grożące zesadzie parlamenta- 

ryzmu wskutek ciągłego poniżania 

Sejmu w oczach społeczeństwa. Naj- 

większą groźbą dla parlamentaryzmu 

jest ta struktura ustroju polityczue- 

go Polski, którą ci posłowie pragną 

w całości niemal utrzymać. Niezwłocz- 

ne rozwiązanie Sejmu uniemożliwiło- 

by palącą tej struktury naprawę na 

czas dłuższy. Zwłoka ta jest niedo- 

puszezalną. Sejm musi posłusznie 

sankcjonować formalnie wolę rządu 

posiadającego zaufanie Kraju, i nie 

ma moralnego prawa wyrażać mu Vo- 
tum nieufności. 

Czem prędzej Sejm spełni swój 

przykry dla jego ambicji, ale nieu- 

nikniony obowiązek, tem rychlej bę- 

dzie mógł zakończyć swój niesławny 

żywot. Czem prędzej pójdzie w za- 

pomnienie, tem prędzej zniknie pod- 

stawa do obciążania zasady parla- 

mentaryzmu  odpowiedzialnością za 

skutki sfałszowanego jej zastosowa- 

nia w Polsce. 

Rząd prof. Bartla wyłoniony po 

przełomie majowym ponosi wobec 

państwa odpowiedzialność za przepro- 

wadzenie tych reform, w imię któ- 

rych „przewrót nastąpił. Nie ugnie 

się więc wobec szemrań sejmowych 

i zadanie swoje niezawodnie spełni, 

biorąc pod uwagę to wszystko od pp. 

posłów, co w stosunku do jego pro- 

jektów będzie nosiło charakter pozy- 
tywnej i rzeczowej współpracy. Ode- 

prze natomiast z całą stanowczością 

wszelkie próby politycznej ze sobą 

walki ze strony zmartwiałego i nie- 

zdolnego do twórczej pracy ciała u- 

stawodawczego. Testis. 

* 
* * 

Świetny publicysta krakowski, pi- 
sujący pod kryptonimem (s—ż) w ten 

sposób charakteryzuje trafnie w „No- 

wej Reformie* (N: 140) rolę Sejmu 

w najbliższych dniach: 

„W wytworzonej od wypadków 
majowych sytuacji Sejm miał trzy 
drogi przed sobą: mógł próbować 
obrony czynnej, mógł zastosować 
system obrony i protestu biernego 
przez złożenie mandatów i rozwią- 
zanie się natychmiastowe, mógł 
wreszcie dać sobie założyć żelazny 
pierścień przez nos a na pierścień... 
łańcuszek. Było rzeczą charakteru, 
smaku, rozumu i wszelkich innych 
„nieważkich* właściwości Sejmu, 
że wybrał tę właśnie trzecią drogę. 
Teraz pierścień już założony, a 
zadanie pólega na tem, aby Sejm 
nie zapomniał przypadkiem o tem, 
że ma kolczyk w nosie i że już nie 
jest tym, który dostarczał więk- 
szości poprzednim rządom i który 
nie wysłuchiwał jeszcze ambarasu- 
jących alokucyj. 

Będzie więc dla Sejmu i dla 
państwa najpożyteczniej, jeżeli się 
% konieczności zrobi cnotę i zacho- 
wa nadal okazywaną dotychczas 
konsekwencję niemocy. Dyktat pana 
profesora Makowskiego Sejm powi- 
nien przyjąć i sprawnie a prędko 
załatwić. 1 

Przyszłość parlamentaryzmu w 
Polsce nie będzie przez to zagro- 
żoną. Grupa dzisiaj rządząca bę- 
dzie szukała jego pomocy i osłony 
i to prędzej, niż może sama dzi- 
siaj przypuszcza. 

Kto w dzisiejszym Sejmie ze- 

rą słusznie uznano za podstawę roz- 
poczętego ruchu. 

Wartość sztuki ludowej i jej zna- 
czenie dła kultury polega przede- 
wszystkiem na tem, że lud oddalony 
od wielkich centrów życia nie podda 
jąc się szybkim jego zmianom i sko- 
kom, nie wchłaniając w siebie coraz 
to nowych haseł, zachował w twór- 
czości swojej pewien styl, jako wyt- 
wór zbiorowej intuicji artystycznej, 
opartej na tradycji wieków. Powtóre, 
sztuka ludowa, operując narzędziemi 
nieskomplikowanemi i materjałem pro- 
stym i cdnosząc się do nich uczciwie, 
zachowała w wytworach swoich wier- 
nie odpowiedni materjałowi typ. Ma- 
my zatem wyroby ludowe typowo 
tkackie, typowo garncarskie, drewnia- 
ne, metalowe itp. Używając narzędzi 
skomplikowanych i materjałów łatwych 
do obróbki możemy gwałcić materjał 
i nadawać mu formy niezgodne z je- 
go charakterem — w ten sposób je- 
dnak ginie typ i powstaje imitacja. 

вЗр ОЕ Ка 

Przesilenie 

KA 

we Francji. 

Przedwstępne konferencje Brianda. 

PARYŻ, 28.VI (Pat), Dnia 22 b, m. 
wieczorem Briand odbył naradę z 
Poincare, Doumerem;Painleve i wie- 
lu członkami poprzedniego gabinetu, 
poczem przyjął Herriot. Briand oświad- 
czył, że w dniu 28 b.m. rano nastąpi 
podział tek. 

Skład gabinetu jest prawie w ca- 
łości ustalony z wyjątkiem kandy- 
data na stanowisko ministra finansów. 

Osiągnięto uzgodnienie poglądów 
na całokształt oraz interpretację pla- 
nu finansowego. 

PARYŻ, 23.VI (Pat).  Caillaux 
miał w zasadzie zgodzić się na ob- 
jęcie teki finansów. 

Briand zamierza podobno utworzyć 
gabinet oparty przeważnie na no- 
wych elementach, 

Minister finansów objąłby w tym 
gabinecie jednocześnie stanowisko 
wiceprezesa Rady Ministrów. 'Tekę 
wojny objąłby gen. Targe, tekę oświa- 

ty—Herriot. Laval, Durand, Leyguest 
Perrier, Jourdain, Durafour oraz Bi- 
net pozostaliby na dotychczasowych 
stanowiskach. 

Jak stwierdza agencja  Iavasa 
Briand zdecydowany jest złożyć ga- 
binet w ciągu dnia poczem wieczo- 
rem przedstawi Doumergueowi listę 
gabinetu. 

PARYŻ, 23.VI (Pat). Briand od- 
był na Quai d'Orsay konferencję z 
Doumerem, Poincare oraz z ministra- 
mi dymisjonowanego gabinetu, nie 
mógł jednak osiągnąć porozumienia. 

Zapewniają, że Briand zapropo- 
nuje Caillaux oficjalnie objęcie teki 
finansów. Zdaje się być rzeczą bez- 
względnie  nieprawdopodobną, aby 
przy tej kombinacji Doumer i Poin- 
care weszli w skład gabinetu, Briand 
udał się do Doumerguea, aby poin- 
formować go o położeniu. 

Czwarta kombinacja—urzeczywistniona. 

Briand — Caillaux 

PARYŻ 28-VI (Pat). W rozmowie z prezydentem Doumergue'em Briand 
wskazał na niemożliwość zgrupowania czynników, które uważa 0a za niez- 
będne. Jednakże pod naciskiem prezydenta Briand zgodził się na prowadze- 
nie dalszych usiłowań w kierunku stworzenia gabinetu i zaproponował 
współpracę w dziedzinie finansów Caillaux, który propozycją tę przyjął. 

Briand i Caiilaux postanowili utworzyć gabinet unji 
grupujący szereg nowych czynników. 
po południu. 

republikańskiej, 
Ostateczne porozumienie ma nastąpić 

Briand spodziewa się, że misję swoją zdoła zakończyć wieczorem, 

Skład nowego gabfnetu. 

PARYZ, 28-VI. (Pat.) Godz. 19-ta, Skład nowego gabinetu francuskie- 
go jest następujący: 

Prezes rady ministrów i minister spraw zagranicznych — Briand, 
zastępca premjera i minister finansów — Caillaux, minister sprawiedli- 
wości — Laval, minister spraw wewnętrznych — Durand, wojna— gen. 
Guillemat, marynarka — Leygues, oświata — Nogaro, handel — Chap- 
sal, roboty publiczne — Daniel Vincent, rolnictwo — binet, kolonje — 
Perrier, praca — Durafour, opieka spoleczna — Jourdain. 

