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Stolicy Apostolskiej o przyjęciu
ry świętej katolickiej przez wieloty- najwyższe w Wilnie dostojeństwo
w sięczne ludy, zamieszkujące pogański kościelne. Z wielką on okazałością

roku bieżącym wywieziono mniej niż dotąd kraj, wysłany
był do Rzymu
w latach ubiegłych, jednakże do NieUrban
miec wywieziono w tym roku więcej. biskup poznański Dobrogost.
VI-ty
przyjął
wysłannika
fjagiełły
z
Do Anglji
wywieziono
znacznie
mniej niż w latacn poprzednich.
wielkiemi honorami a uczuciom , žyRównież do Łotwy oraz do wszyst- wej radości z powodu nawrócenia się
kich
innych
państw
wywieziono
dał głęboki wyraz w Duili z
mniej nietyiko bezwzględnie
lecz i Litwy
dn.
11
marca 1388 r.
stosunkowo. Rynek niemiecki šciągnął w tym roku więcej
nźż połowę
W miesięcy dwa potem, 12 maja,
całego naszego eksporiu“...
wydał papież nową bullę ustanawiaŻe wzgięuu jednak na wprowadza- jącą hierarchję
na Litwie.
kościelną
ne z obu stron wzajemne utrudnienia
prymaautor spodziewa się zmniejszenia eks- W niej znajdziemy praźródło
gnieźnieńskiego,
arcybiskupa
portu uiiewskiego do Niemiec. «Czy sowstwa
potraf: tksport nasz znaleść sobie in* któremu mają podlegać wszyscy bisne ujście po zmniejszeniu się rynku kupi zarówno
w Koronie jak w W.
niemieckiego —
o0lo pyianie, które
Księstwie Litewskiem. W tej ież bulli

się

budzi niepokój. Dzisiaj odczuwa

znaczną nadpiodukcję we wszysikich
mie wyłączając
produkcji
gałęziach
nawet rolniciwa. Według obliczeń wy
wojną,
przed
twarza się więcej mż
zatak
Siąd
mniej.
zaś
się
zużywa

znajdziemy

z 1388 go

papieża,

z woli

ustanowienie,

przy biskupie wileń-

z

skim rady, czyli kapituły biskupiej

biskupie
po
pierwsze
zajmującym
miejsce, proboszczem katedry wileńciekła waika o rynki»...
:
skiej.
W dalszym ciągu autor zauważa,
Nowodworski
Biskup Dobrogost
że «co do impoiiu, to iu Niemcy g0rują jeszcze baruziej. Litwa wywiOzła długo zabawił w Rzymie — tak, że
mil, wrócił do Polski
123
gdy już w Wilnie
w r. b. do Niemiec za
Niemcy zaś do Litwy za 143 mil., to była wzniesiona katedra, konsekrowa:
znaczy Niemcy wwieźli do Luwy
o 20
na przez arcybiskupa Bodzenię, a na
mujonów więcej, mż my wywieźliśmy
już pierwszy
do Niemiec. W porównaniu do roku biskupiej stolicy siedział
Wasiłło,
nie- biskup
wileński _ Andrzej
ubiegłego widzimy, że eksport
Wamiecki uo Litwy wzióst o 14 miljo- tytularny biskup ceretyński (w
я
nów».
wraDobrogost,
tachji). Tedy biskup
„Dzień Kowieński* zauważa w tej
wikarz godneścą
zupełnie słusznie cający z Rzymu
sprawie: «Autor
nie: jusza apostoiskiego, dopełmł już tylrynku
ocieniając giożbę uuaiy
do katedry nomii ko wprowadzenia
eksportu
naszego
mieckiego dia
podnie$iając bierność naszego bilansu nata i oddania mu kluczy.
handlowego г Niemcami,
pociesza
Polakiem był rodowitym biskup
Się myślą, że w podobnej zależności
history*
znajdują Wasiłło (zowią go niektórzy
od Niemiec
gospovaiczej
a jeszWasilem,
inni
się również imne peńsiwa
sąsiednie cy Wasilonem,
się
Pieczętował
ijako jęuyną wskazówkę, jak wyjść cze inni Wojszyłłą).
i
był
ze smuluego położenia ekonomiczne: Jasirzębcem;
franciszkaninem
go, rzuca ogólnikowe zdanie, że «tym spowiednikiem królowej Jadwigi. Do
lub innym sposobem (?) musimy staWilna przybył z Krakowa.
rać się rozszerzyć nasz rynek eksporPierwszy biskup wileński uroczy*
towy 1 na inne kraje».

„Dzień Kowi. ński* omawia jeszcze ście w katedrze w obecności króla i
w „Lietuvos Żinios* któ: królowej mitrą książęcą brata królewinny artykuł
re zasianawiając się nad kwesiją „Poszukiwania nowych „uekoracji* przez

skiego

kościołowi i wierze. jednakże stojący
obecnie u steru władzy
księża nie
mają innej drogi do” utrzymania
się
na swoich miejscach, Założone przez
nich
stionnictwo
chrześcijańsko-de-

księgach i dziełach sziuki;
rzadkich
wstrzemiężliwy i pobożny, łagodnyi
Wildobroczynny, życia dokonał w

Witolda koronował;

legata pa-

osystwierdza pieskiego w Wilnie przyjmował;
„kiikszczioniów”. Pismo
wartości,
na wstępie, że „wciągnięcie kościoła pany darami nieoszacowanej
do polityki niemało już zrobiło zła i kochał się w przepysznych sprzętach,

mokratyczne nie posiada
micznych,

nie w listopadzie 1398-go roku

ani ekono-

ani społecznych

podziemiach
pogrzebany.

podstaw,

katedry

i w

wileńskiej leży

Opiera się ono jedynie na religijnym
Kolejno zaś po nim zasiadali na
ludu...*,
naszego
światopogiądzie
Plichta,
Dlatego też rozpoczynana agitacja stolicy biskupiej w Wilnie:
przedwyborcza

pod

wadzona

rodowity

pro*

znowu

będzie

jest Maciej

„Łitwa

hasłem:

krajem katolickim, to też i rząd w
niej winien być katolicki. Prawdziwy*
mi zaś katolikami
jesteśmy
jedynie

nam, ien opowie się przeciwko

ciołowi,

przeciwko

wierze

koś-

świętej

samemu
Bogu*..
„Lecz
używany
częsio przyrząd zużywa
się, powta-

rzaną argumentacja nudzi i traci swą
przekonywującą zdolność. Wodzowie
chrześcijańskich demokratów rozumie-

ją to. Dia tego też nie mogąc przed-

stawić nowych
argumentów,
starają
się oni nadać im przynajmniej nową
formę, albo otoczyć je nowemi dekoracjami*... „Jako te dokoracje zamierzają, jak słychać, chrześcijańscy — де-

mokraci zužyikowač tak zwane upo-

rząakowanie litewskiej prowincji koś-

cielnej

.. «Ustalono

już

jakoby liczby

i granice djecezj, porozumiano Się
co do kandydatów na arcybiskupa

i biskupów, „pozostała
przeszkoda

czas

jedna

tylko

— nie podpisany dotych=

konkordat

z papieżem*...

«Jeżeli

Litwin,

z Trok

Piotr

z

Kustynia,

Dzierżgowicz,

Ło-

i

dóbr,
prawie z biskupstwa
zmarł biskup Massalski latem
roku.

pierwszego

Wazy

na tronie

polskim,

na autorytet

papieża»...

A-oto zasiada na

5
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CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-eji 3-ej 30 gr
<ronika reklamowa lub nadesłane 40 er. W n-ch świątecznych
za tekstem 10 groszy
oraz z prowincji o 25 proe. drożej
Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

15 groszy,

uiszczona ryczałtem.

Nieustępliwość Niemiec zwalnia od obietnic.
Rady Ligi z wyjątkiem
GENEWA, 1311 (PAT]. Członkowie
Undena, który jest chory i nie opuszcza mies-kania odbyli dzisaj

które podpisały
Stwierdzono ponadto, że dei egaci państw,
pakt reński, posunęli się w rozmowie piątkowej do ostatecznych

Ostatnia

wyzuty,
1794-g0

próba roz wiązania przesilenia.

W

Berlinie

o Genewie,

BERLIN 13 3 Pat. Tutejsza prasa
wieczorna
przedstawia
sytuację
w
Genewie jako w najwyższym stopniu
krytyczną. Dzienniki starają
się
tłumaczyć, że odpowiedzialność za |kry-

zys w Genewie nie spada na

Niem-

cy, lecz przeciwnie właśnie
Niemcy
stały się w Genewie ofiarą perfidnej

gry

swych

Anzeiger"

przeciwników.

pisze:

pozostali

„Lokal

Luther i Stresseman

przez cały czas na

swem

zasadniczem
sianowisku. Ich
„tak“:
pozosiało „tak*
do końca,
„nie* —

pozostało
„nie“. Musimy
rasz żal, że przez nadmierną

wyrazić
słabość

wobec

Brianda

swych

przeciwników

i Chamberlaina delegaci nasi
im grę w ten sposób, že
stworzyć sytuację, w której
obecny kryzys pozornie
Niemcy.
, „Vorwats* donosi,
że.
niemiecka miała
podobno

strony wysunąć

delegacja
ze swej

propozycję

nia komisji, któraby
rozpatrzyła

ułatwili

pozwolili
wina
za
spada
na

utworze«

do września

sprawę

rb.

powiększenia

składu Rady Ligi Narodów. Ponadto
kancierz dr. Luther, jak podaje dziennik, miał się zobowiązać, że w swojej mowie, jaką wygłosi
o przyjęciu
Niemiec do Ligi zaznaczy,
że Niemcy gotowe są
lojalnie
współdziałać
w sprawie przyznania Polsce miejsca
w Radzie Ligi.

Polska

na

miejsce

Stanów

Zjednoczonych.
GDAŃSK
Ztg*

13 3

PAT.

