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jest wcjną wypowiedzianą modlitwie,
i siamtąd się do nas przedostaje, nasz
jest próbą, isk to niejeden raz mó-

nie czują.
оао Niech Е z oblicza

Z:jety może wyznaniowo, narodowo,

pamiętników, kióre

Akcja

Się
ci panowie z sejmu. co podepiawszy być, stają się klątwą, źródłem

czują także i ci, do Moskwy, by tam się uczyć i, wró:
na deportację w głąbze które : was tu Owiewa,
skazano
go
Syberji
lecz godarowano mu karę
R
5
ciwszy, nauczać swoich, jak polskość

rekonstrukcyjne.

stracji państwowej posunęły się znacz-

rję, w rachubę brane fakty — i cała
LONDYN, 9.1. PAT. Nowe wylewy rzek o kfórych donoszą z różnych stron
przyszłość ludzkości
zawisła od
te- kraju spowoJjowały najwięcej sirat w Mitland i Norhimpion, gdzie woda
l
zalała nie-

układania uniwersytet, który na początku wieku

przez

znaczeniem

dywidualniem

TAE

WARSZAWA
9 II. (żel. wł. Słowa)

z Berlina; W. niebędą głosować za

ta

dzie z nowemi instrukcjami a może którego założycielem
był wielki mopełnomocnictwami: Już wiadomo, że narcha, a pierwszym
rektorem jeden
wznowione pertraktacje francusko rTo- z największych duchów w Polsce—

ATS

Reorganizacja administracji i
biurowości.

do Ligi Narodów.

niemiewysłapociąbędzie

I PR NS

miałyby e.

stosunki.

skromniejsze

ITV

posłowie Babrlicki i Niedziałkowski
lub też PPS. na wypadek - odwołania
przez enadecję
Ministra
Sprawiedli-

a za przyjęciem Polski
ad y Ligi.

WIEDEŃ, 9 II. PAT. Neue Freie Presse donosi
mieckich kołach narodowych obawiają się że Włochy
przyjęciem Poiski do Rady Ligi Narodów.

KE

POdnos:, która się modli. | tenže S2erćtan dzielił luozi na dwie kategorje:
na modiących się i na tych,
co
się
nie modlą — i od modlitwy rozpo-

SAY

Kombinacje

się współczesny myśliciel pozytywiś to jest aż dv nasiania ciepłej pory roku, należy osfaniczyć się do możliangielski,
Malcolm
Quin — że wie intensywnej polityki propegandowej. Natomiast z nastaniem wiosny
formie, niemniej jednak zaczłowiek jest isioią, kióia się modli, siły francuskie 1 hiszpańskie mają być całkowicie wciągnię'e do energiczże uniwersytet uzn.ł was

i

TTT KKT

na tle

do

czął pierwszy swój wykład w LozanTen iakt — wyraża gen
które za chwilę otrzy- nie w r. 1838.

Matrykuły,

To-_się ńazy- macie,

P. Rakowskij już jest

powrolnej z Moskwy

i
olitycznych,
pariyjnych;
ee dia
Wed
sA
> idż
rzeczach i sprawach istniały, nie stąnowiły nigdy czynnika, wpływającego

STT

Sejm i Rząd.

CHAMA MIEMIESKIESOCKÓRSUA BET wisk w sekretaijacie Ligi,
łego miejsca w Lidzė, Ježeliby w Li- sytetów rosyjskich. Na takim gruncie | Pszczoły i mrówki. Gzłówieke” jest
najbliżW
w G.newie.
neralnego
góry
do
swój
wzrok
kóra
istotą,
nai
nienawiści
dla
miejsca
było
nię
by
dze nie było Polski, wytworzyła
mj

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-eji 3-ej 30g
Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny
oraz z prowincji o 20 proc. drożej

9 Il. PAT.

Włochy

sku:

Łidze Łędzie zapewnienie Polsce SIA- je, które cechowały młodzież uniwer. Prawo zaprotestować przeciw
się w tome Ligi giuba nierównowaga. A i w Europie! A niech no równowaga bęuzie
naruszona,
10 GO
wojny.. bardzo już bardzo niedaleko.

POWIATOWA—ul.

łożenie jakie się wytworzyło
może tekę dla siebie i
wyznaczy
pos.
w południo- doprowadzić
nietylko
do konfliktu Marka.
slosunków panujących
wym Tyrolu, zazuacza że polityka między Niemcami a Włochami, ale
Ponadto w kuluarach sejmowych
rządu
włoskiego skierowana
pize- również do wybuchu kryzys w ca- mówi się o utworzeniu
stanowiską
ciwko niemieckiej ludności w Tyrolu, łej Lidze Narodów. Kryzys ten będzie wice-premjera. Oczywiście
wszysiko
pozostaje w sprzeczności z zobowią- nieunikniony jeżeli Mussolini istotnie to uzależnione jest od ustalenia opinji
zaniami jakie włoski rząd pizyjął w zamierza, jak to powiedział w mowie w łonie PPS. co ma nastąpić w czaCzasie podpisywania trakiatów poko- Swej swej, zatknąć sztandar włoski sie wspólnych obrad CKW. partji i
jowych. Sprawa ta—konczy Journal poza granicami Brennero.
komisji parlamentarnej.

głosem

HE:

A

WILEJKA

Tyrolu

BERLIN, 9 il Pat; Nota
złowaio: „Niemcy muszą wejść dO naszych prawdziwą dla nas Alma Piają się najwyższe aspiracje człowiecka
do Ligi Narodów została
tak z Ka | idea ta nakłada powiiność realisolidarność
Ligi. Domagano się tego tak natar- Mater, wyrabiała
na
jeszcze
wczoraj nocnym
jest io już rzeczą ziŚ kjerownikami jej, jak z ogółem kole. ZOwania jej życiem własnem.
że
czywie,
ja- giem. Treść jej ogłoszona '
paljastywów.

19

ST. $WIĘCIANY — ul. Rynek 28
ŚWIR — ul. 3-50 Maja 5

i Mussolini.

konflikcie

głos, to imperatyw sumienia, kióry z
samej
natury swojej
nierozerwalnie
$°

„Action wurosłem we własnych oczach i tegoż Się wiąże z potrzebą czegoś absolut.
jasno i samego uczucia doznawał każdy z "ego. ponad zmiennośći znikomość,

nieoceniony p. Bainville w
Frangaise“. Pisze zawsze

ul. Rynek

— ul. Piłsudskiego 9

Journal de de Geneve—napawa troską o przy*
szwajcarskiego, Geneve omawiając w artykule wstęp- szłość Ligi Narodów, albowiem po- wości
słowa

i nie- stem młodzieńcem wszelkie przymioty » Zadaniem jest filozofji dać objaśnie-

spodziewanie wypłynąć na porządek
dzienny.. coś, czego za żadne skaiby

—

na zarzuty prasy niemieckiej oświadczył oficjalnie posłowi niemieckiemu,
niemieckie nie
Otrzymała od rządu włoskiego gwa- że o ie dzienniki
przestaną atakować Włoch, to ma on się jednak że Piast nie przychyli się
rancję
swobodnego
rozwoju
kuliuzamiar zabronić importu
towarów do tego projektu.
ralnego.
S
Oprócz powyższej
Nieprawdą jest jakoby zapoczątko: niemieckich i ogłośić bojkot Niemiec. kombinacji wysuwane są następujące
wana w grudniu r. ub. przez
piasę W dalszej dyskusji nad interpelacja- możliwości
rekonstrukcji gabinetu:
niemiecką kampanja zwiócona prze- mi, wszystkie partje zgłosiły krótkie albo PPS. wyznaczy nowego kandyciwko rządowi włoskiemu, inspito- deklaracje.
daia na stanowisko
Ministra
Robót
ai
Publicznych, przyczem
wysuwani są
go przemówienia, że ludność

М0>

Pizytoczę iu

że je- jednego z fłlozofów

się,

TNN

komisji

ścia boją sę, prawdę rzekłszy, WSzy- nym dniu piękne łacińskie matriczlum, Karola Seci€tan'a, które zgorszą nie- nym konflikt memieckowłoski

tego, co może w Liuze nagle

POSTAWY

STOŁPCE

CENA OGŁOSZEN:
za tekstem 10 groszy.

Stresemann

Wersylelu w Pradze, dziś piezyden:
tem Rzeczypospolitej Czeskiej Masarykiem, twierdzę, że
młodzież
powinna nauki
polityczne
studjować,

jestem

— ul. Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

80

|

nych
Reichstagu min.
Siresemann
odpowiadając na interpelacje w sprawie soboiniej mowy
Mussoliniego,
podkreśrił na wstępie swego
oługie-

że

NIEŚWIEŻ

228, drukarni 262

zane! Za odroczeniem konferencji stwowej.
oświadczyła się nawet Francja, dalej
Po roku przeniosłem się do DorBelgja, Hiszpanja, Czechy, Japonja. patu. Zameldowatem się u sekreta-

Tego

Zamkowa

Gdy po ukończeniu gimnazjum w
Mińsku wstąpiłem
na uniwersytet w
Petersburgu,
dano mi tam w sekretarjącie na małym Brudnawym swist«

właśnie gdy tam ruch
wzmaga
się czyli, że osobą
jestem
na sile — bardzo, bardzo nie wska: pod opieką
i dozorem

miec do Ligi Narodów.

— ul.

BERLIN, 9 il. Pat. Na dzisieszem
posiedzeniu komisji spraw. zagranicz-

Świadectwo,

172

64

Maja

GRODNO — Plzc Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

strji ruchu mającego na celu połą- Kazańskiej w cyrkułe,
przypuśćmy, Sympatje w zakresie spraw.
do policzenia jej z Niemcami. Rozbiajać się piątym diugiego
komisarjatu miasta, tyki naieżących, niech
się przygoto:

miecza

— ul. Szosowa

ul. 3-go

J. M. rektora Uniwersytetu Stefana Batorego prof. M.
Przemówienie
Zdziechowskiego na uroczystej immatrykulacji w dniu 6 lutego.

ku papieru

Au-

—

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1

DO MŁODZIEŻY.

rozpocząć się w

miała

BRASŁAW

redakcji 243, administracji

Z odnoszeniem do domn !ub z przesyłką pocztową 4 zł.
Konto czekowe w P, K.0.
Nr. 80259

Jednak konferencja w sprawie rozkióra

BARANOWICZE

10-go lutego 1926 r.

