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Cena prenumeraty: miosięcznie zł 4. Zeg 
Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papiera W. Borkowskiego, 

    Mickiewicza 5. Prenamerstę 1 ogłoszenia 
o, Mickziowicza 4, róg Garb 
telet. 605, | wszystkie biur. 

  

   

  

ranieą zł. ©, Prenumeratę przyjmują: 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
iej, tełef. 82, J. Karlina, Niemiec- 

reklamowe w kraju i zagranicą.   
Czynne od 9 — 6 w. 

  

Redakcja I Administracja: WILE ŃSKA 15, Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
przy Biurze Reklamowym S$. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej.1. Tel. 82. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. 
stronie 10. Komunikaty (. 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

Terminy druku mogątbyć przez 

groszy 
łoszenia tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 

20, na 4-ej 

6-0 łamowy, na 4-ejjstr. 8-mio łamowy. 
administrację zmieniane dowolnie.     
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punktualnie. Bleta do nabycia 

  

  

go lutego 

Doroczna Szopa Aladenica || 
urządzena staraniem Kóła Słuchaczy Wydz. Sztuk Pięknych 
U. $. B. Przedstawienia codziennie prócz czwsrtków w lokalu 

„Ogniska Akad.*'—ul. Wielka 24. Początek o godz. 8 ej wiecz. 
na miejscu. Tamże czynna 

kasa zamawiań na następne przedstawienia. 

Punkt wyjścia 
(ustęp referatu wygłoszonego w dn. 6 lutego r. b. na Zjeździe Grodzieńskim). 

/ Istota niepowodzenia państwo 

wości polskiej na ziemiach lit,-bialo- 

ruskich i ruskich, jest zastosowanie 

do budowy państwa,różnorodnego pod 
względem _ narodowościowym 

doktryny państwa narodowo-jedioli- 

tego. 

Współczesna Rzeczpospolita Pol- 

A. mimo 150 letniej przerwy w jej 

życiu państwowem, stanowi jednakże 

ciąg dalszy rozwoju dziejowego wspól- 

nej Rzeczpospolitej, ongiś z dobro: | 

wolńej umowy ludów: ją zamieszku* 

jących powstałej, — Pomimo utraty 

na Wschodzie w Traktacla Ryskim 

połowy swych terytorjów, posiada 

jednak Rzeczpospolita i w obecnym 

swym składzie jedńą trzecią ludności 

inoplemiennej w zwartej masie za-: 

mieszkującej połowę ziem w grani- 

cach jej pozostałych i nie da się po- 

myśleć w nowoczesnych warunkach 

rządzenie tak obszernemi krajami, 

jak nasze ziemie Białoruskie i Ru- 
skie bez współudziału w tych rządach 

ladności stanowiącej większość tych 

obszarów. | 

Zapoznanie tej prawdy doprowa: | 

dziło nas do tego stanu wrzenia na ( załatwienia spraw miejscowych zgod: , 

jnie z ich ziemiach wschodnich, w jakim się 

znajdujemy obecnie. 

Polska, bez współpracy "twórczej 
wszystkich ludów ją zamieszkujących, 
w szczególności Rusinów i Białoru- 
sinów, normalnie rozwinąć się i o- 

krzepnąć nie -bądzie wstanie. Od o» 

siągnięcia tego celu zależeć będzie 

siła, pomyślność i rozkwit państwa. 

Dobrowolsa jednak i rzetelna 

współpraca nad utrwaleniem bytu 

państwowego wspólnej Rzeczypospa- 

litej t chętne ponoszenie dla utrzy- 

mania tego bytu ciężarów i obowiąz- 

ków przez wszystkich możliwe jest 
jedynie przy równości praw i dobro- 

dziejstw, któremi Rzeczypospolita ob: 

darza swych obywateli. 

To też warunkiem niezbędnym 

pozyskania tej współpracy być musi 

wprowadzenie faktycznego rėwnou- | 

prawnienia w życiu państwowem, 

społecznem i kulturalnem wszystkich | 

ludów, wchodzących w skład Rzeczy- 

pospolitej, stworzenie warunków do 

ich swobodnego i wszechstronnego 

rozwoju narodowego, jak również o- 

toczenie należną państwową opieką 

ich potrzeb gospodaiczych i kultu: 

ralnych. 

To co obecnie w tej dziedzinie 

się dzieje, jast jednem wielkiem bez- 

prawiem, inspirowanem z góry, po- 

krywanem obłudnymi frazesami. 

Z tem bezprawiem winna być 
podjęta walka stanowcza i nieubla- 

gra. i 
* * 

Pozatem do obszarów stanowią- 

cych, jak wspominališmy, niemal po: 
łowę współczesnej Rzeczpospolitej, 

przenoszących rozrtiararni czterokrot= 

nie Belgję, a różniących się od 
Centrum zarówno pod względem 
narodowościowym, wyznaniowym, jak 

i układem stosunków kulturalnych,   
ь 

rów związanych z terenami ościen: 
nemi wspólnością wyznania i pocho- 
dzenia, stanowiących właściwie ich 
przedłużenie, a więc szczególniej 
czułych na wszelkie przejawy życia 
zakordonowego nie da się zastoso- 
wać w rządzeniu jednakowych sza- 
blonów dobrych dla województw cen- 
tralnych, lecz wywracających i anar- 
chizujących stosunki na tych obsza» 
rach. 

Musimy uświadomić sobie, że od: 
mienność warunków wymaga od-| 
miennych meted rządzenia, odmien- 
nych środków działania, innego uj- 
mowania całokształtu spraw społecz- 
nych, narodowych, kulturalnych i 
gospodarczych. 

Dlstego uznać musimy, że jedy» | Na 
nerh rozwiązaniem problemu harmo- 
nijaie godzącem konieczności, wy- 
pływające z indywidualności lokal- 
nych z wymaganiami Państwowej ra- 
tjl stanu jako całości, byłby zgodnie 

z Konstytucją szeroki samorząd lo- | 

' Zatarg włosko - niemiecki. 
Odpowiedź Stresemanna na mowę 

Mussoliniego. 

kalny w postaci autonomji terytor 
jslnej, dostosowanej do wymogów 

życia miejscowego, dającej możność 

istotnemi | potrzebami i 

przejmującej odium ciężarów życia 

powszedniego i odpowiedzialności za 
jego  niedoskonalošė na samych 
mieszkańców tych ziem, przy pozo- 

stawieniu Centrum dobroczynnej roli 

jedynie pieczy nad dobrobytem o- 

gólnym i bezpieczeństwem. Znako- 
micie zmieniłoby to stosunek nastro- 

jów tych Ziem do tego Centrum, 
potęgując w nich stokrotnie tenden- 
cje deśrodkowe. Odpowiedzialność 
za losy własne i kraju byłaby bodź- 
cem do spotęgowania życia polskie- 
go tutej, wydobywając na jaw wszyst: 
kie siły jego twórcze, gdy obecnie 
centralizm, zabijając wszelką inicja- 
tywę i energję powoduje zanik tego 
życia, ogólna apztję wśród ludności 
polskiej a ferment pazowoia 
niepolskiej, 

CRON ! 

eżeli z powodu ustąpienia min. 
| Moraczewskiego zasada gabinetu ko 
| alicyjnego pozostaje nienaruszoną, to 

Lwenrałnść presai gabinetowych w ziąpka. 
1 dyniją min. Noraceuskiga 

nych kandydatów, posłów: inż. Hau" 
snera, Jaworowskiego i Pławskiego. 

Decyzja zapadnie na dzisiejszym 

| 
1 
' 

|jednak istnieje duże prawdopodo:| posiedzeniu Z. P.P. S$. i C. K. W.|! 
bieństwo dość poważnych przesunięć |P. P. S. 

„ gabinetowych. SABA 
W lonie P. P. S. omawiane są 3 

możliwości: 
1) Obsada przez P. P. S. stano- 

wiska wice-premjera, bez teki, który 
,by wszedł jako przawodniczący ko- 
_mitetu dla spraw mniejszościowych 
przy Radzie Ministrów. W tym wy: 
padku brane są pod uwagę kandy: 
datury pos. Barlickiego i pos. Nie- 
działkowskiego. 

2) P. P. S. obejmuje ministerst- 
wo Przem. i Handlu, a obecny min, 
tego resortu Osiecki (Plast) obejmu- 
je Roboty Publiczne. W tym wypad- 
ku R. P. S$. desygnuje pos. dr. Dia: 
manda. Obsada min-stwa Przem. i 
Handlu przez pos, dr. Diamanda na-   potyka na ostry sprzeciw „Lewia- 
tanu* na czele z pos, Wierzbickim | 
(Zw. L. N.), w razie bowiem objęcia 
rzeczonego resortu przez pos. dr.| 
Diamanda musiałby być postulat 
P. P. S. kotroli kosztów produkcji 
bezwzględnie przeprowadzony. 

j, Ze strony premjera Skrzyńskiego | 
| kandydatura pos. dr. Diamanda, jed- 
|nego z najwybitniejszych znawców 
| stosunków gospodarczych, traktowa- 

jest poważnie, 
3) Najprawdopodobniejsza jest 

obsada przez P. P. $. resortu Robót 
Publicznych. Przy tej kombinacji wy: 
mienione są nazwiska domniema- 

  
у { 

  

W perspektywie ostatnich kilku 
dni wyłaniają się pogłoski, rzucające 
światło na motywy ustąpieniu min. | 
Moraczewskiego. Motywy te związa- 
ne są bezpośrednio z przewlekaniem 
sprawy powrotu Marszałka Piłsud- 
skiego do służby czynnej w armji. 

Istnieją również pogłoski o moż: 
liwości ustąpienia ze stanowiska mi- 
nistra spraw wojsk. gen. Želigowskie- 
go. | tu również motywem tego kro* 
ku ma być przewiekanie sprawy po- 
wrotu Marszałka Piłsudskiago do 
służby czynnej w armii. 

Zaproszenie Marszałka Piłsudskie- 
go przez p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej Wojciechowskiego nabiera w 
związku z powyższemi pogłoskami 
specjalnego charakteru. 

A niezmienione stanowcze stano- 
wisko Marsz. Piłsudskiego wobec u- 
stawy o naczelnych władzach wojs- 

| kowych, uznające tę ustawę za wręcz 
szkodliwą dla Państwa stwarza ko: 
nieczność ostatecznego załatwienia 
tej sprawy przez czynniki miarodaj- 
ne w duchu uzgodnienia poglądów 
Rządu ze stanowiskiem Marsz. Pił- 
sudskjego, coby umożliwiło Marszał- 
kowi powrót do służby czynnej, oraz 
usunęło tę sprawę z forum walk i 
dyskusji politycznych. > 

    

„Witdomości policzne 
Z szeregu  przeróż- 

Kandydatura nych kombinacyj, wy- 
p.Bartla. suwanych na temat 

zmian w gabinecie, mówiono oneg- 
daj o wejściu do gabinetu prezesa 
„Klubu Pracy”, p. Bartla. 

Prezydjum Klubu 
Stronnictwa Chłopskie- 

RZE skiego zawiadomiło o. 
"  negdaj kancelarję sej- 

mową, że pomiędzy Stronnictwem 

Blok stron- 

j Chłopskim (28 posłów), klubem Pra- 
cy (6 posłów), trzema posłami kreso* 
wymi (secesja z „Wyzwolenia“), oraz 
posłami Dziduchem i Kudelskim, a 
więc razem 39 posłów, zawarty zo- 
stał blok. и 

Wobec tego w sejmowych komis 
jach ma nastąpić nowy podział miejsc, 
przyczem na blok ten przypadłoby w 
komisjach po 3, ewentualnie po 4 
miejsca. 

Dotychczasowy wice- 
jeszcze je: prezes klubu sejmowe- 

den. go „Wyzwolenia” pos. 
Stefan Tatarczak wystąpił z tego stron- 
nictwa i wstąpił do nowoutworzone- 
go Stronnictwa Chłopskiego (grupa 
pos. Dąbskiego. 

Jak podaje „Nowy 
ai m Kurjer Polski“ w skłe- 

0 dzie redakcji gazety ro- 
Sa syjskiej „Za Śwobodu* 

zaszedł rozłam. Grupą polityczną któ- 
ra usiłowała uzyskać decydujący wpływ 
na pismo jest organizacja „Krestjan- 
skaja Rossija" w Pradze Czeskiej, Z 
ramienia tej organizacji będącej w kon- 
flikcie z rządem czeskoslowackim, 
przyjeżdżał do Warszawy p. S. Mas- 
łow. Próba owładnięcia pismem nie 
powiodła się, przeciwstawił się jej p. 
Dymitr Fiłosofow, który dalej z częś. 
cią redakcji pismo prowadzi. 
AE RTN S ASN OLGI OKOWAAIROWRKNEOKSZE 

Ciekawe jest u pewnych odłamów na- 
szej prasy urabianie opinji na podstawie 
nietylko zniekształcenia, ale wprost falszo- 
wania faktów. W bezczelności pod tym 
względem oczywiście celuje Dziennik Wi- 
leński. 

Ogłoszona przez ten dziennik całko- 
! BERLIN, 9.ll. (Pat.). Na dzisiejszem posiedzeniu komisji spraw zagra- ; "tt klęska „autonomistėw“ oraz zwycięst- 
nicznych Reichstagu min. Stresemann odpowiadając na interpelację w spra- Ъ tak zwanej „myśli narodowej" na wie sobotniej mowy Mussoliniego, podkreślił na wstępie swego długiego , Zjeździe Kresowym w Grodnie w rzeczy- przemówienia, że ludność Tyrolu otrzymała od rządu włoskiego gwarancję , Istości wyraziła się w odrzuceniu wszyst- 
swobodnego rozwoju kulturalnego. kich wniosków, zgłaszanych przez tak zwa- 

į Nieprawdą jest jakoby zapoczątkowana w grudniu r. ub. przez prasę j nych narodowców. Tak było z wnioskami niemiecką kampanja zwrócona przeciwko rządowi włoskiernu, inspirowana | © reformie rolnej, tak było z rozpaczliwym 
była przez koła rządowe. wysiłkiem niektórych uczestników by osta- 

' Ani rząd Rzeszy ani rząd bawarski — oświadczył dr. Stresemann — ; tecznym rezolucjom Zjazdu nadać piętno 
z propagandą tą nie mają nic wspólnego. Mussolini jednak w odpowiedzi 
na zarzuty prasy niemieckiej oświadczył oficjalnie posłowi niemieckiemu, 
że o ile dzienniki niemieckie nie przes! taną atakować Włoch, to ma on ze- 
miar zabronić importu towarów niemieckich i ogłosić bojkot Niemiec. 

W dalszej dyskusji nad interpelacjami, wszystkie partje zgłosiły krót- 
kie deklaracje. 

