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Czwartek
4, otwarta

od 9 do 3. Telefony:

wołają:

ogłaszają
polityczni,
podobnie jak aforyzmy o kobietach
wygłaszają zazwyczaj ludzie zawie-

tu człowieku gdy «najstarsi ludzie>
nie pamiętają w Paryżu takiego chło- dzeni w miłości.

Dużo

jest

jednak

du! J-kby wczoraj jeszcze była istna uroku w
tem
kolejnem
otwieraniu
wiosna — a dziś... ręka kostnieje
od Swych kart przez wszystkich prawie
zimna w pokoju, że pisać literainie
trudno. Mróz.
Przeszło 10 stopni. działaczy z czasów wojny Światoweje
wówczas,
Gazety pełne wiadomości
o
nieby- Ludzie którzy decydowali
wałych śniegach spadłych
na caiem partnerzy w grze stanowiącej o lopołudniu Francj,
W Awinjonie leży sach świata — pokolei pokazują swe
śnieg — i ani myśli topnieć. W Tukarty.
luzie 30 centymetrów śniegu, komuMówmy
jednak o pamiętnikach
kacja utrudniona. Z Marsylji donoszą
przedwojenne. W
o mrozie.. 22 stopniowym! Pociesza- opisujących czasy
my się jedynie tem, że w Leningra- świetnych kartach memuarów
wieldzie (on że Petersburg)
było
temi kiego wroga Polaków i tego, kiėredniami 35 stopni. Rozumiemy Celsju- mu p. Louis, b. ambasador Francji w
sza ale i to dobra doza.
Prawie tyle ile o mrozie
mówi Petersburgu, —przypisuje główną wisię o podrożeniu mieka — wszyst- nę w wywołaniu wojny światowej—

kiego o 5

centymów,

228, drukarni 262

sprzedaży

detalicznej

Opłata

cena pojedyńczego

pocziowa

„_

ale

Francuzi

reakcji.

Jak się

jednak

okazało, intryga gen. Trepowa
była
zbędna. Zarówno najwybitniejsi dzia.
łacze
społeczno-polityczni
rosyjscy

ówczesnej,

jak

i ich

cesarz

równie mało posiadali
wyczucia potrzeb państwa.
Czy później to się zmieniło? Oto
co

nam

ui. Majora

n-ru

pizynoszą

niedawno

wyszłe

z pod
prasy drukarskiej
pamiętniki
Mikołaja Włodzimierzowicza Rodzianki, marsz. IV Dumy Państwowej.

się

ST. ŚWiĘCIANY — ul. Rynek 28
ŚWIR

Mackiewicza 63

15 groszy,

CENA OGŁO>ZEN:
та tekstem 10 groszy.

|

—

ul. 3-со Maja 5

WILEJKA
Wiersz

milimetrowy

Kronika

RZĄD

przez

Prezydenta

stra

min ster finansów p. Reinhold
(demokrata),
minister gospodarki p. Knrtius (niem. partja ludowa), minister pracy

ks. Brauns
powanych

(centrum),

p

Marx

minister sprawiedl wości i obszarów

(centrum),

minister

Re chswekry

minister Poczt p. Stngel (bawarska partja ludowa),
mun kacji p. Krohne (niem. partja ludowa).

Teka

ministerstwa rolnictwa pozosiaje

Luthera.

oku-

jen. Gessler,

mnister

narazie

w

ko:

ręku

p.

Nowy

ambasador

Francji w Polsce.

ambasadorze
Bairere.
Następnie przydzielony
był do centrali
ministerstwa spraw zagranicznych
gd.ie pracował pod dyrekcją Berthelota. W trzy lata potem zajął po nim stanowisko dyrektora
spraw politycznych. Laroche zajmuje się pozatem pracą literacką.

p. Aleksandra Izwolskiego— znajduNa to Rodzianko prawy-paździer=
bardzo czujni
rachmistrze,
Wiedzą, iemy opis starań Stołypina o
pozy- nikowiec, monarch sta, obszarnik, kon=
Odpowiedź Brianda na demarche von Hóscha,
że od rzemyczka do koniczka
może
skanie
„działaczy
społecznych"
w
serwatysta
odpowiada
następującą
cena mleka dojść do któż wie jakiej
PARYŻ, 20 I. Pat. «Journal donosi» że Briand odpowiadając ambawysokości. Cena obecnie 1 frank 25 charakterze ministrów jego gabinetu. kontrpropozycją:
sadorowi won Hóschowi
na uczynione przezeń
demarche zaznaczył, że
za htr.
Miało to miejsce po 21 lipca 1906 r.,
Dobrze. Proszę jednak Najjaśniejszemu niemoże być w chwili obecnej mowy 0 .zredukowaniu wojsk
francuskich
Umarł Lorin. Z jego „Les Hydro- po rozwiązaniu | Dumy i mianowa* Panu powiórzyć moje warunki. Do mnie w Nadrenii.
pathes* powstał «Le Chat Noir». niu Stołypina premjerem zamiast cięż- wyłącznie będzie należała nominacja mini*
Nie jeden z jego

„hidropatów*

do-

szedł do wielkich dostojeństw i splen- komyślnego
dorów, jeden był członkiem Akademii,
drugi Komedji
Francuskiej, inny w
handlu zasłynął, a jeszcze
inny w

malarstwie; byli i tacy, co poumierali
z mnogiemi na piersiach ordesami...
Jego

uczeń,

Salis;

dorobił

się

w

„Czarnym Kocie" okrągłego miijona.
Niestety, takie znakomitości ja Lorin
zbyt mało znane są po za Paryżem.
A z jego „ducha” iież to powstało
kabareiów po całej Europie.
A i na
drugiej półkuli globu. A o Lorin'ie
kto pamię a? Niki.
Paryskie „wypadeczki” tak zwane
„bieżące*
nic mnie nie obchodzą,
zwłaszcza kryminalne. To dobre dia
»czerwonej* prasy. Wszelako poczuwam się do obowiążku zanotować, że
zbrodnie
i morderstwa
rozpleniają
się w Paryżu w sposób zatrważający. W biały dzień, o pierwszej
po
południu, dwóch
drabów
morduje
właścicielkę małego baru, rabuje 150
franków

i ulatnia

się.

Co

jednak

i w

Goremykina. Jak wiadopo rozwiązaniu | Dumy (do cze-

bywa

stale

we

Francji

sensację,
rabunku

Regulacja długów francusko-rumuńskich.

mo
PARYŻ 20 I. Pat. Rumuński
minister finansów
Bratianu odjechał
go władza ówczesna miała wszelkie żęta powinni być usunięci od czynnej dzia- do Bukaresziu. Przed wyjazdem oświadczył on przedstawicielom prasy, że
prawo) członkowie tej lzby
zebrali łalności i żaden z nich nie będzie miał prawa powieizył posłowi rumuńskiemu w Paryżu i Londynie misję kontynuowa*
się w Wyborgu i wydali do ludności być na froncie. Cesarzowa powinna być od- nia rokowań z ministrem Doumerem w celu osiągnięcia porozumienia w

sunięta od spraw państwowych, pojechać do
Liwadji i mieszkać tam stale nigdzie nie
wyjeżdżając. Najjaśniejszy Pan będzie się
Jednej kopiejki do skarbu, jednego re. musiał pogodzić ze wszystkimi ni.słuszkrutą do wojska dawać nie należy, Wszyscy niż przez niego obiaźonymi ministrami. Po*
razem brońmy praw naszych. Żadna siła nie liwanow będzie pomocnikiem Cesarza w
zwycięży jedności ludu. Obywatele! W tej Siawce, Żukowski ministrem wojny. Wszystwalcz wybrańcy Wasi będą z Wami.
kie moje warunki zostaną ogłoszone
pu-

manifest, którego
wa następujące.

sens streszczają sło-

Manitest ten uchwalony na zebra- blicznie.
Oczywiście były to warunki pro:
niu w Wyborgu,
w kiórem udział
wokacyjne
i rewolucyjne. Nazywając
wzięło 190 posłów,
przeważnie karzeczy
po
imieniu
można powiedzieć:
detów,
a któremu to zebraniu prze-

wodniczył

kadet

prof,

Muromcew,

były to warunki

idjotyczne.

Eozalto-

sprawie uregulowania długu rumuńskiego.
weniualny układ będzie oparty gna tych
z erykańsko-rumuński.

Szwajcarja nie

uzna

Minister wyraził nadzieję,
że
samych podstawach co układ

Rosji Sowieckiej

„GENEWA, 20 I. PAT. „Journal de Geneve*
pisząc o stosunkach
rosyjsko-szwajcaiskich zaznacza, że Szwajcatja odnosi
się odmownie do
sprawy jakiegokolwiek uznania Rosji Sowieckiej.

Pożyczka

zagraniczna

Pomyślny
RYGA, 20 I. PAT.

przebieg

Minister finansów

dla Łotwy

głych

lat 20-stu

i spokojnie

powie-

obowiązywać

żonki

nem.
trzy

do trzymania

zamkniętej

w

Mianowanie
równało

swej

miejscu

Rodzianki

się chyba

mał-

kuracyj-

na lat

abdykacji

ce-

sarza. Żądanie aby żaden z wielkich
książąt nie był na froncie godziło
przecież także w w. ks. Mikołaja Mikołajewicza,

którego

Rodzianko uważał

później

bezpańskiej

rokowań.
wyraził

nadzieję,

że toczące

nadmienić,

historyczna
że odpowiedź

możeby inaczej wypadła,
interlokutorem

nie

=

był

W. dniu

gdyby jego
Protopo-

pow. Temniemniej jednak pozwolimy
sobie charakter rozumowania
Ro-

OESAESTTJA CPK

TOO IRAS RDSDNASTINATI

Druga rocznica šmierci Lenina.
Dzień żałoby w Z. S. S. R.
21

stycznia przypeda druLenina.
Od sze-

nam ga rocznica zgonu

Rodzianki

pan

UTENA

minus

3 miljony cudzoziemców, a p. Maury-

Mam w moim notatniku
z lewicowego, wcaie nawet

wycinek
radykal-

nego dziennika „Volontć* z dn. 7
grudnia r. ub. jest tam mowa, o odStawieniu do granicy „38 Polaków z
których większość stanowią żydzi” (!)
Tak. Trente huit Polonais pour la plupart Juifs. Nie trzeba lepszego przy:
kładu jak Frarcuzi nie mogą połapać się co do roli jaką grzją żydzi—w
Polsce.

byłoby

Posłuchajmy

przyjmować

ców dochodowych,
to znaczy,

ideałem

qui

rapportent,

kiesze-

którzy mają pełne

nie i mogą co się

Tych

dalej.

tylko cudzoziem-

38 Polaków

zowie wydawać.

przybyło

do Fian-

cji szukając zarobku i pracy. Dobre
i to. „Potrzebujemy meteków*
(metekami lub „metojkoj* zwano

w Ore-

cji starożytnej cudzoziemców obOwią-

zanych płacić podatki i pełnić służbę
wojskową). Czy pozwolić im natu-

wśród

czyściej. Według instrukcji

pagandy

komunistycznej

flagi

ralizować się? To zależy... od
pogiądu. Pożądani oni czy niepožądani?
Artykulik w „Volonić*
zatytułowa- prowadził
ny: „Indćsirables*,

Bez komentarzy.

»оФФФФФФФоФФоФоФооФФФФФо

skarbowej

sanacji

Warunki

i gospodarczej.
Odczyt prot. Władysława

Odbędzie się

piątek

dn. 22 bm.

o g. 8

lokalu Stow, lechników,
Wileńska 33.
dla członków i wprowadzonych
członków bezpłatne.

m. 15 wieczz
Wejście

w

Zawadzkiego.

w

takie

pertraktacje

reakcjonista gen. Trepow.

do utworzenia
ministerstwa.

skrajny
Zdążał on

jednolicie kadeckiego
1510%а

intrygi

gen.

Tre-

we

wszyst-

być

opuszczone

powa polegała na tem, że ów skrajny reakcjonista był pewien, iż jedno- tyczny popierając zredagowaną
licie

kadeckie

ministerstwo

bardzo

od

godz.

i popchnąć go

w obję-

Masowe

Dzień 21-ро

6,20—do

areszty w Odesie.

Funkojonarjusze G. P. U. dokonali w ostatnich dniach masowych aresztów wśród
mieszkańców Odessy. Aresztowano przeważnie oficerów b. armji carskiej pod zarzutem
szpiegostwa na rzecz Polski ' Rumunii.
Za

duszę

o godzinie

8-ej rano

na któ'ą zaprasza
i życzliwych.

1

armji, innemi

nizuje prikaz Nr. l-yj.
Nie bądźmy jednak
Przyznajmy,

że od

słowy

polo-

pesymistami,

powstania

Polski

przez

pełnie kto inny. Tosamo

da się po-

wiedzieć o innych działaczach lewicy
i prawicy, Ale zapominać także nie

1926

rok,

do bud-

które

zostaną

wniesione na specjalnie
w tym celu
zwołane posiedzenie rady ministrów.
Poprawki
te jeszcze w bieżącym
tygodniu zostaną
przedłożone marszałkowi sejmu
dla prezesa
komisji

budżetowej.

Na pierwszem posiedzeniu komisji
budżetowej,
które zosianie
poświętemu

przedłożeniu,

minister

skarbu wygłosi cłuższe expose 0 Sytuacji finansowej i gospodarczej kraju oraz o zamierzeniach rządu w tej
dziedzinie na najbliższą przyszłość.

Posiedzenie

komitetu

micznego

rady

WARSZAWA.

ekono-

ministrów.

20.1. (tel, wł. Słowa).

Najpliższe posiedzenie komiteiu ekonomicznego
rady ministrów
odbędzie się w piątek.
Do najważniejszych spraw jakie na tem posiedzeniu będą rozpatrywane należą: wniosek ministra
spraw wewnętrznych ©
regulowaniu cen ariykułów pierwszej
potrzeby

i wniosek

ministra

spraw

wojskowych w sprawie wywozu zagianicę owsa. We wniosku tym minister spraw wojskowych wypowiada
się przeciw dalszemu wywozowi owsa, gdyż zagraża to interesom armii,
tegoegłównego odbiorcy owsa.

Badania delegatów
Trustu

Bankers

trwają.

:

WARSZAWA, 20-I. (żel. wł. Słowa),
Wbrew doniesieniom jednego z dzisiejszych pism porannycn,
dowiadujemy się z wiarogodnęgo źródła, że
dotychczas badanie organizacji i dochodowości polskiego monopolu tytoniowego przez ekspertów Bankers
Tiusiu nie posunęło się tak daleko,
piac.

—

będą

wykonane

co

za

0 zakończeniu

Przypuszczalnie
iem

w

idzie,

tym

prace

te nie

tygodniu, a

nie może

być

rów-

nież mowy o bliskim wyj:ździe specjalnej delegacji poiskiej do Ameryki

w celu stinalizowaria umowy o po2усгКе zagraniczną dla Polski.

Polski z Rosją.

WARSZAWA 201. (żel.wł. Słowa).
Grudniowa statystyką handlu poiskiego z Rosją przedstawia się jak nasiępuje:
Przywieziono
do Poski 75

wagonów

ny

towarów—z

rudy

Żelaznej,

tego 52 wago-

20 ryb

Polska

sprzedała

tkanin

baweinianych,

i 3 olei.

Rosji: 77 wagonów
2 wagony

ma-

Województwo
WARSZAWA

wileńskie.

20.1. (żel, wł.Słowa)

W najbiiższych -dniach ukaże się w
Dzienniku Ustaw ustawa o przemia-

nowaniu

wiieńskiego

ee

skie.

W

ckręgu

na województwo

kolegów

zinaiłego

admini-

wiień-

sprawie kredytów dla

rolnictwa.
WARSZA WA, 201. (żel. wł. Słowa),

Dziś

w południe

minister rolnictwa

p. Kiernik oabył

konterencję z dyre-

kiorem bauku rolnego
p. Sianiszewi na temat kredytów
dla rolnic-

wa.