4, otwarta

Paryż, 4 lutego.
brojenia,

ODDZIAŁY:

pochodowi
sowieckiego
barbarzyńStwa z zewnątrz i poskromić
wzdy-

dy, wychodzące

chające do niego nasze barbarzyńsiwo

koalicji.

wewnętrzne.

ków rządu

ze sironniciw i czton*

wchodzących

Liczba

w

skład

bezrobotnych.

Kończę prośbą, błaganiem, abyście
z'uczuciem życziiwem do
serc waszych te słowa moje dzisiejsze przyjęli oraz tamie, przy rozpoczęciu roku

Łiczba

ostainim okiesie 359119 osób,

W sa-

wielkiego

podniosło

Liczba

WARSZAWA 6

il. (żel. wł. Słowa),

bezrobotnych

wyniosła

w

uczucie podciąć w samym korzeniu, jedni zdołaliby przeciwdziałać ogól- akademickiego wygłoszone.
Błagam mej Warszawie wzrosła
w ostatnim
a przynajmniej podlać jadem, żebyw nemu rozsirojowi i powstrzymać Sia- o to imieniem tych, których blaskiem tygodniu o 1100 osób, w czem 250
każdej myśu aobiej wyciągnąć wnio. czający się świat. Wierzyć zaś w po- wszechnica nasza Się Świeci, imieniem osób beziobotnych umysłowych, co

i ski

iakie, ktėreby

ją

w

przeciwień

siwo iego, czem była, przeistoczyły",
Przekładając io na język tilozofji, na-

uni- zwę za Eucken'em ową moc złowro-

winność,

io wierzyć

wiedziałem,
moralne nie

w

Boga

jak po-

10 „wierzyć,
że dobro
jest przelotaem
złudze-

niem kiku nerwowych organizacyj w

króla, imieniem P:oira

gi, Śniadeckich, Adama
Juljusza Słowackiego.

Skar-

iczbę

tę do

14500.

Mickiewicza, osób korzystających z zapoinóg funduszu bezrobocia — 174185, prawie
50 proc. ogólnej liczby bezroboinych.

KRAJOWE

ECHA

Obrady
Posiedzenie

—

Korespondencja

Słowa.

—

Lida, dn. 8 lutego.
Przed początkiem

1925-go

pomiędzy Organizacje
nywało

instrukzdziałały niemało, i to bez
torów, inspektorów i innej szerokiej
reklamy. Dlategoz całym spokojem
— a wielką niecierpliwością, oczekujemy przyjazdu p. wice-ministra, bo

państwowych

subwencji

rozdziału

roku,

rolnicze doko-

bezpośrednio

Ministerstwo

Rolnictwa; w tym okresie Towarzystwa Rolnicze Województwa Nowo- możemy się wykazać niepoślednim
gródzkiego otrzymywały, choć nie- dorobkiem za rok ubiegły. Widocznie
wielkie, lecz stałe zapomogi wyno- jednak komuś bardzo na tem zależy,
przeciętnie
1924-ym,
szące w roku
na
każde
okręgowe Towarzystwo

zapoczątkowana

Praca ta
się

podstawach

nie

papierowe wyniki.
W styczniu 1925 roku

stale

—

miarodajnych

do

lować

czynników,

aby „wpłynąć zechciały e c.t.* Tu
jednak i one okazały się. bezsiine —

wcale

Minister-

wobec tego zaś że rok już z. górą
upłynął od krzywdzącej decyzji kió-

Izby Poselskiej.
posiedzeniu Sej-

Z za

Antoni i Broni staw
Z Rygi donoszą: Dwaj zabójcy kurjerów sowieckich.
Gabryłowicze, są synami długoletniego ekonoma m .ją ków Komara na; Litwie
Kowieńskiej. jan mał 5 synów, z któ ych poza zabójcami,—|an odbywa Służbę
Leopoli
jako szofer w wojsku litewsk m, Władystaw zsnął ożz wieści, zaš

mu marszałek
zawiadomił,
że pos. jest majorom W. +,. siużył jeszcze w r. 1923 jako kapitan w 6 p, saperów. przy*
Stanisław
Kozicki (ZLN)
zrzekł się dzielony następnie do Kierowniciwa Rejonowego Inż. i Saperów w Ka owicach.
mandatu z powodu mianowania
go Leopoid Gabryłowicz, brat zabójców, odznaczony jest krzyżem Virtuti Militari
5 ki. i Walecznych 4 ki.
posłem Rzeczplitej w Rzymie.
izba przystąpiła do 3-go czytania
projektu ustawy o pragmatyce
nau-

Zwłokizamordowanego

czycielskiej.

Pos.

Wójtowicz

(Str.

Członkowie

rządu

do Moskwy.

pełnią wartę

honorową.

Chłop.) proponuje
poprawkę aby uMOSKWA 9 II PAT. Wczoraj przywieziono tu zwłoki zamordowane
stawę rozciągnąć także
i na wizytatorów i inspektorów szkolnych oraz go na Łotwie kurjera sowieckiego. Cziczerin, Litwinow oraz inni człoako
ich zastępców.
Pos. Chrueki
(Ukr.) wie rządu pełnią przy zwłokach straż honorową.
popiera 'poprawkę któraby uniemożliwiła przenoszenie nauczycieli narodowości niepolskiej w głąb etnograficznej Polski. Pos. Utta (Zjedn. niem.)
Tłum bezrobotnych zdemolował biura magistratu.
wypowiada się stanowczo
za skie-.

Groźne

demonstracje bezrosotnych
Kaliszu.

wie i piśmie. Pes.

Federbusch

(Koło

pracy.

Pomimo

zapewnień

ze strony

przedstawiceli

zarządu

Wojewodom, a jednocześnie z tem
takowych
udzielanie
zarządzeniem,

Towarzystwom Rolniczym Wojewódz-

otrzymał:

40552

złote!

Przytem

wodzć

To-

warzystwa Rolnicze otrzymywały swe
kwoty sporadyczniei w niewielkich
postawienie sprawy
Takie
sumach.
wstrzymało rozwój Towarzystw Ro!zlikwidoniczych, które siłą rzeczy
instruktorów,
swych
musiały
wać
wiele
prac zrmałała,
intensywność

zwróciła się do miejscowych,
wileńskich
centrów informacyinych o
pomoc w wyda*
niu obszernego, suto ilustrowanego nnmeru

w

chano, a cały dotychczasowy dorobek
został poważnie zagrożony.
Mniej więcej w połowie 1925 r.

Rada

niczych

Tow.

Rol:

p.

Wojewodzie

pro-

w

myśl

Okr.

Wojewódzka
podaje

że

zasady,

subwencji
rozdziału
do
podstawą
winna być faktycznie wykonana pra-

ca dla podniesienia

wy.okość

sum

rolnictwa, a także

przez

poszczególne

organizacje na ten cel składanych. Do
czasu zaś definitywnego ustalenia podziału na tych
zasadach, należałoby
dzielić subwencje między obie organizacje, w równych częściach.
Pan
Wojewoda przychylnie się odniósł do
tego projektu, uważając aotychczasowy podział istoinie
za niesłuszny.
Niestety napotyka na tak ostry opór

p. P. Raue'go. O przeszłości artystycznej Wilna oraz o jego pomnikach

podziału

subwencji

architektonicznych

mówi prof. Kłos. Tuż zaraz notatka o

nie podczas

ze strony Zw. Kółek, iż nie udaje mu
się zmiany

wiek o nieskazitelnej przeszłości. Pre-

WARSZAWA,

OI.

(tel. wł. Słowa).

nych.

Na czele tłumu

wojny

z tekstem

prze-

o-

W

komisjach

pol-

Najw.

Sejmowych.

łania

Izby Kontroli

Min. Spraw

w zakresie dzia-

Wojskowych.

W

nadto przyjęto dwie rezolucje
posła
Miedzińskiego w Sprawie
przesirzė-

nie zmniejszonych subwencji.
się o
oparł
Spór o subsydjum
Warszawę, i Ministerstwo
Rolnictwa
zapowiedziało przyjazd p. wice-mini-

stra Dr. Raczyńskiego, na dzień 19
listopada r. z. dla załatwienia tej palącej kwestji, po rozpatrzeniu jej na

miejscu. Przyjazd ten jednak dla niewiadom”ch powodów do , dziś dnia

o

hisiorycznym

rozwóju

organizacji

jetonem Cz. Jankowskiego p. t. <La legende
de Wilno». w przekładzie redaktora numeru

kwesija

wileńskiego.

podziału subsydjum palącą została.
Mimo obcięcia subwencji — To

Rolnicze w roku ubiegłym,

którzy rozrzucają

na

ulotki ©

treści tej, że wojna z Polską rozpocznie się
w marcu b. r., że Polska jest tak świetnie
w środki
techniczue
przeciągu kłlku dni zniszczy

wojenn e
Białoruś

Z SĄDÓW.
Sprawa

bandy

brylanciarzy.

Sąd okręgowy
pod przewodnictwem sędziego
- Jodziewicza rozpoznawał
w dniu
wczorajszym
sprawę:
Grejcera, Chajmowicza, Biindera, A-

nastazji Fajfus
nych

i Załęckiejj

o naleženie

trudniących

oskaižo-

do bandy oszustów

się sprzedażą

brylantów i sukna.
Banda grasowała

fałszywych

;

w

Wilnie

od

kilku lat, a terenem
jej działalności
była ul. Sadowa i Szopenowska,
System uprawiany przez członków
bandy

był

następujący:

jedna

osoba

imitująca emigranta z Rosji wyszukiwała ofiarę i skarżąc się na nieznajomość stosunków tutejszych oraz brak
pieniędzy proponowała kupno sukna
za niebywale

W tym

niską

cenę.

trakcie

drugi

wspólnik,

przeważnie żyd— deklarował tę sumę
i gwałtem chciał towar nabyć.
Wy*
wiązywała się sprzeczka.
Właściciel
towaru czując nieprzezwyciężoną sympatję do upatrzonej
ofiary robił ustępstwo
i marny towar
trafiał do
rąk amatora popłatnych tranzakcji—za

drogie pieniądze.
ten sposób
Chajmowicz sprzedał za 450 mili. D,
PAE
szkiełko imitujące bryant.

Fajfus i Załęcka
zaopairzyli niewielkiem kosztem, bo zaledwie za6 zł.,
w brudną szmatę łatwowierną K, Cze-

putowską.
Inna ofiara sprytnych oszustów M.
Gabszewiczowa za 50 złotych kupiła
cztery

metry

„Suki. *.

