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W dniach 8 i 9 stycznia w lokalu orga*
nizacji monarcnistycznej w Poznaniu odbył
się zjazd przedstawicieli kół. Zjazd bynaj.
mniej nie miał charakieru <tajnego» jak to
vapisał Kurjer Polski, ale też nie chodziło

W
polemice
należy się zawsze
zastanawiać
nad
konstrukcją omawianego artykułu. Zwłaszcza u pisarzy politycznych tak wysokiej miary,
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Kurjera

Polskiego

wy- niedawno wrócił z zagranicy do
powiedziany pogląd,
że rojalizm
w Warszawy, nie może oczywiście nic
mianie należą przeważnie do stronnictwa Polsce polscy zabijają rojaliści. Autor zmienić
w klasycznym charakterze
Chrześcij.-Nar.co mówiąc nawiasem nie mo. nie wymienia tych rojalistów z imie- użycia w danym wypadku
tego
arże stanowić przeszkody w należeniu do ornia i nazwiska, niewiadomo więc na gumentu.
ganizacji monarchicznej, która przyjmuje do
Nazwaliśmy jednak tę część
klasłuszność, jednak <sam w
swoich szeregów członków różnych stron* ile ma
nictw poliycznych, Natomiast b. Kongre* sobie» ten frazes nie stanowi żadnej syczną — częścią najsłabszą. Bo nią
(Litwa—jak się
sówka i Ziemie Wschodnie
stylistycznej rewe- jest — zdaniem mojem, a ludzie słuani
polemicznej,
reprezentowane
były
mówiło)
w Poznaniu
że tylko
swoje
lacji czy oryginalności. Nawet przed sznie mi urągają,
częściej przez ziemian, jak ks. Z. LubomirKurjera poglądy uważam za najsłuszniejsze, i
leitartiklerem
ski, ks. A, Drucki-Lubecki, hr. Jan Tyszkie- znakomitym
nietyl- chociaż odpowiadam, że gdybym inpisało,
tak
publicystów
wielu
wicz, p. Henryk Skirmunt.
Rzeczywistość przeszła najśmielsze ocze- ko u nas, ale i we Francji. Mniejsza ne uważał za jeszcze słuszniejsze tokiwania polskich monarchistów. Lud poznań: z tem.
bym te inne wyznawał — to jednak
ski, śląski, podhalański nie garnie się lecz
Część pierwsza artykułu
p. Zm. wiem, że doświadczeńsi odemnie pumonarpoprostu tłoczy się do organizacji
mo- blicyści często wyznają właśnie
popotizeby
uzasadnienie
to
chicznej.W wielu miejscach nabiera to wprost
powiada
glądy
nie
własne,
lecz
cudze.
Słabość
tu
Autor
Polsce.
w
żywiołowego charakteru, charakteru jakiegoś narchji
„Na wałach
awycięskiego pochodu.
o spajaniu dzielnic, o konieczności trzeciej części artykułu
W

pierwszym

podzielone

dniu zjazdu obrady

zostały

na komisje, które

jego

irracjonalizm nie jest Zygmunta

symbolu, którego

przygo-

Augusta" polega

właśnie

w danym wypadku przeszkodą lecz po- na tym nieznośnym klasycyzmie detowały projekty statutui deklaracji ideowej,
do mokratycznym. Bo oto obok tej <ziw dniu następnym uchwalone
przez ze* mocą,o stosunku władzy królewskiej
Polsce.
my na południu» spotykamy i «W6w
kwestji narodowościowej
branie plenarne.
Nowy statut rozszerza ogromnie kom. Nowsi czytelnicy
siĘ
Karjera nie będą gierską aferą fsłszerską» i to co
w cha-

wiedzieli skąd te pro-monarchiczne i „naokoło dzieje” i wreszcie epitet
rakterze konlioli dodaje t. zw. Komitet oraz
pro-monarchiczne „głupie”, zastosowany dość ogólnie.
tak inteligentnie
Radę Naczelną. Na Prezesa zarządu obrany
znalazły się w anty-mo- zwłaszcza ta „afera fałszerska* Cozostał jednomyślnie p. Wacław Niemojow* argumenty
zarządu

petencje

głównego,

Rady

ski, b. marsz. Tymcz,

któremu

nictwa

Zachowawczego

(t. zw. neo-konserwa-

tystów) byli także obecni ludzie mocno
związani z ideologją Słowa, t. j. Polski mocarsiwowej i monarchicznej. Pozatem
obecnemi byli w charakterze gości, lecz Zz prawem głosu na plenum i komisjach przedsta
wiciele <Obozu monarchistów polskich» («Pro
Patria») pp. prof. Dzierzgowski i mec. Mirosław Obiezierski.
Deklaracja ideowa ułożoną została przez
podkomisję, przewodniczył której ks. Zdzisław Lubomirski. a członkami byli p. Mackiewicz, mec. Paszkowski, hr. Tarnowski,
Poza Statutem i deklaracją Rada Na*ezelna uchwaliła jeszcze dwie rezolucje, z
kiórych jedna wyraża nznanie propagandzie
monarchicznej od lat kilku szerzonej na
wschodzie Polski przez dziennik <Słowo», a
druga składa podziękowanie organizacyjnym
działaczom marsz. Niemojowskiemu, ks. Al,
Druckiemu-Lubeckiemu, gen. Raszewskiemu
i Dowbór:Mnśnickiemu, pp. Moszyńskiemu
i Robakowskiemu.
:
Podczas obrad Rady Naczelnej podawab.

przez

w Częstochowie

wydawany

tygodnik!

no sobie z rąk do rąk

narchicznym artykule. Historja publinam to
iłómaczy
polskiej
cystyki
jesieni
na
1921
r.
w
Oto
zjawisko.

Stanu (przy 1-iu

białych kartkach), który powołał do zarządu
pp. gen. Raszewskiego, ks. Zdzisława Lubomirskiego,
Moszyńskiego,
Morawskiego i
Robakowskiego. Ks. Lubomirski ofiarowane:
go mu stanowiska nić przyjął.
W sprawie deklaracji ideowej zaznaczyć
mależy, że zjazd Rady Nacz. org. monarch.
był jakby gyniezą środowisk, kióre monar:
chizm wyznawały. Przybyh na zjazd ludzie
których poglądy polityczne znalazły swój
wyraz przed kilku laty w utworzeniu Sfron-

z

posła

grupy

-

napisał

p. Zm

Kurjerze Polskim

w

część pierwsza

i ta wczorajsza

bołu*

IT AS

III

NE” KTORY

Zyg-

wałach

munta Augusta” zawiera twierdzenie,
że nie można ruchu monarchicznego

tworzyć pod wezwaniem
formą rolną.

Rady Ministrów po-

wełiczytelników, że żaden

fałszowali

republiki.

z cystyczne

szerokiego Świata nie zechce «sięgaćpo

banknoty

w

wyrażeniach

о-

strych i silnych: <Wyleciał jak z projest
cy skąd przyszedł»... Pan Zm,
najświetz
wielkim erudytą, jednym

bądź

niepodiegłej.

Toteż

świetne jego artykuły zawsze

miały

od

nas

traktowaną na
przestał być kwestją
łamach Słowa a stał się żywiołowym
ruchem
wsi
polskiej. Ale właśnie

swoim.

Artykuły p, Zm, najbardziej zajmu-

troszkę z profesorskiego wykładu.Prze-

jednym słowem uderzają w ton

wie-

cowy — wydają zwykle nieco fałszy”
we dźwięki. Tam, gdzie zawodowy

na przyszłe rozwiązanie kwestyj
łecznych w Polsce”.

spo-

Pos. Ćwiakowski, były Wyzwole-

mówca wiecowy krzyknie głosem do- niec wydaje dziś gazetę „Głos Motaki wiecujący narchisty* pod hasłem: „władza dła
Słowa. Plotki te nienmiejętnie zredagowane nośnym i ;twardym,
koiportowane były usilnie, lecz wrażenia profesor gotów zawołać
tonem pis- króla, ziemia „dla ludu, ładi sprażadnego podczas obrad zjazdu nie wywarły: kiiwym. Pozostawiam stałym
czytel- wiedliwość dla wszystkich". Kiedyś
kredytowanie nsób związanych

z redakcją

+2699990090000909700
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Dziś

Rewja:
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l

Poranek

choć raz*

o g. 8 m, 15 wiecz.

W niedzielę 17b.m.

w

«odrodzonej

tworzą

Występy

MARKA

nikom Kurjera Polskiego orzeczenie
czy awe... „wyleciał jak z procy skąd
przyszęgł”, razem z sentymentalnem

o g. 12 m. 30.

symfoniczny

Rzeczypospolitej»

w całości ten mocny

mówcy panującego nad

dźwięk

rozhukanym

tłumem, czy tavi piskliwy ton

profe-

„WIEDEŃ, 12—1.
donosi
ie Presse"

pisałem,

że w

ruchti

monarchicznym

chodzi tylko o przełamanie

poglądu

tęsknocie
że lud zapomniał o swej
do króla, — a później zaczną
się
różni politycy i różne partje na wyścigi przyznawać do tego hasła. Wyścig ten już
rozpoczęliśmy i żaden

CZE ACT

W

Podwyżka

n-ch

swiątecznyo

BK YA SZYTĄ IS TEO

TZ

TIR

i Rząd.
cła, zamiast zakazu
wywozu.

WARSZAWA, 12.I. (żel. wł. Słowa).
Wbrew pogłoskom jakie się ukazały
w niektórych pismach, zakaz wywozu
pszenicy nie został uchwalony. Uchwalono jedynie podnieść cio wywo-

dla pszenicy o 15 zł. od kwin-

=

a.

Redukcja ' budžetu Min,

Oś.

wiaty.
WARSZAWA 12. I. (tel. wł, Słowa).
Redukcja budżetu Min. W. R. i O. P.

dotknie wyłączni wyższe uczelnie w
następujących rozmiarach: Uniwersy=
tet Warszawski—3 katedry, Politechnika Warszawska—3 katedry, Szkoła

Wiejskiego—2 katedry

Uniwersytet Jagielloński— 3 katedry,
Akademja Górnicza—1 katedra, Uniwersytet Lwowski—7 katedr, Politechnika Lwowska — 2, Uniwersytet Po:

znański i wileński po 6 katedr.

Projekt pożyczki wewnętrznej,
WARSZAWA.

uczyniła wszystko.

Francja zadowolona z wyników

Na

jednem

Sejmu

śledztwa.

12.I (żel. wł Słowa).

z najbliższych

rząd

zgłosi

zaciągnięciu

posiedzeń

projekt ustawy

pożyczki

o

wewnętrznej.

Piojekt tej ustawy pozostaje w związku-z inicjatywą
ogólnej zbiórki naFrancuski urzędnik policyjny Ouced becnego stanu śledztwa i uznaje że rodowej w złocie oraz walutach wyw polieja węgierska wystąpiła
że
dziennikarzom,
Oświadczył
bardzo sokocennych.
związku z aferą fałszowania bankno- energicznie i uczymła
co
wszystko,
nych

Pat. „Neue Frez Budapesztu:

niespodzianek.