Na stanowiska podsekretarzy stanu powołani zostali: w śprezydjum ra- 
dy ministrów — Danielou, w ministerstwie finansów — Pietri, budżetu i 
skarbu — Duboin, wojny — Jacuier, aeronautyki — Laurent Eynac, mary- 
narki handlowej — Valude, obszarów wyzwolonych — Dutreil, nauczania 
technicznego — Ramel, poczt i telegrafów — Astier. 

Rząd przedstawi się izbom we wtorek i złoży niezwłocznie swe pro- 
jekty finansowe, dla urzeczywistnienia, których domagać się będzie spec- 
jalnych pełnomoenietw. 

  

ЗАИ the, aby 0 szanowano a sdm 
sę nie- szanuje 

(Telef. od włas. koresp. z Warszawy) 

W dniu wczorajszym na posie- 
dzeniu komisji budżetowej zaszedł 
charakterystyczny incydent, który do- 
bitnie świadczy 0 marazmie, niedo- 
łęstwie i płytkiej zgryźliwości obec- 
nego Sejmu. 

Jak wiadomo, komisja miała roz- 
patrzyć prowizorjum budżetowe, wnie- 
sione przez rząd. Przewodniczący ko- 
misji p. Głąbiński, wbrew przyjętym 
parlamentarnym zwyczajem, nie poro- 
zumiał się uprzednio z przywódcami 
klubów co do tego, kto ma objąć 
referat preliminarza. Dopiero na ko- 
misji p. Głąbiński raczył się zapytać, 
kto przyjmie referat. W grupie obec- 
nych "przedstawicieli klubów nie zna- 
lazło się żadnego kandydata, przyczem 
korzystając z nieobecności przedsta- 
wiciela Klubu Pracy pos. Kościał- 
kowskiego obecni posłowie dowcip- 
kowali w sposób niesmaczny. Pod 
adresem rządu padały dowcipy i żarty 
bardzo wątpliwej wartości. Wreszcie 
pos. Byrka (Piast), zaproponował, 
ażeby urzędujący w.- marsz. Daszyński 

chce twierdzić, że odmawiając żą- 
daniom rządu, staje w obronie par- 
lamentaryzmu, musi być przygoto- 
wanym na to, że mu nikt nie u- 
wierzy. Natomiast każdy będzie 
wiedział i jasno rozumiał, że broni 
tylko siebie i swoich interesów*. 

Można więc np. przez odpowiednią 
obróbkę imitować kamień w drzewie, 
drzewo w metalu, marmur na tynko- 
wanych ścianach, nawet rzeźbę drzew= 
ną w masie papierowej przez odpo- 
wiednie wyciskanie, jak się tow koń 
cu XIX wieku praktykowało przy fa- 
brycznem wytwarzaniu tanich mebli. 
Podczas gdy tego rodzaju tandeta za- 
panowała prawie niepodzielnie w wie]- 
kich centrach, w sferach inteligencji 
zmaterjalizowanej i oszołomionej szyb- 
kim pestępem techniki, lud został je- 
dyną ostoją gdzie żyje i tradycyjnie 
ciągle się odtwarza prawdziwa sztuka 
stylowa. 

Stąd zainteresowanie się sztuką ludo- 
wą u osób rozumiejących niesłychaną 
ważność tej placówki. Stąd troska, 
aby to żywe źródło nie wyschło 
przez zetknięcie się z miastem i jego 
niwelującem działaniem. Niebezpiecz- 
niejszą pod tym względem może 
jeszcze od kolportażu wyrobów  fa- 
brycznych jest niewłaściwa opieka 

   

wyznaczył z urzędu referenta. Ko- 
inisja zgodziła się łaskawie na to i 
przerwała na kilkanaście minut obrady. 

W.-marsz. Daszyński po zawiado- 
mieniu o uchwale komisji przez p. 
Głąbińskiego wystosował następujący 
list do pos. Kościałkowskiego: 

„Wobec Oświadczenia p. przewod- 
niczącego komisji budżetowej, że ko- 
misja nie może wybrać referenta dla 
prowizorjum budżetowego, traktowa- 
nego obecnie, wyznaczam pana na 
referenta tego prowizorjum i proszę 
o sprawowanie tego obowiązku”. 

Pos. Kościałkowski przyjął re- 
ferat, co świadczy bardzo chlubnie 
o jego obywatelskim i państwowym 
poczuciu. 

Po wznowieniu obrad komisja 
budżetowa przystąpiła do dyskusji 
ogólnej nad preliminarzem. 

owyższy incydent Świadczy dobit- 
nie © tem, że Sejm nie umie nawet 
zejść z widowni z honorem i god- 
nością. W sytuacji nad wyraz ciężkiej 
i poważnej, w chwili, gdy kraj ma 
zmowu zwrócone oczy na gmach sej- 
mowy, — panowie posłowie bawią 
się i dowcipkują z Okazji wniesienia 
przez rząd jednej z najważniejszych 
konieczności państwowych, aby zwy- 
czajem swym rozdzierać potem szaty, 
iż opinja i prasą poniewiera powagę 
parlamentaryzmu. 

Trzeba więc na tem miejscu jasno 
i niedwuznacznie stwierdzić, że opin- 
ję obecnego Sejmu a nie parlemen- 
taryzmu wogóle, jak to posłowie 
chcą wmówić w społeczeństwo, 
kompromitują najbardziej sami po- 
słowie. 

inteligencji, pełna zresztą najlepszej 
woli. Więe przedewszystkiem narzu- 
canie obcych wzorów, chociażby na- 
wet ludowych, ale nie powstałych na 
danym terenie i nie związanych z 
miejscową tradycją. Powtóre fałszo- 
wanie sztuki ludowej przez kopjo- 
wanie jej wytworów i ornamentów, 
a co gorsze przez, niewłaściwe sto- 
sowanie ornamentów w innem two- 
rzywie, Zdarza się, że artyści chcąe 
się odświeżyć u Źródeł sztuki. lndo- 
wej, przenoszą żywcem wzory z wy- 
strzyganek czy pisanek na ściany, 
tworzą pseudo-ludowe kilimy, a pod- 
chodząc „Zz mędrca szkiełkiem i.o- 
kiem* i poprawiając po swojemu 
wprowadzają chaos w pojęciu, czem 
jest sztuka ludowa, Społeczeństwo 
jest zupełnie zdezorjentowane. Mia- 
nem sztuki ludowej lub / przemysłu 
ludowego określa się często drzewo- 
ryty robione przez naszych artystów, 
kilimy tkane przez panie z inteligen- 
cji, a nawet „ludowym* jest order : 

Nr. 148 (591) 

pasta do obuwia 
światowej sławy. „Purus” 
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Piastowski projekt 
zmiany konstytucji. 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Członkowie prezydjum klubu Pia- 
sta w osobach pos. Dębskiego, Kier- 
nika i Potoczka odbyli wezoraj z p. 
premjerem przeszło godzinną konfe- 
reneję, 

Przedmiotem narad byl projekt 
rządowy o zmianie niektórych posta- 
nowień Konstytucji, krórego znacze- 
nie i ntotywy wyjaśniał p. premjer 
Bartel. 

W odpowiedzi _na te wyjaśnienia 
członkowie prezydjum klubu Piasta 
złożyli p. premjerowi własny projekt 
ustawy o zmianie Konstytucji i ordy- 
nacji wyborczej. Kandydaci Piasta 
wskazali na to, że ich projekt usta- 
wy o zmianie Konstytucji rozwiązuje 
wszystkie kwestje, poruszone w pro- 
jekcie rządowym, jednakże w sposób, 
godzący konieczności państwowe i 
postulaty rządu z autorytetem parla- 
mentaryzmu i jego istotnemi prawa- 
mi z dziedziny prawodawstwa. Poza- 
tem projekt piastowców dotyka tak- 
że niektórych punktów, nieobjętych 
projektem rządowym, zwłaszcza w za- 
kresie prawa wyborczego. 

P. premjer Bartel oświadczył, iż 
projekt ten, również jak i projekt 
ordynacji wyborczej podda szczegóło- 
wemu rozważaniu przy współudziale 
kilku ministrów z tem, że wiele 
przedstawionych sobie punktów u- 
waża za racjonalne i o ile przyj- 
dzie do przekonania, že akcento- 
wane przez rząd konieczności pań- 
stwowe w projektach tych są uję- 
te w sposób, godzący punkt wi- 
dzenia parlamentaryzmu z rządem, 
to będzie mógł je wziąć pod nałe- 
ZPPA. 

piastowym projekcie zmiany 
Konstytucji art. 2 wnosi o skreśle- 
nie z art. 11 Konstytucji zasad 
proporcjonalności przy wyborach, 
a do art. 12 Konstytucji nadanie 
czynnego prawa wyborczego tym 
obywatelom, którzy ukończyli 24 
lata, zaś biernego tym, którzy u- 
kończyli 30 lat: 

Art 5 projektu  piastowców 
wprowadza uprawnienie p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej do rozwią- 
zania Sejmu i Senatu na wniosek 
Rady Ministrów. 