Między innemi poseł komunistyczny Stóckier oświadczył, że parlz- 
ment obecny nie ma moralnych podstaw do protestowania przeciwko pcli- 
tyce włoskiej, ponieważ parije reprezentowane w obecnym parlsemencie 
nie znalazły w swoim czasie żadnego słowa potępienia dla ucisku Polaków 
przez siepaczy Wilhelma, 

Niemcy włoscy za Mussolinim. 
RZYM. 9.II. (Pat.). Mussolini otrzymał następującą depeszę: 
Liczni Niemcy mieszkający w -Madjolanie protestują energicznie prze- 

Musimy stwierdzić, że istotnymi _ciwko oszczerczej kampanji ich współziomków przeciwko Włochom. 
i podstawowymi warunkami sanacji 
stosunków na ziemiach Wschodnich, 
bez wprowadzenia w życie których 
nie da się wytworzyć na tych zie- 
miach ani normalnych stosunków, 
ant trwale ugruntować związku tych 

2 ziem z Rzeczypospclitą, będą: 

Powołanie do współpracy рай- 
stwowej wszystkich ludów kraj za- 
mieszkujących na tle rzeczywistego 
(aletylko na papierze) ich równo: 
uprawnienia oraz decentralizacja w 
ustroju i w zarządzie tych ziem. 

Wszystkie postulaty natury admi- 
nistracyjnej, gospodarczej i kultural- 
nej z tych podstawowych przesłanek 
wychodzić będą. 

Marjan Świecbowski. 
— ы 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

i skórne. Przyjmuje 9—12 I 5—8. 

ul, Mickiewicza 24 m. 4,, 

  | wiedział wręczenie noty rządu Rzeszy w sprawie przyjęcia do Ligi Narodów 

Nieuzasadniona ta kampanja — głosi depesza — prowadzona jest 
przez grono ludzi nie znających istotnych stosusków w okręgu górnej 
Adygi. 
Z A Z ER I S EI 

ery arų Atis Li Kanu 
Nota Niemiecka w drodze. — Rada Ligi zwo- 

lana na 12 b. m. 
# ` 

BERLIN, 9.1 (Pat.). Nota niemiecka do Ligi Narodów została wysłana 
jeszcze wczoraj nocnym pociągiem. Treść jej ogłoszona będzie prawdopo- 
dobnie jutro przed południem, natychmiast po wręczeniu jej w sekreta- 
rjacie Ligi Narodów przez Aschama, niemieckiego konsula generalnego w 
Genewie. 

w najbliższych dnlach spodziewają się w Barlinie przybycia sir Drum- 
monda, który zamierza omówić z tutejszemi czynnikami rządowemi forme|- 
ności, związane z wstąpieniem Niemiec do Ligi Nardów oraz sprawę obsa- 
dzenia przez Niemcy niektórych stanowisk w sekretarjacie Ligi. 

GENEWA, 9.li (Pat.). Generalny konsul niemiecki w Genewie гаро- 

na dzień 10 b. m. 
Wobec tego sekretarz Generalny Ligi zwołał posiedzenie Redy na 

dzień 12 b. m. :   Na posiedzeniu tem ustalony zostacie termin nadzwyczajnego ogólne- | 
go zgromadzenia Ligi, aby wypowiedzieć się w sprawie prośby niemieckiej. . 

nacjonalistycznej wyłączności. Wszystkie te 
próby, ogromną większością głosów ugru- 
powań demokratycznych zostały udaremnio 
ne | zakończyły się opuszczeniem Zjazdu 
przez najbardziej nieprzejednanych wy- 
znawców myśli nacjonalistycznej. 

Go do referatu p. Śwlechowskiego, to 
wbrew twierdzeniom Dziennika Wileńskiego 
pomimo protestów i wysiłków rozhisteryzowa- 
nych manjaków nacjonalizmu, został on 
odesłany wraz z wnioskami do komisji 
organizacyjnej a przez tę ostatnią wobec 
powagi poruszonych zagadnień z braku 
czasu przekazany do rozważenia Radzie 
Tymczasowej. Większość wniosków pana 
Świechowskiego w sprawie szkolnictwa 
mniejszościowego jak się okazało PO wy: 

,Jaśnieniu się sytuacji podczas drugiego 
dnia Zjazdu miała poparcie zapewnione. 

Należy też żałować, że wnioski p. Swie- 
chowskiego co do zrównania w prawach 
przy wyznaczaniu emerytury i lat wysługi 
nauczycielstwa z okresu ich pracy w pry 
watnem 1 tajnem szkolnictwie polskiem 
z nauczycielstwem pracującem w szkołach 
zaborczych, jak | innne wnioski oświatowe 
z braku czasu uległy temu samemu losowi. i 
Czas by było tę krzyczącą niesprawiedliwość 
najofiarniejszym pracownikom na niwie 
narodowej i społecznej wyrównać. 

Jak jednak to wszystko inaczej wy- 
gląda we wkięsłem zwierciadle naszej prasy 
nacjonalistycznej. 
  

  

Tańców salonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach i oddzielnie 

al. bal. li. Walden-Hadkus 
Zapisy i inforn.acje codziennie 
od 4—6 popołudniu Mickiewicza 

22 m. 40. 
(wejście główne jak do Kina 

„Poloniji*).. 

Rosji Sowieckiej 
Przeciw Genewie. 

Moskiewskie gazety sowieckie z 
powodu odroczenia posiedzenia kon- 
ferencji rozbrojeniowej, na którą za- 
proszone również S. $. 5. R., prowa- 
dzą silną agitację celem przeniesie- 
nia konferencji z Genewy na inne 
miejsce. 

Równocześnie prasa moskiewska 
zaznacza, że podobno Belgja zgodzi 
się na zmniejszenie swoich sił zbroj- 
nych tylko w tym wypadku, jeżeli 
Liga Narodów przeniesie swoją sie- 
dzibę z Genewy do Brukseli. Prócz 
tego prasa moskiewska podkreśla 
propozycję niektórych grup robotni- 
czych angielskich, zwrócone również 
przeciw Genewie. 

Cel rozpowszechniania przez Mo- 
skwę wszystkich tych wiadomości 
jest zupełnie jasny. Dyplomacja so- 
wiecka pragnie za wszelką cenę 
zmusić rząd szwajcarski celem dania 
Moskwie tej satysfakcji, jakiej po- 
przednia otrzymać nie mogła (a. k.). 

Z kraju 1 zagranicy. 
Z całej Polski. 
WARSZAWA. Polskie Tow. Po- 

lityki Społecznej. W istniejącem od 
niedawna w Warszawie, lecz rozwi- 
jejącem, się stale Polskiem T-stwie 

      

nio wybory nowego prezydjum, 
INa prezesa Tow. wybrany żostał 

b. kierownik M'stwa Pracy Gustaw 
Simon, na wicepreżesów: prof. Z. 
Daszyńska-Golińska i ks. poseł Al. 
Wójcicki, na sekretarza Jan Lazow- 
ski, na skarbnika dr. Adam Rose, 

Ponadto w skład zarządu wchodzą: 
red. Stef. Dziewulski. min, Br. Zie- 
mięcki, prof, Koszembar: Łyszkowski, 
prof. L, Krzywicki, prof. Št. Krzecz- 
kowski, prezes St. Bukowiecki, prof. 
Ed. Lipiński. Biuro T-wa mieści się 
w Warszawie: Jasna 19 (tel. 46-64). 

WARSZAWA. Emigracja z Pol- 
ski do Palestyny. W r. 1925 wyje- 
chało z Polski do Palestyny ogółem 
17.740 osób. W tej liczbie było 1558 
turystów, reszta wyjechała na stałe. 

Z pośród emigrantów — rolników 
było 1433, kupców 1923, robotników 
1500, reszta prawie wyłącznie drobni 
rzemieślnicy, t. |. zwykły proletarjat 
żydowski. 

Na rok nadchodzący przewidziane 
jest zmniejszenie się emigracji do 
Palestyny, a to z powodu braku środ- 
ków na wyjazd i dosyć ostrego prze- 
silenia gospodarczego, które dotknę- 
ło również Palestynę. 

Z zagranicy. i 
AUSTRIJA. Ludomir Różycki 

w Wiedniu. Przybył do Wiednia 
Korposytos polski p. Ludomir Ró 
žycki. : 

CZECHY. Opera Różyckiego 
„Casanowa“ w czeskiej operze w 
Bratysławiu. W Bratysławskiej ope- 
rze wystawiona została z wielkiem 
powodzeniem opera komiczna Ludo- 
mira Różyckiego „Casanowa”. 

Na operze był obecny poseł pol- 
ski w Pradze Lasocki, i 

Ponadto przybył z ramienia po- 

'   selstwa polsklego w Wiedniu konsu! 
Rittner, sekretarz legacyjny Łazarski 

„A dr. Berger, wreszcie delegat Związ- 
! B Artystów Scen Polskich, red. Or- 

icz. 
Orkiestra odegrała! polski hymn 

narodowy, który publiczność przyjęła 
„ rzęsistemi oklaskami, ' 
| Kompozytora wywoływano kilka- 
krotnie. Dyrektor opery Nedbal wrę- 
czył mu wieniec w imieniu teatru 
narodowego. 

Po przedstawieniu odbył się raut 
z udziałem około 600 osób. Jak sły- 
chać, opera Różyckiego ma być nie- 
bawem wystawiona w Wiedniu. 

ROSJA. Zwłoki zamordowane- 
go kurjera sowieckiego przewie- 
ziono do Moskwy. Wczoraj przy» 
wieziono do Moskwy zwłoki zamor- 
dowanego na Łotwie kurjera sowiec- 
kiego. 

| Cziczerin, Litwinow oraz inni człon= 
kowie rządu pełnią przy zwłokach 
straż honorową. 

Polityki Społecznej, oebyły się ostat- V 

     



  

Z Sejmu 
Dyskusja nad prolektem 
ustawy o zgromadzeniach. 

Sejmowa Komisja konstytu- 
cyjna pod przewodnictwem posła 
Polakiewicza, na rannem posiedzeniu 
ukończyła 2-gie czytanie projektu 
ustawy o zgromadzeniach. 

Z pośród 4-ch przyjętych artyku- 
łów dłuższą dyskusję wywołał art. 19 
dotyczący zgromadzeń  zwołanych 
przez członków ciał ustawodawczych. 
Pos. Bagiński (Wyzw) zaproponował 
poprawkę, aby zgromadzenia spra- 
wozdawcze zwoływane przez posłów 
i senatorów nie podlegały przepisom 
ustawy niniejszej o ile i dopėki po- 
seł względnie senator bierze odpo- 
wiadzialność za przebieg zgroma 
dzenia. 

W głosowaniu za poprawką posła 
Bagińskiego oświadczyło stę 15-tu 
posłów przy 14-tu głosach | przeciwko, 
Głosowanie na wniosek posła Pró: 
szyńskiego (ZLN) odbywało się imien: 
nie i z listy. 

Przy art. 21 mówiącym o prawie 
zgromadzeń do wręczenia zbiorowych 
petycyj wykreślono manifestacje i 
pochody z liczby tych, które mogą 
również z tego prawa korzystać. 

Kolejny z art. 22 gi traktuje o 
trybie odwoływania się od zarządzeń 
władz wydawanych na podstawie 
ustawy. Art. 23-ci dotyczy sankcyj 
karnych za przekroczenia postanowień 
ustawy. 

Referent pos. Konopczyński (ZLN) 
zaproponował podział tych. sankcyj 
na trzy kategorje w zaležnošci od 
wagi przekroczenia. Tak więc, kara 
grzywny do zł. 300tu lub areszt 
6-ciu tygodni spada na organizatora 
pochodu lub manifestacji bez zezwo* 
lenia władzy, lub na przewodniczą- 
<ego zgromadzenia, który kierując 
takiem zgromadzeniem pozwoli na 
czyny sprzeczne z przepisami ustawy. 

Kara grzywny do zł. 150-ciu lub 
aresztu do trzech tygodni, może 
być orzęczona w stosunku do zwo- 
łujących zgromadzenie z pominięciem 
przepisów art. 2 go, na uczestników 
zgromadzenia z bronią, a nie wyko” 
nujących wezwania gospodarza do 
opuszczenia zgromadzenia, wreszcie 
na opierających się zarządzeniu wła: 
dzy po rozwiązaniu zgromadzenia. 

Kara 50ciu zł. lub 1 tygodnia 
aresztu wyznaczona być może za 
przekroczenie innych przepisów u- 
stawy. 

Na wnioskk posła Bagińskiego, 
dyskusję nad art. 23-clm odroczono 

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił 
naczelny prokurator wojskowy dr. 
Gruber, z których wynika że Sąd 
wojskowy udziału prok. wojskowego 
w Lublinie w spółdzielni nie uznał 
za dostateczny powód do postępo- 
wania karnego przeciw temu proku= 
ratorowi i sprawę przekazał sądowi 
honorowemu. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
składał jeszcze wyjaśnienia przedsta- 
wiciel N. I. K. 

Przystąpiono do głosowania w 
wyniku którego przyjęto cały szerg 
rezolucji posła Micbalskiego z któ- 
rych najważniejsza wzywa rząd aby: 

1) W sprawie różnych nadużyć 
gospodarki żywnościowej, złożył Se|- 
mowi dokładne sprawozdanie z wy- 
niku dochodzeń jako też aby zabez 
pieczył interesy Skarbu; 

2) W sprawie umów ze Zrzesze- 
niem Pracy zawartych przez komi 
sję zakupów lubelskiego D. O. K.po 
ukończeniu sprawy w oficerskim są- 
dzie honorowym i w Sądzie Okręgo- 

wym Wojskowym w Warszawie aby 

złożył sprawozdanie; i 
3) Wydał zarządzenie normujące 

kwestję zawierania umów na dosta- 
wy dla armji, w celu zabezpieczenia 
między innemi aby umowy były za- 
wierane z ludźmi solidnymi z wyklu- 
czeniem osób podstawionych lub 
protegowanych. е 

Ponzdto przyjęto dwie rezolucje 
posła Miedzińskiego w sprawie prze- 
strzegania przepisów  normujących 
kwestję udziału oficerów w handlu 
i przemyśle. 

Przyjęcie ustawy noweli- 
zującej przepisy notar- 

Jalne. 

Na posiedzeniu Sejmowej Komi-/ 
sji Prawniczej, przed przystąpieniem 
do porządku dziennego, pos. Mata- 
kiewicz (kl, Kat. Lud.) zwrócił się do 
Prezydjum komisji, aby przedsięwzie- 
ło kroki w kierunku możliwie szyb- 
kiego wzięcia pod obrady przez Pre- 
zydjum Sejmu opracowanego już 
przez komisję projektu ustawy o sę- 
dziach i prokuraterach. 

Następnie pos. Hartglass (Koło 
Żyd.) referował projekt ustawy nowe- 
lizującej obowiązujące na terenie b. 
zaboru rosyjskiego przepisy notar- 
Jalne. 

Ustawa ma na celu zredukowanie 
liczby wypadków w jakich przy spo 
rządzeniu aktów przez  notarjusza 
konieczne jest obecność dwuch 
świadków. 

Po przyjęciu tej ustawy, obecność 
dwuch świadków będzie wymagana     do 3 go czytania. 

Obrady nad referatem pos. | 
Michalskiego о Sprawo-' 
zdaniu Najw. Izby Kontr.' 
Państw. w zakresie dzia- 
łania M. S. W. w 1924 r. 

