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Dobre 
Pono piekło jest niemi wybruko- 

wane, Jak tam jest istotnie, nikt nie 

wie. Natomiast każdy stwierdził nie 

raz, że ziemski padoł, wytapetowany 

jest cały chęciami, które może są 

dobre w zamierzeniach swoich, ale 

dążą intensywnie do zamienienia na- 

szej doczesności w istne miejsce 

wiecznego potępienia i cierpień. By- 

wają takie chwile zbiorowej psycho- 

zy, zarazy umysłowej, która się sze- 

rzy, ogarnia nie tylko szalone, nie 

krytyczne głowy młodzików, emanu- 

je nie tylko z gardzieli i piór ka- 

rjerowiczów politycznych, na usłu- 

gach lewicy czy prawicy, ale udziela 

się ludziom rozsądnym, rozumnym, 

poważnym, szczerym patrjotom. Tracą 

oni jakby zmysł realności, Pod wpły- 

wem  frazesu, na który Polacy są 

stokroć wrażliwsi od innych, bardziej 
z nim obeznanych narodów, pod wpły- 

wem próżności, kuszącej rolą do 0- 

degrania, na co też, jak na lep, leci 

każdy Polak, pod naciskiem zwiększa- 

jącej się agitacji, grożącej niepopu- 
larnością, temu,kto nie usłucha t. zw. 

vox populi (będącego często Vox sa- 
tanas, ale nigdy Vox Dei), pod wpły- 

wem tych wszystkich i wielu innych 

pomniejszych czynników, wciągają 

się ludzie dobrej woli i czystych chę- 

ci w najszkodliwsze, najgroźniejsze 

roboty antypaństwowe. 
' Polska mogłaby mówić do swych 

synów: „Boże, strzeż mię od patrjo- 

tów, bo od wrogów potrafię się ła- 

twiej obronić”. Fatalnie ciągle ciąży 

nad nami epoka niewoli. Pokolenie, 

które przywykło nie mieć swego wła- 

snego przedstawicielstwa, frondować 

ciszej lnb głośniej i opierać istnienie 

narodowe na prywatnych poczyna- 

niach i systemach politycznych opra- 

cowywanych jako dyrektywy w zaci- 

szu Ścisłych kółek towarzysko-zawo- 

dowych, to pokolenie absolutnie nie 

jest i dziś zdolne zrozumieć antory- 

tetu Państwa i podporządkować swe 

interesy prywatne czy klasowe, inte- 

resom kraju i Państwa. 

Każdy, ozy. to będzie Niewiadom- 

ski, Muraszko, Trzmielewski, czy w 

innej płaszczyźnie Sapieha, lub Janu- 

szajtis, czuje w sobie zbawcę Ojczy- 

zny, Mussoliniego, i majaezy mu w 

snach... korona... choćby tylko laurowa. 

Każdy przekreśla w swej psychice 

wszystkie instytucje  praworządne 

Państwa, którego jest obywatelem. 

Wszelkie uchwalone zasady, podstawy 

istnienia tegoż Państwa, Konstytucję, 

Sejm, Rząd, prawa, a cóż to znaczy 
wobee osobistego widzimisię takich 

patrjotów i grona przyjaciół, których 
zawsze znajdą, by z niemi tworzyć 

w bujnej wyobraźni swoisty sejm, 
rząd, zmianę konstytucji i ustroju. 

Wychowani na ideale konspiracji, 

nawet ci, co jej się bali i nienawi- 

dzili, za czasów carskich szukając 

karjery w pozornem lojaliźmie wyra- 
żającym się pokłonami przed pomni- 

kiem Murawjewa lub Katarzyny, dzi- 
siaj gdy te zabawki nie grożą wszak 

konfiskatą majątku, ani wygnaniem 

na Sybir, nawet ci, dają jakiś instynk- 

towny. rasowy dziedziczny odpór, 

uznanemu wszak przez naród porząd- 

kowi rzeczy. Sfery konserwatywne, 

przeznaczone do tworzenia kadrów 

lojalistów, u nas konspirują i marzą 
o przewrocie. Niema w Polsce lo- 

jelistów, niema legalizmu, nie wyro- 

chęci. 
bił się w przeciągu łat siedmiu i 

jest z tem raczej gorzej niż lepiej. 

Co straszniejsze, te zwyczaje od- 

działywują na młodsze pokolenie, 

które w szkołach uczy się oczywiście 

o wielkiem szczęściu odrodzonej 

Ojczyzny, o posłuszeństwie i karności, 

ale wróciwszy do domów, słyszy 

ciągłe narzekania, przekleństwa, sło- 

wa potępienia i nadzieje lub kon- 

kretne projekty o zmianie formy 

rządu. W suterenie opowiada się o 

tem w ujęciu komunistycznem, na 
parterze jako o dyktaturze a la Mu- 
ssolini, na I-em piętrze o królu, na 
ll o innym dyktatorze itp. 

Każda sfera czy klasa społeczna, 

jest ze swego klasowego punktu wi- 

dzenia z Polski niezadowolona, z 

przyczyn wprost sprzecznych. Jedni 

dlatego, że rządy są szlacheckie, inni 

dlatego, że chłopskie, ci mówią o 

dławiącym klerykaliźmie i nacjona- 

liźmie, tamci o socjalistyczno-masoń- 

ko-żydowskiem protegowaniu wszyst- 

kiego, co nie polskie i wolnomyślne. 

Słowem, według jednych Polska 
jest zbyt biała, według innych zbyt 
czerwona, Czy z tego należałoby 

wnosić, źe jest w niej sprawiedliwy 

rozmiar biało-czerwony. Niestety nie. 

Jest słabość i chwiejność, zamęt i 

chaos, brak energji u sfer rządzą- 

cych, brak zmysłu państwowego i 

woli podporządkowania się prawu, 

u innych. 

Jak "owe podjadki siły, które 

niszczą Peer Gynta, tak wszystkie te 

głosy, spiski, różnych odcieni i barw 

organizacje, niszczą i podgryzają 

podstawy Państwa, istnieniu jego 
groźą stokroć więcej, niż komuni- 

styczne jaczejki, wzbudzające swą 

bezwzględnością iegzotyzmem więcej 

trwogi, niż sympatji u Polaków. 

I właśnie przy zbliżającym się 

1 Maja, kiedy myśl, że niestety, or- 

ganizacje komunistyczne z jednej a 

nacjonalizm z drugiej, z tego piękne- 

go święta Pracy chcą uczynić dzień 
niechęci i nienawiści, właśnie w atmo- 

sferze pewnego znerwowania i obaw, 
jakie ogarniają społeczeństwo świado- 

me, ilu jest w Polsce głodnych, bezro- ; 

botnych, podatnych agitacji przewro- 

towej, właśnie teraz, zaczynają się 

szerzyć głuche wersje o przewrotach 

na prawo, na lewo, o dyktaturach, 

naradach monarchistycznych, odezwy 

bojewe, wzywania do czynu etc. 

Niebezpieczna zabawa! Pozwólcie 

nerwom ludzkim odpocząć i twórczej 

pracy się poświęcić, a nie wiecznie 

duchowi negacji i zniszczenia hoł- 

dować! Niepowołanych pomocników 

nie potrzebuje ani Państwo ani orga- 

ny bezpieczeństwa. Dajcie Indziom 
odpowiednim spełniać swe obowiązki 

na swych odpowiednich stanowiskach. 
Byłoby skandalem i dziecinną kom- 
promitacją polskiego społeczeństwa, 

gdyby się l1-go Maja powtórzyły sce- 

ny z przed 2-ch lat, kiedy niepowo- 

łane czynniki czuły się w zapale pa- 

trjotycznym pehnięte do czynnych 

wystąpień, manifestując tem swoje 
osobiste antypatje. Kcgo rażą czer- 
wone sztandary, niech się zamknie w 

domu i rolety spuści, niech nie idzie 

na ulice, kędy będzie szedł pochód 

robotniczy, Pochód socjalistyczny jest 
dozwolony przez Państwo, a więc 

uprawniony. Jeśli publiczność, której 

się to niepodoba, manifestuje sprze- 

  

łowe kontepeje 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

O powrót Marszałka Piłsudskiego do czynnej służby. 

W ostatnich dniach prowadzone 
są również energiczne rozmowy, 
dotyczące powrotu Marszałka Pil- 
sudskiego do czynnej służby. Pierw- 
szym etapem na tej drodze ma być 

nowy projekt ustawy o organizacji 
najwyższych władz wojskowych, któ- 
ry będzie przedmiotem dzisiejszego 
posiedzenia Rady Ministrów. 

Konferencja marsz. Rataja z Marszałkiem Piłsudskim. 

Duże wrażenie wywołała w ku- 
luarach  parlamentarno - politycznych 
wiadomość o konferencji, jaka się 
odbyła między Marsz. Piłsudskim 

a Ratajem. Prawdopodobnie omawia- 
no na tej konferencji podstawy współ- 
pracy projektowanego rządu silnych 
indywidualności. 

Dążenie obozu lewicowego do konsolidacji własnych sił. 

W dniu wczorajszym odbyła się w 
godzinach wieczornych wspólna kon- 
ferencja przedstawicieli stronnictw 
PPS i Wyzwolenia, dotycząca uzgo- 
dnienia programu polityczno-gospo- 
darczego obu stronnietw. 

Konferencja ta jest dalszym kro- 
kiem w kierunku scementowania 
polskiej lewicy na wspólnej platfor- 
mie. W konferencji wzięli udział ze 
strony PPS p. p. Moraczewski,. Nie- 
działkowski i Pączek, zaś Wyzwole- 
nie reprezentowali p. p. Poniatowski, 

Patek i Łypacewiez. 
„ Przeprowadzono ogólną dyskusję, 

która ma być kontynuowana w nad- 
chodzący wtorek. 

Zdaniem zainteresowanych istnieją 
w tej sprawie drobne różnice między 
obu stronnictwami, które zapewne 
we wtorek dadzą się usunąć. 

Po opracowaniu wspólnego p 
gramu stronnictwa powyższe maja 
wspólnie wystąpić z propozycją dal- 
szych rozmów z stronnictwem Chłop- 
skiem, Klubem Pracy i NPR. 

Koncepcja gabinetu silnych indywidualności. 

Jak się nasz korespondent dowia- 
duje, p. premjer Skrzyński ma za- 
miar bezwzględnie podać się w dniu 
4 maja do dymisji. Z powodu kombi- 
nacyj i plotek kuluarowych najwięk= 
sze szanse posiada propozycja 
marsz. Rataja, dotycząca utworze- 
nia gabinetu silnych indywidualności 

z wybitnym parlamentarzystą na czele, 
W tym też kierunku toczą się roko-- 
wania między poszczególnemi stron- 
nictwami. Jako szefów tego rządu 
wymieniane są w pierwszym rzędzie 
nazwiska marsz. Rataja, p. Witosa 
i p. Bartla (Klub Pracy). 

Konferencje p. Witosa. 

W kuluarach sejmowych panowała 
wezoraj po środowem burzliwem po- 
siedzeniu pustka. Pracowało jedynie 
parę komisyj w sprawach natury dru- 
gorzędnej. 