Rząd

Fałszerze

któremu

Ouced

francuski,

banknotów

przesyła

codziennie

mocy,

ażeby

wyświetlić

sprawę.

denarowych

z o-

jest zadowolony

Sprawozdania,

róż- było w jej

jeszcze

oczekiwać

tów należy

Sowiety

wzmacniają

nie wykryci.

flotę na

Masowe
MOSKWA,

Marszałek
szego

Po

„Wycieczka

Z Moskwy

ka Piłsudskiego do wojska. Rokowa-

„Jedność

Na

dobno

Kaukazie

związek

którego

w

dowódcy

utworzony

był po-

monarchistyczny,

Batumie

należeli

do

wyżsi

armji sowieckiej.

się przekonać

dowych.

secesjonistów

parlamentarzystów

ZYCZE

IS

Simonajtis — przewodniczącym
kłajpedzkiego.

poj-

Redukcja

powrotnej

zatrzymał

z

Wczoraj

się tu

w

Waszyngtonu

wiedrodze

minister

spraw zagran. Estonji prof. Piip.

Mi-

nister wziął udział w obiedzie wydanym na jego cześć przez łotewskiego

ministra spraw zagran.
nas

dowiaduje

się,

że

prof.

Pup

którzy

zrywać z
decyzji
ля

pociągów
wych.

esobo-

WARSZAWA 12 I PAT. Dnia
go stycznia obradował pod przewo 8nictwem b. ministra p. Jasiński dego
komitet eksploatacyjny pań
stwowej

redukcji pociągów

TOS

Dyrektorjatu

jednomyślnie wniosek
cego

przewodniczą-

inż. Jasińskiego, który, aprobu
-

jąc ogólne stanowisko jakie zajęło
Min. Kolei w sprawie zamierzonej ze

względów

oszczędnościowych

kres zimowy, czasowej
ciągów

pasażerskich,

zmiesienie pewnych

redukcji

na

podkreśla,
stabo

0-

po-

że

zaludnio-

nych pociągów uzgodnione z dyrekcjami kołejowemi i w granicach
proponowanych przez dyrekcję w obec
-

litewskiego.

nej ciężkiej sytuacji finansowej państwa jest niestety konieczności
ą, którą społeczeństwo musi ponieść choć
-

by z narażeniem się na pewne
iz”

battycką.

w

w PNE

koncu

komitet

nie-

eksploatacyj

sądzi, że redukcja pociągów
przybędzie
do Rygi
Br
ponownie w
S
traktowana
przyszłym tygodniu
procentowo
w celu podjęcia być nigdy
rokowań w sprawie zawarcia różnych lecz Ściśle indywidualnie w porozukolejowymi
układów łotewsko-estońskich oraz w mieniu z dyrekcjami
i

celu

omówienia kwestji

bałtyckiej,

Jaunakas Zi- Rydze.

EOIEE”DRETPOPUTYW
AE "RSN RZPYTEBTTYNRO ZACZNIE 4О

na*

pasażerskich z dn. 1-go lutego
r, b.
„Po wyczerpującej dyskusji w
kiócej brali udział i dawali
wyjaśnienia
zastępcy minisirą
kolei, uchwalona

Z Kowna donoszą: Dn. 13 maja upływa termin pełnomocnictw starego sejmu. Ponieważ do tego czasu nowy sejm
musi być już w kompiecie, a zebrać się może nie wcześnisj
jak w
przeciągu 30 dni
wy:
borów, nowe wybory rozpoczną się 13 kwietnia A b. >
24

konferencją

z Wyzwolenia,

szczędnościowych

Urzędowa litewska ajencja telegraficzna donosi z Kłajpedy, że w re-

do sejmu

Dąbskiego

rady kolejowej, zwoł.ny na nad
zwyczajne posiedzenie,
celem wydania
opinji o zamierzonej ze względów
o-

zulłącie narad gubernatora Kłajpedy z przedstawicielami
frakcji sejmiku,
uzgodniono kandydaturę Simonajtisa na przewodniczącego Dyrektorjatu
‚
„М związku z tem Simonajtis odbył diuższą konferencję z odpowiedniemi osobami w celu mianowania dalszych członków Dyrektorjatu. Przypuszczają, że w ciągu dni najbliższych Dyrektoijat będzie stworzony,

wybory

pos.

narazie nie chcą oficjalnie
Wyzwoleniem
i oczekuj
Kongresu.
д

śmierć.

INRI

Zabiegi

potykają trudności wobec stanowiska

naocznie...

tu wycieczką

niu iż do nowego stronnictwa wejdą
secesjoniści z Wyzwolenia, Związek
Chłopski pos. Bryla oraz poszczegól-

ni posłowie z innych ugrupowań

Straszne powodzie w Meksyku

czorem

pos. Dąb.

WARSZAWA 12.1. (żel, wł. Słowa)..
Pos. Dąbski zamierza utworzyć nowe
stronnictwo. Będzie ono nosiło naz-

LONDYN, 12—i. Pat Donoszą z Meksyku, iż w stanie Sierra
de Nayarit wylewy spowodowały wieikie spustoszenie. Zalanych
zostało około 20-tu
miejscowości.
Około 700
osób
poniosło

12-1 PAT.

Ludowa*
skiego.

nych wpływów, z warunkami bytu włościan na terytorium
SSSR
i z
ogólnym ustrojem państwa, gdyż dotychczasowe wiadomości o Rosji, za:
sięgnąć można było jedynie z prasy polskiej, która nieraz bywa
tendencyjną.

RYGA,

z poszcze-

prze- kazie. W Tyflisie, Batumie i Ekateri- wę „Jedno
ść ludowa".
Pos. Dąbski
nodarze dokonano około 150 areszto* zamierzenia swe opiera
na przekonawań.

donoszą: Przybyła

Przed

dnia dzisiej

układy

nia trwają.

skich, która zabawi w Moskwie od 3 do 4-ch dni. Pos. Bryl udzielił wywiadu przedstawicielowi prasy, w którym oświadczył, że głównym celem
podróży do Rosji, jest zapoznanie się, szczere i wolne od niepizychy|-

Nowe

Rataj w ciągu

rozpoczął

posiedzeniu
Komitetu
|Politycznego
Rady Ministrów osiąenąć porozumienie co do sposobu powrotu marszał=

Baltyku.

poselska" w Moskwie.

Bry! chce

Piłsudskiego do

gólnemi stronnictwami aby zgodniez
życzeniem wyrażonem na ostatniem

areszty na Kaukazie.

121.] PAT.

Rokowania w sprawie powro eee”

tu marszałka

armii.
WARSZAWA. 121. (żel. wł. Słowa).

BIAŁOGRÓD, 12.1. PAT. Główni
sprawcy
fałszerstwa
banknotów
denarowych nie zostali jeszcze aresztowani. Szef służby
bezvieczeństwa
Łazicz, który prowadzi obecnie dochodzenia w Berlinie
wpadł
podobno
na irop osobistości, które finansowały akcję band fałszerzy banknotów.

publicyM

być zerwany—bo monarchizm polski

kazać czytelnikom

OC

2-ej i 3-ej 30 &

na sionie

Gospodarstwa

dzisiejszym

z przedstawicielami

Policja wegierska

skich fałszerzach* pozostawiamy bar-

jące w prasie polskiej, czytają u nas
„Wyzwolenia“ Dr. Ćwiakowskiego. Tygodbrać dziennikarska ziemianie i czytają przywódcy ludowi.
nik nosi tytuł Głos Monarchisty i jako pod cisż warszawska
tytuł głosi „Władza dla króla, ziemia dla и pod względem wykształcenia nie się- Ziemianom chce p. Zm powiedzieć:
du, ład iporządek dla wszystkich*. P. Ćwia- ga p. Zm. nawet po kolano, p. Zm. „trzymajcie się nadal zdala od ruchu
kowski: sam jest synem chłopai ekstremistą śmiało mógł być jej profesorem. Pro- monarchistycznego.
Jest to wybryk
| radykalizmu polskiego. Akcja jego podobno
kilku
młodzieniaszków.
Ruch ten w
wybu:
ożywiają,
się
którzy
na fesorowie
powodzeniem,
spotkała się z wielkiem
żadnym
wypadku
nie
może
wpłynąć
jednym wiecu koło Częstochowy miało być chają namiętnością czy namiętnostką,
obecnych kilkanaście tysięcy osób.
W/ końcu zaznaczyć Majeży, że bliżej
nieznane osobistości z kół pozelskich usiłowały puszczać plotki, mające nw celu zdys-

dniu

omawiały

kratycznej.

co

niejszych u nas znawców historji dlatego artykuł p. Zm stara się ten
XIX w, wykształconym
prawnikiem fakt przeinaczyć, odwrócić do góry
i doskonałym badaczem dziejów dy- nogami, wkrzywem zwierciadie poplomacji Polski

W

różne organy partji socjalpartyj umiarkowanych
sprawę rozwiązania kryzysu gabinetowego.
Taglische Rundschau
organ
ludowców
wyraża wąipliwość
czy parijom umiark. uda się doprowadzić do zgodnej współpracy z partją socjal-demokratyczną, w łonie kiórej
zaznacza Się tak Silna opozycja przeciwko udziałowi w rządach.
Na dziś
wieczorem zwołane zostało rozstrzygające posiedzenie frakcji socjal-demo-

Wę-

koronę polską na to aby jej mocą ode- dziej
brać chłopu jego polityczne i spo- stom.
Teraz należy zapytać dlaczego
łeczne zdobycze w odrodzonej Rzesię artykuł p. t. „Na wałach
ukazał
czypospolitej i żeby naturalnie wyleAugusta". Dotychczas przeZygmunta
cieć jak z procy tam skąd przyszedł".
Ostatnie zdanie cytuję właśnie cież Kurjer Polski pokrywał akcję
milczenia.
bojkotem
dlatego, że «młodociana» moja wyo- monarchiczną
braźnia ucznia znakomitych publicy- Bojkot ten został zerwany bo musi
lubuje się

12.1. PAT,

no-demokratycznej

prowadzonych
przed
paru
dniami
masowych aresziowaniach na UkraiA jednak my w Słowie nie nie, które tłumaczą się wykryciem
tytułów spisku monaichistycznego,
pisali łokciowych
nastąpiły
a i publi- obecnie dalsze aresztowania na Kaurepublikańscy*
argumenty o „republikań-

wybrednym

stów

BERLIN,

socjal-demokra=

niemieckich.

tów

bądź ludzie prywatni, podczas gdy w
aierę portugalską wmieszany jest bank

walki z re- będziemy
na- „fałszerze

człowiek

Deputowanych.