Sejmowa Komisja Budżetowa na 
dzisiejszem posiedzeniu kontyunowa- 
ła obrady nad referatem posła Mi- 
cbalskiego (Ch. N.) e sprawozdaniu 
Najw. lzby Kontr. Państwa w zakre- 
sie działania Min. Spr. Wojsk. w ro- 
ku 1924, 

Przed porządkiem dziennym, prze- 
wodniczący komisji pos. Głąbiński 
(ZLN) zakomunikował zebranym treść 
pisma piezesa N. l. K. P. w którem 
prszes М. l. K. zwraca uwagę na ar- 
tykuł jaki w ostatnich dniach ukazał 
się w jednem z pism warszawskich 
p. t. „Najwyższa lzba Kontroli działa 
na szkodę Skarbu i armii”, który to 
artykuł oparty jest na tendencyjnych 
i błędnych informacjach. 

W załatwieniu tej sprawy komi- 
sja wyraziła życzenie, aby na przy- 
szłość prezes N. l. K. udzielał wy- 
raźnych informacji, a to w celu za- 
pobiegania informacjom tendencyj- 
nym pojawiejącym się w niektórych 
organach prasy. 

W delszej dyskusji nad referatem 
pos. Michalskiego zabierali głos po- 
słowie Harusewicz (ZLN), Sliwiński 
(Str. Chłop.), Hausner (PPS), Dąbski 
(Str. Chł.) orsz wos. Miedziński (Wyzw.)     który poruszył sprawę udziału proku- 
ratora wojskowego w Lublinie w | 
Zrzeszeniu Przemysłowem. ! 

№_№ 

szytiski oraz regjonalno-krajoznawczą (rodiincycb), co ma nastąpić przed usunięta niczem nie usprawiedliwio- Sprawy nadczycjeyke. 
Ljazd Sekcji Powszechnych Uniwertyte- | 
tów  Regjonalnych Związku Polskiego 
Maczycielstwa Szkół Powszechnych. 
W dniu 31 stycznia r. b. obrado- 

wał Zjazd Sekcji Powszechnych Uni- 
wersytatów Regjonalnych Z. P. N. S, 
P., poświęcony zagadnieniem progra- 
mowo-organizacyjnym. regjonalizmu 
polskiego. 

Przy otwarciu Zjazd powziął na- 
stępującą uchwałę: W hołdzie świe- 
tlanej pamięci Stefana Żeromskiego 
zjazd Sekcji Powszechnych. Uniwer- 
sytetów Regjonalnych Z, P. N. S. P. 
uchwala powołać Komitet Obrony 
Puszczy Jodłowej, którego zadaniem 
byłoby: a) zorganizować odczyty 
propagandowe o krajobrazie šwieto- 
krzyskim po wszystkich większych 
miastach polskich oraz szkołach na 

przy sporządzaniu aktów odwołania 
testamentu oraz we wszystkich wy- 
padkach gdy jedna strona jest nie- 
piśmienna, głuche, ślepa albo nie- 
mową. 

Ustawę tę w dwuch czytaniach 
przyjęto. 

W. końcu przyjęto również w 
dwuch czytaniach projekt ustawy 
zreformowany przez posła Hołowacza, 
a przedłużający na 10 lat termin przea- 
widziany w ustawie o przywróceniu 
praw majątkowych unitom, do któ- 
rego może być wnoszona skaiga 
przez unitów wywłaszczonych «przez 
b. rząd rosyjski. 

Dyskusja nad ostatniemi 
odpowiedziami ministra 

Oświaty. 

Sejmowa komisja oświatowa na 
dzisiejszem posiedzeniu prowadziła 
dyskusję nad ostatniemi odpowie: 
dziami min. Stanisława Grabskiego 
na zapytania członków komisji. 

Dyskusji nie ukończono. Dalszy 
ciąg posiedzenia odbędzie się we 
środę. 

Debaty nad ustawą o pra- 
gmatyce nauczycielskiej. 

lzba przystąpiła do 3:go czytania 
projektu ustawy © pragmatyce na- 
uczycielskiej. Pos. Wójtowicz (Str. 
Chłop.) proponuje poprawkę aby 
ustawę rozciągnąć także i na wizy- 
tetorėw I inspektorów szkol. oraz ich 
zastępców. Pos. Chrucki (Ukr.) po- 
piera poprawkę któraby uniemożli- 

terenie sandomierskč-kieleckim; b) 
|zorganizować wszechstronną propa: | cy umiejętność rysowania i czytania 
jgandę prasową, poświęconą opiece | map i fotogrzfję w zastosowaniu do | 
nad Puszczą Jodłowa; c) interwenjo- 
wać w Państwowej Komisji Ochrony 
Przyrody w kierunku rewizji dotych- 
czasowego stanowiska w sprawie re- 
zerwatu w świętokrzyskiem; d) sko- 
ordynować akcję powyższą z podjętą 
inicjatywą Towarzystwa Literatów i 
Dziennikarzy. 

KoGTRZZCECH Wę EBD IS KL 
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l Mussolini zagraża istnienin Ligi darodė. 
Konflikt niemiecko-włoski — zarzewiem wojny 

europejskiej. 
GENEWA. 9.Il. (Pet). „Journal de Genewe” zaznacza, że polityka 

rządu włoskiego skierowana przeciwko niemieckiej ludności w Tyrolu, po- 

zostaje w sprzeczności z zobowiązaniami, jakie włoski rząd przyjął w cza 

sie podpisywania traktatów pokojowych. 
Sprawa ta napawa troską o przyszłość Ligi Narodów, albowiem poło 

żenie jakie się wytworzyło, może doprowadzić nietylko do konfliktu mię- 
dzy Niemcami a Włochami, ale również do wybuchu kryzysu w całej Li- 

dze Narodów. Krytys ten będzie nieunikniony, jeżeli Mussolini istotnie 
zamierza, jak to powiedział w mowie swej zatknąć sztandar włoski poza 
granicami Brehhero. 

Taktowne stanowisko Niemiec wobec 
faszystowskich prowokacyj. 

Zapewnienia rządu niemieckiego. 

WIEDEŃ, 9.II (Pet.) Rząd niemiecki zapewnił rząd włoski, iż stoi zda- 
la cd propzgandy anty włoskiej, uprawianej przez pawną część prasy niem. 

Gūesi © przystąpieniu Niemiec do bigi Narodów. 
Życzliwe stanowisko wobec Polski. 

PRAGA. 9.Il. (Pai). „Ceske Slcvo” podkreśla wialkie znaczenie prośby 
Niemiec o przyjęcie ich do Ligi Narodów i zaznacza, że krok ten rozpo- 
czyna w polityce międzynarodowej nową erę. 2 

Równocześnie jednak dziennik stwierdza, że wyłania się szereg no- 
wych zagadnień technicznych jak np. kwestja rekonstrukcji Rady Ligi Ne- 
rodów wraz-z Niemcami, bowiem występują z żądaniem przyznania stałego 
miejsca w Radzie inne państwa jak Polska. Żądanie to sympatycznie przy- 
jąte przez Czechosłowację będzie z pewnością poparte przez jej przedsta- 
wiciela w Lidze. 

  

  

Czy Górny Śląsk — 
„prochownią Europy”, czy—,termometrem Europy“?! 

WIEDEŃ, 9.Il (Pat.) „Neues Więner Journal” zamieszcza rozmowę 
swego współpr. z dr. Kackenbeckiem prezydent. górnośląskiego trybunału 
rozjemcz. 

Kackenbeck powiedział: „Górny Śląsk nazywa się prochownią Europy 
przypuszcza jakoby najbliższa wojna miała się tam rozpocząć. 

Mojem zdanem, rozmija się te z prawdą. Tak polska, jak i niemiecka 
część Górnego Śląska reaguje na wszystkie wstrząśnienia międzynar, Mo. 
żemny zauważyć, że nastroje na Górnym Śląsku zaostrzają się za kdždym 
razem, gdy zaostrza się sytuacja międzynar., a łagodnieją, skoro tylko na- 
za jej złagodzenie. Górny Śląsk nie jest prochownią, lecz termometrem 
uropy. 

Prezyd. Kakenbeęck zaznaczył że międzynarodowe komisje, działają na 
Górnym Śląsku przyczyniają się skutecznie do uspokojenia ludności Gór- 
nego Śląska. : 

Mogę stwierdzić z radością, że trudności, które mamy do zwalczanie, 
nie są tak liczne, jak się z początku obawiano. Jest to zasługa dwóch 
moich kolegów przedstawiciela Polski i przedstawiciela Niemiec, którzy sta- 
rają się nieustannie drogą wymiany zdań ze swojemi władzami tłumić 
w zarobku wszystkie trudności. 

| аннна луно лан 
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2 Wczoraj przybyło do Warszawy pzn Hellmut von Gerlach, jeden 
z najwybitniejszych przywódców ruchu demokratecznego i pacyfistycznego 
w Niemczech, redaktor znanego pisma „Welć am Montag". 

Dziś, w klubie społeczne-politycznym p. v. Gerlaab wygłosi odczyt 
w języku francuskim p. t. „O Niemczech reakcyjnycych i demokratycznych* 
p. v. Gerlach zamierza mieć szereg podobnych wystąpień publicznych. 

„Nowy Kurjer Polski* w numerze wczorajszym podaje obszerny życio- 
rys znanego polityka i publicysty niemieckiego. а 
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rwiła przenoszenie nauczycieli naro- | posła Chruckiego aby skreślić prze- 
dowości niepolsk. w głąb etnograf. | płs, że może być mianowany na- 
Polski. Pos. Utta (Zjedn. niem.) wy: : uczycielem tylko człowiek o nieska- 

(powiada się stanowczo za skreśla-; zitelnej przeszłości. Prezydjum uzna- 
niem ustępu postanawiającego, że ło jednomyślnie, że za poprawką tą 
od nauczyciela wymaga się władanie ; stoi mniejszość, Wywołało to sprze- 
popraw. językiem polsk. Pos. Feder- | ciw ze strony części lzby, wobsc 

| busch (Koło Zyd.) poprawką aby także | czego przewodniczący wice-marsza- 
! nauczyciele religii żydowskiej musieli łek Dębski zarządził przerwę. 
| mieć zezwolenia gminy wyznaniowej. Po przerwie przewodniczący oznaj- 
Pos. Piotrowski (P.P.S.) zapowia-j mił, iż pos. Dąbski (Str. ChŁ) zgłosił 
|da, że klub jego głosować będzie za j wniosek o resumpcję powziętej osta- 
poprawką, która domaga się rozciąg”]tnio uchwały, zgodnie zaś z dotych- 

' nięcia, ustawy na wizytatorów, na-] czasową praktyką, wniosek ten nie 
„stępnie za skreśleniem postanowie- | może być przegłosowany na tem sa- 
nia o nieskazitelnej przeszłości tych | mem posiedzeniu. 
„którzy mają być mianowani nauczy: W. dalszym ciągu głosowania рггу- 
|cielami, dalej za skreśleniem posta- | jęto szereg popraweg. Między inne- 
nowienia o zezwoleniu władzy du-| mi uchwalono skreślić przyjęte w 
chownej dla nauczycieli religii oraz | 2 em czytaniu postanowienie aby na- 
o władaniu poprawnem językiem | uczycieli o wykształceniu akademic- 
polskim w mowie i piśmie, wreszcie j kiem tytułować profesorami 120-tu 
przeciwko madaniu tytułu profesora | głosami przeciwko 109-ciu. 
nauczycielowi szkoły średniej. Całą ustawę przyjęto w 3-iem czy: 

Po wyczerpaniu dyskusji przystą- j taniu. 
piono do głosowania. Następne posiedzenie w piątek o 

Przy głosowaniu nad. poprawką ' godz, 3 ciej po południu. 
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,<za) kurs geograficzny, uwzgłędniają- 

do Puszczy Kurpiowskiej—w sierpniu. 
Zjazd wypowiedział się za podję- 

badań_ geograficznych. Wyłoniony ciem organizacji „związków rodzin- 
przez Zarząd Sekcji Komitet Witkie- | 

,wiczowski przygotowuje w tymczasia 
„cykl wykładów poświęconych Stani- 
sławowi Witkiewiczowi; b) w Sando- 
domierzu, w czasie od 2 do 15 sier-- 
pnia r. b. (Powszechny Uniwersytat 

, Regjonalny im. Stanisława Konarskie- | 

Podhalan, Puszczan (Kurpiów) i t. d. 
i dążeniem do wytworzenia związku 
związków lokalnych. Podstawą dla or: 
ganizacyjnego działania ma być sta- 
tut ramowy, uwzględniający koordy- 
nację zrzeszeń, instytutyj i t. d. w 

| 

Z porządku dziennego przedsta- go) kurs samorządowo" społeczny u- 
wił p. dr. Konrad Górski projekt pro- względniający pracę na terenie samo-_ 
gramu ideowego regjonalizmu pol- rządów: gminnego, miejskiego, po- 
skiego — w myśl postulatów, usta: wiatowego — oraz zagadnienia sa- 
lony przez Zarząd i Radę Naukową , morządu gospodarczego; c) założenie 
Sekcji. Zagadnienia społeczno-gospo: nowych Powszechnych Uniwersytetów 
darczego  regjonalizmu  zreferował Regjonalnych w Wilnie, Rzeszowie, i 
prof. dr. Tadeusz Brzeski. Ożywioną na Podlasiu (Łuków — Siedlce); @) 
dyskusję zagaił przesłany koreferat zjazdy, peswięcono organizacji pracy 
programowy prof. dr. Jana Gwalber- ,Aad podniesieniem życia gospodar- 
ta Pawlikowskiego ze Lwowa. ;Szego, ssołecznego | urnysłowego 

Zjazd zatwierdził następujący pro: | odnośnych ziem: polskich w Wilnie, 
gram pracy na rok bieżący: 2) wZa- Radomiu i Tarnowie (w lipcu i sierp= 
kopanem w czasie od 15 do 31 lip- | niu); e) wycieczki naukowe: etnogra- 
ca r. b. (Powszechny Qaiwersytet | ficzne w Sądocczyznę, przemysłowo* 
Regjonalny im. Stanisława Witkiewi-. gospodarczą na Śląsk Górny i Cie- 

kierunku podnoszenia wartości zawo- 
dowych w ścisłej łączności z odno- 
śną ziemią polską, z myślą O jej 
wszechstronnym rozwoju gospodar" 
czym, społecznym i kulturalmym. 

Zjazd wypowiedział się za zwoła- 
niem zjazdu członków sekcji w chwi» 
li, kiedy: a) pregram regjonalizmu 
polskiego zostanie ogłoszony drukiem, 
b) ukonstytuowane zostaną na pod: 
stawie przyjętego przez zjazd regu- 
laminu zarządy lokalne Powszech- 
nych Uniwersytetów Regjonalnych Z. 
P. N. S$. P.; c) programy  szczegóło- 
we kursów, zjazdów i wycieczek; d) 
statut ramowy dla związków lokalnych 

Życie urzędnicze. | 
Zebranie urzędników pań- 

stwowych. , 

Dnia 5 bm. odbyło się w sali 
Tow. Hygjenicznego zebranie człon- 
ków Kół Warsz. S.(I.P. w celu bez- 
pośredniego poinformowania czlon- 
ków o działalności Zarz. Stowarz. za 
r. 1925, 

Scharakteryzowano działalność Za- 
rządu Główn. w zakresie ochrony 
prawa urzędniczego, w zakresie go 
spodarczym, samopomocy, kultural: 
nym, organizacyjnym i prasowym. 

