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* Szopka Akademicka 
przedstawienia codziennie w lokelu „Ogniska“ Akademickiego — 

* ul. Wielka 24 Początek 0 god:.8 e] wiecz. Ceny znacznie obni- 
* żone od 50 gr. do 3 zł. Śpieszcie siebie i swoich zna- 

Jomych ujrzeć, bo przedstawienia dobiegają końca. 
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Krok naprzód. 
Po dłuższym okresie stałego pom- wszelako wyrsźną tendencję środ- 

niejszania stę wag! iznaczenia krajo- kową. 

wych sił społecznych w ksztaltowa- 3 Zakłopotanie Zjazdu z powodu 
niu się własnych, bezpośrednio spo: roli „Vor parlamentu" krajowego, ja- 
łeczeństwo miejscowe dotyczących ką mu wbrew jego intencjom, wbrew 

spraw i stosunków Zjazd Grodzień- centralistycznej wierności większości 
ski jast wielce charakterystycznym sume okoliczności narzucały, było b. 
objawem reakcji przeciwko tej wlas- duże i niejednokrotnie znajdowało 
nej niemocy, przeciwko całkowitemu swój wyraz. Usiłowano wciąż z tej 
przekazaniu troski o urządzenie kra- i tamtej strony podkreślać apolitycz- 

/ju io jego podniesienie z upadku— ny charakter zjazdu, co się miało 
centralnym instytucjom państwowym, nawet wyrazić przez wyeliminowanie 
kierowanym przez ludzi przeważnie partyjnych działaczy sejmowych z ue 
dobrej woli, lecz często ciasnej głowy, działu w pracach przez zjazd zapo- 
a z reguły małej znajomości rzeczy. czątkowanych. 

Nie zamierzam oćeniać za рото- Żastrzeżeń tych zbyt serjo jednak 
cą zimnego rachuaku politycznych i nie potraktowali sami leaderzy Zjaz- 
społeczno-gospodarczych uchwał zjaz- du. Nie można łudzić się, aby w na- 
du, ani też przesądzać ich żywotnoś- szych warunkach jakieś szersze za- 
ci lub szans na zrealicowanie, Są mierzenia na niwie organizacyjnej 
to rzeczy, z któremi może się stać pracy społacznej i gospodarczej dały 
tak lub inaczej, zależnie od rozmai- się wyodrębnić od spraw politycz- 
tych okoliczności, te zaś ostatnie w nych. 

ocenie Zjazdu jako pewnego psycbo- Oczywiście — i bardzo słusznie 
logicznego momentu naszego życia — akcja polityczna nie była celem 
krajowego nie mają istotnego znacze bezpośrednim Zjazdu. Lecz któż po- 
nia. * trafi zrealizować choć cokolwiek z 

Z tego właśnie stanowiska przy» tego, co Zjazd wniósł w swoje u- 
patrując się dwudniowym obradom, chwały i dezyderaty natury gospo- 
uznać trzeba Zjazd Grodzieński za darczej bez uprzedniego zetknięcia 
mający poważne znaczenie, aw swym się i takiego czy innego ustosunko* 
przebiegu, oraz różności i głębi od- wania się do zagadnień politycznych 
działywających ma jego nastrój mo- miejscowych? 
mentów — za niezmiernie ciekawy. Żadna abominacja do polityki tu 

Gdyby należało znaleść kilka głów- nie pomoże. Przyzna to również, 
nych cech, wybitnie charakteryzują- przypuszczam i p. Kamiński po pew- 
cych Zjazd i odróżaiających go od nym czasie, chociaż zapowiadał, że 
podobnych doń zbiorowisk ludzkich, w razie jeżeli Tymcz. Rada zacznie 
to wypadłoby w pierwszym rzędzie się zajmować polityką, natychmiast 
zwrócić uwagę na następujące: z niej ustąpi. Trzeba mieć nadzieję, 

1. Zjazd wziął na siebie rolę suro- že w rzeczy samej Rada polityką, 
gatu rzeczywistego przedstawicielstwa jako taką, się nie zajmie. Lecz, że 
interesów i potrzeb Ziem Wschod- jej pośrednio nie uniknie—to pewno. 
nich. Stwierdził w ten sposób, przez 4) Zjazd w swej uchwale zasadni- 
delikatność uczuć w stosunku do o: czej zeszedł ze stanowiska wylgoz- 
becnych ma sali posłów i senatorów ności narodowej. Tumult uczyniony 
unikając wyraźnego postawienia spra- Przez kilku prawicowych jego ucze" 
wy, — zupełną niemoc i bezpoży- stników i podtrzymany przez „gale- 
teczność tego przedstawicielstwa kra. rę” Podczas referatu p. Świechow- 
jowego w Sejmie, które, rozproszone skiego bynajmniej nie był wyrazem 
pomiędzy zwalczejąco się stronnictwa | nastrojów większości Zjazdu. ' Wspo- 
ogólno - polskie. mie stanowi żadnej | mniana uchwała ma to zasadnicze 
większej siły politycznej i w swoich , Znaczenie, że otwiera drogi do real. 

klubach nawet zrozumienia dla inte , nej współpracy na polu społecznem 
resów kraju zdobyć nie może, i gospodarczem społeczeństwa pol- 

2. Zjazd nosił wewnątrz siebie przez skiego z innemi  narodowościami 
cała dwa dni trudny do rozwiązania miejscowaini, 
dylemat. Konieczność wytworzenia ja. |  Znamiennem jest, że to stano 
kiejś zorganizowanej realnej siły, spo- | wisko było b. mocno podtrzymane i 
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łeczńej na miejscu, reprezentującej EA 

jako całość — zapoznane interesy kra- 
ju, kolidowała z dążeniem do unik- 

nięcia zarzutu dzielnicowego sepa- 

ratyzmu lub sutonomizmu, 

Tak więc gen. Babiański, daleki 

od wszelkich pod tym względem 

skrupułów proponował wprost utwo- 

z” rzenie odrębnego stronnictwa kreso- 

wego, o charakterze ponadnarodo- 

wym Sen. J. Maciejewicz znów nie- 
zmiernie czuły na tego rodzaju za- 

rzut, laurował tę samą w gruncie 
rzeczy ideję w odpowiedniej dla sie- 

bie formie „Polskiej Redy Narodo- 

wej na Kresach*. Były to 2 krańce 

wachlarza, pomiędzy któremi przesu= 
wało się stanowisko Zjazdu, mające 

* 

w silnym ataku dyskusyjnym prze» 

ciwko prawicy, przeprowadzone przeź 
centrową, najliczniejszą grupę Zjazdu, 

składającą się z działaczy dawnych 
Rad Ludowych, Straży kresowej i 
związanych z niemi organizacyj osad: 
ników, Kółek rolniczych i t. p. 

Grupa ta o bezsprzecznie znacz- 
nych walorach organizacyjnych i wiel- 
kiej sprężystości społecznej, odegrała 
na Zjeździe centralną rolę. Są to 
neo-nacjonališci, którzy, odrzucając 
przestarzałe i beznadziejne obecnie 
metody narodowej demokracji, uzna* 
li, przyjrzawszy się zbliska rzeczywi- 
stości, że jedynym środkiem do roz* 

szerzenia wpływów kultury polskiej   na Ziemiach Wschodnych, a zarazem 
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KIKI EGZ KIK KEES Aka KKK edy metode zdobycia. sobie cb. 
watelsiwa wśród autochtonów jest | 

współpraca ma polu społecznem i 

gospodarczam z ludnością miejscową | 

bez różnicy wyznania i narodowości. 
Ten neo-nacjonalizm łączy się z ra: | 

dykalizmam jspołecznym, przez co 

zdobywa Sobie w miejscowych wa- 

runkach mocne podstawy działania. 

Na tle rzeczowego wniosku posła 

Chomińskiego w sprawie reformy 

rolnej uzgodnienie stanowiska krajo- | 
wej lewicy z centrum Zjazdu okazało 

się możliwem. 

5. Absencja lewicy ludowej, spo- 
wodowana burdą kilku prawicowych 

krzykaczy podczas referatu p. Świe- 

chowskiego, była nie tylko błędem 

taktycznym. Krok grupy posłów z 

sen. Kalinowskim i posłem  Wędzia- | 

golskim na czele uczynił poważną 

szkodę własnym ich interesom Po" ; 

litycznym. Usunął ze Zjazdu czynnik 

o zdecydowanej fizjonomji krajowej, | 

który nie zawahał się postawić hasła 

autonomji, lecz zrezygnował natych- 

miast z politycznej walki o jego zre-- 

alizowanie, \ 

Krajowa demokracja, obecna na 

Zjeździe, zamiast porozumieć się w 

sprawach, w których to porozumie- , 

nie było możliwe, została w ten spo- | 

sób bardzo cslabioną baz żadnego 

istotnego powodu. Ci z niej, którzy ' 
pozostali, wzięli jednak na siebie 

ciężar odpowiedzialności i—rebus sic 

stantibus—partji nie przegrali. 

6. Opuścił Zjazd z djamnetralnie 

niemal przeciwnych powodów także 

p. Eugenjusz Starczewski, jedyny, 

poza p. Bieniewskim, przedstawiciel 
Wołynia. Poniżej znajdą czytelnicy 

motywy tego kroku, złożone na 

piśmie Prezzdjum Zjazdu. 

Motywów tych podzielić nie spo- 

sób. Występuje w nich bojaźliwość 

Polaka z Wołynia, pozostającego pod 

silnem wrażeniem. emancypacji mas 

ukraińskich. P. Starczewski swoją 

niewierą w asymilatorskie zdolności 

państwowości i kultury polskiej na 

tamtym terenie przenosi całkowicie 
na północ. Chciałby odgrodzić się od 
innych narodów krajowych, zorgani- ' 

zować się wewnątrz siebie, okrzep- 

nąć I wtedy. dopiero wyjść ze swojej 

skorupy. Jest to typowa psychika 

„mniejszościowa” zrozumiała u poli 
tyka, który przeszedł zdecydowanie 
do defenzywy. 

7. Zjazd cechował niezmiernie 
poważny, skupiony i głęboki stosu: , 
nek do rzeczy, które były tematem 
jego obrad. Napięcie uwagi, jakie 
malowalo się na twarzach obecnych 
na sali podczas przemówień — wie- 
lu o b. wysokim poziomie — było 
zastanawiające i zgoła niepowszednie 
Mówcy mieli niezmiernie podatny 
grunt do wywoływania nastroju na 
sali. Nastroje te zmieniały się i falo: 
wały w sposób tak widoczny, jakgdy- 
by kierowała niemi ręka hypnotyze- 
ra. Dochodziły do największego na: 
pięcia przy omawianiu kilkakrotnie 
powracającej pod obrady — już па- 
wet po formalnem jej załatwieniu! — 
poprawki p. Starczewskiego. 

Przełom w psychice, który rozpo- 
czął się na tle dotychczasowych u- 

święconych r formulek nacjonalistycz: 

nych i ślepej, pokornej wiary we 
wszechzaradnošė centralizmu, doko- 
nywał się powoli, z całkowitem jak- 

gdyby zrozumieniem u ludzi jego 
znaczenia. 

Ten psychologiczny moment Zjaz- 
du jest zarazem najbardziej interesu- 

jącym, najbardziej realnym jego re- 

zultatem, 
Tastis. 

groszy. Układ ogłoszeń na 1-e] str. 
Terminy druku mogą być przez 

Sprawa desygnowania pos. Barlickiego do 
rządu. 

Dwie koncepcje P. P. S. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. premier Skrzyński przyjął wczo- 
raj pos. Niedziałkowskiego (PPS), 
który poinformował p. premjera o 
środowej uchwale kl. PPS w sprawie | 
desygnowania 
rządu. 

Pos. Niedziałkowski w rozimowie 
prywatnej z dziennikarzami wysunął 

pos. Barlickiego do 

,2 koncepcje udziału pos. Barlickiego 
„w rządzie: 1) stanowisko wice - mi- 
nistrą, /2) stanowisko ministra robót 
publicznych z szerokiemi kompeten- 
cjami, zwłaszcza co się tyczy walki 
z bezrobociem, jak również z tym 
warunkiem, iż p. Barlicki, jako mi- 
nister robót publicznych, brałby u- 

dział w posiedzeniach komitetu po- 
litycznego i ekonomicznego -Rady 

Ministrów, | 
Jeśli idzie o pierwszą koncepcję, 

to ma ona mniej szans do zrealizo- 
;wania się ze względu na to, iż mu- 
sianoby tutaj przeprowadzić szereg 
pertraktacyj z innemi stronnictwami, 
wchodzącemi w skład rządu, 

Istniało więc prawdopodobieństwo, 
że p. Barlicki obejmie stanowisko 
ministra robót publicznych. 

O godz. 5ej po południu p. pre- 
mjer Skrzyński zaprosił do siebie 
pos. Barliekiego, z którym odbył 
dłuższą konferencję. 

Konierencja premjera Skrzyńskiego z posłem 
Barlickim 

nieukończona — dalszy ciąg jutro. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

WARSZAWA. 11.I, (Pat.), Premjer 
Skrzyński odbył dziś dłuższą konfe- 
rencję z posłam Barlickim. Konfaren- 
cja dotyczyła charakteru, w jakim 
poseł Barlicki w myśl wczorejszej 
uchwały Z.P.P. S$. wszedłby do rzą- 

du. Konferencja nie została zakoń- 
|<zona. Jutro odbędzie się jej dalszy 
jciąg, przyczem zapadnię ostateczna 
„decyzja w sprawie wstąpienia: posła | 
| Barlickiego do rządu. 

Wyjaśnienia p. premjera Skrzyńskiego. 
(Telefonen: od własnego. korespondenta z Warszawy). 

Po wyjścia od p. marszałka Sej- 
mu p. premier Skrzyński udzielił ze- 
branym przedstawicielom prasy na- 
stępujących wyjaśnień co' do nomi- 
nacji pos. Barlickiego. 

„Merytorycznie rzecz jest już za- 
łatwiona. Pozostają jeszcze do umó- 
wienia pewne drugorzędne szczegó- 
ły. Jutro nominacja będzie aktem 
dokonanym p. Barlicki obejmie te- 
kę Ministerstwa Robót Publicznych. 