Pisma ryskie
Czący Rewolucyjnej
acownikami
)
zgodnie i współpr
fioty wojennej,
aferą ks. skwięk:ze
wyszkoienie

Na

Mickiewicza 24

Sejm

dowiacnują się z Petersburga, że przybył tam przewodniRady wojennej,
Woroszyłow.
Woroszyłow w wywiadzie z
zupełnie w tym wypadku
prasy oświadczył, Ы że przybyi w celach
pewneį
reorga
ni-i
w
której
będzie
wprowad
zona SDOREZD A kam
i
składnie. Ale oto przed
marynaizy. Jednocześnie ma być znacznie powiększona
Windischgraetza a teraz znowu hu- sama fiota. Przewidywane są budowy nowych kanonierek i torpedowców
Również artylerja będzie wzmocniona.
knęło w prasie europejskiej o portu-

informuje

Pan Zm.

Izby

Rozstrzygające posiedzienie

się o niejrozpisuje p.

fałszerskiejj

5

je'voszpaliowy

Z COC A

Adoif Nowaczyński i Kurjer Poranny,

grzech

„Na

szeroko

z gałskiej aferze

argumentacji

jest tylko skrótem
tamtych czasów.

Część druga

sym-

„O zmianę

prześliczny artykuł

prawda

9

Krouika reklamowa lub nadesłane 40 gr.
oraz z prowincji o 20 pioe. drożej

10 groszy.

PARYŻ 12 1 PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu

b. zaboru pruskiego, zie-

ło, gdyż na terenie

Maja

Reforma wyborcza we Francji,

wspominać? O „neo konserwatystach
spędzających część roku na południu
Europy.* — Mój Boże! ilu to małych

właśnie redaktor

19

POWIATO WA—ul.

minime rowy

Wiersz

OGŁODZŁEN:

CENA

za tekstem
ST

Herriot przewodniczący

składa.
Jako wstęp traklować można

Rynek

ui. Pilsudskieoo

ul. 3-20

stanowiono zażądać od lzby aby odbyła na początku lutego dyskusję nad
reformą wyborczą. Pozatem Rada Ministrów dyskutowała nad
sprawą fałszerstw banknotów na Węgrzech, nie powzięła jednak w tym przedmiochłopców dziś jeszcze rozczula się cie żadnej decyzji.
„Janka — muzykania* ś. p.
o efekt zewnętrzny. W zjeździe jak p. Zm. z Kurjera Polskiego kon- czytając
zebranym
Briand za okręgowym
systemem
wyborczym.
Poznań:
z
kół
Henryka
Sienkiewicza
i boleje
nad
brali udział przedstawiciele
strukcja artykułu często
ma większe
PARYŻ, 12—|. Pat. Ere Nouvelle zwany okręgowy system
wyborczy
skiego, Pomorza i Śląska, na których to te znaczenie,
spęaniżeli nawet treść jego. niegodziwością „panów i pań*
donosi, że Briand złoży w parlamen- przyczem w związku z tem
postaw
renach dzięki pracy jen. Raszewskiego 1 p.
We wczorajszym
Kurjerze spotyka- dzających zimę na południu. Użycie cie projekt ustawy przywracającej tak kwestję zaufania.
imponują:
istotnie
mon.
Robakowskiego org.
na południu»
«Na wałach
Zygmunta argumentu 0 «zimie
przedstawi- my artykuł
ce przybrała rozmiary, a także
wnosi
do
antymonarchicznego
artypozKrakowa, Wilna, Łodzi, Augusta», wymierzony przeciw
cieli Warszawy,
Piotrkowa, Kielc, Polesia i td. Nie są jesz- nańskiemu
odzjazdowi monarchistycz- kułu pewien klasyczny zupełnie
PARYŻ, 12—1. Pat. Przewodniczącym Izby Deputowanych, wybranyz ob. zaboru nemu.
cze zorganizowane województwa
czasy stał Herriot
Należy się przypatrzeć tym cień, przypomina najlepsze
300 głos. przeciwko 24. Cenirum i prawica
powstrzymały
austryjackiego, poza Krakowem.
polskiej walki o demokrację.
To, że się od głosowania.
trzem
częściom,
z
których
artykuł
się
kół występowali

Jako przedsiawiceie
przeważnie włościanie i zarobkująca inteligencja wiejska. Z emiar było względnie ma-

ul.

—

ST. ŚWiĘCIANY — ui. Rynek 28

— Związek Ziemian

Mackiewicza

—

STOŁPCE

262

0 podwójnem znaczeniu pewnego artykułu.

monarchistów.

— P!:c

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocziowa uiszczona ryczałiem
ASKA

Zjazd

ul. Zamkowa

—

GRODNO

NIEŚWIEŻ — ul. Rafuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

— ul. Wieńska1

DUNIŁOWICZE
GŁĘBOKIE

i

172

Berbeckiego

ul Gen.

—

DUKSZTY

administracji
W

lub z przesyłką pocztową 4 zł.

BARANOWICZE — ul. Szosowa
BRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 64

r.

1926

13-go stycznia

ODDZTAŁY:

która

ma

się

konferencji
odbyć

w

dyrekcyjnemi radami kolejowenii oraz

że najbliższy rozkład jazdy powini
en
być skonstruowany pod tym samym
kątem widzeniai o ile możności
w
tych samych granicach,

że ustiój nasz przestanie być wiadza
Złoty górą
może się ujawnić
albo w
wszelakich _ bezsilności,
że przemijającej
i bezprawnej
WARSZAWA 12 1. (żel, wł. Słowa).
dyktatudniu
powstanie w Polsce władza silna, rze, albo wewładzy królewskiej stałej W
dzisiejszym
nastąpił
wywarł ten ustęp bąrdzo Silne wraznac
zny
spadek kursu
Przez
utworzenie
silnej
władzy
do
i
praworzą
dnej. Stąd płynie nasz modolara.
jest
denuncjować _ monarchistów
żenie.
Bank
Polski w godzinach ran.
spóźniała się
To Austrja
Część trzecia arlykułu p. Zm jest przed włościaństwem, że chodzi tu Polski mocarstwowej, silnej, wspa- narchizm.
nych płacił 750.
Po
naj- tylko o niedopuszczenie do reformy niałej, do Bałtyku i Dniepra! Pokole- zawsze o jedną ideę. To samo mo- obrotach międzybankowgiełdzie w
jednocześnie — jego częścią
ych
nie nasze łaknie idei wielkiej, należy żna powtórzyć o jej bardzo mądrych wynosił 730 bez odbiorcó kurs
słabszą. Mowa tu jest o „młodocia- rolnej".
w. Na
giełdzie wiedeńskiej
Optymizm nakazuje nam sądzić i ideową jego pustkę wypełnić, tęskno- byłych urzędnikach,
notowano
nych herołdach ruchu monarchiczneże w Polsce będzie tę Przedwiośnia ukoić!. Ale ta silna
Cat. złotego na parytecie dolara 7,02.
go* — czyż istotnie warto o nich przypuszczać,
sora wiecującega z amatorstwa, Nie
chcę ukrywać, że osobiście na mnie

Windischgraetz tu nie

pomoże.

Pan

Zm, zwraca się do posłów ludowych
i poucza ich:
„przecież
tak łatwo

lepiej,
sceną

"A

ROK

S;OW©

SYSTEM
Hasło oszczędności
idącej", zostało

i OSZCZĘDNOŚĆ.

„jak najdalej

dalekobieżących

naszych

nomicznych.

Hasło mądre
—

niu, celowem
ślanem.

za-

Posiedzenie

lzby Poselskiej.

Opowieść

granicznej.
Przerobienie więc całego rozkładu

stosunków

eko-

z wyrzuceniem
25 proc. pociągów,
wymagałoby przynajmniej roku czasu.

selskiej marszałek

1926
około 55 miljonów
pociągokilometrów. Komitet oszczędnościowy

o popieraniu organizacyj
rolniczych
i kultury rolniczej oraz projekt usta-

zaležy

i

komunikacji

Jak napadnięto

czele

Obecnie

a więc i pożyteczne,

ale.. wszystko

w

Sejmu.

na

wypisane

wszelkich poczynań, ku sanacji skarbu
i naprawy

Obrady

na

praktycznie

wykona-

pomy-

przewiduje

е żąda zmniejszenia

się

do

42

WARSZAWA,
12 I. Pat.
wczorajszem
posiedzeniu lzby

na rok ster skarbu

miijonów,

wy

©

doniósł,

wycofał

środkach

projekt

że

2

Na
Pomini-

ustawy

ograniczenia

wy:

„Więc

kierowcy

taksometru

:
Wincenty Jarmułkiewicz,

szofer taksówki Nė 47, należącej do jego szwagra, a mylnie nazwany we
wczorajszej prasie Wiktorem Jurgielewiczem — przewrócił
się na drugi
bok w swojem łóżku, (interlokutora zastaliśmy już bowiem w łóżku) i rozpoczął swą opowieść.

był bardzo gwałtowny awłaszcza

województw

ników do nędzy doprowadziło,
do
zmniejszenia
objętości ministerstwa
przemysłu i handlu do
rozmiarów
departamentu, w którym by nie było

miejsca

np.

mentu

dla

obecnego

(nieistniejącej)

Departa-

Żeglugi Mor-

skiej.
Wskazanem
też jest przekształcenie ministerstwa robót publicznych
(gdzie te roboty u nas?)

w

departament

najzupełniej

wystar-

czający.
SE
Wielka dawniejsza Rosja nie miała
większości tych ministerstw a spraw-

ność była znacznie większa przy aiepomiern e większych rozmiarach wykonywanej pracy.
Tymczasem nie słychać o żadnej
w tym kierunku reformie, nie redukują
systemu kosztującego setki miljonów,
zaś kontentują się redukcją 5—6 proc.
płac i nieznacznego odsetka urżędaików, dla których stwarza się nowe
urzędy i nowe etaty,
Charakterystycznem
"pod
tym
względem było zebranie Komitetu Eks-

ploatacyjiego

Państw.

Rady kolejo-

wej

d. 8 stycznia,
у
Temat rozpraw: redukcja pociągów
pasażerskich
ze względów
oszczędnościowych.

„ Ministerstwo kolei zażądało opinii
Rady kolejowej, ze wzgiędu na to

że Rada oszczędnościowa
zdecydo"wała już od 15 lutego
zmniejszyć

ilość
proc.

kursujących

pociągów

o

25
:

W dniu
poprzedzającym posiedzenie Kom. Ekspi. odbyła się narada przedstawicieli Dyrekcji kolejowych
w tej samej materji.

P. Dyrektor departamentu Czapski

zdał

wyczerpujące

sprawy,

wyjaśnienia

z którego,

jasno

jak na

całej
dło-

ni, wynika że proponowana redukcja
jest nie do przyjęcia i nie do wykokania.
Ž
Przedewszystkiem
nie można lekceważyć
znaczenia
ruchu pasażerskiego, który jest ściśle związany z
całem życiem ekonomicznem i gwałtowne zmiany odbiłyby się ujemnie,
uirudniając ruch
landlowo-przemysłowy i podnosząc niepomiernie koszty

z jednoczesną

stratą

czasu.