Art. 6 uwzględnia wypadek. gdy 
Sejm odrzucóny w całości przez 
Senat projekt ustawy uchwali po- 
nownie większością 11/20 głosują- 
cych. W tym wypadku p. Prezydent 
będzie miał prawo. w ciągu 30 dni 
zażądać od Sejmu ponownego roz- 
patrzenia projektu, który stanie się 
ustawą dopiero wtedy, gdy zostanie 
uchwałony przez Sejm większością 
3/5 głosujących, ; 

Art, 8 projektu piastowców uzų- 
pełnia art. 34 Konstytucji przez na- 
danie p. Prezydentowi Rzeczypospo- 
litej, gdy Sejm i Senat są rozwiąza- 
ne, prawa nadawania w razie koniecz- 
ności państwowej rozporządzeń mocą 
ustawy, z tem zastrzeżeniem, że roz- 
porządzenia te nie mogą dotyczyć 
kwestji budżetu, kontygentu rekru- 
tów, zaciągania pożyczek, nakłada- 
nia podatków, ustanowienia ceł i 
monopolów i zmiany w systemie 
monetarnym oraz ustawodawstw 
przekazanym samorządom. 

Rozporządzenia te winny być zło- 
żone do Sejmu w ciągu dni 14 po 
najbliższem zebraniu się Izby pod 
grozą utraty mocy obowiązującej, 
Mogą one być również uchylone 
przez Sejm, ale większością 3/5 
głosujących przy obecności przy- 
najmniej połowy posłów, 

Powyższy projekt piastowcy mają 
zamiar wnieść dziś do laski marszał- 
kowskiej po uzyskaniu przepisanych 
111 podpisów poselskich. 

kotyljonowy dowcipnie ze wstążki ja- 
ko krezy i drewnianego guzika jako 
główki pajaca zrobiony — słowem 
każdy przedmiot, który pewną świe- 
żością wykonania, albo też wiernością 
w traktowaniu materjału odróżnia się 
od martwych i bez charakteru wyro- 
bów inteligenckiej cywilizacji z dru-- 
giej połowy XIX wieku. 

Jestto zupełne nieporozumienie. 
Dzieła sztuki lub przemysłu mogą 
być tworzone przez inteligentów na 
wzór, albo też pod wpływem sztuki 
ludowej; mogą one być bezpośrednie 
i pełne prostoty, komponowane na 
tychsamych zasadach co wyroby lu- 
dowe, wykonywane tą samą techniką, 
a mimo wszystko nie można 
zywać ludowymi. Tembardziej nie za- 
sługują na to miano surogaty w ro- 
dzaju  pseudozakopiańskie. mebli, 
sprzedawane po sklepach drukowane 
wystrzyganki itp. 

Helena Schramówna. | 
(D. n.). 

ich na-,



    Žycie gospodarcze. 
W sprawie Instytutu badania stanu go- 

spodarczego Ziem Wschodnich. 
List do Redakcji. 

Szanowny Panie Redaktorze: 

Prosimy najuprzejmiej o unieszcze- 
nie w poczytnem piśmie Pańskiem 
poniższego komunikatu. 

W numerze 142 „Słowa* z dnia 
20 czerwca b, r. ukazał się artykuł 
podpisany lit. M., w którym autor 
podnosi szereg zarzutów przeciwko 
nowopowstałemu w Warszawie Iasty- 
tutowi Badania Stanu Gospodarczego 
Ziem Wschodnich. 

Iostytut B. S. G. Z. W.,jako zrze- 
szenie o charakterze wyłącznie nau- 
kowo badawczem w dyskusje inne, jak 
naukowe wdawać się nie powinien i 
nie może. 

Jednakże bierność Instytutu w 
tym wypadku mogłaby być fałszywie 
zrozumianą, jako aprobata, względnie 
zlekceważenie zarzutów pewnego, co 
prawda izolowanego, odłamu prasy 
Wileńskiej, która w ogóluej masie 
najżyczliwiej oceniła poczynania In- 
stytutu, 

P. M. nie może zwłaszcza daro- 
wać przedstawicielom Instytutu na 
konferencji Wileńskiej, że tak dobit- 
nie podkreślali jego apolityczność. 
Podkreślenie tego faktu, na zaraniu 
działalności, nieznanego jeszcze szer- 
szym warstwom, Instytutu, jest nie- 
tylko zrozumiałem i właściwem, ale— 
w dobie ogólnego roznamiętnienia 
politycznego — wprost obowiązkiem 
Instytutu. A że nie są to czcze sło- 
wa tylko — tego najlepszym dowo- 
dem, że zarówno w Radzie, jak i Za- 
rządzie lIostytutu spółpracują obok 
siebie zgodnie dla celów nad osobi- 
stych, ponad partyjnych ludzie najroz- 
maitszych zapatrywań politycznych, 
nawet przeciwstawnych. 

Inne zarzuty p. M. jako oparte na 
„Wyrwanych“ z poszczególnych prze- 
mówień i niewłaściwie przedstawio- 
nych ustępach, nie mogą być przed- 
miotem rzeczowej dyskusji. Jedno 
tylko możemy przyznać p. M., że słu- 
sznie podniósł mały udział w pracy 
Instytutu  działaczów miejscowych, 
tych właśnie, którzy najbardziej o nie- 
domaganiach i środkach naprawy sta- 
nu gospodarczego Ziem Wschodnich 
powołani są rozstrzygać. Z braku tego 
zdawał sobie jednak sprawę Instytut 
i w tym też,a nie w innym celu, przy 
łaskawym spółudziale prof. Stanie- 
wieza, zorganizował konferencję w 
Wilnie, mającą powołać do życia 
przyszły autonomiczny oddział Insty- 
tutu na Wileńszczyznę i umożliwić 
ściślejszą współpracę sympatyków od- 

Kronika miejscowa. 
Walka z lichwą. 

Komisja do walki z lichwą w o- 
statnich kilku dniach sporządziła 100 
protokółów za pobieranie nadmier- 
nych cen za artykuły pierwszej po- 
trzeby. 67 protokółów już przesłano 
do sądu, pozostałe zaś 33 przekazano 
władzy administracyjno karnej. (j) 

Obniżenie cen na mięso. 

Władze administracyjne po zba- 
daniu cen mięsa w hurcie przystąpiły 
do obniżenia cen na mięso w handlu 
detalicznym. 4-ch sprzedawców  za- 
meldowało, iż ceny na mięso obni- 
żają dobrowolnie. (j) 

Kronika krajowa. 
Węgiel polski w państwach Skan- 

dynawskich. 

Stokholmski korespondent „Daily 
Telegraph* podaje iż w ostatnich 
czasach węgiel polski wypiera silnie 
węgiel angielski z rynków szwedzkich. 

Gdyby nie trudności transportowe, 
Polska mogłaby całgowicie zaspokoić 
zapotrzebowanie węgla ze strony 
Szwecji. (Pat) : 

1 posiedzenia Tymczagowej Rady Organi- 
natyj Społecznych i Gospodarczych Ziem ЭН ) Lien 

Dnia 19 i 20 b. m. w lokalu Klu- 
bu Inteligencji przy ul, św. Anny, 
odbyło się piąte zebranie Tymczaso- 
wej Rady Organizacyj Społecznych i 
Gospodarczych Ziem Wschodnich. 

Obrady rozpoczął odczytaniem nie- 
zwykle cennego referatu w sprawie 
reformy administracji miejscowej 
p. Prezes Jerzy Osmołowski, poczem 
p. przewodnictwem p. Aleksandra 
ednickiego rozpoczęła się długa, 
T całokształt zagadnień 
"7" referatem dyskusja, 

wyniku obrad postanowiono 
przygotować memorjały oddzielnie w 
sprawach administracyjnych i samo- 

  

rodzenia gospodarczego Ziem Wscho- 
dnich we Wilnie i w Warszawie, Daj 
Boże, aby podjęta żywo przez spole- 
czeństwo Wileńskie myśl ta znalazła 
najszybsze urzeczywistnienie ku po- 
Żytkowi nauki i całego społeczeństwa, 

Dr. St. Orsini-Rosenberg. 
Sekretarz Generalny Instytutu 

* J * 

Z przyjemnością zamieszczamy 
powyższe sprostowanie. Przypuszcza- 
my iż artykuł p. M. w „Słowie* został 
napisany raczej pod wpływem pewne- 
go chwilowego odruchu uczuciowego, 
niż głębszego zbadania istotnego cha- 
rakteru nowopowstającej organizacji. 
Jesteśmy przekonani, ze w przyszło- 
ści p. M. zmieni swoje zdanie o In- 
stytucie. 