Postulat PPS co' do udziału w 
komitecie ekonomicznym i politycz 
nym Rady Ministrów będzie prawdo- 
podobnie uwzgłędniony*. 

| Na zapytanie naszego korespon- 
denta, jak się przedstawia kwestja 
naczelnych władz wojskowych, p. 
premjer odprwiedział, że członkowie 
gabinetu będą mogli w bieżącym ty- 
godniu z tą sprawą szczegółowo się 
zapoznać. 

Nowe możliwości. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W związku z ńominacją pos. Bar- 
lickiego na stanowisko Ministra Ro- 
bót Publicznych cowiadujemy się o 
możliwości powo 'nia politycznego 
wice-ministra robó. publłcznych. 

Wiceminister ten nie byłby co 
prawda członkiem kl. Piasta, lecz w 
każdym razie jednostką obozu lewi: 
cowego, zbliżonego sympatjami do 
Piasta. 

Ważny obiad polityczny w Belwederze. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy), 

Wczoraj o godz. 8 wiecz. odbył 
się w Belwederza obiad na cześć 
członków rządu, wydany przez p. 
rezydenta Rzeczypospolitej. Według 

zwyczaju p. Prezydent podejmuje o- 
bizdem każdy nowy rząd. 

|. Nie jest wykluczone, iż w Beiwe- 
| derze były omawiane również aktu- 
jalne kwestje polityczne, a zwłaszcza 
jsprawy, dotyczące ustawy o organi- 
I zacji naczelnych władz wojskowych. 
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P. Eugenjusz Starczewski, jeden z Inl- 
cjatorów Zjazdu Grodzieńskiego nadsyła 

nam treść pisma, złożonego przez niego 

Prezydjum Zjazdu w drugim dniu obrad z 
powodu negatywnego stanowiska zajętego 

przez Zjazd w stosunku do zgłoszonej przez 

p. Starczewskiego poprawki, żądającej by 
przyszła Rada która w wyniku Zjazdu ma 
powstać, ograniczyła się tylko do skonsoli - 

dowania zrzeszeń | organizacyj polskicb. 

„Stosownie do deklaracji, złożo- 
nej na plenum Zjazdu po odrzuce- 
nju przez Zjazd poprawki mojej o 
dadaniu 
jednego wyrazu „polskich*, wyjaś- 
niam moje opuszczenie Zjazdu. 

Będąc przewodniczącym Komisji 
Administracyjnej Zjazdu pozbawiony 
byłem możności uczestniczyć w Ko: 
znisji Organizacyjnej. Skutkiem tego 
ze zdziwieniem wysłuchałem na pie- 
num uchwałę tej Komisji o zaprojek- 
towanej organizacji „przedstawicieli 
stowarzyszeń społecznych i gospo- 
darczych” bez dodatku „polskich“, 
Wszak zadaniem i hasłem Zjazdu, 
stosownie do rozesłanych zaproszeń 
Komitetu Organizacyjnego było za- 
początkowanie konsolidacji  spole- 
czeństwa polskiego na Ziemiach 
Wschodnich i złagodzenie waśni par= 
tyjnych. W tym celu mógł być po- 
wołany przez Zjazd tylko jakiś jego 
organ wykonawczy, mający na celu 
delsze starania o tę konsolidację. ' 

przynajmniej do uchwały | 

Tymczasem takim erganem nie mo- 
jże być Rada, złożona z przedstawi- 
jcieli stowarzyszeń społecznych i go- 
spodarczych, z opuszczeniem dodat 
jku „polskich”. Komisja Organizacyj- 
|na, jak się wyjaśniło, świadomie o: 
| puszczając ten wyraz, zaprojektowa- 
ła organizację, która nie może re- 
prezentować społeczeństwa polskie- 
go, ale ma widocznie na myśli 
współżycie z innemi narodowościa- 
mi. | ten cel jest chwalebny, ale w 

jdanym wypadku nie o to chodziło, i 
jjeżeli te dwie rzeczy złączyć, to żad- 
|nej się nie osiągnie. 

| stanowisko Zjazdu może wielką spra- 
wę konsolidacji naszej na Ziemiach 
Wschodnich tylko opóznić, nie wi-| 
działem innego wyjścia, po odrzuce- 
niu poprawki o wstawienie wyrazu 
„polskich*, jak zrzec się uczestnict- 
wa w Zjeździe. Cieszę się, że wystą- 
pienie to miało ten skutek, że po: 
wzięta został uchwała, upoważniająca 
Radę do zmiany charaktaru organi: 
zacji. Należałoby co do tego porozu- 
mieć się z grupami naszego spałe- 
czeństwa, które w Zjeździe nie ucze- | 
stniczyły i w ten sposób myśl pier- 
wotną Zjazdu, skonsolidowania prze: 
dewszystkiem społeczeństwa polskie- 
go, w pćłni utrzymać”. 

Eugenjusz Starczewski. 
dnia 8 lutego 1926 r. 

Grodno. 

ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-ej 
stronie 10. Komunikaty op tekstowe) za wiersz milimetrowy 30 

Wobec tego uważając, że cel, 
| Zjazdu został spaczony, i że takie 

Cena 15 grosży. | 

MIEZALEŻNY ORGAM 
DEM OKRATYCZKY. | 

i i a i iii iii CZ P" 

6-0 łamowy, na 4-ej str. 10-cio łamowy. 
administrację zmienińne dowolnie.   

S. p. Leon Bielawski 
W środę d. 10 b.m. nagle zakoń” 

czył życie w Grodnie jeden z najstar= 
szych i najzasłużeńszych działaczy 

miejscowych, ostatnio notarjusz przy 

Sądzie Okręgowym, š. p. Leon Bie- 
lawski. 

Zmarły jeszcze za czasów rosyj- 
skich ogniskował wespół z Elizą O- 
rzeszkową społeczno'kulturalne życie 
polskie w Grodnie. 
niepodległości ś. p. Bielawski nie za- 
przestał swej pracy i w dalszym cią- 
gu odegrywał poważną rolę w miej- 
scowych poczynaniach społecznych. 

Wraz z posłem Łaszkiewiczem i 
P. p. Osmołowskim i Starczewskim, 
był inicjatorem i organizatorem Pol- 
skiego Zjazdu Krajowego, który od- 
był się w Grodnie 6 i 7 lutego r. b. 
i którego został obrany przewodni 
czącym. 

Śmierć ś. p. Leona Bielawskiego 
stanowi dla Grodna b. ciężką stratę. 
Łączymy się wraz z Jego rodziną i 
przyjaciółmi w żalu nad zwłokami 
tego prawego i zasłużonego obywa- 
tela. 

Wiadomości polityczne, 
: Podług informacji 
' Odczyt p. r. „Nowego Kurjera Pol- 
j Gerlacha. skiego”. Przybyły — о- 
, negdaj do Waszśwy. znany demokra- 
tyczny publicysta niemiecki p. Hell- 

|muth, on Gerlach, redaktor tygod* 

  
  | 

nika „Die Welt am Montag”, wygło- 
sł wczoraj w Stowarzyszeniu Przyja- 
ciół L'gi Narodów w Warszawie od 
czyt na temat „Niemcy reakcyjne i 

, Niemcy demokratyczne”. 
|  Prelegent wyszedł z założenia, że 
następuje chwila, kiedy porozumienie 

' między narodami musi przejść z dzie” 
'dziny mrzonek do rzeczywistości. - 
(Zdaniem prelegenta, monarchizm 
niemiecki jest teraz o wiele mniej 
groźny niź przed dwoma laty, Odro* 
dzić naród niemiecki w sensie współ- 
pracy pokojowej z innemi narodami 
Europy uda się za pomocą wychowa” 
nia młodzieży w duchu pacyfistycz- 
nym. 

Po odczytaniu nastąpiła dłuższa 
dyskusja. Na zebraniu byli obecni 
przedstawiciele elity intelektualnej 
społeczeństwa polskiego, w ich licz- 
bie p.p. Bukowiecki, sen. Buzek, dr. 
Chodźko, prof. Konie, Kucharzewski, 
Lednicki, Nagórski, sen. Posner. Si- 
mon, Sokolnicki, min. Targowski, Te- 
nenbaum, Wieniawskij i t. p., oraz 
przedstawiciele prasy warszawskiej i 
zagranicznej. 

15 bm. przyjeżdża Przed nowem 
Warszawy poseł sock, SiE R owań handi, Rzplitej P. w Berlinie 

polsko -niem. bp, Olszowski. у 
- Przyjazd jego, jak się dowiadu e- 

my, pozostaje w związku z rokowa- 
niami polsko:niemieckiemi, 

Rokowania te rozpoczną się do- 
piero w pierwszej połowie marca, 
gdyż obustronne studja nad doręczo- 
uemi sobie wzajemnie listami towa- 
rów i stawęk celnych nie będą mo- 

"gly być wcześniej ukończone. 

Z naszej strony M-stwo Przem. i 
Haodlu pracuje w przyśpieszonem 

| tempie nad uzgodnieniem odnośnych 
stanowisk zalnteresowanych grup go- 

| spodarczych. 

18 bm, będą wzno- 
a wione w Berlinie ro* 

likwidacji kowania likwidacyjne 
mienia nie- z Niemcami na pod- 
miele stawie art,297 trakta- 

tu wersalskiego, do* 
,tyczącego m. in. likwidacji mienia 
, niemieckiego w Polsce. 

j Rokowania te będą prowadzone 
{ па podstawie szczegółowego wykazu 
niaruchomošci, nieobjętych przez li- 
kwidację. 

',, Rokowania o zawarciu konwencji 
kolejowej polsko-niemieckiej prowa- 
dzone są w Berlinie b. ener 
i niebawem zostaną zakończone, 

  

Po odzyskaniu: 
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7 Seimu Sprawa ustawy o naczelnych władzach = |Narady Brianda z Vanderveldem w spra- I turki 

OSK a. i wojskowych. (wie przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów. l JASIA lałtckich. 
3 (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) ! Łotwa. 

Komisja Robót Pubiiczn. 
Sejmowa Komisja Robót Publiczn. 

na dzis. posiedzeniu uchwaliła w Il 

czytaniu projekt ustawy o regulacji 
i utrzymaniu dróg wodnych. 

Komisja Budżetowa. 

Sejmowa Komisja Budżetowa na 

dzis. posiedzeniu przystąpiła do ob- 

rad nad preliminarzem budżetowym 

na r. 1926. 
Na wstępie przewodniczący Komi 

sji i referent generalny budżetu pos. 

Głąbiński (ZLN) dał ogólny pogląd 

na sprostowany preliminarz budżeto- 

wy na r. 1926 w porównaniu z pre- 

liminarzem,* /przedstawionym przez 

rząd poprzedni i w porównaniu z 

wydatkami finansowemi r. 1925. 

Preliminarz dochodów przewiduje 

na rok 1926 sumę 1.528 miljorów, a 

doliczywszy do tego 72 miljony, któ- 

re mają dać przedsiębiorstwa pań- 

stwowe po reorganizacii, ogólna su- 

ma dochodów wyniesie 1.600 miljo- 

nów. Ogólca suma wydatkėw prell- 

miaowanych wynosi 1.730 miljonėw, 

brakujące 130 miljonów mają być 

zaoszczędzone zapomocą reformy ad 

ministracji tak, że suma wydatków 

zrówna się z sumą dochodów. Wy- 
datki faktyczne w roku ub. wyniosły 

2.052 miljonów, a więc 452 miljony 

więcej od preliminowanych obecnie. 

Wydatki zaś, preliminowana przez 

rząd poprzedni, przewyższały sumę 

obecną o 284 milj. 
Rząd obecny oparł preliminarz 

dochodów na wynikach ub. roku. 

Obniżył jednak w niektórych rubry- 

kach te dochody, a mianowicie wpły- 

wy z podatku przemysłowego preli- 

minuje 6 47 milj, z ceł o 85 milj. 

mniej niż w roku ubiegłym. Nato- 

miast podniósł dochody z podatku 

od cukru o 10 milj., podatku docho- 

dowego o 6 milj., z monopolu tytu- 

niowego o 17 milj., spirytusowego o 

o 27 miljon. Nowych podatków rząd 

nie wprowadza, podatek majątkowy 

zaś preliminuje w sumie 60 miljon., 

„to jest w takiej, jaka wpłynęła w ro- 

ku 1925. 
Sprawozdawca generalny zwrócił 

uwagę na to, że rząd musi mieć za* 

rezerwowane pewne sumy La wydat- 

ki nieprzewidziane, np. na bszrobo- 

cie, które już obecnie wynoszą w 

preliminarzu znacznie wyższą kmotę, 

aniżeli w r. ubiegłym. Także wydatki 

na długi państwowe muszą być wyż- 

sze z powodu spadku kursu złotego. 

podwyżka ta wynosi 33 milj. Wresz- 

cie z tytułu gwarancyj państwowych 

rząd był świeżo narażony na znaczne 

wydatki, będąc zmuszony do pokry- 

cia zobowiązań T-stwa Kooperacji 

Rolnej. 
W sprawie bilonu i bilstów zdaw- 

kowych rsferent wypowiedział zapa- 

trywanie, że ilość ich w obiegu w 

myśl obowiązujących przepisów win- 

na być liczona wedle sumy dokona- 

nej emisji bez pogwałcenia tej ilości, 

jaka, znajduje się w Kasach Państwo- 

wych, w kasach Banku Polskiego. 

Wobec tego, że sprawa ta przez p. 

Ministra Skarbu była inaczej inter- 

pretowana, Komisja budżetowa po- 

wzięła w tym kierunku jednomyślną 

uchwałę formalną. 
| W dalszy ciągu posiedzenia Mini- 

ster Zdziechowski odpowiedział na 

skierowane do niego zapytania człon* 

ków Komisji. W szczególności wyjaś- 

nił, że był zmuszony uczynić znacz- 

ny wydatek w funtach szterlingów z 

powedu gwarancji, udzielonej T-wu 

| Kooperacji Rolnej przez rząd poprzed-, 

ni. Wobec tego, że Kooperacja rolna 

sama wypłaty nie uskuteczniła, wy- 

datek wynosił ckoło 1 miljona dola- 
rów. 
"W sprawie bilonu i biletów zdaw- 

kowych, p. Minister podziela zapa- 

trywania referenta: generalnego. 

Na zapytanie posła Pragera (PPS) 

w sprawie ceny cukru Minister przed- 

stawił stan prawny tej sprawy, stwier- 

dzając między innemi, że rząd nie 

jest powołany do oznaczania cen cu- 

kru, a jedypie do ich uregulowania 

na podstawie wniosków cukrcwników. 

