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Prezydenta Rzeczypospolitej. Lanao
р
Wojciechowskiezo
eskortował
Na
pułku.
23
szwadron ułanów
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zasiadł p.prezydent Rzeczypospoiitej mając po prawicy J Em.Kardynała
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Kakowskiego
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GDAŃSK. 161li. Pat. Z Kowna donoszą do pism tutejszych, że wy».
przez Czechosłowację i Szwecję a to lew Niemna
pod Kownem przybrał katastrofalne rozmiary.
Dworzec kocelem dania satysfakcji Polsce. l p. wieński znajduje się pod wodą.
Z powodu podmycia
niektórych torów
Stressemann oświadczył, że tę pioporuch na dworcu kolejowym
został wstrzymany.
3 mosty
pod Kownem
zycję przyjmuje.
uległy zniszczeniu. Zginęło 18 osób. Ludność ogarnęła panika.
Nie wychodzimy więc upokorzonemi z Genewy. Bynajmniej. Niemcy
musiały
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ustąpić. Niemcy
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Ošwiaty iwyznań St. Grabskiego,
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z trzaskiem drzwi. Odrazu przy wej
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przyczem Włochom przyznana będzie mniej więcej taka sama
rola jaką
zaraz miejsce niestałe.
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porozumienia w Sprawie zżwarcia pakiu
bałkańskiego
międz,
Jugosławią,
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na stronie

ŽŽ

PLAŻY
„7 sieodstępnyngi. Sole: p ski.Šekas kntgui
Juijaii Nowo:
:
Oami.godiinie 7. 33 przybył ро- wiejski

Przy gotowania do paktu bałkańskiego. -
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i
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przyjęte do

mieć

milimetrowy

kanduki pogrzebowy, przedsiawi, " "p, nazy świętej |. E.-

dokońc:ył Stresseman — Nemcy nie są zasadni.
ewtl reorgznizacji Redy Lig: we wrześniu,
obec-

nie jednak muszą

omal że nie stanęła na o-

berlaina, która głosiła 1)

Wogóie —
przeciwne

i

katafaiku,

wież

dziejach

Malo
na czel, duchowe
stwo
z J.E.skimkardynałem
Kakowskim

z p. Undenem

i nie mogliby

przez

w

„OAI

stawiciele

południe

dzienn karzy

Wiersz

Na peronie udekorowanym |zie. prawej stronie ołtarza, mając za
i
tand
;
Wa a. Sobą jeneralnego adjutanta gen.

zwłokami

rozw'ązaniu

е

pamiąiką

pogrzebowe

przyjął w

do

Р Po zdjęciu
*

EE przybywające
gdzie
Mpio
powita- Kard
nie
go ramiało
uroczystošci
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‚
7 gabinet będzie obalony, więc on nie Ligi:
Przeciwnie de'egacja niemiecka musiałaby
uznzć ofiarę u"Skrzyński nie wie jak się ukształtuje
czynioną
w
interesie
porozum
enia
przez
dwa
państwa
sąsiadadalszy"siosunek Polski do Ligi.
Tekiyka ta hr. Skrzyńskiego przyniosła owoce.
O
ile zwycięstwem
nazwać można „ostatnie słowo*, —

i

Cizplaku dłu-

Arcypasterzu

młodzież szkolna. Wejście na dwo-

Polskę w Radzie.

Stresseman

OGŁOSZEŃ:

;

Mickiewicza 24

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
za
10 zroszy.
oraztekstom
z prowincji
o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej.
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Od rana

Brazylji*

na

CENA

5

Świat 46-—14

POWIATOw A—ul.

WILEJKA

Mackiewicza 63

spolitej zawczasu zamknęła policja.

które

19

ul. Piłsudskiego 9

ŚWIR — ul. 3-go Maja
WARSZAWA —. Nowy

— Związek Ziemian

przejść kondukt żałobny obsadziła ua
policja, wojsko, stowarzyszeniai (2 sk i

oświzdczenie.