Omówiono sytuację gospodarczą, 
Sprawę ostatniej redukcji płac oraz 
przewlekłego kryzysu, jaki przechodzi 
administracja państwowa skutkiem 
niezrozumienia przęz społeczeństwo 
zadań jakie administracja ma do 
spełnienia. 
U<hwalono, iż należy dążyć do pod- 
niesienia auterytetu administracji w 
społecz. i do do tej moral. unifikacji 
oraz do zjednoczenia kół urzędni- 
czych w obrębie jednej organizacji 
zawod.; dążyć do ugruntowania w 
opinji publicznej świadomości gospo- 
darczej zgodnie z potrzebami pań- 
stwowemi; zmierzać do najknajszyb- 
szego powrotu do norm uposażen. 
przewidzianych ustawą z paždzier. 
23 r. oraz do podwyższenia tych 
norm w najbliż. czasie do poziomu 
odpowiadającego minimum egzysten- 
cji zgzdnie z zasadą równowagi płac 
pracowników równorzęd. org. pań- 
stwowych. 

Przemawiali członkowie t. zw. 
związku stow. urzędn. z  akademic. 
wykształc. pp. Dr. Kułak i pos. St. 
Koncewski, 

P. Kułak propagował rozbicie 
Stowarzyszenia na szereg drobnych 
stowarzyszeń poszczególnych grup 
urzędn. i przekształcenie 5.0.Р. я# 
związek tych stowarzyszeń oraz in- 
terpelowsł w sprawie stosunku Za: 
rządu Głównego do  przygotowaw- 
czej reorganizacji urzędów i ewent. 
rewizji ustawy uposażeniowej. 

P. pos. Koncewski uważa za wska- 
zuną poważną redukcję” urzędników 
w niektórych działach zarządu państw., 
orzz dowodził, że związak Stow. 
urzędo. z akadem. wykszt. nie nosi 
charakteru dzielnicowego i posiada 
również w statucie przewidziane za= 
dania ogóln. 

Stwierdzono: Zarząd GŁ S.U.P. 
przeciwdziałać będzie rozbijaniu u- 
rzędników ma grupki; stanowisko 
S.U.P. w stosunku do ustawy upasa- 
żen. i reorganizacji urzędów zostało 
wyrażone w uchwale pełnego Zarz. 
Gł. z dn. 24. |. i ogłoszone w prasie; 
S.U.P. zwalczać będzie stanowczo 
pomysły p. posła Koncewskiego w 
sprawie redukcji urzędników S.U.P. 
uważa działalność związku  urzędni- 
ków z akadem. wykszt. za destruk- 
cyjną, stanowisko Zarządu Gł. S U.P. 
w sprawie redukcji płac i redukcji 
person. urzędników zostało ściśle 
wyrażone w numerze 10 „Życia U 
rzędniczego*, zarzuty zaś postawione 
w przemówieniu p. D:ra Kułaka zo- 
stały publicznie zakwalifikowane jako 
oszczerstwo; S.U.P. rozwijać będzie 
nadal akcję w kierunku unifik. ru- 
chu urzędn. i dążyć do objęcia o- 
gółu urzędników jedną organiz. nie- 
zależnie od stopni służbowych, szkol- 
nego przygotowania oraz pochodze- 
nia dzielnicowego; S.U.P. zmierzać 
będzie do rozwinięcia prac o charak- 
terze naukowym w zakresie zagad 
nień administr. na ter. Polsk. Insty- 
tutu Administracyjnego a w zakresie 
ogólno-kulturalsym na terenie orga- 
nów Stowarzyszenia. 

Po wyczerpaniu listy mówców 
przewodniczący zebranie zamknął. 

Ostatni odczyt p. iablikieo 0. konie- 
rencji hasklej z 1925 roku. | 

W dniu wczorajszym odbył się w 
auli kolumnowej Uniwersytetu trzeci 
z rzędu i ostatni wykład przedstawie 
ciela M. S$. Z. p. Babińskiego o Коп- 
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Omawiano więc prawo spadkowe 
materjalne i formalne. Przy omawia 
niu pierwszego prawa zwyciężyła za 
sada prawa cywilnego na niekorzyść 
prawa fiskalnego, które nie zawsze 
idzie z duchem prawa cywilnego i 
pozatem państwo zawsze ma moż: 
ność zagwarantowania sobie pewnej 
korzyści w danym spadku. Przy za- 
gadnieniu jakie prawo ma pierwszeń- 
stwo, czy prawo ojczyste, czy też 
prawo terytorjalne, przyjęto zasadę 
prawa ojczystego. Polska, Niemcy i 
cały szereg innych państw stanęły na 
stanowisku prawa ojczystego. 

Przy przystąpieniu do obrad nad 
prawem formalnem  zarysowały się 
pewne rozbieżności w poglądzie na 
kwestję spadkową i na sprawę wła- 
ściwości orzekającego sądu. | 

Zwłaszcza w kwestji właściwości 
sądu orzekającego podzieliły się 
zdania peństw dzieląc się na dwie 
grupy, grupę włoską która dopusz- 
Czała dowolność wyborów sądu 
i grupę francuską, która wysunęła 
zasadę ins domicilii, Ostalił się w 
końcu system sądu ojczystego, ale 
ponieważ zyskał większość jednego 
tylko głosu, postanowiono decydują* 
ce obrady nad tą sprawą odłożyć do 
czasu nowej konferencji, której zwo- 
łanie projaktowane jest na rok 1927. 

Konferencja ta miała znaczenie 
nie tylko naukowe, lecz i polityczne, 
gdyż wszystkie biorące w niej udział 
państwa podpisywały jej protokuły, 
a dla Polski ma ona szczególne zna- 
czenie, gdyż weszła ona w grono 
państw orzekających o kwestjach o- 
gėlno-europejskich. (zd). 

    

W sprawie sprzedaży 
z licytacji koni wojsko- 

wych. 
Na podstawie rozkazu D-cy Okrę* 

gu Korpusu Nr. Ill wyznaczoną zo« 
stała sprzedaż z licytacji wybrakowa- 
nych koni z podległych dowództw 
formac[i na d. 16 i 19 b. m. Licyta- 
cja odbędzie się G godz. 9-ej rano 
na rynku Kalwaryjskim. Do sprzede- 
ży przewiduje się około 150 koni | 
marcu r. b. przewidywana jest Po 
nowna licytacja. Terminy jak również 
rniejsca licytacji będą podane do wia- 
domości osobno. 

Do licytacji mogą być dopuszcze- 
ni wszyscy nie wyłączając handlarzy 
koni. Przy sprzedaży podczas licyta- 
cji nabywcom mogą być przyznawa- 
ne kredyty na czas najdłuższy do 
dnia 15 września 1926 r. 

Z kredytów mogą korzystać rol- 
nicy i.posiadacze innych nierucho" 
mości, instytucje dobroczynne i spo- 
łsczne, osadnicy wojskowi, urzędni- 
cy państwowi i komunalni, a w wy- 
jątkowych wypadkach iane osoby, 
które ze względu na swe stanowiska 
społeczne zasługują na: pełne zaufa- 
nie. 

Kredyty nie będą udzielane za: 
wodowym handlarzom koni i oso- 
bom nieznanym, oraz osobom nie 
dającym dostatecznej gwarancji wy- 
płacalności. 

Osoby pragnące korzystać z kre- 
dytów powinny wystawić Komisjom 
licytacyjnym zobowiązanie. Zobowią* 
zanie takie winno być poręczone 
przez dwóch poręczycieli posiadają 
cych majątek, dający dostateczną 
gwarancję pokrycia poręczonej kwo- 
ty. Za poręczycieli mogą występować 
również kasy spółdzielcze i banki. 
Osoby pragnące korzystać z kredytu 
winne przedstawić Komisjom licyta- 
cyjnym zaświadczenie władz pań- 
stwowych (starostów), magistratów, 
wreszcie Związku Osadników wojsko- 
wych w odniesianiu do swych człon- 
ków rzeczywistych posiadaczy osad, 
O posiadaniu realności lub majątku 
dającego dostateczną gwarancję spła- 
ty długu skarbowego — to samo 
dotyczy poręczycieli. 

Refiektanci powinni zawczasu 28- 
opatrzyć się w potrzebne dokumen- 
ty t. J. zaświadczenia urzędowe o 
własnym majątku i poręczycieli da- 
jące im możność nabycia koni woj-   ferancji haskiej prawa  międzynaro- 

dowego prywatnego, który omawiał j 
ltrzeci punkt porządku dziennego 
I konferencji kwestję spadkową, 

  
jliym czerwca roku bieżącego. : 
| Wieczorem dnia 1-go lutego, od: | 
| było się zebranie towarzystkie człon: + 

nych*, analogicznych do związków: i ków sekcji w sali Polskiego Towa- | zacji tej ustawy od dn. 1.IIL.26 r. na 
|rzystwa Krajoznawczego. ! 

Uchwała Walnego Zjazdu T. K. 8. A. 
w dn. 2 lutego 1926 r. w Warszawie. 

1) Walne Zgromadzenie T. N. S, 
W., zebrane w dniu 2.1.26 w War- 
Szawie, wyraża gotowość do wszel- 
kich ofiar na rzecz Państwa. 

Jednak w trosce o prawidło roz- 
wój szkoły, oraz z uwagi na koniecz- 
ność zapewnienia nauczycielstwu mi- 
nim. warunków, potrzebnych do sku- 
tecznej pracy, zastrzega sią przeciw- 
krzywdzącym postanowieniem doraź: 
nej ustawy o zapewnieniu równowa" 
gi budź. i domaga się, by ostatecz- 
ne ustawy rozkładały świedczenia i 

obywateli Rzeczypospolitej. 

2) W: czasie przejśc., powinna być   ofiary równomiernie na wszystkich | 

skowych na licytacji. 
Odpowiednie deklaracje dla osad- 

ników wydaje Związek osadników 
wojskowych Lelewela 1. (a. k.). 

na krzywda Jaka dotknęła nauczy. 
cielstwo przez ustawę z dn. 22.XII.25 
r. Zjazd Walny domags się noweli- 

okres przejśc, aby ofiary na rzecz 
skarbu państwa dotykały nauczyciel. 
stwo w tym samym stopniu, co i о- 
gół funkcjonarjuszy państw. 

3) Nauczycielstwo zakłada ener- 
giczny protest przeciw tym postano- 
wieniom ustawy o zapewnieniu rów- 
nowagi budź., które w stosunku do 
nauczycielstwa przeczą zasadzie rów 
nomiernego traktowania obywate 
przedawszystkiam zaś protestuje prze 
ciw tym artykułom, które, nie mając 
nic wspólnego z sanacją skarbu, wy- 
powiadają walkę szkole i nauczy. 
cialowi. 

4) Zjazd stwierdza, iż już. dziś byt 
szkoły średniej jest tak dalece zagro- 
żony, że w razie nieuwzględnieniu 
postulatów nauczycielstwa, nauczy. 
cielstwo to nie może wziąć odpowie- 
dzialności za dalszy pomyślny rozwój 
tej szkoły, 3 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Na marginesie Bilansu Handlowego Polski za r. 1925 

"granicy w roku ub. osiągnął na sku- 

W ostatnim Ne-rze „Wiadomości 
Statystycznych” ogłoszone zostały da- 
ne tymczasowa dotyczące Bilansu 
Handlowego Polski za r. 1925. Jak 
z danych tych wynika przywóz 2 га- 

tek naszago uprzedniego liberalizmu 
celnego oraz nieurodzaju kolosalną 
cyfrę 1.664.657 tys. zł., podczas gdy 
wywóz wynosił zaledwie 1.396.050 tys. 
zł., czyli że roczny niedobór stanowił 
269.450 tys. zł. 

Pierwotnie niedobór był znacznie 
większy i w sierpniu dochodził aż do 
552.028 tys. zł. i dopiero stopniowo 
nadwyżki wywozowe w następnych 
miesiącech, a mianowicie 36.063 t. zł. 
we wrześniu, 51.425 tys. zł. w paź” 
dzierniku, 70.008 tys. zł. w listopadzie 
t wreszcie 103291 tys. zł. w grudniu 
zmniejszyły ten deficyt do ostetecz 
nej wspomnianej wyżej cyfry 269.450 
tys. zł. 

Gdyby więc nis okoliczność, że 
równocześnie ze wzrostam eksportu 
zwiększało się i bezrobocie w Polsce, 
można byłoby twierdzić, że Polske 
wybrnęła z najgorszych trudności. 
Niestety, tak jednak nie jest, gdyż 
wzrastająca liczba bezrobotnych wska: 
zuje, że produkcja przemysłowa w 
Polsce w dalszym ciągu się nie opła- 
<a, i wytwory przemysłowe nie mogą 
konkurować na rynkach zagraniczn., 
natomiast przemysłowcy dzięki dop- 
pingowi kredytowamu (to znaczy u- 
dzielanym długoterminowym kredy 
tom handlowym, których przemysł 
polski udzielać nie może) wdziera się 
skutecznie na rynki polskie. 

Należy jednak mieć nadzieję, iż 
saldo czynne przez szereg miesięcy 
wprowadzi w sposób najnaturalniejszy 
do naszego zamierającego organizmu 
gospodarczego środek ożywczy w po- 
staci gotówki, o zdobycie której w 
postaci pożyczki zagranicznej, nieste- 
ty, bezskutecznie ubiegamy się. Przy” 
pływ zaś kapitału ożywił zamierające 
nasze życie gospodarcze. 

Przyjrzyjmy się więc bilansowi han- 
dlowemu w roku ub. i to zarówno 
po stronie wywozu jak i przywozu. 
Zacznijmy od ostatniego—wynosił on 
1.664.657 zł, przyczem na płody го!- 
nicze i wytwory przemysłu rolniczego 
wypadło 403.939 zł., na płody leśne 
7.798 zł, kolonjalne i inne spożywcze 
146.882, surowce i produkty kopal- 
niace 52.488 tys. zł, oraz surowca 
325.275 t. złot. i wreszcie wytwory 
przemysłowe 727.208 t. zł. 

Powstaje pytanie, które z tych ar* 
tykułów zostały sprowadzone w nad- 
miarze, powodując tem samem def 
cyt naszego bilansu handlowego? 