Dyskusję ogólną ukończono. 

Na posiedzeniu piątkowem poseł 

Harusewicz (ZLN) wygłosi referat o 

prelimicarzu Sejmu i Senotu, 

Z komisji prawniczej. 

Zmiana przepisów notarjalnych 

na Ziemiach Wschodnich. 

WARSZAWA. 11.11. (Pat.) Sejmo- 

wa komisja prawnicza na dzisiejszem 

posiedzeniu przyjęła w trzeciem czy- 

taniu 0 zmianie przepisów notarjal- 

nych, obowiązujących na terenie b. 

zaboru rosyjskiego. 

Tańców salonowych nowoczesnych 
wyucza w kompletach I oddzielnie 

art. Dal, Ali. Walden-fankus 
Zapisy i informiacje codziennie 

od 4—6 popołudniu Mickiewicza 
22 m. 40. ; 

(wejście główne jak do Kina 
„Polonji“). 

    

} 
P. premier Skrzyński odwiedził p. cych, między innemi sprawę o orga", 

marszałka Sejmu I w dłuższej prze- | nizacji naczelnych władz wojskowych, 

szło godzinnej konferencji omówił | poruszoną jak wiadomo, na ostatniem 

z panem marszałkiem zarówno spra- | posiedzeniu Rady Ministrów przez 

wę nominacji p. Barlickiego, jako | min. spraw wojskowych gen. Żeli- 

PARYŻ. 11-Il. (Pat). Matin pisze, że Briand i Vanderwelde wyrazili je: 
dnomyślny pogląd, że formalności związane z wstąpieniam Niemiec do Ligi 

winny być załatwione wtaki sposób, aby Niemcy mogły stać się członkiem 

Łigi w jaknajkrótszym przeciągu czasu. Obaj ministrowie są zdania, że ani 

Niemcy, ani państwa sprzymierzone _nie mają podstawy do rozpoczynania 

bezprzedmiotowej polemiki w sprawie stanu liczebnego wojsk okupacyjnych 

(Wywiad „Kurj. Porann." z dn. 

kami rządowemi. 

tacje z p. Prezesem gabinetu były w 
jakikolwiek sposób toczone. Wobec 
tego wolę to nazwać rozmowami. 

Jasno zawsze wypowiadałem się, 
że ustawa o najwyższych władzach 
wojskowych, wniosiona do Sejmu 
przez poprzedni rząd, jest szkodliwa 
dla wojska, pierwszy warunek powsż- 
niejszych rozmów stawiałem wycofa* 
nie tej ustawy z sejmu, do czego, 
jak wiadomo, jest zawsze upoważnio- 
ny rząd i prezes ministrów. Z chwilą, 
gdy się dowiedziałem o próbie akty- 
wowania tej ustawy, zdecydowal:m 
wyraźnie nie znosić nadel ubliżającej 
w stosunku do mnie i do wojska, 
gry handlowania między stronnictwn- 
mi i partjami oraz prezesem Rady 
Ministrów. 

Nigdy nie rozumiałem i nie ro: 
zumiem braku odwagi cywilnej u lu- 
dzi, którzy gotowi są zawsze zapew- 
niać, że o powrocie moim do prncy 
państwowej tylko marzą, robiąc przy 
tem, jak male pieski, wszystkie moż- 
liwe, małe, drobne, nikczemne obra- 
zy, w rodzaju komisji historycznej z 
fałszywemi dokumentami, w rodzaju 
prób dyskutowania stale o mnie be: 
zemnie, jakoby dla dogodzenia i sa- 
tysfakcjonowania mnie. System ten, 
tak stały w naszem państwie, który, 
sądziłem, będzie po upadku poprzed- 
niego gabinetu. zaniechany, został z 
lubością przyzwyczajeń w tej sprawie 
wznowiony w całej rozciągłości z ca- 
łą nienależną takiej procedurze po- 
wagą, i to w kwestji obrony państwa 
w razie konfliktu zbrojnego. 

Gdy pomyślę, że ten system zwią- 
zany z ustawą jest nie czem innem, 

jak aktywizowaniem wszelkiego ro' 
dzaju „Nsczelnych Dowództw” jako 
prawa dla Polski i gdy z własnego 
doświadczenia wiam, jak te instytuc- 

Pierwszy Marszałek Polski udzie- ; 
lit obszerniejszych wyjaśnień w spra-, 
wie sytuacji, jaka się wytworzyła po, 
ostatnich Jego rozmowach z czynni- | 

|ważnie od służby w wojsku uciekali, 

„Nie mogę twierdzić, aby pertrak: | 

  
je „Naczelnych Dowództw” ułatwiały | 
swoją pracą nie komu innemu jak 

0 stałe miej da enie i Doki w Radzie ii Karodów. 
(Głosy prasy francuskiej). 

PARYŻ. 11.1. (Pat.). W związku z rozmową Brianda z Vanervelde 

też szereg aktualnych spraw bieżą- i gowskiego. 

Dówiadzenia Pierwszego Marszałka Polki 
10 b. m, Nr. 41 — w skrócie). 

nieprzyjacielowi uzyskanie przewagi 

nad nami, — nie mogę nie być o- 

burzonym na ludzi, którzy nigdy w 

;w Nadrenii. Poczynione zostaną niezbędne zarządzenia, mające na celu 
| uwolnien'e ludności niemieckiej od ciężarów okupacji. 

PARYŻ. 11 Ii. (Pat). Briand i Vandervelde odbyli naradę w sprawie 

ewentualnych następstw wejścia Niemiec do Ligi Narod., oraz rozpatrzyli 

sprawę rozszerzenia Rady Ligi przez wejście do niej Belgji, Polski i Cze: 

, chosłowacji, domagających się stałego miejsca w Radzie. 

Briand -- delegatem Francji przy Lidze 
Narodów. 

skórze żołnierza nie byli, gdyż prze- 

a później wyciągali ręce po bene- 
ficje. 

Gen. Żeligowski stale rozmawiał ; 
ze mną i twierdził, że za główne za- 

danie poczytuje sobie wprowadzenie 
mnie do czynnej służby w armji. To 
też był dzisiaj u mnie i oświadczył, 

że czyni ostatnią próbę spowodowa- 

nia cofnięcia tej ustawy z sejmu. Po- 

szedł, o ile mi się zdaje, z gotową 
dymisją w kieszeni. 
nic, jak dotąd, zarzucić gen. Zeligow- 

skiemu, którego, zdaje się, ta Szar: 

panina kosztuje nawet trochę zdro- 

wia. 
P. Moraczewski stawiał jako jeden 

z postulatów przy wstępowąniu do 

gabinetu — jak mi to sam oświed: 

czył — powrót mój do wojska, nie 

chcąc być ministrem, jeśli sprawa ta 

nie będzie stanowczo zdecydowane. 

Prosiłem go wówczas, a było to 

przed samem sformowaniem gabine- 

tu, by zechciał nie wiązać swojej ©- 

soby z tą sprawą. Uczyniłem zaś tax 

dlatego, że ceniąc wycoce tyloletnie- 

go mego przyjaciela i jego zawsze 

uczciwą i rozumną dla państwa pra* 

cę, nie chciałam mieć na swojem 
sumieniu zwiększenia jego kłopotów 

nietylko w rządzie ale | we własnym 

klubie. 
Wyjście p. Moraczewskiego z gz- 

binetu — zgodnie z jego wyjaśnie- 

niami — nie jest wcale z moją spre- 

wą związane. Chyba splot Intryg i 

różnych machinacji przyczynił się u 
p. Moraczewskiego do wawnętrznego 

stanu niezadowolenia, a co już nie 
chciałem pytać przyjaciela. 

Droga, o ile mnie się zdaje, jest 

otwarta dla nowej ery Sikorskiego, 

gdyż mocno wątpię, żeby przy ta- 

kiem mojem postawieniu sprawy, 

łatwo było znaleźć wyższego oficera, 
któryby się podjął po próbie gen. 
Żeligowskiego powtarzać jego do- 
świadczenia”. 

  

Nie mogę więc | 

„L'Oeuvra”iprzypomina wrogie stanowisko kół angłosaskich przeciwko kan- 

dydaturze Polski do Rady Ligi. Zdaniem „Excelsiora” opozycyjne stanowi- 

leży w znacznym stopniu osobistej polityce Lloyd George'a. Stanowisko to, 

pisze dziennik, może być wyjaśnione jedynie nieświadomością opicji an: 

gielskiej co do pierwszorzędnej roli, jaką Polska powołana jest odegrywać 

w Europie Środkowej. Belgja i Francja powinne pracować nad tem, aby 
Anglja pozbyła się swych nieuzasadnionych uprzedzeń. 

(Głosy prasy angielskiej i niemieckiej). 

BERLIN. 11.11. (Pat), Pisma wieczorne omawiają szeroko artykuł 

„Daily Telegrapb" wypowiadający się przeciwko zwiększeniu liczby stałych 

członków Rady Ligi Narodów i przewidujący pewne trudności w przyjęciu 

Nismiec do Rady przed wrześniem r. b. W artykule tym pisma niemieckie 

widzą wyraz niechęci rządu angielskiago do rozszerzenia Rady Ligi, wsku- 

tek czego Anglicy straciliby w niej część swoich wpływów. 

„Vossische Zeitung" pisze: Do artykułu tego należy dodać ze strony 

| niemieckiej co następuja: stałe miejsce w Radze Ligi Narodów przyrze- 

|ezone zostało Niemcom przez mocarstwa w rokowaniach toczących się w 

„latach 1924 — 25. Wykluczonem jest, aby przyrzeczenie to nie zostało 
jdzisiaj dotrzymane. Z drugiej strony jednak byłoby wyrażną nielojalnością, 
jgdyby Rada Ligi Narodów miała uląc zasadniczemu przeobrażeniu z chwi- 

(lą, gdy Niemcy zajmą w niej miejsce. Podobnej nielojalności nie możemy 
! się spodziewać do mocarstw, które dały Niemcom wzmiankowane pizy- 

| rzeczenie, Mamy zatem prawo spodziewać się. że na posiedzeniu marco- 

wem Ligi Narodów. Niemcy otrzymują stale miejsce w Redze bez jedno- 
czesnego powiększenia lezby jej członków. 

  sko angielskie datuje się z czasów sprawy Górnośląskiej,a przypisać je na- 

PARYŻ 11.11. (Pat). „Petit Parisian" dowiaduje się, że Rada Ministrów 
wyznaczyła Brianda na stsnowisko stełego delegata Francji do Ligi Naro- 
rodów na miejsce Leona Bourgeols. 

  

  

Mowa Mussoliniego w Senacie. 
Agresywność faszystów. 

RZYM, 11.Il (Pat). Mussolini w @. 
| wczorajszym w Senacie, oświadczył 
| co następuje: Muszę stwierdzić, że 
' poprzednia mowa moja nie była prze-] 
|zemnie zaimprowizowana a przeciw 

'nie z całą cierpliwością przemyślana 
, przezemnie w ciągu całych 2 miesię- 
"cy niecnego harmideru anty-włoskie 
go. Mowa moja była niezbędna dla 

| wyjaśnienia sytuacji, która stopniowo 
'stawała się coraz bardziej mętną i 
"która mogła w rezultacie doprowa- 
jdzić do wydarzeń o wyjątkowej do: 
| niosłości. Stresemann przez wygło: 
szenie swojej mowy nie uczynił nic 
iinnego jak tylko raczej potwierdził 
wszystkie istotne punkty mojej mo 
wy. Bo czy zaprzeczył on mojemu 
twierdzeniu, że Włochy po wojnie 

stale uprawiają względem Niemiec 

politykę nawskroś umiarkowaną? Nie 
Bo też i nie mógł temu zaprzeczyć. 
Czy zaprzeczył istnieniu anty-włoskiej 
kampanji ze strony prasy niemieckiej, 
czy zaprzeczył kampanji pod hasłem 
handlowego I terrorystycznego bojko- 

tu Włoch? Nie. Albowiem kampanja 
ta jest w dalszym ciągu uprawiana a 

nawet staje się coraz ostrzejsze. Stre- 
seman chciał złagodzić znaczenie tej 
kampanji przedstawiając ją jako re- 
zultat działalności drobnych i nisod- 
powiedzialnych grup. 

Ale czy p. Stresemann nie wie, 
że propaganda bojkotu anty-włoskie- 

go była uprawiana w Bawarji w mu- 
rach uniwersytetów, w urzędach, ро- 
cztach, na targach etc.? 

Stwierdzam z całą świadomością, że 
szerokie koła ludności niemieckiej 
nawet dotyczas jeszcze nie zrezygno* 

wały ostatecznie z tych szalonych 
rojeń. 

Stresemann argumentami bardzo 
wątpliwej wartości usiłował bronić 
niesłychanego twierdzenia bawarskie- 

go premjera Holda, który pragnie 

„oswobodzenia niemieckich braci z 
południowego Tyrolu”. 

Nie możemy zadowolić się odpo- 
wiedzią niemiecką, że polityka zagra- 
niczna robi się wszak w Berlinie a 
nie w Monachjum. P. Stresemann 
raczej tylko krążył naokoło samej 
istoty swych twierdzień, zaczepiając 
tylko drobne szczegóły, których waż- 

nej roli nawet nie zrozumiał. Parale- 
la, przeprowadzona przez Streseman- 
na co do wzajemnego traktowania 

j mniejszości włoskich i |jugosłowiań- 
| skich jest całkowicie nieuzasadniona, 

a to z racji bardzo prostych. 
Nie może być też mowy o żad: 

nej dwustronności o ile chodzi o 
mniejszości wa Włoszech i Austrji. 
Ze szczególnym naciskiem muszę da- 

į lej zaprotestować przeciwko twierdze- 
jniu p. Stresemanna jakoby rząd wło: 
| ski kiedykolwiek w jakikolwiek spo: 
jsób ubiegał się o zawarcie dodatko* 
|wego paktu, gwarantującego granice 
! Brennera. Przeciwnie, prawdą jest, że 
| rząd włoski nietylko nie domagał się 
| ego, lecz odrzucił stanowczo wszelką 

  

pożytywną propozycję w tej kwestji. 

Był bowiem przekonany tak jek jest 
przekonany o tem i dzisiaj, że w o- 

becnym stanie rzeczy najsolidniejsza 

gwarancja granic Brennera leży w Si- 
le moralnej i materjalnej traktatów, 
zawartych przez naród włoski. 