Min. Stresseman

Radzie

do wystąpienia z Ligi, ale ponieważ,
razie przegranej

niczem

(Havas)

swego mandatu.
Niemcy —
powedział

Skrzyński

swoich

16 lil. Pat.

przyjęca

przedstawiceli prasy niemieckiej którym podał co
wadomości,
że czechosłow:cki m:nster sprzw zagran dr.
Eenesz
podczas
dzisejszej wizyty u delegacji nemieck«j oświadczył oficjalnie, iż
uwzględniając życzenia w spiawie nowego
obs:dzen'a
owuch

razie Polska z Ligi nie

on

Recy

sprawy

układy locarneńskie nie wj łączając
vspėlne oświacczenie stwierdzające
lccsineńsk ch
zżeby w ten sposób

Streseman godzi się

wystąpi. W Genewie
nasz premjer
zmienił to swoje stanowisko na inne,
które da się ująć w słowa
następujące: 1) Polska tymczasowo
żąda

miejsca niestałego, 2)

Cham-

GENEWA 16 3 PAT. Godzina 17 ta. Pomimo silnego nacisku Brazylja do chwili obecnej podtrzymuje swoje veto.
Z diugiej jednak sirony syluacja nieco wyjaśniła się na skutek dzisiejszego rannezo oświadczenia Suessemana któy oodał hołd duchowi pojednawczości Biańda i Chamberlaina, zapewniając przytem, iż złoży obu
tym poliiykcm po połuoniu wizytę,
kióra piawdopocobnie będzie OStatnią.
Ze słów Stressemana wnioskować można, iż delegacja niemiecka uważa kryzys za istotriie rozwiązany.

Polska była wczoraj bliska połowicznego zwycięstwa. Przypomnijmy
sobie krótko wypadki, Hr. Skrzyński
wyjeżdżając do Genewy, w ostątnie
swej mowie warszawskiej powiedział:
1) że Polska żąda stałego miejsca, 2)

że w żadnym

upoważniłia

ul. Rynek

—

|Przyjazd Prezydenta Woj. cypasterza š. p. Arcybiskupa
Cie- dzo interesujących i podniosłych,
nie przeciążonych balastem
TOZciechowskiego.
plaka.
wlekłego oratorstwa.
Wczorajsza manifestacja uczuć W Bazylice św. Stanisława.
Obecnym był p. prezydent Rzeżalu i i
d po
A
czypospolitejj wszyscy trzej mini-

L'gi oraz sprawy ro:szerzenia

Dalszy opór

w cało-

odłożenie

zwłaszcza
Rada Lgi

locarneńskie nie wyłączając
Niemiec
cglaszeją
wspólne
oświaoczenie
stwierdzające iż ubolewają
One z powocu
niemożności
osiągnięcia w
obecnej chwili zzmierzonego ceiu. Poiwierazzją swoje
mocne
posiano:
wienie nadal wspólnie piacować ażeby w całości
Uuzymeč
Oraz dalej
rozwijeć ozieło pokoju zieshzowane w Loczino a po:Osizjące w całości
nienaruszonem 0122 czją wyraz
pizeświaacztniu że wiześniowe zgromadzenie Ligi Naroców przezwycięży obecne trudności.

Się tak żywotną — mianowicie
ponownego wprowadzenia Niemiec do
rodziny narodów. Należy wątpić, aby
przeszkoda natury
formalnej,
którą

stawiała Brazylja

i do Rady

Wspólne

łatwienia sprawy
było
nieustępiiwe
stanowisko Brazylji. Jednakże zebrano
dzisiejsze nadzwyczajne zgromadzenie
Ligi nie dla spraw południowo-amerykańskich, lecz dla sprawy, która w

||

Narodów

uchwalić.

Powodem formalnym

posiedzeniu.

co wrześna

Państwa które podpisały
Niemiec ogłoszą niezwłocznie
ich przywiązane do ukiaców

duchem

takie

odroczenia

ul. Majora

—

STOŁPCE

Pogrzeb s. p. Arcybiskupa Cieplaka.

jedno*

berlaina jako sprawozdawcę komisji politycznej Zgrom. Lg, do
zaproponowania

Zgromadzenie Ligi Narodów, któ-

i|

osiągnięcia

na

czają, że nadal są związane
i literą paktu z Locarno.

*»

16—1II. Pat. Wobec trudności
popołudnowem

LŁIDA —

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28

m

zebrani zdenerwowali się tygodniowym targiem i postanowili rzecz całą
wraz z przyjęciem Niemiec
odłożyć
do września. Podpisano jednocześnie

dzisiejszem

KOSZYRSKI

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

myślnośc: wśiód wszystkich członków Rady
Ligi, a
wobec stanowiska zajmowanego przez rząd Brazylji,

w Genewie

228, drukarni 262

września.