Przygotowania
do realizacji
listy proskrypcyjnej,
W

WARSZAWA

związku z

rolnych

20.1, (żel, wł, Słowa)

pracami
przed

ministerstwa

wydaniem

roz-

do ustawy o

m-stwa p.

Radwan wezwał do Warszawy preze»
sa okręgowego urzędu ziemskiegow

Poznaniu. Stoi to w
celacją

majątków

przyjaciół

Ustawa

RODZINA.

szem problem istnienia Polski da się
porównać do wyścigu.
Stronami
w

tym wyścigu są:

coraz to groźniejsze

międzynarodowe

położenie

Polski

dzimy w dziedzinę pesymizmu wprost
Przyznać _ bowiem
beznadziejnego.
musimy, że jakkoiwiek wzrost zmysłu

widoczny,
niewystar-

Cat.

związku z par-

państwowych

Poznańskiem.

TOEYZZERAARIEWICZ PERINRSOKIENPIE
sprawami

kończy obec-

reformie rolnej, kierownik

Pułkown ka weterana 1863 r. Kawalera Orderu Virtuti Militari, ziemianina
Ziemi Wileńskiej zmarłego w Atenach dn. 27 grudnia 1925 r. odprawiona
zostanie Ntsza Święta w Kościele Św. Piotra i Pawła w sobotę dn. 23 sty:
€znia

skarbu

porządzeń wykonawczych

Mineyki

Zygmunta

budżetu,

nad poprawkami

na

reform

ustawę
o naczel- należy, że nasze położenie międzyna- państwowego jest u nas
władzach wojskowych, która rodowe staje się coraz trudniejsze, to jednak o wiele, wiele
proklamuje suwerenność Sejmu nad coraz groźniejsze. Stąd, zdaniem na- czający.

min. Sikorskiego

prędko i łatwo zrazić potrafi ces. Mi- nych
kołaja ilego

6,30 wieczorem.

w 1918 r. wzrastanie zmysłu państ- wzrost zmysłu państwowego w spowym. Dowodem tego jest fakt, że wowego wśród społeczeństwa pol- łeczeństwie polskiem.
podczas debatów
nad konstytucją skiego jest nader widoczne. Thugutt
I tutaj dopiero, po uznaniu słuszposłowie z prawej strony Izby prze- z 1918 r. a Thugutt obecny to zu- ności takiego ujęcia problemu,—wcho-

ciwdziałali zbudowaniu silnej władzy
naczelnej. Dzisiaj popełniają błąd iden-

2еш

pań-

biur pro- stawicielstwach zagranicą. Flagi mają

kich organizacjach komunistycznych,
komsomolskich odbędą się odczyty,
w wojsku zaś Specjalne
pogadanki
ma temat Lenin i jego „nauki*.
We-

społeczeństwa.

więcej tego zmysłu państwowego od
Dzisiaj chyba powiedzieć można, swoich obywateli wymagać musi.
że Rosja potrzebowała władzy silnej,
Kwestja reformy rolnej jest spraże obalenie tej władzy Silnej—samo- wą interesów
państwa. Przeciwstadzierżawja, wtrąciło Rosję w chaos, wiając się ostatnio uchwalonej ustaktóry trwał aż do chwili, w której wie bronimy interesów państwa. Ustażelazna pięść bolszewicka nie stabili- wa ta godzi
w piodukcję
rolną, a
zowała z powrotem niewoli narodu więc w najżywotniejszy
z interesów
rosyjskiego. Lojalna współpraca spo- państwa. Dlatego też z taką niechęcią
łeczeństwa z caratem mogłaby niedo- spoglądamy na ten prąd ugody z reuchwaleaia
puścić do systemu Rasputinowskiego formą, który pomimo
i rewolucji, Lecz najlepsi, najbardziej szkodliwej ustawy agrarnej zapanopatrjotyczni Rosjanie ówcześni zama- wał nad
umysłami nietylko całego
ło na to mieli: zmysłu państwowego. związku ludowo-narodowego, lecz jak
Jak dalece możliwą była wówczas się zdaje
i redakcji
Warszawianki,
współpraca rządu ze społeczeństwem, Nie można być zanadto skrajnym w
jak dalece
dla tej myśli
pozyskany obronie interesu państwowego.
był Mikołaj ll-gi świadczy o tem naUstawa agrarna jest dzieckiem
stępujący
epizod
historyczny.
Oto lewicy. Ale i sejmowa
prawica nie
równolegle z pertraktacjami Sitołypina; zawsze się rządzi zmysłem państwo-

Ministerstwo

nie prace

Sstwowe
zawieszone
na gmachach
rządowych oraz we wszystkich przed-

styczcieli Dumy w jego ministerstwie. W
nia
ogłoszony
został
jako
dzień
żadzianki nazwać apaństwowym i rewo° cy Waleife w „Paris - Midi* woła, że konferencjach tych, które tak ciekawie
łoby
w
Z.
5.
5.
R.
(a.b.)
cudzoziemcy wgryzają się we Francję opisuje p. lzwolski—brał udział sam lucyjnym.
jak mysz w sei! Wyrażenie
*
się nie Milukow. Jednakże umiarkowani libedo zbyiku wersalskie. P. Waleffe jest
Bryl i towarzysze w Petersburgu.
odmówili Stołypinowi
swej
My Polacy mamy zmysłu pań:
tego zdania, że należałoby osiediają- rałowi
Uważali,
że „kraj” jest stwowego
nierównie więcej, aniżeli
cych się we Francji cudzoziemców współpracy.
Dalsza serja cielęcych zachwytów.
wszelkiemi sposobami zniewalać aby zanadto wstrząśnięty i „zdenerwowa- go mieli posłowie w l-ej Dumie roZ Rygi donoszą: 16-g0 b. m, w Grand-Hotelu w Petersburgu bolszewicy
się naturahzowali t. j. aby
ów»
przyjmo- ny“ rozwiązaniem |-ej Dumy i że ich syjskiej. Ale pomiędzy olbrzymią Ro- wydali bankiet na cześć «pailamentarzys'
polskich.
Wygłoszono
szereg
przemówień. Pos. Bry! w odpowiedzi na mowy
dygnitarzy sowieckich zachwywali obywatelstwo irancuskie. Niech udział
w takiej chwili w gabinecie Sją, a odrodzoną Polską zachodzi ta cał się wynikami sowieckiego nustrcju. Ogólną uwagę zwracała nieobecność Zipoczuwają się do obowiązków wzglęministrów
zmniejszy ich popularność różnica, że nasze państwo nierównie nowiewa na bankiecie.
dem Francji na równi z autochtonami!
plus

Poprawki

nutaktury,72 naczyń emaijowanych, 41
"maszyn i narzędzi roiniczych, 24 padług uchwały prezydjum
C. K. W. rafiny i 16 wagonów pozostałych ław aniu tym zostaną
opuszczone ną dunków.

regu dni na całym terenie Z. S. S. R. dziesięć minut wszystkie
prowadzone były przygotowania aby
obchód żałobny wypadł
jak najuro-

i Rząd.

Handel

gdańskim.

ks. O'Rourke.

wojsk

każe

biskupem

GDAŃSK, 19-1. PAT.
Tutejsza prasa ogłasza dzisiaj dwie bulle papieskie dotyczące utworzenia djecezji gdańskiej oraz powołania na stanowisko biskupa gdańskiego dotychczasowego administratora apostolskiego

za jedynego kan-

Rosji.

Ścisłość

Ksiądz O'Rourke

ten sam

dydata na Naczelaego Wodza

Sejm

by mogła być mowa

do pomyślprzywiązanie
Mikołaja ll-ego się rokowania w sprawie pożyczki zagranicznej doprowadzą
marsz. | Dumy, był oczywiście aktem wane
nych wyników.
Ostateczna
decyzja
w tej sprawie
będzie należała do
do
żony
było
znane,
ale
żaden
morewolucyjnym.
Dzisiaj możemy
te
Sejmu. Pożyczka ma wynosić 10 miljonów dolarów płatnych w okresie
stosunki oceniać z perspektywy ubie- narcha nie mógłby się publicznie 25 lat.

to dzieć, —że cała ta papierowa rewolu14 cja skończyła się kompietną klapąi
letniego chłopaka z
Szerokie
masarni
pizez kompromitacją jej autorów.
trzech jego kolegów
i przyjaciół, Jeden masy nie czytały nawet
manifestu z
liczy 18 lat, drugi 17, a trzeci... czter=
Wyborga i przysłużył się on doskonaście. Sprawa była z gó y od dawnale
do wzmocnienia reakcji. Razem
na ukartowana. Chłopak
miał przy
zaś
z
chaotycznemi, patetycznemi i
sobie 210 tranków; koledzy
zwabil.
go na puste tereny gbzieś
za mia- akademickiemi debatami | Dumy mastem i tam udusili szalikicm. Pienią- nifest z Wyborga
stanowił tylko dodze zaś zaraz przehulali i przepili. wód, że inieligencja rosyjska bliższa
Wykryci i aresztowani przyznali isię.
jest rewolucyjnego patosu aniżeli myNie od dzisiaj domagają
się paryskie dzienniki ograniczenia
napły* śli państwowych.
wu do Francji a osobliwie do PatyPomimo jednak tekstu manifestu
ża — cuuzoziemców.
ż Wyborga
Stołypin
konferował z
„Petit Parisien* obliczył, że przepartjami Dumy o udział przedstawiParyżu wywołało lekką
zamordowanie w celach

strów. Muszę być mianowany
najmniej
na
lat trzy z przywilejem
nieusuwalności
ze.
stanowiska premjera. Wszyscy wielcy ksią:

na stronie 2-ej i 3-ej 30 g
W n-ch świątecznye

proc. drożej

cone

Redukcja wojsk w Nadrenji wykluczona.

spr. zagr.

o 20

Hin-

Kanclerz p Luther, minister spraw zagranicznych p. Stresemann (niem. partja ludowa) minister spr. wewnętrenych
p. Kiilz
(demokrata),

:

Mickiewicza 24

iub nadesłane 40 gr.

W NIEMCZECH.

Na jesieni 1916 r. zjawia się u
20.1 PAT. Nowomianowany ambasador francuski w Warpopularnego pizewodniczącego Dumy szawiePyRYŻ
Laroche liczy 54 lata. Rozpoczął on karjerę dyplomatyczną w Rzy:
były wice-przewodniczacy teiże Dumy mie przy
a ówczesny min. spr. wewn. Protopopow i proponuje mu
objęcie prezydjum rady ministrów
i tekę mini-

jednoszpaliowy

reklamowa

BERLIN, 20.1. Przewlekłe przesilenie gabinetowe zakończyło
wczoraj późno

wieczorem.
Skład nowego rządu, zatwierdzony
denburga jest następujący:

:

POWIATO WA—ul.

oraz z prowincji

NOWY

cia skrajnej

doby

—

uiszczona ryczałtem

Jest po-

ne na zimę, piece bynajmniej nie przystosowane do opalania
serjo. | żyj

LIDA

a

twornie zimno! A bardziej w mieszPamiętniki
polityczne
kaniu niż na ulicy. Okna nie opatrzo- przeważnie nieboszczycy

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSŻYRSKI — Związek Ziemian

redakcji 243, administracji
W

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

172

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ш. Wieńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80

Wyś cig.

Paryż, 15 stycznia,
Zimno. Bardzo zimno. Jest mnótakich, którzy

BARANOWICZE — ul. Szosowa
BRASŁAW — ul. 3-go „Maja 64

21-go stycznia 1026 r.

PRENUMERATA
miesięczna z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 żł,
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259

stwo

ODDZIAŁY:

w

stemplowa,

WARSZAWA. 20—|, Pat, Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmowej Ko-

misji Skarbowej

przyjęto

czytaniu projekt ustawy

Z przyjętych postanowień

w

trzeciena

stempiowej.

zasługują

na uwagę: obniżenie opłaty od ubez-

i pieczeń z 3 na 2 proc., obniżenie оpłat od weksli opiewających na drobne

kwoty

do

60

zł. na

20 gr., uchy-

lenie obecnie obowiązującego przepisu częściowo
unieważniejącego u-

mowy

mieszczące

sprzedaży.

zaiajenie

ceny

HRRSEEZENNJI asian» SOEREEZT
ZORY
RWAW
НЕВ
Y

CY JST

CZŁONKIEM

$

ECHA KRAJOWE |
majatki

byłym

nie mogą

ważny krok, ustalając

własno-

bierców bohaterów narodowych — Wyrok Sądu Okręgowego w Piisku —
Majątek Witwiniec przyznauy p. Ma-

rji Uszyckiej.

Sszycki”j, córki ś.p.

zwiot

na Polesiu przemajątku „Witwiniec* wa,
który prze-

ciwko
jął ten
władze
Jest
domy
skiego

Skarbowi Państ
majątek, skonfiskowany przez
:
rosyjskie.
to pierwsza po — sprawie o
w Warszawie Andrzeja Zamoy— sprawa sądowa przeciwko

Skarbowi Państwa o zwrot rosyjskiej

konfiskaty.

do-

trzeba

nie

Tłumaczyć

niosłość kwestji dla mnóstwa u nas
rodzin. ileż to majątków zostało przez
rząd rosyjski skonfiskowanych po ro-

ku

ileż

cim;

1863

uległo

ich

przymu-

Gwałt
sowej (Rosjanom) sprzedaży!
rabunek.
to był uczyniony, formalny
Rząd rosyjski karał tym sposobem
pol:
patrjotów
najpłomienniejszych
rozbądź
ych,
towan
depor
bądź
skich,
—
strzeliwanych i wieszanych. Karał

wydzierał

do siódmego pokolenia bo

ich mienie

spadkobiercom... jak innie-

na zawsze.

popiołów. I odrodzić się powinna z
nią razem na ziemi naszej nieszczę|
snej — Sprawiedliwość!

w
Po stronie p. Uszyckiej stawał
Warz
jej sporze ze skarbem adwokat

szawy p.
Wspaniała

czy

donoszą,

że wsród

wojska

litewskiego

Kownie

dzone

do

na

czele

którego

lit. W oddziałach

są

pogadanki

na

stanął

mjr.

przez

temat

Żukowskas

zaufanych

Wilno

i jego

Prócz tego wyłoniona akcja z komitetu
nasz zajmuje się propogandą wśród włościan oraz

wyjaśnić tę sprawę zwiócił się
współpracownik
do p. Wędziagol-

duszów na
Wśród

skiego.

Wędziagolski

pro-

cele wojenne.
wojska panuje

przekonanie,

w Wilnie. Agitatorzy w dużej

oświadczył,

liczbie

że

O$ci w

prowa-

kilku ludzi ubranych

„walki o Wilno“
zbieraniem
fun-

Wielkanoc

po

Władysław Szyszkowski.
jego obrona przechyliła Pierwszej Sądu Najwyższego z r. 1922 uwagi na nieobecność
na stronę powości

p.

Białorusinów.

Helimana

herold

W artykule tym,

na

hymnem

pochwalnym

na

jazd Rosji na Polskę i
do Polski?

Francja a
Anglija,
Kiedy
interwenjowały
znie
matyc
dyplo
a
Austrj
maju 1863-go na
w Petersburgu w

po

rosyjsku

<by-

że monarchja runęła a na Kremlu

później głęboka

troska.

Ludzie ci nie wie-

Gzieli absolutnie o zmianach jakie zaszły w
w
ostatnich dziesięciu
latach. Gdy
wy*
jężdźali na polowanie na tok! w przesmyku
eriaga nic jeszcze nie zapowiadało wojny
światowej W czasie jednej z gwałiownych

burz, wątły ich statek został rozbity i tylko
15 ludzi z załosi uratowało się. .
Od tej chwili
pędzili
м niedoopisania

ciężkich warunkach żywot ludzi skazanych
na zagładę. Nadzieja w pierwszych msiesiącach dodawała im sił do przewwania
swego losu. Co dnia wyglądali na horyzoncie

masztu

czy

smugi

życia ludzi kuituralnych.

dymu— znaku

IAijały jednak daie

i miesiące, lata, i ani razu tak wyczekiwany
sygnał zbawienia
na
szaiym
hoiyzoncie
łodowatych
wód nie ukazał się.
Dopiero
teraz "gdy minęło lat dziesięć i wszelka

nadzieja już zginęła, do brzegu przybiła
szalupa sowieckiego krążownika.
Z
pi
TIE SKK SIS SAT
TAU
SATANTITTTA

Ingres ks. arcyb.
Adama Sapiehy.
„.