Powszechną natomiast uwagę zwró- 

ciły rozmowy p. Witósa z przywód- 
cami klubów prawicy i lewicy. Szcze- 
gólnie długo konferował p. Witos 
z leaderem PPS p. Barlickim. Roz- 
mowy te oczywiście dotyczyły utwo- 
rzenia przyszłego rządu, 

  

Ostateczna broń litewskich 
chadeków: 

przed wyborami walczą przeciwko polakom represjami. 
Donoszą z Kowna, że rządzący blok Chrz. Dem. ucieka się jako do 

ostatecznego środka wygrania wyborów — do przedwyborczych represji 
przeciwko Polakom. 

W pasie pogranicznym rozpoczęły się masowe aresztowania i ropresje. 

  

Przesilenie gabinetowe w Łotwie. 
RYGA, 29.IV. (Pat). Parlament odrzucił wczoraj 49 głosami przeciwko 

45 przedłożenie budżetowe. Rząd podał się niezwłocznie do dymisji. 
  

Sprawa odszkodowań dla radzi A. panujących 
Bierność Gabinetu Rzeszy. 

BERLIN, 29.IV. (Pat). Gabinet Rzeszy odbył wczoraj wieczorem dalsze 
posiedzenie poświęcone omówieniu stanowiska frakcyj parlamentarnych 
w kwestji odszkodowań dla byłych panujących. 

Jak donosi „Lokal Anzeiger* gabinet postanowił zachować nadal bier- 
ność w tej kwestji. 

Uchwała frakcji demokrat. Reichstagu. 
BERLIN, 29.IV. (Pat). Frakcja demokratyczna Reichstagu postanowiła 

na wypadek odrzucenia swego wniosku, dotyczącego wypłacenia przez kraje 
związkowe rodzinom byłych panujących pewnych sum na utrzymanie gło- 
sować przeciw wywłaszczeniu książąt. 

ciwy, zakłóca tem spokój, wywołuje 
awantury, tem samem postępuje bar- 

dziej antipaństwowo niź ci, którym 

swój psendo-patrjotyzm  przeciwsta- 

wia. 
Pochody komunistyczne i wszelkie 

wywrotowe napisy są niedozwolone, 

i o tem wiedzą wszystkie organizac- 

je. Jeśli jednak zechcą wystąpić, znaj- 

dą aż nadto dosyć silne organizacje 

państwowe, które tym inanifestacjom 

kres położą. Publiczność, organizacje 

polityczne, ani żadne niepowołane pa- 

trjoty nie mają tu nie do gadania, 

ani tem mniej do czynienia. A naj- 

mniej młodzież ueząca się! 

Nie przysparzajmy męczenników 

i nie róbmy bohaterów tanim kosz- 
tem prywatnych ambicji, bo to może 

Państwo drogo kosztować, a skutki 
spadną na cały naród. 

tel. Romer. 

  

Wiadomości polityczne, 
(Telefonem od wł. korespondenta). 

Secesjoniści 2 „Wyzwolenia“, po- 
słowie: Adamowicz Dubrownik i Wę- 
dziagolski, zgłosili w porozumieniu 
z zarządem Stronnictwa Kresowego 
na ziemię Wileńską akces do „Stron- 
nictwa Chłopskiego* i zostali do 
stronnictwa tego przyjęci. 

© 
Wbrew szerzonym pogłoskom in- 

formują nas z zupełnie wiarogodnego 
źródła, że 1 maja rb. wypłacona bę- 
dzie wszystkim urzędnikom państwo- 
wym całkowita pensja, nie zaś, jak 
utrzymywano, połowa w formie za- 
liezki. Z początkiem każdego miesią- 
ca zwykle jest ciężko, gdyż nie wia- 
domo, jak dopiszą wpływy skarbowe, 
jednak mowy nie było o tem, by nie 
miała być wypłacona pensja. Wszyst- 
kie te pogłoski pochodzą stąd, że w 
bieżącem półroezu skarb żyje prowi- 
zorjami budżetowemi, układanemi każ- 
dy miesiąc i to wywołuje wśród sfer 
zainteresowanych każdorazowo nie- 
pokój. > 

Wczoraj o godz. 12 w południe p. 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
na uroczystej audjencji w Zamku 
Królewskim nowego ambasadora Fran- 
cji p. Laroche, który złożył swe listy 
uwierzytelniające. 

P. ambasador udał się na Zamek 
w towarzystwie dyrektora protokółu 
dyplomatycznego M. S. 7. p. Przeź- 
dzieckiego powozem p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, poprzedzonym przez 
trębaczy na białych koniach i otoczo- 
nym przez szwoleżerów przyboczne- 
go szwadronu. ` 

W następnych powozach jechali 
gen. Dupont, szef francuskiej misji 
wojskowej, członkowie ambasady fran- 
ouskiej oraz adjutant p, Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Gdy orszak wyruszał z przed am- 
basady francuskiej, jak również gdy 
zbliżał się do bramy zamkowej trę- 
bacze odegrali fanfary. W dziedzińcu 
zamkowym  bataljon piechoty 21 p. 
ze sztandarem oddawał honory woj- 
skowe oraz odegrał Marsyljankę. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej, 
przybrany wielką wstęgą Legji Ho- 
norowej, oczekiwał p. ambasadora 
sali rycerskiej. ‘Ч 

Składając swe listy uwierzytelnia- 
jące p. Laroche wygłosił przemówie- 
nie, na które odpowiedział p. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. Po bodzio. 
niach tych p. Prezydent udzielił p. 
ambasadorowi posłuchania w swoim 
gabinecie. 

W dniu 28.[V 1926 r. komisja kody- 
fikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej 
tchwaliła w ostatecznym brzmieniu 
jednolity dla całego państwa polskie- 
go projekt ustawy postępowania kar- 
nego, stanowiący pierwszy z pięciu 
wielkich kodeksów powierzonych do 
opracowania komisji kodyfikacyjnej. 

Uehwalony projekt przesłany zo- 
stanie w ezasie najbliższym ministro- 
wi sprawiedliwości celem skierowa- 
nia go Sejmu. ce 

I bituy Kowieńskiej 
Gubernator kłajpedzki w Kownie. 

26 kwietnia przybył do Kowna w 
sprawach służbowych gubernator kłaj- 
pedzki p. Žylus, : 

Szef francuskiej misji wojskowej 
dla państw bałtyckich w Kownie. 

Przybył do Kowna pułk, Archand, 
szef francuskiej misji wojskowej w 
państwach bałtyckich. Gość zabawi w . 
Kownie kilka dni, 

Egzaminy maturalne w Gimnazjum 
Polskiem. | 

    

Egzaminy na świadectwo dojrza- 
łości w Kowieńskiem Gimnazjum Pol- 
skiem rozpoczynają się w roku bie- 
żącym dn. 17 maja, r,
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Po zawarciu traktatu niemiecka- sowieckiego . 

Opinja Paul Boncoura. 
PARYŻ 29-IV. (Pat). Deputowany Paul-Boncour przedstawił na 26- 

. braniu grupy parlamentarnej francusko-polskiej sprawozdanie ze swej po- 

dróży do Polski. 
Na wstępie Paul-Boncour wyraził zachwyt z powodu przyjęcia jakiego 

doznał w Polsce i wielkie zadowolenie z powodu nawiązania bezpośredniego 
kontaktu z polskiemi sferami parlamentarnemi, gdyż stwierdził znakomite 
skutki wizyty parlamentarzystów francuskich w Polsee, 

Mówca wyraził zdziwienie z powodu metodycznej i pełnej doświad- 
czenia pracy oraz wytrwałych wysiłków Polski w dziedzinie odbudowy 
kraju. Żałuje on, że niektóre państwa nie doceniają tego wysiiku, pod- 

Kkreślił zdumiewające rezultaty. jakie osiągnięto w dziedzinie oświecenia 
publicznego, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, oraz zaznaczył, że Polska 
w dziedzinie organizacji sił zbrojnych dokonała niebywałego w historji 
wojskowości dzieła potrafiwszy stworzyć z elementów, które przeszły trzy 
różnorodne wykształcenia jednolity korpus oficerski. 

Dłuższy ustęp poświęcił opisowi podróży. swej na kresy, gdzie stwier- 
dził doskonałą organizację straży pogranicznej, Zachowanie się Litwy, 
oświadczył Paul-Boncour —stanewi pogróżkę dla pokoju. 

Ze strony niemieckiej stosunki są mniej naprężone, co mówca przy- 
pisuje pojednawczym nastrojom polskich i niemieckich socjalistów. 

To samo dotyczy Gdańska, gdzie wejście do senatu żywiołów socja- 
listycznych wywarło wpływ uspakajający. niezależnie od owocnych rezulta- 
tów prac Ligi Narodów. 

Znaczenia, jakie przedstawia zawarty ostatnio traktat rosyjsko- 
niemiecki nie doceniają zarówno we Francji, jak i w Anglii. 

Grupa parlamentarna postanowiła kwestję tego traktatu wnieść na 
porządek dzienny swego następnego posiedzenia. 

Wzmocnienie małej Ententy naturalną 
odpowiedzią na traktat berliński. 
PARYŻ, 29.IV. (Pat). „Matin* pisze: Nic oczywiście nie może prze- 

szkodzić Niemcom uprawiać własną politykę. Można jednak przeszkodzić 
prowadzeniu jednocześnie dwuch polityk. 

Reakcja Mussoliniego, który mówi o potrzebie wzmocnienia Małej En- 
tenty jest naturalną odpowiedzią na układ berliński. 

„L Homme Libre“ dowiaduje się, że Francja porozumiała się z Anglją 
i sojusznikami z Europy Środkowej, co do tego, że należy postawić Niem- 
com szereg określonych pytań, na które winny one odpowiedzieć pisemnie. 

Genewa czy Moskwa? 
PARYŻ 29-IV, Pat. „Ere Nouvelle“ wyraža zapatrywanie, iż traktat 

berliński powinien wywołać nie zaniepokojenie, lecz czujność. 
Przed formułą genewską wysuwa się formułę moskiewską. 
Naród niemiecki powinien wybrać pomiędzy pierwszą. oznaczającą po- 

kój. adrugą, oznaczającą awanturniczość. 

Prasa angielska o traktacie. 
LONDYN 29-IV. (Pat). Wszystkie większe pisma zamieszczają dłuż- 

sze artykuły o traktacie sowiecko-niemieckim, jak również obszerne ko- 
respondencje na ten temat z Paryża, Rzymu, Berlina, Pragi i Moskwy. 

Dzienniki liberalne starają się osłabić wrażenie wywołane traktatem, 
zaznaczając, iż nie pociągnie on żadnych wogóle następstw. Natomiast 
prasa konserwatywna ustosunkowana jest wobec traktatu sceptycznie. 

„Times* z dnia wczorajszego w artykule redakcyjnym wspominając 
fakt odroczenia sprawy wejścia Niemiec do Ligi do sesji wrześniowej, 
pisze: 

Niemcy zawarły tymczasem traktat przyjaźni z rządem sowieckim, 
c» wyrsźnie zmieniło ogólną sytuację polityczną, wobec której znalazła się 
Rada Ligi w marcu br. 

lko o to im chodzi. 
WIEDEŃ, 29-IV. (Pat.) „Neues Wiener Tageblatt* zamieszcza rozmo- 

wę swego paryskiego korespondenta z ambasadorem sowieckim Rakowskim, | 
który oświadczył: 

Oba układy o nentralności i bezpieczeństwie, które Sowiety zawarły 
z Tareją i Niemcami są do pewnego stopnia podstawą naszej polityki za- 
granieznej. 