GENEWA,

deklarację, w której państwa Locarneńskie nie wyłączając Niemiec cświad-

У й

W

utro wiecziera mudrienieje. Rada Ligi

- 1 przedstawiciele państw

Ё

z przesyłką pocztową 4 zł.
№. 80259

do

przysłowie:

redakcji 243, administracji

KAMIEŃ

|

— ul. Mickiewicza $0

—

Redakcja

NOWO

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

Wilno, Sroda 17-go marca 1026 r.

)

|
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Montwiłlła

w kościele po Dominikańskim o godz 9 m. 30 rano odpra.
wione zostanie za spokój duszy Z marłego uroczyste
nabożeństwo, cel.browane przez J. E. Ks. Biskupa
Kazimierza

Ё

Po nabożeństwie
szkoły

Michalkiewicza.

nastąpi

poświęcenie

lm. Józeia Montwiłła.
Zarząd

Popierania

sztandaru

Towarzystwa

Pracy

Społecznej.

WARSZAWA. 16III./ Pat.

wa komisja budżetowa

zrobiono
roku

Sejmo-

na posiedze-

niu popołudniowem
przystąpiła
do
budżetu min. spraw wojsk.
Referent
posei Czetwertyński (ZLN)
zastanawiał się na wstępie czy budżet tego
rodzaju
min. spraw wojsk. ma uważać za normalny.
kióryby
należało
stosować przez cały szereg lat, czy
też wyjątkowy. podyktowany chwilo-

wemi stosunkami państwa polskiego.
Przedłożenie rządowe na rok 1926
wyrażało się pierwotnie sun ą 698
miljonów,

a ostatecznie

zostało zre-

dukowane
do cyfry 563 i pół milį,
Jeżeli porównamy budżet min. spraw
wojsk.

z ogólnym

dzimy,

że

lwią

budżetem

część

to

wi-

oszczędności

na tym

ub. budżet

budżecie.

Gdy w

wojskowy

wynosił

rent

stwierdza,

że

dotyczą

one

ela-

tów administracji
i wydatków
nor37 proc. ogólnego budżetu, to obec- malnych. Największym kłopotem woj.
ny wynosi tylko 32,7 piec. Opierając ska jest przemysł wojenny,
znajdusię na zestawieniach
szeregu lat u- jący się w
krytycznem
połażeniu.
biegłych, referent stwierdza, iż bud- Ratunek
budżetu wojskowego
refeżet 700 milj. był realnym istotnie do- rent widzi w prolongacie spłat
nalestosowanym
do potrzeb wojska. żnych zagranicy z tytułu dostaw dla
Dlatego obecny
należy
uważzć za armji.
wyjątkowy.
W końcu referent oświadcza,
iż
Budżet ten pochłania
na
samo budżet wojskowy nie może być trawyżywienie wojska 58 prot. ogó ne- kiowany przez rząd jak Luožet jednęgo budżetu wojska, podczas gdy
w go minisira
lecz jako zagadnienie
laiach poprzednicn procent ten wy- ogólne, gdyż jest to kwesija bezpienosił 40 — 45 proc. Wydaiki na za- czeństwa państwa tak pierwszorzęana,
pasy mobilizacyjne
procentowo
się że wSzysikie mne powinne
się
do
zmniejszają. W roku 1923
wynosiły niej siosowzć, Kozpiawę
nad
iym
27 pioc. budżetu wojska,
w
roku reieraliem komisja rożpocznie na
Śro1924 — 18 proc., w ostatnim — 15 сомет posiedzeniu.
proc. Wracając do oszczędności refe-

SŁO

Tymczasowa

KRAJOWE

Rada polskich organizacyj
łeczno gospodarczych.
dy

Wobec
niezupełnie
ścisłych pogłosek o posiedzeniach «Tymcz. Rady polskich organizacyj społ.-gospo*
darczych»
zwróciliśmy się wczoraj

do członka

chego

tej rady

Sapiehy

cje.

księcia

z piośbą

lorów osobistych

łecz które
wspólnego

0 informa-

procki
czeniu.

organizacyj spo-

„Społeczeństwa na Kresach musi być
Radzie

„wany.

odpowiednio

reprezento-

Wysunęłem wtenczas

„kandydatów na członków
„Aleksandra Meysztowicza,

jako

„go hr. Jundziłła i Romana Skirmun-

„już na oficjalnem zebraniu p. Przed-

„pełski wystąpił z kandydaturami pp.
„Lechnickiego i Paprockiego, żądając
„stawienia