(„Układanie
grafików
skoordynowanie połączeń

linjach i wyzyskanie

pociągów,
na różnych

najdogodniejsze

czasu, jest robotą olbrzymią
i kosztowną.
Dosyć harmonję naruszyć
w jednem miejscu, by cały plan zniweczyć, a nad
uzgodnieniem biegu
pociągów pracuje się całemi latami.
Dziś już jest wypracowany cały
plan rozkładu pociągów
na czas od
15 maja, a wchodzi tu jako czynnik
nienaruszalny,
zagwarantowany kon-

wencją kolejową,

rozkład

pociągów

Z tułaczki

po

Ponieważ

zaludnienie

się na mocy

może mieć miejsca i nie

może

być

faktycznie przeprowadzoną,
zaś
w
poszczególnych wypadkach,
niektóre
pociągi mogą
być
skasowane
lub
na pewien czas wstrzymane, ale tylko w porozumieniu z poszczególne-

mi Dyrekcjami
nemi.

i Radami

Dyrekcyj-

wadzić dwa rozkłady
zimowy.

jazdy:

letni i

U stóp

naszych

mitet Taryfowy

P. R. K.

wypowie-

dział się stanowczo przeciw takiemu
podniesieniu, które dobijając przemysł
i handel,
da
tylko zmniejszenie

przewozów i powiększenie

i odbyciu

nie spoglądamy

dalekich.

przepisanych

za

metrem

ba i oceanu...

Zagrzmiały

trąby,

morskich

losy

ny.

stra wojskowa

cud południa.
t
Mimo schyłku zimy, czy
też początku wiosny upał podzwrotnikowe-

go wieczora daje się we
że trzeba zwolnić nieco

spotyka nas

u progu

swej gościnnej Ojczyzny hymnem na: rodowym.
Rzucono pierwsze cumy setka rąk
uchwyciła je z zapałem. Jeszcze
tro-

—

Złotą

powróciwszy

cen-

u mnie

cyj metereologicznych

Pa;

bę
rozbudowę portu i urządzeń ła- zykantom.. Przyszli «Trzej Królowie»... i tym stawiał wódkę...
Nieco później zjawiła się u mnie policja... Oczywiście powiedziałem,
downiczych zarówno w- Gdańsku,
co wiem... Na mieście mówią, że mój syn — to on... Oto mój syn,
Bajak Gdyni, twierdząc, że inaczej nie

Wracając do

naszych

pozwolenia

murzyni

w koszulach z zakasanemi rękawami;
wreszcie czarne, o długich
wystawłosach

murzynki, o

i często

w

lakierach, alezato w swych ciemnych,

nigdy nie płowiejących i nie niszczą”
cych się «naturalnych» pończochach.
Wystawy sklepowe są wspaniałe
i w zupełności dorównywują tymże
stolic Świata, a o wiele przewyższają

nasze poiskie. Samo

dziś

—

dostał

miasto

Grupa

Walka

11 bandytów

chciało

zabyt-

nie daje się odczuć, że
tylko w szczupłym zakątku

jesteśmy
kultury i

Tysiące lamp elektrycznych rzuca cywilizacji, wybujałym na tle dzikich
omal że nie światło dzienne na wspa- jeszcze zupełnie obszarów.
Trzeba
niałe szerokie ulice, dziesiątki tramwai jedynie wejść w boczną uiicę, gdzie
toczy się po szynach, setki aut pę- z jednej strony pną sięku niebu całe

się w

dyplom,

zdał

szynowe.
Oddział bolszewicki

bszy od

powstańców

szony. Złapanyc'
rozstrzeliwali
W

się

11

Pleszczenicy

socjalistyczny

PARYŻ, 12 |. Pat.

Kongres

mujących

się od

głosowania.

Przy-

jęty wniosek odrzuca zasądę udziału
socjalistów w rządzie uiworzonym
przez inne partje,
zaznacza
jednak,
że partja socjalistyczna gotowa jest
ponieść bezpośrednią
odpowiedzialność za rządy bądź sama, bądź przy
poparciu innych
grup
lewicowych.
Wniosek oświadcza dalej, że socjaliści są skłonni kontynuować politykę poparcia dla rządu zdecydowanego złamać upór
ster finansowych.

i

senatu.

Wniosek

mniejszości ogranicza się do żądania
dla partji socjalistycznej
godnegoi
odpowiadającego
realnemu jej znaczeniu w kraju przedstawicielstiwa w
rządzie.

Wieliezko
ui. Niemiecka

Nr

1

po gruntownem
odres'aurowaniu
+
odpowiedniem urządzeniu pieców. od
kilku dni
wypeka
„Chieby Warszawskie', t. zw..
<chieb
wiejski»
na mieku.
«chleb
Nałęczowski,
<chieb
d-ra Kneippa>.
0:42
inne
peczywa najlepszej jasośc

ROSSA SERCOWYCH POWTORZYC PACZKA
>+PPPOPOPOPOLŁOPO"OP

Zarząd
ma
dnia

ludzi,

Spółki

zaszczyt

Akcyjnej

„PAC*

zakomunikować,

1 siycznia

składy

cja Spółki „Pac” zostały przeniesione
do własnego domu
przy ulicy Me-

widoki spotyka się na każdym kroku

Każdo też wspomnienie

przy pięciu się zębatą
kolejką górską!
To skały
pokryte egzotyczną
roślinnością, to bezdenne przepašcie
tonące w powodzi zieleni, to wreszcie dzikie, dziewicze jeszcze gęszcza,
obficie poplątane ljanami...
lto w samem
prawie centrum
stolicy!
й

lonjalnych, chociażby w postaci
kolonjalnego kapelusza, działa na drażli:
wość uczucia patryotyczno - niepod-

ptem

na wyobraźnię
Brazyljan
i
niczego nie podejrzewający,
niący

się od

zenitalnego

dzoziemiec,

zostaje

tropolitainej Nr. 5.

czasów ko-

krew

na ziemię —

nie

zdążysz

jeszcze dotknąć. a on cię już
na kawałki.
Zapyta kto

jak

można

działa brzytwę nogą, chodząc w

a

biedny,
chro-

słońca

iż od

i administra-

Godziny operacyjaegod 9-ej do 6-ej.

Gorąca

s0-

cjalistycziiy zamknięty został o g. 1
m. 30 w nocy.
Wniosek
sprzeciwiający się udziałowi socjalistów w
rządzie przyjęty był 1.766
głosami
przeciw 1.331 gł. przy 16:tu wstrzy-

którzy mieli dokonać kiiku naradów na naszym terenie. Z powodu nieznanych
bliżej okoliczności, prawdopodobnie na skutek
wyższego
rozkazu, starali się
przejść granicę z powrotem do Rosji Sowieckiej.
Oddaai policji, która dalsze
$iedziwo prowadzi. (a. b.)
°

iegłościowego.

i po-

z Miń-

w Paryżu.

B:

momencie

z

rozpro-

powstańcy-

SAOWOFAOWEREEROW
PIEKARNIA

Dnia 9 b. m. strażnica 1 baonu Kopuw Pogoście została zaalarmowana
przez pewnego włościanina z pobliskiej wsi, że wieczorem ma przejść granicę
oddział dywersantów.
Urządzona zasadaka pod dowództwem olicera z tejże strażnicy dała doskonały rezulta: Około godz. 10-ej wystawione czujki zauważyły, że zbliżają
się jakowyś luozie od strony wsi Stachy. Ustawiona zasadzka została niezauważona przez nadchodzących, którzy ufni że nikogo nie spotkają, prowadzeni

A>

jeńców

m.

Kongres

do Bolszewji.

przez specjalistę znającego ścieżki graniczne szl! śmiało. W pewnym
wypadli z ukrycia żołnierzei bez wystrzału wszys.kich ujęli.

o wiele słazostał

bliskich wsi zcstały wysłane
ska 2 karne oddziały. (a.b.)

E: Sch.

się przedrzeć

Pieszcze-

na miejscu.

okolice

egzamin...

nic więcej.

lasach

cu-

pobity jako pro-

Otóż w tym celu mają

one

go

pokroi

trzymać
bucikach.

obcięte

nosy, jak u rycerza starożytnego Rzymu, noszącego togę i sandały,

Ale straszną jest także kobieta bez
Rio de Janeiro jednak rozwija się wokator przez krewkich nacjonali- brzytwy i bez swego błędnego rycez błyskawiczną szybkością, tak że za stów, w imię okrzyku lat minionych cerza. Liczba płci pięknej
bowiem
lat kilkadziesiąt, o ile temu nie prze- „Independencia ou Morte"... *)
znacznie przewyższa liczbę płci brzydszkodzi
pogarszający się z dnia na
Ale jeszcze straszniejszą rzeczą są kiej, a w związku z tem ustanowione

wiczość kraju

Brazylji, to dzie-

w samym

moskity.

W

kapeluszu

kolonjalnym

prawa

moralności publicznej są nadtaka niewiasta wniesie jaką skargę słuszną, czy
czasem
nawet
całkiem
niesluszną,

jej grodzie grozi ci tylko napaść na ulicy, od bo- zwyczaj: surowe. I jeżeli
lesnych ukąszeń moskitów nie uchro-

nisz się nawet

w

swoim

domu. Szczególnie od

własnym

tego drobniej-

„szego
gatunku,
który
lata całemi
chmurami, a od kiórych nie uchroni
morzem i urządzono
z niej śliczną żadna siatka ani siateczka.
zatokę; a skaliste i gliniaste góry,
' Ale najstraszniejszą bezwzględnie
stojące
wpośród
samego
miasta,
rzeczą jest brzytwa i kobieta. Kobiestopniowo się kruszy i wywozi, bu-.
ta, która nosi brzytwę za podwiązką
„dując na ich miejscu wspaniałe gma- i brzytwa, która staje w obronie jej
chy i domy mieszkalne.
honoru w ręku albo w nodze, albo i

przepadłeś z kretesem.