Długi szereg świadków

stwierdził

całą masę nadużyć tego rodzaju.
Po zamknięciu przewodu sądowe=
go prokurator p. Sakowicz uzasadniał,
że mamy tu do czynienia
z bandą i
uważając
tę sprawę
za zasadniczą
prosił sąd, aby surowym
wyrokiem
że przestępstwa takie będą

rowo.
Obrona
kwestję

dyskusji przemawiali posłowie Haus- gania przepisów noimujących
ner (P. P. S.), Harusewicz (Z. L. N.), udziału oficerów „w
handlu i prze(Str. Chł.), oraz Mierzyński myśle.
Dąbski
(Wyzw.), który poruszył sprawę udziąterenie międzynarodowyrm».Kwestję oczywiś:
cie uważa autor za wyczerpaną i nieistniejąW komisji konstytucyjnej ukoń: łu prokuratora wojskowego w Lubii*
cą od 15 marca 1923-go. Dobrze jednak ab,
czono wczoraj
drugie czytanie pio- nie w Zrzeszeniu Przemysłowem.
zagranica znała wszystkie etapy sprawy czyli jekiu ustawy o zgromadzeniach. DłużNa posiedzeniu komisji
prawniPo wyjaśnieniach naczelnego prowiedziała jak do tego doszł».
Dzieje treś.
czej obradowano nad projektem ustakuratora
wojskowego
Dr
Grubera
szą
dyskusję
wywołała
poprawka
ciwe uniwersytetu skreślone są głównie na
(Wyzw.)
do
artykułu przystąpiono do głosowania i w re- wy nowelizującej przepisy notarjalne.
podstaw.e opracowania b. rektora Siedlec- pos. Bitnera
go. Idą dałej pełne cyfr artykuły traktujące 19-40
aby sprawozdawcze zgroma- zultacie przyjęto cały szereg rezolucyj Referował pos, Hartgłass (Koło žyo rolnictwie kraju, o przemyśle, o lasach, o dzenia poselskie
nie podlegały prze- posła Michalskiego z których najważ- dow.), ustawę w dwóch czytaniach
kolejach żejaznych, o pomocy i organizacji
0 ile organizujący je niejsza wzywa rząd aby: 1) W spra- przyjęto. Z kolei przyjęto również w
sanitarnej, o wolnym spławie po Niemnie,o pisom ustawy
nadużyć
gospodarki dwuch czytaniach projekt ustawy re"
oświacie w kraju, o ludności
(dane staątys* poseł lub senator bierze za nie odpo- wie ' różnych
tyczne najwiarogodniejsze) etc. Słowem: en- wiedzialność.
Poprawkę pos. Bitnera żywiiościowej, złożył Sejmowi do» ferowany przez posła Hołowacza, a
cyklopedja en miniaiure, nawet okraszona fel- przyjęto
z wyniku do- przedłużający na 10 lat termin prze15 głosami
przeciwko 14. kładne sprawozdanie

Wojewody, jednocześnie zaś uzyskuje dzięki tajemniczym wpiywom
w
Ministerstwie Rolnictwa zarządzenie
wypiacania nadal Związkowi
kółek

warzystwa

magistrac-

sko-sowieckiej.

swego

agentów

aby były one zawierane z ludźmi Sowano obrady nad referatem pos. Mi: lidnymiz wykluczeniem osób pod- wskazał pozostałym na wolności, a
chalskiego (Ch. N.) o sprawozdaniu stawionych lub protegowanych.
Po: dotąd nieujawnionym członkom bandy,

godz. 3-ej popoł.

Wil-

niemieckim

dezwy Pfeia. P. prezydent Bańkowski kreśli
Wyłna napomyobraz stanu ekonomicznego
kając

skutku — a

szli robotnicy

bezrobot-

bolszewickiego na granicy

prowadzić. Związek bowiem kółek z
Projekt ustawy o zgromadzeniach
—
jednej strony rozpoczyna w pismach municypalnej, Centralnym wszelako jakby Rezolucje; w sprawie gospodarki wojpunkiem numeru jest wiełki artykuł p. K.
łewicowych ostry atak na osobę p. Okulicza zatytułowany <Kwestja wileńską ną
skowej.—Przepisy notarjalne,

nie doszedł do

że w krwa-

przeszło 3 tysiące

który zaatakował magistrat

i miasteczka,

miejskiego, że

Z Kalisza donoszą,

wej demonstracji bezrobotnych brało udział

Ujęcie agenta

jekt zmiany dotychczasowego 'podziału subsydjum,

może
być
tylko czło-

wsie

rzecz

dziesiątii

li tylko przez aetopiaay. Nastraszona ludność
już sama nie wie co czynić i często dosyć
duże ofiary składa. (ab)

Szczegóły demonstracji i wrażenie w Warszawie,

posła Chruckiego

aby skreślić przepis że
mianowany nauczycielem

do składania oiiar na

lotnictwa— wysłali

do składania ofiar na obronę swego zagro
żonego życia, które może być uskutecznioną

zydjum uznało
jednomyślnie,
że za ey. Wezwania policji nie odniosły skutku i zmuszona była ona użyć broni
tą stoi mniejszość.
Wy- palnej.
poświęconego wyłącznie Wilna jako centrali poprawką
W rezultacie salwy policyjnej zostało 8 osób mniej lub więcej
kraju O bogatszej i historji i teraźniejszości wołało to sprzeciw
ze śtrony części ciężko rannych.
niż pierwsze lepsze województwo
Rzeczy- izby wobec
czego
przewodniczący
pospolitej Polskiej.
W Warszawie
wiadomość
o demonstracjach w Kaliszu wywołała
wice-marszałek
Dębski
zarządził
Ta miejscowa, autonomiczna współpraca
silne
poruszenie
wśród
postów
iewicowych.
Nie jest wykluczonem, iż fakt
z redakcją waiszawską tratiła w dobre rę- przerwę.
ce. Podjął się ułożeniu «numeru wiłeńskiedemonstracji
robotników
w
Kaliszu
zaważyć
może na decyzji obrad С. К,
Po przerwie przewodniczący оgo» dla Messager'a» p. Paweł Raue kierowznajmił,
iż
pos.
Dąbski
(Str.
Chł)
W. i komisji parlamentarnej P. P.S., co może pociągnąć duże kompiikacje.
nik oddziału
ogólno-piezydjalnego
urzędu
wojewódzkiego i chlubnie zadanie swoje, z zgłosił wniosek o reasumpcię powzięzgoduie zaś z
niemałym nakładem staranności i mozołu tej ostatnio uchwały,
spełnił,
dotychczasową praktyką, wniosek ten
Wileński numer «Messager'a» jest od nie może być przegłosowany na tem
dziś w sprzedaży po księgarniach i kioskach.
Łatwo go każdy może nietylko obejrzeć— samem posiedzeniu.
Kopu
zatrzymał
Dnia 8 b. m. w godzinach
wieczorowych patrol
W dalszym ciągu głosowania przy- koło drutów nieznanego osobnika podającego
lecz i nabyć. Na pamiąikę
Tembariz ej, že
Eijasza
Maniuka.
się za
dwadzieście kilka widoków Wiina, które nu- jęto szereg poprawek.
Między inne- Przeprowadzona rewizja u wymienionego dała rezultat: kilka odezw komer zawiera, są jego
rzeczywisią ozdobą.
komunistycznego zamieszkałego
w
R produkcje akwatort Hoppenai fotograficz mi uchwalono skreślić przyjęte w 2-em munistycznych oraz list do rezydenta
aby nauczy- jednym z powiatów Wileńszczyzny.
nych zdjęć Bułhaka, dobrze odbit ch w za- czytaniu postanowienie
kładach drukarni Lux, na pęknym papierze cieli o wykształceniu
akademickiem
dużego formatu przypadną niezawodnie do tytułować profesorami
120-tu głosa*
gustu i obcym i swoim,
w
Warszawie
tym artykuiem odroczono
do 3-go gowym Wojskowym
mi
przeciw
109
ciu.
Obfita treść—mogąca śmiało wypełnić
aby złożył sprawozdanie;
3) wydał
czytania.
3
Całą
ustawę
przyjęto
w
3-em
sporą bioszurę wydania
książkowego—jest
zarządzenie
normujące
kwesiję
zawienader urozmaicona. Otwiera publikację: za* czytaniu.
rania
umów
na
dostawy
dla
armji,
rys geooraficznyi historyczny skreślony przez
Następne posiedzenie
w piątek o
W/ komisji budżetowej kontynuo-

Zanie-

bardzo korzystnych zamierzeń

niu nad poprawką

się.

Redakcja wychodzącego w Warszawie
dziennika francuskiego «Messager Pojonais»

ludność

Sow. tak że noga żywcem nie njdzie. Więc
żeby tego uniknąć C. K. B. wzywa
ludność

Wileński numer gazety
„Messager Polonais“.

zł., gdy jednocześnie Zw. Kółek Roln.

Na ciekawy sposób wpadl komuniści w
okręgach nadgranicznych. Chcąc zachęcić

wyposażona

Ż yd.) popiera poprawkę
aby także kwestja pracy w krótkim czasie zostanie rozstrzygnięta, ttum przez dłużnauczyciele religji żydow skiej musieli Szy czas nie rozchodził się a podburzany przez agitatorów wdarł się do
mieć zezwolenie gminy wyznaniowej.

Nowogródzkiego prawie całkotwa
a
Wojewódzki,
wicie ustaje. Urząd
specjalnie Referat Rolny tegoż, kierując się.nieznanemi względami, z górą 75 proc. sum zapomogowych pizeRolniKółek
znacza dia Związku
dla
15 proc.
czych, a tylko około
Rolniczych,
Towarzystw
wszysikich
pozostałe 10 proc. oddając dla innych organizacji.
W ten sposób do
da.1 peźiziernika 1925 r. Towarzy- formowan a zagranicy o stosunkach tutejPo wyczerpaniu dyskusji przystąstwa Rolnicze otrzymały razem: 8505 szyci ma dla naszego kraju wielką donios- piono do głosowania. Przy głosowałośći wagę. Nad tem niema potrzeby roz-

kordonu.

Historyczna
agitacja
komunistów na rzecz lotnictwa
na Białorusł Sowieckiej.