Jedną jednak rzecz mamy p. M. 
za złe. 

Ogromna większość zarówno spo- 
łeczeństwa naszego kraju, jak i in- 
nych dzielnie Polski, bardzo słabo 
orjentuje się w potrzebach oraz siłach 
gospodarczych Ziem Wschodnich. Do- 
bre poinformowanie jest pierwszym 
zasadniczym warunkiem należytego 
wykorzystania możliwości produkcyj- 
nych pewnego terenu. Instytut Bada- 
nia Stanu Gospod. Ziem Wschodnich 
właśnie taką na szeroką skalę zakro- 
joną i naukowo zorganizowaną pla- 
cówką informacyjną ma się stać. 

P. M. doskonale musi wiedzieć jak 
trudną rzeczą jest pociągnąć szersze 
koła wileńskiego społeczeństwa do 
jakiejś energicznej i twórczej akcji, 
Dlaczego p. M. nie zbada uprzednio 
sprawy, a rzuca odrazu na niczem nie 
oparte podejrzenia, utrudniając w ten 
sposób pracę szlachetnej, twórezej, 
do ogólnego dobra zmierzającej i na- 
prawdą apolitycznej inicjatywie? 

Jedną natomiast rzecz musimy u- 
znać w artykule p. M. za słuszną. 
Jest to jego krytyka projektu zor- 
ganizowania w październiku w War- 
szawie wystawy Kresów Wschodnich. 
Uważamy że urządzenie pod głośnym 
hasłem w salach Resursy takiej wy- 
stawy, opartej na przypadkowo ze- 
branych materjałach, może wywołać 
raczej ujemne, niż dodatnie, wrażenie 
o siłach gospodarczych Ziem Wsclho- 
dnich, Uważamy, że Instytut zrobiłby 
znacznie praktyczniej, gdyby fundusze 
przeznaczone na zorganizowanie je- 
siennej wystawy przeznaczył na urzą- 
dzenie szeregu lokalnych pokazów, 
któreby w ten sposób zebrały mater- 
jały dla poważniejszej wystawy w 
roku przyszłym. or. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
23;VI r. b 

1. Waluty 
: sprzedaž — Кирпо 

Dolary St. Zjedn. 10,00 10,02 998 
Funty szterlingi 48,76 48,88 48,64 

li. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srehrne 3.43 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 23-VI 
płacono za dolar 10,25 
A A is ima 

rządowych i powierzyć wykonanie 
tego Prezydjum Rady. 

Prezydjum — powierzono również 
przygotować tekst odezwy w sprawie 
wciągnięcia szerokich warstw inteli- 
gencji w szeregi działaczy samorzą- 
dowych. 

Między innemi żywa dyskusja to- 
czyła się nad wnioskiem prof. Witol- 
da Staniewicza, obecnego Ministra 
Reform „Rolnych, w sprawie przenie- 
sienia siedziby Rady z Warszawy do 
Wilna. 

W rezultacie dyskusji p. Stanie- 
wicz wniosek swój cofnął — poczem 
postanowiono, że zebrania Rady od- 
bywać się będą na przyszłość nie 
tylko w Warszawie, ale zarówno we 
wszystkich większych ośrodkach Ziem 
Wschodnich, jak w Wilnie, Brześciu 
nad Bugiem i Łucku, co przyniesie 
tę wielką korzyść, że Rada będzie 
mogła bezpośrednio zetknąć się z 
miejscowem społeczeństwem, poznając 
jego bolączki i życzenia. 

Następne posiedzenie Rady wyzna- 
czono w Warszawie na dzień 15-go 
lipca r. b, 

Na ostatniem posiedzeniu w Klu- 
bie Inteligencji w Wilnie wzięli udział 
następujący członkowie Rady: p.p. J. 
Osmołowski, A. Lednicki, senator B. 
Krzyżanowski, poseł Łaszkiewicz, 
ks. biskup Łoziński, P. Olewiński, 
prof. Staniewicz, Wł, Malski, S. Pap- 
rocki, Henszel, Wł. Kamiński, T. 
Piskorski i mec. W. Abramowicz. 

(b. ś) 
  

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

Międzynarodowa konferencja 
w Londynie. 

LONDYN, 28 VI (Pat). W otwar- 
tej tu w dniu wczorajszym między- 
narodowej konferencji robotniczej do 
spraw emigracyjnych biorą udział 
pos Żuławski, Diamand i Praussowa, 

współdziałając gorliwie z pracami 
kongresu. Dotychczas jeszcze spraw 
czysto-polskich nie poruszono. 

Po plebiscycie w Niemczech. 

BERŁIN, 28.VI (Pat.) Wczoraj od- 
było się posiedzenie Rady Ministrów, 
na którem kanclerz Rzeszy zdał spra- 
wę z przebiegu narad z przywódca- 
mi stronnictw: niemiecko-narodowego 
i socjalno demokratycznego. 

Jak donosi „Berliner Ztg. am 
Mittag* w ostatniej chwili wyłoniła 
się możliwość dojścia do porozumie- 
nia z socjal-demokratami. 

BERLIN, 23-VI. (Pat.) Podczas 
dzisiejszych szczegółowych obrad ko- 
misji prawniczej Reichstagu nad po- 
szczególnemi paragrafami rządowej 
ustawy kompromisowej w sprawie od- 
szkodowań dla byłych panujących, u- 
jawniło się znaszne zaostrzenie sy- 
tuacji. 

Wszystkie żądania socjalnych de- 
mokratów zostały głosami partji rzą- 
dowych i nacjonalistów odrzucone w 
stosunku 11 głosów do 3, Kanclerz 
Marx zwrócił się bardzo ostro prze- 
ciwko poprawkom socjalnych demo- 
kratów. 

Dalsze obrady komisji odroczono 
do jutra. 

Sprawozdanie z konferencji Małej 
Ententy, 

BUKARESZT, 28-VI. P. minister 
spraw zagranicznych Mitilineu złożył 
po powrocie z Bleed wobec przed- 
stawicieli prasy dłaższe oświadczenie 
w sprawie odbytej tamże konferencji 
Msłej Ententy. 

Minister między innemi podkreślił 
serdeczne przyjęcie z jakiem spotkał 
się ze strony swoich kolegów. 

Z sympatyczną oceną konferencji 
spotkał się trektat о sojuszu ru- 
muńsko-polskim. 

Konferencja stwierdziła z żywem 
zadowoleniem powrót życia politycz- 
nogo w Polsce na drogę całkowitej 
praworządności, co pozwolitemu kra- 
jowi na prowadzenie w dalszym cią- 
guedzieła pokoju nad którem pracuje 
cała Ententa. R 

Przesilenie w Luksemburgu. 

LUKSEMBURG, 28.VI (Pat), Ga- 
binet podał się do dymisji. 

Strajk górników w Anglji na 
ukończeniu. 

LONDYN, 28.V] (Pat). Reuter do- 
nosi, że w kołach Labour Party 
ujawnia się ruch sprzyjający uregu- 
lowaniu zatargu w przemyśle węglo- 
wym na podstawie redukcji płac. 

Dotychczas jednak niema żadnych 
wskazówek, któreby Świadczyły o 
zmianie dokonanej w stosunku przy- 
wódców górników, 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 

zebranie komitetu wykonawczego 
międzynarodowej federacji górników. 

Wojna celna węgiersko-czeska. 

WIEDEŃ 23.VI. (Pat.). „Neue freie 
Presse" donosi z Budapesztu, że po- 
ważne koła wegierskie uważają wojnę 
celną między Węgrami a Czechosło- 
wacją za nieuniknioną. 

ZE CC 

Z rozmów, jakie nasz korespon- 
dent przeprowadził z poszczególnymi 
przywódcami klubów sejmowych, od- 
nosi się przekonanie, iż prowizorjum 
budżetowe będzie uchwalone znacz- 
ną większością głosów. Przedsta- 
wiciele stronnictw, którzy dotychczas 
przemawiali na komisji budżetowej, 
wypowiadali się w zasadzie za uchwa- 
leniem prowizorjum budżetowego, 
atakując jedynie 10 proc. dodatek do 
podatku. 