„Danziger

donosi z Genewy:

Rozwiązanie konfliktu wyobrażają
tutaj sobie w ten sposób,
2е Hiszpanja
1 Brazylja
wycofają
narazie
swoje żądania, następnie Niemcy wejdą do Rady, poczem aibo
-ZgromaGzenie uiworzy specjalną komisję dla
sprawy składu Rady, albo też upo
ważni Radę. do powołania takiej. komisji. Z kolei
Zgromadzenie
Ligi
przyznałoby Polsce tymczasowe, nie-

WIEDEN 13 Iii PAT. „Neue freie Presse* donosi z Genewy, że
ostatnią próbą rozwiązania przesilenia jest propozycja aby jeden z miesiaPo nim, już nikt z biskupów i łych czionków Rady zrezygnował dowolnie ze swego miejsca na rzecz
z tych pzństw
prałatów nie miał chęci wstąpienia na Pojski, Bnand i Chamberlain siarają sie wpłynąć na jedno
celu
(Szwecja, H szpanja, Brażylja, Urugwaj, Czechosłowacja ! Beleja) w
stolicę wileńską. Zjechali się do Pewypadku
tym
w
mogłoby
skłonienia do rezygnacji. Ogólne zgromadzenie
tersburga
na rozkaz imperatorowej. wybrać nowego członka Racy. a wybór paołby na rolskę. Że strony nieZapioponowati wileńskie biskupstwo mieckiej, kończy dziennik, nie mają nic przeciw temu rozwiązaniu,
Stałe miejsce w Radzie.
młodemu,
po za kapitułą wileńską
Gdyby kombinacja ta okazała się
«Traktat
lokareński
nie
istnieje».
wskuiek
opozycji szwedzkiej
niemostojącemu, Janowi hr. Kossakowskieżliwą
do
urzeczywistnienia,
to
Polsce
mu. Przyjął. W październiku 1798-go
Przyznanoby miejsce w Radzie zareWIEDEŃ 13 ili PAT. „Neues Wiener Tageblatt* donosi z Londynu:
ingres odprawił. Za czasów Napolezerwowane dla Stanów Zjednoczonych
Chamberlaina
pism tutejszych opisują nastrój
ona [1808— 1815] rządził djecezją wi- Genewscy korespondenci
Ameryki Północnej do czasu zażądae
dziennikarzom;
leńską biskup Sirojnowski,
wolynia- jako zupełnie pesymistyczny. Chamberlain miał powiedzieć
nia tego miejsca przez Stany Zjednowrogie
dwa
na
a
czone,
podzielon
najwyżej jednak na iat sześć.
jest
Europa
istnieje,
nin, wielce dla uniwersytetu wileń- Traktat iocarneński nie
skiego zasłużony. Po jego Śmierci obozy. Nadzieja pokojowego załatwienia sprawy zniknęła, Szwecja zachorządził djecezją
wileńską
do roku
wała się jako przyjaciółka Niemiec. Za obecny kryzys odpowiedzialne są
1826
metropolita _ Siestrzencewicz;
Sejm i Rząd.
jedynie Niemcy, Delegacja angielska i francuską zgodne są z tem, że odpotem biskup Kłągieniewicz, z Inflant
<
wy»
spada
w
Narodó
Ligi
do
ie Niemiec
rodem, a dalej Jan Cywiński, po nim powiedz. jalność za nieprzystąpien
oczach
Obrady Rady Naczelnej P.P.S.
łzy w
Wacław Żyliński, trocczanin, później- łącznie na nie, Niektórzy korespondenci zauważyli nawet
2
WARSZAWA, 13 III. (żel. wł. Słowa)
Szy arcybiskup mohilewski.
W 1858 Chamberlaina, gdy wypowiadał te słowa.
Jutro od rana rozpoczynają się Obraobjął
biskupstwo
wileńskie
Adam WATER
dy Rady Naczelnej PS. W kołach pohr. (Krasiński, mąż
uczony, lubiący
cza. W rok po jego. świętej, był ów krakowski spowied- litycznych przypisywane jest im wiellewi
Matu
go
otaczać się uczonymi i literatarni.
pasterskich rządów w nik Jadwigi przedewszystkiem głosi- kie znaczenie ze względu że Rada
Skazany na wygnanie
w głąb zrzeczeniu się
wypowiedzieć
do cielem słowa Chrystusowego in par- Naczeina PPS. ma się
w 1926-tym, podniesiona
Rosji sam
poruczył rządy djecezją Wilnie,
wi- O dalszym stosunku do rządu.
pierwszy
i
nim
byłże
Nie
tibus.
isarcyb
nego
iial
meiropol
prałatowi Bowkiewiczowi, słynącemu godności
wśród Posied
zenie
wileńska djecezja otrzy mała leński arcybiskup zarówno tam
twa
Konwentu
kups
Sen.
z wielkiej pobożności,i słodyczy chaórcę,
ch
Boga-Stw
iżących
odziczały
go
wsze
pier
za
skiej
papie
jorów.
acji
nomia
rakteru. Za jego to rządów dostali z
Jana ciżb bolszewickich jak za oceanem,

się do kapituły Niemeksza,

Żyliński i arcypasterza

tylko połóżmy
lat
przez
wakowanie
nazwiska, znane dobrze nam,
współcę wileńską na
dziesięć. Przypomnijmy dalej biskupa czesnym, biskupów Aleksandra ZwieBenedykta Wojnę, žiednego z najzna- rowicza i Edwarda barona Roppa,

komitszych w Polsce mężów z epoki

Maja

— Nowy Świat 46—14

POWIATOwWA—ui.

w Wilnie przyjmoSapiehą siarczystą

Pierwszy

był

„usunięty*

przez

rząd

rosyjski w 1902-gim, drugi w 1907-ym.

ni do oudawania swych głosów za za którego staraniem wyniesiony zos- Przez następnych jedenaście
chrz. dem. nie tylko za pomocą listów tał królewicz Kazimierz Jagiellończyk dzili kolejno djecezją
sede

pasterskich biskupów litewskich, ale
1 przez odezwę nowego arcybiskupa
litewskiego, odezwę, która między innemi będzie się mogła
powoływać

WILEJKA
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granic ustępstw w siosunku do Rzeszy. Uznano, że Niemcy stawiając przy wstępowaniu do Ligi niemożliwe
do
przyjęcia warunki zwalniają strony
zainteresowane
przynajmniej z pewnej
toczył istną wojnę, że ich aż papież części uczyn onych
Przedewszystkiem
więc nie:
im ob etnic,
miejsca w Radzie nie
stałego
musiał godzić; z Wilna przed Szwe- zwłocznę przyznanie
Niemcom
dami musiał uciekać: Piotra Wielkiego może być już nadal uważane za niezbędne wypełnienie jednęj z
w Wilnie podejmował,
na straszną tych obietnic.
Ponieważ Rzesza postawiła warunki na jakich może
wstąnędzę w kraju patrzył, omal w krwa- pć do Lugi to Rada uprawniona
jest do stawania w całkowitej
wych walkach nie zginął.. Dawne to niezależność! swoch warunków. Rada Lg: odbęuzie dzisiaj
podzieje... Rok tylko był potem bisku- południu posiedzenie poufne.
Nic! rokowań ne zostały jeszcze całkowicie zerwane. Wszystpem Maciej Ancute; zmarł apopleksją
a mędzy innem: japońska i czechosłowacka usłują
delegacje,
kie
tknięty, nie dopełniwszy ingresu. Po
znaleść formuły pojednawcze.
nim szli kolejno: Karol Pancerzyński,
Zienkowicz, mąż wielkich zasług, IgPerfidne stanowisko Niemiec.
nacy ks. Massaiski, pan wielki, który
GENEWA, 13 ill. Pat. Natychmiast po wizycie u Chamberlaina
Werki dla siebie zbudował,
za któ- iBrianda
i powiadomił
kanclerz Luther przyjął dziennikarzy niemieckich
rego czasów djecezja wiłeńska rozcią- ich o treści ocpowiedzi niemiecniej na ostatnie propozycje.
3
gała się od rzeki Niewiaży po Narwę,
Całe zagadnienie musi być jednak rozważane później w czaWszystkie inne propozycje
Zgromadzenia Li i
od Dniepru po Niemen i dalej a sie zwykłego
iub niestałych miejsc
stałych,
a nowych
biskup inflancki
sufraganem był wi- zmierzające doutworzeni
odrzucają ze wzglęNiemcy
liczby
ich
od
niezależnie
Radzie
w
leńskim; w obrębie djecezji
wileń- dów zasadniczych. Najważniejszym z nich jest fakt, że Niemcy nie są
skiej leżały Witebsk, Mohilew, Homel, członkiem Ligi 1 Rauy i z tego wzgędu nie mogą orzec dlaczego to a nie
Grodno,
Białystok, Sejny; 26 było inne państwo ma otrzymać imiejsce w Radzie, oraz jakie są prawa ubiegadekanatów,
przeszło pięćset košcio- jących się o to miejsce kandydatów.
Niemcy, zaznaczył nakoniec Luther, nie mogą pozostawać w sprzeczłów murowanych
i drewnianych...
zajęiem przez państwa neutralne, a przedewszystności ze stanowiskiem
Był też to i ostatni przed rozbiorem kie;
państw neutrainych
które jest przedstawicielietm
przez to państwo,
ostatecznym
Rzeczypospolitej błysk w Radzie, a które wypowiedziało Się przeciwko natychmastowemu stwowspaniałości djecezji wileńskiej.
W rzeniu nowych miejsc w Radzle. Nieimcy wierzą, że Szwucja jest bardziej
65 roku życia, wyzuty: z ogromnych od nicti kompetenina do wydawania sądów w tej sprawie.
króla Sobieskiego
wał, z hetmanem

wierzyć pogtoskom, to nasz Minister
Spraw Zagr. ks. Rejnis, który wyje- czas wyrażano się—co naraziło stoli- 1897. Dwa już teraz
chał obecnie do Genewy w związku
z posiedzeniem Ligi Narodów,
ma
również za zadanie ostateczne
przygoiowanie
do podpisania
konkordatu»...
Katolicy
litewscy będą
skłania-