Otóż analiza wykazuje, iż niepo- 
trzebnie importowaliśmy zboże na 
wiosnę po cenach bardzo wysokich, 
kiedy zaś na jesieni wywoziliśmy je 
po cenach niskich. Samego żyta wy- 
wieźliśmy blisko za 38 mil.zł., a po- 
tem przywieźliśmy go za 19 i pół m. 
zł. mąki żytniej na 18.853 t. zł. Ró: 
wnież niepotrzebnie  wywiežlišmy 
pszenicy za 30.442 t. zł, podczas 
gdy wwieźliśmy jej za 14.972 t. zł., 
a ponadto mąki pszennej za 117.602 

tys. zł. 
Z artykułów luksusowych. można- 

by było zaacznie ograniczyć wywóz 
cytryn i pomarańcz, który wyniósł w 
r. ubiegłym aż 13.454 tys. zł. 

Również możnaby zmniejszyć przy 
wóz produktów zwierzęcych, wśród 
których figurują takie artykuły jekie 
sami wytwarzać potrafimy, jak skóry 
wyprawione (przywóz 57 milj.), obu- 
wie (28.8 miij.), podczas gdy garbar- 
nie nasze ograniczają produkcję, a 
szewcy cierpią na brak pracy. 

Temberdziej iž towar czeski i an: 
gielski masowo przywożony do nas, 
nie jest bynajmniej ani lepszy ani 
tańszy od polskiego, a wypychają 
towar polski tylko dlatego, że sprze- 
dawany jest na 6—8 miesięczny kre- 
dyt, gdy fabryki krajowe udzielać 
takiego kredytu nie mogą. 

W grupie środków komunikacji   mamy nadmierny przywóz samocho- 
dów (26.976.000 zł,), a co najgorsza 

5) Zjazd zwraca uwagę społeczeń- 

sprowsdzono tandetne wehikuły (ta- 
ksomet'y), które się  niežmiernie 
prędko psują i są nawet niezdetne 
dla celów wojskowych. 

Również w grupie wyrobów włók- 
nistych i odzieży mamy do czynienia 
z nadmiernym importem (118.156 
tys. zł.) podczas gdy nasz przemysł 
włókienniczy ciężki przeżywa kryzys. 

Gdyby więc można było w tych 
tylkojgrupach przywozu przeprowadzić 
oszczędności na łączuą sumę 282 
milj. złotych, tobyśmy uzyskali w r. 
ubiegłym bilans handlowy czynny, 
gdyż niedobór zostałby całkowicie 
przez tę oszczędność pokryty. 

Co sie tyczy naszego wywozu, to 
uderza zaś wzrost jego w stosunku 
do roku 1924, a więc wyniósł on 
1.396.050 w r. 1925, gdy w r. 1924 
wywieźlśmy zaledwie na sumę 
1.265.864 tys. zł. tutaj obok ekspor- 
tu zbóż zwraca naszą uwagę przede- 
wszystkiem wzmożony eksport pro- 
duktów zwierzęcych, co świadczy o 
racjonalnym kierunku rozwoju nasze- 
go rolnictwa, a więc w r. 1924 wy- 
eksportowaliśmy jaj za 16.2 milj. zł., 
w r. 1925 za 51.3 milj. zł, mięsa w 
r. 1924 za 13.2 milj. zł, w r. 1925 
za 54,5 milj. zł, trzody chlewnej w 
r. 1924 za 30.7 milj. zł., w r. 1925 za 
74,3 milj. zł, koni w r. 1924 za 368 
tys. zł., w r. 1925 za 8.3 milj. zł., 
wreszcie bydła w r. 1924 za 10.4 milj. 
zł, w r. 1925 za 19.9 mil. zł. 

Pomimo tak znacznego wzrostu 
eksportu produktów zwierzęcych, na 
rynku wewnętrznym nie tylko że nie 
odczuwamy brąku tych ostatnich lecz 
odwrotnie mamy ich pewien nad- 
miar, co pozwała przypuszczać, iż w 
najbliższych miesiącach eksport ich 
nie tylko że mie osłabnie, lecz ow- 
szem wzrośnie, a więc nie ma pod- 
stawy do obaw o nasz bilans handlo- 
wy jeśli chodzi © eksport wytworów 
hodowli, raczej można się spodzie- 
wać, że wzrost jego skompensuje 
zmniejszenie się eksportu innych 
płodów rolnych a przedewszystkiem 
zboża, którego zapasy w kraju zwłasz- 
cza odnośnie do pewnych gatunków 
(pszenica, owies) podobno są na wy- 
czerpaniu. 

Duży wrost stanowi również przy- 
wóz drzewa — wyniósł on w r. 1925 
(łącznie z materjałami i wyrobami 
drzewnemi 241.8 milj. zł. podczas gdy 
odnośna pozycja stanowiła w r. 1924 
zaledwie 137 t. 

Osłabł natomiast znacznie export 
cukru, wynosił on w r. 1924 163 milj. 
zł. podczas gdy w r. 1925 spadł do 
89.5 milj. zł. 

Natomiast wywóz artykułów prze- 
mysłowych, kopalnianych, wykazuje 
albo stan niezmieniony, albo też, jak 
węgiel znaczną obniżkę (w r. 1925 
wyeksportowaliśmy węgla o 3.142: 
milj. ton mniej niż w r. 1924). 

Spadł również export tkanin, 
zwłaszcza bawełnianych, co dowodzi, 

+ 
kdkiaużRe WALL EASKI 

Groźne ostrzeżenie. 
Rozruchy w Kaliszu na tle bezrobocia. 

WARSZAWA 9.ll. (Pat.) W dniu 9 lutego 1926 roku o godz. 1l-tej 
przed magistratem w Kaliszu zaczął się gromadzić tłum bezrobotnych żą” 
dając pracy. ; 

Pomimo zapewnień ze strony przedstawicieli zarządu miejskiego, że 
kwesja pracy w krótkim czasie zostanie rozstrzygnięta, tłum przez dłuźszy 
czas nie rozchodził się a podburzany przez agitaterów wdarł się do magi- 
stratu i zaczął demolować biura. 

Pobito prezydenta m. Kalisza Szarasa, 
policję. : 

Policję zaatakowano kamieniami usiłując rozbroić poszczególnych 
funkcjonarjuszy, przyczem ze strony policji ranny został asp. Pączek oraz 
trzech posterunkowych. Otoczony ze wszystkich stron konny oddział po- 
licji w obronie życia użył broni palnej raniąc z pośród tłumu 5 osób. 

Jednemu z policjantów zrabowano rewolwer. 
Do pomocy policji wysłano wojsko. > 
Na miejsce zajść wyjechał wojewoda łódzki Darowski z Naczeluikiem 

Wydz. Bezp., oraz z rozkazu ministra Spr. Wewn. zastępca komendanta 
głównego Policji Państwowej nad inspektor Wardęski. 

Godz. 9ta wieczór — w Kaliszu panuje spokój. 

przyczem rzucono się na 

  

Możliwość rozłamu w obozie konser- 
watystów angielskich. 

Powód — węgiel i cła. 

LONDYN. 9.I1. (Pat), Sprawa węglowa oraz kwestja ceł mogą dopro- 
wadzić dożrozłamu w łonie konserwatystów. 

W związku z tem dziennik przewiduje możliwość nowych wyborów. 

Konferencje dyrektora departamentu handlowego 
P: > zuiócz z przedstawicieiami handiu i przemysłu 

w Wilnie. 

Przemysłowców Leśnych p. Rozentał* 

  

Jak już informowaliśmy naszych 

W sprawie handlu zagranicz- 
nego: 

1. Zawarcia traktatu handlowego 
z Rosją. 

2. Usuniecia przeszkód dla pro- 
wadzenia handlu pogranicznego. 

której Wilno jest etapem ostatnim, 
| spotykał się z temi samemi żądania- 
, mi, co dowodzi, że wyrażają one isto- 
tne potrzeby Społeczeństwa. 

Z całego przemówienia p. Gliwica 
przebijało zrozumienie spraw prze- 

3. Zasięgnięcia opinji sfer gospo” | mysłu i handlu i uznanie jego po- 
darczych Wileńszczyzny przy zawie: | trzeb. Mówca przyznał, że sprawy te 
raniu traktatów handlowych z bezpo- | bardzo często załatwiane są w spo- 
średniemi sąsiadami naszego kraju. | Sób zbyt biurokratyczny, a M-stwo 

W sprawach celnych: 

1. Różnica opłat celnych winna 
się zmniejszyć ponad 600 klm. na 
każde dalsze 100 klm. 

2. Rozciągnąć na stację Grajewo ’ 

jałów drzewnych obrobionych, z Wil- | 

jątkową taryfę ulgową dla eksportu | 
tektury z obszaru ziemi Wileńskiej. | 

Dalsze postulaty dotyczą uchyle- ! 
nia ustawy o walce z lichwą jako! 
sprzecznej z prawami życia gospo- . 
darczego, usunięcia ograniczeń naro- 
dowościowych przy udzielaniu kredy 
tu, dostawach rządowych, udzielaniu 
koncesji, nierównomiernegó wvmieru 
podatków ornz , zezwolenia Żydom 
na prowadzenie handlu w niedzielę 
ł święta od godziny 1-ej do 5.ej, jak 
to miało miejsce za czasów Litwy 
Środkowej. 

P. dyrektor Gliwic przyrzekł, że 
w miarę możności poprze postulaty 
na tej konferencji poruszone, a przez 
P. inż. Kroszkina mu w memorjale 
więczone. 

W swem przemówieniu p. dyrek- | 
tor Gliwic m.in. zaznaczył, że wszel- | 
kiego rodzaju ograniczenia bądź wy- 

taryfę wyjątkową na eksport mater- | qją 

Przemysłu i Handlu odgrywa w nich 
nieznaczną rolę, gdyż wiele jego re- 
sortów podlega innym  minister- 
stwom. 

P. Gliwic przypisuje wiele winy 
Sejmowi, który niema zrozumienia 

zagadnień gospodarczych. 
Mówca nie ukrywa faktu, iż tra- na do Grajewa i Gdańska, oraz wy- | ktaty handlowe mają raczej charak- 

ter polityczny i że nie będąc wyra- 
zem potrzeb gospodarczych wpłynęły 
one na znaczne utrudnienie produk 
cji. 

P. Gliwic oświadczył, że zdaje so- 
į bie zupełnie dokładnie sprawę z tru- 
dnych warunków, w których znajduje 
się Wileńszczyzna i prosił obecnych 
przedstawicieli poszczególnych dzie- 
dzin życia gospodarczego w Wileń- 
szczyźnie o dostarczenie mu wyczer- 
pujących memorjałów. Ponadto wy- 
powiedział się za utworzeniem w Wil- 
nie Izby Handlowo-Przemyslowej, do- 
dając, że do chwili utworzenia tej 
lzby M-stwo Przemysłu i Handlu |№ 
czyć się będzie z Radą Ekonomiczną. 

Przemówienia p. dyrekt, Gliwica, 
człowieka o horyzoncie europejskim, 
rozumiejącego znaczenie handlu w 
gospodarstwie społecznem i zdające- 
go sobie sprawę ze specyficznych   znaniowe, bądź narodowościowe po- 

winny być wyeliminowane  przede- | 
potrzeb Wileńszczyzny, wywarły jak- 
najlepsze wrażenie na tutejsze sfery 

  że przemysł nasz włókienniczy, prze- 
dewszystkiem zależny jest od spožy- | 
cia wewnętrznego, który decyduje o 
jego większem 
wodzeniu. 

Dotknęliśmy w szkicu powyższym | 
skrótu najważniejszych liczb dotyczą: | 
cych zarówno wywozu jak i przywo- | 
zu. Powierzchowna nawet ich analiza 
wykazuje, iż zachodzi możliwość za” | 
równo wzmożenia pierwszego jak i 
ograniczenia tego ostatniego, zwłasz: | 
cza w dziedzinie artykułów luksuso* | 
wych, lub też takie same wytwarzać 
potrafimy. | 

Okoliczności powyższe winne być | 
wskazaniem naczeliem dla naszej 
polityki gospodarczej, która racjonal- 
nie prowadzona, może stworzyć trwa- 

„łe podstawy dla naszego życia go- 
spod. oparta na korzystnej wymia* 
nie towarów z zagranicą i zapewnić 
w sposób naturalny przypływ do 
Polski kapitałów, brak których tek 
bardzo daja się odczuwać, a których 
uzyskanie w drodze pożyczki, acz j 
pożądane, jest jednak niezmiernie 
trudne. Rusticus, 

uczycielskiej kategorycznie domaga- 
stwa, że upośledzenie nauczycieli pro- my się zachowywania w ustawie awan- 
wadzące do stopniowego upadku kul- su automatycznego. 
tury w kraju, jest groźnem niebez-| Ze względu na specjalny charak: 
pieczeństwem, godzącem w całość ter pracy nauczyciela, wymagającej 
i niepodległość Rzeczypospolitej. całkowitego oddania się jej w szkole 

6) Nauczycielstwo oświadcza, że |i poza szkołą, praca ta nie może być 
w interesie szkoły I własnym podej- | normowana wymiarem godzin pracy 
mie walkę wszelkiemi w jego rozpo* | urzędniczej i musi być ograniczona 
rządzeniu będącemi środkami legal- | do normy, dającej gwarencje dobrych 
nemi przeciw próbom przedłużenia | rezultatów, norma zaś godzin tygod- 

  
krzywdy nauczycielskiej poza okres; 
pierwszego kwartału roku 1926, prze- 
widziacy w ustawie o zapewnieniu 
równowagi budżetowej. 

7) Walny Zjazd domaga się bez- 
zwłocznego uchwalenia ustawy, któ 
raby wszelkie działania na szkodę 
Państwa ścigała sądami doraźnemi. 

Wobec opracowywania nowej u- 
stawy o uposażeniu pracowników pań- 
stwowych Walne Zgromadz. T.N.S.W. 
oświadcza: 

8) W celu uniknięcia w stosun- 
kach szkolnych protekcjonizmu iten- ; 
decyj polityczno-partyjnych, oraz ис- i 
bec specjalnych warunków pracy na- 

niowych w zależności od grupy przed- 
miotów winna być określona w gra- 
nicach od 16 do 24 i jako msximum 
nie powinna być stosowana do wszyst- 
kich nauczycieli w najwyższym swym 
wymiarze, winno być określone i mi- 
nimum etatu. 

10) Walay Zjazd T.N.S.W. uchwa- 
la, by podstawą postulatów była za- 

czytelników dnia 6 b. m. przybył do 
Wilna p. dr. Hipolit Gliwic, dyrektor 
Departamentu Handlowego Minister- 
stwa Przemysłu i Hadlu w celu zba- 
dania miejscowych stosunków w 
świecie przemysłowo handlowym. 

O godzinie 11-ej udał się w to- 
warzystwie naczelnika Wydziału Prze- 
mysłowego Województwa p. inżynie- 
ra Sławińskiego do Stowarzyszenia 
Kupców i Przemysłowców Chrześci-. 
jan, gdzie odbył konferencję przy 
licznym udziale przedstawicieli tute|- | 
szego życia gospodarczego. ! 