SATA ь вн оан ль SNC TA AWD EEK w, 

B kosji Sowieckiej 
Rozruchy chłopskie. 

LWOW 23-VI. (Pat). „Gazeta Po- 
ranna" w korespondencji z pogranicza 
sowieckiego donosi z Witebska, że na 
tle niezadowolenia z nadmiernego ob- 
ciążenia podatkami wybuchły tam po- 
ważne rozruchy chłopskie. 

Zbuntowani chłopi zamordowali 
kilkunastu urzędników, którzy przy- 
sA na a w celu ściągania podat- 

w. ysłano ekspedycję karną, 
która stłumiła bunt. o. В 

Aresztowano 61 chłopów, i od- 
dano ich do dyspozycji sądu wojsko- 
wego. 

Czeka ich wszystkich kara śmierci. 

WARSZAWA, 23.VI (Pat). Dnia 
22 b.m. w Gostyninie na rynku pod- 
czas targu starszy posterunkowy Wi- 
land, usiłował odprowadzić do komen- 
dy policji niejaką Marjannę Komo- 
rowską za prowadzenie handlu na- 
białem w  niedozwolonem miejscu i 
stawianie oporu. 

W czasie szarpaniny Komorowska 
położyła się na ziemię i wszczęła 
krzyk. Na skutek tego incydentu po- 
wstało zbiegowisko, wśród którego 
rozeszła się pogłoska, że policjant 
pobił ciężarną kobietę i że z tego po- 
wodu nastąpiło rzekomo poronienie. 

Wkrótce zebrał się dość liczny 
tłum, który poszedł pod starostwo, 
żądając wydania starszego posterun- 
kowego Wilanda. 

Starosta oświadczył tłumowi, że 
starszy posterunkowy Wiland będzie 
niezwłocznie aresztowany i wrazie 
ustalenia winy oddany pod sąd. 

To zarządzenie starosty nie po- 
mogło jednak i tłum przyszedł pod 
komendę policji żądając wydania Wi- 
landa i wyrażając zdecydowaną chęć 
dokonania na nim samosądu. 

Podburzony przez jawnie agitują- 

Zajścia w Gostyninie. 
cych nieznanych csobników tłum za- 
atakował lokal kom nudy przy pomocy 
kamieni i strzałów rewolwerowych. 

Kiedy drzwi i okna zostały wy- 
ważone, a frontowe pokoje komendy 
zdemolowane kamieniami, kiedy znaj- 
dujący się wewnątrz policjanci stanęli 
wobec groźby opanowania komendy 
przez tłum i zawładnięcia zbrojownią, 
w której znajdowały sią w dość du- 
żej ilości karabiny policyjne i 
amunicja komendant policji dał roz- 
kaz użycia broni. W rezultacie od- 
danej salwy jedna osobą z tłumu z0- 
stała zabita a 8 ranionych. Po sal- 
wie tłum rozpierzchnął się i porzą- 
dek w miasteczku został przywró- 
cony. ® 

Bezwłocznie po tych wypadkach 
starosta zarządził zbadanie Komorow- 
skiej przez lekarzy. Lekarze stwier- 
dzili, że poronienie nie miało miejsca 
i że żadnego obrażenia Komorowska 
nie odniosła. Na miejsce wypadku 
przybyły władze sądowe i prokura- 
torskie, które prowadzą energiczne 
śledztwo. Aresztowano dotychczas 
około 20 podżegaczy i uczestników 

  

Wśród pisa. 
, Swiat n-r 25. Zawiera, prócz bogatego 

działu ilustracyjnego, następujące artykuły: 
Z pamiętnika Juljana Fałata, 40-ci lat ma- 
larstwa holenderskiego S. Woronieckiego, 
Zgon A „Ksiąg Pielgrzymstwa” 
ś.p. W. Mickiewicza, Na widnokręgu, no- 
welka N. Druckiej: Ich córka, aktualności, 
Przegląd Teatralny. W dziale literackim 
dalszy ciąg wspomnień W. Sieroszewskiego 
Za kołem biegunowem i A. Konara Bez 
serca. 

Ster n-r 7 zawiera: O ludzką cześć A- 
Ponikowskiego, Nie zanadto Szerera, Balda 
win i Mussolini W. Wróblewskiego, Walk: 
o Kresy Wschodnie Cz. |Peche, artykuł. 
gospodarcze, Listy zagraniczne i aktualności. 
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PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

GOTOWIZNĘ 
w złotych i 

wanie pezyjmuje Wil.TOW. Kandl.-Zastawowe 
(Lombard) Bisknpia 12. Gwarancja yt 

w dolarach 

  

KRONIKA. 
  

  

c m Dziś: Narodz. św. Jana Chrz. 
rt 

24 Jutro: Wilhelma Op. 

czerwca | Wschód słońca---g. 2 m. 44 
Zachód |» £. 7 m. 57     

Teatr i muzyka. 
— Koncert symfoniczny w ogrodzie 

o-bernardyńskim. Dzisiejszy koncert sym- 
loniczny poświęcony został utworem L. 
Beathovena. Program obejmuje: symfonję 
A-dur Nr. 7, septet op. 20 oraz uwerturę 
Leonora Nr. 3. W wykonaniu tego intere- 
sującego programu bierze udział zwiększo- 
na orkiestra symfoniczna pod dyrekcją 
Bogumiła Reszke. Ceny miejsc normalne: 
wejście 50 gr. Początek o godz 8 wiecz. 

— Koncert w Domu Oficera Polskiego. 
W sobotę dnia 26 bm. o godzinie 8-ej wie- 
czorem w Domu Oficera Polskiego odbę- 
dzie się koncert przy udziale znanego ar- 
tysty dramatycznego i znakomitego dekla- 
matora, nagrodzonego złotym medalem w 
Filharmonji Warszawskiej, p. Kazimierza 
Wysockiego i znakomitego barytona, któr 
święcił wielkie tryumiy na scenach włoskici 
1 w operze warszawskiej p. Marjo-Almy. 
Produkcje p. Wysockiego przy muzyce Szo- 
pena, Ogińskiego, Wieniawskiego i Szuberta. 

Ceny biletów od 1—4 złotych. (z) 

URZĘDOWA 

— Zasady zwalniania urzędni- 
ków. Ministerjum Spraw Wewnętrz- 
nych wydało do poszczególnych wo- 
jewodów okólnik w którym podaje 
zasady jakimi urzędy winny się kie- 
rować przy zwalnianiu urzędników 
państwowych. 

Redukować więc należy przede- 
wszystkiem tych urzędników którzy 
przez zwolnienie nie zostaną pozba- 
wieny środków do życia, Następnie 
winni ulec redukcji mężatki, za wy- 
jątkiem tych, których mężowie są 
niezdolni do pracy, lub chwilowo są 
tej pracy pozbawieni. Pozatem fank- 
cjonarjusze, członkowie rodzin innego 
urzędu państwowego, z którymi pro- 
wadzą wspólne gospodarstwo domo- 
we i funkcjonarjusze zawieszeni w 
czynnościach służbowych z powodu 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej; 
funkcjonarjusze niestabilizowani nie 
posiadający kwalifikacyj fachowych i 
wogóle  nieużyteczni dla urzędu, 
względnie posiadający nierucho mości, 
z których dochody wystarczają im na 
utrzymanie. (2) 

MIEJSKA. 

— 10-dniowy kurs odmładzania 
sztucznego w Warszawie. Z ramie- 
nia T-wa Przeciwgruźliczego w Wil- 
nie wyjeżdża w najbliższych dniach 
naczelny lekarz szkół powszechnych 
m. Wilna p. dr. Brokowski na 10- 
dniowy kurs odmładzania sztucznego 
do Warszawy. (2) 

— Magistrat kupuje sikawkę mo- 
torową z tłokami rotacyjnymi. Ko- 
mendant Straży Ogniowej Magistra- 
tu m. Wilna p. Waligóra wyjeźdża w 
niedzielę dnia 27 b.m. do Warszawy 
dla zapoznania się z konstrukcją 
sikawki motorowej z tłokami rotacyj- 

nymi. Nadmienić należy iż Magistrat 
prowadzi obecnie pertraktacje z fir- 
mą francuską „Laffli*, celem zaku- 
pienia sikawki motorowej 2 tłokami 
rotacyjnymi, 

Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wza- 
jemnych wyasygnowala na ten cel 
na ręce Magistratu 18,000 zł. w for- 
mie pożyczki i 30.000 złotych jako 
subsydjum. (z) 

— Poswięcenie aut miejskiej 
straży ogniowej. W dniu 29 bm. w 
Magistracie m. Wilna odbędzie się 
uroczystość poswięcenia nowonaby- 
tych aut miejskiej straży ogniowej. 