W ubiegłą niedzielę odbyła się w
Katedrze na Wawelu uroczystość nadania ks. biskupowi Adamowi Sapie-

że godności arcybiskupa i metropolity krakowskiego.
Zebrały się reprezentacje licznych
stowarzyszeń i organizacyj
katoli-

ckich ze sztandarami, stowarzyszeń
kulturalno-oświatowych, Sokoła, młodzieży

akademickiej

i t. p.

dżającego od placu

na cześć

Nadjeż-

Bernardyńskiego,

ks. arcypiskupa powitała kapituła katedralna w pobliżu
Smoczej
jamy.

Stąd, pod

baldachimem,

kroczył ks.

metropolita, przy śpiewach
nych, do katedry wawelskiej.

kościel-

W. prezbiterjum
zajęli miejsca:
wojewoda
Kowalikowski, komisarz
rządu Ostrowski,

grono

posłów

sej-

mowych. Z przedstawicieli wojskogenerałowie
wości zajęli miejsca:

Szeptycki, Kuliński, Tinz, pik. Augustyn i wszyscy
dowódcy
pułków.

aka-

senat

Nadto zasiadł w stallach

demicki
i kapituła
metropolitalna.
Naprzeciw tronu arcybiskupiego zajęli
miejsca
czterej biskupi:
Łoziński,
Hlond, Kubina i Homar.

O godzinie 9.30

ks.

metropolita

Sapieha zasiadł na tronie, poczem
mszę św. odprawił ks. biskup
Wałęga z Tarnowa.
Po
mszy
świętej
rektor seminarjum
duchownego, ks.

dr. Rospond odczytał

Kanaryjskich.

bulię papieską.

Po
odczytaniu
bulli
papieskiej
złożył książę metropolita
na ewangeljię przysięgę wierności Ojcu św. i
wyznanie wiary—poczem ks. biskup
WWałęga włożył ks. metropolicie
na
ramiona paljusz metropolity. Ks. me-

ulega żadnej wątpliwości, że żaden bez względu na to, czy to BoiszeMADRYT, 19.1 (PAT). Prasa donosi z Los Palmas (wyspy Kanaryjskie),
że
nawet najlepiej płatny
urzędnik
na wja, czy Litwa. Dziś tam taki ustrój,
szalał tam awałtowny huragan, który zniszczył okolice Los Paimas.
Huragan
zburzył ж
ziemi skarbowej nie wyprodukuje te- jutro już może być inny.
liczne domy i zniszczył wiele linji kolejowych oraz dróg. Plantacje bananów
zostały
go, co wyprodukuje właściciel tejże
Uważam tylko że nie powinno się spustoszone. Zniszczeniu uległa również większa część ulic wieju miast.
ziemi, gospodarując na niej dla swe- robić z siebie błaznów i manekinów
go dobra i dla przyszłości
swej ro- wówczas, kiedy jedzie się zbadać gotropolita odprawił następnie sumę
dziny.
(d. c. n.)
weszli do
— Jeszcze jedno pytanie, p. po- pontyfikalną. Po ėwangelji podniosłe
spodarcze położenie Rosji. I dlatego tel, Thuguit, Śmiarowski
nie sama wycieczka jest winna, a u- Sejmu z listy państwowej, reszta z śle. Co p. poseł powie
o p. Ćwia- kazanie wygłosił ks. prałat Siepicki.

rzecz Polski, Katkow uderzył w wiei-

w rezultacie
ki dzwon pairjotyzmu,
hczego odbył się w Moskwie wszec
po
który
ecki,
szlach
rosyjski zjazd

kilkudniowych obradach we wspania-

salach
łych
szlacheckiego

w niedźwiedzie futrai

krzyknęli

załopoiał czerwony
Sztandar, na twarzach
rozbiików
odmalowalo
się zdumiene
a

tamy na Nilu Błękitnym.

Rosji obszarów, lecz wydajność pracy na
=
gruncie rzeczy nie jestem nosić rocznie 20 tysięcy tonn bawełny.
tych obszarach obywateli i ich do- przeciwnikiem tej ekskursji, Uważam,
Huragan na wyspach
nawet brobyt. Teoretycznie i praktycznie nie że sąsiadów naszych musimy poznać,

prawo
:

został

Radość mieszkańców
niewielkiej
nie da się opisać. Cieszyli się oni

w Rosji,

szalę sprawiedli
`
ujął p. Nr. 17, które realizując ogólne zasa- na kongresie.
Sowietów, Cwikiewicz polemizując z „Krynicą* organem chadecji biało.
krzywdzonej. A w dodatku
dy
prawa
i
użupełniając
lukę
ustawoZe
swej
strony
postawiłem
wnioj
swoje
mowie
ej
wielki
w
ruskiej wychodzącym w Wilnie i między innemi pisze:
i
Szyszkowsk
któ- dawstwa, uznało za niedopuszczalne sek, żeby sprawę tę przekazać decyna
y,
motyw
nicze
zasad
wszystkie
©, — „Związek Sowiecki stanowi jedyną gwarancję, fże Białoruś
nie
się przy przerachowanie rubli przedwojenne zji Głównego Zarządu w Warszawie.
re wolne i trzeba powoływać
na
marki
polskie
na
mocy
ustawy,
Ten
znowu
skierował
ją
do
sądu
będzie
starta
na
proch
między
Moskwą
a
Warszawą.
Dlaczego?
Dlatego
a przez rząd
rewindykowaniu
która wprowadziła relację 100:216, partyjaego. P. Hel., nie czekając na że parlja komunistyczna i system sowiecki wbijają pal (osinowyj koł) w
i ongi zagrabionej.
choć Sądy merytoryczne tę relację sta- wyrok, ze stronnictwa wystąpił.
plecy jak temu co zwie się mocarstwowością tak i zachodniej i wschodniej
5 głównych zarysach, ta ar- Je stosowały. Cała Polska
PO
podzieliła
Nie uważam za właściwe
natokulturze
opartej ną prawosławiui katolicyzmie”.
gumentacja mocna a ściśle rzeczowa.
zasadność iego orzeczenia, opartego miast łączenia jego wyjazdu z wyPrzedewszystkiem — mówił mec.
jedynie
na
ogólnych
zasadach
prawa
Jak
na kilku tygodniowy. pobyt w Bolszewji p. Cwikiewica
doszedł
cieczką do Rosji z wystąpieniem jee jest
Szyszkowski — całkiem błędn
(ustęp
10
orzeczenia).
go
z
Wyzwolenia.
Žarzucamy
mu
do niemałej jak widzimy perfekcji w zachwalaniu dobrodziejstw sowiecdokodowodzenie, że konfiskaty były
Wreszcie powstaje kwestja, czy tylko, iż swojego czasu pozwolił $0- kich. (a. b.)
obozas
wówc
praw,
mocy
nane na
> w samej rzeczy zwrócenie skoniisko* bie na wizytę u posła Wojkowa na
wiązujących, — przeto z punktu .
wanych majątków
ich prawowitym własną
rękę — jako przedstawiciel
dzenia tych praw były | są ważne
właścicielom
groziłoby
katastrofą
skarnaszego
stronnictwa, nie mając do
ić
zgodz
tem twierdzeniem mógłby Się
bowi
i
Państwu
Polskiemu?
Niema
tego
upoważnienia.
Pozatem lubi on
SO
d
jedynie ten, kto Uważa najaz wszel: nic niedorzeczniejszego,
jak takie dużo mówić, na czem też ucierpiea
y
legaln
ski na Polskę za fakt
KAIR, 20 1. PAT.
jutro odbędzie
się tu w obecności
wysokiego
ów do twierdzenie. Państwo współczesne jest liśmy nieraz,
kie usiłowania ze strony Polak bez- bogate bogactwem swoich obywateli.
komisarza
Egiptu
uroczystość
poświęcenia
tamy
na
Nilu
Błękitnym.
Dzięki
—
Ciekawi
byliśmy
opinjip.
poodzyskania wolności za czyny
Q bogactwie państwa współczesne- sła o wycieczce do Rosji pewnej tej tamie pustynia która jest tak wielka jak jedna trzecia część Anglji za:
ы
wia.
go decyduje nie ilość skaibowych grupy parlamentarzystów?
mieniona będzie w urodzajny kraj. Obszar 300 tysięcy morgów ma przyрт]а\‹іе Rosjanie kwalifikowali na-

Poświęcenie

że odkryty

jak dzieci, dotykając rękami przybyszów jakby nie wierząc, że to rzeczywistość
a nie
jakaś złuda. Z kolei
gdy
po pierwszych
słowach
powitania,
marynarze
sowieccy,
opowiedzieli mieszkańcom
co jest obecnie

spędzą

wsiach

powitanie

wajcie».
wysepki

komunizmu.

będącym

Beringa. Załoga krążow-

nowy nieznany dotąd ląd. Jakież było jednak zdziwienie ma'ymarzy
gdy po przybiciu szalupy do brzegu na spotkanie wyszłe

clitewskość,»

rozesłani

przesmyku

nika sądziła początkowo,

d-ca I pułku

oficerów

stron. chłopskiego p. Dąbskiego. Aby

Poseł

jest

wadzona wzmożona agitacja na rzecz wojny z Polskąo Wiino.
Specjalnie w tym celu został wybrany
komitet z siedzibą w

się przy- huzarów

Wyzwolenia,

agitacja w szeregach armji litewskiej.

Nowy

Polska z

się

oto odrodziła

a

Kowna

Prasa sowiecka donosi © ciekawym odkryciu dokonanem przez załogę krążownika
sowieckiego <Worowskij» na jednej z licznych wys:pek w przesmyku berioga. Krążownik <Worowskij» wysłany zosiał w ceju
aw:
nowych pomiaiów głębe-

Chorobliwe majączenia Litwinów

Józefa Stankiewi-

1863, o

łączy, czy do

Z

Zapomniani.

za”

że nie może dać na to pytanie defi- zebraniach wypowiadają, że prócz Litwinów w Wiluie czeka na
przez wojska litewskie
także
część
społeczeństwa
nitywniej odpowiedzi, gdyż: nie
za- zbawienie
(a.b.)
padia jeszcze uchwała,
Przy tej jed- polskiego.
pytanie, czy prawem było to, co czy- nak sposobności zawiązała
się ponit na ziemi Polskiej car rosyjski i między posłem, a naszym współprajego wierny współpracownik
Mura- cawnikiem ciekawa rozmowa
inforodurzonych nieuleczalną wilnomanją,
wjew, a bezprawiem to, do
czego macyjna,
dążył Traugutt i ci Polacy, którzy
Pos. Wędziagolski
wyjaśnił, 2е
Z Kowna donoszą: Półurzędowe
„Echo* (Aidas)
przynosi kolejne
stanowią naszą dumę i chlubę naro- Osobiście jest zwolennikiem
wycofa- kłamstwo o Wilnie „na pocieszenie serc” swoich chlebodawców.
W tej
dową? Trzeba przyznać, że takie uza- ТНа się ze wszystkich uziupowań, ja- fantazji, a rzekomo opowiadaniu „naocznego Świadka* który przed kilku
sadnienie nie ma nic "wspólnego ani К ie na gruncie sejmowym reprezentu- dniami przybył z Wilna do Szawel znajdujemy między innemi następujące
z prawem ani z etyką.
ją drobno - rolniczo - wiejskie intere- „barwne* opisy położenia w Wilnie. ,
Następnie
przeciwnicy
zwrotu Sy, gdyś ugrupowania te dotychczas
„W ostatnich czasach położenie w Wilnie
jest wprost nieznośne.
konfiskat powołują się na brak
od- zamało zwracają uwagi ną potrzeby i Drożyznai bezrobocie wzrosło ogromnie. Fabryki, banki i magazyny lipowiedniej ustawy polskiej co do te- interesy Ziem Wschodnich.
kwidują się. Ktoś, kto otrzymał z Ameryki tysiąc dolarów
nie mógł ich
go zwrotu. Tymczasem przepisy prawZapytany o charakterystykę posła w żaoen sposób w Wilnie rozmienić i zmuszony był przesłać tę sumę do
ne, obecnie obowiązujące,
najwyraź- Hellmana p. Wędziagoiski odpowie- Warszawy.
Zarozumiałość polska nie daje się teraz odczuwać.
Przedtem
niej mówią, co Sądy winny czynić w dział:
nie uważano Litwinów za ludzi i za rozmowę litewską
na ulicy — bito.
braku odpowiedniej ustawy.
— Widzi pan, trudno mi jest cał- Obecnie zaś nawet w urzędach nikt nie protestuje gdy ktoś mówi po liArt. 10 Ust. Post, Cyw. zabrania kiem bezstronnie ocenić czyn p. Heil- tewsku lub białorusku. Sami Polacy ogromnie są niezadowoleni ze swego
Sądom pod rygorem osobistej odpo- mana, który — bądź co bądź — był rządu. Słyszałem jak jeden z poważnych Polaków, nie szowinista mówił,
wiedzialności wstrzymywać bieg wy- moim kolegą. Poseł Heliman w swo- że prędzej czy później Wilno
trzeba będzie oddać Litwie.
Szawie przy
miaru sprawiedliwości z powodu bra- im czasie niewątpliwie coś robił, był porównaniu z Wilnem wydają się niezwykle ożywionem miastem!...*
ku odpowiedniej ustawy, zaś art. 9 w P. O. W. na terenie ziemi wileńOpowiadanie „naocznego świadka* mówi samo za siebie. KomentaUst. Post. Cyw. nakazuje Sądom sto- skiej, propagował tu polskość,
Nie- rze zbyteczne.
sowanie ogólnych zasad prawa
na wątpliwie.
wypadek braku ustawy. Nasze młoSprawa p. Hellmana wyłoniła się
de orzecznictwo Polskię poszło
już 20 września r. u. na kongresie Wytą drogą, stwierdzając ogólnie uznaną zwolenia
w Wilnie.
Wówczas
ja
tezę, że judykatura uzupełnia luki u- przewodniczyłem. Postawiono wtedy B. premjer białoruskiego rządu w Kownie Ćwikiewicz postawodawsiwa, które często nie mo- wniosek, żeby p. Hellmana
lemizuje z «Krynicą».
usunąć
że zdążyć za życiem. Niema w Polsce ze stronnictwa, a to diatego, że zaB. premjer rządu białoruskiego w Kownie Cwikiewicz który przed
nietylko prawnika, lecz nawet
może niedbał swą pracę na terenie swojego
kilku
tygodniami po zerwaniu z Kownem przybył do Mińska, ogłasza
osoby, umiejącej czyiać i pisać, do okręgu. Wniosku usunięcia p. H. nie
w
pismie
„Zwiezda* artykuł w sprawie t. zw. orjentacji moskiewskiej
której nie dotaiłoby: orzeczenie Izby poddałem jednak pod dyskusję z

Sąd Okręgowy w Pińsku rozstrzygnął sprawę z powództwa Marji Ucza, powstańca z r.

orzeczeniu

kcesora praw byłego skarbu
rosyjskiego.
Z tej tezy wynikają niemałoważne
konsekwencje. Skoio Polską nie jest
sukcesorem Rosji, — nie obowiązują
Polski te bezprawia,
których
Rosja
dopuszczała
się względem
najlepszych synów Polski
za ich walkę o
wolność Polski. Powstaje zasadnicze

ści skarbu Państwa
Polskiego
lecz
muszą wrócić do prawych
spadko-

przygotowują się do zbrojnego
machu na Wilno.