Co się tyczy sprawy wynaradawia' 
nia w Górnej Adydze. p. Stresemann 

miesza w śmiały sposób pojęcie wy- 
naradawiania, którego się tam nie do- 
konywa z prostem i zwyczajnem sto- 
sowaniem ustaw włoskich. Niepraw- 
dą jest, jakoby w Górnej Adydze ps- 
nował gwałt i terorr, jak to twierdził 
Held, i co w złagodzonej formie pow- 
tórzył Stresemann. Nie potrzebuję 
powtarzać, że nasza polityka w gór: 
nej Adydze, polityka, którą nazwałem 
„sprawiedliwością rzymską" będzie 
prowadzona w dalszym ciągu na tych 
terytorjach, które z wielką dozą śmia- 
łości. Niemcy pragną zawrzeć w ra- 
mach kulturalnej spólnoty niemiec- 
kiej, podczas gdy dla nas górna Ady- 
ga jest i pozostanie nazawsze w o* 
brębie historycznej, ekonomicznej i 
moralnej polityki Włoch. 

P. Streszmann obiecał, że Niem- 
cy zmienią swoje dotychczasowe sta- 
nowisko w stosunku do mniejszości 
narodowych, zamieszkujących w gra- 
nicach Rzeszy. Przyjmuję obietnicę tę 
do wiadomości i na przyszłość. Dziś 
jednakże prawdą jest, że Niemcy nie 
tolerują szkół z językiem polskim na 
terytorjach, gdzie znajdują się mniej 
szości polskie, ani też duńskich tam, 
gdzie znajdują się mniejszości duń- 
skie. 

Czcigodni senatorowie, krótka roz- 
prawa, jaka miała miejsce w ostat- 
nich dniach nie przedstawiła twarzą 
w twarz jedynie dwóch ministrów, lecz 
2 punkty widzenia na sytuację skom- 
plikowaną i delikatną. Rozprawa po- 
ruszyła interesy i uczucia w całym 
świecie. Obecnie, gdy opadły zasło: 
ny, sytuacja zdaje się być niezwykle 

jasna. Niemcy dążą więc do objącia 
|w łonie Ligi i poza nią opieki ducho- 
wej nad wszystkiemi Niemcami w 
świecie, nawet tymi nieliczaymi miesz- 

„kaficami górnej FAdygi, której terytor- 
„jum nie należało do Rzeszy. Fakt po- 
wyższy należy mieć na względzie i 
uczynić go przedmiotem poważnego 
zastanowienia się. 

Oświadczam: 1) że ludność obco- 
plemienna Górnej Adygi bezwzględ- 
nie nie należy do rzędu tych mniej- 
szości, które były przedmiotem spec- 
jalnych układów, stanowiących część 
składową specjalpych traktatów po* 
kojowych; 2) że Włochy nie zgodzą 
sią na jakąkolwiek dyskusję .w tej 
sprawie, na żadnem zgromadzeniu 
ani па żadnej Radzie, i że z tego 
względu uchwała Tyrolskiego Sejmu 
jest całkowicie bezcelową; 3) że rząd 
faszystowski przeciwstawi się Zz jak- 
największą energją wszelkim tego ro- 
dzaju planom. 

| 

  
lonplkae z powodu Wejia Nani iš Li Nin. 5252 niemiecka wobec mowy Mussoli- 

Ošwiadczenie Chamberlaina w Izbie Gmin. 

LONDYN, 11-li. (Pat.). Austen Chamberlain odpowiadając dziś w Iz- 

„bie Gmin na zapytania Mac Donalda oświadczył co następuje: Prośba Nie- 

miec o przyjęcie ich do Ligi Narodów otworzyła dyskusja w sprawie skła- 

|du Rady Ligi, zlbowiem w ślad za żądaniem Niemiec uzyskania stałego 

|miejscz w Radze Ligi z podobnemi żądaniami wystąpiły również inne 

f państwa. Rząd angielski nie może w chwili obecnej powziąć żadnej takie 

decyzji definitywnej, któraby mogła służyć interesom czy to samej Rady 

Ligi, czy wogóle Ligi Narodów. Zanim nie zazaajomimy się jakie dysku- 

sje odbędą się w łonie samej Ligi i jakie tam zostaną wysunięte własne 

żądania. Rząd angielski, mówił dalej Chamberlain zwykł bardzo starannie 

badać każdą sprawę. O ile to będzie możliwe Chamberlain złoży deklara- 

cję w tych sprawach jeszcze przed swoim wyjazdem na marcowe narady 
Ligi. 

|Možiiwošė odroczenia przyjęcia Niemiec 
LONDYN. 11.I. (Pat). Sprawa przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów na- 

dal bardzo żywo zejmuje zarówno szeroką opinję publiczną jak i w szcze- 
gólności całą prasę angielską. „Daily Telegrapb" przyzusrcze, ża uczkol 
wiek szybkie wejście Niemiec do Ligi jest pcžądane, to jednak, wobec 
sytuacji, jaka sią ostatnio wytworzyła, może lepiej by było, gdyby zostało 
odroczone. Dziennik nazywa zbliżające się posiedzenia Rady Ligi prawdzi-     

LONDYN. 11.ll. (Pat). „Times“ 

niego. 

BERLIN, 11.ll. (Pat). Wczorajsza mowa Mussoliniego przyjęta została 
przez prasę niemiecką ze znacznie większym spokojem niż mowa poprze- 
dnia. Tekst mowy Mussoliniego nadszedł tutaj wczoraj późnym wieczorem, 
dlatego też i komentarze prasy berlińskiej są narazie krótkie. 

„Times“ o mowie Mussoliniego. 
w artykule wstępnym wyraża zdanie, 

że spór włosko-niemiecki jest poważny ale nie groźny, Mowa Mussoliniego 
była sprowokowana nierozsądną mową premjera bawarskiego Helda, który 
pragnął wywołać poklask bawarskich reakcjonistów. Ważną stroną przemó- 
wienia Helda było to, że uwidoczniło ono propagandę niemiecką na rzecz 
przyłączenia Fustrji do Niemiec, w której to propagandzie biorą udział 
wszystkie partje polityczne tych państw. 

Anglicy o powodach wystąpienia 
Mussoliniego. 

LONDYN. 41.ll. (Pat). W kołach politycanych, zbliżonych do rządu 
przypuszczają, że Mussolini miał po za wymienionemi w jego przemówie- 
miu inne jeszcze ważniejsze powody do użycia tak ostrego tonu w stosun- 
ku do Niemiec. Powody te związane są niewątpliwie z pobytem Kanclerza   į wym kryzysem, 
a =. pewnemi konferencjami dającemi Aaa słuszne powody 

matycznego. 

RYGA. 11.II. (Pat.). M-stwo Spraw 

Zagranicznych otrzymało od rządu 

sowieckiego notę, protestującą prze” 

ciwko nadawaniu w ogłoszonym w 

Rydze komunikacie urzędowym cha- 

rakteru kryminalnego napadowi na 

kurjerów dyplomatycznych. 

Nota zarzuca rządowi łotewskiemu, 

że nie został nawiązany należyty kon- 

takt między łotewskiemi organizacja” 

mi śledczemi, a misją sowiecką i że 

ta ostatnia nie otrzymała informacyj, 

odpisów protokułów etc. 

Nota oświadcza, że w razie nie: 

wypełnienia tych żądań, rząd SSSR 

zmuszony będzie w postępowaniu 

rządu łotewskiego dopatrywać się 

chęci zatarcia śladów zbrodni i wy- 
ciągnie z tego odpowiednie wnioski. 

RYGA, 11.ll. (Pat.). „Jaunakas Zi- 
nas” ogłasza treść listu, znalezionego 

w Janiszkach wsi rodzianej braci 

Gabryłowiczów. List ten pisany ręką 

jednego z braci w przeddzień ich 

wyjazdu do Rygi zapowiada „niebez- 

pieczną operację” mającą dostarczyć 

dużo pieniędzy. 

1 Rosji Sowieckej 
„Krwawy dzwon”. 

Pod powyższym tytułam gazeta 
sowiecka „Izwiestja” zamieściła arty- 
kuł z powodu napadu na kurjerów 
sowieckich. Wypadek ten gazeta łą” 
czy z zabójstwem  Worowskiego w 
Szwajcarji | stanowiskiem zajętym 
przez Szwajcarję w stosunkach SSSR, 
Między innemł gazeta pisze: 

„Szwajcarja była rodzicielką i zapo- 
czątkowała pierwszy „krwawy dzwon”, 
całe jej dalsze zachowanie jest cha: 
rakterystyczne 1.  symptomatyczne. 
Wszystkie żądania, które rząd Zwią* 
zku Sowietów postawił w odpowiedzi 
na zabójstwo Worowskiego rząd szwaj- 
carski do tej pory nie uważał za mo- 
źliwe spełnić, tłómacząc swoje sta- 
nowisko, że musi się liczyć z ogólną 
opioją społeczną. Jeżeli Szwajcarja 
liczy się z opisją publiczną, dlacze- 
go, zapytuje rząd sowiecki, nie liczy 
się z opinją robotników szwajcarskich. 
Szwajcarja uważa za właściwe dawać 
przytułek ewentualnym  zabójcom, 
przedstawiającym białą emigrację i 
odmawia ód nawiązania stosunków 
dyplomatycznych ze Związkiem So- 
wietów”, 

Że S.S.S.R. stara się o uznanie 
przez Szwajcarję i wypełnienie całe- 
go szeregu postawionych żądań, jest 
rzeczą jasną, jak również zrozumia» 
łem jest i to, że Moskwa z radością 
patrzyłaby na wygnanie emigracji ro- 
syjskiej ze Szwajcarji. Obecni bolsze- 
wicy zapomnieli już dawno, jak ko- 
rzystali z gościny Szwajcarji będąc 
ścigani przez swych przeciwników. 
Jaki to jednak wszystko ma związek 
z napadem na pociąg Ryga—Moskwa 
najbliższa chyba przyszłość pokaże, 

(a. k.). 

Udekorowani orderami. 

  

  

  

bohaterską obronę poczty dyploma” 
tycznej przy niespodziewanem napa- 
dzie bandyckim, oba sowieccy dyplo: 
matyczni kurjerzy Nette i Machman- 
stal zostali nagrodzeni i udekorowani 
orderem „Krasnago znamieni". (a.k.) 

Jak Sowiety się rozbrajają. 

Jak donoszą z Moskwy, rząd so- 
wiecki zamówił we Włoszech kilka 
miotaczy min typu włoskiego. Miota- 
cze są takie same, jakie ubiegłego 
lata z rozkazu Mussoliniego przyjeż- 
dżały z wizytą do Petersburga. 
sprawie tych zamówień w najbliższem 
czasie z $.S,S.R. wyjeżdża do Włoch 
delegacja specjalistów z profesorem 
akademji morskiej na czele. Wszyscy 
ci specjaliści są to byli oficerowie 
rosyjskiej cesarskiej floty. Dla więk- 
szej pewności delegacji zagranicę to- 
warzyszyć będą komisarze-komuni- 
ści. (a. k.). 

Wzmożony ruch przeciwkomu- 
nistyczny. 

Według danych statystycznych, z 
roku ubiegłego, Niżegorodskiegoe gu- 
bernjalnego Komitetu Wykonawczego 
zostało jeszcze dotychczas nieujawnio- 
ne przez jakie organizacje spełniono 
36 zabójstw partyjnych robotników 
sowieckich jak również 19 nieuda- 
nych zamachów. W tym samym o" 
kresie przez organy G. P. U. i milicję 
zostało zlikwidowanych 7 oddziałów 
powstańczych, które urządzały napa* 
dy na przedsiębiorstwa handlowe, 
pocztę i składy towarowe na stacjach 
kolejowych. Największy procent za- 
bójstw politycznych przypada na Sor- 
mowski robotniczy rejon, (a. k.). 

ннн   

Echa zabėjstwa kurjera dyplo- 

Dnia 9-g0 b. m. w Moskwie za -   
>
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ŽYCIE GOSPODARCZE. Konferencja prasowa Małej Ententy 
Fałszywe banknoty denarowe. Przywrócenie dynastji Postulaty przemysłu drzewnego. 

W ostatnim numerze umieściliśmy 
interesujący artykuł inż. Łastowskie- 
go o stanie naszego przemysłu drzew- 
nego na Ziemiach Wschodnich. W 

w każdej chwili nadwyżkę powstałą 
skutkiem większego wywozu ściągnąć 
z eksporterów. 

Wreszcie wydają się zupełnie ra* 

Habsburgów. Locarno. Pakt bałkański. 

Lagadnienie bezrobocia 
Projekty wałki z bezrobo- 

ciem. 
(Skrót korospondencji PAPa) 

‚ В Świętych wędrownikach 
Odczyt p. Limanowskiego, pod 

firmą miłośników Wilne, przypomniał 
wilnianom, że taki związek istnieje. 
W artystycznem otoczeniu zbiorów 

  
artykule tym inż. Łastowski zapowie- 

|) dział dostarczenie bardziej szczegóło- 
_ wych konkretnych postulatów, wysu- 

wanych przez tę tak ważną gałęź 
życia gospodarczego, co też uczy- 
nił nadsyłając nam łaskawie odnośne 
wnioski i uzasadnienia, z którymi o- 
becnie postaramy się zapoznać na- 
szych czytelników, zajmując odpo- 
wiednie w stosunku do nich stano" 
wisko. 

Przedewszystkiem przernysł nasz 
drzewny domaga się zniesienia opłat 
wywozowych od drzewa w stanie 
nieobrobionym, pobieranych na mo*- 
cy rozporządzenia z dnia 8.VIi—1925 
r. (Dz. Ust. Ne 76 poz. 536). Opłaty 
te były ustanowione, <celen: zapew- 
nienia przemysłowi tartacznemu tań- 
szego surowca, i podniesienia w ten 
sposób wytwórczości krajowej. Jed- 
nak w chwili obecnej przemysł tarta- 
czny ciężki przechodzi kryzys, w 

* związku z silnie odczuwanym brakiem 

cjonalnemi, domagania się obniżenia 
opłat manipulacyjnych i duże obcią: 
żenia eksporterów kosztami rewizji 
celnej wagonów. 