'Z. UNIWERSYTETU. 

— Skład senatu akademickiego. 
Dziekanem wydz. teologicznego 2z0- 
stał ks. Swirski, medycyny dr. Or- 
łowski, przyrody prof. Wiszniewski, 
prawnego prof. Komarnicki, humani- 
stycznego prof. Oko, wreszcie sztuk 
pięknych prof. Kłos. Rektorem, jak 
już pisaliśmy został ponownie obra- 
ny prot. Marjan Zdziechowski. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

Wczoraj o godzinie 8-ej rano za- 
witała do Wilna pociągiem z Warsza- 
wy wycieczka 26 studentów politech- 
niki lwowskiej, dla zapoznania się z 
miejskimi urządzeniami technicznemi 
i przemysłowemi. 

Wycieczka ta przyjechała pod kie- 
rownictwem J. M. rektora politech- 
niki lwowskiej prof. dr. Nadelskiego,- 
prof. d-ra Metakiewicza, dziekana 
wydziału instytucji 'ad0wo-wodnej po- 
litechniki lwowskiej prof. dr-a Sipsera, 
prof. Obmińskiego i 2 konstruktorów 
pp. Manna i Brzozowskiego. 

Dostojni goście podejmowani byli 
wczoraj o godzinie 1-szej po połud- 
niu przez Magistrat obiadem w pawilo- 
nie Koła Polek w parku Bernardyń- 
skim. 

Przez cały dzień wycieczka stu- 
dentów politechnikiki Lwowskiej zwie- 
dzała zakłady miejskie. 

Dziś o g. 8 m. 15. goście lwowcy 
odjechali żegnani przez przestawicie- 
li e" i Magistratu do Lwo- 
wa. (z 

SPRAWY_ SZKOLNE. 

— W Liceum żeńskiem im. Filo- 
matów 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.p. (ul. 
Żeligowskiego 1—2). 

— 12 abiturjentów szkoły ogro- 
dniczej w Wilnie otrzymało w bie- 
żącym roku szkolnym w dniu 21 b. 
m. świadectwa z ukończenie tej szko- 
ły. Odbytym Końcowym egzaminom 
prewodniczył dyrektor wspomnianej 
szkoły p. R. Krans. (z)



WOJSKOWA 

— Inwalidzi mają pierwszeńst- 
wo w otrzymaniu posad wojsko- 
wych. Ministerjrum Spraw Wojsko- 
wych wydało zarządzenie, by wszyst- 
kie instytucje wojskowe, w których 

są wolne posady przyjmowały na te 

posady tylko inwalidów wojennych” 
W tym celu kierownicy poszczegól- 
nych instytucyj wojskowych winni 
się zwracać do PKU. (z) 

— Oficerowie muszą pokazy- 
wać konduktorom legitymacje służ- 

bowe. Ponieważ zdarza się, iż ofice- 
rowie, korzystający z bezpłatnych bi- 

letów kolejowych wzbraniają się bez 

żadnego uzasadnienia pokazywać kon- 
duktorom kolejowych swe służbowe 
legitymacje D. O. W. wydało zarzą- 

dzenie polecające w SĄ wypadku 

bezwzględnie pokazywać legitymacje 
służbowe, tak personelowi rewizyjne- 

mu, jak i kasowemu kolei. (z) 

OPIEKA SPOŁECZNA 

— 7.000 zł. dla przcowników 

umysłowych. Obwodowy Zarząd Fun- 

duszu Bezrobocia wypłacił począwszy 

od 22 bm. dla bezrobotnych pracow- 

ników umysłowych 7000 złotych dla 

160 osób zasiłków doraźnych. Wypła- 

ta zasiłków trwa w dalszym ciągu. (2) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Pokrzywdzenie robotników. 

Właściciel fabryki pudru i perfum 
„Diwina* przy ul. Turgielskiej M 12 

Jabłoński Joel. zamknął tę fabrykę 

przed kilkoma miesiącami, zwalniając 

robotników bez uprzedzenie i bez wy- 

płaty im należnego dwutygodniowego 

odszkodowania. Zobowiązał się jednak 

ustnie, iż z chwilą uruchomienia fa- 

bryki przyjmie z powrotem dawnych 

pracowników. 
Przed dwoma tygodniami p. Ja- 

błoński rzeczywiście uruchomił fabry- 

kę, lecz ze starych robotników nie 

przyjął ani jednego. 
Sprawa ta oparła się o Inspektor- 

jast Pracy i w sobotę dnia 26 b. m. 

ma być rozpatrywana na konferencji, 

w której wezmą udział obie strony. 

(2) 
ZJAZDY. 

— Doroczny walny Zjazd Związ- 

ku Młodzieży Wiejskiej. Tegoroczny 
walny Zjazd delegatów kół młodzie- 
ży wiejskiej odbędzie się w dniu 27 
i 28 czerwca w Warszawie. Zjazd 
zapowiada się uroczyście i będzie 

reprezentował z górą 1000 kół mło- 
dzieży wiejskiej, skupionych w cen- 
tralnym Związku: 

1-szy dzień. O godz. 10 rano ot- 
warcie zjazdu, powitanie, odczytanie 
uchwał zeszłorocznego zjazdu, ukon- 
stytuowanie się komisji (organizacyj- 
nej, oświatowej, kulturalnej, rolnej 
i wychowania fizycznego), sprawoz- 
danie zarządu głównego rzeczowe i 
kasowe, pochód na Mogiłę Nieznane- 
go Żołnierza, celem złożenia czci i 
hołdu, przerwa obiadowa po przer- 
wie — dyskusja nad sprawozdaniem. 

2-gi dzień o godz. 8 rano wy- 
jazd statkiem do Bielan na grób St. 

KU. 

Staszyca celem uczsczenia stuletniej 
rocznicy jego zgonu, po przerwie 
obiadowej wybory do zarządu, po- 
czem sprawozdanie 7 ргае komisji. 
Uchwalenie wniosków i zamknięcie 
zjazdu. Wieczorem odbędzie się za- 
bawa-wieczornica z tańcami, deklama- 
cjami, śpiewami, 

Po wszelkie informacje związane 
ze zjazdem, zwracać się należy 0s0- 
biście, lub listownie do Centr. Związ- 
ku Młodzieży wiejskiej, Warszawa, 
Tamka 1. (j) 

WYCIECZKI. 

— # T-wa Pszczelniczego z. 
Wileńskiej. Wobec pewnego zainte- 
resowania się społeczeństwa pszcze- 
larstwem, T-wo Pszczelarskie podaje 
do wiadomości, že dn. 4 lipca w nie- 
dzielę (zamiast miesięcznego zebra 
nia w piątek) odbędzie się wycieczka 
pokazowa do pasieki p. K. Zniszezyń- 
skiego, ul. Subocz 18 o g. 2-ej p. p. 

Wrazie niepogody wycieczka zo- 
stanie przeniesioną na niedzielę na- 
stępną. Zbiórka na miejscu. 

Goście i sympatycy mile widzianie, 
T-wo ma do sprzedania najroz- 

maitsze przybory pszczelarskie, oraz 
ule i węzę własnego wyrobu w skle- 
pie kwiatowym ul. Wileńska 38. 

„U BIAŁORUSINOW 
— „Kołas*. Pod nazwą powyższą 

ukazał się w Radoszkowiczach Nr 1 
czasopisma młodzieży szkolnej ta- 
mecznego gimnazjum białoruskiego 
za miesiąc maj r. b. 

Gimnazjum to, eo do poziomu, 
zajmuje 2-gie po wileńskiem miejsce 
wśród białorusk. szkół średnich w 
Polsce. (-n) 

— Wydawnictwo białor. w... Ło- 
dzi. T-wo Wydawnicze „Kompas* w 
Łodzi wydało niedawno Ewangelję 
podług św. Marka w przekładzie na 
język białoruski, dokonanym Z grec- 
kiego. 

Ewangelję tą T-wo rozsyła grati- 
sowo, za zwrotem jedynie przesyłki. 

Widocznie mamy tu doczynienia 
z akcją metodystów lub innej jakiej 

sekty. (-n) 

U LITWINÓW. 