Wzmożona

liło się na dwie grupy:
Wyzwolenia
i Stronnictwa chłopskiego (nie licząc
uprzednich rozłamów p. Wojewódzkiego, Thugutta
i Cwiakowskiego).
Grupa 5 posłów ziem wschodnich Z
p. Wojewódzkim na czele oświadczy-

Izby I (Zbiór r. 1923 M 88), że Skarb
Polski nie może być uważany za su- ła, że nie wie jeszcze gdzie

powstańcom

stanowić

w
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Wyzwolenie jak wiadomo podzie-

Pińsk, 6 stycznia

Skonfiskowane

w

golskim.

Korespondencja Słowa. —

Rozstrzygnięcie
zasadnicze sprawy niezmiernie waźnej i żywotnej—

е

Wywiad z pos. WedziaLitwini

Witwiniec zwrócony.
—

Р

GŁĘBOKIE.

Klubu
moskiewskiego
za
cesar
do
się
ł
zwróci

drobno-włościańskich.
Nie kowskim i o «Głosie
Monarchisty»?
Po sumie ks. metropolita udzielił
potrafili
oni
zjednać
sobie
takiej
opi*
—)а
sam
dla
Ćwiakowskiego
mam
śniej„Najja
zgromadzonym
_ błogosławienstwa,
em:
adres
ym
z następując
Polski 26 r. odbył się Walny Zjazd osadni- z nich oprócz Wojewódzkiego (który nji, któraby nawet zapewniła im po- dużo uznania i szacunku, I bezwzglę- poczem
do
odśpiewano „Te Deum“
szy Panie! Prawo Twoje
tylko wśród
ków pow.
Dziśnieńskiego.
Z racji w Petersburgu był w uniwersytecie), nowny wybór. Nie mogą oni dzisiaj dnie mogę się o nim wyrazić
dźwięków
Zygmunta. W
jest prawem silniejszego — za Tobą

— (w) Zjazd

osadników.

liczyć

jedynie

się

podczas

sita ta
trwania tej siły. Skoro jednak
kiedy
Czas,
sczezła, wówczas nastał
i odzować
anali
siłę
tę
oa
i trzeb
woln
ować,
lifik
zakwa
ją
ie
piawn
powiednio

co dzisiaj niezależny Sąd

Polski jest

obowiązek uczynić. W
mocen i ma
Sąd Najwyższy; już po
nku
tym kieru
wydaniu wyroku przez Sąd Apeiacyjny w sprawie o domy warszawskie

są

winni.

Przecież

to była

głosów

liczyć na żadne głosy.
Ziesztą najlepszą opinję oni sami
dobry kawał. Skończyło się na
tri- o sobie wydadzą. Opinja ta będzie wyWalny zjazd
został
przemianowany umfalner i kordjalnem przyjęciu. Sam nikiem — ich pracy. A tymczasem
na Zjazd delegatów kół, na posie- wybieram się na wiosnę do Rosji, nie ulega wątpliwości, że Klub Pradzenie którego
rozpatrzono
punkta oczywiściez wycieczką w innym skła- cy znacznie przyczynił się do rozłamu w Wyzwoleniu. Wogóle — mu:
mniej ważne, między inuemi postano- dzie.
wionu wyznaczyć Walny Zjazd 21 il.
— A jak się Pan zapatruje na szę panu wyznać—mam już dość tego wszystkiego. Dziś najbardziej ko26 r., który będzie prawomocny przy Klub Pracy? —
rozwiązanie
każdej ilości zebranych.
Lokalu
na
— Wolałbym powstrzymać się w nieczna rzecz — to
Zjazd Osadników uprzejmie udzielił tym wypadku od wyrażenia opinii. Izby. Nie jestem zwolennikiem zmia-

silnych mrozów, a olbrzymich odlegstoi, jak jeden mąż, cała szlachta rołości
do Głębokiego (do 90 kl.), zeidącej
„Siły
teoriją
z
k
Jedna
”.
syjska
brało
się tylko 32 osadników,
więc
ego
pewn
do
przed prawem* można

stopnia

czestnicy

17 I. szopa! Jechali poznać Rosję, a żaden
nie znał nigdy

Rosji i mało co o niej

słyszał. Dlatego tam

wzięli

ich

na

Zarząd Macierzy Szkolnej bezpłatnie, Ale zdaje mi się, że Klub Pracy nie ny ordynacji wyborczej, ale rozwią:
za co wdzięczni osadnicy składają posiada głębszych podstaw do
roz- zanie Sejmu uważam za jedyne dziś
serdeczne
podziękowanie.
>
woju. Na kimże się opiera? Wszak Bar- wyjście dla Polski.
-A. Zamoyskiego, zrobił jeden bardzo
zz

Z
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Z
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Z
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Legjonu próbką tej wielkiej

Wesele Wyspiańskiego.

wej sztuki, którą

Ze względa na fo, iż nadesłany
nam przed premjerą artykuł prof. W.
Lutosławskiego porusza zagadnienia
ideowo -filozoficzne «Wesela, zamieszczamy na skutek propozycji

naszego

referenta teatralnego p. W. Piotrowicza artykuł ten, przed jego uwagami,
które dotyczyć

będą

inscenizacji

u*

tworu w Reducie.

Konrad

w Wyzwoleniu.
Choć Wyzwolenie
napisane było
we dwa lata po Weselu, i stanowiło
jakby komentarz do poprzednio wy*
danych utworów, będąc usprawiediiwieniem źle rozumianego przez współczesnych poety—to stanowi ono zarazem wstęp i jakby
wtajemniczenie
widza na drodze nowej sztuki.

łać «miałeś chamie złoty
ci

skarbcu odbierał ks. metropolita gratulacje od zebranych przedstawicieli
władz.
W pałacu metropolitalnym przyjął

—

seminarjum
duchownego
Obiad na
cześć
melropolity i przybyłych
Diskupów— wydany przez kapitułę kra-

że nie dziwię się, iż wystąpił. Z wię- ks. metrópolita przedstawicieli orgakszą częścią treści jego listu zupełnie nizacyj katolickich.
się zgadzam, choć tak krańcowy krok
Po południu odbył się w gmachu
muszę

przyznać —

poniekąd niespodzianką.

był dla

mnie

Jeżeli

mo-

narchizm ma przyszłość, to wyznaję,
że ruch ten w osobie Ćwiakowskie-

go znalazł poważnego
i
wyznąwcę i poważną siłę.

godnego

kowską* Wieczorem
pałacu

zaś w

raut, w którym wzięli

E. Sch.

salonach

metropolitalnego

Odbył

udział

się

licznie

zaproszeni goście.

|

narodo- razy mamy sposobność

zapowiada

dodatnio. I nie dziwię mu się zupełnie. W Wyzwoleniu widział on tyle
gorszących rzeczy i wieczne kłótnie,
sprzeczki, nieróbstwo, wichrzenie —

się ino sznur». Albo

komuś woróg—został

wyraził Mickiewicz,
gdy mówił
„ja mysł wyzwania Chochoła
„rymów nie dobieram, ja zgłosek nie od żydówki Racheli, która

w obec zło* „Składam,

tak

wszystko

napisałem,

żartobliwie,

nie zdając

wychodzi
to czyni

sobie

isprawy

prawdy polskiego życia i zmartwych-

wstania
sposób

są wyrażone

w Weselu w

tak do serca widzów

idący,

śliwej obmowy, tak częstej niestety „iak tu do was gadam. W piersi tyl- z tego, co czyni.
jak wytłomaczenie poety pannie młowśród nas, czyż nie. godzi się przy- „ko uderzę, wnet zdrój słów wytryśLecz samo
wezwanie
upiornych dej gdzie szukać Polski.
pomnieć: «asan jako spowiedź czyni, „nie, a jeśli na tym prądzie iskra bo- gości równie trainie kłądzie poeta w
Właśnie dia tego, że Wyspiański
spowiedź widzę cudzych grzechów». „ża błyśnie, nie wynik to rozuinu, usta państwa młodych.
umiał najtrudniejsze do zrozumienia
Jakże

gorzka

prawda

tym sławnym wierszu

gą jest i basta*. Takich

darnych

łatwo

zebrać

brzmi

«chłop

w

„ani płód marżenia:od

potę- „łem,

wierszy lapi-

kilkadziesiąt,

na

Boga

skrzydłach

ją przyją

natchnienia;

Związek

życia

doczesnego

światem duchów jest jednym

ze

prawdy

oblekač

w

symbole

serce

z na- rozgrzewające, Wesele jesti pozosta-

„niem
widzę
przyszłość, chwytam czelnych
dogmatów
polskiego
po„myśli, czuciem
rządzę, niem
silny, glądu na Świat. Przykazanie
narodo-

nie

arcydziełem
sztuki narodowej.
Pokazać
to arcydzieło na scenie
godnie i święcie, jest zadaniem
og-

„dążyć do Bogal*
Ten charakter
polskiego
ducha,
potrzeba związku
bezpośredniego z
wyższym duchowym światem, Świadomość niezniszczźlności jaźni, która
dochodzi z Bożą pomocą do wszechmocy woli i wciela w czyn swe $po-

doskonałej; w
której
każdy
gest, każdy ton i wyraz jest
dziwym.

Budowa Wesela i Wyzwolenia jest gdy uważnie czytamy Wesele. Wieku- „grzechy naszei przyszłość osądzę.. we związku
żywych
z umarłymi,
pier
po
lat
ściśle
równoległa. W
obu sztukach jste nasze bóle, słabości, skargi znaj- „Wiedzcie, że dla poety jedna
pięć
tylko którzy wszak mie tylko pozostają ży- romnie
trudnem i otwiera pole dla
ia
eśc
W dwadzi
ły
znik
,
nieśmieri
mamy
w
pierwszym
akcie
obraz
Poldobitny
wyraz
tu
dują
ela
Wes
iu
„droga:
w
sercu
szukać
natchnienia
i
wymi,
ale
mają
wzmożone
życie,
coraz
to
mowych
prób
inscenizacji
ien
taw
eds
wszem prz
łej
co do sta
wszelkie wątpliwości
narodowej teI
wartości artystycznej
dzieła.
krytyków
> Gdy się pojawiło, wielu
Tarnowław
nis
Sta
i artystów, jak np.

ski jaką jest obecnie, w drugim dzia- telny.
łanie pewnej
wielkjej
przemiany od
Najwięksi
wieszczowie Zachodu
środka i zgłębi idącej, a w
trzecim nawet gdy się wznosili
na najwyżowoce tej przemiany—duch
podnie- sze Szczyty poezji, jak
lub
Dante,
siony, rwący się do czynu—w końcu klasycy francuzcy Corneille i /Racine,
cz, potępiło zaś tragiczne załamanie się wysiłku-- zawsze nam przedstawiali świat i żyski, a nawet Sienkiewi
ego twór: Jasiek traci złoty róg, Konrad jest cie jako coś niezmiennie istniejącego,
Wyspiańskiego. Płód wielki
za wy- gnany przez Erynje.
li
awa
w tej swej niezmienności wzniosłego
uzn
ia
czego natchnien
ego
itn
i potężnego.
amb
Wizja
ogniska
domowego,
która
i
ośc
now
bryk chciwego
m
Polska poezja zaś we wszystkich
się
ukazuje
Konradowi
w
Wyzwole.
nca
zie
łod
i niu jest ziszczona w Weselu. Mamy swych najszczyiniejszych dziełąch uńsk
pia
Wys
elu
Wes
po
ć
$ Lecz cho
który kazuje nam rzeczywistość jako nieiat i umarł tu gošcinny dom gospodarza,
żył i twofzył tylko siedem
w
dziś
skupia
wszystkie
stany—i
kojarzy
no* wystarczającą i sięga po nad nią, po
em,
osi
ci
mając lat trzydzieś
e
muj
we
stadła,
nowe
stwarzając
ognisko
za nią do ciągle oczekiwanej
Wielzaj
rci
śmie
po
osiemnaście lat
często życia narodowego.
kiej Przemiany, mającej sprowadzić
cy,
czą
mil
,
ały
śmi
nie
i
ten ong
małarz i
Wesele
jest tak dalece pełnym Królestwo Boże na ziemię.
dy
dowcipny i złośliwy mło
w treści wyrazem Polski,
že mnóstwo
„zjadaczy
A zródłem tej siły, co
jsc
mie
h
zyc
rws
pie
z
oeta jedno
obok wierszy pozostaje w pamięci
czytel- chleba* ma w aniołów przerobić jest
wy,
sła
wej
odo
nar
panteonie
lecz
rozumu,
rych wy- nika lub słuchacza, stanowiąc hasła, dla nas nie mądrość
Mickiewicza i Matejki, z któ
mające
częste
zastosowanie,
Któż
ralub
serca,
z
płynące
natchnieni
oś
e,
skr
naw
tak
jego
h
rósł i na któryc
zapomni że «Polska
to jest wielka czej przez serce z Boga,
.
Stoi
ość
rcz
twó
a
oryginaln
Cały ten charakter polskiej poezji
Ileż
Warszawianki irzecz, podłość odrzucić precz».
Wesele jest obok

mysły — to wielkie

rozszerzenie ho-

znajduje swe naturalne uzupełnienie
w przykazaniu społecznem harmonji i
łączności wszystkich klas i stanów
w narodzie..
Oba te przykazania są wymownie
ilustrowane w Weselu, podobnie jak
w. Wyzwoleniu.
;

Trzeci nakaz

wspėlny

obu

współczesne — szlachta,

chłopi, ba rozkazu z góry, głosu

akcie ukazują nam

prawdziwie żyjących.

w

pierw-

typy

ludzi

tencji autora prawdziwe

osoby — @а-

cze prawdziwiej
ludzie,

rzeczywiste niż żywi

wego

po

Chochoł to uśpione w krzaku
róży życie, symbol czasowego zimouśpienia,

którem

nastąpi

archanioła, wiosenne przebudzenie, jeśli nasi Jaś-

zapowiedzianego
przez wieszcza
i
proroka. Trzeba rogu złotego i wyŻężenia słuchu, aby usłyszeć
tentent
od Krakowskiego gościńca.
Harmonję klas i stanów wytwarza
prawdziwa kjerarchja, polegająca na
dobrowolnem
ulęganiu sił „materjal-

kowie przestaną dbać o Czapki z pawich piór, a będą
czujnie
strzedz

nas i przykuwa.

nych hasłom

walce

trafnie

po.

Ducha.

Te

:

Alę wedle in-

żydzi,
duchowieńsiwo,
mieszczanie,
inteligencja, a -wśród niej poeci. W
ścisłym z nimi związku są zjawy duchów, jak Stańczyk, Zawisza,
hetman,
Szela, widmo narzeczonego Marysi.
Charakterystycznem i głębokiem
ujęciem rzeczy
Wyspiański
czaruje

Bardzo

|

dzie- matu, to duchy i zjawy, i te są jesz-

ryzontów
doczesnych
przez zjawy łom, to przejście od
pustych
słów
wieczności -- to wszystko mamy w do natchnionych czynów — więc poWeselu cudownie objawione Słowem tępienie poezji któraby tylko słowem
godnem wielkiej sprawy.
była, nie zaś czynem.
Występują na scenie wszelkie
Aby czyn był natchnionym,
trze-

py

Poszczególne rozmowy

szym

ruch i
praw-

|
|
|

wiekuiste

złotego rogu, gdy im się w ręce dostanie.

W rozmachu Życia czasem
bezwiędnie i lekkomyślnie wyżywamy
chochoła i to się mści. Ale w tej
z obezwładniającem

zimnem

«

Nr

16 (1026)

<=

KU

JER
w

okólnik

sprawie stabilizacji cen,
dzien-

z miejscowych

W/ jednym

W

GOSPODARCZY

ZIEM
Ciekawy

Łe

Rogoyski

Uniw.

s'onina solona krajowa—260 —280 gr., szma«
lec wieprzowy—360—380

Dyrektor

St. Batorego

rządami obu

Studjum

w

porozumieniu z za*

wileńskich

czych, po uprzednich

K.

Rolniczego

organizacyj

naradach

Słuchacze są, potrzeba EStudjum Rolniczego w Wilnie istnieja dużą, brak tylko
środków dlą dalszego, normalnego rozw oju.

rozesłali w

KRONIKA

kryształ —130—135

MIEJSCOWA.