że w

Pos. Piotrowski (PPS) zapowiada że magistratu i zaczął demolować biura, Pobito prezydenta m. Kalisza Szarej nic zmienić nie zdołało — zdecy- klub jego głosować będzie za po- rasą, przyczem rzucono się na policję,
dowaliśmy. uchylić rąbka tajemnicy— prawką która domaga się rozciągnięPolicję zaatakowano kamieniami usiłując rozbroić poszczególnych
by szerszy ogół się dowiedział w ja- cia ustawy na wizytatorów, następnie funkcjonarjuszy, przyczem ze strony policji został ranny asp. Pączek oraz
ki to sposób Polskę się będe. й
za skreśleniem
postanowienia o nie- trzech posteruakowych.
i
skazitelnej przeszłości
tych którzy
w obronie żypolicji
odiział
Otoczony ze wszystkich stron konny
mają być mianowani
nauczycielami,
dalej za skreśleniem postanowienia o cia użył broni palnej raniąc z pośród tłumi 5 osób, Jedaemu z policja*
zezwoleniu
włądzy
duchownej
@а ntów zrabowano rewolwer. Do pomocy policji wysłaao wojsko, Ns miejnauczycieli
religji oraz © władaniu sce zajść wyjechał wojewoda łódzki
Darowski
z Naczelnikiem
Wydz
poprawnem językiem polskim w mo- Bezp, oraz z rozkazu ministra Spr,Wewa, zastępca
komzndaata główne”
wie i piśmie, wreszcie przeciwko nago
Policji
Państwowej
nadinspzktor
Wardęski,
8
2
Oczekiwaliśmy kiedy też się pojawi. daniu tytułu profesora nauczycielowi
Godz, 9-ta wieczór — w Kaliszu panuje spokój,
Wszystko, co się staje dla pruniownego in- szkoły średniej.

subwencji

podział

stwo przekazało

ko-

kurjerow.

Jeszcze o mordercach

łalności Towarzystw Rolniczych od- śieniem ustępu postanawiającego, Że
WARSZAWA, 9—1l. Pat. W dniu 9 lutego 1926 r. o g. ll-ej przed
kładam do następnej koresponden- od nauczyciela wymaga się władanie
skromnie, cji; na zakończenie zwykło się ape- poprawne językiem polskim w sło- magistratem w Kaliszu zaczął się gromadzić tłum bezrobotnych żądając

poczęła,

i dawać

rozwijała

czas

©
rzystać z niesłusznego podziału.
dziaz
anie
Szczegółowe sprawozd

Dzięki tym zapumogom zaangażowaplanono instruktorów i rozpoczęto
wą pracę nad podniesieniem rolnictwa.
lecz na reainych

Calen-

ad

des Graecas, a przez ten

miesięcznie.

złotych

300

Rolnicze:

by przyjazd ten odłożyć
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Sejmu.

Na wczorajszem

O sprawiedliwy podział subsydjum.

W O

EO

5

braci

w osobach

Bajraszewskich,

Romankiewicza

karane su-

mecenasów:
Czernyhowa

starała się

wykazać,

i

że oskarżonym
nie zostało
udowo*
dnione należenie do bandy więc, e0
ipso nie może być do nich stosowa*

ny art. 279,
Podczas przewodu
jeszcze raz
plastycznie wykazała się «działalność»
I-go komisarjatu p. Szolca, patrzącego
przez

palce

Sąd

na

pracę

po naradzie

bandy,

ogłosił

wyrok

skazujący
Chajmowicza
į Blindera na 3 lata więzienia z zaliczeniem
11 miesięcy więzienia prewencyjnego,

sprawie umów
ze widziany w ustawie o przywróceniu Grajera na 3 lata z zaliczeniem 10
Przy dyskusji nad art. 23 o sankcjach chodzeń. 2) W
karnych pos. Konopczyński (Z. L. N.) Zrzeszeniem Pracy zawartych przez praw majątkowych unitom, do które- miesięcy i Anastazję Fajfus i Załęcką
zaproponował
rozdzielić te sankcje komisję zakupów lubelskiego DO.K. go może być wnoszona skarga przez na 2 laia z zaliczeniem tej otatniej 6
na trzy kategorje w zależności od 40 ikończeniu sprawy w oficerskim unitów wywłaszczonych przez b. rząd miesięcy.
A
wagi przekroczenia, Dyskusję nad sądzie honorowym i w Sądzie Okrę- rosyjski.
B.

1
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СНЗЕЕСКЕ ЗАНОНч

ogon za każdem „wielkiem imieniem*. snego“. Pisze iam prof. Kallenbach o podziemnych konspiracyjnych», a zaś „Prolegomena filozofji pracy*). „Pra: Przełęckiego. I— „ofiarą zasadzki” paŻeromski napisał! Oczywiście — fra- „poświęceniu przez Przełęc iego go* Emil Breiter wyraził się bez ogródek: са — definjuje Brzozowski — nazy- dła krytyka, padła tembardziej pu— pisze autor
pująca
rzecz! Jakże by mogło być rących uczuć przez co ocala ou dobro «Przełęcki jest człowiekiem wewnętrz- wamy takie zużycie przez nas pew- bliczność. Przełęckiego
Jerzy Eugenjusz Płomieński: .,Pro-

Ostatni romantyk.

sprawy społecznej”, pisze 0 «ofierze
z miłości, kió.ą złożyłPrzełęcki przez
rozstanie się z Smugoniową aby (słu*
nującem było to, że spodobało
się chajcie) uratować pracę społeczną u
!
rozwiązywać podstaw",
pisarzowi
sławnemu

inaczej?
W dodatku, dla nas, na prowincjonalnych kresach,
wysoce
fascy-

Urosła już cała

literatura

dokoła

sztuki Żeromskiego „Uciekła mi prze-

ióreczka* a właściwie dokoła jej bo- 'problemat
tera,

społecznej

|

etyczny

na

zwanej

dziś

tle — pracy
popularnie

Pobiegliśmy jak na
Czem się to dzieje? Czyżby dla- regjonalizmem.
tego, że Przełęcki jest kreacją tak bez- odpust zobaczyć i posłuczać... Nostra
‹
denną jak Faust, Hamlet, Don Kiszot, res agitur! O nas mowal
Don Juan, Parsifal?,..

Co to czerpać

z niej i czerpać można

miary?

Bynajmniej.

bez końca

Posiórzyła

i

I cóż?
W popremjerowych

zaraz

— temu lat, prawie równo,
dwa — a następnie
w
studjach, polemikach, komentarzach

rzecz jak Świat stara. Rzecz stojąca
na głowie można powiedzieć krótko
że krytycznych, broszurach opinja fakdowieść,
i węzłowato. natomiast
tak nie jest... 0! na to potrzeba o tycznych rzeczoznawców (bo 0 tych
wiele dłuższego czasu a bywa, że i mi chodzi w tej chwili, nie o żadną
pleno titulo bezkrytyczną lub zasugksiążkę całą trzeba napisać.

teatralną)

wysoko intelize opinja, powtarzam,
indywidualność
podstępnym gentna i kompetentna—rozdwoiła się.
oszsiamiającym,
swym
Jedni pasując ze łzami niemal w
talentem pisarskim na szalę probiePrzełęckiego na bohatera,
oczach
7
etycznego,
strony
matu z ="
drugiej socjalno kulturalnego i usiło- krzyknęli: „Tak, właśnie tak należy
wał go rozwiązać w ramach demon- górnemu duchowi postąpić! Taki nastracji scenicznej, w trzyaktowej sztu- leży uczynić gest wewnętrzny, przeduchową

wraz

go wzięła by w łeb —

strzeż Boże, zakłócił

tem miejscu
o sztuce Żeromskiego
(wyraźnie: o sztuce, a nie o jej wy:

stawieniu
Przełęckie- zarówno

jelśi by

on,

nego

i zagraniu przez

po

premjerze

Redułę!)

w

Teatrze

Polskim, gdy Przełęckiego grał

przykładną mo- werowicz,

Żel- głuchej państwa prowincji, powinna nieubłaganym wypływem psychologji
tej głuchej, obskurnej, zacofanej, spią- konieczności, mieści się tragizm idei

wlokącemu

się

jakkrakowskiego

cej prowincji zapewnić
lepsze warunki życia.!

lepsze, coraz polskiej pracy—a nie jej tryumf Kanonizowano tragizm mazgajstwa, nie

Myślę, że każdy pojmuje wysiłek mogącego wybrnąć z położenia byregjonalistyczny tak a nie inaczej.
najmniej nie beznadziejnego” — nie
Romantyzm — przypomina p. Pło- spostrzegając, że ten Przełęcki to tylwyraża to innemi słowy.
„Jeżeli — niema racji. Powiem więcej. Zostawpisze — Przełęcki pójdzie za głosem my problemat, o którym mowa, na- mieński — przesuwał pracę i czyn ko.. ostatni Mohikanin naszego roludzkiej, Romantyk, mantyzmu, że to ostatni romantyk.
ślepej miłości, to splami,
może na- leżący do dziedziny nauki o cnocie i w głąb duszy
niezdolny
do czynu i prący (choć ostatni—dałby Bėg!—wyznawca
wet i zniszczy najdroższe dzieło swe- moralności — na stronie.
ro:
Jakże rozwiązany jest w
„Prze- rwący się do nich, choć powtarzający mantycznej ideologji pracy.
go ducha*,
Probiemat moralny w „Przepio- pióreczce* drugi problemat mianowi* za Krasińskim „wstańcie czyny moWyprowadziły wielu w pole—postal!") zory w Przełęckim tragicznej wielkoreczce* rozwiązał Żeromski — zda- wicie działalności regjonalnej? P. Al je!", „czas uderzyć w czynów
niem wielu — pozytywne i wyraźnie, Janowski («Ziemia» Nr. 3) widzi stara się uratować w sobie choć złu- Ści.. Jęto go stąd, zowąd nawet glo-a — bardzo pięknie,
górnie i spra- wszak w „Przepióreczce* wręcz pro- dzenie czynu. Zdobywa się na czyn ryfikować. Zupełnie jak swojego czasu część krytyków wzięła
Podfilipwiedliwie. Po stronie wręcz przeciw- pagandę regjonalizmu. Jakże robi Że- i pracę — duszy.
Pozytywizm, ze swoją „pracą orromski tę propagandę? W jakiż sposób, a zwłaszcza
czy doskonale i ganiczną u podstaw*, był niezdolny
w „Kurjerze idealnie „niesie Przełęcki na gluchą do idealizmu pracy.
Przyszedł Norwid i—rozprawił się
„fantastyczno- prowincję wiedzę i kulturę*? aby uz romantyczną koncepcją pracy. Jego
poświęcenia, żyć wyrażenia się p. Borowego.
tem, że
ŻeOto jest właśnie najświeższy do np. „Promethidion* jest głęboką re-

nej opinji stanęli natomiast tacy rzeczoznawcy jak np. Władysław Rabski,

skiego Weyssenhoffa
na
polskiej kultury!