Zdolność eksportowa naszego prze- 

stopniu od kosztów eksploatacyjnych. 

ostatniego roku, na skutek świadczeń 
socjalnych, niedawno zaprowadzo- 
nych, a mianowicie na skutek roz- 
ciągnięcia ustawy o państwowym fun- 
duszu bezrobocia dla robotników za* 
trudnionych przy eksploatacjach leś- 
nych, jak również umieszczenia za 
kładów przemysłu drzewnego zarów- 
no tartaków jak i eksploatacji, w ka- 

wyższe stawki 
nieszczęśliwych wypadków (5.11 proc.), 
co podniosło koszta własne przedsię: 

biorstw blisko o 8 proc. 
Co się tyczy żądania wyjęcia ro- 

botników zatrudnionych w eksploata: 

mysłu leśnego zależy w znacznym ; 

Te ostatnie jednak wzrosły w ciągu ; 

tegorji przedsiębiorstw opłacających | 
ubezpieczeniowe od; 

WIEDEŃ, 11:Ii.. (Pat.). „Neues Wiener Abendblatt* donosi z Temesz" 
wsru, że na zwołanej przez ministrów Sprnw zagran. Małej Ententy konfe- 
rencji prasowej min. Ninczicz oświadczył między innemi, że rząd jugosło- 
wiański zażądał od rządu węgierskiego wyjaśnień w sprawie fałszowania 
denarów. : 

Już w roku 1920 fałszowano banknoty denarowe, atoli śledztwo ów- 
czesne prowadzone przez szefa policji jugosłowiańskiej zostało udaremuio- 
ne prze władze węgierskie. Jednak już ówczesne dochodzenia natchnęły 
się na te same ślady, co I dochodzenia obecne. 

Co się tyczy sprawy przywrócenia dynastji Habsburgów, mówił min. 
Ninczicz, naród węgier. ma naszem zdaniem zupełną swobodę wybrania 
sobie takiej formy rzędów, jake mu się wyda odpowiednią, czy to miało- 
by być królestwo czy też peletynat, czy republika. 

Dr. Benasz oświadczy!, że traktat Locarneński, uzupełoiony o ile „mo 
żności przez odpowiednie układy w Europie Środkowej i Wschodniej ze- 

| pewni niewątpliwie pekój. Minister Duca mówił na temat paktu bałkań- 
skiego. Rumunja, zaznaczył minister, zapatruje się na ten plan zupełnie 
życzliwie, sądzę jednak, że kwestja ta nie jest jeszcze dojrzałą. 

Pakt bałkański nie może być zawarty dopóty, dopóki 
łatwione kwestje sporne między Jugosławją a Grecją. 

Komunikat Małej Ententy. 
TEMESZWAR. 11.ll. (Pat.). Po skończonem drugiem posiedzeniu kon- 

ferencji ministrów spraw zagranicznych państw Małej Ententy ogłoszono 
następujący komunikat: Ministrowie spraw zagranicznych Małei Ententy ze- 
brali stę w celu wymiany poglądów w różnych sprawach, będących na po- 

nie będą za: 

Londyn, luty r. b, . Wydzialu Sztuki, w malem niestety 
Kraj z największą liczbą bezrobot- gronie, wygłosił ze zwykłą swadą p. 

nych — Anglja. Wspomaga ona sta- 
le około 2 milj. bezrobotn. wsparcia- 
mi ubezpieczen. Odczuwa ona coraz 
dobitniej ciężar finansowy tego wy: 
datku oraz groźne jego skutki spo- 
łeczne i moralne. 

Nic zatem dziwnego, że najpo- 
ważniejsze umysły angielsk. zaprząt: 
nięte są troską o usunięcie bezrobo- 
cia. W ciałach parlamentarnych, w 
instytucjach społecznych i w prasie 
rozważane są wciąż odnośne projek- 
ty. Ostatni z nich, oprscowany został 
przez jednego z najwybitn. mężów 
Anglji sis Alfreda Monds, b. min. zdro- 

nych rozpraw z zakresu spraw spo- 

bezrobocie”; 
becnie rozważane zarówno przez rząd 
angielski, jak przez angielskie związ: 
ki zawodowe. Istota ich polega na 
projekcie następującym: 

Zamiast wypłacać zasiłki bezpo- 

Limanowski szereg zebranych, skon- 
densowanych wiadomości o pielgrzy- 
mowaniu po Świecie, a specjalnie w 
Polsce świętych: Marcina, którego 
najsławniejszą rezydencją było Tours, 
Jakóba z Compostelli i Mikołaja w 
Bari czczonego. Opierając się z jed- 
nej strony na Bollandystach i „Le- 
gende dorės“ Voragiue'a, z drugiej 
na źródłach polskich (Narbutta, Kra- 
szewskiego i Zahorskiego), na sta- 
rych mwvpach, zaznaczających dawne 
kościoły, dziś zanikła, pokazał nam 
p. Limanowski |ak to jedni święci   

wia, posła do Izby Gmin, autora licz- ' 

łecznych. Plan swój ogłosił sił Alfred 
Mond w pracy p. t. „Lekarstwo na | 

propozycje jego są o- | 

kapitałów, to też w branży tej panuje 
zastój, pomimo iż na rynku miejsco- 
wym nie brak taniego surowca. 

cjach leśnych z pod działania ustawy 
o bezrobociu, to wydaje się ono naj- 
zupełniej uzasadnione. Eksploatacja 

średnio robotnikom pozbawionym 

szli morzem, inni lądem, jedni do 
nas od wschodu, inni od południa 
przybywali, ślady swe święte znacząc 
kościołami pod swojem wezwaniem. 
Przelotnie tłumacząc symbolikę ody 
krywał prelegent cała nowe hory- 
zonty, ukazując w dalekiej perspek- 
tywie filjacje legend, podań, ży- 
wotów świętych pomiędzy krajami, 
a nawet częściami Świata. Św. Mi- 
kołaj, będący tym wspólnym świętym 
kościołów wschodniego i zachodnie- 

W tych warunkach opłaty wywo 
zowe stają się zbyteczne i nie chro- 

‚ nią one tartaków od wstrzymania 
produkcji, utrudniając jednak eksport 
drzewa nieobrobionego—i w ten spo* 
sób hamują dopływ kapitału—które- 
go tylko większy przypływ mógłby oży- 

lasów posiada istctnie charakter se- 
zonowy— zatrudnieni są w niej prze* 
ważnie włościanie, którzy resztę roku 
zatrudnieni są w swych gospodar- 
stwach rolnych — to też traktowanie 
ich tak samo jak robotoikėw prze- 
mysłowych pod względem ubezpiacz. 

rządku dziennym. Stosownie do przyjętego zwyczaju ministrowie rozważyli 
ogóluą sytuację międzynarodową stwierdziwszy raz jeszcze, całkowitą zgod: 
ność swych poglądów. Ministrowie rozpatrzyli w szczególności kwestje, któ: 
re stanowić będą przedmiot przyszłych obrad Ligi, orez ustalili wspólną 
linję postępowania na przyszłej Konferencji rozbrojeniowej.. 

Sytuacja, jaką stworzył układ lokarneński było przedmiotem szczegó 
łowych dyskusyj, zgodnych z wybitnie pokojowemi celami Małej Ententy. 

To. samo pragnienie pokoju na Bałkanach. Bardzo szczegółowo omó- 
wiono również sprawę falszerstw banknotowych na Weęgrzach, oraz następ- 
stwa afery fałszerstwa. Wyrażono przekonanie, że afera ta zostanie całko” 

pracy, odpowiednie kwoty byłyby wy- | go, przez to samo potężniejszym nie- 
płacane przedsiębiorcom, którzy wy» 
rażą gotowość efektywnego zatrudnie- 
nia u siebie bezrobotnych, zapośred- 
miczonych przez giełdę pracy. Przed 
siębiorca otrzymywać ma kwoty na- 
leżne 75 proc. zatrudnionych w po: 
wyższej drodza bezrobotnym, o ile 
się zgłosi natychmiast po ustaleniu 

wić zamierający przemysł tartaczny. 
Utrudnianie zaś eksportu drzewa wo- 
góle, przy zastoju w tartakach, obni- 
ża ceny na las, wstrzymuje wszelkie 
tranzakcje leśne, oraz związane z 
miemi eksploatacje porębów, co z 
jednej strony pozbawia zarobków zi- 
mowych ludność wiejską — z drugiej 
zaś naraża na dotkliwe straty zarów* 
no skarb jak i ziemian, jako właści- 
cieli obszarów leśnych. 

To też wydaje nam się, iż odnoś- 
"ne postulaty co do zniesienia opłat 
wywozu (za wyjątkiem opłat od osiki, 

od bszrobocia jest niczem nieuzasa- 
dnione, oczywista, wyłączając robot- 
ników tartakowych i paru kategorji 
robotników, zawodowo się trudnią- 
cych obróbką lasu. 

Natomiast nie każdy się zgodzi z 
żądaniem drugim. Praca, zwłaszcza 
w tartakach, związana jest z dużem 
niebezpieczeństwem i wypadki są do- 
syć częste — to też ryzyko jest du: 
że, a więc i opłata wysoka, nieco 
mniej niebezpieczna jest eksploatacja 
lešna, chociaż i tu wypadki przy   

ze względu na monopol zapałczany ; 
i możność przerobu jej w fabrykach 
krajowych), są najzupełniej uzasad- 
nione i zasługują na uwzględnienie. 

cięciu drzew się zdarzają. 
To też nie sądzę, by zakłady u- 

,bezpieczeniowe mogły tę stawkę w 

; Hlatorniast 
Co do osiki, to należsłoby prze- ' 

prowadzić pewne studja—co do wy- 
sokości cen, jakie mógłby za nią pła- 
cić przemysł krajowy—w pierwszym 
rzędzie wileńskie wytwórnie tkaniny 
drzewnej, które się na brak tego su- 

i 

i 

warunkach obniżyć. 
podkreślić należy, iż 

stawki te wogóle są wysokie—skut- 
kiem tego, że Centrala zakładu znaj 
duje się we Lwowie i.nie ma ani 
zrozumienia, ani dokładnej znajomo- 
ści potrzeb miejscowych. To też ra- 

istniejących 

terminu rozpoczęcia całej akcji; przed- 

jako staje się wstawiennikiem o łaski 
nieba. Łączy dwie kultury i prowadzi 
je szlakami cudów i łask, wspólnych 
obu wyznaniom, 

Bardzo bogaty matefjał przedsta- 
wiony przez p. Limanowskiego w 
stanie surowym, zainteresował ogól- 
nie słuchaczy nowem rzeczy ujęciem. 
Z przyjemnością powitałoby się książ- wicie wyjaśniona i że zarządzone zostaną niezbędne sankcje w celu unie- 

możliwienia powtórzenia się podobnego skandalu. Państwa Małej Ententy 
zdecydowana są oczekiwać wyniku tej sprawy. 

Cała dyskusja, jaka przeprowadzili ministrowie nacechowana była prag- 
nieniem państw Małej Ententy kontynuowania w duchu solidarności i ser= 
deczności dzieła pacyfikacji, odpowiadającego interesom państw Małej En- 
tenty, a prowadzonego od 5 lat. Najbliższa Konferencja ministrów spraw 
zagranicznych państw Małej Eatenty odbędzie się w pierwszej połowie ma- 

siębiorcy, którzy się zgłoszą później 
t. j. przekonawszy się o dobrych wy: 
nikach innych, otrzymywać będą kwo- 
ty stosunkowo mniejsze. 

Akcja cała jest pomyślana na o: 
kres ograniczony; po 6 miesiącach 
działania ma ona ulec stopniowemu 

kę pod tym tytułem „Święci wę- 
drownicy”. Być może, że ją p. Lima- 
nowski napisze ku ogólnemu zado- 
woleniu. ki. 
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| czej należałoby domagać się powoła- 
nia do życia zakładu ubezpieczenic= 
wego w Wilnie, z rejonem działalno” 
ści na 3 wojew. Wileńsk., Nowogr. i 
Poleskie, które będąc pod kontrolą 
i kierownictwem czynników miejsco- 
wych bardziej by uwzględałały stan 
miejscowego przemysłu. 

Słusznem się wydaje również żą- 
danie przemysłu drzewnego, by kup- 
cy leśni nie mogli być pociągani do 
płacenia należności za nieopłacone 
kontygenty z tych części objektów, 
które zostały wyeksploatowane przed 

rowca silnie uskarżają. 
W związku z eksportem drzewa 

przemysł nasz leśny odczuwa jeszcze 
iinne bolączki. Przedewszystkiem są 
niemi t. zw. zaświadczenia walutowe, 
na mocy których przemysł ten walu- 
ty uzyskane z eksportu winien odda- 
wać do Banku Polskiego. Oczywista, 
potrzeba oddawania walu. Bankowi 
Polskiemu nie jest bynajmniej kwe- 
stjonowana, jednak sposób w jaki się 
to odbywa jest niezmiernie dia prze- 
mysłu leśnego uciążliwy, zmuszony 
bowiem on jest na mocy istniejących 
przepisów, do dostarczania Bankowi 
walut w ilości większej, niż je sam 
otrzymuje z eksportu, 

Pochodzi to stąd, iż niewłaściwie 
są stosowane t. zw. zamienniki, przy 

wydaniem ustawy o daninie lasowej, 
jak również domagania się, aby wła- 
dze wymiaru z urzędu dokonały re- 
wizji wydanych orzeczeń w tych wy- 
padkach, gdy wbrew ostatnio zapa- 

ja w Bled. 

Przerwanie rokowań czechosłowacko- 
robocie spadnie do norm przeciet- 
nych, przewidzianych w ustawie. Ro- 
botnicy, zatrudnieni na zasadzie tego ы 4 planu otrzymywać mają za swą pra: węgierskich. cę płace normalnie w danym 20 
dzie obowiązujące. 

Czechosłowacja w obronie autonomji Rusi Przykar-| Oto podstawowa zasada projek: packiej. tów Sir Alfreda Monda. Sprowadza 

WIEDEŃ. 11.1. (Pat.). Powodem przerwania rokowań między Czecho- 
słowacją a Rosją w sprawle uznania de jure tej ostatniej jest żądanie rzą: 
du sowieckiego udzielenia autonomii ludności rosyjsk. na Rusi przykarpack. 

Kronika miejscowa. 

W sprawie projektu ustawy o 
dostawach i robotach rządo- 

wych. 