ui. 3- go

ks. arcybiskupa
któremu śmierć nagła nie na dalekich lądach Nowego Świata?
Tupalski
W 1866-tym
objął iządy Cieplaka,
Dziś gdy zbliża
się ku Ostrej:
rządów djecezją jako E(nie
urodzony podobno w Taboryszkach djecezją Piotr Żyliński.. i sprawował, dała objąć
bramie
trumna
ze
zwłokami
pierwszevel
wikarjuszów apostolskich
b. proboszcz oszmiański, kióry króla najprawdopodobniej
samozwańczo licząc
nawet
my
któregoś
rza,
torów djecezjalnych) 39-ty go arcypaste
Aleksandra w katedrze wileńskiej na (gdyż nie jest rzeczą
bynajmniej administra
em
ingresow
Ad multos annos! nie
biskup wiłeński.
w. księcia koronował, i ślub mu da- pewrą jego „wybór” przez
prałatów
mieli szczęścia powieć, myślą m mo*
wał, do obmurowania Wilna gorliwie Ważyńskiego, Herburta, Kozłowskiewoli sięgamy ku pierwszemu tutejsz« mu
na
kolejno
potem
Szli
go, Zdanowiczai Lipnickiego), owe rzą.
się przyczynił.
Watyduszpasterzowi, W wyobraźni naszej
z
Na mocy porozumienia
Radziwiił, dy do 1883 go. W tymże roku biskupotron biskupi: _ Wojciech
kanem, zgodzie z dziewiątym artyku- urasta on wyraziście z relacjj posła
pierwszy magnat na biskupstwo wi- wi Krasińskiemu pozwolono Opuścić łem zawartego w maju 1925 r. kon- krzyżackiego przy wileńskim wielkoleńskie wyniesiony, Jan z książąt Li- wygnanie i osiąść w Krakowie, gdzie kordatu, ustanowione zostały w Pol- książęcym dworze: „Starzec czerstwy
Holszański, umarł w 1891-szym. Tymczasem stoPaweł książe
tewskich,
sce prowincje kościelne czyli metro- — tak pisał hr. Kyburg—rumiany, uco z przepychu słynął a reformacji licę biskupiąw Wilnie zajął w 1883. polje w liczbie sześciu, nie licząc ar- rody sporej; mówi po łacinie fbiegle i
dzielnie stawiał czoło, Walerjan Pro. cim biskup Karoł Hryniewiecki, ro- cybiskupstwa. lwowskiego obrządku dość dobrze po niemiecku. Przyjął
tasewicz Suszkowski, z Mińszczyzny dem z Grodzieńszczyzny.
| on, jak
nas z taką wystawnością
i grzeczi
miańskiego.
rodem, za którego rządów Jezuici do wiadomo podzielił los ks. biskupa o.
Metropolje te są: gnieznieńsko- nością i pobożnością, żeśmy myśleli,
Wilna przybyli; dalej ponownie jeden Krasińskiego. Wygaano go do Jaro- poznańska,
wileńska, iż w obliczu papieża stoimy. Uprzejwarszawska,
z Radziwiłłów, co w młodym wieku sławia. Rządził osieroconą djecezją w
piowin- my starzeci slodkomėwny,
Oczarotudzież
ska
krakow
lwowska,
kardynalską nosił purpurę, którego charakterze wikarjuszą apostolskiego
-rusiń
wal
nas
przyjęciem
swojem“,
grecko
dku
król Zygmunt lil-ci wbrew powszech- ks. prałat Zdanowicz do 1890, który cja lwowska „obrzą
Piękne,
wspaniałe
tradycje ma
skiego. Metropolja wileńska obejmuje:
nemu oczekiwaniu na biskupstwo też rządził nią powtórnie po zgonie
arcybiskupstwo wileńskie oraz dwie stolica arcybiskupia wileńska, Daj
krakowskie
przeniósł — jak wów- ks. biskupa Audziewicza od 1895 do
nam, Panie Boże, doczekać godnego
djecezje, łomżyńskąi pińską.
sowicz, Andrzej. Szeliga (wilniantn),
potem znamienity
Wojciech
Tabor,

my — chrześcijańscy demokraci. Dlatego kto będzie głosował przeciwko

—

WARSZAWA

Białłozor,
Aleksander
ks. Sapieha,
rano posiedzenie. Podkreślono jednomysln:e konieczność obrony
Mikołaj Pac, Aleksander
Kotowicz i
jakie stwarza
stanoL'gi Narodów przed niebezpieczeństwam:,
Brzostowski
piastowali wisko Niemiec.
wia- Konstanty

rynek

niemiecki, Chociaż ogółem biorąc

ŚWIR

'Wiazania Locarna zachwiane.

Niebawem po ochrzczeniu Litwy nim Abraham Wojna, synowiec niepogańskiej postanowił król Władys- boszczyka biskupa, Jan hr. Tyszkieław Jagiełło erygować w Wilnie ka- wicz, Jan Dowgiaito Zawisza, Jerzy

widzimy,

stoi

n-ru

cena pojedyńczego

pocztowa

P. V. omawiając w „Lietuwie“ da- tedrę biskupią — za wiedzą oczywiś*
ne „Naszego
handlu zagranicznego*
cie papieża. Tedy dla zawiadomienia
w r. 1924i 1925, dochodzi do wnios*
iż na

— ul. Majora

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28

228, drukarni 262

Arcybiskupstwo Wilenskie,

11-go marca.

Niemiec.

|

W

2 odnoszeniem

Z ostatnich pism, jakie nadeszły
z Kowna, zastanawia
najbardziej artykuł urzędowej «lLietuwy», traktujący
o zależności gospodarczej „Litwy od

,

redakcji 243, administracji

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

1

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80,
GRODNO — Plac Batorego8 `
KAMIEŃ KOSŻZYRSKI — Związek Ziemian

Wilno, Niedziela 14-go marca 1926 r.
4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO. ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 23

Tym

rzeczy

skł.dem

biskupstwo

ich spadkobiercę

i kontynuatora!

Od

WARSZAWA.
Na

wiorek

131II. (żel. wł. Słowa).

zwołane

wyznaczenia plenarnego
posiedzenia
Sejmu.
Aczkolwiek
posiedzenie
to
zwołane było początkowo na wtorek, *
jednakże wobec niewyjaśnionej sytu-

acji w Genewie zostanie

godności
kupstwa.

metropolitalnego

arcybis-

zasmuceni, zanosim to błaganie. Dla
Wilna, różnojęzycznego i różnowier-

prawdopo-

dobnie odroczone i nowy termin wyznaczy konwent senjoiów.

Na pogrzeb

Ś. p. Arcybiskupa
Cieplaka.

WARSZAWA. 13 III. (żel, wł. Słowa),

Na pogrzeb
ś. p. Arcybiskupa
Cieplaka wyjeżdżają z Warszawy do Wil.

na min. Raczkiewicz, Grabski, gen.
Żeligowski. Ministrowie złożą w imieniu rządu wieniec.

U trumny

ks. Arcybiskupa
Cieplaka,
:

WARSZAWA
Trumna

ze

13.lll. (tel. w0£, Słowa).

zwłokami

pierwszego

Ar-

cybiskupa Wileńskiego zostanie przeniesiona z mauzoleum Pizeždzieckich
ó0 kościoła św.

la- trumny arcyb'skupa Cieplaka, głębo- ustawiona będzie
wileńskie, po przeszło
tach istnienia podniesione zostało do ko jego zgonem tak błyskawicznym o godzinie 10.30,
pięciuset

zostało posie-

dzenie Konwentu Senjorów w sprawie

Piotra i Pawła

kowski „celebrować

nabożeństwo.

łudnu

zwłoki

gdzie

w nawie głównej
ks. kardynał Kabędzie

uroczyste

O godzinie 4-iej popo-

przeniesione

zostaną

Od pierwszego biskupa Andrzeja czego, potrzeba na stolicy metropo* na aworzec wileński i umieszczone
lat rzą- Wasiłły do pierwszego arcybiskupa. litainej katolickiej postaci na miarę w wagonie któryz pociągiem Nr. 713

vacante

co za przestwór czasu, CO za panora-

nieprzeciętną,

imponującej

i

pocią- przybędzie

prałaci Radzymiński Frąckiewicz, Kaw poczet świętych.
gającej zarazem:
urokiem
zarówno
ma dziejowa!
marszaizimierz Michalkiewicz (przez dziesięć
wileńskiej stolicy biskupiej
Więziony na Litwie za czasów wielkich cnót jak niepospoliiego ukowicz litewski, potomek znakomite- pełnych lat) i Jan Hanusowicz aż do Olgierdowych za apostolstwo
wierymy słu.
go rodu Eustachy Wolłowicz; po wstąpienia na stolicę biskupią егге

do
Wilna
o godzinie
6.45.
W ciągu
dnia dzisiejszego
tłumy ludzi odwiedzały
mauzoleum
Przeździeckich
gdzie
stała trumna.

Złożono liczne wieńce.

SŁów a

ECHA KRAJOWE

Pilna potrzeba.
Wie każdy jak wielką rolę

gra w

br 60/1070

K0.B.iztrojeniapo stronie kowieńskiej

Żyje—nie żyje?

uznaniu zasług.

/ Koncentracja oddziałów szaulisowskich na
granicy.

Qnegdaj na wokandzie

Wacława Romera jedni uważali za żyjącego
inn za zmaiłego, domagając się po nim
spadku. Inni utrzymują, że inż, Romer po
dziś dzień żyje w Petersburgu.

"Sprawa powyższa wszczęta została przem
prawnych sukcesorów Romera, którzy utrzymują, że pomienionego Romera
bolszewicy
rozstrzelali w 1919 r. Sukcesorowie ci żło-

żyli przytem w sądzie odpowiedni dokument,
stwierdzający skon Romera.
znali

Romera prowadzono do czrezwyczajki, i kie-

okresie, w któremś z pism sowieckich w
Pet:rsburgu znałeźli oni również nazwisko
'W. Romera,
Z drugiej strony
pełnomocnik
strony
przeciwnej adwokat Petrusewicz utrzymuje
stanowczo,
źe Romer żyje.
Przedstawił om

pienipotencję wystawioną przez Romera, jak
również cały szereg własnoręcznych pism

jego z ostatnich czasów, między innemi np.
zaświadczenie polskie40 konsulatu w Peterspg:
z 1922 r., stwierdzające, że Romer

je.
? Okrom tego została nadesłana z Petersburga fotogratja Romera z jego auteutycznym podpisem.
Sąd w trybie zachowawczym w osobie
sędziego Łuczyńskiego wziąwszy pod uwa:
gę całokształt sprawy jak również
wyniki
ekspertyzy kaligraficzno-fotograficznej doko-

nanej przez p.

powołałeś do życia

szereg

instytucji od ha i każdy członek Związku ZieCiasne do niemożliwości, Niema które zaniedbanie kardynalnych przespołecznych ifilantropijnych o wznio* mian musi nałeżeć
do Towarzystwa sposobu zastosować podstawowych pisów szkolnej higieny wtrącić może
:
przepisów
higieny
słych celach i ideałach, którym bądź Rolniczego.
szkołnej.
Sześć w słabość fizyczną fatalną, nie do

Lokai jest. Czegoż trzeba

więcej?

Bułhaka,

autentyczność

która

podpisów

oraz wniosek

stwierdziła

i listów

Romera

pprokuratora R. Rauzego

stanowił pretensje

pelaomocnikėw

—

po:

sukceso-

rów Romera oddalić i uznać Romera ża ży”
cego.