Ogólne położenie przemysłu н 
handlu w Wileńszczyźnie omówił 
prezes stowarzyszenia p. Tadeusz 
Miśkiewicz, domagając się uwzględ- , 
nienia specyficznych potrzeb gospo- | 
darczych naszego kraju. Między in- | 
nemi p. Miśkiewicz poruszył sprawę 
upośledzenia Wileńszczyzny przez | 
czynniki miarodajne zwłaszcza pod 
względem kredytów, podkreślając 
jednocześnie, iż kraj nasz płaci sto- 
sunkowo więcej podatków, aniżeli 
inne dzielnice Polski, 

P. prezes stowarzyszenia wskazał 
na doniosłą rolę, jaką od wieków 
odegrało kupiectwo w Wileńszczyźnie 
i domagał się, ażeby rokowania han: | 
dlówe z naszemi bezpośredniemi są- 
siadami odbyły się przy udziale | 
rzeczoznąwców z Wileńszczyzny. i 

Obszerne przemówienie wygłosił 
również obecny na konferencji pre- | 
zes Rady Ekonomicznej p. Stanislaw , 
Wańkowicz. 

P. dyrektor Gliwic w odpowiedzi 

zaznaczył, że na kupiectwie ciąży o* 
|bowiązek silnego zrzeszenia się, gdyż 
bez wywalczenia dla siebie w społe- 
czeństwie zrozumienia dla swych po- 
stulatów, będzie ono nadal jak dotąd 
parjasem. 

U nas w Polsce jest brak zrozu- | 
mienia dla handlu i jak długo ta 
gałęź życia gospodarczego nie będzie | 
miała w całej Polsce reprezentacji w 
Izbach Handlowych i Przemysłowych, 
postulaty kupiectwa nie będą miały 
odpowiedniego waloru. : 

P. dyrektor Gliwic przyrzekł wy- | 
rażone żądania w miarę możności 
uwzględnić. 

Konferencja ta trwała do godziny 
pierwszej, poczem p. Gliwic w towa- 
rzystwie p. naczelnika Sławińskiego 
i p. prezesa Miśkiewicza udał się do 

| Związku Kupców i Przemysłowców 
Żydowskich. 

P. inżynier Spiro powitał gościa i 
| wygłosił dłuższe przemówienie. Na- 
| stępnie przemawiali prezes Związku 

cłążenie nauczycieli lekcjami wpływa 
ujemnie na wyniki ich pracy, wypo- 
windamy się zasadniczo przeciwko 
wprowadzeniu artykułu o godzinach 
nadetatowych do nowej ustawy. W 
razie wywołanej czasową potrzebą ko: 
nieczności wyznaczenia takich godzin, | 
domagamy się wynagrodzenia za nie, | 
jak za godziny etatowe. | 

12) Wobec konieczności zachowa- | 
nia charakteru wychowawczego szko- 
ły średniej jest rzeczą niezbędną, aby 
utrzymane było stanowisko wycho- 
wawcy. 

13) W celu przywrócenia normal- 
nej pracy pedagogicznej i wychowaw- 
czej w szkołach średnich uważamy 

a) podwyższenie rażąco niższego   sada zrównania pełnokwalifikowanych 
nauczycieli zzkół średnich ze stanem 
sędziowskim pod względem praw i 
uposażeń, jak jest na Zachodzie, i 
przyznania mu odrębnego tytułu służ- 

cy wynagrodzenia dyrektorów szkół 
średnich; 

b) odciążenie ich od zbędnej pra- 
cy kancelaryjno-administracyjnej przy 
jednoczesnem przeprowadzeniu grun:   bowego profesora. 

(11) Uważając, że nadmierne ob- 
townej rewizji administracji szkolnej 
i biurowości. 

` 

za konieczne: | 

i nie odpowiadającego wartości pra- - 

wiceprzewodniczący Związku p. inży- 
nier Trocki i dyrektor Źwiązku p. inż. 
Kroszkin. 

Wszyscy mówcy podkreślili fakt, 
iż wskutek fatalnych warunków ge- 
ograficznych i braku dostępu do ryn- 
ków przedwojennych cały szereg 
prosperujących ongiś w Wileńszczy- 
źnie gałęzi przemysłu i handlu za- 
marł zupełnie. Dotyczy to produkcji 
i handlu skór, materjałów leśnych i 
wyrobów drzewnych, mydła, olejów, 
kopert, konfekcji, wyrobów poriczo- 
szniczych, rękawiczek, obuwia, galan- 
terji. Wyroby te częstokreć sięgały 
do Syberji i Kaukazu. Obecnie zaś 

5 procent zakładów przemysłowych 
jest nieczynnych, a handel leśny ode: 
grywający niedawno jeszcze wielką 
rolę w naszym kraju zupełnie podu- 
padł. 

Zaznaczono też, że władze skar- 
bowe nie liczą się zupełnie ze siłą 
płatniczą ludności i przyczyniają się 
w ten sposób do ruiny handlu i prze- 
mysłu oraz, že šwiadczecia socjalne 
wynoszą 17 procent, co jest zbyt 
wielkim ciężarem dla produkcji. 

Przedstawiciele sfer gospodarczych 
żydowskich sformułowali swe postu* 
laty w sposób następujący: 

W sprawach podatkowych. 

1. Znowelizować ustawę o po- 
datku przemysłowym w celu dalsze- 
go obniżenia opodatkowania sprzeda- 
ży przedmiotów powszechnego użyt- 
ku, zniesienia, względnie znacznego 
obniżenia cen świadeatw przemysło- 
wych i uzupełnienia list towarów lub mniejszem PO" na przedstawione mu  dezyderaty, | opłacających stawki ulgowe. 

2. Rozszerzyć kompetencję władz 
skarbowych i i Il instancji w sprawie 
wstrzymania egzekucji, umarzanie 
zaległości i kar w wypadkach ciężkiej 
sytuacji płatnika. 

3. Obniżyć odsetki i kary do do- 
puszczalnej prawnie stopy pracento- 
wej — 2 procent miesięcznie. 

4. Udzielić w Okręgu Wileńskiej 
lzby Skarbowej szereg odroczeń ter- 
micėw nadchodzącego podatku prze- 
mysłowego i rozłożenia takowego na 
drobae raty. 

E5. Wprowadzić do ustaw podatko- 
wych jawność wymiaru i postępowa” 
nia podatkowego. 

W sprawie świadczeń socjal: | 
nych: й 

1. Gruntownej rewizji ustawy o 
Kasach Chorych. 

2. Zciesisnia przymusu ubezple- 
czeń od wypadków w (rzędzie Lwo- 
wskim i utworzenia urzędów lokai- 
nych oraz obniżenia stawek tych 
ubezpieczeń. 

wszystkiem z dziedziny życia gospo- | gospodarcze, które wyrażają zdanie, 
darczego, że wie jakie dominujące | żę jest to pierwszy daloga rządu, stanowisko na całym niemal świecie | który przy zetknięciu się z wileńskim 
zajął handel żydowski i jest dumnym światem handlowym wykazał prawe 
z tego, że wielkie zakłady przemy dziwe zrozumienie jego sytuacji. słowe w Ameryce powstały przy u- 
dziale Żydów polskich. 

przebywał, zaliczał do swych najlep- Giełda warszawska 
szych przyjaciół pułk, Limana i rabi- | 
na Weisa. Na powyższych konfe- & 9. 9—Il 26 r. Giełda pieniężna 
rencjach z prasy wileńskiej reprezen- i sprzedaż _ kupno 
towany był wyłącznie „Kurjer Wi- | Dolary 7,30 7,82 7,28 
leński”, Rye у ЗЁ‚? “ wz 35,43 

Po obiedzie odbyła się w sali Коп- | Пому-УогК — jak gotów 
farencyjnej województwa konferencja Sticaić 100) d ua 
pana ROSA przy licznym oi” e > 195,11 
dziale przedstawicieli życia gospodar= | Praga 27,61 1,6 27,56 
czego Wilęńszczyzny. AE 0 16250 == 

Przemawieli p. prezes Wańkowicz, | Poż, dolar. 64,50 (w złot. 470,85) 
pp. Giecewicz, Mohl, inż. Kroszkin i | Poż. kolej, 120, - 125— 
Kruk, przewodniczący Związku Rze- s: konwers. 34,/5 
mieślników Żydowskich. Jo poż. konwers. 100— | As „Kr. ie W odpowiedzi na wytoczone Żale | 0 listy 7. Zwuisi: zrpuzedw, 2h 24,30 ( 
I postulaty odpowiedział p. Gliwic, że | 
w ciągu podróży po całej Polsce, w 

      

KRONIKA. 
‚ Dziś — Scholastyki P. 

  

kończonych w budowie w mieście, 
10 ! Jutro—Obj. N. M.P. z Lourdes į 3) a petentów i 4) wolne wnio- 

ŻE ski. (zd.). NE 

Luty | zaa > z Lu — Wzrost kosztów utrzyma- 
ozna ` ! nia. Specjalna komisja statystyczna   

; do badania kosztów utrzymania w 
Teatr $ muzyka. «| Wilnie, stwierdziła, że koszt utrzy- 

mania rodziny złożonej z 3 osób w 

lance gra działaj po raz dziesiąty komedję | pieslącu stycznia r. b. w porówna- ri 2 p T 
! St. Załamókiepo „Uciekła mi przeplóreczka”, | naniu z miesiącem grudniem roku 
| z udziałem p. Władysława Staszkowskiego, | zeszłego, zwiększył się o 1,8 proc. 
iredutowca pracującego obecnie w Teztrze 2 (a. k.) 
Hoa w ii RH — Zmniejszenie się ludności 
|od sta czko lego. Jutro po 
| rar trzeci Komeśje stylova z boki Stanl- w Wilnie. co ryj komisja staty ( sławowskiej „Fircyk w zalotach” Fr. Zabłoc- | Styczna stwierdziła, że w stosunku 
| kiego, zakończona sceną operową „Il ma:| do stycznia r. 1923, ludność miasta 
| trimonie segrete“ Dominika Cimaresa, oraz | Wilna zmniejszyła się o 2.300 osób. 
scenę baletową Boccheriniego. W piątek po (e k.). 
z M dramat T. Rittnera „W małym z Kasy Chorych Na sko 
omku". ZM 4 e 

Bilety sprzedaje do przedednia każde ) ujawnienia wypadku pobrania skład- 
go ada pigo „Orbis” Ra ki na rzecz Kasy Chorych przez о- 

a ii zednie z 

10—1230 w niedziele, oraz Ks Taśtu 5d ae oc ZO = za ke 
11—2-ej lod 5—8-ej w dniu przedstawienia. e "a da Nuka, ik 

° 

zawsze żądali uprzedniego okazania 
legitymacji, uprawniającej do pobic- 
rania składek. 

Inkasenci i sekwestratorzy Kasy 
Chorych obowiązani są do natych- 
miastowego pokwitowania swym pod- 
pisem odbioru składek na kwitach 
z kaitarjusza, zaopatrzonych w okrąg” 
łą pieczęć Kasy Chorych i kolejny 
numer kwitu. 

  
MIEJSKA, — 

|  — Posiedzenie Komitetu Roz 
budowy m. Wilna. Jutro to jest 
dnia 11 b. m. w magistracie miasta 
Wilna odbędzie się posiedzenie ko- 
mitetu rozbudowy m. Wilna. Na p0- 
rządku dziennym: 1) sprawozdanie z 
działalności komitetu za rok ubiegły, 

|2) wywłaszczenie z domów  niewy-   
  

14) Wobsc tego, że głównem og- 
niskiem pracy wychowawczej jest 
szkoła, a nie administracja szkolna, 
uważamy, 
czać budżety administracji szkolnej, 
nie zaś uposażenie szkół. 

15) Wobec konieczności zachowa- 
nia i rozwoju szkolnictwa zawodowe- 
go nauczycielstwo domaga się przy- 
wrócenia w całej rozciągłości art. 52 
uitawy uposażeniowej z dnia 9 ра2- 
dziernika 1923 r, oraz wprowadzenia 
do projektu nowej (lstawy uposaże- 
niowej wynagrodzeń za kierownictwo 
w szkołach zawodowych w normie 
nie mniejszej, niż to jest przewidzia” 
ne w art. 53 (stawy uposażeniowej. 

16) Wychodząc z założenia, że u- 
stawy zasadnicze, nie mogą być u- 
chwalane w atmosferze roztargnienia 
i pośpiechu, których wynikiem jest 
t. zw. ustawa Ssanacyjna, Zjazd wy- 
raża przekonanie, że projekt nowej 
Ustawy uposażeniowej powinien być 
opublikowany, aby dać czas odnoś- 
nym komisjom lzb Ustawodawczych 
do sumiennego i wszechstronnego 

от — A 

jej zbadania, a organizscjem nau; a 

że należy raczej ogiani-' 

"czycielškim umožliwiė wypowiedze- 
'nie swoich fachowych opinij. 

17) Nauczycielstwo uważa za szkod- 
liwe podporządkowanie szkolnictwa 

( władzom administracyjno-polliycznym 
| 18) Zjazd wzywa posłów-nauczy- 
ciel), aby na pszyszłość energiczniej 
bronili praw szkoły i nauczyciela na 
terenie I:b Prawodawczych, 

19) Jeżeli do dnia 1 marca ро- 

| Minister W. R. iO.P. p. Stani- 
sław Grabski jest indywidualnością 
wybitną, posiada wiele inicjatywy. 
Taka indywidualność może przejawić 
działalność albo b. pożyteczną, albo 
wręcz szkodliwą. 

| W zakresie swego resortu ckazał 
się p. Minister człowiekiem nie na 
swojem miejscu. Szkody, jakie wy- 

wyższe postulaty nie zostaną uwzględ- rządził szkolnictwu, są wielkie. Usta- 
nione, Zjazd wzywa Zarząd Główny Wa O reformie szkolnictwa, ugodzi! w 
T. N. $. W. do zwołania w najbliż. podstawę demokratyczną naszej Koq- 
szym terminie w porozumieniu ze Stytucji. Ustawą sanacyjną poderwał 
Zw. Z. N. P. S. Sr. Ogólnego Sejmu zaufanie do siebie całego nauczyciel- 
Nauczycielskiego Szkół Średnich pod stwa. Postawił Polskę wobec grc źcy 

hasłem: .„Obrona szkolnictwa”. | niebywałego w dziejach  narcców 
20) Zjazd wzywa Zarząd Główny <ywilizowanych strajku nauczyci: l: 

T. N. S. W. do porozumienia się z Skiego. 
Zarządem Głównym Związku Zawo-! Powyżej zamieszczone uchwały 
dow. N. $. Śr. oraz organizacjami Walnego Zjazdu T. N. S. cechuje na” 
nauczycieli szkół powszechnych 1 wskroś ultimatywny charakter. 
profesorów szkół akademickich w. Z zapowiedzi Ogólnego Sejmu 
celu stworzenia jednolitego, wspól- Nauczycielskiego winien już dziś pan 
nego frontu w obronie wszystkich ' Minister wyciągnąć odpowiednie kon- 
trzech stopni naszego szkolnictwa. _ sekwencje.



я 

° №}! Райз!нояе) w Wilnie p. podin- 

      

gowej w Krakowie w charakterze 
inspekcyjnego. 