Ministerstwo Przemysłu i Hadlu 
zwróciło stę do. Związku Kupców i. 
Przemysłowców Żydowskich w Wilnie 
z prośbą o wydanie opinji w sprawie : 
projektu ustawy o dostawach i pro: ; 
jektach rządowych, który ma być; 
wniesiony do ciał ustawodawczych. i 

Ministerstwo, zalączając projekt 
ustawy, zwraca uwagę Związku Kup- 
ców i Przemysłowców Żydowskich, 
że wszelkie zaproponowane poprawki 
będą wzięte pod uwagę. 

  

się ona zatem do tego, by udzielić 
przymysłowi funduszów obrotowych, 
umożliwiających z jednej strony pro: 
wadzenie produkcji w znacznej mie- 
rze z funduszów zasiłkowo — ubez: 
pieczeniowych, z drugiej zaś uwolnie: 

zmniejszaniu aż do chwili, gdy bez-|. 

Uchwały Związku pracowni- 
ków Instytucji użyteczności 

publicznej. 
Na ostatniem posiedzeniu Związ: 

ku pracowników Instytucji użytęcz- 
ności publicznej Oddział w Wilnie 
uchwalono co następuje: 

Zarząd Związku protestuje prze” 
ciwko obniżeniu płac pracownikom 
i robotnikom miejskim wówczas gdy 
koszta utrzymania — według wykazu 
Gł. Urzędu Statystycznego — wzrosły 
o 12 proc. 

Wobec tego, że władze komunal- 

nia Anglji od grozy posiadania ogro- 
mnej rzeszy bezrobotnych. 

W pracy swej Mond nie tai tru- 
dności związanych z urzeczywistnie- 
niem powyższego planu. Jest on je- 
dnak przekonany, że trudności te 
można przezwyciężyć, gdyż perspek- 
tywa otrzymania bezprocentowego, 
bezzwrotnego subsydjum skłoni zna- 
czną liczbę przedsiębiorstw do pod- 
jącia pracy i umożliwi im uzyskanie 
rynków zbytu. Nie obawia się też 
sutor opozycji ze strony robotników, 
gdyż beziobotny otrzymywać będzie 
за swą pracę normalny zarobek, 
związki zaś zawodowe będą mogły 
znowu gromadzić składki, operować 
nermalnić na rynku pracy i t. p. 

ne przeprowadzając obniżenie płac, 
powołują się na rozporządzenie 
władz rządowych — Zarząd Związku 
zwraca się do Zarządu Głównego z 

Z sądów. 
— Onegdaj zakończono roz- 

prawę nag bandą łapowników 
policyjnych. W połowie grudsia 
1924 roku zaczęły po mieście Wil- 
nie kursować wersje, że starszy przo- 
downik 5-go komisariatu Policji Psń- 
stwowej Witkowski Stanisław wespół 
z przodownikami Firanem i Iwanow- 
skim sporządzają fikcyjne protokuly 
teroryzują ludność swego komisarja- 
tu i wymuszają od nich łapówki w 
dość pokaźnych sumach. 

Między innemi wspomniany Wit: 
kowski w dniu 12 grudnia wszedł do 
paru sklepów i zażądał od właścicieli 
wódki. Właściciele tych sklepów oba- 
wiając się na przyszłość, by nie byli 
przez niego prześladowani mieli ku- 
pić dla niego wódkę i nadesłać mu 
do mieszkania. 

Prócz tego w tymże samym dniu 
wspomniany Witkowskl sporządził 
wespół z przodownikami Firanem 
ł Iwanowskim protokuły w wyszyn- 
kach alkoholu u Abrama Burakow- 
skiego, E. Olejnikowej i L. Luboc- 
kiego dla wymuszenia od nich ła- 
pówek za umorzenie fikcyjnych pro- 

A. Studniewskiego 50 złotych za po 
mocą groźby ucisku służbowego. 

W końcu grudnia 24 r. wspom: 
niany Witkowski zjawił się na rynku 

prośbą o uzyskanie od Rządu—Min. W najbliższej przyszłości zdecydo- 
dłym wyrokom Ndjwyższego Trybu- 

przeliczaniu miary objętości drzewa 

na jego wagę, Oraz wstawiane są 
przy wydawaniu zaświadczeń waluto- 
wych zbyt wysokie ceny na drzewo, 
które się następnie nie dają osiągnąć 

- zagranicą; wydaje się nam, iż żąda- 
nie odpowiedniego zmodyfikowania 
zamienników i wystawianie realnych 
cen na drzewo jest najzupełniej uza- 
sadnione. 

Również zasługującem na popar- 
cie jest żądanie, aby władze celnę 
nie zatrzymywały transportu drzewa 
w wypadku, gdy waga ładunku prze- 
nosi więcej niż o 10 proc. wagi, 
wskazanej w zaświadczeniu walutc- 
wem, gdyż stosowana obecnie prak- 
tyka naraża przemysł drzewny na 

nału Administracyjnego wymierzono 
w lasach obniżonych służebnościami, 
daninę lasową z 10-letnich, a nie 
5 letnich etatów rębnych. 

W następnym artykule rozpatrzy- 
my postulaty dotyczące taryf kolejo- 
wych, przy przewozie drzewa, jak 
również i ianych opłat pobieranych 
przez kolej przy przewozie drzewa. 

Rusticus. 

Sprostowanie. P. Józef Łastowski 
prosi nas o sprostowanie ormyłki, jaka za” 
szła w numerze wczorajszym „Kurjera Wil.” 
przy podaniu jego nazwiska pod referatem 
p. t. „Stan przemysiu leśnego *. Mianowicie, 
zamiast imienia „Józef* złożone zostało 
„prof.”, co niniejszem prostujemy. 

Ponadto dodac musimy, że w sprawo-   zdaniu naszego korespondenta z 1 go dnia 
obrad Zjazdu treść referatu p. Łastowskie- 
go podana byia nieściśle. 

poważne straty i jest najzupełniej 
bezcelowy, gdyż Bank Polski może , 

1 

Stanowisko „Piasta“ w sprawie podat- 
ku majątkowego. 
„Ściągnąć cały wymiar”. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Klub Piesta ebradował wczoraj w godzinach popołudniowych pod 
przewodnictwem pos. Witosa między innemi w sprawie podatku majątko-   wego. 

Po wysłuchaniu referatu pos. Byrki uchwalono stanąć na stanowisku 
ściągnięcia tego podatku w wysokości efektywnego wymiaru, to jest: 150 

i wolne zawody. 

"
R
 

Obrady międzyministerjalne 
nad amerykańskim projektem 

' traktatu handiowego. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

W M-stwie Przem. ! Handlu ode 
była się konferencja międzyrminister- 
jalna pod przewodn. dyr. departam., 
p. Gliwica w sprawie traktatu hand), 
z rządem Stanów Zjedn. \ 

  

mil. zł. — rolnictwa, 302 mil.— wielki przemysł i 69 mil. drobne rolnictwo 
№ > - 

Rozpatrywano przedstawiony przez 
Stany Zjedn. projekt traktatu. 

Załadunek drzewa do Gdańska 

WARSZAWA. 11-II. (Pat). M stwo 
Kolei pedzje de wiadomości zainte- 
resowanych, że od stycznia r. b. wa- 
gony pod załadunek drzewa do Gdań- 
ska na eksport podawane są w żą: 
danej przez nadawców ilości bez o- 
graniczeń aż do odwołania. 

  
wpływ podatków skarbowych. 

W roku ubiegłym wpłynęło do 
lzby Skarbowej podatków zaledwie 
okoła 55 procent (w roku 1924 — 
około 85 procent). 

Najmniej wpłynęło podatku ma- 
jatkowego bo zaledwie około 10 proc. 

Również ilość świadectw handio- 
wych wykupionych w roku bieżącym 
jest znacznie moiejsza aniżeli w roku 
ubiegłym. W roku ubiegłym wyku- 
piono świadectw na sumę 700 tysię- 
cy złotych, zaś w roku bieżącym na 
sumę 450 tysięcy złotych. 

Tłomaczy stę to ostrem przesile- 
niem  gospodarczem, jak rownież 
faktem przeniesienia Wileńszczyzny 
do niższej kategorji i zastęsowaniem 
zwłaszcza w czasach ostatnich całe- 
go szeregu ulg podatkowych. 

Umowa zbiorowa w rolnictwie. 

W inspektoracie pracy pod prze: 
wodnictwem p. Leszczyńskiego od- 
była się konferencja w sprawie za- 
warcia umowy zbicrowej na rok 
1926—1927 dla fornal, rzemiesników 
dworskich i stołowników. Ze strony 
wojewódzkiej Rady Związku Ziemian 
przedstawicielem byt p. Dowgiallo, 
ze strony Związku Robotników Rol- 
nych Rz. Polskiej pp. Jan Żejmo i 
Witold Czyż oraz przedstawicjel Chrz. 
Związ. Zaw. я 

Przyjmując pod uwugę ciężkie 
położenie gospodarcze Państwa i 
zważywszy, że zabezpieczenie płacj 
robotników rolnych uzależnione jest 
od opłat w naturze (zboże, pole, | 
krowa), oraz powołując się na ošwiad- 
czenie przedstawiciela Związku Zie- 
mian, że majątki będą redukowały | 
robotników tylko w wyjątkowych га- ! 
zach z konieczności gospodarczych 
iże do pracy będą przyjmowały 
bezrolnych. Zdecydowano umowę z 
roku zeszłego w pełni utrzymać na 
rok bieżący na całe województwo i 

Spr. Wewn. i Min. Pracy i Op. Sp.— „wane będzie, czy projekt Sir Alfreda 
wydanie okólnika do władz komunal- ; "19nda zyska urzeczywistnienie. 
nych z wyjaśnieniem, że ustawa o 
obniżeniu płac pracowników państwo” 
wych nie obowiązuje pracowników 
komunalnych. 

  

Z zagranicy. 
| Zmiana na stanowisku szefa 

Kurs dolara. sztabu gener. w Angiji. 
Onegdaj nastąpiła na niecficjal-. — LONDYN. 11 Ii. (Pat). Gen. Lord 

nej giełdzie zwyżka dolara. Kurs do- Cavan wręczył dziś królowi Jerzemu 
lara wahał się porniędzy 6.60, a 6.80 prośbę o dymisję. Wobec przyjęcia 
Wczoraj sprzedawano dolary po kursie prośby o zwolnienie go, lord Cavan 
6.70, kugowano zaś po 6,60. „ustąpi z zajmowanego stanowiska w 

najbliższym tygodniu. Miejsce jego 
zajmie prawdopodobnie gen. Sir Ge- 
orge Milne. 

      
Kronika krajowa. 

w sprawie pożyczki zagranicz 
nej. , Wzrost liczby bezrobotnych w 

Jak „Hajnt” donosi wiceprezes o Niemczech. 
Banku Polskiego p. Młynarski otrzy- 
mał od delegatów Bankers Trustu z 
Nowego - Jorku depeszę tej treści, 
ażeby rząd polski zechciał przedłużyć 
termin opcji dla Bankers Trust, który 
nadal traktuje poważnie sprawę ро- 
życzki. 

Pismo zaznacza. że rząd polski o- 
trzymał kilkakrotnie oferty firm fran- 
cuskich i anglo amerykańskich, ostat. 
nio nawet dwie poważne poważne fir- 
my konkurencyjne zaofiarowały znacz. 
nie lepsze warunki niż Bankers Trust. 
Rząd jednak odpowiedział, że nara- 

BERLIN 11.1. (Pat). W drugiej 
połowie stycznia liczba bezrobotnych 

„otrzymujących pełne zapomogi rzą- 
dowe wzrosła z 1.555.000 do 1.773.000. 
Liczba zaś bezrobotnych, pobierają 
jąch częściowe zapomogi wzrosła z 
2.090.000 do 2.359.000. Omawiając 
ten siiny wzrost bezrobocia, pisma 

j zazoaczają, że największą liczbę bez- 
robotnych statystyka zawsze wykazy- 
wała w styczniu. 

Rząd tymczasowy w Syrji. 
BEIRUTH 11.ll, (Pat). Na po pod- 

stawie rozporządzenia wysokiego Ko- zie nie może prowadzić żadnych ro- misarza kowEń. Syrji utworzony został rząd 
tymczasowy. Do chwili zakończenia 

Giełda warszawska SA 3 sa enio ustalenia 

а. 11—Il 26 r. @ ga |Jormy rządów władza  spoczywać 
° ? =. m będzie w rękach nadzwyczajnego de- 

Dolary 7,30 7,82 728 |!egata do wysokiego Komisarjatu. 
Londyn 35,56 35,52 35,43 
Hor Tok = Z. с 2 Burze os Says 
Aryž 471 „04 26,95 A 

Szwejcarja 140,/0 141,05 14035 NOWY JORK. 11 Il. (Pat). W pół- 
a? == 7 Zr nocno-wschodniej części Stanów Zje 
JA > ” > dnoczon. szaleją wielkie burze śnie- 

kole ое Н 10259 |gowe. W Stanie Maine z powodu za- 
Poż. dolar. 66,00 68,50 (w złot. 481,80) 
Poż. kolej, 120,— 125— 
50/6 konwers. 34,50 35,00 34,75 
8oo poź. konwers. 1060— 
4/»/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 24,— 

mieci stanęły pociągi. W Stanie No- 
wy Jark zamknięto wszystkie szkoły 
i fabryki. W Nowym-Jorku zejętych 
jest usuwaniem śniegu 20,000 robo-     pow. Wołożyński. 50/6 listy z. warsz. przedw. 21,50 21,65 l tników. 

Nowogródzkim oznajmiając, że zbie- 
ra pieniądze dla kierownika Komi- 
sarjatu i pobrał od każdego straganu 
haracz, który w niektórych wypad- 
kach dochodził do sumy 40 złotych 
od osoby. 

on również od Olejnikowej 100 zło- 
tych łapówki za co umorzył spisane 
na nią protokuły, przytem po otrzye 
maniu tej łapówki zapewniał iż teraz 
niema się czego już obawiać. 

Prokurator domagał się wysokiej 
kary, porównywując powyższą aferę 
z aferą Szolca i towarzyszy. 

Obrona w osobach p. Bajraszew- 
skiego i p. Czernichowa dowodziła 
iż jest to tylko wielka chmura z któ- 
rej jak w aferze Szolca mały tylko 
deszczyk skropił brudem łapownictwa 
ich pełaomocników— prosili przytem 
o jaknajmniejszy wymiar kery. 