E. Mieszkowski
Mickiewicza

22

KAPELUSZE
i CZAPKI

na sezon

60494

M
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:
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Wyjątkowo Tanio!
e b

Na

006

samych

niejszych warunkach

1 e

różne
poleca

najdogod:

w wyborze dużym
skład
mebli

$- Acolakios "o Reaises ik
i
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TANIO
Do sprzedania natychmiast w mieście
Wojewódzkiem

Księgarnia, Skład materjów piśmiennych
z działem broni myśli, kie .
Księgarnia prosperuje kilka lat z dm
śem powodzeniem, Posiada wyrobioną klijentelę,

dostarcza

;

`@а <Z.R.>

do

urzędówi

Szkół w Województwie.
Zgłoszenia:Wilno, Biuro Reklamowe, Garbarska 1

@222808

®

®
@

Ponadio
Świadkowie z ich strony
zefakt swej naocznej obecności kiedy to

dy to nazajutrz wywożono jego trupa w t.
zw. «sobaczjem jaszczykie>, Rowniež zeznali
oni, że w wykazie
rozstrzelanych
w tym

‚ — Sklepie Meblowym

;
:

I wydz. eywilne-

go
Sądu Okręgowego
w Wilnie
znalazła
ostateczne rozstrzygnięcie zawiła sprawa. W
sprawie tej chodziło o to, źe właściciela ob*
szernych dóbr na Kresach inż Wiaczesława

Jan Bulhak +:

artysta

foto-

Jagiellońska 8.
Ceny

Każda

Przyjmuje 9—6,
zniżone.

matka,

dbająca o

zdrowie dziecka, otrzyma
bezpłatnie
książeczkę, zawierającą wskazówki, jak
karmić i odżywiać dziecko.
Żądania
ze wskazaniem
dokładnego
adresu
należy przesyłać pod <E. D. Br» do

Potrzeba państwowej zapomogi
dla
pokrycia pierwszej choćby półrocznej
przewodniczyłeś, bądź brałeś. w nich
Na wniosek p. Trzeciaka
uchwa- klas ledwie dyszya tu trzeba na gwałt odrobienia, a za którą
ciężką
nieść raty dzierżawnej, dla dokonania
nie.
czynny udział, dzierżąc zawsze wyso- lono skasować pododdziały, jako roz- siódmą otwierać! Uczące się
odpowiedzialność ipanstwo, zbędnych
(a do- będzie
remontów,
na przepro:
skonale!) dziewczęta poprostu duszą względnie nieść będą
Centrojqego Biura Ogłoszeń Metzi
ko sztandar bezinieresownej
służby, praszające siły Związku.
Edw.
ci, co niem wadzkę:.,
się. Nabierają wiedzy — a tracą zdro- rżądzą!
Jak słyszeliśmy,
podobno
było S-ka, Warszawa, ul. Jasna 17.
wie. Trzeba raz przecie położyć kropAby zaś raz jeszcze nie przyci- asygnowane subsydjum rządowe dła н ее
kę na -«i», Wśród uczenie skazanych skano nas do muru straszakiem ebra- gimnazjum im.
W niedzielę dn. 14 Marca r, b, w sali
Czartoryskiego w
ь
ś. + pe
3
np. na odbywanie
ćwiczeń
gimna- ku mieszkań», nie wahamy się wska- kwocie 350.000 złotych. Nie przyszło
Związku Polaków z Kresów
stycznych w tychże wykładowych sal- zać palcem na lokal znakomity, który do ich wypłacenia. Obecnie, na nowy
Zakordonowych
Zawalna 1.
kach, spędzających więcej niż. pało- niebawem ma stanąć otworem.
Mó- lokal i przeprowadzkę wystarczyłaby
wę drogocennych lat dzieciństwa
i wimy o lokalu po zwijasym lub re: — siódma część tej sumy.
odbędzie się
młodości w najfatalniejszej dla zdro- dukowanym
lekarz powiatu Brasławskiego, til. K* Polonia
częściowo
ogromnym
Apelujemy do najwyższej
instanKoncert
wia atmosferze
zaczyna w przeraża: sklepie braci Jabłkowskich. Lokal iest cji. Do pana
ministra
Grabski
ego.
zmarł
dnia
12 marca
1026
roku
w
Brasławiu.
religijny
jacy sposób szerzyć się — gruźlica, do wzięcia. Możnaby doskonałe prze- Podobno na pogrzeb arcybiskupa
O czem zawiadamiają Kolegów
Wołamy wielkim głosem:
0 nor- nieść do niego z ulicy Wileńskiej Cieplaka przyjeżdża do Wilna. Niechp.
szkoły śpiewu
uczni i uczenie
Konwent i Koło filistrów
malng, higieniczny lokal dla szkół gimnazjum żeńskie im. Czartoryskie- że by pobyt swój tu między nami —
Załuskiej. Dochód przeznaczony na
wyjątkową nędzę.
i
bezrobotnych
żeńskich naszych. Błagamy o zapew- go. Tem bardziej zaś sprawa nagła, pięknym gestem upamiętnił!
K* Polonia w Wilnie.
Początek
o godz. 8:ej wieczorem.
nienie zdrowotnych warunków szkol- ponieważ umowa dzierżawna
dobieJeden z ojców,
Bilety przy wejściu.
nych dla uczących się naszych córek, ga do końca i rzeczone
gimnazjum

TSRS,
Dr

Na

Stanistaw

ochotnika!

Narbutt

to, że wystarczy

na ochotnika. Zamiary jego są uczci-

we, stańowisko jasne, mowa ludzka,
że zaś obrał ' drogę
prowadzącą na

mieć

-talent trzeba

gość”, a to przecież całkiem coś in- szych. Tutaj wyraża zdanie rzetelne
i cierpli- nego. Niema na świecie takiej polity- i przenikliwe, że skrótów teatralnych,
|
przysłonić reżyserskich i scenicznych
mi mogła
ki, któraby
(czy one
2) O kilka wierszy niżej pisze p. świetny kształt poezji Lechonia. («Jed- się zdarzą w teatrze czy w pismach)
Jankowski: „Zaledwie p. Z. wykoń- nej oczu się modrych, drugiej
czar- nie można zwalać na tłumacza; wobec
czył swój przekład pierwszej części nych boję, — Te dwie są me miłości tego nie muszę dodawać,
że „hero:
Fausta, uderzono we wszystkie dzwo- i dwie śmierci moje»), czy niespokoj: iczny skrót* w scenie z pudlem
nie
ny zwykłej celebry Młodej Polski“, ny i niepokojący czar poezji Słonim- jest moim skrótem — ponieważ prócz
Opierając się na wywodach
wyłusz: skiego (zwłaszcza z ostatniego okre- jednego fragmentu t. j. w. 1021 do

mieć jeszcze
roz- wość
|

Do walnej a krzepkiej bitwy,
grywającej się na odcinku <Polfauste
zgłasza się pan
Czesław Jankowski

pracowitość

plac boju trudniejszą—refleksji, a nie
łatwą— irytacji (kończącą się wyzwis- czonych pod 1)—znajdujemy tu oczy*
kami)—to

daje rękojmię

możliwości

wisty błąd —powinno być nie «udeporozumienia się.
Porozumienia, to rzono» a „uderzył”. jest to wprawnie znaczy przekonania; nie o to zresztą dzie drobiazg, lecz w tym łańcuszku
chodzi. Chcąc się porozumieć, trzeba logicznym i ta przesłanka potrzebna,
przedewszystkiem
wyjaśnić
pewne że to nie można robić odpowiedzialnieścisłości i—mojem
zdaniem—nie- nym nikogo za gwar i tumult, który

słuszności; zarzut niesłuszności

su); <o innego polityka, co innego par- w. 1055 skrótów nie robiłem
(przy*
tyjnictwo, co innego poezja. Lecz cóż czem rozumie się — ilość wierszy,
to ma na myśli p. Jankowski?—czy zważywszy możliwości
rytmiczne,
„kultem Zegadłowicza* nazywa arty- nie musi byś jednakowa) więc— „nie
kuł Broniewskiego? czy b. powścią- ściągam”, „nie streszczam“, „nie skragliwe recenzje Słonimskiego o „Gła- cam“, „nie obcinam“ (co zresztą o
zie granicznym" i „Lampce oliwnej*? jakości przekładu nic nie mówi) jak
czy te lub owe indywidualne
„po- również nie szukam rymu do „chmur“
chwały” i uszczypliwości? Pozostaje aby znaleść tak nieprawdopodobnie

że?” „mniejsza o zoologiczne nieporo- nie scenie więziennej — nieco dalej)
zumienie*.
—
5) Ważniejsza jest uwaga dalsza;
brzmi ona tak: „Staje się rozbrat
między oryginałem a przekładem o
wiele głębszy np. w miejscu, gdzie
Małgorzata powiada do Faustaw przekładzie Zegadłowicza:* „Coś mnie od
ciebie gna, odpycha — Choćbyśmy
nawet
wzięli šlub..“.
Co takiego?
„Odzie jest coś podobnego w oryginale „Fausta“? Cóż za samorodny do-

mawiajmy

terów

temu zapobiedz)
wzorem achajskich

porozboha-

(cóż nam to szkódzi—na
tak

krótką jednoartykułową chwilę).
1) P. Jankowski twierdzi, że „hoł-

duję zasadzie, że nie dość jest

mieć

talent— trzeba jeszcze z hałasem reklamy iść przez świat”; — ryzykowne

twierdzenie! Wdzięczny będę p. Jan*
kowskiemu, jeśli mi łaskawie da jeden
dowód
auioreklamy.
Będzie to dia
mnie
ostrzeżenie, które z wdzięcznością
przyjmę.
Od siebie 'pragnę
dodać, że nołduję zasadzie wręcz
+rzeciwnej;—coprawda nie wierzę w

koby
delikatna; przypomina
mi to sta przed
recenzją
Słonimskiego
zdaniaz niektórych listów: jaki jest (premjerową)
w. „Wiad.
nie było
pański
stosunek do „Wiad. Lit.*2— Lit.“ ani jednej wzmianki,
Odpowiedź: zainteresowanego abo- *4 4) Po osobistych co do moich
nenta; czyż można jednak zaprzeczyć uzdolnień impresjach, że nie odrosłem
(tak
„na rozum* nie „na złość”) że jeszcze od ziemi beskidzkiej, że jestem
sprawność
redakcyjna p.. Grydzew- młody, młodziutki i rwę się do góry,
skiego jest znakomicie sprężysta?— że na dobitkę cały jestem w pokorze
albo—czyż nie byłoby aberacją twier- maluczkich,
że gdzie mi tam łamać
dzenie, że ten czy Ów z bliskich tej podkowy najtęższych spekulacji filozoredakcji
nie jest poetą dlatego,
że ficznych i t. d. — co do których (nie
należy do innego „obozu*?
— ach! z podków
lecz impresji)
skwapliwie
temi obozami jest i tak dużo kłopolu; przyznaję Szanownemu
recuzentowi
zdaje mi się, że zbyt pochopnie iden- rację — przechodzi p. Jankowski do
tyfikuje się słowa
„inność* i „wro- spraw szczegółowszych i;uchwytniej-

rzystokopytne, nieprzeżuwające, z ro„dziny ociežatych“)
został wprowa-

dzony w scenie zaklęcia
thego prawdopodobnie
„dziecko*)

Niemniej

dało mi się rzeczą słuszną
tyczne stworzenie
nie jego nazwy!)
nikiem: knurem;
uznał ten gatunek

to

(a zwłaszcza
zastąpić też
sam zresztą
za godny

skiej (więc i djablej)

society,

wy-

egzo-

brzmiepiekielGoethe
łysogór-

wpro-

wadzając tam „ein tichtig Schwein*.
— Zresztą zgadzam się w zupełności,

i tam

ten

motyw

(M.łzorzata mówi)

już

znachodzimy:

Tag!