Jesteśmy gotowi zawrzeć analogiczne umowy ze wszystkiemi innemi 
państwami, które chcą sobie zapewnić naszą przyjazną współpracę. 

Przez gwarancje, przewidujące, że żadna ze stron nie będzie uprawia- 
ła wobec drugiej polityki agresywnej, która mogłaby przynieść szkodę nie- 
zawisłośei politycznej i gospodarczej państwa może być stworzona mocna 
podstawa pokojowa. 4 

Na zapytanie, czy unja sowiecka byłaby także gotowa zawrzeć taki 
układ z Rumunją Rakowskij odpowiedział: „Tak, ale pod warunkiem, że 
przedtem będzie uregulowana kwestja Besarabji". 

Kalejdoskop wiedeński. 
Wiedeń w kwietniu. 

Austrja powojenna rozwijała się 
pod znakiem decentralizacji. Mimo, 
że jest tylko minjaturką dawnej mo- 
narchji, system ten posunął się dziś 
»nacznie dalej, niż wówezas. Jest 
więe państwem związkowem, złożonem 
z ośmiu tak zwanych „krajów*, li- 

  

cie pod zgoła innemi, „zasadniczemi* 
hasłami, których realizacja miała u- 
szczęśliwić „Kraj” austrjacki. 

Znalazł się jednak polityk i poseł 
do Zgromadzenia Narodowego, który 
całą tę gadaninę wziął tak do serca, 
że obecnie wystąpił z projektem... 
skasowania Austrji. 

Asumpt do tego wystąpienia dała 
mu polemika w sprawie przyłączenia 
Austrji do Niemiec. Otóż nasz sty- 
ryjski patrjota (pochodzi z Gracu) po- 
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Niemcy nie lubią prawdy. 
WIEDEŃ, 29.IV. (Pat). Pisma donoszą z Berlina, że rząd niemiecki 

wystosował do Bukaresztu notę wyrażającą zdziwienie z powodu oświadcze- 
nia posła rumuńskiego w Paryżu Diamandiego, który w rozmowie z przed- 
stawicielem „Matin* na temat układu berlińskiego powiedział między innemi, 

eząeych po kilkaset tysięcy mieszkań- 
eów, wyjąwszy tylko t. zw. Dolną Au- 
strję, silniej zaludnioną dzięki Wied- 
niowi. Stan taki nie jest jakimś ka- 
prysem ludzi, którzy maleńkie pań- 
stewko dla zabawki krajali na ka- 
wałki, jakby się to mogło na pierw- 
szy rzut oka wydawać. Wyrósł ón z 
antagonizmu pomiędzy Wiedniem a 
wowineją. Różniee są przedewszyst- 
jem natury politycznej i to właśnie 

rozstrzyga o ustroju państwa. Kon- 
serwatywna wieś broni się przeciw- 
ko „ezerwonej” stolicy. Panowanie 
soejaldemokracji ogranicza się więc 
tylko do Wiednia, gdzie rada miejska 
rządzi gsocjalistycznie, podezas gdy 
„Raąd Związkowy“ po chadecku czyli 
konserwatywnie. Obie władze znaj- 
dują jednak zawsze modus vivendi, 
możliwie wypośrodkowując wspólną 
łnję postępowania, tam gdzie jest о- 
na nieodzowna. i 

Ustrój związkowy nadany został 
państwu za sprawą t. zw. Chrześci- 
jańsko-społecznych, którzy objęli w 
ten sposób w spadku po Habsbur- 
gach dawną ich zasade: „Divide et 
impera”. 

Obrona przed socjalizmem  wie- 
deńskim prowadzona była oczywiś- 

„ruszył pisma prowincjonalne i, otwie- 
rając batalję, sformułował swój pro- 
gram pokrótce następująco: „Jesteś- 
my Niemcami, łączymy się z Rzeszą 
Niemiecką. I ona także składa się z 
„krajėw“. Możemy więc zachować 
dzisiejszy ustrój. Nie potrzebujemy 
pośredników. Zatem precz z Wied- 
niem! Rozwiązać Austrję!* 

Jeśli głos taki mógł się pojawić, 
to tylko dlatego, že dzisiejszej Au- 
strji brak jakiejkolwiek spójni we- 
wnętrznej. Patrjotyzm austrjacki nie 
istnieje. 

Swiatopogląd polityczny austrjac- 
kiego obywatela prowadzi go do roz- 
„stajnych dróg, gdzie powiada on so- 
bie: 

— Albo Liga Narodów, gwaran- 
tując naszą „niepodległość*, da nam 
pieniędzy, otworzy granice dla wy= 
wozn towarów i będzie nas potrochu 
utrzymywała, albo połączymy się z 
Niemeami. 

I to „albo” istnieje stale, nie zła- 
mane przez żadną ostateczną decy- 
zję, nie zamącone jakimś gwałtow- 
nym wybuchem uczucia. Przechylenie 
się w tę lub inną stronę, to tylko 
kwestja interesu. 

W gruncie rzeczy Austrjak widząc 

„przeciągu czasu. 

że Niemcy mają dwa oblicza. 
Jedno uśmiechnięte uprzejmie i zwrócone na zachód, a drugie — zło- 

śliwe i pożądliwe, skierowane ku Wschodowi. 

Rakowski o traktacie. 

PRAGA, 29-IV. Pat. Ambasador 
cie sowiecko-niemieckim oświadczył, 
czej Sowiety zachowują się ostrożnie 

sowiecki Rakowski, mówiąc o trakta- 
że w stosunku do procedury rozjem- 
zważywszy, że pomiędzy republiką 

sowiecką, a innemi państwami istnieją wydatne różnice, 
Dlatego zarówno traktat zawarty z Turcją, jak i traktat z Niemcami 

przewiduje procedurę rozjemczą, przypominającą procedurę przyjętą w u- 

kładach locarneńskich. 
Odnośna konwencja nie została jeszcze całkowicie opracowana. 

Socjaliści niemieccy o traktacie. 
BERLIN, 29-IV. Pat. „Vorwarts“ zamieszeza artykui. w ktorym zaj- 

muje się sprawą traktatu berlińskiego i Polski. 

Pismo stwierdza, że zaniepokojenie z powodu paktu jest najsilniejsze 
w Warszawie, co jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, albowiem Polska leży 
między Rosją a Niemeami, jak Niemcy między Polską a Francją. 

Dwie koalicje mocarstw, z których jedna stoi za, druga zaś przeciw 
Polsce oznaczałyby powtórzenie przedwojennego niebezpieczeństwa, — rów- 
nowagi sił. Narazie nie istnieje tego rodzaju podział i prawdziwa polityka 
pokojowa musi zmierzać do uniemożliwienia tego podziału. 

Minister Streseman w nocie do Krestinskiego zakomunikował, że Niem- 

cy będą przestrzegały lojalnie swoich zobowiązań względem Ligi Narodów. 
Niemiecko-rosyjski pakt nie może nigdy nabrać charakteru soju- 

szu skierowanęgo przeciwko Polsce, o ile Niemcy będą lojalnie wypeł- 
niały swoje zobowiązania względem Ligi Narodów i w tym kierunku 80- 
cjalna demokracja zdecydowana jest działać. 

Jedynie ludzie politycznie niedojrzali. mogą się cieszyć z tego zanie- 
pokojenia, które ma miejsce w Polsce. 

Rzeczą ludzi rozsądnych będzie rozpraszać zaniepokojenie nie słowem 
lecz czynem. 

Dobrze się składa, że w maju rozpoczynają się rokowania handlowe 
z Polską. 

Obustronna rozsądna polityka będzie się oczywiście starała, aby ro- 
kowania te odbywały się w innej atmosferze niż. poprzednie, celem przy- 
gotowania narazie na gruncie gospodarczym lepszego podłoża dla porozu- 
mienia Niemiec, Francji i Polski. Dlatego sądzimy, że Niemcy właśnie te- 
raz po zawarciu traktatu z Rosją powinny szczególnie w stosunku do Pol- 
ski prowadzić politykę ligi Narodów i Locarna. 

PCC EEE z 

Uchwalenie budżetu francuskiego. 
PARYŻ, 29.IV. (Pat). Parlament przyjął ostatecznie budżet na rok 

1926: Izba — 393 głosami przeciwko 151, Senat zaś — 272 głosami prze- 
ciwko 7. 
EEE Z Z EA EO PREZES ER CEZ OE SOTO O CREE O ZY EE ZE EC, 

Z Sejmu i Senatu 
Posiedzenie z dn. 29 bm. 

Beźrobocie. 
Połączone komisje sejmowe och- 

rony pracy i robót publicznych oma- 
wiały sprawę bezrobocia. Wicemi- 
nister Jankowski złożył sprawozdanie 
cyfrowe, 

Wieemin. Rybczyński przedstawił 
sprawę zorganizowania robót publi- 
cznych, stwierdzając, że przewidzia- 
ne jest zatrudnienie około 25 tys. 
bezrobotnych. 

Katastrofa lotnicza—Order „Virtuti 
Militari“. 

Sejm. kom. wojskowa obradowała 
dzisiaj w dalszym ciągu nad statutem 
orderu „Virtuti Militari“. 

Przed porządkiem dziennym  za- 
brał głos pułkownik Borejsza i udzie- 
ił wyjaśnień co do tragicznego wy- 
padku lotniczego, jaki miał miejsce 

paradoksalnošė ' politycznego stanu 
swej „niepodległej"* ojczyzny chce 
połączenia się z Niemcami, zarazem 
jednak nie lubi Prusaków. A zatem 
i chce i nie chce. Tem tylko objaśnić 
można pojawianie się cudacznych pro- 
gramów w najważniejszych kwestjach 
życia politycznego, których, jak ni- 
czego zresztą na świecie nie bierze 
się tu tragicznie. Ot, zwyczajnie po 

wiedeńsku. . 
* 

* * 

Bieda, bezrobocie... Io jest to, co 
upodabnia Austrję do.naszych sto- 
sunków. Ma ona około 400 tys. ludzi 
bez pracy, którym właśnie teraz gro- 
zi projekt rządowy stopniową reduk- 
cją zapomóg po 80 tygodniach od 
chwili ich uzyskania i wreszcie zu- 
pełnem ich ustaniem po pewnym 

Mimo to w Austrji 
rozruchów bezrobotnych niema. Nie- 
wątpliwą przyczyną jest to, że rezy- 
dująca tu ekspozytura IIl-ej Między- 
narodówki zajmuje się wyłącznie pro- 
pagandą na eksport, pozostawiając 
w spokoju samą Austrję. Jest to ro- 
dzaj cichego porozumienia z władzą 
państwa, która wzamian za to nie 
przeszkadza komunistom oddawać się 
ich zajęciom organizacyjno-eksporto- 

Bieda skłoniła ludzi do chwytania 
się różnych zajęć, o których dawniej 
nie śnili. B. urzędnicy z uniwersy- 
teckiem wykształceniem zostali sub- 
jektami sklepowymi, a b. oficerowie 
wyższych nieraz stopni konduktorami 
tramwajowymi. Ale oto powstały no- 
we zawody, a nawet nowe dziedziny 
sztuki. Zjawili się tancerze na wy- 
trzymałość i sztukmistrze głodu. Ci 

w ostatnich dniach w Warszawie pod- 
czas pogrzebu św. p. pułkownika 
Serednickiego. Pułkownik Borejsza 
stwierdził, że jak dotychczas docho- 
dzenie wykazało, w wypadku tym nie 
było winy ani dowództwa, ani kon- 
strukcji aparatów lotniczych, lecz 
tylko albó zbytnia brawura ze strony 
jednego z lotników, albo też stan 
nerwowy, który tak wielką rolę ode- 
grywa w lotniotwie, a jest tak trud- 
ny do uchwycenia i skontrolowania 
przez dowództwo. Wystarczy, zazna- 
czył pułkownik Borejsza, pozornie 
drobnej przykrości, aby system ner- 
wowy lotnika stracił należytą odpor- 
ność. 