Wybieraj bo-

wiem jedno z dwojga; albo ślub przymusowy; albo nie mniej
przymuso-

we kilkuletnie więzienie.
wtedy
dwa

tylko takie
tamie

nie

wyjście

zawsze

do przekonania): zabieraj

Zostaje

ci

(jako,

że

przemawiają

swe

ma-

natki i uciekaj do innego stanu, bo
tam, to już się możesz czuć całkiem
jakiegoś bezpieczny — oczywiście do pory do

i kaCywilizowane
zakątki
Brazylji
naga naogół nie są straszne, chociaż prze- w tem i w drugiem naraz,
chę wysiłku i «Lwów». stoi na ho„błędnego*, a w każdym
razie po- czasu, t. j.ido chwili, gdy się znów
lewy krwi w dzień biały i na oczach dejrzanego
rycerza, Brzytwa bowiem wplączesz w podobnie głupią aferę.
norowem miejscu egzotycznej stolicy. spotykanych mułów, idących truchtem
A chociażby takie Corcovado, ol- wszystkich nie należą bynajmniej do
Co do ogólnego porządku pańNa miasto!
w zaprzęgu dwukółek,
przypominają brzymi
głaz skalny,
wznoszący się sensacji. W każdym jednak razie trze- jest bronią narodową, bronią z wy- stwowego, to panuje tu straszny niekorzenieniem której walczy rząd brazylleż serc zaczyna bić przyśpieszo- przyzwyczajonemu do sanny Polako- powyżej 700 mtr. ponad poziom moba
się tu strzec
bardzo
czterech lijski, ałe walczy
napróżno.
nem tempem, podczas gdy spracowa- wi, że to siękończy zima, zima mroź- rza, a wierzchołek którego ginie praA tacy ład i anarchja. Stale jakiś stan jest
rzeczy: kapelusza kolonjalnego, mone ręce wyciągają z szafek popleś- nai obfita śniegiem na naszej Półno- wie zawsze w skłębionych białych skitów, brzytwy i kobiety. Te ostat- „błędni rycerze" zaprawiają się do w stanie wojny przeciwko innemu
stanowi, lub przeciwko wszystkim inniałe od długiego leżenia wyjściowe
mundury, czyszczą je, doprowadzają

do porządku.
„| już szerokiemi, bogatemi
mi pędzą

«wyelegantowani»

ulicaw

gra-

nat uczniowie, bez kolacji, bez wypo-

kipi, ruch uliczny wprost oszatamia,
| tylko dzwonki na szyjach rzadko

cy, tu upalna i pełna

gorących

pro-

wspaniałych gmachów
mienic, a z drugiej piętrzy się
ściana skalna.

odbyła

nieckich w prostej linji na wschód
od Karolina.
Z obydwu stron użyte
były granaty
ręczne i karabiny ma-

dywersantów ujęta na pograniczu
polsko-rosyjskim.

tez jest dzień stan finansów

okazałe i tylko brak tu takich

dzą z zawrotną szybkością. Życie wre, szeregi

Dnia 3 b. m. w godzinach popołudniowych
powstańcy 4 białoruscy
stoczyli zaciętą bitwę z bolszewikami.

ale nie posiada jeszcze

jsk się okazało była to grupa dywersantów

St, Wańkowicz.

karakułowych

Zaledwie

Dałsze walki powstańcze na Białorusi Sow.

poczynań

zaszkodzi a moźe i odwagi.

jących naprzód brodach

na jazdę.

Przykry zbieg okoliczności

i Kra-

K.

go...
mu-

na szofera,

w Warszawie

kowie, w dniu dzisiejszym temperatura utrzy
ma się mniej więcej na poziomie
wczoraj.
szej.

dzielę jeden z tych bandytów, imieniem Klimaszewski.
Nie znałem
Ja sam nazywam się Klimaszewski..
Tamten pił u mnie, fundował

się wprawdzie

obłokach, wolno
płynących
po tle nie bywają zresztą z sobą
błękitno-lazurowego sklepienia. Zato bardzo ścisłym związku.
się całe przy jasnem niebie jakaż cudowna
A więc do rzeczy. Otóż
tłumy ludzis eleganccy
brazyljanie o panorama rozlacza się z jego szczy- cy Brazylji, jeszcze do nie
wyglądzie
europejczyków;
śliczne i tu na całe miasto, a szczególnie na kolonji portugalskiej, nie
zgrabne w swych gustownych a je- dzielnicę Botafogo! A jakież piękne w przeciągu wieku niewoli

mieni rozpalonego słońca.
Chodnikami przesuwają

nieraz

w

władania

lub nodze

tym

strasznym

orężem

od

w

ich

lat

ręku

najmłod-

nym stanom. Jest ich 21, a każdy 0prócz armji ogólnostanowej ma jeszcze

dochodząc do nadzwyczajnej
mieszkań- szych,
wprawy i precyzji. To też uciekaj, O armję swego własnego

tak dawna

zapomnieli
ciemięzcy.

ile ktoś w walce z tobą
*) Wolność

ub Ś mierć,

padnie

.

zmiany na ciepło, Według przewidywań sta-

nie-

uczy

—

wało się mocno we znaki wilnianom, a
zwłaszcza wilniankom hołdującym modzie
cieniutkich pończoszzk. Horoskopy na dzień
dzisiej-zy przedstawiają się nadal groźnie,
barometr idzie w góię i nic nie zapowiada

w

zyli Klimaszewski

gdzię

temperaturę

wano poniżej—22 st. a w południe przy jasnem słońcu—14, co przy silnym wietrześda-

pracodawców

Był

wczoraj

b. nisktej temperaturze, zrana bowiem noto-

Lipą».

«Panie — rzekł mi żałośnie gospodarz. —

ków, co to tchną przeszłością minio- stołecznym już się zauważyć nieda.
nych stuleci i tem dodają powagi i l tak nap. w ostatnich latach błotniuroku — nie należy do miast awiecz- stą kotlinę u stóp Corcovado, a staznaki, tak nych,» to prawda. Wszystko pełne nowiącą niegdyś siedlisko moskitów
kroku — elegancji i komfortu, ale jednoczeš- i żółtej feory, połączono kanałem z

bębny i pisz- zresztą, jesteśmy już w samem
trum miljonowego grodu.

czałki — to wybielona jak śnieg, lecz
z czarnemi jak smoła twarzami orkie-

jednak Komitet skonstatował potrze-

peizowani mulaci i metysi;

raidėw

«Pod

minister-

stwa starał się iłómaczyć ten objaw
jako skutek burz i Śnieżyc opóźniających przybycia statków pod ładunki,

dnocześnie jaskrawych strojach czarnowłose kreolki; bronzowi, ale zeuro-

stolica

na metr

zboża i drze-

deficytu.

dwuszeregu

zbliżającą się, granitem
wyložoną
ścianę portu.
Po czterdziestu dwu dniach nie-

węgla,

przedstawiciel

oszczędnościowych, można je porówgłosy wypowiadały się, nać np. z wypadkiem, gdy dla poprapowodem deficytów ko- wienia interesów bankrutującego
malejowych jest ośmiogodzinny dzień
gnata, proponowano by oszczędność
pracy, t. j. że zbędny personel w ilona cukrze do herbaty, pozostawiając
Ści jedna trzecia pochłania zyski ko- natomiast powiększenie luksusowej
lei, przy czem cytowano że wiele jest
stajni, oranżerje i liczny zasięp słubrygad konduktorskich,
które zale- źby pałacowej,
wraz
ze
<nacznem
dwie dwa razy na miesiąc są czynne.
zmniejszeniem przestrzeni pól upraNowa taryta przewozowa, działa- wnych i zamknięciem gorzelni lub cująca od 1 stycznia, ma jakoby być krowni.
podniesiona na pokrycie deficytu. KoWięcej zdrowego
rozsądku
nie

Brazylji, czynku, byle prędzej, byle nareszcie
w bia- własnemi oczami obejrzeć ten znany
łych drelichowych mundurach, radoś- tylko z opowieści starego bocmana
w

szczególnie

wa,i.choć

Fachowe
że głównym

rzuciły go do Francji, gdzie zacią nął się na statek francuski
<Arkanzas» jako zwykły marynarz. Odbył na nim kilkakrotną
6ż z Francji do portów Ameryki Północnej, Brazylii,

a my, stojąc

port,

Dodać należy że ruch
przez 6 damy rady z eksportem, tembardziej
letnich: miesięcy jest znacznie większy,
że przewidywać irzeba jego podwoMinisterstwo zamierza przeto zapro- jenie.

morzach

eksyku i Argenty

tu byli* rzekł mi

terenie

ni panowała wczoraj temperatura najwyższa
bo—8, w Warszawie—15,
Dzień wczorajszy w Wilnie upłynął przy

ilości wydanych

P. Witold Korab Karpowicz, którego wspomnienia <Z tu*
łaczki po morzach dalekich» zamieszczamy, jest wilnianinem.
Swą kai jerę podróż: niczą rozpoczął jako elew szkoły morskiej
w
Tczewie na szkolnym żagiowcu «Lwów». Z kolei po ukoń:
szkoły