#- (b) Wpłata podatku obroników (Dziennik Wileński 2 @. 19 wych, przedstawicieli Departamentu Rolniekoy
jakob
towego
za grudzień b. r. Dowiaa,
twa
i
Leśnictwa,
Delegainry
i
organizacyj
rolnotatk
się
iła
pojaw
bm)
dujemy się, że podatek obotowy
za
misarjaty rządów otrzymały od władz niczych.
cen.

sprawie

w

okólnik

centralnych

Osólnikiem tym, każą władze centraltakie ceny na towary,

ne przywrócić

gdy kurs dola-

jakie były w okresie,

ra wynosił zł 5, 18 i to nawetw
gdyby złoty ustabilitym wypadku,
zował się na 6 lub 6,50.—Następnie
tego

według

wła-

okólnika,

samego

dze mogą zmusić kupca do sprzeda*
wania towaru po cenie „x*, jeżeli po
takiej cenie ten sam towar sprzedaje
inny kupiec.

okėlnik—to

podobny

wydała

władza

która to

dokładnie,

ieńiy

"Nie

że była

jednak należy przypuszczać,

Zaproszeni zebrali się w sali Studjum
Rolniczego U. S. B, (Zakretowa 1) w liczbie
koło 4) osób. Zebraniu przewodniczył Dyr.
W. Łasiowski.
Prof. Rogoyski

nia

przedstawił

cele

za rączkę

ży-

przez

i przeprowadzić

Žž

cie.

—

| zada-

go stu'

cia w

Krakowie.

Głównem

nie organu

zadaniem

pod

ną w

Krakowie,

„Roczniki

naak roł-

wychodzącego przed woj:

obecnie w Poznaniu.

Organ

ten jest dwumiesięcz ikiem
W roku bieżącym wychodzi tom XIV, Roczniki umiesz-

czają corocznie około 40 do 60 oryginalnych

rejestracji

w

młodocianych

w

prac badawczych naszych uczonych, wraz z
szczegółowym skrótem tych prac w jednym

toratu
Pracy wpłynęła załeiwie znikoma
ilość wykazów zatrudnionych młodocianych,
Inspektor Pracy
przypomina,
że wszyscy
pracodawcy,
zatrudniający
pracowników
młodocianych
(do ukończenia
lat 18) w
przemyśle, handlu i biurowości, komunikaCji, rzemiosłach i t, p. winni pod
rygorem
odpowiedziałności karnej najpóźniej do dnia

gr., zostka—160—170

wa—250—3

nego życia codziennego. Jeżeli kupiec
sekwestrem

się uchronić przed

chcąc

Kasy Chorych lub

Skarbowej,

izby

Ł p. sprzedaje w pewnym dniu jakiś
towar poniżej ceny kosziów wiłasnych, dlatego. że nie chce dopuścić
go rujnudo przymusowej zupełnie
jącej sprzedaży, czy drugi kupiec kióry w iym samym dniu niema żadnych
też po tej samej cepłatności musi

|
'nie swój towar sprzedawać?
jak
nie
podob
nasz,
l
Dzisiaj, hande
Życia goz każdym
upadkowi.

inne dziedziny
wszysikie
się
chyli
spodarczego,
ku zupełnemu
dniem

/W prawdzie
„w

obecny

swojem

minister skaibu,

inauguracyjnem

rzystwa, oubył się wykład Prof. Rogoyskiego na temat: «Przyczynek do poznania obec-

nego zadłużenia własności *z.emskiej w Pol.
sce».
Przedmiotem
tego
pėlioragodzinnego

'zapa*
su i braku zpoża w gospodarsiwacn rolnych

do pracy, rodzaj zawariej umowy (terminątor, uczeń,
praktykant) jakie
Świadectwo

szkolne posiada i do jakiej szkoły dekształ<cającej uczęszcza».
Wzory wykazów obejrzeć
można w.
Kancelarji Stowarzyszenia Kupców i Przem.
w Wilnie,

Bakszta 7.

Na giełdzie warszawskiej,

WARSZAWA. 20-1. (£el. wł. Słowa).

Dziś Bank Polski płaci za

dolara

7,28; w obrotach międzynarodowych
—1,29 na czarnej giełdzie—7,47 i pół.
‚ Na giełdzie warszawskiej od kilku
dni bardzo mocno noiowana jest po-

życzka kolejowa.

wana

kolejowa

przy

pewnem

oświetleniu

całokształiu poło-

nem

liość

rzecz

ma

wykupionych

się

odwrotnie.

świadectw

jest

mylnym
dowodem,
ponieważ
cały
szereg firm w ub. roku zmieniał kilkakrotnie właściciela, z których każdy
wykupywał
nowe
świadectwo,
nie
mogąc od poprzednika wraz z šwiaGectwem przyjmować zaległości podatkowych
i całego szeregu innych
zobowiązań.

Dzisiaj stery

E

gospodarcze nie łu-

z naszych

rzystwa

dla popierania

poiskiej nauki
rolnictwa i leśnictwa.
„Dnia

14 bm, Ziemia Wileńska

wództwa

i woje-

wschodnie zyskały nową doniosłe-

go znaczenia placówkę

Ze

rzystwa,

wymienionego

w nagłówku,

które*

go siedzibą jest Ki aków, upoważnieni do te
go pan

W.

Łastowski,

Dyrektor Stacji

Do-

względu na cel zebrania,

jakim było

inž. J. Borowskiego,

skarbnikiem Dr.

rzystwa

Rolniczego

p.

K.

Wagnera

i

Dr,

34.54
1.30
27,27
21.61
141.17

34.50
1.32
27,34
21.66
141.53

z Towarzystwami

zeszłym, wykłady akademickie trzechdniowe,
poświęcone zagadnieniom postępu w zakre-

sie produkcji roślinnej i zwierzęcej, zagadnieniom ekonomiczno-rolniczym i organizacji
pracy w rolnictwie. Proi. Dr. Rydzewski,
Prezes Oddziała Wileńskiego Towarzystwa
im Kopernika złożył powinszowania nowopowstatemu

po.rewnemu

zakończenie

Towarzystwu

agna

Prof Rogoyski Dyrekior Studjum

na ll-gim — 19, a na lil-cim 16, — ogółem
80 wyłącznie zwyczajnych.
Z tych tylko 3

pochodzi z dalszych stron Polski, 77-miu
przeważnie z województw Wileńskiego i Nowogródzkiego, kilku z Białostockiego i Poleskiego.
<
Podany stan faktyczny najzupełniej nie
odpowiada w swej istocie rozsiewanym
po
pismach wiadomościom, jakoby Siudjum
Rolnicze ze względów oszczędnościowych, a
jeszcze

gorzej dla braku

słuchaczy

i

mocy rzekomej uchwały Senatn
Uniwersytetu

być zamykane.

Nic

St.

Senat Akademicki
nie powziął.

ani

podobnyca

to

na

Akademic-

Batorego

podobnego

miejsca. Ani Ministerstwa,

że i wego

Wesele
w
swej wileńskiej inscenizacji
przyciągnie licznych
widzów.

na szczyty życia polskiego,

Tymcza-

to i

nie

miałoby

miało

tembardziej

postanowień

Wszak

3

SE

Ateny były znacznie mniej-

nadludzkim

wysiłkiem

Oby

szczególniej

ci

co

wrogów

kochamy

i gotowi

jesteśmy

im stužyč. Odpuszczenie win cudzych
jest warunkiem koniecznym wybawienia nas od Skutków
naszych
grają, własnych grzechów.

choćby, powinni położyć się do łóżka.

jeszcze

Sami nędzy nie cierpią, otworzyli swe

domy ala tych rycerzy Ducha, którzy

116
43.50
— —

Wsch. sł, o g. 7 m.39.
Zach, sł. o g. 3 m. 62.

URZĘDOWA

— (x) W sprawie wydawania

nych o

wydanie

na otrzymanie

im

zaświadczenia

paszportów

emigra-

dowę
mać

by takie uwzględniać będzie tylko w
wypadkach,
wyjątkowych
całkiem
stwierdzonych rzeczywistym brakiem
pracy, wzgiędnie środków utrzymania
w kraju i posiadaniem tychże na terenie Rosji. Państwowe i komunalne
urzędy (Ekspozytury Urzędów)
Pośrodnictwa Pracy, przyjmować będą
odnośne prośby
petentów,
żądając
od nich dołączenia
wystarczającego
szwania do zatrudnienia
zarookowego na terenie Rosji, zawierającego
pracy i płacy,
szczegółowe warunki
się zamielub też zabowiążamem
szkałych tam najbliższych krewnych
do zapewnienia im bezpłatnie u sieDokubie mieszkania i utrzymania.
menty te powinne być uwierzytelnione przez miejscową władzę rosyjską,
jako też zaświadczone przez właści-

W. Lutosławski,

mano

3441
7.28
27,31
21.56
140.82

w

pow. WL.-

Wileński prze-

winna

na bu-

prawo

otrzy”

powyższą

zapomogę od

podobńo przedsięwziąć
przerwana.

czego mianowicie.

MIEJSKA.
Pan
objazdowe.
— (b) Kino
udzieWilno
m.
Komisarz Rządu na

lit p. Wacławowi

Edelmanowi

kon:

cesji na prowadzenie kina objazdo:
wego p. n. «Społeczne».
obježdžač
mogto
bedzie
Kino

sytuacja w Mandżurji.

zbrojną interwencją.

20.. PAT.

(x) W

kościelnych

sprawie

będących

budynków "Leg. (góra

obecnie w

posiadaniu państwa. Celem

konania art. XXIV

Konkordatu

9—11

rzoną została w Warszawie komisja
mieszana złożona z trzech członków

mianowanych przęz Stolicę Apostolską i trzech członków wyznaczonych
przez Rząd. Komisją ta ma za zada«

towych

--

boisku

sportow

Boufałowa)

od

w godz.

i rasowych,

drobiu

że w

pierwszych

Przeznaczenie

i

kasy
gistrat powiadomi: zarząd
Mianowskiego, że ze względu

dniach stycznia

sumy tej narazie

poprzednich

na korzyść kasy im. Mianowskiego
wyznaczane były z sum stanowiących
'W roku ubiet. z. resztki buażeiu.
głym resztek tych nie było.

pałacu Staszica.

wienie ks. prałat
dia

owocną

WOJSKOWA
Komendant

miasta po-

nie jest znane,

do depoży-

złocie.

jadnakże według

istnieją-

dniach
nastąpił
stącjonowany w
zostął do jewja.
oddziałów V-go

Po nabożeństwie wygłosił z ambony
charakteryzując

Szlagowski

przeżywanym

w

Polski

przez

nią

podniosłe

ciężkim

przemó-

tak

Staszica

działalność

okresie , dziejowym

poczem udano się do odbudowanego według opracowanego planu pałacu Staszica gdzie odbył się akt odsłonięcia wmurowanej u wejścia tablibyło
aktu
tego
Uzupełnieniem
cy czczącej pamięć zasłużonego męża.
Puławskiego
przemówienie w imieuiu komitetu odbudowy p. Franciszka
й
który scharakteryzował znaczenie obchodzonej uroczystości.

w uniwersytecie Jagiellońskim.

powiedzią, że zostanie wcielona jako

Opady
wszystkie

TUTIS

201

pociągi

(fel.

wł.

dałekobieżne

by to nie zostało załatwione na

ter-

min, M-stwo dokona redukcji według
własnego uznania.
W związku z te-

mi redukcjami wyjeżdża do Warszawy
rektor akademji górniczej inż. Krauze,

aby ratować przynajmniej
sze katedry,

ARTIST

przychodzą

najważniej-

celach

oszczędnościowych

M. Ś. Wojsk.

zo-

Warszawy

z

śnież-

półgodzinnem

BEEE
Uwaga.
W

na D. O. K. 1926

z czego

do

SINTETINIAI
NTT
TDS

koni wojskowych.

w

wy te zostały zdecydowane św ciągu
dnia dzisiejszego. W wypadku, gdy-

Słowa). Wskutek dość znacznych opadów

— Licytacja

staje

VI wydział do uniwersytetu Jagiellońskiego. Dapesze żądają, ażeby spra-

śnieżne tamują ruch kolejowy.

Rozporządzeniem

i

przekazał

20 miljonów, rubli w

StanisWARSZAWA, 20 |. Pat. Obchód stuletniej rocznicy zgonu
ława Staszica” rozpoczął się dzisiaj nabożeństwem w kościele Św. Krzyża
celebrowanem przez ks. kardynała Kakowskiego w asystencji licznego duchowieństwa. W prezbiterjum zajęli miejsca przedstawiciele rządu z ministrami: Grabskim, Piechockim, Kiernikiem na czele, posłowie i senatorowie,
odbudowy
generalicja, reprezentanci instytucyj naukowych oraz komitet

subsydja ci 7,000 koni,

na cele' kulturalno-społeczne, a więc

b, r. rząd sowiecki

Obchód stuletniej rocznicy zgonu Staszica.

opóźnieniem.

im.
na

:

1

WARSZAWA

króli

||

Według wiadomości z pozranicza litewskiego w ostatnich
szereg zmian w dyslokacji oddziałów szaulisów. Oddział 1 szy
Giedrojciach pod dowództwem pułkownika Szuby przeniesiony
ddział IV zaś z Jewja przeniesiono do Wiłkomierza. Dowódcy
ylis i Vi Kałanis zostali zwolnieni. (z)
į

sprzedaż w drodze
wyjątkowo ciężkie położenie materjal- preprowadzona
ne, zarząd miasta zmuszony jest Od- licytacji wybrakowanych koni « kawaй
mówić prośbie zarządu kasy im, Mia- leryjskich i artyleryjskich.
Licytacja obejmie w ogólnej iloś
nowskiego o przyznanie subsydjum,

Alarm.

3

Przegrupowanie sił szaulisėw.

nych

dia kasy im. Miauowskiego. Ma-

—

‚

cych przypuszczeń będzie ona obróconą na opłatę nadzwyczajnych
wydatków
zamaaujcząych
partyj komunistycznych w związku z nowemi
zadaniami kotuinernu.
*
:

:

subsydjum

Cofnięcie

W latach

końca,

`

tu jednego z banków holendeiskich kwotę

gołębi i

rano próbnych lotów

(b)

jest
'

Sztokholmski korespondent „Ruskoje Wremia“ donosi ze £r6de! miarodajnych,

Redukcja

Celem tych „seansėw“ jest Spopularyzowanie hodowli gołębi pocz-

ków.

dobiegają

nistyczną.

Okręgu

Wileńskiego

wy- wymiany eksponatów.

titwo-

Оэесте komunikacja

Przygotowania do wielkiego lotu Kapen-

WARSZAWA 20. I. (żel, wł, Słowa).
Charakter seansów będzie kultudonoszą, że w dniu dziKrakowa
Z
bęte
osiągnię
wy kosulat polski w Rosji. Ponadto ralno oświatowy, co
uniwersytetu Jarektorat
siejszym
w wypadku gdy petenci
nie są za- dzie wyświetlaniem specjalnie dobra- giellońskiego otrzymał depeszę minirejestrowani w P. U.P,P., jako bez- nych filmów.
P., w której znajdu—(b) Próbne loty gołębi. Pier- stra W. R. i O. redukcji о 25 proc.
robotni żądać od nich należy dowopolecenie
się
je
Proś- wsze wileńskie towarzystwo hodowli
du ubóstwa i braku pracy.
edukcja ma dotyczyć przedewszystbiy wraz z opinja P. U. P.P.iz gołębi pocztowych, rasowych, drobiu kiem adjunktów i asystentów. Podoba
Komisarz
załączeniem wszystkich
załączników i królików uzyskało u p.
otrzymała
ny telegram o redukcjach
przedkładać należy do decyzji Urzę- Rządu zezwolenie na urządzanie co akademja górnicza w Krakowiez zaym 1pp.
—

dla Węcier.