który w recenzji swojej
Warszawskim" pisał o

początkowo

groteskowym heroizmie
ce, na przykładzie pewnego epizodu módz pokusę, oprzeć się maleficjom o samobiczowaniu...“ o
broszura p.
z życia — działacza społecznego, ide- djabelskim, zachować nieskalaną czy: romski puścił wodze w „Przepiórecz- zagadnienia komentarz:
Płomieńskiego.
ce*
—
konwulsji
tragicznej,
w
której
stość
etyczną,
taką
z
siebie
uczynić
owca. Nazwał go—Przełęckim.
*
Teraz o nim tak głośno, jak głośno ofiarę — dla idei. Czystą ona powin- kończy się człowiek a zostaje tylko
było, niedaleko szukając, temu iat 35 na być, czystą, arcyczystą — nietylko rozpalona do białości idea; wśród
P. Płomieński sądzi, že kośćcem
o Płoszowskim z «Bez dogmatu» Sien- idea iecz i praca wszelka, osobliwie oponentów ujrzano Lorentowicza, nie
kiewicza lub jeszcze wcześniej o „Po- taka, jaką Przełęcki prowadzi. Ofiara wierzącego w <koniecziiość ofiary ze idewoym «Przepióreczki», że naczeli cierpienie!
Z nich rodem heroizm szczęścia osobistego dla tryumfu idei“, nem zagadnieniem sztuki jest wogóle:
gance“ Žmichowskiej.
widzącego w
«Przepióreczce» pro: problemat pracy. I próbuje dać odpowszelki”.
Wszysiko ma swój czas...
w swym nakazie wiedź na pytanie: jak on wygiąda w
Ktoby szukał najświeższego echa blemat «okropny
Wielkie zainteresowanie się Przewszelką sztuce Żeromskiego.
łęckim i jego postępkiem przypisać tej właśnie opinii, znaleść je może bezwzględnym, mordujący
Co to jest praca? Pozwolę sobie
radość
życia».
Boy-Żeleński
ujrzał
w
pod
piórem
samego
profesora
Kallenteż należy w bardzo znacznej mierze:
odpowiedzieć
słowami St. Brzozowdramacie
-——
tak,
w
dramacie
—
Żebacha
w
ostatnim,
za
Luty,
zeszycie
tuŻeromskiego
nazwiska
urokowi

dzież snobizmowi

momentu naszego życia, które broszury
— potraktowano przeważnie
dla dalszego naszego życia serjo, jako prometeidę,
tragicznego
pewne warunki”. Ergo—pozwolę so: ascetę życiowego, cierpiętnika za wielbie dokończyć — regjonalizm, czyli ką ideę. Nie spostrzeżono, ż* „w trapraca
oświatowo-kulturalna,
propa- gizmie Przełęckiego, najzupełniej niegandowa,
na kresach państwa, na potrzebnym,
nie będącym
bowiem

Powtarzać tego, com sam pisał na zapewnia

jak potem z racji wystanogamiczną,
prawomocną i prosto- wienia „Przepióreczki* wobec publiczduszną sielankę małżeńską państwa ności bardzo już małomiejskiej na
Smugoniów. P. W. Borowyw swo- głuchej prowincji, wreszcie w polerecen- jem studjum o sztuce Żeromskiego mice mojej z p. T. Łopalewskim —

się zjach warszawskich

Żeromski rzucił całą swą potężną gestionowaną publiczność

Cała akcja regjonalna

nie zakłamanym».

za...

ymczasem—tymczasem

(w

pracy, wywierający

na swoje otoczenie,

sztuce)

arcykapła-

Przełęcki,

entuzjasta

magiczny

wpływ

fanatyk, pasjonat

wizją mitu o Prometeuszu, zerwaniem pracy, w drugiej zaraz swej fazie —
z tradycją i szablonem romantyczne- bankrutuje.
Ten sam fanatyk pracy,

go „weltszmercu“

i tragicznej

bez- zbożny siewca idei regjonalizmu,

za-

pro- czyna nagle warcholić—pisze p. Pło:
meteuszowego w jego romantycznych mieński,
Jakiś nastąpił w jego duszy...
i poromantycznych przemianach.
Przyszedł
Brzozowski i śladami wstrząs! Czy co? Przełęcki nietylko
Norwida „burzył dalej romantyczno- rezygnuje z pracy, lecz agituje przemesjaniczną klechdę o Polsce wyide- ciwko niej, gasi zapał do niej swym

płodności

alizowanej,

bohaterskiego czynu

misjonarskiej,

cierpiętni-

sceptycyzmem

jakby chciał

zniszczyć

czej, o Polsce— Chrystusie narodów". dzieło własne. Ten Przełęcki — pisze
Przyszedł Żeromski — i dobył na autor broszury—jest odpychająco nie.
„Przeglądu Współcze- romskiego aż «egzaltacjęi mroki prac skiego („ldee*. Str. 192, rozdział p. t. deski sceniczne całej Polski swego smaczny ze swoją sadystycznie przez

A ša

Zerom-

Przepioreczce

w

a

blem pracy

skiego". Refleksje krytyczno-polemiczne. Warszawa. 1926.

KURJER

GOSPODARCZY

ZIEM

Prezes Izby Skarbowej
gospodarczej.

W związku z upłynięciem terminu
wykupu świadectw przemysłowych i
ostatniemi zarządzeniami M-wa Skarbu współpracownik nasz zwrócił się
do prezesa Izby Skarbowej w Wilnie
- p. Maleckiego z prośbą o udzielenie
informacyj co do trybu ściągania poi opinji co da
datków skarbowych
ogólnego stanu przemysłowego Wi-

;
łeńszczyzny.
ne wyudzielo
czamy
przyta
Poniżej

— Ściągnięte w b. r. podatki przez

'

,

izbę Skarbową nie dosięgły znacznie
Niewątpliwie
sumy.
ustanowionej
ciężka syb.
tego
do
się
przyczyniła
tuacja gospodarcza Wileńszczyzny I
pauperyzm szerokich warstw kupiecLudzie płacą dziś podatki czę:
kich.
ściami, albo wogóle nie płacą. Jeżeli
zestawimy płatność podatkową m:ast
to siła płatności podata powiatów,

_

wypadnie na korzyść powiatów.
Dziś innego środka do ściągnięcia
jak sekwestr
podatków skarbowych,
płatników,
g
szere
cały
Jest
mamy.
mie

£

ków

Skar-

przedstawiają

1. podatek gruntowy za rok 1925
z zaległościami z 1924 r. został na

bie 867000 zł, Pozostało 762000 zł.

3. podatek przemysłowy od obrotu: preliminowany w sumie 5435000
zł, wpłynęło
3725000 zł., pozostało
niewpłaconych 1710000 zł,

5. podatek

majątkowy:

Z uiszcza-

W

w którem

pismo,

Skarbu

| misterstwa

z Mi-

otrzymałem

dniach

tych

komunikują mi, że wpływy Izby Skar-

są niedostateczne,
| bowej wileńskiej
M. S.—że
wynika z tego—pisze mi
wileńskiej Izby
$ władze egzekucyjne

arbowej działają zbyt łagodnie.
Jesteśmy

i kowa-

młotem

między

dłem. Z jednej strony powstrzymuje! my się od zbyt surowego sekwestru

|

z wymia

bardziej

jeszcze

r. b.

W

cały szereg

to, dodając

złagodziliśmy

udzielamy

bowiem

nawet

możności spłacania podatków na raty.

Oad zaległości

1

do

powstałych

| paździermka 1925 r. upoważniony je
)
й stem—o ile zachodzi potrzeba—odzaległości płatnicze przedsię/ saczać

I

do

miejskich

biorstw

19

kwietnia

b. r.

Dla rolników, jeżeli stwierdzimy
„ nieurodzaį poważny, są również ułaMam

+ wienia.

prawo

' termin płainości
/ zbiorów.

do

odroczyć

im

następujących

Licytacji, jako takiej unikamy wo:
+ Ngóle i rzadko uciekamy się do tego
р

środka.

Chyba

żeli sytuacja

poszczególnych

ków jest ciężka

płatni-

materjalnie,

to

Za parę tygodni
przeżywić te wielkie

łat 8 iu są ala niego sławne już

stan

szczyzny, zmniejszyło podatek majątkolutego
wybrano było 10700
świadectw
na
sumę około 700000 zł. W tym roku
o 246851 zł. mniej.

Różnica znaczna.

do tego przeniesienie

tegorji miast drugiej
czynnikiem

Przyczyniło

się

Wilna

ka-

do

kiasy.

pomniejszenia

Drugim
sumy

ze

świadectw przemysłowych była ustawa

z 15—VIl

25, głosząca,

że jeżeli

kioś pracuje sam bez pomocy członków rodziny
ków — nie

i najemnych
potrzebuje

Ulgi

pracowniwykupywać

przy płaceniu podatków
państwowych.

Min. skarbu zezwoliło

do dyspozycji
wiada paiyska

špieszny

tylko.200 stanowisk. Jak
<Jouinee Industrielle»,

wzrost

Myśl stworzenia

wziąt Biward
szych

targów

wystawiały

rok

Lipsku, dokąd
kupców

łączna kwota

skarbową

wynosi

choć

929 złotych.

Rosja

rocznie

1925 około 55 proc.