Z kolei komisja przystąpiła do 
dalszych obrad nad ustawą o „Virtu- 
ti Militari”. Głosowanie odroczono. 

„Państwowy instytut Naukowy Go- 
spodarstwa Wiejskiego". 

„Połączone kom. sejmowe, oświa- 
towa i rolna obradowały nad projek- 

„Hungerkunstlerzy“ czyli glodomory 
mają obecnie niezwykłe powodzenie. 
Właśnie świeżo „praca* takiego gło- 
domora dostarczała niezwykłej emo- 
cji tłumom. Nicky, tak zwie się ów 
pan, siedział w szklanej klatce, w 
której zamknął się na 48 dni. 

Lecz oto lotem błyskawiey roze- 
szła się po mieście wieść nieoczeki- 
wana: Nicky rozbił klatkę i wyszedł... 
„Artysta* dostał zaraz czarnej kawy ` 
i czekolady poezem przewieziono go 
do szpitala Bonifratrów, gdzie powo- 
li dochodzi do stanu, w jakim żyje 
przeciętny, eodzień odżywiający się 
burżuj. 

Głodomór orzekł, że sala, w któ- 
rej przebywał, ma fatalną wentyla- 
cję i brak powietrza przyprowadził 
go o kurcze żołądka i duszność. Mi- 

mo to jest najlepszej myśli i w je- 
sieni wybiera się do Ameryki. Sztuk- 
mistrz amerykański Jolly wyzwał 
wszystkich swych przeciwników, któ- 
rzy pospołu ze sławą amerykańską 
mają zorganizować „Olimpjadę gło- 
du“. 

Szezęśliwej drogi! i 
Tymczasem przedwojenna banalna, 

no poprostu taka zwyczajna sztuka 
bez cudzysłowu pod mroźnym tchnie- 
niem złotej gospodarki ma się zgoła 
fatalnie. Teatrom grożą redukcje i 
niemniej tragiczne dlaaktorów fuzje. 
Cena „nowel*, z któremi literaci 
biegają po redakcjach, gwałtownie 
spadła, Najgorszy jest bodaj los pla- 
styków,którzy nic prawie nie sprze- 
dają. Gdyby nie pomoc gminy miej- 
skiej artyści wiedeńscy, niegdyś ehlu- 
ba kraju, cierpieliby najbardziej do- 
słowny głód. 

"Tymezasem przybywają i obcy, 

‚ 

tem ustawy o państwowym  instytu- 
cie naukowym gospodarstwa wiejskie- 
go. Projekt ustawy wraz z załączo- 
nym do niej statutem zreterował pos. 
Barański (Klub Pracy), poczem połą- 
czone komisje w drugiem i trzeciem 
czytaniu bez ważniejszych zmian je- 
„dną i drugą ustawę uchwaliły, 

W myśl ustawy Państwowy Insty- 
tut Naukowy gospodarstwa wiejskie- 
go w Puławach, Państwowy lnstytut 
Rolniczy w Bydgoszczy oraz morskie 
laboratorjum rybackie zostaną połą- 
czone w jeden wyższy zakład badaw- 
czo-naukowy pod nazwą „Państwowy 
Instytut Naukowy Gospodarstwa 
Wiejskiego*. | 

Siedzibą jego mają być Puławy, 
może on jednak posiadać .poszczegól- 
ne zakłady na całym terenie Rzeczy- 
pospolitej. 

Prowizorjum budżetowe. 

Senacka komisja skarbowo-budże- 
towa rozpatrywała projekt prowizo- 
rjum budżetowego na miesiąc maj i 
czerwiec. 

Po referacie senat. Buzka (Piast) 
zabrał głos min. Zdziechowski, który 
rozwinął program zrównoważenia bud- 
żetu na przyszłość, zaznaczając w 
sprawie upoważnienia do emisji bilo- 
nu w sumie 81 miljon, że z upraw- 
nienia swego narazie minister nie 
ma zamiaru korzystać, a w każdym 
razie nie w tej wysokości, a być mo- 
że dopiero w późniejszym cząsie. 

W dyskusji, jaka się rozwinęła, 
sen. Woźnicki (Wyzw.) podnosił spra- 
wę remuneracji nadmieniając, 260 Z0- 
stały one z polecenia ministra skarbu 
wypłacone urzędnikom Ministerstwa 
Skarbu i Spraw Zagr. przed samym 
zgłoszeniem dymisji gabinetu. 

W odpowiedzi minister Zdziechow- 
ski wyjaśnił, że w budżecie była . 
przeznaczona odpowiednia kwotą na 
ten cel, którą minister skarbu miał 
prawo dysponować i dlatego istotnie 
wydał polecenie wypłacenia w grani- 
cach zakreślonych odpowiedniemi kre- 
dytami. 

W dyskusji komrsja przyjęła pro- 
wizorjaum budżetowe w brzmieniu u- 
chwalonem przez Sejm. 

Lasy Rozwadowskie. 
Senacka komisja skarbowo-budže- 

towa. pod przewodnictwem senatora 
Adelmana rozpatrywała na dzisiej- 
szem przedpołudniowem posiedzeniu 
sprawę lasów Rozwadowskich. 

Wyjaśnień udzielał minister Kierś 
nik i.kierownik Ministerstwa Robót 
Publicznych, ! 

W związku z tą sprawą przyjęto 
dwie rezolucje: jedną wzywającą rząd 
aby jaknajrychlej ustalił sposób dal- 
szego prowadzenia lasów Rożwadow- 
skich i drugą, aby Senat zażądał od 
Ministerstwa Robót Publicznych spra- 
wozdania: rachunkowego za czas. od 
roku 1918 do czasu przejęcia objektu 
pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa. 

Ze świata. 
Traktat handlowy jugosłowiańsko- 

węgierski. « 3 

BIAŁOGRÓD, 29.IV. (Pat). Na 
wczorajszem posiedzeniu konferencji 
handlowej jugosłowiańsko-węgierskiej 
przyjęto projekt traktatu handlowego 
między Jugosławją a Węgrami. 

  

  

których sytuacja jest rozpaczliwa. 
Spotkałem malarza, który przyjechał 
tu z Szwajcarji, ochraniającej w 
szczególny sposób swoją brać arty- 
styczną. Tam wprawdzie malować i 
rzeżbić obcym jeszcze wolno, ale 
sprzedawać nie. Tajna policja śledzi 
nawet ruch uliczny, aby nie dopuścić 
do szmuglowania swych prace przez 
obcą „szarańczę. Za sprzedaż—kary. 

System ochronny robotnika fizycz- 
nego, zainaugurowany przed wojną 
w Ameryce, znalazł nieoczekiwanych 
naśladowców. Skutkiem tego na mar- 
twych rynkach artystycznych liczba 
artystów bez pracy rośnie... Jeśli jest 
mowa 0 sztuce, trudno przemilczeć 
polskich artystów. Przewinęło ich się 
przed wojną sporo, przytem nieraz 
b. tęgich. Dziś wszyscy są już w 
kraju. Pozostał tylko, od trzydziesty 
lat z górą mieszkający w Wiedniu, 
rzeźbiarz Stanisław Lewandowski, 
autor głośnego niegdyś projektu po- 
mnika Kościuszki w Waszyngtonie. 

Ten starszy pan 0 charaktery- 
stycznym wyglądzie kresowego szla- 
chcica, pełen zawsze animuszu, w pa- 
mięci noszący nieomal wszystko, 
czem Polska od pół wieku Żyła, to 
żywa kronika wychodźtwa polskiego 
w Wiedniu. Odwiedzam czasem jego 
pracownię, pełną posągów i więk- 
szych kompozycji, których temat jest 
jednak stale i niezmiennie polski, 
Dorobek trzydziestu lat pracy... Czy 
ma na zawsze pozostać w Wiedniu 
Czy też Polska, w której dobra rzeź- 
ba jest rzadsza, niż w jakimkolwiek 
innym kulturalnym kraju, przypomni 
sobie o dalekim polskim artyście, 
dając mu wreszcie możność pracy 
wśród swoich?
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Życie gospodarcze. 
Zagadnienia gospodarcze w prasie. 

Opinie wybitnych ekonomistów w sprawie programu sanacyjnego mi- 

# nistra Zdziechowskiego. 

Program sanacyjny ministra skar- 

bu p. Zdziechowskiego jest obecnie 

przedmiotem ostrej krytyki ze stro- 

ny wybitnych ekonomistów. 
W pierwszym rzędzie przytoczyć 

warto opinję posła Michalskiego. 

W „Warszawiance* m. in. czyta- 

3 Wszystkie projekty, zmierzające 
do podniesienia dochodów podatko- 
wych, zwłaszcza w dziale podat- 

ków bezpośrednich, uważam za ilu- 
zję. Gospodarstwo społeczne nie 

wytrzyma już większego obciąże- 

nia. Również jestem  zasadniczyn: 

przeciwnikiem podatku spożywcze- 

go od mąki pszennej i zbytkowege 

przemiału. 
Wywołałoby jego wprowadzenie 

drożyznę szeregu artykułów kon- 
aumcyjnych. 

Uważam zwiększenie dochodów 

"m kolei o 80 milj. zł. za iluzję. 
W obecnej: chwili punkt cięż- 

kości naprawy skarbu leży wyłącz- 

nie i jedynie po stronie wydatków. 

Wydatki państwowe muszą być jak- 

najrychlej mechanicznie obcięte. 
Niema innego wyjścia obecnie, jak 

bezwzględna natychmiastowa i me- 
ehaniczna redukcja wydatków Pań- 
stwowych o 300 milj. zł. 
Senator Rottenstreich słusznie tłu- 

maczy na przykładzie Rosji Sowiec- 
kiej, gdzie nadmierna emisja spowo- 

dowała załamanie się czerwońca, iż 

projekt p. Zdziechowskiego, dotyczą- 

ey nowej emisji bilonu, oznacza in- 
flacją i zubożenie ludności. 

Oto co pisze on na łamach kra- 

kowskiego „Nowego Dziennika*: 

„Dziś obieg pieniędzy skarbo- 

wych przewyższa obieg biletów 
Banku Polskiego o 59 milj. zł O 
ile ciała ustawodawcze dadzą p. 

Zdziechowskiemu upoważnienie na 

powiększenie emisji bilonu, to 0- 

bieg pieniędzy skarbowych wynie- 

sie 140 milj. więcej niż obieg bi- 

letów banku emisyjnego. Jest to 
inflacja fiskalna, której rezulta- 

tem jest dałszy spadek złotego, 
wzrost drożyzny. Skutek musi być 
ten, že i budżet się załamie, bo 

skoro pieniądz traci na wartości 
nie można żądać od urzędników, 
by. nie żądali podwyżki pensji. 
Wtedy tón. sam lub inny minister 
będzie się musiał uciekać do dal- 
szej emisji bilonu, za zgodą ciał 
ustawodawczych, czy bez ich zgody. 