— Odwołanie zjazdu litewskie- 
go. W dniu 27 czerwca b. r. miał 
się odbyć w Wilnie zjazd Liświnów, 
który z niewiadomych przyczyn 10- 
stał odwołany przez organizatorów. | 

SPRAWY _ ŻYDOWSKIE. 

— „Wilner Tog* o Ministrze Sta- 
niewiczu. „Wilner Tog* zamieścił 
obszerny życiorys nowomianowanego 
Ministra Reform Rolnych prof. Wi- 
tolda Staniewicza. Organ demokracji 
Żydowskiej w Wilnie podkreśla nie- 
zwykle tolerancyjny stosunek prof, 
Staniewicza do Żydów. 

Jako dowód że tendencje wyzna- 
niowe i narodowościowe obee są Mi- 
nistrowi Staniewiczowi, „Wilner Tog* 
przytacza iż przy doborze personelu 
w czasach piastowsnia przezeń urzę- 
du starosty w Trokach miarodajne 
były tylko kwalifikacje umysłowe i 
moralne. 

S je    
— W sprawie szkolnictwa žy- 

dowskiego. We czwartek dn. 23 bm. 
przyjęta zostanie przez p. premjera 
Bartla delegacja szkolnictwa żydow- 
skiego. 

We środę zaś były omawiane z p. 
Ministrem Oświaty postulaty tej de- 
legacji. 

Pozatem odbyła się konferencja 
Centralnej Organizacji Szkolnictwa 
Żydowskiego, z prezydjum PPS. w 
siriwie poparcia postulatów w spra- 
wie szkolnictwa żydowskiego wysu- 
niętych przez obóz demokracji ży- 
dowskiej. 

Szkolnictwo žydowskie w Wilnie 
było reprezentowane przez d-ra Sza 
bad i p. M. Szura. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE. 

— Konkurs strzelecki. W dniu 
25 czerwca br. o godz. 15 na strzel- 
nicy garnizonowej na Zakrecie, odbę- 
dzie się konkurs strzelecki dla grupy 
strzelców z Wilna i prowincji, którzy 
wyjadą na ogólno-państwowe zawody 
strzeleckie do Warszawy. Program 
zawodów przedstawia się następująco: 

1) Strzelanie jednostkowe im. ) га 
Dłuskiego z broni długiej na odle- 
glošė 200 mtr. z pozycji dowolnej. 
Serja 10 strzałów i 8 strzały próbne 
niezaliczone. 

2) Strzelanie jednostkowe im. śp. 
Daniela Meryllona. Broń długa do- 
wolna bez szkieł optycznych. Odl, 
200 mtr., pozycja dowolna, Zawodnik 
strzela tak długo, jak długo trafia 
10, 9 i 8-mki. 

8) Strzelanie zespołowe o nagrodę 
wędrowną zarządu główuego związku 
strzeleckiego. Broń długa dowolna. 
Odl. 800 mtr. Pozycja dowolna, Gru- 
pa złożona л 3-ch strzelców. Serja 
15 strzałów i 3 próbne niezaliczone. 
We wszystkich 8-ch wypadkach  tar- 
cza wzoru międzynarodowego o šred- 
nicy 80 em. — pole czarne 40 cm. 

4) Strzelanie jednostkowe z broni 
małokalibrowej. Odl. 50 mtr. pozycja 
bez oparcia, 4 serje po 10 strzałów 
i 2 strzały próbne do każdej serji. 
Tarcza wzoru międzynarodowego 0 
średnicy 50 em, — pole czarne 20 
cm. 

Organizacją zawodów zajmuje się 
kadra instruktorska 5 p. p. Leg. (j) 

ROŻNE. 

— 150-letnia rocznica niepodleg- 
łości Stanów Zjednoczonych Ame- 
ryki Północnej. W dniu 4 lipca br. 
przypada 150-letnia rocznica niepod- 
ległości Stanów Zjednoczonych A. P. 
Ze względu na zaciśnienie ze Stanami 
Zjednoczdhemi A. P. bliskich i ser- 
decznych stosunków, których począ- 
tek datuje się od czasów udziału Ko- 
šciuszki i Pulawskiego w walkach o 
wyzwolenie Narodu Amerykańskiego 
— ma być ta rocznica uroczyście 
obchodzona w całej Polsce. 

Obchód ten będzie równocześnie 
stanowił dowód naszej pamięci i 
wdzięczności dła Wielkiego Narodu 
Amerykańskiego za wydatną pomoc 
filantropijną niesioną w latach wojny 
i okupacji — ludności, zwłaszcza zaś 
dziatwie polskiej. W Wilnie również 
przewidziane jest urządzenie takiego 

Rf S S S ZZ 

obchodu na który mają się złożyć: 
nabożeństwo uroczyste, rewja wojsko= 
wa, Odczyt i t. d. W uroczystości tej 
wezmą udział przedstawiciele władz 
Państwowych, Wojskowych, Samo- 
rządowych i społecznych. (J) 

— Organizacje sportowe wezmą 
udział w obchodzie 150 lecia nie- 
podległości Stanów Zjednoczonych. 
W związku z mającym się odbyć w 
dniu 4 lipca rb. w całej Polsce uro- 
czystym obchodem 150-lecia niepod- 
ległości Stanów Zjednoczonych Ame- 
ryki Północnej, Przewodniczący Wi- 
leńskiego Wojewódzkiego Komitetu 
Wychowania Fizycznego i Przyspo- 
sobienia Wojskowego p. Olgierd Ma- 
linowski, Wice-Wojewoda Wileński, 
zwrócił się do organizacji sportowych 
w Wilnie nawołując do przyjęci k- 
najszerszego udziała w obchodzie о- 
pomienionej rocznicy, by zacieśnić 
serdeczne stosunki wiążące Naród 
nasz z Wielkim Narodem Amerykań- 
skim, oraz by dać wyraz naszej pa- 
mięci i wdzięczności za wydatną po- 
moc filantropijną, którą społeczeń- 
stwo Stanów Zjednoczonych niosło 
ludności, a zwłaszcza dziatwie pol- 
skiej w latach wojny i okupacii. (z) 

— Na kolonie letnie. Dnia 22 
bm, odbyło się posiedzenie Woje- 
wódzkiej Komisji do spraw Kolonii 
Letnich pod przewodnictwem Naczel- 
nika W-łu Pracy i Opieki Społecznej. 
jako Prezesa Wojewódzkiej Komisji. 
Po omówieniu planu ogólnej organi- 
zacji kolonji letnich, dokonana zo- 
stała repartycja subwencyj w sumie 
6.388 zł. między kolonje dla szkół 
powszecznych, T-wa Kolonii Letnich 
kolonje Centrali Opiek Szkolnych 
dla młodzieży szkół średnich, Kolonje 
Lecznicze — dla zagrożonych  gruźli- 
cą, kolonje własne instytucyj opie- 
kuńczych. 

Nakoniec, wobec wygaśnięcia man- 
datów członków Komisji, uzgodniono 
listę nowych członków na drugie 
trzechlecie. (z) 

— Sprostowanie w sprawie dru- 
karni „Lux*. Wobec niezgodnych z 
prawdą wzmianek które w ostatnich 
czasach ukazały się w pismach wi- 
leńskich, o tem jakoby drukarnia 
„Lux* pp. L. Chomińskiego i inż. A. 
Wojtkiewicza, przeszła w ręce biało- 
ruskiego stronnictwa chrześc. dem., 
zarząd drukarni „Lux* prosi nas O 
zaznaczenie: 

Wspomniane stronnictwo bialo- 
ruskie kupiło jedynie od drukarni 
stare używane czcionki rosyjskie i 
maszynę starej konstrukcji, na miej- 
sce których Zarząd Pol. Druk. Nakł. 
„Lux* zakupił komplet najnowszych 
czcionek (alfabet łaciński) i | nowe 
maszyny. 

— Sprawozdanie ze Święta Przy= 
sposobienia wojskowego i Poświę- 
cenia Sztandaru Związku Strzeleckiego 
w Święcianach, zamieścimy w naj- 
bliższych dniach. 

   
  

Z PROWINCJI. 

— Kto jest Prezydentem Polski!? 
W magistracie w Radoszkowiczach 
dotychczas wisi na ścianie portret b. 
prezydenta p. Wojciechowskiego. Czy 
burmistrzowi m. Radoszkowiez nie- 
wiadomo, że prezydentem Polski wy- 
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brany został przez Zgromadzenie Na- 
rodowe p. prof. Mościeki? (z) 

Z POGRANICZA. 