Sąd z przewodniczącym sędzią p. 
Owsianką na czele po dłuższej nara- 
dzie wydał wyrok skazujący Witkow* 
skiego na 9 miesięcy więzienia z za- 
liczeniem mu 7 miesięcy aresztu 
prewencyjnego zaś pozostałych przc* 
downików Firana i  Iwanowskiego 
na 1 miesiąc z zawieszeniem mu tej 
kary na 2 Ista, (zd) 

— Sprawa Szołca | towarzy- 
szy w Sądzie Apelacyjsym. W dn. 
26 go marca b. r. w Sądzię Apeia- 
cyjnym odbędzie się rozprawa prze* 
ciwko Szolcowi i towarzyszom zna 
mej zfery policyjnej. Wezwania świad: 
kom zostały już doręczone. (zd.). 

Uczniowie komuniści ze 
Szkoły Pereca przed sądem. W 
driiu 18 b. m. w Sądzie Okręgowym 
odbędzie się rozprawa przeciwko u* 
cznicm komunistom ze szkoły Pere- 
ca. Rozprawa jako nosząca charak* 
ter polityczny odbywać się będzie 
przy drzwiach zamkniętych. (zd.). 

| AL LA0 TORE TAI 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

    1 skórne. Przyjmuje 9—12 | 5—8, 
ul, Mickiewicza 24 m, 4, 

Jak ustaliło: dochodzenie otrzymał 

tokułów. Następnie wymusił on od |
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; Dziš— Eulaiji P. 
Piątek | Jutro—Jana I Dobrosława. 

12 | wsenód słońca— g. 6 m. 52 
Luty | Zachód —g. 4 m. 15 
bać   

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—lniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 

— (Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Leiewela 4, zwiedzać można (za każdoraz 
porozumieniem z jednym z członków Zarz 

T-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 

Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hutców Szkoln— Domi- 
nikańska 13, 

Biblioteka | Czytelnia im. Tomasza 
Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 

wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N. Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym | lch rodzinom w Poliklinice 

(Domini ańska 15).0dz. 
ed 8—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy 5рес- ; 

—Garbarska 3, II piętro, tel. 658. ł 
Poliklinika Litewska — Wileńska 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. „A 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żel- 

gowskiego i. | 

i 

Teatr i muzyka. | 
— Reduta 'w Teatrze na Pohu- 

lance gra dzisiaj po raz ósmy dramat 

dziesiąty „Dom otwarty” M. Bałuckiego. W 
niedzielę o godz. 3.30 po poł. po raz dzie- 
wiąty „Przechodzeń” B. Katerwy wieczorem 
zaś po raz szósty dramat St. Wyspiańskie- 
go „Wesele“į 

Bilety sprzedaje do prrzedednia každe- 
go przedstawienia biuro „Orbis”* Miekiewi- 
cza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie i cdį 
10—12.80 w niedziele, oraz Kasa Teatru od 
11=2-ej iod 5—8'ej w dniu przedstawienia. į 

Wieczór ow operowych 
w Teatrze Polskim. Jutro w sobotę 
znani astyści operówi J. Krużanka, J. Su- 
tocka, W. Dervies, M. Worotyński wystąpią 
w fragmentach operowych: „Eugenjusz Onie- 
gin“, „Faust“ I „Madame Butterfly“. Prag- 
nac udostępnić widowisko ujęte w szaty 
dekoracyjne i kostjumy najszerszym warst- i 
vom pubiiczności ceny wyznaczone najniż- 
sze. Przy fortepjanie wybitny kapelmistrz ; 
W. Szczepański. Początek o g. S-ej wiecz. 
Kasa czynna od 11—1 I od 3—9 wiecz. 

Wieczór baletowy M. Łaszkiewi- 
czowej w Teatrze Polskim. W nie- 
dzielę nadchodzącą o g. 8-ej wiecz. znako- i 
mita odtwórczyni tańców plastycznych H. 
Łaszkiewiczowa wystąpi ze swoim zespo- 
łem, który zdobył powszechne uznanie. | 
Program zawiera: „Szecherezada” — suita | 
symfoniczna Rymskiego-Korsakowa, oraz | 
divertissement baletowe, składające się z | 
tańców plastycznych, dostosowanych do 
muzyki wybitnych kompozytorów. Bilety już 
są do nabycia w kasie teatralnej. i 

Poranek w Teatrze Pelskim. W, 
niedzielę 14 lutego o g. 12 m. 30 pp. od- 
będzie się w Teztrze Polskim poranek wo- 
kalno - muzyczny z udziałem: E. lgdal, ; 
(śpiew), J. $utockiej (śpiew), T. Zawadzkie- 
go (skrzypce), R. Rubinsztejna (akompanja- 

ment). w programie: d'Amdrosio, Bagry- 
nowski, Czerepnin, Czajkowski, Dargomyń- 
ski, Delibes, Glier, Gretzy, Niewiadomski, 
Paderewski, Wieniawski i inn. 

  

URZĘDOWA. 
Postępowanie mandatowe. 

Województwo wileńskie wydało do 
podległych sobie starostw polecenie 

(stosowania postępowania mandato- 
wego, które jest uproszczonym po- 
stępowaniem sądowem odnośnie do 
spraw drobniejszych, które zgodnie 
z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych podpadają pod kom- 
petencję władz administracyjnych I 
instancji. (zd). Ža 

р 

'— Ile obiadów będzie się wy- 
dawało bezrobotnym. Od dnia 
przedwczorajszego Magistrat m. Wil 
na podniósł ilość wydawanych obia- 
dów w kuchni dla bezrobotnych do 
1500. (zd) 

  

  

gk KKK ok AKI LECZNICA LI 

„komisję referat 

oprócz dni świąt. | 
|stanowiono na wniosek inżyniera | 

— Z Komisji technicznej. W 
dniu 10'go bm. w lokalu magistratu 
m. Wilna odbyło się posiedzenie 
miejskiej komisji technicznej, 
którem były załatwione następujące 
sprawy: 1) postanowiono zaaprobo- 
wać plany w sprawie rozbudowy i 
regulacji „Łosiówki* „Tuskulanum” 
„Trynopolu”, poczem oddać w celu 
zatwierdzenia Radzie Miejskiej; przy- . 
czem komisja wyraziła życzenie, aby › 
przy uchwaleniu dodatkowego bud- | 

którsby była | żetu wnieść kwotę, 
przeznaczona na uruchomienie dru- 
giej partji pomiarów. 

Następnie komisja przystąpiła do 
rozpatrywania Sprawy regulacji ul. 
Niemieckiej, którą przyjęła 
domości. 

W sprawie rozbudowy elektrowni 
miejskiej został wysłuchany przez 

lona na następnem posiedzeniu ko- 
misji. 

W końcu posiedzenia komisji po- 

Piegutkowskiego, ustawić większą 

(i) 
SPRAWY PODATKOWE. 

— Zeznania 0 dochodzie. W 
| dniu 15 bm. upływa ostatni termin | rzącz, jest dziś rzadkością, 
składania zeznań о dochodzie. W 
dniu tym więc do godziny 1-szej po 
poł. winni te zeznania złożyć wszyscy, | 

Rittnera „W małym domku”. Jutro po raz | Ci zaś którzy się spóźnią będą mogli | 
to załatwić drogą pocztową. (zd) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Posiedzenie wydziału po- 
wiatowego sejmiku  Wileńsko- 
Trockiego. We wtorek 16 lutego b. 

|r. w gmachu przy ul. Wileńskiej od 
będzie się kolejne posiedzenie wy- 
działu powiatewego sejmiku Wileń- 
sko-Trockiego. Ma porządku dzien- 
nym sprawy natury samorządowej. 

— Zatwierdzenie przez Min. 
Spraw Wewn. podatku drogowe- 
go sejmiku Brasławskiego. Mini- 
sterstwo Spraw Wewn. zatwierdziło 
naznaczony przez sejmik powiatu Bra- 
sławskiego podatek drogowy, z tem 
jednak zastrzeżeniem, że wysokość 
tego podatku nie będzie większa od 
podatku ed nieruchomości. (zd). 

— Posiedzenie wojewódzkiej 
komisji ochrony lasów. 27 b. m. 
w lokalu województwa wileńskiego 
odbędzie się posiedzenie wojewódz- 
kiej komisji ochrony lasów. Na po- 
rządku dziennym 25 spraw o wyrąbie 
lasów. (I) 

— Z Polsk. Dyrekcji Wzaj. Ubez- 
pieczeń. W ciągu ubiegłego roku Pol- 
ska Dyrekcja Ubezpieczeń wzajem= 
nych udzieliła zasiłków dla 20 straży 
ogniowych województwa wileńskiego 
26,844 zł. 70 gr. z tego w gotówce 
19,050 zł. na pozostałą zaś sumę w 
wysokości 7,844 zł. 70 gr. P. D. U. W. 
zakupiła dla straż ogniowych nastę- 
pujące narzędzia pożarnicze: 1) 4 si- 
kawki, 2) 3 beczki dwukołowe, 3) 
2 drabiny przystawne, 4) 1 drabinę 
szczerbową, 5) 1 wóz pod sikawki, 
6) 266 metrów węży, 7) 24 pasów, 
8) 31 toporów, 9) 31 pochew, 10) 
11 linek, 11) 2 pochodnie, 12) 4 prą- 
downice, 13) 1 sitkę, 14) 7 łączni- 
ków, 15) 10 wiader, 16) 11 bosaków, 
17) 9 zatrzaśników i 18) 1 zwijadło. 

Niezależnie od zasiłków, udzielo- 
nych bezpośrednio stražom ognio- 
wym na uzupełnienie narzędzi gaś- 
niczych i uzbrojenia strażaków P. D. 
U. W. udzieliło również zasiłków 
związkom straży pożarnych na prace 
bieżące nad udoskonaleniem spraw- 
ności drużyn pożarnych, do czego 
przyczyniają się związki, urządzając 
kursy pożarnicze, zjazdy ćwiczebne, 
próbne alarmy straży w czasie lust- 
racji drużyn przez instruktorów oraz 

  

na | 

do wia- ' 

inżyniera Kaweno- 
(kiego i odczytana oferta p. Frydma- 
na, natomiast decyzja ma być uchwa* ' 

' udzielejąc stale porad technicznych i 
| szkoląc straże pożarne w umiejętno: | 
jści tłumienia pożarów. Na ten cel | 
'P. D.U. W. wyasygnowało związkom | 
straży pożarnych województwa wi*. 
„ leńskiego 8.000 zł. (I). 

| WOJSKOWA. , 
| 2124 Przyjazd gen. Berbeckiego. 
W dniu wczorajszym o godz. 8-ej m. 
30 rano przybył z Grodna do Wilna 

| generał dywizji Berbecki, którego 
witali na dworcu przedstawiciele woj- 
skowi. Generał Berbecki, zabawi w 
Wilnie przypuszczalnie 3 dni. (I). | 

Z UNIWERSYTETU. 
ł 

|  —W Zapusty i w środę po- 
pielcową wykładów na uniwersy- 
tecie nie będzie. W dniu 15, 16 

(1 17 lutego to jest w zapusty i w 
"środę popialcową na Uniwersytecie 
wykładów ani ćwiczeń nie bądzie. 
Natomiast biura uniwersyteckie i 
bibljoteka będą czynne przez wszyst: | 
kie te dnie z tem, że w środę po" 
pielcową urzędowanie rozpocznie się 
dopiero o 12-ej. (zd) 

j SPRAWY AKADEMICKIE. 

| Z Szopki Akademickiej. Jak; 
28  przetwórnicę na elektrowni miejskiej. | się dowiadujemy „Szopkarze”, chcąc | 

| udostępnić ujrzenie „Szopki” szer- | 
szym warstwom społeczeństwa Wileń- 

| skiego, — obniżyli znacznie ceny za 
j bilety wstępu od 50 gr. do 3 złotych. 
| Szczerze się bawić, patrząc na ładną, 

przeto 

każdy musi „Szopkę” ujrzeć, tem- 
| bardziej, że przedstawienie jej do- 
biega już końca. (zd) 

į z POCZTY. 

|  — Wbrew obowiązującym prze- 
pisom. W pokoju o dwóch oknach 
o przestrzeni 11X12 kroków na 
poczcie Wilno | pracuje 60 listono 
szy przy sortowaniu korespondencji. 

W  przedsiębiorstwie prywatnym 
bezwzględnie ingerował by inspek- 
torat pracy. Zabroniłby zatrudniać 
tylu ludzi w tak ciasnym pomiesz: 
czeniu. * 

Na całym świecie cywilizowanym 
instytucje państwowe 1 komunalne 
świecą przykładem wykonywania o* 
bowiązujących przepisów o ochronie 
i hygienie pracy, u nas niestety jest 
inaczej. 

W stosunku do listonoszy praca 
których przy rozneszeniu listów jest 
niezmiernie trudną, takie nieludzkie 
traktowanie jest niedopuszczalne, 
tembardziej gdy się zważy, że fory* 
towani urzędnicy zajmują 5 pokojo* 
we pomieszczenia w gmachu pocz- 
towym. 

SPRAWY SZKOLNE. 
W czternastu szkołach powszech- 

nych nauczycielstwo przy udziale kół 
rodzicielskich samorzutnie zorganizo- 
wało sniadania szkolne. Że skrom- 
nych ofiar w pieniądzach i naturze 

dzieci niezamożne tych szkół otrzymu* 
ja posiłek w szkole. В 

Liczba dzieci potrzebujących tej 
doraźnej pomocy wzrasta tak, że 
ofiarnie zebrane środki zapomogowe 
juź nie wystarczają. 

Wobac tego odnośna władze po” 
stanowiły zwrócić się do Kasy Miej- 

skiej z prośbą o wyasygnowanie 
trzech tysięcy złotych dla dzieci 
szkół powszechnych i tysiąc sześćset 
osiemdziesiąt zł. dla szkół žydow- 

skich jako jednorazową zapomogę 

na poparcie skcji dożywiania uczącej 

się młodzieży w wymienionych 
szkołach. (1) 

— Sprawozdanie lekarzy szkół 
powszechnych z opieki hygjenicz- 
no lekarskiej za miesiąc styczeń 
rb. W ubiegłym miesiącu przez le- 

karzy szkół powszechnych m. Wilno 
zostało odwiedzonych 133 szkoły po” 

indywidualcych 311 przeprowadzono 
badań na jaglicę 7211, wygłoszono 
pogadenek dla dzieci z opieki hygje- 
niczno'lekarskiej 42, odbyto konfe 
rencji zbiorowych z rodzicami 2, kon- 
ferencji indywidualnych 12 i skiero- 
wano do przychodni 611 dzieci. 