0 ile p. Zdziechowski innego 
planu na zrównoważenie budżetu, 
jak emisji bilonu nie ma, to po- 

en ustąpić. Ciała ustawodaw- 
che nie mogą dopuścić do dalszej 
pauperyzacji ludności przez in- 
fiację bilonu. 

4 innej, że tak powiemy strony 
dochodzi do sprawy tej d-r B. Seiden, 
redaktor działa gospodarczego w po- 
wyższem pismie. 

Poddaje on wszechstronnej anali- 
zie program ministra Skarbu, poczem 
KE; 

- „Tylko wielka pożyczka między- 
narodowa umożliwi przemysłowi 
zniżenie kosztów produkcji, a tem 
samem odzyskanie zdolności kon- 
kurencyjnej, stworzy warunki dla 
kredytu długoterminowego, tak po- 

Kronika krajowa. 

Tabela kopomega za Il kwartał 
926 r. 

a) Pokój, albo pokój z kuchnią 49 
proe. czynszu; 

W byłym zaborze rosyjskim za 1 
rubel czynszu przedwojennego zł. 1 
30 gr. 

Dodatki za świadczenia (czysz- 
ezsenia kominów, oświetlenie, stróż) 
należy płacić wedle efektywnych ko- 
sztów lub wedle umowy n. p. w do- 
mach, gdzie są nowoczesne urządze- 
nia sanitarne (klosety) za mieszkania 
7% proc.; w innych domach (bez urzą- 
dzeń sanitarnych) 8 proc. 

b) Mieszkania, składające się z 2 
lub 3 pokoji z kuchnią, handel IV 
kategorji, pracownie VIII, kategorji 
64 proe. czynszu. 

byłym zaborze rosyjskim za 1 
rubel ezynszu przedwojennego zł. 
1.48.6.., 

<) Mieszkania składające się 4—6 
toi, warsztaty przemysłowe VII, 

ategorji 59 proc. czynszu. | 
W byłym zaborze rosyjskim za 1 

rubel czynszu przedwojennego Zł, 1.57. 
d) Dla sklepów, ktorych czynsz 

przedwojenny nie przekroczył 600 
rubli, albo 1200 marek niem. 64 proc. 

czynszu, 
W byłym zaborze rosyjskim 1а 1 

ubel czynszu przedwojennego Zł. 
1 01/4. 

1 

trzebnego rolnictwu i przemysłów: 
budowlanemu, da zatrudnienie set- 
kom tysięcy bezrobotnym i pozwoli 
społeczeństwu składać odpowiednią 
część dochodu na rzecz państwa 
bez naruszenia podstaw własnej 
egzystencji. Pożyczka międzynaro- 
dowa dać może fundament i stwo- 
rzyć warunki, wśród których wła- 
sna wytężona praca zdoła nas wy- 
prowadzić z obeenyeh trudności". 
Uzupełnia go tamże d-r W. Ber- 

kelhammer: 
„Drogą poprawy jest polityka 

szczerze pokojowa nazewnątrz, wy- 
rugowanie szowinizmu z życia pań- 
stwowego a w szczególności gospo- 
darczego. Wielka pożyczka zagra- 
niczna przy pomocy Ligi Narodów 
będzie przy takiej polityce możli- 
wą do osiągnięcia. Oświadczają się 
dziś już za nią nawet sfery... en- 
deckie (senator Koskowski w „Kurj. 
Warsz, *). 

A p. Stanisław Rościszewski w 
ostataim numerze „Tygodnika Han- 
dlowego* p.t. „Błędna polityka cen 
na zboże* porusza inną dziedzinę. 

Stwierdziwszy, iż ceny płodów 
rolnych są u nas niższe od Świato- 
wych (na co zresztą zwrócił uwagę 
jeszcze dwa lata temu p. Hilton 
Young) i że zrównanie cen płodów 
rolnych do poziomu światowych spo- 
wodowałoby znaczny wzrost produk- 
cji rolnej zwiększony eksport leśny 
i t. d., autor artykułu pisze: 

„Sam fakt wyprodukowania nie 
stanowi o bogactwie jednostki lub 
kraju; rezultat produkcji staje się 
realny dopiero z chwilą jej reali- 
zacji. Realizacja produkcji jest za- 
sadniczym i najważniejszym — рго- 
cesem życia gospodarczego. Zła 
organizacja tego procesu uniemoż- 
liwia normalny rozwój i funkcjo- 
nowanie produkcji. 

U nas proces realizacji produk- 
cji hamowany jest w głównej mie- 
rze przez państwową politykę go- 
spodarczą powodując osłabienie 
producji. 

Utrzymanie cen wewnętrznych 
na płody rolne środkami represyj- 
nymi, niżej rynków światowych, ha- 
muje rozwój najważniejszej naszej 
produkcji. 

Przechodzimy nadal podcinającą 
fundamenty bytu Państwa i lud- 
ności, deprecjację produkcji. Przer- 
wanie tego procesu jest kardynal- 
nym warunkiem wyłeczenia orga- 
nizmu gospodarczego, podniesienia 
ogólnej produkcji, oraz umożliwie- 
nia świadczeń na cele ogólno-pań- 
stwowe. 

I ma rację. 
I ma rację. 
Na zakończenie przyjemnie nam 

jest zaznaczyć, iż artykuły naszego 
działu gospodarczego skwapliwie prze- 
drukowywane są przez inne pisma. 

Ostataio artykuły niżejpodpisane- 
go ukazały się welwowskim „Tygod- 
niku Kupieckim*, 

Niebyśmy oczywiście nie mieli prze- 
ciwko przedrukowywaniu naszych ar- 
tykułów, gdyby „Tygodnik Kupiecki* 
zechciał podawać źródło, co miejmy 
nadzieję — będzie naprzyszłość u- 
względnione. 

e) Dla sklepów oraz hoteli z czyn- 
szem zasadniczym: 

W byłym zaborze rosyjskim za 1 
rubel czynszu przedwoj. Zł. 1.83 i pół. 

Sklepy i mieszkania ad b) c) d) 
nie płacą już obecnie żadnych do- 
płat za świadczenia. 

Odszkodowania z powodu wypadków 
przy pracy. 

Ministerstwo Pracy i opieki spo- 
łecznej wydało poniżej zamieszczone 
zarządzenie, w sprawie odszkodowań 
dla osób dotkniętych nieszczęśliwymi 
wypadkami przy pracy. 

1) Osoby poszkodowane przez nie- 
szczęśliwe wypadki przy pracy przed 
1-ym lipca 1924 r., które otrzymywa- 
ły w czasie od 1-go stycznia 1919 r. 
do 1 lipca 1924r. rentę niepełnowar- 
tościową na skutek spadku waluty 
lub wcale jej nie otrzymywały, mogą 
ubiegać się o dodatek wyrównaw- 
czy za powyższy okres. Zgłoszenia 
należy kierować do Zakładu Ubez- 
pieczeń we Lwowie, ulica Braje- 
rowska 16, przyczem podać należy: 
imię, nazwisko i adres poszkodowa- 
nego, datę nieszczęśliwego wypadku, 
nazwę i adres przedsiębiorstwa, w 
którem zaszedł wypadek, instytucję, 
która wypłacała lub przyznała rentę, 
od jakiego czasu i w jakiej wysokoś- 
ci przyznana została renta oraz po- 
dać terminy wypłat renty i wysokość 
otrzymywanych sum. Do podania za- 
łączyć należy dowód uprawnienia do 
renty (akt ugody, wyrok sądowy itd.) 

2) Osoby, które uległy nieszczę- 
šliwym wypadkom przy pracy w сла- 
sie wojny w zakładach, znajdujących 
się pod zarządem władz okupacyjnych 
— 0raz uchodźcy, jeńcy, internowani 
i zakładnicy, o ile posiadają obywa- 
telstwo polskie i poszkodowani zo0- 
stali przez nieszczęśliwy wypadek 
przy pracy w zakładach ewakuowa- 
nych z ziem, wchodzących w skład 
Państwa Polskiego, mogą ubiegać 
się o przyznanie im renty z tytułu 
kalectwa przed Komisją, powołaną 
przy Okręgowym Inspektoracie Pra- 
cy — Wilno, Ostrobramska 19. Po- 
dania z załączeniem wszelkich do- 
kumentów i dowodów lub z powoła- 
niem się na 2 wiarogodnych świad- 
ków należy kierować do Inspektoratu 
Pracy w Wilnie. Podania winny za- 
wierać: 

1) Imię i nazwisko, 2) dokładny 
adres (miejscowość, poczta, powiat), 
3) datę i rodzaj uszkodzenia, 4) na- 
zwą i adres przedsiębiorstwa, w któ- 
rem zaszedł wypadek, 5) stopień nie- 
zdolności do pracy, (względnie imię 
i nazwisko osoby zmarłej wskutek 
wypadku oraz stosunek pokrewieństwa 
do tej osoby), 6) instytucję, która 
wypłacała lub przyznała rentę, 7) wy- 
sokość renty iczas do jakiego zosta- 
ła wypłacona (względnie opisać nale- 
ży starania, jakie poczyniono dla uzy- 
skania renty). 

Nadto uchodźcy, jeńcy internowani 
i zakładnicy winni przedstawić dowo- 
dy z dokumentów lub powołać się na 
2 świadków wiarogodnych w celu 
stwierdzenia, iż wypadek zdarzył się 
w przedsiębiorstwie ewakuowanem z 
ziem, wchodzących w skład Państwa 
Polskiego do Rosji, oraz że osoba, 
która uległa wzpadkowi, była jeńcem, 
uchodźcą zakładnikiem lub interno- 
wanym. i 

Powyższe dotyczy również tych 
ezłonków rodzin po pracownikach, 
zmarłych skutkiem nieszczęśliwych 
wypadków przy pracy, którym przy- 
sługuje prawo do renty w myśl obo- 
wiązujących przepisów. 

Termin dla zgłaszania roszczeń 
upływa w grudniu 1927 r. 
Szczegółowych informacyj udzie- 

lają Inspektoraty Pracy właściwych 
obwodów, Wilno, Ostrobramska 19. 

Wśród pism. 
— Śpiewak, miesięcznik literac- 

ko-muzyczny organ kół śpiewaczych 
na Śląsku, Katowice, kwiecień 1926 
Nr 4 przedstawia się nader sympa- 
tycznie. Artykuły p. Słoińskiego; 
Gachse'a i mnych omawiają poważne 
tematy muzyczne w sposób popular- 
ny. W końcu sprawozdanie z całej 
Polski, wreszcie kronika życia mu- 
zycznego kół śpiewaczych na Śląsku. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 29-IV r. b. 
  

  

I. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 9,70 9,72 9,68 
Punty szterlingi — — 8 

II. Dewizy. 

Regi za 100 fr. 3415 34,23 34,07 
Berlin » — — — 
Budapeszt „ — — — 
Bukareszt „ — — — 
Helsingtors — — — 
Konstantynopol — = sa 
Kopenhaga - 22 ik 
Londyn 41,27/2 4139 _ 47,16 

1. Papiery państwowe. 
80% Państw. pożyczka konwer. — 147 
ło. 8 4 32, 
10% » * kolejowa 156 
6% » ч dolarowa 75 

” » (w zł. 739,62) 

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 

sprzedaż kupno 
Praga 28,80 28,87 28,73 * 
Holandja 390,90 391,88 _ 389,92 
Nowy-York 9,70 0,72 9,63 
Paryż 32,06!/2 32,15 3198 
Szwajcarja 187,87%2 188,35 18740 
Stokholm s — — 

Wiedeń 137,30 137,64 136,96 
Włochy 39,10 39,20 39 

Iil. Monety. 
Ruble złote 5,37 
Ruble srebrne 3,17 
Gram złota na 29-IV 1926r. = 6.4468 zł. 