Es wird Tag!

Der ietzte Tag! Der Hochzeit Tagl—

jącemi
ryku,

Stów

„choćbyśmy

w tem miejscu
Mowy

du

—

słowa

proste

i rzetelne,

które

osobliwie ocenić umiem — pochodzą bowiem od szlachetnego
poety,
człowieka dużego smaku i doświadczenia w kunszcie pisarskim,
Tyle!
go) przedstawia się tak: HenMniemam — oszczepy
możemy
przecierpiałąm
tak wiele, żę wbić w ścianę.
:

przez Goe- świadomość tego cierpienia stoi podlatego, że między mną a tobą; i gdybyśmy nazwierzę to uchodzi w Afryce nie za twór wet ślub wzięli — to ból ten odpyAllacha,
lecz pomiot piekła (trudno chałby mnie od Ciebie na wieki. —
powiedzieć

jej powiedzenie
„mein Hochzeittag
solii'es sein”, Scena więzienna istnieje też w Prafauście (Urfaust); Goethe
przerobił ją później, przetworzył raczej
— ujął w formę wierszowaną;
otóż

Dopuszczając się dowolności,
może
myśli nię zbakierowałem.
6) Dalsze dwa zarzuty powtórzo:
datek do charakterystki Małgorzaty? ne są z recenzyj warszawskich dosłoNawpółobłąkana
w więzieniu
dzie- wnie; mówię o nich gdzieindziej.
weczka zdradza lekceważenie dla sa7) Następują potem słowa 0 dokramentu całkiemA la George Sand!" datniejszych właściwościach
przekła-

tym powstaje poza jego plecami i poza
—Otóż jakim sposobem p. Jankowski
jego wolą.
w tem zdaniu dopatruje się „Jekce3) Twierdzi p. Jankowski, że je- wywiad Wiełopolskiej; czy tak? Nie odległy jak... „knut”.
ważenia dla sakramentu”, tego przystem „obnoszony in odore
celebri- jasny jest jednak ten werset o odorze,
znam się nie rozumię
i zapewne nigdy
poniektóre wiadomości przytoczył.
tatis et famae po szpaltach „Wiado- celebrze i famie—zwłaszcza
„Nilpferd* — czyli hipopotam, ina- nie zrozumię. Treść tego dwuwiersza
właśnie
Przed rzuceniem oszczepów (а mości Literackich*; hm!—sprawa ja- w tym wypadku: o przekładzie Fau- czej koń rzeczny, („duże zwierze pa- (w łączności z wierszami poprzedzamoże, żeby

razem mie ódnosi się wprost do Szanowrego
autora
artykułu „Cztery
przekłady*—lecz do źródeł, z których

i

nawet wzięli

u

ślub'

Goethego ziema.

więc być nie może

o

możli-

wości literalnego obronienia tej pozycji. Pragnę jedynie przypomnięć, że

Emil Zegadłowicz.
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_ Przygotowania do objęcia granicy przez K.O.P.

higienie szkolnej kwestja lokalu. Na.
sze gimnazja męskie dobiły się już
pomieszczeń
odpowiadających
wy- :
W myšl utožonego planu w dniu Lt b. m. wyruszyty już oddziały
— Korespondencja Słowa —
maganiom nowoczesnym.
Natomiast Korpusu Ochrony Pogranicza w celu
objęcia granicy polsko-litewskiej.
Baranowicze, 11-go marca.
średnie nasze szkoły ogólnokształcą- Objęcie odcinka V Kompanji straży granicznej całkowicie
przygotowane.
Powiat Baranowicki może się po- ku dobru Rzeczypospolitej i naszego ce przeznaczone wyłączne dla dziew- © zęściowo gotowe do objęcia odcinki Ii i lll Kompanji str. gran. Przybycząt traktowane
są pod
względem wające oddziały K. O. P. w ciągu dnia 12 b. m. zajęły
szczycić wielkim dorobkiem na polu społeczeństwa.
miejsce
rezerw
pracy społecznej i kulturalnej. Jestto
Wdzięczni za
wszystko,
co
dla zajmowanych lokalów najzupełniej — rozlokowując się poszczególnymi oddziałami o parę kilometrów
od graS
plon kilkuletniej mrówczej pracy, pro- nas w ciągu swej trzechletniej pracy po macoszemu.
W dniu wczorajszym
ruszyły już
nicy naszej w okolicznych wioskach.
Myliłby się ktoby sądził, że przy- obozy oddziałów Kopa wioząc prowiant oraz rzeczy kompanijne.
wadzonej celowo i umiejętnie.
zdziałałeś, składamy Ci, Panie
StaroKresy pod tym względem
wvma- sto, z głębi serca najgorętsze podzię- czyna tkwi w. osławionym i — jeśli
dokładne
obznajmienie
dowódców
W ciągu dn. 13 b. m. nastąpi
gały stosunkowo bardzo dużego wy- kowanie“.
wolno tak się wyrazić — przerekla- oddziałów K. O. P. z terenem, który bronić oni będą przed bandami
siłku. Ogólny marny stan ekonomiczZa podpisem ks. dziekana Żołąd- mowanym braku mieszkań, Przyczyna - rozbestwionych Litwinów. jednocześnie dowódcy pouczą odpowiednio
wiemy
od podwładnych sobie szeregowych poczem nastąpi w dniu 15b.m. ponktuny piętrzył przeszkody nie łatwe
do kowskiego i pułk. Waraksiewicza na- tkwi głębiej. Jak dobrze
pokonania. Duży procent ludności na- stępują podpisy delegacji instytucji najgorliwszych niektórych członków alnie o godz. 12 w południe objęcie granicy przez K. O. P. (w)
komitetów opieki szkolnej, w
«sfepływowej stworzył nowe, już i tak społecznych i kulturalnych,
przez wojnę zupełnie zmienione, wasieci telefonicznej
na pograniczu łotewsko" Płk. Waraksiewicz w
przemówie« rach miarodajnych», któreby mogły Zgęszczenie
-na hi- .
runki, utrudniające zlanie się całego niu nacechowanem - serdecznością za: decydujący wywrzeć wpływ
litewskiem.
zajmowanych / przez
społeczeństwa w jednostajnym wysił- znaczył, iż starosta Kwieciński chlub- gienę lokalów
W związku z objęciem przez wojsko ochrony pogranicza łotewskiego
ku i jednym celu. Trudności te zosta- nie zapisał się w historji rozwoju ży- wileńskie gimnazja żeńskie, panuje
ły jednak pokonanei prąca społeczna, cia społecznego
w- Baranowiczach, najwyraźniejsza niechęć do ..wogóle „i litewskiego sieć telefoniczna ciągnąca wzdłuż wspomnianego pogranicza,
Pol. Państw.
przy udziale ludzi dobrej woli!, roz- nietylko w ramach swego urzędowa- do wyższego ksztatcenia się niewiast. wybudowana swego czasu z kredytów Głównej Komendy
K.O.P.,
która ze swej
poczęła swe życie.
nia lecz również nie szczędząc pra- Niemal nieprawdopodobne, a jednak obecnie oddaną została do dyspozycji V Brygady
prawdziwe! Rzecz prosta nie jest tu Strony w porozumieniu z Wileńską Dyrekcją Poczt i Telegraf. celem zgęBaranowicze
posiadają
obecnie cy jako dobry obywatel.
bardzo poważne instytucje kulturalne
Starosta Kwieciński wyraził swą mowa o p. kuratorze, który przeciw= szczenia tej sieci przystąpi niebawem do zawieszenia nowych przewodów
usilnie o postawienie na słupach pocztowych. (x)
i społeczne,
wykazujące duże wyni- wdzięczność za te słowa
życzliwej nie zabiega
podległych
mu bezpoki w pracy.
serdeczności oraz uznanie dla spo- wszystkich
zakładów
naukowych
na
Władze tutejsze a przedewszyst- łeczeństwa, które rozumiejąc doniosłość średnio
kiem starostwo ułatwiały zawsze pra- pracy społecznej stanęło
na
zgodnie w możliwie wzorową stopę. Mamy
Odwoływanie
ce na tym polu i szły zawsze z po- jednym szeregu. Wyraził przytem na- myśli sfery sejmowe.
mocą, starosta zaś Baranowicki p. dzieję, że niedaleka przyszłość da z się do ich wpływu na niezbędne kres.
Sztab gen. litewski podciąga wojska ku granicy.
naTadeusz Kwieciński, mając
na celu pewnością coraz lepsze owoce i plo- dyty rządowe dla zapewnienia
dobro
społeczeństwa
nie szczędził ny przedewszystkiem w walce z cie- szym gimnazjom żeńskim pomieszczeń
Donoszą z pogranicza: Litwini w związku
z obsadzeniem
granicy
nigdy trudu, będąc
stale gotowym mnotą, która jest głównym powodem wystarczająco
obszernych
i zdro- 'przez 6 Br. Kop. intensywnie przystąpili do organizacji szaulisów
w odtakie działy straży granicznej. Oddziały te będą nosić nazwę «Strzelców
do czynu, gdzie tylko zaczęła kiełko* naszych niepowodzeń.
Wytrzebienie wych — napotykało dotąd na
graniwać jakakolwiek myśl, mogąca рай- zupełne panoszącego się dotychczas objekcje, które nie sposób przypisać. cznych». Część szaulisów już jest umundurowana i wcielona do , policji
bandytyzmu stworzy normalne warun- innym motywom, jak tylko dziwnemu. stojącej na granicy. Zachowanie się ich jest wyzywające, urządzają zasadzki
stwu przynieść korzyść,
Chcąc wyrazić swe uznanie za tę ki spokoju i osobistego
bezpieczeń- stosunkowi niejednego z pp. posłów na przedpolu wystawionych pikiet policyjnych, chodzą w zwartych
gru| pach od 15 do 20 ludzi wzdłuż granicy prowokując wystrzałami
pracę i obywatelską gotowość staro- Stwa, dając swobodne
pole dla tej do teraźniejszej edukacji niewiast.
z karaA przecie ta właśnie, nowoczesna, „binów naszą straż graniczną.
ście Baranowickiemu
społeczeństwo pracy, która jest podwaliną rozkwitu
zrównanaz męską, edukacja stanowi
tutejsze urządziło w ubiegłą niedzielę kulturalnego.
Umundurowanie szaulisów składa się z płaszcza gkoloru czarnego,
uroczystość z okazji trzechiecia, objędla jakże wielu: dziś kobiet deskę ra- czapki wojskowe z otokiem koloru
Makomaski
lub
czarnego
czerwonego,
białego
tunku
wśród
niesłychanie
ciężkich zależnie od okręgu z jakiego pochodzą.
cia stanowiska naczelnika władzy adPOSTAWY. warunków życia obecnego! Nie spoministracyjnej powiatu,
straży
Narazie jak stwierdzono na przeciw odcinka naszej 3 komp.
—
Zebranie
Zw.
Ziemian.
W sób, że pchać gremjalnie całych za- granicznej w miejscowościach
- "Dowódca garnizonu płk. Warasię
Lermontówki
i Białolesie ; znajdują
się do- stępów dziewcząt do... <ogniska do- oddziały szaulisów łącznie w sumie do 300 ludzi. Uzbrojeni w karabiny
ksiewicz, naczelnicy wszystkich urzę- dniu 12 lutego r.b. odbyło
dów, zebrali się w tym dniu, wraz roczne Walne Zebranie Związku Zie- mowego», do kądzieli
i gospodar- długie niemieckie i granaty ręczne. Na każdy oddział przydzielono
po 2
z Radą miejską i delegacjami instytu= mian Oddziału Postawskiego (dawniej skiego
fartucha, do «obowiązków ciężkie krb. maszynowe i 2 lekkie typu niemieckiego.
zagaił matki i żony». Pchać kobietę do małcji społecznych w gmachu starostwa. Duniłowickiego). Posiedzenie
ich do
Objęcie granicy przez Szaulisów a przez to samo wcielenie
opieki», policji granicznej nastąpi w dniu 15 b. m. o godz. 12 w południu. WciePodnosząc niezmordowaną działal- prezes Zw. Ziemian p. Oskar Wińcza żeństwa czyli «mężowskiej
z działalności jako do jedynego w życiu celu — „lenie do policji należy rozumieć tylko administracyjnie, gdyż swój charakter
ność starosty Kwiecińskiego wręczył i zdał sprawozdanie
burmistrz miasta p. Terajewiczw irnie- Związku za rok ubiegły, podkreślając, doprawdy, nazbyt już trąci myszką, szaulisi nadal zachowują.
niu Rady miejskiej artystycznie wyko że w roku ubiegłym Związek rozwi- tudzież wprost lekceważeniem kobiety.
Na odcinkach innych kompanji zauważono wzmożony ruch oddzia
Czy to się nazywa podać jej rę- łów litewskich, nocne ćwiczenia i t. p. co wskazuje, że litwini przystąpili
nany adres, noszący w nagłówku de- jai niezwykle żywą działalność czego
dowodem jest, że liczba członków z kę? Czy to się nazywa uważać ją za do obsadzenia całej granicy szaulisami.
wizę.
„Hasłem naszem było: Dobro Na- 45 wzrosła prawie do 100, przedsta- istotę ludzką mająca równe prawa z
Wysokość wynagrodzenia za służbę na granicy jeszcze nie ustalono.
rodu i Państwa Najwyższem prawem* wiających własność ziemską w ilości mężczyzną do wywalczonego własną Narazie pobierają żołd o 50 proc. wyższy niż żołnierze w wojsku,
43365 ha. Dalej
Związek
miał 3-ch pracą bezpiecznego
i wolnego
od
w treści zaś:
Dalej nas informują, że w dniu 11 b. m. o godz. 6:ej wieczorem
czton- trosk miejsca pod słońcem?
„Ku wspomnieniu i przykładowi swych przedstawicieli wśród
przybyły 2 pociągi do Jewja załadowane wojskiem w sile 2 bataljonów. .
Nie przestaniemy powtarzać: uczą* Bezpośrednio po wyładowaniu odmaszerowali w kierunku oranicy, jeden
rozumnego
współżycia
i wydajnej ków Wydziału powiatowego Sejmiku
swych ca się żeńska młodzież szkolna słab- bataijon rozkwaterowany został we wsi Kurpiszki o 1 kim.
współpracy, przedstawiciele różnych Duniłowickiego; w szeregach
od granicy,
uczących
się drugi w sąsiedniej wsi. Zaopatrzenie wojenne, jak również amunicja.
wójtów
z wyborówi szą jest fizycznie od
narodowości, obywatele jednego pań: miał dwuch
względem higieny
stwa* pod treścią 4widnicją podpisy 15 radnych gmi «vch. Wogóle Zwią- chłopców i pod
niż oni
wszystkich członków Rady miejskiej zek dokładał wszelkich starań, by w szkolnej potrzebuje więcej
Niniejszym mari zaszczyt podać do ogólnej wiadomości, iż przy
z burmistrzem Terajewiczem na czele. miarę możności ulżyć położeniu zrze- dozoru, opieki, elementarnych warun%/ imieniu delegacji instytucji spo- szonego ziemiaństwa.
ków, niezbędnych dla zdrowia.
e prywatne zakłady naukowe wiPo sprawozdaniu odbyły się wyłecznych wręczył staroście inż. Lejman
bardzo gustownie oprawiony album, bory Zarządu z następującym
wyni- leńskie dla dziewcząt oraz koedukazostał otwarty Dział obić meblowych
w którym na tytułowej karcie wypo- kiem: Oskar Wińcza—prezes
(po- cyjne upadają pod brzemieniem trudpolecam: gobeliny, drelichy, płótna jutowe, sienniki,
wiedziały delegacje swe
użnanie za nownie), Dr. Józef Kurkowski—wice« ności mieszkaniowych i nie są w
sprostać —
zasługi starosty Kwiecińskiego w na- prezes, — Eugenjusz
Busz, Antoni stanie tym trudnościom
'
firanki, szpagat i t.p. artykuły.
stępujących słowach:
Siemaszko i Stefan Junowicz—człon- mamy usprawiedliwienie w ogromnej
Ceny konkurencyjne!
„Po trzech latach obywatelskiej kowie Zarządu.
dziś szczupłości
środków
fińansoZ powažaniem
pracy i urzędowania na
terenie
poNasięp"'e
przemawiał
p. Wład. wych ludzi prywatnych,
W. MOŁODECKI
wiatu Baranowickiego zechciej
рггу- Chudzyński w sprawie otworzenia w
Ale oba nasze żeńskie gimnazja
Dom
Handl.
w Wilnie, Wileńska 8,
jąć Panie Starosto, wyrazy szczerego Pośtawach
Oddziału
Towarzystwa państwowe! Wystarczy zwiedzić skruuznania i podziwu dia swego samo- Rolniczego. Po krótkiej dyskusji ze- pulatnie lokal zajmowany przez gim
zaparcia się, niezmordowanej energji, brani jednogłośnie uchwalili opodat- nazjum żeńskie imienia
Adama ks. Synowic, siostrzeniec! Dla całego pod- może pięknego poranku znaleść się
wytrwałości i siły woli, dzięki której kować się na ten cel po 5 groszy Czartoryskiego!
rastającego pokolenia kobiet naszych, — na bruku.