W zeszłym tygodniu europejskie rynki
Podatki państwowe są następują- zbożowe
niz wykazały naoczół poważniej
ce: 1) gruntowy,
2) dochodowy,
3) szych zmian w cenach. Jedynie żyto dozuaprzemysłowy,
4) majątkowy,
5) od ło pe wnego osłabienia. W Polsce pod wpływem RSS
W popytu ceny niektórych
nieruchomości, 6) od lokali.

od

nieruchomości

gatunków zovoża uległy zmiżce. Płacono pod
i od koniec
tygodnia: za żyto suche około 21 zł.,
za pszenicę dobrą 35—36 zł., za owies
23—24 zł., za jęczmień w załeżności od ga-

wy

—

„wyższe

wartości

z całego

się liczne

Świata,

Były

targi

w

towary

w

zastępy

prezes

mini-

stiów, a obecnie prezes lzby Deputowanych,
wytworzenia

równieź we

należało wziąć
sowe i rozwój
nego z wielkich
wybrał Lyon,
mu w znacznej

Aby cel ten

osiągnąć,

za podsiawę zasoby finanpizemysłowo handlowy jedmiast Francji. P. Herriot
które to miasto zawdzięcza
mierze swój rozkwit ek ›по-

miczny w cązu

ostatniego

dziesięciolecia,

wzięto się energicznie do dzieła, i dokonano
go w Ciągu |at kilku zaledwie | oto co rok
od lat osmiu w pierwszy poniedziałek marca
zjeżdżają do Lyonu kupcy z całego świata,
ponieważ na tarzach
ieprezentowany
jest
cały przemysł i handel
Francji.

broszury odpowiada:

4:
ю

wością.
waną.

ie

Własną—dodamy—«pryncy"

przesadną

Romantyczne

to literatura, Wartość

dostarczyć Polska.
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27,12
21.66
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103.00

26,78
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29.50

29.57

29.43

Papiery
Pożyczka

333857

292,80

Włochy

wartościowe.

dolarowa

kolejowa

64

(w złotych 470.85)

120
43.50
—

2330.

126

—
+

—
=

23,75

—

KTO

chce wiedzieć, co
dzieje, ten czyta
wane

Wsch. sł, o g. 7 m. 28.
Scholastyki:p.

Zach. sł o g. 4 m. 10

Jatro

URZĘDOWA
— (b) Przesunięcia personalne w policji. Rozkazem komendy

głównej policji państwowej zasiępca
komenda ta okręgu wileńskiego pod-

odkomendero-

inspektor Komasiński

krakowskiewany został do okręgu
go na stanowisko inspekcyjnego te-

;

go okręgu.
nej

W

sobotę

komendy

się uroczyste
spektora.

w

reprezentacyj-

sali

podin4
„SĘ

p.

dowiadujemy

Jednocześnie z tem

naczelnik

że dotychczasowy

się,

odbędzie

okręgowej

pożegnanie

czasopismo

Turmonty

odznak

takich, z których

łęckiego jest bezcelowe,

jego

Prze- skiego, specyficznie satyrycznej,

zatem

zby-

się w świecie
najtańsze ilustrow

Polsce

językiem

—
200020024000000000629909000000600Q

widzi

współpracowników,

włada

tunkcjonarjusz

2:

ze względu
damy

w

Szczegóły

poprawki

na spóźnioną

numerze

6.381.307

wy-

rjologicznego,
które
się mieści w
lokalu
powyższego
Sejmiku
i jest
pod
kierownictwem
chemika
d-ra
Malickiego.
— (b) Pobory żon nie pozbawiają dodatków ekonomicznych
mężów. Władze samorządowe otrzymały wyjaśnienie z Min. Spraw Wewnętrznych, że pobieranie przez żony
urzędników i funkcjonarjuszy
zaopatrywania lub uposażenia z instytucyj
samorządowych nie pozbawia mężów
prawa do otrzymania dodatku ekono-

micznego na żonę.
—

(b) Odznaczenie.

Burmistrz

m. St. Święcian p. Piotr
odznaczony został
za działalność na

porę,

po-

następnym, Dzisiaj

się do rezul-

—

krzyżem
zasługi
polu
samorządo-

(b) Nowy burmistrz m. Pod:

brzeżia.

Pan

zł,

dodaikowym

w

sumie

587.294 zł. gł.sowało
42 radnych,
przeciw zaś radni
pp. Studnicki
i
Godwod. Zaznaczyć
należy, że uchwalon:
poprawki
zmieniają
w
niezn.cznym stopniu budżet.
Najdałej idącą krytykę całego budżetu a w

szczególności Sekcji Technicznej
powiedział radny p.
budżetem przemawiał
Engiel.

wy-

Studnicki.
Za
radny p. mec.

X.
funduszu bezrobocia | po porozumieniu się zarządem Magistratu
wypłacanie zasiłków
i doraźiej
pomocy

bezrobotnym uskuteczniać będzie Magistrat. Kasy wypłacające

zasiłki będą

Pietkiewicz mieściły się w gmachu po ratuszowym

wem.
Wojewoda

w

dniu

MIEJSKA.

dany

(x)Powrót p.Bańkowskiego.

policji.

W

wczorajszym
powrócił z
War— (b) Nowe związki i zrzesze- dniu
szawy
Prezydent
miasta
p.
Bankowį
o:
zarejestr
zki
nia. Urząd Wojewód
ski który bawił
tam
w
związku
z
wał następujące związki i stowarzypertraktacjami
w
sprawie
uregulowaszenia działające na terenie Wilna:
u- nia długu m. Wilna i zaciągnięcia noZwiązek zawodowy agentów
wej
pożyczki z Anglji.
W . czasie
bezpieczeniowych, towarzystwo? doswego
pobytu
p.
Bańkowski
odbył
broczynne imienia
św.
Kazimierza,
szereg
konferencyj
w
Ministerstwie
oraz kółka rolnicze w Olanach pow.

Oszmiańskiego i Balinpolu pow .Wil.- Spraw

Wewnętrznych.

[x] Posiedzenie
komisji
Trockiego.
Towarzystwo św. Kazimierza roz- technicznej i rozbudowy w Mataczać ma opiekę nad dziećmi
bied- gistracie. W środę, dnia 10 lutego
wiecz.
odbędzie
nemi, przyczem
posiada
ochronkę r. b. o godz. 8ej
się w Magistracie
posiedzenie
koprzy ul. Mostowej Nr. 10.
misji
do
spraw
technicznych,
urzą— (x) Obniżenie składek asekuracyjnych. Dyrekcja Polskich U- dzeń miejskich i rozbudowy. Na pobędą na*
bezpieczeń Wzajemnych
w
Wilnie, siedzeniu tem rozpatrzone
stępujące
sprawy:
1)
Rozpatrzenie
biorąc pod uwagę sprawność zawo
rozbudowy «Łosiówki», «Tudową Straży ogniowej w Wilnie, obni- planu
żyła Składki asekuracyjne na rok 1926 skulanum» i «Trynopolu». 2) Projekt

położonych

budowli

kuracyjne zos'ały obniżone

Prenumerata kwartalna 6 zł. 25 gr.
Wszysikie korespondencje i prenumeraty przesyłać pod adresem:
Skrzynka pocztowa 135 Warszawa.

dowii

położonych

regulacji ul.

i dla bu-

na terenie

całego

— (b) Ile zasiłków wypłacono
bezrobotnym.
Oblegane
coraz

gwałtowniej
bezrobocia

kasy

biura

wypłaciły

funduszu

w styczniu

r.b.

30.5003 zł. 66 groszy zasiłków fizycznym bezrobotnym i 6.865 zł. zapo-

— Towarzystwo
Francji. Na zebraniu
Towarzystwa w lokalu

Przyjaciół
tygodniowem
Kiubu Szla-

checkiego (Mickiewicza 19) we środę
10 b.m. o godz. 8 m. 15 wiecz. p.
Aifred Ehrman wygłosi odczyt w ję:
zyku francuskim na temat
„Molidre

et les femmes*.
Wstęp wolny dla
warzystwa i gości,

członków

— Podwieczorek
Na rzecz Czerwonego

To-

ZABAWY.
z tańcami.
Krzyża Pol-

skiego trzeci towarzyski
podwieczo+
rek z tańcami odbędzie się w górnej

sali Hotelu

Georges'a

we czwartek

11 lutego b. r. od godziny 19 do 23.
Strój wizytowy.
Wstęp zł. 3, kształcąca się mło jzież zł. 2.

Bile.y z powołaniem się na gospodarzy przy wejściu.
— U Techników. We czwartek

przewyższających

wypła-

— (x) W

Niemieckiej.

3) Sprawa

POCZTOWA.
sprawie obsadzenia

ra p.

Bronisława

Krzyżanowskiego

„Obecna sytuacja gospodarcza”.
Województwa od 4 do 5 proc, w stanowisk agentów pocztowych.
Wejście dla członków
stowarzyporównaniu do składek za rok 1925. Wobec napływających
do
Dyrekcji szenia i wprowadzonych gości
bezZarządzenie to nastąpiło
na
skutek Poczt i Telegrafów w Wilnie anoni- płatne.
dochodów

cone odszkodowania w 1.1924.
SAMORZĄDOWA.
— [x] Z posiedzenia Wydziału
Sejmikowego pow. Wil.-Trockiego. W dniu 8 b. m. odbyło się w

lokalu Sejmiku pow.
(ul. Wileńska Nr. 12)

mowych

doniesień

pod imieniem

od występujących

bezrobotnych,

co

pod

dnictwem starosty tegoż
Witkowskiego, posiedzenie

—.„Kraj

Baśni.

W

dniu

13 lu-

do tego staraniem dyrekcji i opieki szkol:
przyjmowania kobiet na posady agen- nej gimn.
A. Mickiewicza odbędzie
tów pocztowych zaznaczyć należy, się w sali gimn. Lelewela (ul. Micże o posadę agenta pocztowego - kiewicza 38) wieczór słowa, obrazu £

biegać się mogą osoby bez różnicy
„płci,
które posiadają
zabezpieczony
Wil,-Trockiego

tonów p. t „Kraj baśmi*.

Złoży

nań cykl krótkich nastrojowych

się

obraz:

już byt materjalny i mogą dostarczyć ków
poetycznych p. Masiejewskiej,
powiatu p. własny lokal na pomieszczenie agen- odczytanych przez członków zespołu
przewo:

Wydziału

cji.