(M. P. Nr. 90 z dn. 28-1V 1926 r. 

II. Listy zastawne. 
8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
8% Państ. Ban. Rol. 

III. Akcji. 

  

    Akcje Banku Polskiego 50—49,50 

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 29 b, m. płacono za dolar 10,15 
  

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1—2 
Sekret rjat zaś tegoż działu czynny iest codziennie prócz świąt od 1—2 

  

Wieści 1 kraj 
Nowe Troki d. 26 b. m. 

Wizyta ks. Biskupa Bandurskiego. 

Uproszony przez Dyrekcję tut. Se- 

minarjum żeńskiego gościł w jego 

murach przez dni 4 J. E. ks. biskup 

Bandurski. 

Jaką czcią i poważaniem otoczona 

jest zacna postać czcigodnego Paste- 

rza poznać można było z przyjęcia, ja- 

kie zgotowało mu nietylko seminarjum, 

lecz i tut. garnizon K.O.P, oraz lud- 
ność miejscowa. 

Wjazd Dostojnego Gościa do mia- 
steczka naszego, w otoczeniu wojsko- 

wej eskorty konnej, wśród szpaleru 
żołnierzy z pochodniami, dzieci szkol- 
nych, poza którymi roiło się od miej- 

scowej ludności był wyrazem hołdu, 

na jaki zasłużył Czcigodny Arcypa- 
sterz. . 

Przed gmachem seminarjum 0cze- 

kiwali Gościa oficerowie z miejsco- 
wego Baonu K.0.P. oraz komp. hono- 

rowa prezentująca broń z chwilą przy- 

jazdu ks. biskupa. Wychowanki semi- 
narjum wznosiły niemilknące okrzyki 
„Witamy, witamy!*. 

W wielkiej sali seminarjum witało 
Gościa duchowieństwo miejscowe z ks. 
dziekanem Malukiewiczem, dyrekcja 
seminarjum z dyr. Rutkowską, bur- 
mistrz miasta, d-ca 22 Baonu K.O.P. 
major Budrewicz z adjutantem i wie- 
lu innych. 

Przez cztery dni Czcigodny Pasterz 
umacniał ducha wychowanek semina- 
rjum, głosząc płynące z głębokiej mi- 
łości Chrystusa i Ojczyzny kazania w 
specjalnie przygotowanej, a wprost 
cudownie przybranej przez wychowan- 
ki seminarjum pod artystycznem kie- 
rownictwem prof. Kazimierowskiego, 
kaplicy. 

W przeddzień wyjazdu w kościele 
miejscowym wspaniale przybranym 
kwiatami i zielenią udzielił ks. biskup 
8. 8. Bierzmowania. 

Wieczorem tegoż dnia, żegnało 
miasto nasze Dostojnego Gościa pod- 
czas przyjęcia urządzonego przez se- 
minarjum. 

"Tych chwil parę, jakie spędziliśmy 
z ks. biskupem, pozostanie na długo 
w miłej pamięci, 

Dn. 23 popołudniu opuścił miasto 

STRZĘPKI. 

Kolonje letnie. 

Polska nie posiadając jak inne państwa 
kolonji zamorskich, może poszczycić się 
jednak posiadaniem we własnych granicach 
kolonji t. zw. letnich. Co rok wysyła tam 
społeczeństwo nasze dzieci białe, aż do 
przerażenia, które po kilkutygodniowym po- 
bycie tam, wracają czarne, niczem kolonial- 
ni afrykańczycy. W kolonjach tych niema 

oczywiście niewolnictwa, ani plantacji Kawy, 
ryżu, herbaty, natomiast istnieje masowa 

potrzeba dobrowolnego spożycia tych ko- 

lonijalnych artykułów w postaci już goto= 

wej, a więc ugotowanej. 

Ledwo słońce przygrzeje z Ssuteryn i 
ciemnych oficyn wyłażą na brzeg rynsztoka 

drobne, wychudłe, zbiedzone postacie ma- 

łych podróżników, którzy z utęsknieniem 
oczekują chwili wyjazdu do owych kolonii, 

Dzieli ich jednak szerokie i głębokie 
„Może*. Może pojadą, a może nie pojadą. 
Ogladają się na swych starszych opieku- 
nów. Ale, aby przepłynąć to miorze potrze- 

ba mieć flotę. Cudów niema, nikt po wo- 
dzie nie umie chodzić. 

| zaczyna się poszukiwanie owej zbaw- 

czej floty, xfórą pojedzie i wróci z nięzbyt 
odległych kolonji letnich zdrowie młodego 
pokolenia. Budujmy więc i zbierajmy flotę. 
Majtków do niej nie potrzeba. Sama po- 

płynie... ‹ 
Kuba. 

    

Z ZAGRANICY. 
1-szy maj w Rumunji: 

BUKARESZT, 29.IV. (Pat). Dzień 
1-go maja będzie w tym roku legal- 
nem świętem pracy. 

    

T 

nasze ks. biskup, żegnany jeszcze raz 
przez wojsko. 

Dyrekcji seminarjum tut., którego 
„działalność na tych rubieżach Rzecz- 
pospolitej jest prawdziwą ostoją prac 
wychowawczo - patrjotycznych należy 
się podziękowanie za starania i danie 
możności także szerszej ludności mia- 
sta okazania czci i przywiązania do 
osoby tej miary. jaką jest nasz uko- 
chany ks. biskup Bandurski. | f 

„ Obecny. 

  

KRONIKA. 
Dziś: Katarzyny Sen. 

Piątek T 
30 Jutro: Filipa i Jakóba ap. 

kwietnia | Wschód słońca---g. 3 m. 45 
Zachód , g. 6 m. 47     

Teatr i muzyka. 
— Premjera. Znany w Wilnie 

autor sztuki „Po burzy* p. Włady- 
sław de Bondy, napisał nową sztukę, 
krotochwilę romantyczną p. t. „Swiat- 
ło w eknie*, która będzie graną w 
Warszawie, w teatrze odrodzonym na 
Pradze, 7-go maja b. r. 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
i dzisiaj w piątek dn. 30-g0 bm. komedję 
erzego Szaniawskiego „Lekkoduch*. 

„ Jutro w sobotę dn. 1-go maja o godz. 
4-ej po poł. staraniem Towarzystwa Uni- 
wersytetu Robotniczego i klasowych Związ- 
ków Zawodowych komedję St. Żeromskie- 
go „Uciekła mi przepióreczka”. : 

Wieczorem tegoż dnia po raz ostatni w 
sezonie dramat St. Wyspiańskiego „Wesele“. a 

KINA. 
Kino Miejskie: „Indje — kraina baśni i 

cudów* — zdjęcia z podróży po Tybecie i 
dac w 8 akt. Nad program komedja w 

al 
Kino „Helios“: „Piętno krwi* dramat 

erotyczny z życia chińskiego w 8 akt. z u- 
działem Poli Negri. 

Kino „Polonja*. „O czem marzą ko- 
pay dramat erotyczno-fantastyczny w 8 
akt. 

Kino „Lux“: „D-r Mabuze“, — wielki 
obraz awanturniczy. 2 serje 10 aktów razem. 

URZĘDOWA 

— Konsulat łotewski w Wilnie. 
1-go maja z powodu rocznicy otwar- 
cia Łotewskiej Konstytuanty Konsu- 
lat będzie nieczynny. 

— Rozporządzenie w sprawie 
napojów alkoholowych. Komisarz 
Rządu na m. Wilno podaje do wiado- 
mości ogólnej, że sprzedaż, podawa- 
nie i spożycie napojów alkoholowych 
na zasadzie art. 7 Ustawy z dnia 
23-IV 1920 roku (Dz. U. R. N 35 
z roku 1922, poz. 299) są zabronicne 
od g. 12 dnia 80-IV do godziny 12 
dnia 4-V r. b. 

Rozporządzenie Komisarza 
Rządu w sprawie karmicielek. W 
powołaniu się na odnośne rozporzą- 
dzenie Ministra Pracy i Op. Społ. 
Komisarjat Rządu na m. Wilno przy- 
pomina obowiązek przestrzegania w 
wypadkach angażowania obcej kar- 
micielki lub zapośredniczenia tako- 
wej, ewentualnie oddawania niemo- 
wlęcia karmicielce do domu dla kar- 
mienia pierscią lub karmienia sztucz- 
nego obowiązujących przepisów: 

1) Kobieta karmiąca obce niemo- 
wlę w domu jego rodziców, lub we 
własnym mieszkaniu, winna posiadać 
zaświadczenie Komisarjaru ‚ Rządu . 
(Refer. 7dr. Publicz,) uprawniające ją 
do tego. Zaświadczenie takie może 
być wydane na podstawie świadect- 
wa dyplomowanego lekarza. || 

2) Niemowlęta chore na choroby 
zaraźliwe, mogące udzielić się „kar- 
micielce, nie mogą być powierzane 
kobietom zdrowym do karmienia. „ 

3) Swiadectwo lekarskie winno za- 
wierać: kw 

a) nazwisko i imię karmiciełki, 
b) jej wiek, : 
c) datę ostatniego porodu, 
d) stwierdzenie dostatecznej ilo- 

ści pokarmu, PY 
e) dane o stanie zdrowia. niemo- 

wlęcia karmicielki, względnie o przy- 
czynie jego zgonu. ь % 

f) stwierdzenie, . že. karmicielka 
nie cierpi na żadną chorobę zakaźną 

g) miejsce wydania i datę oraz 
podpis lekarza, ©, = 25 E 

— Roboty ziemne Magistratu— 
i opieka nad odkryciami, W związ- 
ku z robotami ziemnemi, prowadzo- 
nemi obecnie w mieście, podczas 
których dokonano ciekawych odkryć 
naukowych (jak np. barbakan), Wła- 
dze Wojewódzkie zwróciły się do 
Magistratu m. Wilna o sporządzenie 
spisu robót ziemnych, dokonywanych 
obecnie przez Sekcję techniczną, co 
ułatwi fachową opiekę nad ewentual- 
nemi odkryciami, Opieka nad temi 
robotami mieć będzie poważne zna- 
czenie zarówno dla poznania stosun- 
ków gieologicznych jak dla zareje- 
strowania także danych z prahistorji 
i minionych czasów, czem zajęła się 
wileńska grupa Polskiego Tow. Gie- 
ologicznego w porozumieniu z Оа> 
działem Sztuki Urz. Woj., (zd) | 

— Nie wolno niszczyć słupów 
trjangulacyjnych. Komisarz Rządu 
na m. Wilno przypomina «mieszkań - 
com, że niszczenie lub uszkodzenie 
drewnianych więż i słupów  trjangu- 
lacyjnych jest surowo wzbronione i 
stanowi przestępstwo, karane w dro- 
dze postępowania karnego, 

MIEJSKA. 
— Zwyżka cen na mięso. Jak 

się dowiadujemy urząd do walki z 
lichwą i spekulacj rzy urzędzie 
Komisarjatu Rządu ia iwika w 
dniu wczorajszym podniósł ceny na 
mięso, 4 mianowicie: mięso wołowe 
koszerne do 2 zł. 40 gr. za | klgr. 

a f



i 
w hurcie i po 2 Zl. 70 gr. w detalu, 
oraz na mięso wołowe trefne do 1 zł. 
60 gr. w hurcie i po 1 zł 89 gr. W 
detalu. (1) 

-- Masarnie pragną podnieść 
ceny. W dniu wczorajszym do Urzę- 
du Komisarza Rządu na m. Wilno 
wpłynęło podanie cechu rzeźników i 
wędliniarzy « prośbą o wyznaczenie 
posiedzenia w celu podwyższenia cen 
na wyroby masarskie. 