‚ »Nie opowiadaj nikomu, żeśm,

na

i w górach,

25. * ad brzegami Bałtyku w Gdańskui Gdy-

Pos. Chrucki (Ukrain.)
domagał szkiewicz — „jedziemy do Wilna*. Była siódma... Latarki wszystkie paliły
się, aby z warunków, które musi po- się u samochodu.
biletów, przeto nie można
porównysiadać kandydat na nauczyciela skreU miejsca zbrodni.
wać cyfr naszych
z
niemieckiemi, Ślić, że musi być
on człowiekiem o
gdyż tam są przeważnie krótkie pize- nieskazitelnej
, Nagle Paszkiewicz woła: «Skręć w prawo — do wielkiej
Rzeszy».
przeszłości
i władać
jazdy, przy często zmieniających się językiem polskim. Pos. Piotrowski Pojechałem. Stanęiiśmy w polu. Śnieg olbrzymi. Dalej jechać nie sposób.
pasażerach, gdy u nas jadą przewa- (P.P.S.) przemawiał przeciwko ustę: Sianąłem.
żnie na długie
dystanse
pomiędzy powi, który postanawia, że nauczy=
Nieoczekiwanie Paszkiewicz zerwał drut i zgasił tylną latarkę.
odległemi
centrami
handlowemi
i ciel religji posiadać powinien zezwo«Co ty robisz, Kazik?» zawołałem. Myślałem — pijany.
admministracyjnemi.
.
Zatrzymaliśmy się tuż za karczmą. „Czekaj tut", rzucił mi Paszkielenie władz duchownych. Mówca jest
wicz.
Poszii dalej piechotą, brnąc w śniegu.
Mniejsze stosunkowo zaludnienie zdania, że nie można się zgodzić na
Czekałem
trzy kwadranse. Kilkakroinie odgrzewałem maszynę...
pociągów obserwuje się jako zjawi- wpływ
nieodpowiedzialnego
przed
sko normalne idące progresyjnie
z władzą cywilną czynnika, kiórym jest
Ucieczka.
Zachodu na Wschód.
Na
naszych kościół.
Kresach przeważnie jest jedna
lub
„
Wtem widzę — biegną, jak szaleni z powrotem. Było ich o jednego
Pos. Kornecki bronił przepisów o
półtora para pociągów
na dobę — kwalifikacjach
kandydatów
na nau- więcej. Pięciu.
jakże można obciąć 25 proc.? Co Cczycieli, zaznaczając, że nauczyciel
<Prę izej, prędzej! — woła Paszkiewicz — nie zapalaj
latarni, daj
by się stało z życiem ludzi w tych wbrew
zdaniom niektórych przed- pełny gaz!»
warunkach?
— Zwarjowali! — myślę.
mówców musi być obywatelem pańSędzia nawet nie mógłby wyzna- stwa polskiego, a nie jest powiedziaPojechaiiśmy.
czyć sprawy bo jeden świadek mógł ne czy Polakiem
— Czy masz nóż przy sobie? słyszę nagle. Dieszcz mnie przebiegł.
czy innej
narodoby się stawić dziś a drugi
— „Daj spokój!* rzekł któryś. Paszkiewicz machnął ręką.
dopiero wości.
jutro lub pojutrze, albo zmuszeni by
Pędziliśmy z zawrotną szybkością. Słów nie słyszatem. Zauważyłem,
W dalszej dyskusji zabierali głos
byli tracić dwa dni
nieprodukcyjnie jeszcze pos. Proszyński,
Wygodzki, że woda w samochodzie zagotowała się. Nie pozwolili
się zatrzymać.
dzięki brakowi komunikacji,
Greiss, Skrzypa i Nowicki. Po prze- „Prędzej, prędzej!*. Potem widzę, że kiszka od opony zaczyna
puszczać
Komitet Eksploatacyjny
pierwszycn 32 arty- powietrze.. Grozita nam katastrofa... Wodę pozwolili mi wziąć
dopiero
przychy- dyskutowaniu
lit się do zdania Ministerstwa i po kułów projektu ustawy obrady przer- w Jerozolimce i w Bołtupiu... Było ciemno.. Dojechaliśmy do Wilna. Na
rogatce stanąłem. Dalej jechać nie sposób...
debatach czterogodzinnych,
podczas wano.
<lie się należy?» pyta Paszkiewicz. Wypadło 37 zł. 40
których cały szereg
Następne posiedzenie w piątek o
groszy.
spraw
Dał
związami tylko 30 zł. dwuzłotówkami.
Mówić nic nie chciał. Poszli w kierunku
nych z oszczędnością,
został
poru- godz. 3 popołudniu.
miasta piechotą. Nałożyłem nową
szony, — jednomyślnie wydał
oponę i wróciłem do Wiina.
O
9-ej
swą
opinię, którą można sformułować jak
zjawił się u mnie Paszkiewicz.
«Czujesz się pokrzywdzony?» zagadnął. | zaprowadził mnie do renastępuje:
Komiiet
Eksploatacyjny,
Rada
Kolejowa
jednak
ma
głos
tylko
stauracji.
Poczęstował piwem i dał resztę 7 zł. 40 gr.
podzielając w zupełności
stanowisko
opinjodawczy.
Ministerstwa,
— «Gdyby co zaszło, mów, że zawsze byłem z tobą przy maszynie»
i uznając
potrzeby
Poruszaną też byla sprawa
stale ostrzegał mnie podejrziiwie. °
oszczędności we wszelkich
dziedzisiępowtarzająca
zaikania
stacji
Gdańsk,
W niedzielę o 12:ej w poł. aresztowano mnie.
nach kolejnictwa, uważa że
W
poniedziałek
o
procentowa redukcja ilości pociągów nie co kompletnie dezorganizuje nasz eks- 8-ej. wieczór byłem wolny. W policji kazali mi tylko zjawić się wczoraj.

oblicza

Rio de Janeiro

czeniu

‚

pociągów

wschodnich

mrozy przekroczyły

Kierunek Werki.
co dałoby wedle
obliczeń
minister- datków państwa i innych związków
prawno
-publicznych.
Następnie
złożył
—
„Stałem
w
sobotę
o 2-giej godz. na birży (w języku szoferskim
stwa kolei około
1.300.000
złotych
zaś dzielą się na rozchody produk- przy 800 z górą miijonów zł. budże- ślubowanie poselskie pos. Jerzy So- znaczy: miejsce postoju) przy zbiegu Wileńskiej i Mickiewicza, kiedy podbolewski (Białor.) росгет
przystą“ jechał do mnie w dorożce dobrze mi znany Kazimierz Paszkiewicz, prezes
cyjne i na nieprodukcyjne. Redukcja tu ministerstwa kolei.
piono
do
pierwszego
czytania
pro- Związku Zawodowego Szoferów w towarzystwie jakiegoś mężczyzny —
pierwszych jest błędem, podczas gdy
Czy nie jest t. z. ekonomia
na jektu ustawy o cudzoziemcach. Pos.
i zaproponował mi jazdę do Rzeszy'
zniesienie drugich jest bezwzględną niedopałkach świec?
Insler
(Koło
Żyd.)
wniósł
o
ponoWarto jechać — pomyślałem — wziąwszy pod uwagę ogólny zastój—
koniecznością.
Komisja oszczędnościowa wychoustawy
do
komisji nawet taxówek. Zaopatrzyłem się w 10 litrów benzyny i pojechaliśmy w
Zdawało by sie że w tej rozpacz- dziła z założenia, że zaludnienie po- wne odesłanie
administracyjnej wobec tego, że usta- kierunku Kalwaryjskiej.
liwej sytuacji, w jakiej się kraj zna- ciągów spadło
;
w porównaniu do
Goście moi zatrzymali się przed składem
lazł, należałoby sięgnąć przedewszy- okresu 1920 — 1923 roku mniejwię- wa ma liczne braki. Dalsze obrady
wódek,
skąd
wynieśli
nad ustawą na skutek porozumienia dwie „butelki* mocnej i wyszli w towarzystwie dwóch jeszcze osobników.
stkiem do redukcji a raczej zupełne- cej o 25 proc., i że jest ono
u nas się stronnictw
odłożcno
do naSnać dla courage'u wszyscy czterej popijali po drodze.
go zniesienia
takich urzędów, które, o tyle niższe w porównaniu
z zalu- stępnego posiedzenia.
Kazali jechać do Werek.
Tam zatrzymaliśmy się przed
obciążając niepomiernie
skarb pań- dnieniem pociągów w Niemczech.
koszarami.
Z kolei Izba pizystąpiła
do dal- Goście weszli.
:
stwa, są nietylko nieprodukcyjne, lecz
Otóż lata 20 — 23 nie są miaronad proРосо — niewiem:
więcz szkodliwe.
Na ustach całego dajne, bo—jak się okązało, — staty» szej dyskusji szczegółowej
Siamiąd pojechaliśmy do niejakiego Malinowskiego, kaprala.
społeczeństwa jest żądanie skasowa- styka ówczesna była z gruntu błędna, jsktem ustawy o stosunkach służbonauczycieli. Pos.
Federbu:ch
Poco — nie wiem.
nia ministerstwa reform rolnych wraz a następnie owe okresy, gdy duszo- wych
(Kota, Žyd,) užalat się, że wielu na„Z powrotem — do Werek!* zawołali, będąc już dobrze „zawiani*.
z urzędami ziemskiemi, ministerstwa no się w wagonach
i jeżdżono
na uczycieli
szerzy
nienawiść
wyzna- %
i Weikach wstąpili na chwilę do ogniomistrza. Czekałem
pracy i opieki społecznej wraz z bez- dachach i buforach, nie mogą
na nich.
być niówą i narodowościową w szkoie i
yszli.
sensownem ustawodawstwem robot- miarodajne.
społeczeństwie.
które kraj do ruiny a robot-

barometrycznym.

Cala Polska znalazła się na obszarze sitnego wyżu zalegającego Rosję i kraje Bałtyckie. Spadek temperatury w całej Połsce

Pierwszym
etapem oszczędności
jest redukcja
rozchodów;
rozchody

niczem,

wyżu

Nr. 47 Wincentego

Jarmułkiewicza
pan, jak to było? Pan

opowiedz

W

na maj. Rzeszę.

ra-

kończy wojnę, drugi

Sianu.

zaczyna,

Jeden

jedni

wybierają tego prezydenta, innym się
on nie podoba, więc
znów
wojna

|

3
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KURJER

GOSPODARCZY

Polski Mufti

ZIEM
WSCHODNICH
Polskiego, zachęcone niepoję- wy stanowił w roku 1923 24 — 63,5,
W sprawie podatku Banku
tą zresztą biernością przemysłowców w r. 1924-25—67,8, w r. 1925
— 71,5
obrotowego w r. 1926. tomaszowskich, którą tłumaczy tylko proc. Dia przemysłu spółdzielczego
Z

dniem

1-go

stycznia

weszły

w

wywołana

kryzysem

niemoc,

za tenże okres w stosunek proc. wyrażał się kolejnie w cyfrach—3,0, 4,9,
4,6; dla przemysłu ludowego — 29,4,
24,2 i 21,2;
wreszcie
dla przemysłu

istotnie

zamierzają rozszerzyć tę represję na
życie art. 52—56
nowej
Ustawy o ogół podawców weksli.
podatku przemysłowym, wprowadzaGdyby nieprawdopodobna pogłojące poważne zmiany
w sposób u- ska miała się sprawdzić, to rolę Baniszczania podatku obrotowego.
ku Polskiego w sanacji naszych wa1. Przedsiębiorstwa handlowe Li II runków gospodarczych fakt ten sta*kat., przemysłowe pierwszych „pięciu wiałby w świetle nader dziwnem.
kategorji,
prowadzące
prawidłowe
sytuacji walutowej.
księgi handlowe, oraz spółki
„spra- Poprawa
wozdawcze* (obowiązane do publiczUrzędowo komunikują:
mego ogłaszania
sprawozdań)
będą
Nasza sytuacja walutowa doznała
uiszczały zaliczki, jak dotychczas, na w ostatnich czasach znacznej poprapodstawie własnych obliczeń,
po u- wy: ze świeżo ogłoszonego bilansu
pływie każdego miesiąca kaiendarzo- dekadowego Banku Polskiego okazu-wego
do dnia 15 następnego mie- je się, że zapas walut i dewiz zwięksiąca.
szyl się w ostatniej dekadzie grudnia
Za przedsiębiorstwa, prowadzące r. z. o 10,5 milj. zł. brutto.
"prawidłowe księgi handlowe, uważa
Kruszcowe pokrycie obiegu wysię te przedsiębiorstwa, których księ- nosi 130,8 miljon. zł., stosunek progi przy ostatnim
wymiarze zostały centowy pokrycia
kruszcowego wyprzyjęte za podstawę
do opodatko- nosi 37,96 proc. więc wyższy jest od
wania.
Zresztą, nawet w wypadku zastrzeżonego
statutem
Banku Poluznania ksiąg przy ostatnim
wymia- skiego pokiycia, któ.e wynosi 30 proc.
rze za wadliwe,
Urząd
Skarbowy będących w obiegu
biletów bankomoże

zezwolić na miesięczne

nie zaliczek na podstawie
obliczeń,

o ile

uiszcza-

własnych

stwierdzonem

mie, że w bieżącym

są prowadzone

półroczu

zosta”

księgi

prawidłowo.

_

il. Wszyscy inni płatnicy winniw
r. 1926 najpóźniej
do dnia 15 miesiąca po upływie każdego
kwartału

kalendarzowego

(a za 1 kwartał—wy-

prywatuego—3,5, 3,1 i 2,7.
—

Łotwie.

sokości

dwóch

piętnastych

kwoty

podatku, wymierzonego
za Il półro:
cze 1925 r.
W ten sposób, w roku bieżącym,
przy kwartalnym uiszczaniu zaliczek,
do 15 kwietnia będzie płatny podatek obrotowy
za 2 półrocze 1925 r.
(na podstawie Śtarej Ustawy, ze zróżniczkowaniem stawek
na mocy art.