20 miljonów rubli na propagandę komu-

Administracyjiego oraz dawać przedstawienia w Wiinie.

na

prze-

Lot Kopenhaga—Tokio-

4) Czy

Kuratora,

od

torjum zostanie zwiększona i 5) Czy
z uwagi na powyższe
koniecznem
było zwiększenie podatku ' wyrównawczego właśnie do sumy 1 zł, i dla

niedzielę,

sądo-

mogła

„. LONDYN. 20... PAT.
jak donoszą 'z Mandżurji
rokowania władz
chińskich z sowieckim konsulem generalnym
w Charbinie co do przejazdu wojsk chińskich koleją wschodnią pozostały bez rezultatu.
Walka o
panowanie nad tą koleją zdaje się być nieunikniona.
Sowiety zamierzają

była

budżecie

szkół, by mieć

teren

śledztwa

sądowej

obejmować

asygnowaną
w związku z sumą
przez Radę Gminną zapomoga Kura-

cały

amerykańska

Naprężona

KOPENHAGA,

urzędi

szkół

2apomogę

rozprawy

rozpoczęciem

Przygotowania

QGminńa

nadał

przed

będzie dla lotników baza prowiantowa.

swym

uchwalić w

komisji śledczej.

haga-Tokio podejmowanego
przez duńskich lotników wojskowych są na
ukończeniu.
Lotnicy skierują się ponad kontynentem
Europy do Azji.
Miejscem
dłuższego postoju
w Azji będzie Bangkok gdzie
urządzona

Wojewsda

Rada

sumę

po-

BUDAPESZT, 20-1. PAT. Bank Amerykański Stayera zaproponował
Budapesztowi udzielenie pożyczki w wysokości 10 miljonów dolarów.

Kupno.
7,28
—
е

do słał w dniu wczorajszym „pismo do
emigracyjnych
paszportów
Sejmiku
pow.
Rosji. Urząd Emigracyjny przy Mi- Przewodniczącego
Wil.-Trockiego,
w
którem
prośi
o
nisterstwie Pracy i Opieki Społecznej
1. Jaką
wydał w ostatnim czasie okólnik, w wyjaśnienie, a mianowicie:
krórym zaznacza, że wobec częstych
zainteresowapróśb ze strony osób

pertraktacyj prowadzonych

parlamentarnej

Pożyczka

będzie powiaty: dziśnieński, duniłowicki i brasławski.
SAMORZĄDOWA.
— (x) W sprawie
zapomogi
Trockim.

W wyniku

—° —

studjować wszystkie akty śledcze.

A

budowę

RE REZ ZKE OW

z opozycją,

strów hr. Bethlen zgodził się aby komisja po ukończeniu

wego jednakże jeszcze

*

Ziemskie przedw.

na

hr. Bsthiena

20-1. PAT,

Utworzenie

122

listy zast.

Kompetencja

szem miastem, a zmieściły po kolei nie rozpatrzenie kwiestji budynków,
do Kościoła,
yzwolenie i Wesele stanowią jedną takich olbrzymów, jak Ajschilos, So- które należały niegdyś
całość, dwojako wyrażają te same fokles, Eurypides, Arystofanes, nie a obeciuie znajduja się w posiadaniu
licząc Peryklesa, Sokratesa i Piatona. państwa, w tym celu
Ministerstwo
prawdy.
Prawdziwy teatr narodowy « jest poruczyło Wojewodzie Wileńskiemu
A gdy patrzymy na doskonałą, w
każdym szczególe najstaranniej opra- warsztatem siły twórczego duciia, rozpatrzyć zgłoszone w tym zakresie
cowanąj grę Reduty, nie zapominajmy, jest siłą, której skutki sięgają d. .ko. roszczenia Kurji Biskupiej Wileńskiej
że nigdy przedtem Wilno nic po- Jednym z nich jest otworzenie tajem- wspólnie z jej przedstawicielami i
wspomnianej
wyżej kodobnego nie widziało, i że nizwiado- nic polskiego ducha tym wygnańcom, dostarczyć
których
zbyt
łatwo
i
często
uważaały,
misji
materj
dotyczące objektów,
mo, jak długo da się utrzymać
ten
cud, gdy miasto tylko bierze, a zbyt my za wrogów, a których Wyspiań: co do których opinja pomiędzy p.
ski w Weselu nazywa „takimi przy- Wojewodą Wileńskim,
mało daje.
a biskupem
nie została uzgodniona.
Wszyscy artyści Reduty powinni- ijaciólmi, co się nie lubią”,
— (b) Urząd miar i wag
w
Otóż chodzą oni do teatru Reby mieć do wyboru liczne zaproszeprzez Głębokiem. Stosownie do postanonia, zapewniające im w -najzasobniej- duty bardzo chętnie, a gdy
szych domach miasta najwygodniej- sztukę naszą zrozumieją Poiskę, prze- wienia p. Ministra Handlu i Przemyszą gościnność, czułą opiekę nad cia- staną być wrogami. Co do; nas Po- słu z dniem 1 stycznia rb. uruchołami tych, co ducha naszego unoszą laków, to my Oddawna
wszysikich miony został w Głębokiem (Krakowsem ci pracownicy nie . mają
gdzie
się podziać, i żyją w tak nieznośnych
warunkach, że wielu Się rozchorowa-

5 proc.

ICZ WARTEK

dowi Emigracyjnemu.

nadzieję,

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

ZADAR

„ , BUDAPESZT, 20.1. PAT.
Na podstawie porozumienia
osiągniętego
między opozycją a rządem utworzona będzie pod przewodnictwem wicezłożona z 30 członków.
Zgromadzenia Narodowego komisja
prezydenta
Prezydent miniW komisji tej reprezentowana będzie także i opozycja.

poszuki-

i
h do Rosji, w porozumieniu z Kuratorjum. /2. Kiedy mianowicie
„imienia Kopernika, obu organizacjami rolni- cyjnyc
jaka
suma
faktycznie
'przez
Radę
ze
że
ią.
wyjaśn
czemi oraz kołem Wileński:m Kormusji Fizjo- Minist. Spr. Wewn.
dla emi- Gminną w omawianym celu została
graficznej Akaiemji Umiejętności w Krako- względu na nieprzychyine
wie urządzić w Wilnie, podobnie jak w roku gracji obecne warunki w Rosji proś- uchwalona. 3. W jakiej sumie otrzywiosnę tego roku łącznie

Samolubstwa,
zwycięstwo
jest nie nam ukazują jedyną drogę wybawienia z pospolitości życia, przez umitylko możliwe, ale nawet pewne.
łowanie
takiego Piękna, które w soMuzyka chochoła usypia
i obez*
bie
zewiera
i Dobro i Prawdę.
zagrzmi,
róg
złoty
gdy
lecz
władnia,
Obyśmy dowiedli, że Wilno nie
łudzie się pobudzą i porwą do czyjest ospałem uk ga
prowinmu, który nas zbawi.
Ogromne powodzenie Wyzwole- cjonalnem, lecz stolicą życia ducho:

budzi

, _ BUDAPESZT,

WARSZAWSKA.
Sprz.
7,32
—
—

1926

między rządem a przywódcami opozycji przy pośrednictwie prezesa lzby
Scitowszkyego
i hr. Aponnyiego osiąznięto pełne porozumienie. Przywódca demokratów Varszonyi oświadczył dziennikarzom:
Porozumienie nastąpiło na podstawie zaproponowanej przez hr. Bethlena. My demokraci jako
też i socjalni-demokraci oraz stronnictwo Koshuta przyjęliśmy propozycję
prezesa Rady Ministrów który zgodził się na to aby parlamentarna komisja
śledcza została wybrana po ukończeniu śledztwa sądowego oraz aby rozpatrywała tylko polityczną stronę atery banknotowej.

Dewizy Pwaluty:

KRONI

W,Sta-

niewicza, sekretarzem Dypl. Agr. J. Szystowskiego. Delegatami na walne zebranie wybrano Dr. W, Łastowskiego, Prezesa Towa-

р

nią w Wilnie

gr., masło niesolone—650—

ukonsty.uowanie się i wybory władz, dyskusja'ograniczyła się do wyczerpujących oświetleń Dr. W; Staniewicza i Prezesa St. Sienkie21 oz
wicza, poczem przystąpiono do zapisów na
|Agn
ieszki p
członków. Wpisało się 36 osób.
Jutro
Wybory dały następujący wynik” Preze*
sem obrano Prot. Rogoyskiego, W-Prezesem - WinciAnast.,
——

kiego

kuliurainą.

Pod wpływem zarządu głównego Towa*

ne 1 lir—40—45

wydawnictw ekonomicznych,

dzą się by władze centralne chciały Rolniczego zdał króikie sprawozdanie przed
im pomagać
w ich egzystencji, je- najbardziej powołanym do opieki nad Studnak miki nie może
zrozumieć dla- djum Rolniczem Uniwersytetn St Batorego
czego władze
centraine
starają się Towarzystwem popierania polskiej nauki
rolnietwa i ieśni.twa.
pracę gospodarczą na każdym kioku
Od stycznia rb. organizowany jest już
uirudmać.
Tų
LI! rok studiów. Na 1 roku jest 45 słuchaczy

Koło Wileńskie Towa=

groch polny biały—50 gr., fasola biała
50—60 gr., ryż—95—1 zł., mieko niezbiera-,

po uzupełnieniu ich zbieranemi i nadchodzą
cemi datami z różnych części kraju.

€Xpos€E Staniewicza, na zastępców dejegatów Nacz.
W. Grzegorzewskiego, Prof. Maiszałkowicza
kupionych świadectw przemysłowych, i Redakiora R. Węckowicza, do Komisji Reże w oslatnim okresie ilość firm wizyjnej obrano: Kier. Zw. K. R, P. E. Tauhandlowych nawet wzrosła, co nasu- rogiūskiego, insp. S$. Ławrynowicza i sekr.T»
'
wa przypuszczenie stałego rozwoju R. J. Jurkowskiego,
Koło Wileńskie Towarzystwa uchwaliło
naszego handiu, to jednak jest wia- zbierać się najmniej raz na kwartał i na
że

Porozumienie

18 stycznia 1926 r.
Tranz.
7,30
—
=

stycznia

Afera fałszerska na Węgrzech.

jest zagranicą.

GIEŁDA

17

ZZEEZZZESETEE ESO RZY

Ooligacje pożyczki

fakt, że pożyczka

— (x) Ceny
artykułów
pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym w Wil- Dolary
nie. W ostatnim dniu płacono w Wilnie za Belgja
arykuly
pierwszej potrzeby w handiu de- Hoiandja
talicznym nasiępujące ceny: Za 1 klgr. chle- Londyn
ba żytniego przemiał 50 proc.—53— 5 gr., Nowy-York
Tu proc.—47—50 gr., razowy—30—33 gr., Paryż
chieb pszenny przemiał 50 proc.—90—95gr., Praga

żenia włsności ziemskiej, stanowiły treść te- 7 zł., masło solone—5—550 gr., ser krowi
go opartego na licznych cyfrach i zestawie- zwyczajny—170—2 zł., jaja 1 szt.—18—20
niąch wykładu. Materjały i uzyskane'dane w gr. słonina świeża 1 kigr.—250—280 gr.,
najbliższym czasie bęią umieszczone w jed-

nadmienił, opierając się na ilości wy-

domo,

otwarte

kolejowej
są żywo
poszukiwane,
z@ trzech języków cudzoziemskich i koło 400 31 stycznia 1926 roku pizesłać Inspekcji wczoraj np. płacone były wyżej kurlo 600 streszczeń obcych prac
najnowszych
Pracy wykaz zatrndnionych młodocianych,
wynosił 116—
Wykaz winien zawierać
nazwę i adres su giełdowego, który
z dziedziny nauki i ekonomiki rolniczej i
firmy, nazwisko i imię młodocianego,
datę 123. Na taki wzrost
zainteresowania
leśnej.
Do innych zadań Towarzystwa
i jego urodzenia. wyznanie, adres, datę przyjęcia temi papierami państwowemi wpłynął

tyl- średnich zaległości podatkowych oraz

ko jako jeden z wielu przykład, obec=

SANATORIUM im. DŁUSKICH
ZAKOPANE

zł , mięso wołowe—150—150gr.,

tą częścią
Zastanawiając się nad
bę- wykładu była próba określenia stanu współ mąka pszenna przemiał 60 proc„—65—70gr., Szwajcatja
kupca
go
które
g
wedłu
okólnika,
pyt- Stokhoim.
—
—
—
czesnego obdłużenia długo i krótkotermino- mąka żytnia razowa—30—32 gr., mąka
102.75
103.—
102.15
dzie można zmusić do obniżenia ce- wymi
lowa—45—50 gr., kasza jęczmienna—60—70 Wiedeń
zobowiąraniami
weasności
ziemskiej,
cen konkurenta, zrobiona na podstawie opisanego przez Si€- gr. jaglana—70—75 gr., gryczana — 70—80 Włocny
=
—
=
my do wysokości
cen
się
gr.,
manna—130—140
gr.,
owsiana—90—1
zł.,
nie
łtowa
kszta
na
że
bie sposobu zbierania danych. Możliwie ŚcisPapiery wartościowe.
pomijam,
gr. - pęczak—55—60 gr.,
dia łe chwycenie obdłażenia, stopy procentowej, perłowa—60—70
caży szeieg warunków
wpływa
Pożyczka dolarowa 64.50 (w złotych 470.—)

każdego kupca różnych, i wezmę

s

gr.,

cielęce—120—150 gr., wieprzowe—160—170
gr., otręby pszenne—23—24 gr., żytnie—19
—20 gr., mąka kartoflana—80—83 gr.

Pracy 64 obwodu treści następującej:
Wobec tego, że dotychczas do Inspek-

Tow. jest wydawa*

tytułem:

niczych i leśnych*

O

wpłacony

handiu. Zarząd Stowarzyszenia Kopców i
Przemysł. owzymał
pismo z Inspektoratu

low., zawiązanego na początku bieżące-

to władza dla której życie i naturalPo
nie istnieją.
ne prawa ekonomji
oddziałów naieży wydawanie dzieł nauxomożna
ka,
okólni
o
takieg
się
niu
ukaza
wych, pomoc kształcącym się w zawodzie
ui
złośc
się spodziewać, że w przys
roiniczym, organizowanie kursów i wykładów
każe się rozporządzenie noimujące dia praktycznych rolników, inicjowanie 1,01:
ganizowanie doświadczeń roiniczych o barprzypływ i odpływ morza.
szczegółowej kry- dziej ogólnem znaczeniu, naukowe zjazdy
Chcąc poddać
rolnicze, badanie przyrodniczych
i екопоtyce wspomniany okólnik, potrzebaby micznych warunków piodukcji rolniczej i
cofnąć się aż do abecadła екопо- leśnej w kraju.
Po przedstawieniu celu i zadań ,Towatych panów
i wziąć
mji społecznej

którzy pracowali nad iym okólnikiem

grudzień r.b. może być
w przeciągu stycznia.

śledź—260—

sól biała —30—35 gr., kawa naturałaa—12—
16 zi., zbożowa—250 gr.. herbata —24—30pr.,
nafta—1 litr—50—50 gr., mydło zwyczajne
—2 zł. 20 gr., soda do prania—35—40 gr.
proszek mydlany —40—50 gr., świece—170—
2 zł. 10 gr., pszenica—29—30 gr., żyto—25
—% gr., jęczmień--24—25 gr., owies—25—
28 gr., gryka—26—28 gr., kiełbasa wieprzo*

rolni-

imieniu czterech powyższych
instytucji
zaproszenia do koło 50 osób
-ze sfer nauko-

gr.

280 gr., Słedź szmalcówka 1 szt. —/3—15 gr.,
elej rzepakowy 1 kigr.—2—210 gr., kartofię
—10—i1 gr, cebuła—60—70' gr.. kapusta
kwaszona—25 gr., świeża —15—20 gr., marchiew--15—20 gr.,
brukiew—10—15
gr.
śmietana 1 litr—180—2 zł. 10 erg cuker

WSCHODNICH

świadczałnej w Bieniakoniach i prof. Dr.