Wobec

sprawy,

takiego po-

„ne kandydatury motywując to tem, że
„wysunięcie
nowych kandydatur ze
„Strony p.Przedpełskiego utrudnia mi
„zadanie pozyskania
zgody wymie„nionych przezemnie kandydatów na

Wtedy kandy-

„datury pp. Romana Skirmunta i hr.
„Jundzilia
zostały postawione przez

„p. Henszla i zostali kooptowani do
„Rady równocześnie dwaj ci panowie
„Z p. Lechnickim i Paprockim. Z mo„tywów

powyżej

„wstrzymałem

wymienionych

się od głosowania

„koopiacją członków Rady”.
‘ Nie będziemy
starali się

nad

dociec

dlaczego kandydatura p, Meysztowicza
wydała się p. Przedpełskiemu więcej
«bojowa» od kandydatury prezesa
zw. ziemian hr. Jundziłła, czy p. Skirmunta.

Natomiast na podstawie udzie-

lonych nam przez ks. Sapiehę wyjaśnień możemy stwierdzić co na:
stępuje:
Tymcz.

Rada

jak

inicjatywa zjazdu

również

cała

grodzieńskiego

tyle będzie mogła

o

być pożyteczną, o

ile na jej.czele stanie więcej ludzi
cieszących się powszechnym szacunNie będąc
kiem i znanych ogólnie.

bowiem

żadnym urzędem ani władzą,

vie mając żadnej egzekutywy, ani też

„prawidłowo zorganizowanego oparcia
w społeczeństwie «rada» reprezentuje
tylko osobisty autorytet swoich członków.
Ks. Sapieha, jeden z niewielu zie-

mian

spostrzegł słuszność inicjatywy

grodzieńskiej i do niej sie przyłączył.
istotnie zawieszeni pomiędzy karykaturainą ordynacją wyborczą i karyka«
turalnemi jej skutkami w postaci poselskiej reprezentacji
ziem Wschodnich, —a centralizmem biur warszawskich— potrzebujemy organu, któryby
łączył i reprezentował
polską
pracę

społeczrią

na ziemiach

Idąc więc w kierunku

inicjatywy grodzieńskiej,
„obiecuje,

że

będzie

Wschodnich,

popierania

ks. Sapieha
się starał po-

zyskać trzech nowych członków
" dy". Rada
ne

Ra-

mówi/o zrzeszeniach „społ-

łeczno-gospodarczych”"—

przez ks. Sapiehę

proponowar

osoby

nikogo

na

ziemiach

właśnie

„najpoważniejszew naszymkraju społ.
gosp. organizacje reprezentują, We:

| gatszym człowiekiem na kuli

QUODLIBET.

Jeonocześnie należy

z

ŚWIĘCIANY.

skiej.

Trust, na czele

Dnia

12 bm.

w nocy

być

przechodzący

patrol

10 Baonu
się

na

Kopu

2 mężczyzn,

którego

Posiedzenie

cześci kapitału

narodowego

sjonistów.

Stanów

ratunkową

sto

miljonów dolarów.
nie mówi e Polakach tylko o Fran- Zjednoczonych. Dodać
Dorzućmy dlą' świętej sprawiedilitrzeba 140
cuzach—choć można się pomylić,
towarzystw i banków Ściśle związa- wości, jeden jeszcze szczegół. Naj.
Podobno najbogatszych ludzi na nych z trustem Morgana, Reprezer:- bogatszy człowiek na Świecie — nie
świecie jest wszystkłego dwudziestu tują one ogółem—jako wartość — 40 jest żydem.
czterech. A 25-ty nie należy już do miljardów dolarów.
Jądro Trustu Morgana stanowią
ich liczby? Dlaczego? Do jakiej sumy
*

Zakłady wśród

publiczności

WARSZAWA.

natarczywošci dziennika londyfskiego
Daily Telegraph i w opłaconej
na

wagę

złota

Nie

grać!

bagatela!

porządku

"skiej Zuzanny”,
Rozpoczyna

o tryumfie

Zuzanna

mecz

„bowspa*

popołudniu
Senatu. Na

ustawa o ratyfi-

prac Sejmu.

WARSZAWA,

16. I.

Wczoraj po południu
nictwem p. marszałka

wał konwent

senjorów

P. A. T.

pod przewodRataja obrado-

Sejmu.