Autorzy

powyższych

anonimo-

odpowiadający
Sejmikowego. Na posiedzeniu tem wych _ doniesień,
wspomnianym
wymaganiom
mogą
oprócz całego szeregu
spraw doty:
również
wnosić
prośby
o
udzielenie
czących
protokułów posiedzeń rad
gminnych rozpatrzono 10 podań pe- im wrazie wakansu posady agenta
tentów 0 udzielenie stypendjów w pocztowego.
szkole rolniczej w Bukiszkach. Z po OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA
wyższych 10 podań wydział uwzglę— (b) W sprawie zgłaszania
dnił 6, co do reszty postanowiono zba- nieletnich. W ubiegły poniedziałek

został

lizm, opariy na filantropji

su-

Zarówno

charakterystyka

regjona- ckiego i jego pracy

a tembar-

dniu 16 lutego r. b,

Tyle p. WŁ. Gacki,
rozwinięta

—

panny zastawiającej sidła
matrymonjalnie — gruntownie skompromito-

[x] Preliminarz

Przelę- Sejmiku

oraz postępku
w broszurze
p, Płomień-

krytycznego poglądu na sztukę

w Okręgowym
Inspektoracie
Pracy
odbyło się posiedzenie przedstawicieli

rzemieślników

i cechów

polskich

żydowskich. Na posiedzeniu tem pan
Inspektor zwrócił uwagę obecnych
na nader

przykry

fakt

ignorowania

szony będzie stosować

sankcje karne

Reduta

i ilustrowanych

na

ny wykona pjanista

p. Siekiel-Zdzie-

wicka, Przedstawienie to, ofiarowane
przez autorów i wykonawców
na

potrzeby gimn. Mickiewicza,
stanowić będzie niebywałą atrakcję o wysokim nastroju i ekspresji, jednocząc
w
harmonjinym trójdźwięku poezję,
plastykęi muzykę.
Że
względu na

i szczupłość
miejsc

saii i ograniczoną liczbę
należy się w bilety wstępu

zaopatrywać

zawczasu

w kancelarji

gimnazjum (Mickiewicza 38)

dzinach wieczorowych.
obowiązku zgłaszania nieletnich.
Pan inspektor uprzedził, że zmu-

w stosunku do uchylających się przy-

ekranie

obrazami świętlnymi z krajobrazów
J. Bułhaka. Akompanjament muzycz-

‚ —

Piłkarze

w

go-

SPORT.

na śniegu.

W cza.

pow.

na rok 1926.

ci zatrudnieni
budżetowy

Wil.- Trockiego

Preliminarz

budžeto-

są w charakterze sub- nymi kołnierzami

jektów lub czeladników.
— (b) Rekrutacja robotników
na wyjazd do Francji. Państwowy

z trudem

przestę-

wy Sejmiku pow. Wil.-Trockiego na Urząd Pośrednictwa Pracy powiadorok 1926 wynosi 515,496 zł. razem z miony został, że w pierwszych dniach
wydatkami
nadzwyczajnemi i został marca, specjalna komisja z udziałem

Że- w ostatnich dniach

przesłany do p. przedstawiciela misji francuskiej do
do zatwierdzenia.
kona rekrutacji robotników rolnych

pując przez kupy śniegu— warszawscy
piłkarze grają.
‚ \ ubiegłą niedzielę, b. pogromca

mistrza stolicy Warszawianka,
w najlepszym

swoim

składzie

będąc

uległa

drużynie robotniczej Skra 4:3 (2:0).

„Do samego
dzi Skra 4:0. i

prawie końca prowatylko dzięki rozpacz-

liwym Warszawianki wysiłkom udało
przedsta- na wyjazd do Francji.
po- wicieli sejmików
Województwa
W swoim czasie podane zostaną się wynik poprawić. (b)
sąd Wileńskiego. W dniu 20 lutego r. do wiadomości dokładne
daty przyRÓŻNE.
i o sztuce popularnej, wystawianej
szukają duchowych guzów.
A wia- symbolem wszystkich tych prób
w b. odbędzie się w lokalu
Sejmiku czem zaznaczyć należy, że dla ulat—
Jaseł
ka
zorgan
izowan
stadomo, kto szuka, ten i znajduje,
usiłowań, których pełna
jest nasza całej Polsce a trzymanej
pod uro- pow, W'il,-Trockiego (ul. Wileńska wienia tej rekrutacji bezrobotnym od- raniem uczenic Seminacjum e OchroPrzełęcki mógł pracą zdławić w współczesność, tego łatania, restau- kiem jakby jakiejś glorytikacji
przez 12) posiedzenie przedstawicieli po* bywać się one będą w Wilnie i N.* niarskiego odbędą się w dn. 14 bm.
sobie miłość, według niego, niedo- rowania przy niezdolności do wysnu- wielbicieli Żeromskiego „bez zastrze- szczególnych sejmików, celem stwo- Święcianach.
o godz. 4 i pół w lokalu gimn. im.
zwoloną. Chciał wyleczyć z miłości cia z siebie choćby jednej myśli no- żeń” i dojrzałej
a sprawiedliwej rzenia konsorcjum dla utrzymania
—
(b)
Gdzie
będą
wydawane
Lelewela. Miła i piękna tradycyjna
uratować — wej, własnej, twórczej, śmiałej, od. miary.
ku sobie Smugoniową,
własnego, dotąd już zorganizowane- zasiłki
dla bezrobotnych?
Na szopka zbyt rzadko, niestety, ukazuje
jak patetycznie wyraża się p. Boro- powiadającej potrzebom nowego %уcz J,
go przez sejmik laboratorjum bakte- skutek uchwały zarządu wileńskiego się na scenach
wileńskich
teatrów

niepoprawnych romantyków i życio- mnie kosztownej restauracji rudery
Głosy takie, jak przytoczone
wych donkiszotów, którzy chętnie zamczyska jest «niczem innem jak wyżej, regulują nader pożądanie

|

instytucjach

językowych t.

teczne, To Szkodliwa donkiszoterja.
romskiego a osobliwie na jej war- Wojewody
Przełęcki należy do rasy wieczyście wany, W dodatku cały pomysł ogro- tość dydaktyczną i moralizatorską,
— [x] Posiedzenie

,

i

budżetem.

dyskusji jaki uchwalone

11 b. m. o godz. 8 min.
15 wiecz.
odczyt profesora p. Kazimierza
Rorozbudowy
elektrowni
miejskiej. 4)
c.
w Wilnie od 10 do Żo pro
w porów=
goyskiego.
Przyczynek do poznania
naniu do taryfy za rok 1925. Nieza-. Sprawa rozrachunku za roboty kana- obecnego zadłużenia własności ziemleżnie od powyższegu rozporządzenia, Iizacyjne przy budynku szkolnym na skiej w Polsce. W piątek 12 b. m. o
dotyczącego m. Wilna, składki
ase- ul. Inflanckiej.
godz. 8 m. 15 wiecz. odczyt Senato-

celowo- dziej na łasce pańskiej lub na ikli- skiego, jak warjant p. Gackiego są
ścią i skutkiem. Poświęcenie się Prze- wym geście rozamorowanej starej wiernem odbiciem całego, wcale ostro
poświęcenia mierzymy

generalnej nad

byłoby widać jakim

cudzoziemskim

od wszystkich

„PRZEGLĄD ŚWIATOWY.

z swoich

więcej niż naiwny. W sztuce Żerom-

każdego

Z kolei przystąpiono do dyskusji

zaprosze-

ją coś robići zrobić ale ..bez niego, lot przez pow. Wil.-Trocki, Następne czem przypomniał, że należy zgła- sie kiedy sportowcy wileńscy choZdaniem p. Gackiego regjonalizm bez Przełęckiego. „Może uda się im posiedzenie wydziału odbędzie się w szać nawet krewnych i dzieci, jeżeli dzą po ulicach Wilna z podniesio-

tęckiego — konkluduje autor broszu- rowo ostrzegawczej,
ry —

za okazaniem

wczorajszym podpisał nominację
na
stanowisko burmistrza
m: Podbro- móg z tytułu doraźnej pomocy.
Bezrobotni umysłowi których los
dzie i jego zastępcy.
Na
miejsce
p.p. Kowalczyka
i rozstrzygnął
się znaczenie
później
już w bieżącym
Bardzo wyznaczenie zostałi:
b, wójt otrzymali
miesiącu
gmin Raduszkowicze p. Henryk
Ur- 4980 złotych.
chodzi tu o tranzakcje w szerszem znaczeniu okręgu.
Ž
Pomimo
tak znacznych
wypłat
ban
Siemaszko
jako
jego
zastępca
p.
tego słowa t j o wymianę
obusiionną.
— (b) Udogodnienia dia cu- Ingielewicz,
Francuskie sfery kupieckie pragną zapoznać
cały szereg Osób, z braku niezbędZgodnie z wnioskiem
się również z towaiami
połskiemi, nadają* dzoziemców.
dokumentów
zmuszeni są oPan Siemaszko zasłużył sobie na nych
cem! się do wywozu, a przedewszystkiem
z Komendy Głównej P. P. władze censwoją goriwą i owoc- dejść od okienka kasowego z pustewyrobami ga'barskiemi (w pierwszej mierze tralne wydały zarządzenie o noszeniu wyróżnienie
ną pracą jako wójt Raduszkowicki, mi kieszeniami, nie brak też i zawowarszawskiemi
wyrobami
skėrzanemi),
i
arjuszy policji na sta: doprowadzaiąc stan gminy do
włókiennicznemi, daiej idzie drzewo,
naita, przez funkcjon
wzo- dowych malkontantów.
Zdołounowo i rowego porządku.
zboże i t. p. produkty, kiórych we Fraucji cjach pogramicznych
ZEBRANIA i ODCZYTY.
j.

i wymędrko- pokazany nam w «Przepióreczce» jest coś zrobić.

męczeństwo

Strój kostijaumowy lub maskowy.