W sobotę w salach Komendy 

_ŻYCIE URZĘDNICZE, 

L Dodatek ekonomiczny na 
żonę. Ministerstwo Skarbu wydało 
okólnik do poszczególnych woje- 
wództw, wyjaśniający iż pobieranie 
przez żonę urzędnika, względnie funk- 
cjonarjusza uposażenia lub zaopatrze- 
nia z instytucyj samorządowych nie 
pozbawia tego funkcjonarjusza, wzglę- ; 
dnie urzędnika prawa do dodatku 
ekonomicznego na żonę. 

— Dokąd piersiowo chorzy u- 
rzędnicy mogą wyjeżdżać na ku- 
rację. Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych wydało rozporządzenie regulu- 
jące sprawę, jakie miejscowości na- 
leży uznać za uzdrowiska i w jakich 
wypadkach urzędnicy lub funkcjona- 
rjusze mogą wyjechać na kurację do 
tych uzdrowisk. 

Ot6ž uzdrowisksmi są: Zakopane, 
Poronin, Hołosk, Warochte, Jarem- 
czo, Supraśl, Jaszczurówka, Rudka i 
Otwock. 

Do tych miejscowości na kurację 
mogą się udawać urzędnicy tylko w 

j wojewódzka Policji Państwowej otrzy* 

E AE EE 

rych sympatję pozyskał na dotych- 

czasowem swem stanowisku. (zd) 

— Nadkom. Małysa, Naczeln. 

Wydz. Administracyjnego K-dy 

Okr. P. P. odchodzi do Brzešcia. 

Dotychczasowy Naczelnik Wydziału 

Administracyjnego Policji Państwowej 

p. nadkomiszrz Małysa rozkazem Ko: | 
mendy Głównej został przeniesiony 

do Brześcia nad Bugiem w dotych- 

czasowym charakterze. (zd) 
— Walka z gazami. 

do przepisów. 
Zaznaczyć należy że przedsiębior= 

małoletnich, nawet 
ich synowie i córki. 

Ci którzy dotychczas nie wykona- 
li powyższego rozporządzenia winni 
zarejestrować małoletnich w swych 

jeżeli nimi są 

które prześlą spo- przedsiębiorców), 
Inspektoratu rządzone wykazy do 

Pracy. (zd.). 

Komenda 

mała rozkaz z Komendy Głównej w 
Warszawie, mocą którego w komisa- | 
rjatach i posterunkach policyjnych , 

mają być urządzane PR Poga- . _ —. przeniesienie szkoły po- 
z ! "’°Б';У &° 1"‹:\‹: е Ё;"':'Ёі'пвспп.] Nr. 27. Z rozporządzenia 

walcami, Od uke cubiyać.Inipektratu .Szkinego w. Wio !° miejska szkoła powszechna Nr. 27, 
sach > a” policji PAŃ- została przeniesioną z ul. Tuskolań* 
stwowej. (zd) skiej na ul. Kalwaryjską. (I) . 

„ŻYCIE ROBOTNICZE. ' 26 2WIĄZKOW i STOWARZ. 
* 1 

— Posiedzenie Komisji Krajo- — Do właścicieli drobnych nie- 
ruchomości! Związ. Właścicieli drob- 

SPRAWY SZKOLNE. 

  wypadkach przewiekłego cierpienia 
dróg oddechowych na tle swoistem 
po stwierdzeniu tego stanu przez od- | 
nośnych lekarzy urzędowych. (zd) į 

— Sprawa poborów w wypad- 
kach zawieszenia w czynnościach 
służbowych. Ministerstwo Spraw We- į leńsko-Trockim. (I). 

wej. W dniu 8-go b. m. o godzinie ' 
12:ej w południe odbyło się posie: 
dzenie komisji rozjemczej w lokalu Pa (Fichonielska 12) 

inspektoratu pracy 63-go obwadu na swoim członkom, którzy wpłacali te- 
nutę dzierżawną za działki ziemi do 

którem omąwiane były sprawy za- 

Depozytu Sądu by nie ściągali z opła- targów między właścicielami a ro- 
botnikami rolnymi w powiecie Wi- tą. Opłatę można wnosić do depozy- 

tu osobiście lub przez związek, za- 
wnętrznych wydało - do podległych; | — Robotnicy drzewni Znajdą rzad którego jest czynny codziennie 
sobie województw okólnik, wyjaśnia- 
jący kiedy zawieszeni w czynnościach 
służbowych urzędnicy, lub funkcjona- : 
rjusze państwowi mają prawo pobie* ; 
rać pełne uposażenie. i 

Otóż według brzmienia tego okėl- 
nika normalnie zawieszony urzędnik ' 
pobiera 50 proc. poborów, lecz wła- ; 
dze zaierzchnie mogą w nadzwyczaj- 
nych wypadkach po szczegółowem 
zbadaniu istoty wykroczenia służbo- 
wego przyznać zawieszonemu w obo* 
"wiązkach służbowych urzędnikowi 
pełne pobory, lecz na swoją odpo- 
wiedzialność. 

Co zaś do funkcjonarjuszy policji 
państwowej, Ministerstwo podkreśla 
różnicę, jaka zachodzi przy zawiesza- 
niu urzędników w czynnościach, mia- 
nowicie: komisja dyscyplinarna w 
policji nie ma prawa orzekającego, 
lecz tylko opinjodawcze, przyczem | 
prawo, orzekające przysługuje władzy 
zwierzchniej. (zd) 

Z POLICJI 

— Ożnaki językowe dla poii- 
cjantów. Zgodnie z wnioskiem Ko- 
mendanta Okręgowego w Wilnie, 
władze centralne wprowadziły nada- 
wanie oznak, stwierdzających znajo- 
mość obcych języków dla funkcjona- 
rjuszy P. P. na stacjach kolejowych 
granicznych w Zdołbunowie i w Tur- 
montach. (zd) 

— Przeniesienie podinsp. Ko 
musińskłego zast. Kta Okr. P.P. 
do Warszawy. Dotychczasowy za- 
stępca Komendanta Okręgowego Po- 

spektor Komusiński został rozkazem 
Komendy Głównej P. P. w Warsza- 
wie przeniesiony do Kommendy Okrę- 

Okręgowej odbędzie się pożegnanie 
p. podinspekt, Komusińskiego przez 
niedawnych jego podwładnych, któ-   
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"KIESZONKOWY 

MALENANZYK NFORKIATUK 
na rok 1926 

wyszedł z druku | powinien się znaleść w 

adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Urzędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy i Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
Izby Skarbowej I Komorników, 
Poczt i Telegr. Dyrekcji Kolei 

pracę. Do Państwowego Urzędu Po- og godz. 8 do 11 rano i od godz. 
średnictwa Pracy wpłynęło zapotrze: 3 go 8 wieczór. 
bowanie na 13 robotników przemy Tam też przyjmowane są zapisy 
słu drzewnego na wyjazd na prowin- nowych członków. ` 

cję. (1). — Zw. Właścicieli Drobnych 
— Dozorcy domów żądają nieruchomości prost o zwolnienie 

podwyżki. Na ostatnim swym ze- od podatków. Z powodu projektu no- 
braniu związek dozorców domowych welizacji ustawy 0 ochronie lokato' 
postanowił wnieść do inspektoratu rów, Związek właścicieli drobnych nie- 
pracy wniosek o podwyższenie płac ruchomości m. Wilna i Okolic (ulica 
za świadczenia ogółem o 15 proc. (I). Archanielska 12), zwrócił się do Pre- 

— Gdzie będą wydawane za zesa Ministrów, Marszałka Sejmu, Mi- 

siłki dla bezrobotnych. Na sku- nistra Spraw Wewnętrznych i Skarbu, 
tek uchwały Urzędu Funduszu Bez- oraz do poszczególnych klubów po 
robocla w porozumieniu z magistra- selskich z prośbą by domy które nie 
tem m. Wilna wydawanie zasiłków dają 150 złotych czystego dochodu 
bezrobotnym będzie się odbywać w miesięcznie zostały zwolnione od po- 
taatrze miejskim naprzeciw sklepu datków jak państwowych tak i komu- 
Załkinda. (zd.). nalnych przynajmniej do czasu wy- 

— Ile osób otrzyma dzisiaj za- | gaśnięcia tej ustawy, zażegnania kry- 

siłek dla bezrobotnych. W dniu ;zysu bezrobocia i wydania ustawy o 
dzisiejszym w P. U. P. otrzyma zasi- | wykupie gruntów na których pobu- 
łek 1100 osób z pośród bezrobot- | dowane ich domy. 

że 

cy winni zarejestrować pracowników ; zimierza. Urząd wojewódzki 

  

organizacjach (cechach I zrzeszeniach | 

m. Wilna i O-! 
przypomina: nia akademickie zatwierdzone przez 

nych. (zd.). 
— |le wypłacono w Wilnie w 

m. lutym bezrobotnym. W  mie- 
siącu lutym Fundusz Bezrobocia wy- 
płacił dla bezrobotnych, pracujących 
umysłowo 4980 zł. i dla bezrobot: 
nych pracujących fizycznie arty zł. 

zd.). 
— Robotnicy rolni do Francji. 

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy otrzymał zawiadomienie, iż na 
wiosnę roku bieżącego odbywać się 
będzie rekrutacja robotników rolnych 
do Francji. (zd.). 

— Jak się odbywać będzie re- 
jestracja małoletnich pracowni: 
ków. Inspektorat pracy w Wilnie za: 
prosił do siebie przedstawicieli ce- 
chów polskich rzemieślniczych I ży 

Zwiazek powołuje się na to, 
domy ich pobudowane przeważnie na 
cudzych gruntach i doszły do zupel- 
nej ruiny, z przyczyny wojny świato- 
wej i ustawy o ochronie lokatorów, 
gdyż małe mieszkania są tylko w ma- 
łych domach. Właściciele tych domów 
to ludzie pracy, obecnie. przeważnie 
bezrobotni, którzy doszli do zupełnej 
nędzy i nieposiadają środków na o- 
płatę podatków. 

— T-wo Przyjaciół Francji. Na 
zebraniu tygodniowem Towarzystwa 
w lokalu Klubu Szlacheckiego (Mic- 
kiewicza 19) we środę 10b. m. o godz. 
8ej m. 15 wiecz. p. Alfred Eńrman 
wygłosi odczyt w języku francuskim 
na temat „Moliere et les femmes”. 

Wstęp wolny dla członków Towa- 

„pracowników zatrudnionych w przed- 

ręku każdego, zawieraopróczKalendarjum 
INFORMATOR URZĘDOWY 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 

łów piśmiennych, kioskach I u sprzedawców ulicznych 

ЯК ККК ККК ЖКОКК ККК 
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rzystwa i gošci. 
— Cech bednarzy w Wilnie. 

Władze wojewódzkie zarejestrowały 
Cech bednarzy z siedzibą w Wilnie, 

— Związek podoficerów rezer: 

dowskich przedsiębiorstw i oznajmił, 
im iż dotychczas przedsiębiorcy wi- 
leńscy. nie zarejestrowali małoletnich 

siębiorstwach, nadmieniając, iż na   

  (Dominikańska 15). 

Uli 

LICYTACJA. 
в Dnia 18 lutego b. r. o godzinie 10 rano w 
lokalu D/Tr. „R. Wojewódzki” przy ul. Wielkiej 46 

4 odbędzie się licytacja ruchomości, składającej się 
|z ubrania męskiego i damskiego, czapek, bielizny, 
| samowarów, maszyny do pisania, | dużej ilości 

  

'w Wilnie, ul. Mickiewicza róg 

‚ Warunki najbardziej dogodne.   
Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń” 

Zatwierdzone przez. Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Reklamowe 

Stefana Grabowskiego 
PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy- 

! chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

o Kasa Chorych m. Wilna. 

Os 4 S ii 

Kasa Chorych m. Wilna 
na mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o 
przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby 
podaje do wiadomości, że dnia 10/11 1926 r. o godz. 
10 rąno w lokalu Wileńskiej fabr. Wytwor. Drzew. 
przy ul. Strycharskiej Nr. 2 odbędzie się licytacja 
ruchomości należących do tejże oszacowanych na 
sumę zł. 220 składaj;cych się z 5 warsztatów sto- 
larsk. rycht maszyny I 3 pił cyrkular na pokrycie 
należnych na rzecz Kasy Chorych opłat w kwocie 
1455 zł. 05 gr. 

Ruchomości obejrzeć można w dniu licytacji 
od godz. 9 rano, spis zaś takowych codziennie od 
9 do 12 w Oddziale Egzekucyjnym Kasy Chorych 

] I (Dominikańska 15). 

na 

Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

sp. z ogr. odp. 

Ф 
Wii EAS KI 

zmuszony zarządzić szereg represyj jrów rezerwy z siedzibą w Wilnie, któr 

w odniesieniu do niestosujących się |ry, jak się dowiadujemy ma być w 

najbliższych dsisch zalegalizowany. 
— T-wo Dobroczynne św. Ka 

zareje- 

strował Two Dobroczynne im. św. 
Kazimierza w Wilnie, Rtóre stawia so* 

bie za cel opiekę nad dziećmi. To- 

| warzystwo to ufundowało już ochron- 
| kę dla dzieci przy ul. Mostowej Ne 10 
przyczem głównym kierownikiem je- 

jgo jest ks. Lubianiec. (zd.) 
| — Związek zawodowy ajentów 
ubezpieczeniowych. Władze woje- 
wódzkie zarejestrowały zawodowy 

| związek agentów ubezpieczeniowych 

z siedzibą w Wilnie. (zd.) 

SPRAWY 

porozumieniu z Ministerstwom Wy- 
znań Religijnych i Oświecenie Publi- 

,czaego wy 

  

, jaśniające kiedy stowarzyszenie aka: | 

į 

| 

| demickie nebierają charekteru praw- 
| nego normalnych stowarzyszeń. 
{ Otóż, jak dotychczas stowarzysze- 

Senat Uniwersytetu dzisłały tylko na 
terenie akademickim. Obecnie mogą, 
one po zarejestrowaniu w urzędach 
wojewódzkich działać poza terenem 
akademickim w myśl przepisów o 
stowarzyszeniach normalaie zalegali- 
zowanych. (zd) 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Proces ks. W. Godlęwskie- 
go. Proces znanego działacza *cdpo- 
wiadającego z wolnej stopy — wy- 
znaczocy został na dzień 1-go marca 
r.b. w Wileńskim Sądzie Okręgo- 
wym. 

Jest on oskarżony z art. 129 i 130 
K. K. za działalność antypaństwową. 

Bronić go będą dwaj znani adwo- 
kaci warszawscy, posłowie na Sejm: 

E. Śmiarowski (klub pracy) i d-r. H. 
Lieberman (P. P. S.). 

Lacznie ze sprawą ks. G. zostanie 
rozpatrzoną sprawa mieszkańca wsi 
Kopacze, gminy żodziszkiej Piotra 
Rogacza, oskarżonego również z art. 
130 K. K. 

Bronić go będzie adwokat E. Ko: 
złowski. 

Początek procesu o godz. 9 rano 
w Wil. Sądzie Okr. 