©

poniedziałek dnia125 stycznia
r. o godz. 6 p. p. wlokalu

Grodno wypadnie przeszło 900 koni,
Banku, A. Mickiewicza 17, odbędzie
:
zaś na Wilno około 350.
ubielinji
się Walne Zgromadzenie wszystDo kupna «w pierwszej

gać się mogą Instytucje Dobroczynne,
inwalidzi,
rezerwistów,
Zrzeszenia
Jia
osadnicy i t. p.

Czas sprzedaży i miejsce

ogłoszony.

zostaną

(a. b.)

kich

kredytorów

Wileńskiego

Banku Rolniczo-Przemysłowego,
celem ostatecznego wyjaśnienia sytua-

cji obecnej i ustalenia
programu
działalności na przyszłość.
stacjourządzone alarmy dla wojska
naluczęszczanie do „Europy“. Doodbędą
—Alarmy
Wilnie.
w
3;
go
nujące
wództwo KOW. Wilno rozkazem swym
Zę względu na ważność kwestji
ska ul. Nr. 5) miejscowy Urząd miar się w dzień i w nocy.
odwołało rozkaz wzbraniający pp. ofiy
Alarm wywołan
będzie: trzema cerom uczęszczania
oznaczony numerem Nr. 6—4 (szósty
do restauracji i aktulność momentu wysoce pożąstrzałami armatniemi z koszar
Rafa- „Europa*. Jednocześnie dowiadujemy
okręg, czwarty urząd).
danem
jest przybycie
wszystkich
konnych się, że w najbliższym czasie pp. ofiDziałalność urzędu polegać będzie łowskich, trąbieniem przez
na czynnościach związanych z legalizacją narzędzi mierniczych i nadzorem

nad przestrzeganiem

w obronie pub-

licznym 1 wogóle przez osoby
waine ustawy o miarach.

ргу-

daje, że w najbliższym

trąbaczy na ulicach

okresie będą

miasta,

i ewen-

tualnie syreną z elekuowni miejskiej,
Alarmy te jako próbne niepokoju
wśród ludności miasta
wywoływać. (a. D.).

nie

powinny

—

[bjZezwolenie

pp. oficerom

cerom wzbronione będzie
do'
nie (w mundurze)
„Rudner*
„Niszkowski*,

Europejski*.

uczęszcza*
restauracji:
i „Tunel

łaskawych

kredytorów.

SŁOWO

SĄDOWA.
‚

— (x) Zmiana rewirów
czych. W
myśl
rzączenia O
wości

wiejska

gmina

na

przyłączona
leaczego

—

Orańska,

rewiru

pow.

Tiocki,

rewiiu

pow.

Lidzki.

(sch) Sprawa

ni

(sch)

W

Au

katedr

Ly
W

dukcii
u s

związku

Z

ZA”

daleko idącemi redukcja-

profesorskich,

lektorskich,

personelu urzędniczego

'Jak

władze

na

Kuli,

uniwersyteckie

ZEBRANIA

Straty

K

nia gm.

Olkienickiej

Stanisława

POWI

0 zameldowaniu

po- 3 pa

wczorajszym

H

99

w

c: °

cza. W dniu dziej zwa dowiadujemy się
żę sprawca zabójstwa jest już w. kryty.

16 (1026

Arcydzieło śwłatowej sławy! Śpieszcie podziwiać!

=

g

66

em

Epokowy

salonowo

Sens. diamat

W rol. gł, genjatny

w 10

aktach,

i

genjusz

mistrz mastrojów

ekranu

Markiz

T

Najwspanialsza kreacja niezrównanej

a

'

Mar

Pickford

y

i

5

Menai

Td

!

98

2 serie — 12 aktėw razem (entoš6)

___

Dziś będzie wyświeuany

film w 7 aktach

1

Nad

66

Ą

«Jimć,

piogiam:

Jack

I

KINO CZYNNE: od g. 4 ej do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parier 50 ar. Amiiteatr i balkon 25 gr.

osobiste powsiałe na tie bójki stoczonej na

212

e

®

i pół lat.
+
— (b) Jeszcze jeden

branie
szofer —

chluba swego zawodu. Sąd okręgowy pod przewodnictwem
p. Okulicza skazał szofera Józefa
Cienjusza
na

dwa

iata

więzienia

za

to,

że ten

w lipcu r. ub. stojącz taksem
vis kasyna garnizowego
po

jaka powstała podczas

vis-a
kłótni

„rozmówki*

z

kolegą Henr, Banaszewskim
schwy*
cił nóż i zadał mu awie rany w o0kolicę serca, czem spowodował silne

uszkodzenie ciała. Obrońca

mecenas

Przybora tłomaczy swego klijenta, że
był on w stanie nietrzeźwym, zresztą, tam gdzie niema chęci, tam niema

i usiłowania

zabójstwa. Areszt

wencyjny

5

—

miesięcy

zaliczony,
— Sprawy
lutego

w

p.

pres.

miejscowym

mu

sądzie pokcju

bęcą

Marka

sprawy

Laicur'a,

Wileńsk.»

szowa red.

został

prasowe. W dniu 9

rozpoznawane
we:

pre-

i

praso-

red.

«Eks-

Anatola

«Wilenskoje

Roma-

Utro».

W

obyowuch sprawach oskarżeni odpowiadcać będą z art. 263 K. K.

SZKOLNA
—

[b]

Podatek

na

budowę

szkół. Zarząd gminy Rudziskiej uchwalił podnieść

równawczego

wysokość

do

podatku

jednego

wy-

złotego.

Sumy otrzymane z tego źródła przeznaczone będą
na budowanie szkół
powszechnych na terenie gminy. Podatek wyiównawczy
obliczony jest
po złotemu od osoby.

— [b] Pożyczka dla gminy Rudzisk ej. Kuraiorjum szkolne postanowiło

wyasygnować

dia gininy Rudziskiej

pewną

kwotę

w celu umożli-

wienia zarządowi gminy wykończenie
gmachów dla szkół powszechnych,
rozpoczętych już.

Wysokość

pożyczki

Michał

Młynarski,

następującym
porządkiem
1. Zagajenie i powitanie

homli,

koło

Ńr. 2 z
dziennym:

opłaty.

W

dniu wczorajszym

się posiedzenie Zarządu

odbyło

Kasy

Cho-

Nowego

Spółka ta zawarła przed pewnym walkę z gruź icą.
czasem kontrakt z władzami |wojsko*
Delegat Rządu powitał zjazd poddziałal- wemi, mocą którego zobowiązała się kreślając konieczność podjęcia planoz
towej. 3. Sprawozdanie
Ko- dostarczyc znaczną pariję drzewa
wej wałki z gruźlicą
oraz
podniósł
4. Sprawozdanie
ności Koła.
Imieniem spółki
leśnej kontrakt zasługi Wil. Towarzystwa
Przeciwmisji Rewizyjnej. 5. Wybór Zarządu
z prof.
Władyczko na
i Komisji Rewizyjnej. 6. Wolne wnio- ten podpisał p. M, Miynarski, pobie- gruźliczego
energji
ski. Na zakończenie radjo koncert i rając równocześnie przekazaną przez €.cle, które: dzięki własnej
Bank
Polski
zaliczkę.
jJednakowcż rozwija się pomyślnie, czego
dowozabawa towarzyska.
— Posiedzenie T-wa Gineko- dostawa nie została wykonana. Skarb dem jest uruchomienie poradni pizelogicznego. We czwartek
dnia 21 Państwa poniósł straię 60. tysięcy ciwgruźliczej przy ul.Żeligowsk ego 1.
się ko- złotych.
odbędzie
Po odczytaniu porządku dzienneb. m. o godz. 20
Pozatem p. Michał Młynarski po- go p. Delegat udzielł kolejno głosu
Wileńnaukowe
lejne posiedzenie
:
skiego T-wa inekologicznego w brał z Banku Polskiego znaczne su- pp. refer-ntom zjazdu.
Pierwszy przemawiat d-r Romecki,
Sali Państwow. Szkoły Położnych my pieniędzy, nieustalonej dotąd wyprzy Szpitalu Św. Jakóba z nasię: sokości jak twierdzą wtajemniczeni oszmiański iekarz powiatowy, o siapującym poiząokiem dziennym. I. Po- dzięki temu, że brat jego jest wice- nie walki z gruźlicą w powiatach
2. D-r dyrektorem tegoż banku.
podkreśiając złe warunki higjeniczne
kazy chorych i preparatów.
Pożyczki i sumy pobrane przez p. chaty i szkoły wiejskiej.
haemorhagica
„Metropathja
Sedlis
Naczelny lekarz szkół powszechjuwenilis* 3. D-r Waszkiewicz „w Młynarskiego nie zostały w terminie
mówił
sprawie postępowania przy otorbio- zwrócone, wobec czego mocą naka- nych w Wilnie dr. Brokowski
nych krwiakach pozamacicznych (Fae- zu jednego z warszawskich sędziów o szerzącej się na terenie szkoły gruGoście śledczych p, Młynarski został areszto- źlicy i podkreślił konieczność
za0retrouterine)”.
matocoele
wany w Krakowie.
patrzenia szkół w inwentarz
higjenimile widziani,
W aferę tę wmieszanych jest wie- czny, a dzieci w Odzież i bieliznę o— (b) Tydzień obrony Krele
osób
tak z Warszawy, jak i z raz konieczność zorganizowania Śniaod
okresie
W
sów Zachodnich.
Małopolski.
Skandaliczna
ta sprawa dań szkolnych, kolonii i półkolonji.
«Tydzień
się
odbędzie
Il
7
—
I
31
rozpatrywana będzie
w
Warszawie
urząProf. Władyczko prez. Wil. T-wa
Zachodnich»
Kresów
obrony
jako
siedzibie
centrali
Banku
Pol- przeciwgrużliczego uważa, że w walobrony
związku
staraniem
dzany
skiego.
ce z gruźlicą dwa momenty ważne są:
kresów zachodnich w Warszawie,
złożą się:
zapobieganie i leczenie gruźlicy.
tygodnia
Na program
Ze świata.
Pierwsze można
osiągnąć
przez
sprzedaż znaczków, odczyty i akapouczanie
ludności,
wyszukiwanie
cho
demje.
-- Wielce doniosłe odkrycie. <ManPrezyojum. 2. Referat o pracy ošwia-

wykłady uni-

Powszechne

—

czwartek, dnia 21

We

wersyteckie.

Śniadeckich

wieczorem w Šali

chester Guardian»

przynosi

w zagłębiu nattowem

TEATR

znacznie

i MUZYKA,

—Gościnne występy opery warszawskiej. Kierownictwu Teatru Polskiego udało
się na najbliższą sobotę

1 niedzielę pozyskać

występy gościnne najcenniejszych sił opery
będzie miało
warszawskiej. Wiłno więc
możność poznania najlepszego obecnie te
nora lirycznego p. Jana Kipurę, znakomi.
Ordę, świ.tny
tego baryiona Tadeusza
sopran koloraturowy Julję Miechówną i in:

nadzieje

rokujący

terminatorów,

co

wpłynie na upadek rzemiósł.
— [b] Posiedzenie
komitetu
obywateiskiego do walki z bezrobocem. W dniu pozawczorajszym
w niektórych
pismach miejscowych
ukazała się wzmianka o rzekomo odbytem
posiedzeniu
organtzacyjnem

komitetu obywatelskiego
bezrobociem.

do walki z

Proszeni jesteśmy o zakomunikowanie, że omawiane posiedzenie nie
odbyło się, a jedynie prowadzone są

obecnie pewne
cze.

prace przygotowaw-

— (b) Akcja gminy żydowskiej
na rze z bezrobotnych. Omina ży
dowska prowadzi intensywną akcję pomocy bezrobotnym. Onegdaj wydano
600 porcyj drzewa i chleba. Porcja chleba wynosi- 2k:o tygodniowo, a por-

cja drzewa —

15 wiązek.

Inż. STANISŁAW DOBROWOLSKI.

Na drugiej półkuli.
park Yosemite w Kalifornji.
Wschód zastał nas już na <lnspi-

Narodowy

ration Point»; słońce było jeszcze zakryte od nas, a już różowiły się dzi-

i po-

kie szczyty „Tenaya Canyon*

błękitną
woli oświetiała się zasłana
Wkrótce jemgłą dolina Yosemite.
dnak powiał wiatr zachodni od Oceciężkie, ołoanu i niebo zaciągnęly
wiane chmury. Wracaliśmy
koło samotnie sierczących „Cathedral Rocks*,

«Cathedral Spires> i «Sentinel Rock»,

dalej wznosił

się wysoki

nagi

<Norh

Dome»,

<Hlait Dome>; oglądaliśmy

gton

Column>,

skiepienia

sokie

„Lost Arrow*
podziwialiśmy

«Royal

Szczyt

<Washin-

wy-

Arches»

i «Yosemite Point»,
jeszcze raz wodospad

Yosemite, który u szczytu

skały wy-

giąca jak biała wstęga —W

tuiejszem

muzeum

Są ładne zbiory miejscowych

i mizwierząt, ryb, roślin, kwiatów
nelaiów, rozmainie zabytki historyczne;
stioje, przeróżne spizęty, narzędzia i

broń, używane przez Indjan
Wydawca

Sianisiaw

Cziroki;

p. Kalinowskiego

kierownika

pieśni Nowowiejskiego.

sferach miłośników

W

występ

nego

Maszyńskiego,

i Szuberta.

ła, Danysza

ten obudził

resowanie.
Ceny miejsc najniższe.

— Reduta w ieairze

szereg

Gal-

chóral:

śpiewu
zrozumiałe

zainie-

na Pohulance

gra dzisiaj po 1az szósty komedję S. Żerom.
skiego «Uciekła mi przep'óreczka». Juro po
raz siódmy „Wyzwolenie* Wyspianskiego.
«Przechodzień»
W sobotę
niedzielę
W
raz czwarty,

poł. «Dom
rem po

raz

otwarty» M.

B. Katerwy po
o godz. 4.ej po

Bałuckiego wieczo+

„Wesele*

drugi

5.

Wyspiań-

skiego.
"Bilety do przedednia każdego przedstawienia sprzedaje biuro +Orbis» Mickiewicza 11 od 9—4.30 w dnie powszednie i od
10—12.30 w niedzielę oraz Kasa Teatru od
dniu przedsta*
11—2-iej i od 5—8%ej w
wienia,

lżejszego

od

wodoru

i

niepain: go.

uniwersyteciew Toron:0, «Manchesier

Guar*

dian» dodaje, że poza tym uniwersyietem
niewielkieilości tego gazu dla celów doświad=

ochronne,

odżywia-

lejnie; drugie

przez za-

w

w Ponarach

na 200 łóżek.

Celem jednohtošci kierunku

tym
oddziały

prac

zakiesie powinny
powstać
powiatowe
towarzystwa

przeciwgruźlicznego
przez samorządy,
szkolne.

Mecenas

_subsydjowane

kuratorja

Zagórski,

i

prezes

opieki

sekcji

Oto

w

roku

Świadcz

brytyjski

zeszłym,

wynalazey

pa*

obojga

płci zarejestrowali 35.000 patentów, z pośród
których 2000 przypada
1owe, Oraz na maszyny

na wenikuły
motoinnego rodzaju.