-

Post scr ptum przeciwnej strony.
Pozwałam
sobie
zsprotestować
przeciwko nazwaniu mego wirącenia
się w spor o przeklad
„Fausta“ —
„ochotniczem“. Czyližby
tylko warszawscy recenzenci
mieli, zdaniem

do głosu,
motyw
myślowy i uczuciowy,
stre- p. Zegadłowicza, prawo
szczający się w pojęciu ślubu i we- niejako zawodowo? Przekład „Fausta*
seła, tkwi w Małgorzacie niezawodnie; należy nietylko do teatru, lecz i do
w
wskazuje na to (w tej samej natural- literatury. Nie ukazał się jeszcze

*
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GOSPODARCZY

KURJER
ZIEM
głos.
Rady

posiedzeniu

Na ostatniem

jednogłośnie
kraju brak

Ekonomicznej powzięto
że w naszym
uchwałę,

o zabezpieczeniu

poda-

ży przedmiotów powszedniego

użytku

życie

ustawy

ponieważ

“ (Dz. Ust. ex. 1926 Nr. 1),

nasycony
cynek nasz jest zupełnie
yć jazauważ
się
dało
dotychczas nie

lichwy i

kichkolwiek bądź objawów
związku

W

spekulacji.

nieak-

z tem

Rady ministrów z

tualnem jest r-nie

dn. 10 lutego b.r. o regulowaniu cen
przetworów zbóż chlebowych, mięsa
oraz odzieży i
przetworów
ijego
obuwia przez wyznaczenie cen (Dz.

Ust. ex 1926 Nr. 18 poz. 101).
ostatniem

O tem

iozporządzeniu
Nr. 49 z

już (v. „Słowo*

pisaliśmy

dnia 2 marca b.r.). Ograniczylišmy
się wówczas do podania w streszczeniu tego osobliwego aktu, świadczą-

świadczy

ce, Częstochowa i parę innych

miej- wniosków oraz poleciła

Uproszczenie

rachunkowości

te rozpoczęły

państwowej.
Komisja dla zaprojektowanej reformy
rachunkowości i kasowości w administracji
państwowej, uznała, że rachunkowość i kasowość państwowa są przystosowane do
obowiązującego ustawodawsiwa i że warunkiem uproszczenia tej rachunkowości jest
zmiana niektórych ustaw, a w szczególności
we władzach administracyjnych, z wyjątkiem
przedsiębiorstw państwowych i monopolów
pod warunkami:

1. Przez rychłą zmianę ustawy uposażezapomocą oznaczenia
nłowej i emerytalnej,

płac w złotych, a nie w punkiach i przez
wliczenie do płacy zasndniczej wszystkich
dodatków. Dotychczas bowiem musiano dla
obliczania tych dodatków utrzymywać znaczną liczbę pracowników rachunkowych.
indywidualnych
2. Przez zaniechanie
obliczeń i potrąceń podatku dochodowego
oraz przez wprowadzenie ryczałtowych po-
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żałobne
opuszczone do
do Wijna i objął urzę
ty posłuch. (p).
› wrócił dzisiaj
rządy szych Kół, oraz wszystkich połowy masztu. (ab)
interesanprzyjęć
godziny
dowanie,
[i
ikos E
ZZA UWBUREZONKA
Członków P. M. Sz. do wzięcia jak*
tów codziennie od godziny 13-tej do
najliczniejszego udziału w uroczystej
14 i pół.
ostatniej posłudze
oddawanej
we
MIEJSKĄ.

Bezrobocie opada.
wtorek dn. 16 marca Arcypasterzowi
ileńskiemu, Wielkiemu MęczennikoogólP.P.
U.
Według obiiczeń P.