Stan czystości i schorzeń wśród 
dzieci przedstawiał się następująco: 
liczba brudnych dzieci wynosiła 2026, 
zawszonych 1204, chorych na świerz- 
bę było 10 dzieci, na inne cnoroby 
skórne 114, na gruźlicę płuc podej- 
rzanych było 8 dzieci, a stwierdzono 
1, chorych dzieci na gruczoły ро- 
większone było 90, chorób nosa 
stwierdzono u 17 dzieci, chorób uszu 
18, chorób na odrę 4, na szkarlstynę : 
2 oraz stwierdzono wady wzroku u, 
6 dzieci. Stan lokali szkolnych przed- 
stawiał się następująco: cigpłota szli | 
była niedostateczną w dwuch szko- | 
łach, podłogi brudne okazały się w: 
dwuch szkołach i ustępy zanieczy* | 
szone w 12 szkołach. 

Prace hygjenistek: odpowadzno 
do kąpieli 311 dzieci, ostrzyżono w 
szkole 677 dzieci, obcięto paznokci ; 
997 dzieciom, liczba dzieci odwie: | 

! dzonych w domach wynosila 23 oraz 
zważono i zmierzono 387 dzieci. 0; 

Z KOLEJ. 

— Protest pracowników kole- 
jowych Z.Z.K. Kolejarze węzła Wi- 
Jeńskiego obecni na zgromadzeniu 
Z.Z.K. w dniu 6 bm. rb. po wyslu 
chaniu referatów sekretarza general: 
nego Grylewskiego i członka W.W. 
Stążowskiego uchwalili następującą 
rezolucję: 

1) zebrani protestują jaknajkate- 
goryczniej przeciwko obniżeniu po* 
borów, pracownikom kolejowych przez 
utrzymanie mnożnej w wysokości 43 | 
grosze i potrącanie z poborów po 
4 i pół proc., 5 proc. i 6 proc., 

2) zebrani protestują przeciwko 
jakimśkolwiak zamiarom wprowadze- 
nia redukeji osobowej, 

3) zebrani protestują przeciwko 
zamiarowi redukcji dni pracy, 

4) z dotychczasowego postępowa- 
nia zebrani stwierdzają, że Rząd chce 
robić oszczędności na tych, którzy 
nic nie mają, a mianowicie na pra- 
cownikach, co nie może dać pomyśl 
nych rezultatów, dla tego też wzywa- 
ją Rząd do ściągnięcia zaległych po- 
datków od kapitalistów, a przedew- 
szystkiem podatku majątkowego, 

5) zebrani domagają się rewizji 
umów z dostawcami dla kolei, zawar- 
temi na niekorzyść skarbu, 

6) zebrani domagają się uprosz- 
czenia systemu administracyjaego, 
który jest zbyt biurokratyczny. 

Powyższe postulsty winne dać 
oszczędności dla skarbu. 

Jednocześnie ' zebrani wzywają 
Wydział wykonawczy Z.Z,K. i kluby | 
sejmowe do wprowadzenia napowrót 
mnożnej według wskazań Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Wreszcie zebrani domagają się 
szybkiego wniesienia do Sejmu sta: 
wy o Kasach Chorych. (ak) 

— Ulgi taryfowe kolejowe. Mi- 
nisterstwo Kolei żelaznych wydało 
rozporządzenie wprowadzające sferę 
ulg taryfowych na artykuły jak len, 
konopie, kapustę, rury kamionkowe 
i t. d. Taryfa ta obowiązuje z dniem 
10 b. m. 

— lle będzie wynosić dopłata 
za wagony kryte. Ministerstwo Ko- 
lei Żelaznych wydało rozporzadzenie, ; 
wchodzące w życie z dniem 10 b. m.; 
normujące dopłatę za wagony kryte | 
z tem, że dopłata wynosi 5 procent, | 
a nie jak dotychczas 10 procent o-| 
płaty wagonów niekrytych. Ponadto ; 
rozporządzenie to zniosło obowiązek , 
numerowania i cechowania pėlwago- : 
nowych przesyłek kolejowych, (zd). 

  
ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Potrzebni tłukacze kamieni   wszechne, przeciętna liczba odwiedzin   siła 3 razy, przeprowadzono badań 

         

/ 

  

TEWSKIEGO STOWARZYSZ 

  

i robotnicy drzewni. W Państwo- 

zgłoszone zostało zapotrzebowanie 

      
  

  

na wielką ilość tłukaczy kamieni i na 
100. robotników w branży drzewnej 
do miejscowości Łukaszewicze pow. 
Łuninieckiego. Reflektujący na obję- 
cie tych prac winni zgłaszać się w 
godzinach urzędowych do P. U.P.P. 
Zawalna 2. (zd.). 

— Gdzie będą wydawane za- 
siłki dla bezrobotnych. Od dn. 15 
b. m. to jest od przyszłego ponie- 
działsu zasiłki dla bezrobotnych i 
pracujących fizycznie wydawane be- 
dą w gmachu teatru miejskieqo, na* 
tomiast zasiłki doraźne i zasiłki dla 
bezrobotnych pracujących umysłowo 
będą w dalszym ciądu wydawane w 
Urzędzie Pośrednictwa Pracy przy ul. 
Zawalnej 2. (zd.). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Dziś (piątek) odbędzie się od- 
czyt pana płk. Popowicza w iokalu 
Oficerskiego kasyna garnizonowego 
na temat „Stefan Batory jako wódz”. 

Pp. Oficerowie rezerwy proszeni 
są o liczne przybycie. 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Z posiedzenia „Praświeta”. 
W dolu wczorajszym odbyło się po* 
siedzenie białoruskiogo towarzystwa 
„knlturalao-ošwiatowego p. n. „Praš- 
twieta* na którem postanowiono za: 
' kładać na prowincji szkoły prywatne 
|w języku wykładowym białoruskim. 

(). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— 100.000 doiarów dla żydów 
wileńskich. Jak się dowiadujemy 
w NeweJorku w Ameryce został za* 
wiązany komitet niesienia pomocy 
żydom w Wilnie, który postanowił 
na ten cel zebrać 100.000 dt 

zd.). 
— Obrady rzemieślników žy- 

dów. W lokalu rzemieślników  ży- 
dów przy ul. Wileńskiej Ne 8 w so- 
botę dnia 13 b. m. odbędzie się 
zebranie rady rzemieślniczej dla na- 
radzenie się nad stanem ekonomicz- 
«ym ich członków i uchwalenia re- 
zolucji zmierzających do poprawy ich 
bytu. (zd.). 

— Rabini Krakowski i Grod- 
zieński wyjadą może do Moskwy 
Tutejsi rabini Krakowski i Grodzień- 
ski otrzymali od gminy żydowskiej 
w Moskwie radjo fonogram z propo- 
życją objęcia rabinatów w Moskwie 
z równoczesną prośbą o przedłoże- 
nie swoich warunków. (zd.). 

— Na co gmlna żydowska 
przeznaczyła 5.000 dolarów. Jak 
się dowiadujemy miejscowa gmina 
żydowska przeznaczyła otrzymaną z 
Ameryki sumę 5.000 dolarów na ży- 
wnościową pomoc dla bezrobotnych 
żydów. W tej chwili wydaje już gmine 
2.000 porcji chłeba i tyleż porcji drze- 
wa, po otrzymaniu zaś tych pienię- 
dzy ilość porcyj zostanie Pa 

zd.). 

ZABAWY. 

— Wielki Raut. 'W salach Pałacu 
Reprezentacyjnego odbędzią się 15 
lutego r. b. pod łaskawym protekto- 
ratem pana ministra Władysława 
Raczkiewicza i pani Jadwigi Racz 
kiewiczowej wielki raut z koncertem 
na dochód instytucji „chleb dzieciom”. 

Współudział w koncercie łaska* 
wie obiecali: znana i ceniona Śpie- 
waczka p. Żofja Wyleżyńska i dosko- 
nały kwintet w osobach pp. Kleckiej, 
Szmidta, Jegiera, Salnickiego i Stę- 
pińskiego. 

Początek koncertu punktualnie o 
godz. ll-ej wiecz., koniec zabawy o 
5 i pół rano. 

Bilety w cenie 5 zł., i akademic- 

gospodyń i gospodarzy rautu. 

RÓŻNE. 

— Zarejestrowane budowie. W 

przypadająca na każdą szkołę wyno- ;wym Urzędzie Pośrednictwa Pracy roku ubiegłym w Państwowej Dyrek- 
cji Ubezpieczeń Wzajemnych (od: 

ENIA POMOCY SANITARNEJ 

  

  

dział w Wilnie) było zarejestrowano 
680 tysięcy budowli, z czego 2400 
budynków spłonęło. (I). 

— Stątut wileń. związ. bibijo- 
tekarzy. W dniu wczorajszym do 
Komiserjatu Rządu wpłynęło podanie 
z prośbą o zatwierdzenie statutu wi- 
leńskiego związku bibliotekarzy pol- 
skich, prezesem którego jest p. Wac- 
ław Makowski oraz członkami zarzą- 
du bracia Zewadzcy i p. Krygier. (1). 

Z. PROWINCJI. 

— Rozwój kółek «o0lniczych 
na prowincji. W ciągu ostatnich 
kilku tygodni w powiecie postaw- 
skim i dziśnieńskim silną akcję roz- 
winął związek kółek rolniczych, który 
liczy na tem terenie 21 kółek rol- 
niczych, 2 wzorowe mleczarnie i kil- 
ka specjalnie stworzonych pól do- 
świadczalnych. (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Oflara nadmiernych podatków, 
Onegdaj została powiadomiona Ekspozytu- 
ra Urzędu Sledczego, iż przy ul. Kolejowej 
ctruła się esencją octową niejaka Estera 
Szer z zawodu szwaczkA. 

„ Jak ustalilo dochodzenie przed kilku 
tygodniami została u niej opisana przez 
urzędnika Skarbowego maszyna do szycia 
warsztat jej pracy, za nie opłacenie podat- 
ku. Ponieważ wspomniana Szer nie miała 
pieniędzy na opłacenie podatku w krytycz- 
nym dla niej dniu przyszedł egzekutor po- 
datkowy ażeby zabrać jej maszynę, co wie 
dząc desperatka wypiła wielką dozę esencji, 
chcąc rezstąć się z życiem, które dla niej 
bez maszyny nie przedstawiało żadnej 
wartości, gdyż utrata maszyny równała się 
popadnięciu w ostateczną nędzę. 

Jeszcze więc jedna ofiara nadmiernych 
podatków. 

— Czyżby nie mieli za co pocho- 
wać. Dn. 10 b. m. o g, 22 m. 40, dozor- 
czyni domu Nr. 17 przy ul. Zarzecze za- 
meldowała policji, że do jej mieszkania 
Jan Makarewicz wraz ze swą siostrą, zam. 
we wsl Wielka Kozina gm. Szumskiej, przy- 
wieźli brata swego Józefa, który nie dawał 
oznak życia. Zawezwany lekarz pogotowia 
skonstatował śmierć. 

| — Zaczadzenie. Da. 10 b. m. o g. 
9 m. 50, Michał i Molslej Karpińscy, zam. 
w hotelu Krakowskim przy ul. Wielkiej 40, 
z powodu silnego napalenia pieca węglem 
kamiennym—zaczadzieli. Zawezwany lekarz 
pogotowia udzielił poszkodowanemu pierw- 
szej pomocy. 

— Podrzutek. Dn. 6 b. m. o 4. 16 | 
m. 30 Marja Biadykówna, (Węglowa 23), na 
klatce schodowej tegoż domu znalazła 
niemowlę płci żeńskiej, w wieku przypu- 
szczalnie do 3 tygodni. Niemowię skiero- 
wano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Ującie na gorącym uczynku. 
Dn. 10 b. m. o g 22, Lucjan Korsak, (Wiel- 
ka 17), zameldował policji o usiłowaniu 
dokonania kradzieży z mieszkania tegoż 
domu przez nieznanego mu mężczyznę, 
który został ujęty | przy badaniu nazwał 
się Grabowskim dr Tadeuszem (Szpi- 
talna 8). 

— Ordynans złapał złodzieja. Dn. 
10 b. m. o g. 11 m. 45 usiłował dokonać 
kradzieży z mieszkania kpt. Józefa Soola, 
(Kalwaryjska 8) niejaki Chackiel Urtliński 
(Sołtaniska 10 b), którego ujął na gorącym 
uczynku kradzieży ordynans wyżej wymie- 
nionego kpt. szereg. 85 p. p, Wacław Sta- 
NE: Przy zatrzymanym znaleziono wy* 
trychy. 

— Płaszcze I balje też giną. Dn. 
10 b. m. o g. 18 Alfons Cywiński (Popław- 
ska 22), zameldował policji o dokonanej 
kradzieży z jego mieszkania 2 płaszczy i 2 
balji ogólnej wart. 140 zł. 

— Kradzież różnych rzeczy. Dn. 
10 b. m. o g. 18, dokonano kradzieży bje- 
lizny | różnych rzeczy na ogólną sumę 
100 zł. z mieszkania Marji Marnni, (Tad. 
Kościuszki 18). 

Sorze Epsztejnównie, skta- 
dziono garderobę. Dn. i0 b. m.o g. 
21 m. 55 za pomocą zerwania kłódki z 
mieszkania Sory Ewensztejn, zam. Siera- 
kowskiego 21, dokonano kradzieży garde- 
roby ogólnej wart. 100 zł. у 

— Kradzież bielizny. Dn. 10 b. m. 
o g. 21 m. 40 z mieszkania Ludwiki Żu- 
kowskiej, zam. (ul. Ad. Mickiewicza 45) 
dokonano kradzieży bielizny i gotówki 150 
zł. przez nieznanych złodziei. 

Na prowincji.   
— Kradzież artykułów spożyw” 

|kie po 3 zł. są do nabycia u pań | czych. W nocy z 5 na 6 b. m. ze składu 
| artykułów spożywczych Lejby Rydekola, 
'zam. w Starej Szarkowszczyznie gm. Szar- 
kowskiej pow. dziśnieńskiego skradziono 
artykuły spożywcze i 800 kłg. Inu, ogólnej 
wartości 1550 zł, Poszkodowany o kradzież 

podejrzewa Jegora | Isaja Siemionowych 
„oraz innych mieszkańców wsi Woronka, 
' gm. Jodzkiej tegoż powiatu. (I) 
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