KRONIKA

— Łatwiej jest zwalić na kogoś pewnością nic.
wszystko i rozumie.. A raczej: przejpo kaznodziejsku pracę niż samemu
Oto ostatnie słowo autora bro- rzał i zrozumiał, że taki porębiański
pracować!—i wyraża przypuszczenie, szury „Problem pracy w Przepióre- regjonalizm djabła wart. Tedy «odwra- dać stan materjalny petentów. Również
ca się od niedorosłych
że w dalszej swej karjerze może być czce Żeromskiego*.
współprąco- uchwalono . udzielić 2 stypendja dla
wników», ztywa — nie z regjonali- uczenie nauczycieiskiego semiuarjum
taki Przełęcki tylko życiowym wyko*
zmem, nie z pracą — lecz z „zącza- w Trokach. Pozatem
lejeńcem, rozpamiętywującym swoją
zatwierdzono
przeszłość w masce zakłamanego tradzoną kliką*, A właściwie i głównie— przyjęcie na stanowisko kierownika
O miesiąc wcześniej niż broszura z księżniczką; ucieka—szukać dla siegizmu. Bezczynny kontemplator i rodziału drogowo - budowlanego tegoż
mantyczny grabarz własnej duszy, p. Płomieńskiego ukazał się w wy: bie nowych, własnych dróg. Ma — powiatu p. inż. Szpakowskiego. W
chodzącym
w
Łodzi
dzienniku „Głos opinjuje p. Gacki — dane po temu końcu powyższy wydział postanowił
żerować będzie najprawdopodobniej
po cmentarzysku wspomnień, niezdol- Polski* szereg odcinków p. Wł. Ga- aby je znaleść. A w Porębianach... wyasygnować 1,000 zł., jako pozony wrócić do czynnej pracy, unie- ckiego polemizujących z p. Borowym niech Smugoń i profesorowie próbu- siałą należność, na zakupiony samona temat sztuki Żeromskiego.
ožiiwiwszy ją sobie własną krańco-

Na posiedzeniu wczorajszem
Ra.
dy miejskiej zanim przystąpiono
do
obrad nad budżetem Magistrat zgłosił nagły wniosekw sprawie wyasygnowania 3000 zł. na dokarmianie dzieci w szkołach powszechnych m. Wilna oraz 1680 zł na ten sam cel dla
dzieci żydowskich. Wniosek po zreferowaniu
go przez prezydenta Bańkowskiego jednogłośnie przyjęto.

tatów głosowania, Za budżetem zwy«
czajnym
zamykającym
się sumą

komendy
działu administracyjaego
okręgowej nadkomisarz Małysa przejaknajszerszej mierze kupców i przemyslow- niesiony zostaje do
okręgu w Brzeeów polskich o targach lyońskich. W zwiąšciu
n/B
na
te
same
stanowisko,
zku z tem Zarząd Taigów
pośpieszył pobępiastować
wiadomić, że gości z Polski
zaprasza
nie przyczem p. Małysa
tylko po io, aby czynili zakupy, lecz że dzie
komendanta
zastępcy
urząd

moralne",

nalizm nasz nie zyskałby na tem

mi jskiego.

(Mickiewicza 13)

br.

pułków
dowództwach
wojsk. garnizonu.

w

Zarząd targów otrzymał tównież z Polski
szereg listów z prośbą o informowanie
w

go wyrecytowana na pożegnanie Smu* bankrut pracy, Naśladowanie Przełę- dia projektu odrestaurowania starego
goniowi? jego «Masz tu teraz za ckiego wiodłoby
nieuchronnie do zamczyska...
mnie i za siebie robićl.. etc»? Autor kultu tragicznego bezrobocia. RegjoNatomiast Przełęcki, przerastający

(

tylko

budżefu

natomiast ograniczymy

po-

cia, usiłującej być zrębem
nowego,
zabijając po lepszego życia»,
trzecia) renegat a uratował... chimerę,
ay
w masce męczeńskiego tragi- nad to w sobie „Świat żywej pracy*—
Nie widzą tego wszystkiego prozmu— porzuca placówkę ideowej pra- jak wyraża się p. Płomieński.
fesorowie z Porębian, nie tylko cu€y na zawsze. («Fircyk! A niech cię!..»
Przełęcki to żaden męczennik pra- daki „z czwartego wymiaru” lecz
wołają za nim profesorowie).
cy. Męczennikami pracy są ci, którzy notoryczne głuptaki, niedorośli do
Ale cóż znaczy egzorta Przełęckie- zamęczają się dla niej realnie. To podjętego zadania. Entuzjazmują się
wrotną sofisterją.
Wreszcie
(faza

do 20

w pieiw-

miała

swoje

zjeżdżały

5 pr. pożycz. konw.
4 pr. pożyczk. konw,

rolnictwa, został na Komitecie EkoW porównaniu z latami ubiegłe- nomicznym
Rady m. ostatecznie wymi wpływy podatkowe zmniejszyły cofany.
się, W
1924 r. z tytułu
podatków
Zboże i mąka.
skarbowych wpłynęło 86 proc. w r.

Z tych:

|ljońskich

He:riot mianowicie

latach wojny.

Paryż
Wobec tego, jeżeli zaległość po- Praga
datku przemysłowego
państwowego Szwajcarja
wynosi np. od obrotu 25,000—500 zł. Stokholm
(2 procent) i samorządowego—125 zł. Wiedeń

izbę

) —(

wytknięty

na udzie-

na

lokali wymierza
magistrat
i ściąga
przez swych sekwestratorów.

cel,

pizez ich założycieli.

brak a które mogłaby

odsetki—
być urmo-

Garn.

nża, które specjalnie rozsyłane nie będą, a otrzy»
mać je można w Bibljotece Kasyna od
godz. 17

udziału w targach dowodzi,

że targi Ijonskie osiąznęły

lzlvy skarbowe
meją
prawo we Beigja
własnym zakresie umarzać zaległości Holandja
do 500 zł. (dotąd tylko do 100) po- Londyn
Nowy-York
datków państwowych.

(pół procent), a zaległe
300 zł. to wszystko może

( Wsięp 5 zł

Wejście dozwolone

polen

GIEŁDA WARSZAWSKA,
lanie rat przy zaległościach podatko*
9 lutego 1926 r.
wych, powstałych
przed 1 paździerDewizy i waluty:
nika 25 r, a więc
przy podatkach
Tranz.
Sprz.
Kupno.
płatnych do tego czasu.
Dolary
1,30
7,32
7,28

przez

Początek o godz. 23.

targi mię'

Wileń- Francji wielkiego ośrod<a międzynarodowej

nieurodzaj

Kasynie

dzynarodowe Ijoūskie. Prasa francuska donosi w tej matzrji, że z dniem
<Q stycznia
było już zarejestrowanych
2320
zgłoszeń

handlowej.

i

ciężki

w

=BAL
kostjimowo maskowy

żytnie

Lyon
znów
zacznie
zdarzenie. jakien
od

Otręby wyjadą za granicę.
5 proc. listy zast.
prośbę płatnika, delegujemy
kontroZabiegi
związków
młynarskich Ziemskie przedw.
iera do stwierdzenia ad hoc prawdzi”
wości zeznań i odraczamy termin, a przeciw zakazanemu wywozowi otręb
nawet nieraz zupełnie skreślamy su- odniosły pełny skutek. Wniosek zakazu, postawiony przez ministerstwo
«nę podatkową.
i

Otręby

wymiany

ekonomiczny

ostateczności. Je- rzone

w

piekarni.

potrzebę

terminów i rat płatniczych. W drodze

wyjątkowej

do

zrozumiał

na

Iniormacje.

sekwestru,

Warszawa.

klg., z do-tawą

karnawału

dnia 13 lutego

Również ceny mąki uległy redukcji.
Płacono za pszenną krajową 4|)090—60
- 65
gr. za żytnią pytlową--4|[0000—42 gr. za

swoim,

na pauperyzm Wilna, Z świadectw przemysłowych.
' же względu
To w znacznej
mierze przyczytrzymać się
musimy
/ drugiej strony
niło
się
do
odpadnięcia
całego szeod
Skarbu,
Minist.
eń
ściśle zarządz
regu
płatników.
(es).
W. roku zeszłym
/ którego zależymy.
nakazy,
dwa
wysyłaliśmy płatnikowi
do
pizystępowaliśmy
a za trzecim

1

co wagon

Niżźnim Nowgorodzie, które stały się z
czasem wieikim rynkiem na pograniczu gospodarczem między Europą i Azją. Niemcy

względu

zakończenie

tunku, 20—24 zł. —wszystko za kwintal fran:

ru przypadło nań 2979000 zł. wpłynęło zaledwie 296000
zł. pozostało
więc aż 2683000 zł.
Najfatalniej przedstawia
się więc
siła płataicza podaiku
majątkowego.
Wpłacono z tytułu tego podatku bezmała 10 proc.!
Łagodzi tę sytuacji
okoliczność,
že М. 5. okólnikiem
ze

na

winien był wystawców, tak, że dla spóźnionych zostało

przynieść 1165000 zł. wpłynęło
zaledwo 475000 zł. pozostało 708000
złot.

że płacić mo- wy do 1/4
| c.» do których wiemy, umysi
W zeszłym roku do 1-go
u l, czy
—z
| gą, a—niewiadomo
_ przez opieszałość zwlekają
_ miem się poza termin.

urządza

Wileńszczyznę okreslony na 2520000 sprzedawano w ładunkach wagonowych po
13 gr., w mniejszych ilościach po 14 gr. za
zł. Z tego wpłynęło 1575000 zł. Po- kg.
z dostawą.
zostało niezapłaconych 945000 zł.
2. podatek
od
nieruchomości
miejskich wymierzony został na su- Polska a międzynarodowe targi
w Lyonie.
mę 1629000 zł. z tego wpłlacono Iz-

4. podatek dochodowy

:

jaśnienie:

bową sumy podatkowe
się następująco:

lzbę

Uchwalenie

ZARZĄD OFICERSKIEGO KAS. GARNIZ.

WSCHODNICH

Ze ściągniętych przez

sytuacji

o

Wilnie

w

awe

SŁ
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SŁO

inicjatywa Semik

nadzieję, że

jah Bpołka

uznaniem

1odziców, którzy

dostarczyć

swym

rozrywki.

dzieciom

W Jasełkach

=

z

zechcą

W

tejpięknej

wezmą

dłuższej

udział

Bispinga,

piątym

dniu

naradzie

szcze w

sobotę

rozpraw
nad

Sąd

po

złożonymi

je-

wnioskami

obiony—

nietylko uczenice Semin. Ochran., ale ogłosił swą decyzję, przychylając
i malutkie

dzieci

z

ćwiczeniówki.

częściowo

do

gry i zaba-

mapającej

się odczytania

Przedsiawienie zakończą

w,

wę

pizez

młode

szłe wyc owawczynie.
Wejście dla dzieci 50 gr., dla

przy-

wywodów

W

zebianie

:

do-

w

grona

odbyło się Kino

obywateli

St. Że-

pinga sądzona

była w

1 instancji —

ь

РОЁШЁЕО'_ burzy

m.

Wilna

w Warsz:wie. P. Staszkowski osobistą rozmowę z pprok.

odtworzy
postać Bęczkowskiego.
Jutro po skim
—
raz trzeci kon.edja
stylowa z epoki Stani6
}
sławowskiej

«Fircyk

w zalotach»

błóckiego, zakończona

sceną

Fr. Za-

oświadczył,
2
Jo

TÓW!

mu,

az

scen

aletow

Popław

śnieżnej

PP: P!0]

w WCC

zebranie

echeriniego.

małym domku*.
Bieiy spizedaje do przedednia każdego
przedstawienia uło „Omos” Mickiewicz I
—430
w dri no jedn
z9 EZ
žino dada
ua niu pizedstaw

od
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