KAMGARNOWYCH

rok założenia 1850.

rencja kupców żydowskich.
Organizacje żydowskie handlowo-prze-

dzie otrzymać w poniedziałek 15 b. czelę z gen. Pożerskim. W związku
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. m. od godziny 11-tej do 1-szej p z tem wydane zostały rozkazy reguwówczas
10 lutego bi.r., powzięto
lujące udział poszczególnych oddzia(-) Kazimierz
45
Nr.
*
„Słowo
ł(v.
wnioski
Biskup Sufragan Wileński, łów mianowicie: na dworzec kolejo:
następujące
wy odkomenderowana zostaje komjest
Wikarjusz Kapitulny.
z dn. 25 II br.): 1) pożadanem
panja
honorowa i orkiestra. Z chwilą
chlezbóż
u
wywoz
zakazu
wydanie
— Rozkaz Komendanta
Od: wjazdu pociągu, na dworcu odegraw za- działu Reprezentacyjnego. Wzy*
Państwa
bowych za granice
ny zostanie hymn narodowy. W czależności od podaży tychże na rynku wa się wszystkich Członków Oddzia- sie pochodu orkiestry odegrają marwewnętrznym, 2) regulowanie cen łu Reprezentacyjnego przy Okręgu sze żałobne. Prócz tego na dworcU
Wileńskim Stowarzyszenia
Dowborpowinny dokonywać władze admini czyków, o konieczne stawienie się, znajdzie się cała jeneralicja i przed:

„INFORMACJE.

i WYROBÓW

BIEŻĄCE

kresowa

— Udział wojska w pogrzebie
Arcybisk, C'eplaka. Wybitny udział
komżę, w pogrzebie Arcybisk. Cieplaka weź:

Należy ze sobą przynieść
biret i świecę. Przepustki można

SUKNA

w Bielsku (Śląsk Cieszyński)

pracę.

— (t) Ogólno

na obo-

został zbudowany

już swą

jak Wiedeń

Dotychczasowy

patentowego.

system bowiem

i odstąpie-

niektórych podatków,

FABRYKI

powołać w kašdem
ministerstwie specjalne komisje do reorganizacji kasowości i rachunkowości. Komisje

scowości.

3. Przez pobieranie drobnych należności
państwowych znaczkami a nie gotówką.
4. Przez zmianę dotychczasowego 8ystemu podatkowego przez pozostawienie dla S:

kół sej.
cego o zakusach pewnych
wówczas
Zaznaczyliśmy
mowych.
ządzenia
rozpor
„treść
że
e,
wkrótc

wymownie

GusfawMolendaiSyn

Wszystkie te zmiany mogłyby wpłyną
nich tygodniach zwolniono tam z gó:
rą 1.500 osób. Małe pogorszenie wy: ma zmniejszenie prac w rachunkowości |!
kasowości o 40 proc, Rada ministrów podkazują także Drohobycz, Krosno, Kiel- jęła jaś kroki w celu rychłej realizacji tych

w

do wprowadzenia

jest przesłanek

WSCHODAICH
e

Trzeźwy

®

“

siedzenie miejskiej komisji

Bór.

związku

Że
$

Intel,

Klubu

Pracującej [ul. Św. Anny 2] w godz.

0-7

wiecz.

AKA

Pk

Wi

AKADEMICKA:
"=

Akademickiej.

iej Młodzieży
Polskiej

Wileński

akademicki zwołuje na dzień

(Poniedziałek)

wiec

ogółu

komitet

15 bm.

polskiej

młodzieży akademickiej ceiem zamaniiestowania jej stosunku do sprawy

Qzymania przez Polskę miejsca w
Odpo- Radzie Ligi Narodów. Wiec odbę-

p. ministra dzie się o godz. S-mej wiecz. w
r. b. otwar- gmachu głównym U. $.B. Wileński

technicz- ty zostanie przystanek osobowy Czar. Komitet Akademicki wzywa do

_gre-

Aż wa nej. Porządek dzienny zawiera 14pun- ny Bór [na II kim. od Wilna] jako mijalnego stawienia się na wiec.
przechowuje Sak way
paakių я NE 210 (0 ktėw, nie rozpairzonych na poprze- punkt taryfowy z opłatą za rzeczy. _ — Wznowienie koncertów w
A —Н
rajowego na

TaCHunku "rr.

*- W. dniem posiedzeniu.

wistą odległość,

Ognisku. Ognisko Akademickie

po-

ow CC

Odczyt ten

rzany w Warszawie

Porządek dzienny:
1) Zagajenie
i wybór przewodniczącego. 2) Odczyt

lokalu bezpłatne koncerty trio smyczkowego, które odbywać sie będą codzienie m. godz. 84 a 104.

p: prof. J. Muszyńskiego

sali. Pozostałe
Stowarzyszenia

zdarzeniach

z

niemi

sali Sniadeckich

Buddzie

Uniwersy-

i o jego

nowych,

teiu p. d-r. Tadeusz Szeligowski wy-

religii

na zasadzie

niewidzianych

dotychczas

obrazów Świetinycn—a

głosi odczyt p.t. „Muzyka współczesna (część 1). llustiację muzyczną
objęli: pp. ]. Korsak Targowska, H.
Hicbkoszanska i p. W. Derwies.
Wstęp. 50 gr., dla młodzieży 20

groszy.

— Wykład popularny.
Polskiej Macierzy
Szkoinej

Kościuszki,

zawiadamia,

— Regularna
Mejszagołą
i

komunikację z
Niemenczynem

mieć będziemy — autobusową. Chwafakcie!
ła Bogu! Ale anons o tym
Prosimy posłuchać. Cytujemy dosło-

wnie:

„Pasażerom
do. 5 pudėw

można
bagažu

brać ze
których

sobą
bez-

więc

imskija-Korsakowa,

Różyckiego,

Paganinie-

niedzie-

nabożeństwa

mnichów

Konfiskata.

w klasztorach

P.

Komisarz

O godz. 8 i pół
— Walne Zebrane Członków demonstrowane będą arcydzieła sztuTEATR i MUZYKA.
T-wa
Obrony
Przeciwgazowej. ki buddyjskiej Chin, Sjamu, Japonii,
Zarząd Wojewódzkiego Ouaziału Wi- etc.
— Reduta w teatrze na Pohulance
leńskiego T. O. P. podaje co wiadoZwłaszcza
szczegółowo
będzie gra dzisiaj o godz. 3.30 po raz trzynasty koczłonkom,

że

w

r. b. o godz, 19:iej odbęqzie się Doroczne Walne Zebranie w sali
Śnia-

ciemnej

nocy

strzałów zajęły się

pozostały”

tajemniczych

władze

śledcze.

(w)

odwiozło desperatkę do szpitala Św. Jakóba.

Strach

w premjerze <Doży wocia> Al. Fredry, która odbędzie się d. 19 b. m. Czcigodny jubi- czówna
meldowała,
iż na ul. W. Stełańskiej
skralat odtworzy posać Łatki.
— Poranki muzyczne w Sali Miejskiej. dziono jej z wozu torebkę zawierającą 30
Dzisłaj w niedzieję 14 b. m. odbędzie się zł, za wką Oraz dokumenty,

poranek poświęcony muzyce

religijnej.

W

programie między innemi Requiem Mozarta,
Kantaty Bacha, Stabat Mater
Pergolesiego.

wstęp

z

misterjam Parsival

R. Wagnera,

merykańskich,

oraz wybornego

pianisty pol-

bandyty.

W

dniu

12 b. m.

wieczo-

ma wielkie oczy

razie z powodu gęstniejącego mroku
nie mógł rozpoznać.
Zbliżywszy

— W związku z kradzieżą dokonaną w
dn. 10 b. m. u Bijasza Wiasowa (Kalwaryjska 68) zostali zatrzymani Afanazy Skorochodow

i Pantelejmon

Wtokanow

golska 45).

W

(Mejsza-

tych dniach posterunek policji

na Nowym Świecie został

zaalarmo-

wany tajemniczemi strzałami, których
przyczyny nie udało się policji
wy*

jaśnić do chwili obecnej. Mianowicie
w nocy dn. 11
b. m. w
kierunku
ulicy Szkapiernej w okolicach cmentarza rozległ się strzał rewolwerowy.

też

Po chwili ciszę rozdarły dwa nasiępne będące jakby odpowiedzią na strzał

miejsca.

poprzedni. Policja
zorganizowała silny
chodzi tu o napad
Patrol policyjny
w

sirzałów.

strzał

W

tym

w

towarzystwie

powiócł

odległości

że:

posierun-

do

strasznego

rzeczywiście

1 klm. od

Lipówki

sztuczna noga, którą ktoś

w

leżała

widocznie

zgubił powracając z Wilna do domu.
Nogę przesłano
do komendy
P. P.
na pow. Wileńsko Trocki.

czasie

czwarty

skonstatował,

Jak się okazało,

jednej chwili
patrol sądząc że
rabunkowy.
biegiem udał się

kierunku

F.

kowego

w

padł nasiępny

się

na drodze leży noga ludzka. Przerażony jej widokiem, sądząc iż banda
zbrodniarzy napadła na kogoś przed
chwilą i odcięła mu
nogę
pędem
zaczął
od
straszliwego
miejsca
zbrodni oddalać się.
Na szczęście w ucieczce nadpędził
idącego przypadkowo posterunkowe=
go, któremu
oświadczył
iż kogoś.
zamordowano na drzdze.
Posterunkowy
pairzył
na
całą
sprawę
odmieni”
i postanowił
sprawdzić
prawdziwość słów F., to

Tajemnicze strzały.

jakby

nieco mocniejszy, zaś w odpowiedzi nań

v4+49002000530343290000000003200000

było 16 strzałów rewolwerowych oddanych jeden po drugim.
Patrol przyśpieszył
kroku, spot-

Ofiary.