5 nowej ustawy)

i do 15 maja—za-

w roku

przedsiębiorstwa

wpłacają

w

Weaług komunikaiu Łotew-

Czynny

od szeregu miesięcy

należy jednak oczekiwać, że przywóż
towarów przybierze większe rozmiary, a io wobec braku pieniądza. Niezależnie od tego banki zuacznie zredukowały kredyty dla celów importowych. W dziedzinie eksportu panuje
zastój,

w

drzewa.

szczególności

w

bę-

Giełda zbożowo -towarowa
w Warszawie 11 stycznia:
Żyto kongresowe 693.5 g/! (118),

Dolary
beigja
Hoisndja

przemysłu S5SSR,
POTOCKA

przemysł państwo-

UWRREBECZTAKERDCCZZZE

710
36 75

702
36.34

321 15

325.57

320.93

34 08
7.02
26,92

33.92
6 93
26,78

135 20

13554

134.86

218.50
93.50
32.75

219.04
98.75
33.83

Londyn
Nowy-York
Paryż

3505
7.25
26 85

Praga

24,12

Szwajcarja
Stoknoim
Wiedeń
Wiocny

Pożyczka
A

2418

ko ejawa

119

konw.

4 p:. pożyczk.

5 proc.

6,98 |
30.66

24 06

217.95
98.25
32,67

Papiery wartościowe
dolarowa 55.
(w złotych 418.50)

5 pr. pożycz.

W ogólnym bilansie przemysłu SSSR
znaczenie
przemysłu
państwowego

rok rocznie wzrasta, natomiast ludowego („kustarnyj promysieł*) i prywainego
stosunkowo s'ę zmniejsza.
W. procentach ogólnej produkcji

113

119

43.58 — —

konw,

43,50

isty zast.

Ziemzsk* eprzeaw.

18

2
—

—
Spadek
dolara.
W
dniu
wczorajszym
płacono
za
dolary
na czarnej
giełdzie po 7,60 zł, zaś
Bank Polski płacił po: 7,50.

STEROWE KIT TTEOSZRYO SZOT TOYO

ЯЫЯ

SANATORJUM

im.

ZAKO
otwarte

DŁUSKICH

minach

zaliczki

uważa

się za zaległo-

ści, ściągane przymusowo
wraz z
karami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi.

Kredyt

dyskontowy

pieczenie
zrozumiałe
jakoby

Bank Polski

miarem

zma
W

zażądania

pogłoska,

nosił się

z za-

sobotę

16 stycznia

stycznia

(ul. Mickiewicza,
r. b.

1926

tomaszowski Banku Polskiego, zaznaCza przytem, że ta okoliczność naka-

zuje

obawiać się

33-a)

tego,

że władze

w

I tak
tych

wojennych

do Ynieskończoności,

ciągłych

zawieruchach

dopomogają jeszcze

ban-

posiada

programie;

Bilety

w

(prof.

konserw.)

Petersb.

Bach, Mozart, Rachmaninow,

księgarni

Syrkina,

w

САНОа

dzień

Zach. sł. © g. 2 m. 59%.

Hecakas:

dzieci

w

с
1
i

t

— Do W.W. Księży Proboszczów i Rektorów Kościołów, Pro.
kurator Rz.-Kat. Seminarjum Duchow-

nego ninizjszym zwraca uwagę księży

iż

Djecezji Wileńskiej,

:

PronoNIENKAH siać

A ais e

ście kwartalnej

na

Wileńskie Semi-

narjum Duchowne zaszła pomyłka w

od

Niniejszym przypominamy
Prenumeratorom, iż czas

5 w Klubie,

naszym Sz. Sz.
już najwyższy

przedpłaty
abonamentowe
kwartał roku b.

na

I

©
60666066 86 20092860
kabok!“)

padłej dziurze, abrassowując**)

w

za-

рго-

+

mun-

t

PZK

URZĘDOWA

— ы (b) Podziękowanie za orga-

AAS
omisarz

w
na m.

Rządu

stosował

do całego

z:
Wilno

Pan
wy:

szeregu

które zaofiarowały

swoją

osób

bezintere-

pieniądze. Oczywiście im wyższa, tem
drożej kosztuje, więc generałów spo-

tyka się już rzadko.
„Pan

prawnej.

jakiś

Cóż więc tak wpływało
*) Kolonista,
=*) Abrasso—forma

jąca na poklepywaniu po
lub dwu rękami,
|

byłeś kapitanem? —mówi ta- deczności.

zależnie

na

з
powitania,

ich

polega-

łopatkach jedną
ed

stopnia

ser-

wnioski.

-—

dolarów.

- ZEBRANIA I ODCZYTY.
— (b) Koło popierania pol-

skiej

sprawę

powyższą

tem

przedło-

wnioskami

nauki

rolnictwa.

W

listy, w

których

wyraża

im

P.p.

H.

Kaiłowiczówna,

dniu

14 b. m. o godz.

7 w

Wileńskłego Koła

Towarzystwa

lokalu

Stu“

djum Rolniczego (Zakretowa 1) od:
będzie
się zebranie
organizacyjne

Na posiedzeniu

Po-

pierania Polskiej Nauki
Rolnictwa is
Leśnictwa.
;
„ Porządek dzienny zebrania
prze-widuje: 1. Zagajenie. 2. Referat prof.
Kazimierza „Rogoyskiego „Przyczynek
do poznania
obecnego
obdiuženia
własności
ziemskiej
w
Polsce".

3. Zorganizowanie

Ma-

Wileńskiego Koła

Towarzystw
gistratu, jak i Komisji prawnej na Nauki »Rolna ictwaPopierania Polskiej
i Leśnictwa i wy7919jbliższem p posiedzeniu Radzie
`
> Miej- bory władz stałych oraz delegatów
skiej. 3. Sprawa Andrzeja Malinow- na walne zgromadzenie w Poznaniu.
my o przywrócenie umowy na
Inicjatywa stworzenia towarzystwa
R
ana
ska Baur
wyszła
od Dyrekcji Studjum Rolniła wstrzyman
czego U. S.
oraz Organizacji
przedłożenia przez petenta odnośnych Rolniczych ziemi
Wileńskiej.
(Wil.
paz Następnie sprawa roz- T-wo Rolnicze, Zw. Kółek Rolnikoko.
o
i
S czych ziemi Wileńskieji Wil. stacji
O,
EE
: doświadczalnej).
kiórych

formalności

natury

RÓŻNE.

prawnej.

— Sprostowanie.
W
i
Wła- bez rodziców» zakradła się artykule <
a 5
AŻ.
dysława Zubiewicza zostata uchylona. mianowicie Magistrat daje miesięcznie na
— (x) Sprawa wyłączania prą- Zakład nie 250 zł. lecz po 35 zł. miesięczni
я
7 na każde wileńskie niemowlę. Oprócz tegoe
a od opłaty za wodę
Ju elektrycznego w mieście. Ma IM Kad
Suma
jest opłatą 4. miesi
gistrat m. Wiina Wydział eie ktrycz- WA zł. Sa
miesi ęczną za kanalizację,j
"Y] Podaje do wiadomości p. abo— Podziękowanie,
Zarząd
Opieki
neniów, że niektóre dzielnice miasta Szkolnej Gimn
azjum Lelewela
wyraża gorące podzi
W

końcu

sprawa

emerytalna

J. Stoja-

ękowanie szanownym artystom za
łaskawy udział w koncercie,
k óry się odbył13 grudnia
r. ub., a mianowicie: panu
prolesorowi Galkowskiemu,
kiórego
nowe
utwory stanowiły część programu
,
a także

remont linij telefonicznych. Wyłączenia
te są stosowane
na skutek zanowska i S. Maszczyk za pracę przy
organizacji spisu, p.p. W. Lemiszew- wiadonienia Dyrekcji poczt i telegra- paniom S. Grabowskiej
i K. Zubo
panom Władysławowi Trockiemuwiczowej
i Adeli,
ski, $. Zawadzka, 5. Mitkiewicz, B. fów. Ostatnio najwięcej cierpi ul. Św. iktóry
ch
udział
przyczynił się do znako mie
J. Anny i Zarzecze.
Aleksandrowicz,
Z.
Lidowski
i

stosunku

na

WOJSKOWA.

ko-

do pań:

—

Władze

wojskowe

podają

go wiadomości, że w związku z ogól-

Rządu

wystąpił

do władz przełożonych

Im

honorowej

z wnio- stwa

—

O na- wych

odznaki

meta*

pan

minister spraw

wstrzymał,

dalsze

aż

do

przyjmowanie

nia nowych

Sprawa

kandydatów

do słu-

Wszelkie

pocztowo - telegraficznej. powyższej
przyjmowania

nowych kandy-

kontraktowym

pozostaną

w

że

do

przyjmowania

do

służby

kierowane

w

woj-

— (b)
wnia.

W

w stan spoczynku i t. p.
—

(b) Karty łowieckie i pozwo:

lenia na broń.

Przypominamy,

SĄDOWA.

P.

Prokurator

dniu

9

b.

m.

urzędowanie prokurator

Hoło-

rozboczął
sądu

okrę-

p. Sakowicz, autor aktu oskarżenia w

sprawie nadużyć w policji, wniósł za-

żalenie na wyrok

że oskarżonych:

z dniem 15 lutego rb. upływa ostat- inspektora
ni termin składania podań
na uzy- downików
skanie zezwoleń
na broń i karty ło- skiego.

wieckie. Podania, z załączeniem 4 zł.

na opłatę

stemplową,

rząd pana Komisarza

starościńskie.

względny

o zmianę

w

sprawie

komis.

współ-

Szolca,

pod-

_Tołpyho _ oraz
przoRymkiewicza i Kułakow-

Oskarżony

przyjmuje u- którego

rządu i urzędy

dopomógł

w zorganizowaniu

Szolc w stosunku do

sąd zastosował

areszt

wniósi skargę

środka

bez-

incydentalną

zapobiegawczego.

kon-

„_ Czysty zysk w sumie 536 zł.
17 gr.
silił Kasę Opieki Szkolnej.