Prośbę swą peteuci motywują pod- 
niesieniem cen na surowce; w №узо- 
kości od 30 do 40 proc. (1) 

— Pobory urzędników magi- 
strackich. W dniu wczorajszym Ma- 
gistrat m. Wilna zaczął wypłacać 
funkcjonarjuszom magistrackim — ро- 
bory za miesiąc maj w wysokości 50 
proc. (zd) 

— Groźba zamknięcia szkoły 
technicznej przy ul. Wielkiej. Wi- 
leńskie Stowarzyszenie Techników 
zwróciło się do Magistratu m. Wilna 
% prośbą o subsydjum w sumie 75.000 
2. Subsydjum to miałoby być użyte 
na odbudowanie 1-go piętra szkoły 
technieznej przy ul. Wielkiej, na po- 
krycie deficytu tej szkoły, wynikłego 
a nieuregulowania przez biednych 
uezniów tej szkoły przepisanej opła- 
ty, oraz na opłacenie personelu nau- 
czycielskiego i pomocniczego. 

Magistrat m. Wilna z powodu 
braku funduszów odmówił prośbie 
wspomnianego stowarzyszenia. 

Ale czy przez to nie grozi jedy- 
nej w Wilnie szkole tego typu upa- 
dek? (zd) 
—Termin wykupu kart rowerowych 
upływa z dniem 1-go maja r. b. Kar- 
ty nabywa się w Magistracie. (I) 

— Roboty kanalizacyjne na ul. 
św. Mikołaja. Z powodu zakończenia 
robót kanalizacyjnych na ul. Wielkiej 
w dniu wezorajszym Magistrat m, 
Wilna przystąpił do przeprowadzenia 
kanalizacji na ul. św. Mikołaja. (1) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Pochody w dniu 1 maja. W 
uwiązku z fantastycznemi pogłeskami, 
krążącemi w mieście ma temat po- 
chodów ulicznych w dniu i maja, Za- 
sięgnęliśmy wiadomości u źródła mia- 
rodajnego, Jak się okazuje władze 
administracyjne zezwoliły na dwa 
pochody. 

Mianowieie P. P. S. organizuje 
poehėd z lokalu przy ul. Kijowskiej 
do Sali miejskiej przy ul. Ostrobram- 
skiej, gdzie edbądzie się akademja, 

Drugi pochód urządza Okręgowa 
Komisja Klasowych Związków Zawo- 
dowych. W pochodzie tym wezmą 
równieź udział Niezależni Socjaliści 
i Żydowska Partja Robotnicza „Bund. 
Udział komunistów w obu tych 

poehodach jest wyłączony i sami or- 
ganizatorzy nie dopuszczą do wysu- 
nięcia sztandarów komunistycznych. 

— 5493 bezrobotnych w Wilnie 
było zarejestrowanych na ewidencji 
Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy w dniu wczorajszym. W tej 
liezbie 4124 mężczyzn i 1371 kobiet, 
przyezem niewykwalifikowanych jest 
w tej liczbie 1066 mężczyzn i 445 
kobiet, umysłowych bezrobotnych męż- 
czyzn 609 i kobiet 114. 

W dniu I kwietnia r. b. było w 

I 
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Wilnie 5466 bezrobotnych.  Bezrobo- 
cie więc w Wilnie wzrosło w ciągu 
29 dni o 29 osób. (zd) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Walne zebranie Wileńskiego 
T-wa Kolonii Leinich w Wojewódz- 
twie. W dniu 30-go kwietnia r. b. o 
godzinie 6 m. 30 po poł. odbędzie 
się w dużej sali konferencyjnej U- 
rzędu Wojewódzkiego, pod protekto- 
ratem Wojewody Wileńskiego, Wal- 
ne Zebranie Wileńskiego T-wa Kolo- 
nji Letnich. 

T-wo Kolonji Letnich rok rocznie 
organizuje kołonje letnie dla dzieci 
szkół powszechnych i walne zebra- 
nie będzie miało na celu prócz spraw 
organizacyjnych T-wa _obmyślenie 
środków i sposobów zorganizowania 
kolonji na szerszą niż dotąd skalę. 

Niezależnie od osób imiennie za- 
proszonych, na zebranie to oczekuje 
się przybycia przedstawicieli Komi- 
tetów i wogóle organizacji rodziciel- 
skich, przedstawicieli organizacji spo- 
lecznych, którym nie obojętne są in- 
teresy i potrzeby naszej dziatwy 
szkolnej oraz przedstawicieli Rad 
Pedagogicznych poszeżególnych szkół 
powszechnych. (zd) 

-- Zarząd Okręg. Koła Zw. Inw. 
Wojennych w Wilnie powiadamia, iź 
w dniu 8-go maja b. r. odbędzie się 
poświęcenie sztandaru Koła z wbija- 
niem gwoździ przez poszczególne or- 
ganizacje oraz uroczysta akademja w 
sali Miejskiej. 

Zbiórka w dniu 3-go maja o go- 
dzinie 8 m. 30, w lokalu związku ul. 
Ostrobramska 19. 

Po uroczystości odbędzie się Do- 
roczne Walne Zebranie członków tut. 
Koła w sali Kasyna Garnizonowego, 
w którem wezmą udział członkowie 
Koła i podległych Grup za okaza- 
niem legitymacji członkowskich z 0- 
płaconemi wkładkami członkowskiemi 
do mies. kwietnia b. r. włącznie. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Przymus należenia do Brat- 
niej Pomocy Akademickiej. Zarząd 
Bratniej Pomocy Akademickiej U.S.B. 
wydał zarządzenie, iż w myśl uchwa- 
ły naczelnej rady akademickiej wszy- 
scy studenci Polacy muszą należeć 
do Bratniej Pomocy Akademickiej. 

Ktoś ze złośliwych napisał na 
jednej z tych odezw, iż jest to „lex 
plus quam perfecta*. (zd) 

SPRAWY _ SZKOLNE. 

— Sluszne zarządzenie. W zwią- 
zku ze zbliżającym się 1-szym maja 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego wydało do podległych sobie 
szkół okólnik opiewający, iż w dniu 
święta robotniczego nauka w szkołach 
musi się odbywać normalnie. Nie 
wolno pod żądnym pozorem tej nau- 
ki przerywać. 

Ponieważ jednak w sobotę t. j. 
1-g0 maja szkoły żydowskie z powo- 
du szabasu będą nieczynne, a dzieci 
prawosławne są wolne od zajęć szkol- 
nych z powodu ferji wielkanocnych, 
Kuratorjum poleca pouczyć młodzież 
szkolną, iż nie wolno jej zabierać 
czynnego udziału w pochodach, jak 
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też w organizacjach, ktoreby chciały 
zakłócać w tym dniu spokój publi- 
czny. (zd). 

— Poza programem szkelnym 
więcej sportu a mniej nauki w le- 
cie. Z powodu okresu letniego kino 
miejskie w sali miejskiej zawiesiło na 
całe lato wystawianie obrazów nauko- 
wych dla dziatwy szkolnej. Zawiesze- 
nie tych przedstawień nastąpiło na 
skutek zarządzenia kuratorjum, które 
poleciło w tym okresie przywiązyweć 
więcej wagi na rozwój fizyczny mło- 
dzieży przez urządzanie różnego ro- 
dzaju imprez sportowych. (zd) 

— Uznanie dla sejmiku brasław- 
skiego od Kuratorium. Kuratorjum 
Wil. Okr. Szkoln. wyraziło podzięko- 
wanie Sejmikom za współpracę przy 
zorganizowaniu kursów uzupełniają- 
cych dla nauczycieli szkół powszech- 
nych, specjalnie podkreślając wydatną 
pomoc Sejmiku Brasławskiego. (zd) 

Z_ POLICJI. 

-- A jednak podkom. Chełstow- 
ski został z policji wydalony. W 
związku z naszą notatką, umieszczo- 
ną przed kilkoma mieslęcami, o nad- 
użyciach, jakich się dopuścił w poli- 
cji podkomisarz Chełstowski, został 
on w drodze dyscyplinarnej z policji 
wydalony. Ale co wobec tego mialo 
oznaczać umieszczone swego czasu w 
„Dzienniku Wileńskim* zaprzeczenie 
Komendanta Okręgowego o tem, iż 
„Kurjer Wileński* „wiadomość tę 
wyssał z palca* i że sprawa ta zo- 
stała skierowana do prokuratora, ce- 
lem pociągnięcia „Kurjera Wileńskie- 
go“ do odpowiedzialnošci sądowej? 

Jakoś dotychczas „Kurjer Wileń- 
ski” nie był za to pociągany do od- 
powiedzialności. Widocznie był lepiej 
w tej sprawie poinformowany, niż 
Komenda Okręgowa i usłużny „Dzien- 
nik Wileński*. (zd) | 

— Reduta na Zw. Strzelecki. W 
zrozumieniu idei przysposobienia woj- 
skowego, zespół Reduty przychodzi 
z wydatną pomocą jedynej tego ro- 
dzaju organizacji — Związkowi Strze- 
leckiemu i w tym celu cały dochód 
z przedstawienia, które odbędzie się 
we wtorek, 4-go maja r. b., przezna- 
cza na Strzelca. Grany będzie fascy- 
mujący dramat E. Zegadłowicza „Głaz 
graniczny”. Sądzimy, że społeczeństwo 
nasze poprze ten wzniosły cel i za- 
pełni salę teatralną po brzegi. 

Bilety wcześniej nabywać można, 
w dniach 2 i 3 maja, od 11—1 p. p. 
i 4—8 wiecz. w cukierni Stralla, przy 
ul. Mickiewicza. W dniu przedstawie- 
nia w kasie teatru. 

— Wykłady akademickie rolni- 
cze. „Cykl wykładów przyjezdnych 
prelegentów i uczonych naszych wyż- 
szych uczelni rolniczych rozpoczął się 
28 b. m. ciękawemi i nader poucza- 
jącemi opisami. i objaśnieniami postę- 
pów hodowli bydła i koni w Ameryce, 
badacza i znawcy tamtejszych stosun- 
ków Dr. T. Olbrychta ze Lwowa. 

Dzisiaj na ulicy Sierakowskiego 
2 na dziedzińcu (Collegium Czartoryj- 
skiego) o godz. 5 po poł. pokazy na 
2 koniach wierzchowych, jutro o tej 
samej porze i mejscu na 4 koniach 
artyleryjskich. 