kany

rem w gminie Mejszagolskiej,
pow.
Wil. Trockiego został ujęty przez policję oddawna poszukiwany mieszka:
rozpatrywaną buddyjska teorja rein- medję w į akiach St. Żeromskiego «Uciekła niec m. Mejszagoły bandyta Kaszuner
mi przepióreczka».
Wieczorem
dramat
w
karnacji, różnica między buddyzmem trzech aktach St. Żeromskiego <Turoń» osnu- Witold, kióry ma na sumieniu
cały
północnym
a południowym
i t, d. ty na tle wypadków 1846 roku. W ponie» szereg napadów.
|

daniu 24 marca

wśród

bez rezultatów. Sprawą

Niejaki Józef
F., powracając
E
Wilna do Potaszeńska w gm. Rudomińskiej, gdzie zamieszkiwał na | kilometrze od
Lipówki, zobaczył
na
Kradzieże.
Helena
Wojciechowidrodze
jakiś
przedmiot,
którego
na(w. Stawidańce pow. Lidzkiego) za-

nie a wyżej puda za wynagrodzeniem Uczestniczy orkiestra 1 p. p. leg, chóry i
soliści. Początek o godz. 12, 30 popoł.
w niedużym rozmiarze i każdy
pa— Redutowe
wieczory muzyczne.
sażer może być pewny że guma
nie Koncert W. .Kochańskiego. Kontynuując
pęknię i piechotą iść nie będzie bo planowy program wieczorów muzycznych,
jest na masywach. Jeżeli dojdzie do <Reduta» urządza jutro w poniedziałek 15
m. koncert wybitnego skrzypka Wacława
konkurencji przez drugie autobusy b.Kochańskiego
który
zapozna
słuchaczy z
ja opuszczę
niżej
na 50 procent kompozycjami: Nardint, Corelli, Martini, Fiowszystkich. Nadpis będzie z przodu rillo, Paganini, Dworak, Różycki, Wieniawski i Rimskij-Korsakow. Przy tortepianie prof,
Autobusa przy odjazdach*.
Jakim to językiem? Czyliż taki dru- Jerzy Leield. Ceny redutowe z prawem 50
proc. zniżki,

najstar-

wania

— Samobójstwo.
Dn. 12 b. m. usiłowała otruć się esencją octową Zoija Szarkowska (Nowoświecka 17). Pogotowie ratun+
kowe po uozieleniu jej pierwszej pomocy

o, Cerelliego, Martiniego Fiorillo i t. d. Przyczyna targnięcia się na życie—nieporozumienie rodzinne.
rzy fortepianie prof. Lefeld.
— Krótkie spięcie u Abrama Getle— Ludwik Solski w Wilnie, W dniu
10 b. m. przybędzie do Wilna znakomity ar. ra. Dn, 13 bi m. wskutek krótkiego spięcia
tysta i rezyser Teatru Narodowego w War- elektryczności powstał pożar w oknie wy.
szawie ATi Ludwik Solski, Chcąc uczcić stawowem składu aptecznego Abrama Getpięćdziesięciolecie pracy scenicznej, Reduta iera (Zawalna 68). Straż ogniowa natychstłumiła. Straty nieznaczne.
zaprosiła
Dyr. Solskiego do wzięcia udziału miast RE

skiego Feliksa Szymanowskiego. Obfity prowykład po- Lhassy, aicykapłanów Tybetu i Mon- Rządu nałożył w dniu 11 b. m. kio
zapowiada arje z oper
«<Purytanie»,
Nr. 34
„Białoruskoj
nagłych wy+ golji na tronach we wspaniałych sza- na
Niwy* 7 gram
«Lakmć>, <Cyrulik Sewilski», pieśni DErNakład
pisma
Wygłosi p. tach liturgicznych,
skonfiskowano
a langera, Farleya, Valverde, oraz szereg komdziwaczne
сегеgodz. 6 tej. monje lamów
jak np. palenie grze- sprawę skierowano do sądu. Areszto pozycji fortepianowych Chopina i Liszta,
wanie nastąpiło na skutek umieszcze- Ceny miejsc normalne. Kasa czynna dziś
i gry dia chów,
obracanie olbrzymich «młynnia
w Nr. 34 „Niwy“
artykułów
i w ciągu dnia całego od g, llej rano.
ków modlitwy», fantastyczne „tańce
wzmianek o treści przeciwpaństwoWYPADKI I KRADZIEŻE,
djabłów* wykonywane
przez lamów
Radjo koncert, w potwornych
maskach.
Również wej.
— (x) Aresztowan'e groźnego

lęg14 marca odbędzie się
pularny p. t. „Pomoc w
padkach” z przezroczami,
Tokaj Bron. Począttk o
Po wykładzie zabawy
dzieci,
Wstęp bezpłatny.

mości

działek koncert z udsiałem prof. Wacława
Kochańskiege (skrzypce). W programie szeł
reg arcydzieł literatury muzycznej jak utwoR Nardiniego (koncert), Wieniawskiego,

sze postacie Buddhy, rzeźbione przez
Greków, olbrzymie posągi w eksiazie
mistycznej, słynną «pagodę marmurową» w Pekinie,
wspaniałą Świątynię kowany w drukarni
Dworżeca anons,
— Koncert B. Crawford w Teatrze
Boro:Budur na Jawie. prastare treski jako ulotka reklamowa
Polskim: Dziś o g. 8-ej wieczorem w gma,
nie
przew świątyniach etc. Ujrzymy również chodził przez
kontrolę
żadnego u- chu Teatru Polskiego <Lutnia» odbęuzie się
niezwykłe obrazy tajemniczego Tybe- rzędu?
jedyny koncert znakomitej śpiewaczki kolo*
raturowej Berty Crawtord, artysiki oper atu: cudowne jeziora w Himalajach,

Zarząd
im. T

iż w

bilety w Księgarni
Nauczycielstwa Pol-

RÓŻNE.

uni- niedawno odkrytych na Cejlonie prawersyteckie. W niedzielę, dnia 14-go starych tekstów palijskich. Na ekramarca 1926 roku o godz.
7-ej wie- nie ujrzymy
olbrzymią ilość (200)
w

w przepełnionej

względnie przynosi
ulgi dla
d. 15 b. m. w Sali IA,
o g. przyjazdu, do jednego duże
zwiąpudu bezpłat8 wiecz. Prelegent mówić będzie o

zanych». Goście mile widziani.
— Powszechne wykłady
<zorem

powta-

p. t. <Spra- skiego, Królewska 1.

Wsigp dla czionkėw Bratniej. po- wa gazów trujących w literaturze
mocy i osób
przez nich wprowa- niemieckiej». 3) Sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegly. 4)
dzonych.
ZEBRANIA i ODCZYTY. Sprawozdanie kom. rewizyjnej 5) Wyboty do zarządu i kom.
rewizyjnej.
— Oddział wileński pol. T-wa 6) Wolne wnioski. Obecność wszyst.
Tatrzańskiego urządza we wtorek kich członków pożądana.
dn. 16.g0 bm. o g. 8 m. 15 wieczo— Buddha i jego religja. Nierem w gimnazjum un.
j. Słowackiezwykle ciekawy odczyt pod tytułem
go (Dominikańska 3) zebranie mie- powyższym
wygłosi p. Jan агга
sięczne, na którem prof. Jerzy Lande
Dzierzbicki
jutro
t. j. w poniedziałek
wygłosi pogadankę
«О Rohaczach i
pewnych

był wielokrotnie

60 (1070)

jakiś

wystraszony

SE

daje do wiadomości kol. kol, że z deckich (gmach glėwny U.S. B. —
dniem dzisiejszym wznawia w swym wejście od ul. Ś to Jańskiej).

№

Z

st

dk

A

Komitet Daru Choinkowego 10 zł. od
prof. Ehrenkreutzów na chleb dla głodnych

przechodzień

dzieci

nie był w sianie udzielić żadnych
informacji, któreby
wyjaśniły
przyczynę strzałów. Po chwili
nastąpiła
zupełna cisza — gdy policja przybyła
na miejsce skąd strzały
pochodziły
nie zastała tam nikogo, zaś poszuki-

— $іопагіу szenia Młodzieży
Pole
skiej Męskieji
Żeńskiej miasta Wiina zamiast wieńca na grób z p. Arcybiskupa J..
Cieplaka złożyły na ręce sekretarjatu Jeneral*

nego Zw, Stow. Młodz. Polskiej w Wilnie
TA zł 65 gr. na kuchnię @1а bezrobotnyci

&

SALA

MIEJSKA

(ul. Ostrobramska 5)

se-

braz ovejmuje

IATOWYŚ

wyświetlany

Golina Rossa*
odjazd z hamburga
i Filipiny, japonję

$

wiel ki flim krajoznawczy” w 10 aktach
Notatki ! kinematogiaficzne т

pize z
i Koreę,

naoxoło

świata

D-a

Colina

Amerykę, Ocean-spokojny,
Chiny, lndję 1 wyspę Bali.

wyspy

Ceny

zniżone.

śmiecnu.

„Helios“ žė Pat i Putachon =* „Miljarderzų“
dzieży wstęp wolAu.

<

‚‚Ро!оща“z2
Mickiewicza

ev

ieiki

dramat

dzie cinue 55 gr.

Dziewezyna

wszeciiwia towy szlager
ostatniej
piooukej |!

Najnowsze

se

22

Ceny miejsc od 80 gr.

życiowy

w

tańce wschodnie. Pożar

z zakazanej dzielniey

okręta! Vrzešliczne

społeczmych

Za nAnEAKnSnSannvA5annuHanannanna

apaszów

ss

JECOROL
smaku,

bardzo

.:

chętnie

przez

dzieci

ze

przyjmo-

stołów

do

chodniki,

iur, kalosze.

ul. Rudnicka

Iš

PATTY TW

BUSKO

r.

Wszystko

Nr.2,

Portowa
Na

siarczano-słone

i

mułowe,

eiwo, leczenie elektrycznością, leczenie
kąpiele słoneczne,
I-GO

Wilnie

wodoleczni«

światłem,

bg

stacja kolejowa KIELCE,
automobilami do zakładu.

14

‚

przy.

załączyć znaczek 50 pr.

ul. Piłsudskiego INr 26 m. 4

odbędzie się sprzedaż
majątku
ruchomego

z licytacji publicznej
Fajwela Epsztejna“

składającego
się z
kania, oszacowanego

umeblowania
mieszna sumę 1198 złotych

na zaspokojenie pretensji
nictwa w Poznaniu.
Komornik Sądowy

(-)

Banku

Cukrow:

A. Sitarz.

walut

grodzenia dozorcom domowym od 1 Il
wy zbiorowej, dotychczasowe stawki za
i od 1 lutego składki miesięczne do K.
pujeż
przy ul. I kat. w domach Žž kl. składka mies.

ВЛВ KI
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Wilno, dnia 9 maica
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Zamiast TRANU
poleca się znany
iod lat wielu zalecany
przez
WPP.
Lekarzy
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tryskająca
komedja
w 10 akt
Peiły OSY
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Dla młoSeansy o +, 6, 81 10 w.
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tie. mi łości poświęcenia
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Precz z tęsknoią i smutkiem?
i najlepsza kreacj ja królów

Najnowsza

Kameraine

Rossa.

Kasa czynna; jw niedzielę od godz. 2 m. 30 . w powszednie dnie cd gódz. 3 m. 30.
| Początek seansu: od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-ej.
CENA BILETÓ Wz Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr °
Od dnia 27 lutego pobiera się dodatek na pomoc bezrobotnym od biletów: na parter 10 gr., balkonu 5 g

Kino-Teatr
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podróży

Iseos 880888

KULTURALNOOŚW

będzie

poadaGEG,

Nie ski Kiansgnis, poPodróż

Dziś

„Wydaw

nictwo Wugńskie”, Kwaszelną 23.

ч