TEATR

za-

i MUZYKA,

— Teatr Polski. Sezon kirnawał
Teatrze Polskim zaznacza się K ow
d
przednim humorze i aktualnej natur
ze.
ostatnim

programie

<Czy

wolno

raz» do którego pozyskano

senkarza Marka Wind
bezcelowe * e fraso
bliwej wesołości.
bez odpowiedzi.
ASA
rozbawiona

(P. K. U.), jako

nowych kandydatów mogą mieć miej- gowego p. Hołownia,
sce jedyne w ramach
opróżnionych
— (b) Zaskarżenie wyroku w
etatów wskutek naturalnego ubytku sprawie policyjnej. Podprokurator
personelu jako to zwolnieniai wy- przy Sądzie
Okręgowym w Wilnie

dalenia funkcjonarjuszy, przeniesienia

WASZ

„

po-

wyjątków

re-

chara-

do władz

przedstawia

sposób,

należące

skowych

prośby

sprawie

tego powodzenia konceriu* pod wzgl
ędem
ai Pas a
arazem
Zarząd Opieki dziękuje
kim tym, kto z panią Wandą Towszyst.
i

odwołania

podoficerów

lowej z napisem „za ofiarną pracę*. zerwy d» służby czynnej
„— 6) W sprawie przyjmowa- kterze zawodowych.
žby

wojsko*

mi

świetnego

Windheima, L. Sempoliū-kiego,

—

i
a

Poranek symfoniczny
W

pio-

heima,
jest tyje
nieoraz dowcipu, że pudarzy
wykonawców

lińskiego, J. Kozłowski
klaskami i żądaniem
Polskim.

W
choć

w

niedzielę, dn.

S.

Wo-

cemi
EO

я

170.
się kolejny poranek symfonicz m. ode
ny wileńskiej
orkiestry
symfonic
znej

pod

żyńskiego. Początek

dyr.

A.

Wyte-

o g. 12 m. 30 Pp. Ceny miejsc najniższe.

Koncert na dwa fortepjany. W
16 stycznia w Sali Ktubu Handlowoją apiiąć
będzie miał miejsce bardze
ciekawy koncert na dwa forte
pian.
rot,
konserwatorjam
M. Kimont Jerynowej
i
R
wyzwolonej p. Fanny Krewer.
Obie
sobotę

wykonawczynie

są dobrze

znane kołom muz cznym Wilna, jako utalen
W. czasach przedwojennych towane pianistki.
gdy p. KimonttJacynowa zajmow

ała stanowisko prof. Petersburskiego Konserwatorj
ła ona niejednokrotnie w um, występowawielkich stołe cznych koncertach, przez co
zapewniła
sobie
wielki rozgłos.
Koncert na 2 fortepiany jest
RAT
przyjemną muzyczna
nowinką dla
ilna, tembardz

iej

że

program

koncertu

nader ciekawie (Bach, MoOPIEKA SPOŁECZNA I PRACA. are, Radimaninow,
— (b) Ruch graniczny W
Debussy, Lisz),
ubieg:
teresowanie
Ё
się
tym
koncert
łym roku w Urzędzie Starostwa pow"
ой w olbrzymialu
— (x) Stan
bezrobocia
e, zaś fiazwiska arlystak = ze
e
Wil.-Trockiego wydano 1029
ak: Wilnie. W ubiegłym tygodniu do mią župeinteo powodzenia,
;
S
una
pustek granicznych, przyczem zazna- Ola 8 b. m.w Państwowym
Urzęjuż są do nabycia w księgarn
i:

SAMORZĄDOWA

czyć należy,

że niektóre ;z nich wy-

przedstawia się

dzie

Pośrednictwa

Pracy

zanotowa-

dane były na kilka osób, ewentualnie 1YC" było ogółem 4450 bezroboinych

niezniszczalność? Oto, że stary ojciec ważne na kilkakrotne przejście grani- W liczbie tej uprawnionych
nakładał je na progu kościoła, a zdej- cy. Widać z tego, że jakkolwiek po- bierania zasiłku z funduszu
obejmuje
znaczny bocia — 925 osób.
mował,
gdy już mszą
była skoń- wiat Wil.-Trocki

i w t. zw. armji, już wieśniak narzekał. ną

i szarże... kupowane za

znikomą

swoje podziękowanie za ich poczucie T"US<ą
być wyłączane w dzień Od 8
rano do 3 pp. a to ze względu na
obowiązku obywatelskiego.

konsula, gdy
tekcjonalnie naszego
ten, w objeździe polskich kolonii, czona...
wstępuje do niego.—Tak, to ostateczW Rio spędzaliśmy

scu anegdota, gdy

Sprawozdanie zarządu i komisji
Rewizyjnej za rok 1925, wybory de
Zarządu i komisji Rewizyjnej i wolne

gdyż.
„Kadem*a to została
jeszcze _nienie
a nie Seminarium.
M 80.167. posiada 26 80267 firmę
zakończoną,
z powodów

wścieklica

p:

i Wil,-irockim (Karszenołówka

Zaprzekopy, Rudnica).

4 —

dniu

| -— (X) Redukcje

w

ostatnim

czasie

do pobezro-

robotników.

zwolniono

pracy: w wileńskich rozlewniach

rytusowych 63 robotników,

Przedsiębiorstwach

dowlanych w
Ów, › 0iaz w

w

od

spi-

4-ch

pizemystowo-bu-

Wilnie 250 robotnizakładach ; stolarskich

— Reduta w Teatrz

e na Poh
gra dzisiaj o godz, S-ej wiec
trzech akiach M. Bałuckiegoz, paz
«Dom otwarty», Jutro
ES<N.Y
© Kiszot» komedja A.
Fredry
zyk Z.
Moniuszk
i.
i
dramat
Rittnera <W a=
da
DAE
przygotowaniu « Wesele»
Wyspiańskiego.

2

Zarz

ąd Reduty uprzejmie prz
ypomina
Z: Sprawy zniżek 50 proc.
oraz wydawanie
bloczków

załatwia się od
3-ej. Bilety sprzedaje biuro godz. 1-ej do
wicza Jl (Kasą zamawiań) <Orbis» Mickieod
Kasa Teatru od 11—3 ej iod 9—43) oraz
5—8ej.

«Solidarność» wobec likwidacji firmy
zwolniono 16 robotników.
, Masowe to zwalnianie robotni-

WYPADKI

I KRADZIEŻE

я
Samobójstwo.
wo. Dnia
Dr
ków tłumaczy się ogólnym kryzysem
8 bm „We
w
wsi
Paniatycze gm, Wiazyńskiej
powiesił się we
finansowym i zastojem w przemyśle. własnej stodole
Filip Charywko, Pizyczyny
0. narazie nie ustalono.
— (x) Bezrobotni
kandydaci < _ — Iaj
emnicze zaginięcie.
na
wyjazd
do
pracy.
i
Według Szacka (Kon
iego 28) aaa
R
otrzymanych informacji z Urzędu Po- g!nięciu brataarsksweg
o 26 letniego St
średnictwa Pracy w ostatnim
czasie zam. w maj. Woronowo.
,
"e
=
Zacz
adzenie. W nocy na 12
zapisało się do pracy na
wyjazd
w powo
bm. z

kraju; ślusarzy 69, rymarzy 6, garba- dzieli duDorawczesnego zamknięcia piecą zacza, Hind
krawców 51, waryjska 38). a i Ilja1 Rutko: wiczowiei (Kai-

w pow. Duniłowickim (Li- rzy 21, szewców 323,

(b) Nosacizna

u

koni.

W

wczorajszym z rozporządzenia

władz weierynaryjnych
pow.
Wil.trockiego
w
majątku _ Dobrzyszki

«Żeby się tak „wżenić* w jaką
zgrzybiały
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dy czerwonoskórych indjan,
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tów
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„Syntax
der altturki-

danie

hipoteczne.

Wśród sfer przemysłowych, a nawet już i w prasie obiega szerząca

(40)

kościoła
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Wobec

Prócz tego w
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Auli Kolumnowej Uniwersytetu
od-

Moabicie) i pracuje nad językoznawstwem wschodniem.
Wobec tego, że religja mahometańska nie obarcza zbytnio swoich
duchownych pracą dr. Szynkiewicz wyraził gorące pragnienie
pracownia

pouczających dla kandydatów
misarzy spisowych,

na

w powyższych ter-

Dr. Szynkiewicz mieszka obecnie w

Z UNIWERSYTETU.

wschodnich

Strzemiński za wygłaszanie odczytów

6666

Nieuiszczone

głosów

tańskiego w Poisce dr. Szynkiewicz w najbliższym
do Wilna, gdzie zamierza osiedlić się.

ludności

podstawie rzeczywistego obrotu, przyczem przedsiębiorstwa,
nie prowaózące
prawidłowych
ksiąg handiowych, winne
wpłacać zaliczki według własnego
obliczenia.
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10 również przedsiębiorstw
sezonowych i entrepryz.
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18,

bieżącym
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GIEŁDA WARSZAWSKA,
12 stycznia 1926 r.
Dewizy i waluty:
Tranz.
Sprz.
Kupno.

nasz

Polskiego

do Wilna,

Dr. J. Szynkiewicz zamierza utworzyć katedrę
języków na U.S.B.

wywozie

eksporcie masła i mięsa. Nadzieje na
uzyskanie
przez przemysł łotewski
większych zieceń ze sirony Rosji Sow.
zawiodły. Stagnacja
panuje również
na rynku wewnę!rznym, któremu słaba siła kupcza chłopów daje się kardzo we znaki.

bilans handlowy jest rękojmią, że doptyw walut do Banku
dzie wzrastał i nadal.

przybywa

ilość specjalistów tych języków, a przemysł i handel nasz na wschodzie
mowy tureckiej i
nej import do Łotwy ożywia się, nie maję do spełnienia wielkie zadania, rozpowszechnianie

wych.

liczka za 1 kwartał; od roku zaś 1927
w jednym terminie do 15 maja będą
płatne: różnica między dyfinitywnym
całorocznym
wymiarem i uiszczonemi
(półroczne
wymiary
znosi się)
©raz zaliczka za I kwartał.

Nowopowstałe

gospodarcza

skiego Ministerstwa Skarbu skutkiem
zapowiedzianych zmian w tarytie cel-

jątkowo do dnia 15 maja) wpłacić do
kasy skarbowej zaliczkę
ma podatek cena fr. stacja załadowania 22.50.
Żyto kongiesowe 687 g/l (117),
obrotowy w wysokości
dwóch piątych kwoty,
wymierzonej za Il pół- cena fr. stacja załadowania 22.50.
Otręby żytnie, fr. Warszawa 15.75,
rocze 1925 r. (będzie to ostatni wyTendencja zniżkowa. Obroty małe.
miar półroczny, który zostanie dokonany do dnia 15 marca b. r.) Podat.
Kronika zagraniczna.
nicy ci mogą jednak wpłacać zaliczki
w terminach miesięcznych—w wy— Rozwój przemysłu w Rosji.
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stwą na rzecz bezrobotnych i Sposoby współdziałania z organami powo-

do roziaczania

Pogotowie

„_

— Pożar, Dnia 12 bm. zapaliła
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b. m. w Delegaturze Rządu odbędzie
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w
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było obejogó'nej przestrzeni 75000 kiiometrów. mować
okiem w każdym kierunku

uczony SteLaicy do dnia dzisiejszego mnie- arktycznej, a kanadyjski
Smith Sund i Elesmere zostało
mogły się wykazać większemi zdobyfenson
uważa,
że
«biegun
niedosiępi
;
mają
jeszcze,
że
właściwym
celem
kilkakrotnie przebyte przyczem odkryczami:
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