MONS. aa 

Niezależnie od tego odbywają się 
w sali biologicznej, wejście od Siera- 
kowskiego 2, codziennie wykłady od 
8—9 rano i od 5—7 po poł. oparte 
na bardzo interesujących obrazach 
świetlnych. Wykłady i pokazy Dr. Ol- 
brychta kończą się 7 maja repetitor- 
jami wieczorem, a 10 maja rozpoczy- 
na się druga serja wykładów bakte- 
rjologicznych Dr. Z. Szymanowskiego 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego o 
chorobach zakaźnych (gruźlica bydła) 
zakaźne romeme, wąglin, cholera dro- 
biu. różyca świń, nosacizna, pryszczy- 
ca it. d. wykłady te trwać będą do 
15 maja włącznie. 

Szczegóły dalszych serji wykładów 
podane będą potem. 

Ze względu na konieć miesiąca 
skromne należytości za cały cykl wy- 
kładów do 5 czerwca włącznie (15 
zł. za 80 godzin, lub po 4 zł. za 
15-20 godz.) pobierane będą z dołu. 

- Podwyżka cen na wyroby 
tytuniowe. Dyrekcja monopolów pań- 
stwowych podwyższyła w ostatnich 
dniach ceny na wyroby tytoniowe od 
20 do 50 proc. (zd) 

— Podrożenie zapałek. Według 
rozporządzenia Dyrekcji Monopoli 
Państwowych zapałki podrożały o 40 
złotych na skrzyni. Tem samem w 
hurcie pudełko zapałek podrożało o 
1/ grosza. (zd) 

-— Co robi urząd do waiki z 
lichwą? Od dwuch dni niema w skła- 
dach hurtowych cukru. Hurtownicy 
pochowali cukier w oczekiwaniu na 
podwyżkę cen. W sprawę naglego 
zniknięcia cukru powinny wdać się 
organa policji i winnych ukrywania 
go pociągać do surowej odpowiedzial- 
ności za uprawianie paska. (zd) 

— Ilu osobom wydano zezwole- 
nia na prawo posiadania broni. Od 
dnia 1 stycznia r. b. do dnia wczo- 
rajszego włącznie do. Komisarjatu 
Rządu. na m. Wilno wpłynęło 1492 
podania z prośbą o zezwolenie na 
broń. 

W 1310 wypadkach urząd Kom. 
Rz. prośby uwzględnił, natomiast po- 
zostałym 182 osobom odmówił z po 
wodu źle umotywowanych podań. () 

Z PROWINCJI. 
— Czyją zasługą jest stłumie- 

nie duru wysypkowego w pow. 
Swięciańskim. Wydział powiatowy 
SŚwięciański wyraził uznanie kierow- 
nikowi działu sanitarnego d-rowi Ste- 
fanowskiemu oraz kierowniczce przy- 
chodni przeciwepidemicznej w Kie- 
mieliszkach dr. Długowskiej, za ujaw- 
nioną przez nich energję przy szyb- 
kim i eałkowitem stłumieniu duru 
wysypkowego w powiecie. (zd.). 

Z sądów. 
Tajemnica nagości w sklepie 

Zalkinda... 
Przed trzema laty policjant stojący na 

nocnym posterunku na ul. Wielkiej, zauwa- 
żał w sklepie Załkinda jakieś' podejrzane 
migania świetlne. Zbliżył się wówczas do 
tego sklepu i przez szparę zauważył wew- 
nątrz kręcącą się w środku jakąś nagą ko- 
bietę. Uważając, znajdowanie się w nocy 
o godzinie 2-ej wewnątrz sklepu nagiej ko- 
biety za b. podejrzane zastukał,« domagając 
się otwarcia sklepu. Wszedł do środka i 
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wtedy podszedł do niego jakiś osobnik,! jak 
się później okazało syn właściciela sklepu 
oskarżając „nagą kobietę* o chęć dokona- 
nia kradzieży. Podkreślił przytem, iż od kil- 
ku dni zauważono w sklepie cokonywaną 
systematycznie kradzież towarów. 

Posterunkowy EYE podejrza- 
mą o kradzież kobietę. Jak się okazało, by- 
ła to córka stróża zajętego w tem przed- 
siębiorstwie. 

Oświadczyła ona, że syn Załkinda naz- 
naczał jej stale co noc randkę w sklepie, 
a w dniu krytyczaym usiłował dokonać na 

niej Za 
eznania więc były bardzo sprzeczne, 

gdyż z jednej strony syn Załkinda oskarżał 
córkę stróża o chęć dokonania kradzieży, z 
drugiej zaś ona oskarżała go o usiłowanie 
dokonania na niej gwałtu. 
„We wtorek dnia 4 maja b. r. znajdzie 

się ta skomplikowana sprawa na wokandzie 
sądu Okręgowego, przyczem w tej kwestji 
rozpatrywane będą dwie sprawy: 1) Załkin- 
da, oskarżonego 0 usiłowanie dokonania 
gwałtu i 2) córki stróża o chęć dokonania 
kradzieży, przyczem 1 odbywać się będzie 
przy drzwiach zamkniętych. й 
ść Do sprawy powołanych jest 50 świad- 
KÓW. 

Jako obrońcy wystąpią: ze strony Zal- 
kinda mecenasi Kulikowski i Śmilg, ze stro- 
ny zaś stróżówki mec. Engel. 

Sprawa ta należy do jednych z. najcie- 
kawszych i niewątpliwie obfitować będzie 
w cały szereg drastycznych i fascynujących 
momentów. Przypuszcząć należy iż linja 
prawdy leży po środku. (zdan.) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Szantaż. Dn. 28 b. m. przez p. kier. 

V komis. zostali ujęci dwaj osobnicy poda- 
jący się za wywiadowców Władysław Jusz- 
kiewicz, (Konarskiego 8) i Władysław Swia- 
dziński, (Legjonowa 11) na gorącym učzyn- 
ku szantażu, t н RIE 

-— Nagła śmierć. Dn. 28 bm. w hotelu 
George'a zmarł nagle z nieustalonych na- 
razie przyczyn Wacław uzerwiński, lat 30, 
przybyły w dn. wczorajszym z Warszawy. 

Wymieniony był plenipotentem hrabie- 
go. Tyszkiewicza. 4 р 

— Podrzutek. Dn. 28 bm zualeziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku 2 miesięcy 
przy z. św. Michalskim 10. Podrzutka ode- 
stano do przyt. Dzieciątka Jezus. 

— Ujęcie. Dn. 28 b. m. zostali ujęci 
sprawcy dokonania w dn. 27 b.m. rabunku 
a mianowicie: Andrzej Jackiewicz, (Jerozo- 
limska 1), Władysław Eermaturno, (Zarze- 
SE © Zygmunt Poksztajlis, (Jerozolim- 
ska 4). 

— Dn. 28 bm. został zatrzymany Szaja 
Lapłan, (Żydowska 8). Wywieniony był po- 
szukiwany przez Sąd Okręgowy w Łodzi i 
przez Urząd Sledczy m. Warszawy. ; 

— Kradzieże. , Dn. 28 bm. ze strychu 
d. nr. 52 przy ul. Stelańskiej dokonano kra- 
dzieży bielizny wart. 300 zł. na szkodę Ja- 
kóba Szejmara. ' 

— Dn. 28 b. m. w godzinach nocnych 
dokonano kradzieży. obuwia. z magazynu 
przy uł. Wileńskiej 18, w ilości 60. par wart. 
2000 zł, na szkodę Antoniego Moroza. i 

Na prowincji. 

— Kradzież. w koscielž prawoslaw- 
nym. W nocy z 24 na 25b. m. w. kościele 
prawosł. w Uszy gm. krasnieńskiej, p. mo- 
todeczańskiego, za pomocą włamania skra- 
dziono 15 zł. gotówką oraz 12 kawałków 
płótna wiejskiego «wart. 6 zł. (1) | 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 25 bm. 
o g. 6, Adolf Prokopowicz, lat 40, mieszk. 
wsi Szambery, gm. Porpliskiej, biorąc wodę 
ze studni dostał ataku epilepsji, na który 
od dłuższego czasu cierpiał i wpadł do stud- 

ni: Ep wydobyciu Prokopowicz po. 20 min. 
zmarł. 

— Pożar. W nocy z 21 na 22 b. m. we 
wsi. Peresłowo *gm. Leonpo! p. Brastawškie- 
o, wskutek uderzenia pioruna wybuchł po- 

ar, który strawił, przedsionek i.. strzęchę 
domu mieszk. Grzegorza Tomaszewicza. 
Straty wynoszą 40V zł. Z 

    

OFIARY. 
Na Dar Narodowy na Połską*Macierz 

Szkolną złożono: Bezimiennie 0,25 gr.; 
  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia 

KOIĘCAANIA 970W. NAWGZYCHELSTWA POŁOÓIKGO 
| wino, UL. KROLEWSKA 1. TELEFON Nr. 314. | 

KSIĄŻKI — NUTY — MATERJALY' PIŠMIENNĖ 

POMOCE NAUKOWE — PRENUMERATA PISM 

Hurt—Detal-—Obsługa szybka i dokładna 

Wszelkie katalogi i informacje bezpłatnie 

OXER      

KĄPIELE solankowe, borowinowe, kwasowęglowe, elektro — $ 
i wodolecznictwo, wziewałnia. 

LECZY: 

kłe zapalenia kości, 

Frekwencja do 
Informacji udziela Komisja Zdrojowa i Zakład 

_ Zdrojowy w Ciechocinku. 

  

;Ciechocinek 
; Państwowy Zakład Zdrojowy Ś 

Sezon od 1-go maja do 31-go października 

wadliwą przemianę materji (dna, otyłość, cukrzyca), 

gościec stawowy, cierpienia kobiece, choroby układu $ 

nerwowegc, narządu krążenia i trawienia, przewle- 

stawów, » 

tkanki podskórnej, choroby górnego odcinka dróg @ 

oddechowych, choroby skórne. : 

     

     

Zdrój! 

    

   
PP. MIŁOŚNIKOM SCENY POLECAMY DZIAŁY: 

TEATRALJI — POEZJI — MUZYKI. 
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w „Kurjerze Wileńskim* 

foty malarskie 
pokojowe, tzyldowe 
wykonywa jak w mieście 
tak i na prowincji pracow- 

niaW.Woźnickiego - 
Wileńska 17, 

na warunkach 
ulgowych 
(na raty). 

Tamże szkło okienne 

sprzedaż — szklenie. 

"Węgiel drzewny 
Smoła gazowa 
do dezynfekcji i budowy. 

fiazownia, Cicha 5 
akis 329 

  

Pokoje 
do wynajęcia, 

dla samotnych. 
Ul. Kalwaryjska 9--15 

od.50 do 200 

  

  

    

    

   
     

okostnej, gruezołów, į 

  

YCD XEO EKD) 

WNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZYNZNZNZNZNYNZNZNZNZNANANZNA, 

TIGODNIK ROLNICZY 
jedyne pismo poświęcone sprawom 

rolniczym Ziem Wschodnich. 

Wychodzi w Wilnie 1-go i 15-g0 każdego miesiąca. 

  

Pokó 
Zarzecze 12, m. 11. 

Ziemi 55, 
" chciałbym nabyć na przed- 
mieściu Wilna. Ludwisar- 
ska 1—11 lub Popławska 

21—4 

do wynaję- 
cia, ulica 

  

  

Sp. Z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX*, 

  

WILNO, zauł. Św. IGNACEGO 5. PIORUNOCHR 

                
  

  

KONTO CZEKOWE w P. K. 0, M.4044. 18 Wykonuje wszelkie „roboty. drukarskie 
A : ы i introligatorskie szybko i dokladnie. . 
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