— Biuro Pracy przy Biał. Zw. 
Akad. Zarząd Związku Akademików 
Białorusinów U. S. B. w Wilnie, 

AKADEMICKIE. ; 

- Stowarzyszenia akademickie. | 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w | 

dało rozporządzenie wy: | Oszmiańskiego 

ście dla członków stowarzyszenia i | 
wprowadzonych gości bezpłatne. į 

i 

ROŽNE. 

— Liga ant bolszewicka. To- 
warzystwo warszawskie p. n. „Liga 
antybolszewicka” poczyniła starania 
u władz miejscowych w celu utwo* 
rzenia w Wilnie swej flji,i mzjacej 
na celu zwalczanie wśród społeczeń 
stwa miejscowego przejawów komu 
nistycznvch. (a. k.) 

— 1000 zł. na budowę samo: 
lotu. wydział powiatowy Sejm ku 
pow, Wileńsko - Trockiego uchwalił 
przeżnaczyć na budowę samolotu 

wojskowego w Wilnia sumę 1000 zł. 

Z_PROWINCII. 
— Kółka Rolnicze. Władze wo- 

jewódzkie zatwierdziły nowopowstałe 

kółka rolnicze: w Olanach powiatu 
i w Bolinpolu pow. 

Wileńsko-Trockiego. (zd) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

  

w Wilnie. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 8 
bm. o godz. 10.30 Antonina Mojśklewicz, 
zam. Sołomianka 6, spadła ze strychu 

i uległa złamaniu żeber orez ogólnemu 

/ potłuczeniu. 
Zawezwany lekarz pogotowia udzielił 

poszkodowanej pierwszej pomocy. 

— Znalezienie trupa noworodka. 
Dn. 8 bm. o g. 13.30 w dole kloacznym d. 
Nr 9 przy ul. Mickiewicza znaleziono trup 

niemowlęcia. 
— Kradzieże. Dn. 8 bm. o godz. 10 

Stefanja Romanowska (Połocka 53), za- 
meldowała policji o kradzieży z jej mieszka- 
nla za pomocą wyjęcia szyby w oknie, 

różnej gźrderoby | bielizny oraz 350 złot. 

gotówką, łącznej wartości 530 zł. 

Kradzieży dokonano w nocy z dnla 7 
na 8 bm. między g. 3 a 5. 

— Dn. 8 bm. o godz. 9.45 Kazimierz Lin- 

kowski (Wielka 54) zameldował policji o 

kradzieży marynarki wart. 20 zł. Kradzieży 

tej dokonano z przedpokoju mieszkania 

meldującego. Sprawców krądzieży Icko 
Kinoł, bez stałego miejsca zamieszkania 

1 Rajch Ber, zam. Lotoczek 9 zatrzymani. 
— Dn. 9 bm. Władysławowi Marcinkie- 

wiczowi zam. Środkowś 14, skradziono nocy 

ubiegłej z jatki mięsnej, mieszczącej się przy 

z. Sniegowym 10, mięso różnego gatunku 

na sumę conajmniej 500 zł. 
Kradzieży dokonano za pomocą ode- 

rwania kret żelaznych od okna. 
— Dn. 9 bm. między g. 5 a 6 dokona- 

no kradziaży wyrobów cukierniczych na 
sumę około 500 zł. z wystawy sklepu cu- 

kierniczego przy ul. Wileńskiej 16, na 

szkodę Hempla Fntoniego, zam. tamże. 

Kradzieży dokonano za pomocą od- 

gięcia żelaznej okiennicy I wybicia szyby. 

Na prowincji.   pregnąc przyjść z pomocą  materjal- 
ną swym członkom, zorganizował 
Biuro Pośrednictwa Pracy. 

W biurze tem można znaleźć 
specjalistów korepetytorów ze wszy- 
stkich przedmiotów, objętych progra- 
mem szkół średnich. 

Biuro jest czynne we środy i so- 
boty od 4 do 9 pp. : 

Adres: Wileńska, 12—6. (-n) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— U techników. We czwartek 
11 b. m. o godz. 8 m. 15wiecz. od- 
czyt profesora p. Kazimierza Rogoy- 
skiego. „Przyczyna do poznania o- 
becnego zadłużenia własności ziem- 
skiej w Polsce* W piątek 12 b. m. 
o godz. 8 m. 15 wiecz. odczyt sena-   

  

Druk. „Lux”, Żeligowskiego 1. 

— Byk zabójcą. Di 30 ub. m. w 
majątku 5zumsk, tejże gminy, pow. Wil.- 

Trockiego podczes pojenia bydła zcstał po- 

raniony przez byka Jan Jaskólowski, który 

po przywiezieniu do szpit. Św. Jakóba w 

dn. 1 b. m. zmarł. 
— Wskutek niedbalstwa. Przepro- 

vadzone dochodzenie ustalło, iż pożar w 

maj. Antowil gm. Niemeńczyńskiej pow. 

Wil.-Trockiego wybuchł w dniu 17 XII r. ub. 

wskutek wadliwego urządzenia pieca. 

Zniszczony został dach I sufit. Straty 
wynoszą 800 zi. 

Akta skierowano do prokurarora. (I) 

——————————— — н 

2 sądów. 
— Kiedy odbędzie się rozprawa 

94 komunistów. W dniu 12 kwietnia rb. 
odbędzie się w Sądzie Okręgowym wdłożo- 
na'w dniu 1 lutego rozprawa z powodu nie 
stawienia się głównego świadka Herciga— 
94 komunistów. : (zd) 

    

  
od 10—111 od 3—4; choroby wewnetrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. 

W szpltalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlenie, elektrycz: 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

  

  

zasadzie rozporządzeń Minlsterstwa | wy. W urzędzie wojewódzkim został jtora p. Bronisława Krzyżanowskiego 

Pracy i Opieki Społecznej będzie ! przedłożony statut związku podofice- ! „Obecna sytuacja gospodarcza” Wej- 

ž Wilno, Wilefska 28. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce 

z oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; 

2 Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 
% T i i i S iii a ai 

*|Kasa Chorych m. Wilna 
% na mocy art. 58 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. larąd Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 

o przymusowem ubezpieczeniu na wypsdek choroby |urządza na zakończenie karnawału w Kasynie 
da iad Ь. 131 1926 г. о 

R sg IA sieti Ši Wojewodski? Garn. (Micklewicza 13) dnia 13 lutego b. r. 

* przy ul. Wielkiej Nr. 46 odbędzie się HScR ru- # r 
Kagos należących do Sk. ORC : птосі\о}; | 
owe” oszacowanych na sumę zł. składającyc 

rzy P TO się z akomulatora, skrzynki i półskrzynki biegów, fi | INOWI- d) 0 

podatków wojew k © 2 łańcuchów do kół, 5 baków benzynowych, 20 
opłat stemplowyci starych opon i wału korbowego na pokrycie na-. 

| taryfy pocztowej leżnych na rzecz Kasy Chorych opłat w kwocie |Początek o godz. 23. Wstęp 5 zł. Strój kostjumo- 

kursu dolara od 1919 roku 835 uu gr. i wy lub maskowy. | 

d 1 uchomości obejrzeć a w dniu licytacji 

A S NE. od godz. 9 rano, spis a kios Lada sila i Wejście dozwolone tylko za okazaniem zaprosze 

1 wiele innych. 9 do 12 w Oddziale Egzekucyjnym Kasy Chorych | |nis, które specjalnie rozsyłane nie będą, a otrzy 

wojsk. garnizonu.   mać je można w Bibljotece Kasyna od godziny 
17—20 w dowództwach pułków I instytucjach 

runkach z dostawą do 

: 

  Adama Mickiewicza Nr. 33, m. 4 od 
  

ś plrebne NieSZKAN 
Ж od zaraz 4—5 pokoi w rejonie 

Mickiewicza, Żamkowa, Wileńska, 
giellońska. 

\ 

towska 18 m. 4. 

. 

Oferty proszę nadsyłać 
{ Ж ао Kurjera Wileriskiego pod „X. S“. Ж 

іЁые ОЕ ЭКЗ ЭКЕЕ ЭЕЕЕ 

Do wynajecia 
dužy pokėj z umeblowaniem, wszel- 
kiemi wygodami i łazienką, Zygmun- 

Dla M. G.   

"jednomyślność wśród dam 

SMI NSS 
“ Sprzedaž na dogodnych wa- 

WĘGIEL 
Górnośląski 

, firma „Elektrokan'* wielka 17,tel. 50 sA 

4 
Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

  

LICYTACJA. 

Nr. 32 (480) 

Ruch wydawniczy. 
„Oszczędność', tygodnik poświęcony 

sprawie krzewienia oszczędności w Polsce. 
—Nr. 4—5 zawiera: W obronie prawd nie- 
docenianych—R Woydalińsxi Parytet gospo- 
darczy—lnż. J. Jaskólski. Znaczenie szkol- 
nych kas oszczędności (Ili)—S. E. Bonkow- 
skl. Gospodarka samorządów miejskich w 
Świetle budżetu I kosieczn ści  oszczędno: 
ściowsch—Dr. L. Wł. Begieleisen. Technika 
propagandy: Krzewenie cszczędności w 

j szkole. Pomoce propegand' we; ilustrowane 
uletki dła młodzieży szkonej Numer uzu- 
pełnia bogata kronika skarbowa | gospo- 
darcza. Adres redakcji i administracji: War- 
szawa, Bracka 17. 

  

  

Rozmaiłości. 
Topienie czarownic. 

W Broken Hill w Rodesji w Poludniowej 
Afryce, skazano na śmierć Tomo Njendera, 
znanego w Kongo Jako „Mwanatesa“ czyli 
„syna Boga", przywódcę religijnej sekty 
kafrów, która ma na sumieniu utopienie 
22 krajowców podejrzanych o czary. 

Tomo głosił własną ewangelję, oblecu- 
jąc tym, którzy się dadzą przezeń ochrzcić 
że zobaczą swoich zmarłych krewnych 
1 dowiedzą się dokładnie o terminie bilskie- 
go przzjścia na świat Chrystusa. Przytem 
wynajdywał czarowników I topił ich w naj- 
bliższej rzece. „Prorcka“ | trzech jego 
wspólników skazano na śmierć. (9) 

Mody. 
Dekolt od dołu. 

    

Modnisie paryskie otrzymały z kance- 
larji gabinetowej wielkich magazynów ame- 
rykańskich oficjalny komunikat zapowiada- 
jący obowiązkowe przydłużenie sukien, na 
turalnie od dołu. Suchy świst jankesów 
buntuje się przeciw powabowi zbyt uja- 
wnionyca łydek. 

Pan Paquin właściciel największego w 
Paryżu magazynu mód, nie dał jednak ne- 
ruszyć swej suwerenności kontynentalnej I 
odpowiedział na dyktatorski odruch New 
Yorku stanowczą odmową. Paroła paryskie- 
go prezydenta mody opiewa: „Suknie mają 
być jeszcze krótsze”. Rozgniewał się on 
nawet na prasę, że szerzy jankesowy ślar- 
my. propagując przyd'użenie sukien, za- 
miast zająć się gorliwie podwyższeniem 
franka. Nie dziwić się byznesmenom z 
Wall-Street, że przydłużają suknie, skoro 
wciąż podposi się dolar. Fle cóż to może 
wzruszać szczerych Paryżan. 

Pan Polret, jako konkurent Paqulna, 
twierdzi, że nie zaszkodzą nieco diuższe 
suknie, gdyż krótkość Ich osiągnęła jnż o- 
stateczną granicę przyzwoltości, a pobudii- 
wość mężczyzn należy przystosować do Ta- 
chunków, które z uwagi na kurs franka 
muszą być coraz to dłuższe. 

Ankieta przeprowadzona w tym przed- 
miocie na łamach prasy wykazała dziwną 

eleganckich. 
Orzekły one, że suknie spacerowe mają 
nada! pozostać krótkie, natomiast suknie 
wieczorowe powinny być nieco dłuższe: 1 
wilk syty i owca cała, (r) 

    

miecza 

    

Kącik humorystyczny. 

Przyjaciółki. 

— Mam nadzwyczajny dar odczuwania 
tego, co ludzie mówią o mnie. 

— Ach, jak ty musisz cierpieć! 

(London Mail). 

Parlamentaryzm. 

Deputowany |.— Muszę zabrać głos 
i dowieść Izbie, że poświęcamy za dużo 
czasu na dyskusje. 

Deputowany |Il— I ja również. 

Deputowany III — I ja również! 
(„Le Cri de Paris") 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 7 powodu vyjaziu 
sprzedaje się restauracja 

z calem urządzeniem; 
również do sprzedania 
drewniany dom 12X21 
arsz. przy ulicy Szkąpier- 
nej za 550 dol. Dowie- 
dzieć się Ostrobramska 

20 m. 7. 

"Najtaniejlil 
Ubrać się można w pra- 

cowni damskich su* 

aiš klen przy ulicy Rydza- 
miglego 7—2. Wykona- 

domów nie szybkie 1 staranne. 
Przyjmują się roboty rę* 
czne: haftowanie, wyszy- 

wanie cżetem I t, p. 

Dowynajęcia 
stajnia parokonna i garaż 
samochodowy na 2 Sa- 
mochody lub taksometry. 
Wiadomość: u!. Ad, Mi- 
ckiewicza Nr. 43 m. 7. 

Wdówka 
samotna poszukuje ро- 
sady domewej, może ra- 
zem | z szyciem. W mie- 
ście lub na prowincji. 
Zamieszkała ul. Chełmska 
6—9 Satulewicz Weronika 

  

6 

MV 

  

godz. 11 do 3. 

s = i { ma m 

i W dniu 16-go lutego o godzinie 12ej w po- su szkania 

|| k "ludnie odbędzie się w Rudnicklem Państwowem A k W nie 

PŚ ( Nadleśnictwie stacja kolejowa Jaszuny przetarg na poko WE AA w 

prawo łowienia ryb na jeziorze „Kiernowo” o po- cenie 30 — ю zł. Oferty 

ul. PŚ | wierzchni 70—ha; bliższe informacje w kancelarji | ” Redakcji dła_ „Poszu: 
AP Nadleśnictwa. kującego“. 

Nauczycielka 
Zgubioną 'Pilsla 

książedzkę wojskową na 
imię Ossera Šuperfelna 
urodz. w roku 1886 unie- 

ważnia się. 

Skradzioną |?? 
książeczkę wojskową 1 
legitymację na imię Teo- 
dor Czunilkin 

: žnla się. 

  

  
  

Hakladowa 

LUX“ 
WILNO, 

aniews-| ml, Żeligowskiego 1. 

  szkoły powszechnej ze 
| znajomością pracy blue 
|rowej poszukuje posady 
w miejscu lub na wyjazd. 

| Zgłoszenia Administracja 
„Kurjera Wileńskiego” 

sub. „S W“ 

| wyżeł 
| rasy pojnter niemiecki 
7-0 miesięczny do sprze” 
dania. Garbarska 1 m. 14 

drukarnia 

  

Redaktor odpowiedzialny Kazimierz Sokołowski,