— Inspekcja 6-ej Brygady KOP. 
Pan Pułkownik Rakowski D-ca 6-е] 
Brygady KOP. w dniu wczorajszym 
spotkał w Sejnach p. gen. Minkiewi- 
cza D-cy Korpusu OP., który rozpo- 
czął od 24-g0 Baonu przeprowadzać 
inspekcję Brygady. (j) | 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Pobicie. W dn. 21 bm. Zygmunt Za- 

rębo, (Trocka 14) zameldował, że w tymże 
dniu do autobusu obsługiwanego przez 
niego na postoju przy dworcu kolejowym 
wszedł nieznany mu szofer firmy „Samo- 
chód” i pobił go. 

, — Zaginięcie. W dniu 22 bm. Wilhel- 
mina Uszytio. (Antokolska 69) zameldowała 
o zaginięciu jej syna Wilhelma, lat 15, który 
w dniu 10 bm. wyszedł z domu i dotych- 
czas nie powrócił. - 

— Zatrzymanie. W dniu 22 bm. wyw. 
Eksp. SI. zatrzymał na rynku Łukiskim 
Józefa Sienkiewicza ze skradzionemi rze- 
czami. 

Na prowiacji. 

— ZE: wypadek. W dniu 15 
bm. robotnik Tomasz Malcz, lat 36, miesz- 
kaniec wsi Hejbowicze, gm. Hoduciskiej 
pow. Swięciańskiego, pracując przy pociągu 
na szlaku Lyntupy —- Hoduciszki spadł z 
wagonu wskutek silnego szarpnięcia loko- 
motywy. Przy wypadku tym oderwało Mal- 
czowi 8 palce lewe] ręki i 2 prawej. Ran- 
nego przewieziono do szpitala kol. w Wilnie. 

— Postrzelenie. W dniu 9 bm. Roman 
Ragun, gajowy lasów maj. Hanuta ranił z 
dubeltówki przyłapanego na kradzieży le- 
śnej Szymona Sadowskiego, mieszkańca 
wsi Rodkiewicze, gm. Wojstomskiej pow. 
Wilejskiego. Rannego umieszczono w szpi- 
talu państwowym w Wilejce. 

— Podrzutki. W dn. 19 bm. na cmen- 
tarzu prawosławnym w Rudominie pow. 
Wil.-Trockiego, znaleziono trupa noworod- 
ka, samowolnie pogrzebanego. Noworodek 
ma zadraśnięcie ciała w kilku miejscach, 
oraz sińce na piersiach i głowie. 

— W dniu 19 bm. we wsi Lapuny, gm. 
Komajskiej pow. Swięciańskiego w chlewie 
Andrzeja £apuny znaleziono trupa nowo- 
rodka płci żeńskiej. 

— Pożary. dn, 10 bm. wskutek wa- 
dliwego stanu komina spalił się dach domu 
mieszkalnego Olgi Kozuro, zam. we wsi 
Reczkowice, gm. Wiazyńskiej, pow. Wilej- 
skiego. Straty wynoszą 420 zł, / 

— W dniu 15 bm. wskutek niewyja- 
Śnionej narazie przyczyny, wybuchł pożar 
w lesie rządowym w rejonie nadleśnictwa 
wolkołackiego, około wsi Kality, gm. Duni- 
łowickiej, pow. Postawskiego. Pożar zni- 
szczył mech na przestrzeni kilku ha. 

— W dn. 20 bm. prawdopodobnie wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
wybuchł pożar w lesie Józefa Przeździeckie- 
go, około wsi Werewiaki, Oraz w lesie na- 
leżącym do mieszkańców wsi ldalino. Straty 
O 500 zł. ы 

-- W dn. 18 bm. wskutek uderzenia 
pierunu zapalił się dom pe, Ale- 
ksandra Hołubowicza, mieszk. wsi Nielitki, 
gm. Bienickiej pow. Mołodeczańskiego. Po- 
żar umiejscowiono. Straty wynoszą 300 zł. 

— W dn. 15 bm. około wsi Sudełki, 
gm. Wielkie Soleczniki pow. Wil-Trockiego, 
wskutek niewyjaśnionej narazie przyczyny 
wybuchł pożar w lesie, który zniszczy: 
crzewo wyrobione na przestrzeni 6 i pół 
ha Eljasza Nowika, Zelmana Trewosza i 
Elji Socha. Straty wynoszą 2.250 zł. 

— Kradzież koni. W nocy z 18 na 19 
bm, Stanisławowi Orożyńskiemu zam. we 
wsi Michałowo, gm. Jaźnienskiej pow. Dzi- 
sieńskiego, skradziono z pastwiska 2 konie, 
wartości 250 zł. 

— Kradzież z włamaniem. W dniu 19 
bm. za pomocą włamania, do e Sory 
Gitlig, zam. w Hołubiczach, gm. Dokszy- 
ckiej p. Dzisieńskiego skradziono manu- 
fakturę i gałanterję na sumę 2.000 zł. 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „%urjerze Wileńskim” 
  

Agentury „Kurjera Wileńskiego*: r R U © H" Księgarnie kolejowe. 

  

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda* 

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Dzisna 
Kooperatywa Kresowa 

Głębokie 
A. Adler, sklep „Kultura“ 

ui. Zamkowa. 

Kowel 
Kiosk czasopism „Polonja*, Łucka 7 

Krasne nad Uszą 
Sawicki Antoni 

  

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński, 

Koncesjowane Biuro Podań 

Lida 
W. Puchaczewskiego, Suwalska 46 
Salomon Matecki, Biuro dzienni- 

Księgarnia Wojskowa 

ków, ul. Suwalska. 

Mołodeczno 
Spółdzielnia 

Nowe-Troki 
Mikołaj Popławski, 

Kawiarnia „Troczanka" 

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

Oszmiana 
Księgarnia Spółdzielcza Nauczy- 
ciełstwa Pois) M Szkół Pow: 

> ul. 
  

Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego.   Postawy 

Bańkowski Olgierd, Wileńska 7.   Stołpce 
Marjan Ziontek, stacja kolejowa   St. Święciany 

N. Tarasiejski, 
Drukarnia i Skład: Apteczny.   Wilejka powiatowa 

Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66 

Piłsudskiego 
, 

  
  

Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22 
— 

Zajmująca trešč! 

Wspaniala gra! 

Dziś premjera! Ostatnia nowość! 
Urocza ulubiennica publiczności 

Nilson „ow 

HONOR RODZINY 
Lloyd Hughes 

Baczność! 10 starych ОМ wodtag najnowszych tasonów 
KAPELUSZY [ilowych i słomkowyc 

J. ŁAMA 
obok kościoła św. Kazimierza (wejście z bramy), 

Tyłko w specjal- 
nym zakładzie 

damskich 
i męskich 

ulica Wielka Nr 52/54 sze! 

  

591 

Doris Kenyon, 
w dramacie życiowo- 
sensacyjnym w 8 akt. 

BACZNOŚĆ! 

„KATOL“ 
oryginalny japoński pro- 

do przesypywania 
ubrania zimowego, futer 

i materjałów 

wypróbowany Środek 

Przyjechała iękna 
TEA słynna Anna 

: РЕ 
Ghiromantka - Vrėžia 

która wróżyła Napoleonowi, przepowiada przyszłość, 
sprawy sądowe, o miłości i t. d. Adr. ul, Młynowa 21, 
m. 12, naprzec. Krzyża, (w podwórzu na prawo) 478 

wnuczka 
Lenorman, 

  

  

29 P.A. P. 

się, 

Skradzione |; 
tymczasowe zaświadcze= 
nie demob., pokwitowanie 
karty rejestrac. i załącz- 
niki do niej, wyd. przez 

Okowickiego unieważnia 
1002 

M. Lem Ginsherq 
Choroby weneryczne i 
skórne. Przyjmuje od 

9—1 i od 4—8. 
Wileńska 3, tel. 567 

na imię Józefa 

  

T-H0 
WYBAWNICZE ® 

  

Sp. Z 0. 0. 

  

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

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

OD MOLI. 
„KATOL“ 
radykalnie tępi: muchy, 
prusaki, pluskwy, pchły, 

LICYTACJA. 

Dnia 30 czerwca b. r. o g. 10 ra- 
no w lokalu D. Tr. „R. Wojewódzki" 
przy ul. Wielkiej 46 odbędzie się licy- 

Poszukuję pożyczki 
700 dolarów pod 1-4 hi- 
potekę na dom w Wilnie. 
Wiadomość w Biurze Re- 
klamowem Garbarska |, 

Przedstawicielstwo: 
RUDNICKA 25, telefon 3-78. se 
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