Co się tyczy kobiet, to wiele

z

pośród

nich docuowało wierności swym poprzednim
upo obaniom, a mianowicie pracowały
one
nad ulepszeniem urządzeń
domowych,
ale

znaczna liczba wynalazczyń

zwróciła się

w

przykład,

że akcja

prowadzona w

“
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Akuszerka

Dyrekcja

Wilnie podaje
dniu 4 lutego 1926 r. o godz. 12-ej,
w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohulanka

24)

Błam

ini

W. Smiałowska oposowy okazyjnie
od godz. tanio sprzedam. Źgłae
Lasów Państwowych w Rrzyimuje
Się w piątek dnia
Mickiewicz
19.
do
9
e 373%
22 bm. od 1 — 4 pp.
do wiadomości, iż w
4н,

odbędzie.

się przetarg

Nadieśniciwach Dyrekcji: Międzyrzec-

ul. Lelewela Nr1 m. 2,

W.Z.P. Nr 63,

upię fotwarkRatujcie

ustny

i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaż działek eiatowych,
według obliczenia
powierzchniowego,
poszczególnych drzew na pniu i materjałów
drzewnych w stanie wyrobionym w

włosy!

i
.
Po nadesłaniu 2 Žž zł.
blisko
Wilna
0-2.
koło 100 ba, wymagane udzielam
wskazówki:
dom
mieszkalny nia Ró radyka ny środek,
mniej 5 pokoi, Wszyst domowym
sposobem
śabifdo wadia

kie

w przyrządzać

preparat

wy-

plynu, przeciwko

dobr:

i na porost
й | siew
aniu
‘ nsiew ac
żytni i pAdrpad
ja- я (yyy
SOW. Osrąga si
kiem, Smorgońskiem, Urszański,em O- las,
ako'wiek woda. Ofer. pewny
rezultat
o.
szmiańskiem,W ilejskiem Buksztańskiem ty uprasza się przysy- E“
:
„ij, miesiąca. Adres: PioPostawskim Wileńskiem i innych.
łać

nji i Szkocji zmniejszyła w przeciągu
20-tu lat śmiertelność z 30 proc.
na
0,6 proc.
W Szkocji na 4 miljony ludności
jest 24 tys. łóżek
dla
gruźlicznych.

glji, nal ży maszyna,

Referat poparty był

biecych, dokonanych ostatniemi czasy w An
wyrabiająca

Świece.

Wiele wynalazczyń angielskich podjęło
kroki celem opatentowania swych wynałazedy Stanach Zjednoczonych i w Niemcze h.

wdół!

Wyraźnie

Karwowski.

—

i aikowy
do wynajęcia od zaraz.
Informacje: ul. Рог!оŚ

kartogramami

wykazami statystycznymi.

Po przeprowadzeniu

dyskusji na

temat referaiów zebrani przyjęli rezo
lucje
zjazdu,
zawierające
szereg
dezyderatów zwróconych do
rządu
i lekarzy bezpośrednio zwalczających
gruźlicę

(B).

Zenon
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blstć

- eko-

nom
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1

mleczarstwo,

Wiaądo- Chlubne

KUrSY JĘZYKÓW Fez,
Mickiewicza.

Zapisy codziennie od 6 —

Hero»

Wileński,

Ol-

«Bar»,

i

yły oficer ze śred-

irancu-

niem wykształce:

skiego, Mickiewicza 37,
niem, po powro=
m, 17. Od g. 1—4 pp, cie do kraju z|więzienia

|

—

——

mmm

DOISZeWiCKieoO,

poSszU=

dan:o, solidnie, kuje
jakiegokolwiek
skutecznie.
zajęcia, nie wyłączając

w

Gdyś zgubił dokument P'ACY lizycznej. Łask.
nie chcesz aby za zaofiarowania ., pracy
niego ktoś niepowoła dogAdministracji „Słony korzystał, nie zwie
wa" dla K, R.

14,

kając ogłoś

tokal Szkoły Powszechnej 34.

Po śniadaniu jedziemy dalej kown

lekcji języka an-

gielskiego

8 wiecz. w

W. Pohulanka

czycielka udziela

se”

Uniwersytecie Powszechnym
A.

posady.

oferty:

OŚWIAdCZONA NAU- mmm

poiski,
irancuski,

od 6—9 wiecz.
Każdy kurs 5 zł. miesięcznie

inwenta-

_ świadectwa.

I-ej, Łaskawe
szew

Buchaliorja

prakty=

w kraju

Antokol Nr 44 Poszukuje

m, 1 od g. 12 —

lat

skończył

szkołę rolniczą

miejscy,'za

rynku.

most:

dn. 7-XI-25 r.

i

RRT

za

wynajęcia cą, hodowla

w dogodnem

Sekretarjacie

Ławiński.

4 m.4.

>

R

ATE

dola- miotów.

Odpowiedzialny za ogłoszenia

wa Nr

Da-

roku nbiegłym i ku innym dziedzinom. Tak
np.udzielono kobietom w Anglji wiele patentów na wynalazki, dotyczące komunikacji
iskiowej oraz urządzeń mechanicznych.
, Do najwybitniejszych wynalazków ko:

1080 metrów

Lzesiaw

6-ia

CE

wia Magistratu m. Warszawy wygłosił obszernv relerat o Szerzeniu
się
i zwalczaniu tej plagi niszczącej
tysiące istnień.
D-r Bogucki przytacza dane
statystyczne śmiertelności
z powodu
gruźlicy do i po wojnie
oraz
daje

tuje dudnienie aut i okrzyki
kąp'ą- i wkrótce jesteśmy w sławnym lesie
cych się w basenie koło Yosemite „Mariposa' **). Nigdzie na świecie po
Lodge. Niedaleko od hotelu znajduje za Kalifornją niema
obecnie drzew
ga wznosiła się coraz wyżej, las co- się sławna „Overhanging Rock* — Sequoia Gigantea, a najbogatszy ich
Skała*,
która wystaje zbiór jest na kilkuset
raz starszy
i piękniejszy;
kwiatów „Zwisająca
hektarach
w
leśnych niezliczona
ilość,
mnóstwo nad Yosemite Valley. Ponieważjjzaw= „Mariposa“;3
možna tu oglądać se(czyt. kwoje od najmniejszych drzewek do
kolorowego ptactwa;
czasem
przez sze znajdowali się amatorzy
drogę przemknie szarak lub na drze- warjaci!) oglądania doliny ztego cyp- kolosów,
pamiętających czasy Tutwo szmygnie popielata wiewiórka, Na lu 'ub fotografowania się nad [ргге- Ankh-Amena! Sekwoja należy do rodrodze ruch samochodowy ogromny, paścią i często zdarzały się wypadki dziny igłastych i jest najwięcej zblizarząd parku żona do jodły; drzewe twarde i ciężwszędzie są znaki automobilowe.
W — zawsze Śmiertelne,
<Chinquapin»*)
[czyt. «Czinkepin»] ogrodził skałę żelazną barjerą i obec- kie, w przekroju brunatne z czerwozwracamy z głównej drogi i przez nie można patrzeć wdół bez żadnego nym odcieniem, wygląda jak mahoń.
stary iglasty las, podszyty
jałowcem niebezpieczeńsiwa. — Nazajutrz oglą* (Po angielsku nazywa się „Redwood“
i karłowatą
brzozą
przyježdžamy dabśmy ponure szczyty
Sierra Ne- — „Czerwone
drzewo” — mahoń),
od wjazdu do lasu leży
przed zachodem słońca do hotelu w vady O wschodzie słońca, gdy prze- Niedajeko
«Glacier Point».
Z. werandy hołelu, zioczysta mgła zalega doliny a wo- kolos
„Fallen Monarch“ —
drzewo
stojącego na wysokiej skale nad ur- dospady wyglądają jak białe paski. jak dom; (średnica 8 metr.). * Wśród
wiskiem, roztacza się wspaniała
pa- O g. T-ej ruszamy dalej; za „Chingua- kilku
tysięcy
wspaniałych
okazów
norama Sierra Nevady
z polgžnymi pin” droga wychodzi z obrębu par- największem w „Mariposa” i podobłańcuchami gór, ze szczytami, pokry- kowego 1 ciągnie się kilka kilomet- no najstarszem
drzewem na Świecie
zagajników — jest „Grizzly Giant“; chociaż burza
tymi
wiecznym
śniegiemi z mnó- rów pośród młodych
stwem wopospadów; zachodzące słoń" tu widać „cywilizatorską robo:ę* „bla- złamała mu wierzchołek ma on jeszwysokości 1 średnicę u
ce złoci skalisie wierzchołki, odbija się dych twarzy”; na pół godziny zatrzy- cze 50 mtr.
cienie mujemy się przy dużym, eleganckim podstawy
10
mtr a u góy 2
wydłuża
wodospadach,
w
(czyt. Uouona), mtr.; znawcy
oceniają
go
na
4
i stwarza dziwnie kontrasowy obraz. hotelu „Wawona*
wojna
Dolina
Yosemite,
do kióiej
diogą ładnie położonym na niewielkim pła- tysiące lat! Wielka światowa
się
nawet
tu
echem:
samochodową jest 37 kim, leży iuż skowzgórzu; iuż są place tennisowe, odbiła
do pływania i cały obóz na- jeden z oibrzymów nazywa się «Un.
za baijerą
hoielowej
werandy... o basen
wj

Miejsce odjazdu z Wilna ulica Arsenalska

Dr. Bogucki, nacz. wydziału zdro-

0 tem da-

urząd

statystycznych. — Po obiedzie wypogodziło się; o g. 15-ej ruszamy Samochodem do ,, Giacier Point*; dro:

Keuisior

godzina

rano, wyjazd z Niemenczyna do Wiina godzina 7 ma rano. Il kurs—wyjazd z W ina godzina 6-ta wieczór, wyjazd z Niemenczyna
do Wiina
godzina 7 ma wieczór.

Mieszkanie

dużo ciekawych fotografji i wykresów

śóackiewicz, —

ozkład jazdy nasiępujący: I kurs — wyjazd z Wilna

a

tygodniu
'

zdrowia przy Centrali Opiek
rodzi.
uo
ui. Želi trków T.ybunalski Lae
1917 cała produkcja światowa tego ceunego cielskich zaznacza, że w szkołach &гедWykaz jednostek sprzedaży, wa-S0Y
gowskiego 5, m. 25, boratoijum . A.
M.
gazu wynosiła zaledwie 200 stóp - sześciennich
znajduje
się
duży
procent
dzierunki przelargowe, szematy umów 1Poż4daro
rychł oferty.
Skrzynka pocztowa 27..
nych, obeciie zaś odkrycie w Inglewood za—
—
iii
i mieszkających w ofert są do przejrzenia w
godzinach
M. S. W. 415,
pewnia imperjum brytyj-kiemu produkcję co- ci źle żywionych
aszynistka - biu——
to też urzędowych w D.L.P, w Wilnie.
najmniej 100.000 stóp sześ.iennyca
rocznie. złych warunkach życiowych,
ralistka poszu:
Panuje przypuszczenie, że równie wielkie piocent zagrożonych dochodzi do 50.
nalezione
_ doku— pracy.
ilości tego gazu znajdują się na te:enach
Dyrekcja Lasów Pan. Posiada kuje reierencje,
men: y PE
Podczas
ubiegłych
wakacyj
wysłanattowych
szeiegu
pesiadlošci
impeijum.
r
na im,
Мако!а
stwowych w Wilnie. Adies:
Bernard
dzieci. Zachodzi
Według tych samych przypuszeń gaz le- no na kolonje 80
KARA W oronieckiego, szał 3
zauł
11
—
lium posi dają również kopalnie w leksas. potrzeba gwałtowna utworzenia
Saм
gowca I pułku Lotni— Wynalazki współczesnej kobiety. natorjum ewentualnie chociaż by ba.
„
Czego są
do įodebraW ostatnich czasacu kobiety zajęły się bar- raku w górach
nia
w
Administracji
[NAJSKUTECZNIEJ
NISZCZY
A
dła
dzieci
zagrożodzo gorliwie pracą na niwie wynalazków, a
od goda, 9
z 4 pokoi,
kuchni, »Słowa»
przytem sfera ich zainteresowania uległa in- nych.
przedpokoju

gER Nagły zgon. Dnia 18 bm. zmarła
wskutek zaczadzenia 15-letnia Józefa Wierz:

I KRADZIEŻE

natorjium

czainych posiadają tylko dwa uniwersyiety:
w Leyden w Holaudji 1 w Ber:ine. W roku

„Niemieccy wynalazcy zajmują się głów:
nie
materjałami
barwikowemi,
aparatami
iskrowemi, urządzeniami elektrycznemi oraz
instrumentami naukowe : i,podczas gdy amerykańscy wynalazcy poświęcają główn.e swą
uwagę lokomocji motorowej oraz wynajdowaniu maszyn zaoszczedzających czas.

WYPADKI

szczepienia

nie i kólonje

w | nglewood, ieżącem

Kruk wniósł votum seperatium, mo- «Echo» przedstawi się w niedzielę szerszej
tywując swój protest tem, że przy publiczności na poranku w teatrze <Lut- teresującemu zwrotowi.
ne przedstawione przez
takiem postawieniu kwestji nikt nie nia», wykonując pod wodzą wytrawnego tentowy,
swego

tych,

že

Modelski Dziennik informuje, że odkrycie to, zapowiawersytetu Proi. Dr. Теой!
duże możności gospodarcze na przywygłosi odczyt p. t. „Wędrówki lu- dające
sziość,
dokonane
zostało
dzięki wysiłkom
„Kultu
t.
dów* z cyklu wykładów p.
depariamentu Górnictwa rządu kanadyjssie:
średnich".
ra wieków
go.
atychmiast po dokonaniu odkiycia. gaz
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20g. przesłano do lobaratorjum chemicznego przy

świetne

trzymać

wiadomość,

odległości kiku mil od Toronio, oukryto
kładanie uzdrowisk i sanatorjów. Wil.
7-е] ww gazie
ziemnym wielką ilość gazu <helium» T-wo przeciwgruźlicze projekiuje SaUni-

godzinie

stycznia 1926 roku o

rych. Pomiędzy
innymi
uchwalono
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„Stowie“,

— «Nieznany Bohater»,

rąco, gdy z szybkością kilkudziesięciu

przy nim leży wmurowana pamiątko*
wa tablca; «Telescope» na całej długości (90 metr.) jest. spróchniały we

kilometrów na godzinę wymijamy tuż:
tuż nad przepaścią
spoikanė autą.
Jedną z największych plag tutejszych
lasów są pożary: przez całe lato pa-

środku,
«Faithful
Couple» — dwa
zrośnięte olbrzymy mają . średnicę nuje susza, a nięoględnie rzucona za”

około
14 metr,
najwyższym
jest pałka lub tlejący niedopałek wywołu«Mark Twain» — 110 metr.! Jednak je pożar, który często pochłania setki
najsławniejszym z nich jest «Wawo- hektarów lasu; po drodze widziałem
na» — sekwoja z wyrąbanym przez takie pogorzelisko na przestrzeni 20—
środek

drzewa

tunelem

8'/2

metr,

25

klm.

Zatrzymawszy

długości i 41/, metr. szerokości; tunel minut

się

па
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przy
«Mormon Bar»,
gdzie
ten, przez kióry obecnie przechodzi jeszcze niedawno przepłukiwano zło- |
droga automobilowa, został zrobiony todajny piasek, zjeżdżamy w doline
40 lat temu a pomimo to « Wawona» San Joaquin. Coraz częściej spotyka=**
dotychczas czuje się doskonale! Krę- my leśne osady, pola uprawne i by=
nikną
tą drogą zjeżdżamy z parku do <Mia- dło; nakoniec las się kończy,
mi Lodge» — hotelu u podnóża za- góry—jedziemy betonową szosą wśród
drzewionej góry; tu zjadamy obiad i piasczystych pagórków, pokrytych żół7eschlą
trawą,
„speeuomeier*
rozprostowujemy
się trochę, O g. tą,

14-ej wyjeżdżamy do stacji kolejowej

wskazuje

Merced;

zaczynają się fermy z pięknymi sadami, a 15 klm. przed Merced przejeż-

mamy

górskiej drogi
obiecuje nam,

do

przebycia

90

klm.

a nasz czarny szofer
że będziemy na miej-

dżamy

110 klm. na godzinę!

przez olbrzymie

Dalej

ogrody owo-

scu o g. 17-ej. Mijamy obóz rybaków-

cowe

amatorów
(doskonale łapią się tu
pstrąg:), stary las znika — wjeżdżamy
w poręby,
droga biegnie nad przepaścią i tworzy
raptowne
zakręty;

i krzewów owocowych! (Greatest im
the World!) Po kilku godzinach jazdy
koleją jesteśmy w hotelu „Manx* w

znanej

Monte*—350

firmy kompoiowej

chwilami robi się zimno, to znów go- San Fiancisko.
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