Na

wstępie p. marszatek zawiadomił, że
rząd wyraził życzenie
aby
obrady
plenarne odroczyć
do
powrotu p.
premjera
i ministra
spraw
zagran.
Skrzyńskiego z Genewy.
Po królkiej
wymianie
zdań
wszystkie
kluby z
wyjątkiem Klubu Sir. Chłop. zaakceptowały propozycję rządową, przyczem
termin najbliższego posiedzenia
wy-

znaczono.na

dzień 22 b. m. Od tego

dnia do soboty
odbywać
się będą
posiedzenia plenarne codziennie a ferje
świąteczne rozpoczną się w tym roku

już w Wielki Poniedziałek a to z powodu rozpoczynających
czasie świąt żydowskich.

się

w

tym

Zarządzenia celne.
WARSZAWA, 16lil. Pat. Sejmowa
komisja

skarbowa

rządzeń

celnych

zatwierdziła 48 za-

wydanych

przez

rząd na podstawie ustawy
celnej a
dotyczących ceł wywozowych na nie-

które towary, ulg celnych oraz

zaka-

zu przywozu towarów. Dwie sprawy
dotyczące wprowadzenia
ceł wywo:
zowych
od pszenicy,
odroczono w
porozumieniu
z rządem,
ponieważ
rząd zapowiedział wniesienie
w najbliższym czasie odpowiedniej ustawy.

Min. Zdziechowski w Poznaniu.

POZNAŃ,

15. Ill. PAT. Dzisiaj o

godz. 7 min. 30 rano pociągiem warszawskim przybył tu p. minister skar*

bu Zdziechowski, Panu ministrowi
towarzyszą podsekretarz stanu Czechowicz,

sekretarz generalny

Komitetu

Ekonomicznego ministrów
i radca Michalski.

Widomski

O godz. 9 rane p. minister Zdziechowski przybył
do Wiellokopskiej

A gdyśmy

wać ze

już tak

współczesnemi

ciami—bez

względu

zaczęli

podziękował kierownikowi lzpy Skarbowej i wszystkim zebranym za sło*

wa powitania i ponios,
ślona

przez

bowej

jest dawodem,

že

wice-prezesa

nakre- |

Albrechta

działalność Wielkopolskiej Izby
iż w

Skar-

wysiłkach,

które czekają dziś Ministerstwo Skarbu |
minister

liczyć może

moc pracowników

i liczy

na po*

lzby. Następnie p..

Albrecht przedstawił p. ministowi naczelników wydziałów

'zby oraz naczel-

ników urzędów pierwszej instancji.

Е, Mieszkowski

I

Mickiewicza

i

22

KAPELUSZE

CZAPKI na sezon wiosenny.
РОФ

L

20

Jan Bułhak (+;

artysta
foto-

Jagiellońska 8.
Ceny

Przyjmuje 9—6.
zniżone.

Mikołajewem. W szkole, w Mikołaje-

wie, już pisał „wezwania”* do „braci
i sióstr'.
Płomienno-socjalistyczne,

do- radykalne—wezwania.

Miał wówczas
Wy-

0 irkucka.

lat 17. Zestano 4

dostał się stamtąd w
i902-gim
uciekł do Szwajcarji gdzie przebywa!

do 1905-90, po części też w Wiedniu.
Wydawał
wpływ

pisma,

wywiera

wielki

г

młodzież

na zagraniczną

O świcie „ery wolnościowej”

'pośpieszył Trocki
do Petersburgaa,
Był jednym z przewódcć w barykado
wej rewolucji w Moskwie, o zmierz”
obco- ciu tejże „ery wolnościowej”. Skaza”

znakomitoś- ny powtórnie
na deportację na Sybi

na pole ich dzia-

o

raz drugi

uciekł=do

Wiednia

niałym seroem w sam róg pola prze- łalności—połóżmy sobie obok nazam napisał swoją książkę „Rosja
Natomiast inna «sława wszech- ciwniczki... zdobywa pierwsze gaeme... wiska miljardera mad miljarderami Rewolucja",
wane banki: |. Р. Morgan et C-o.
cie?
która powszechną n
Mniejszao takie djalektyczne subtel- First Nationai Bank ot New-Jork, Gua- światowa» i chluba, też <znakomitość» lecz mała Amerykanka („dama pokie- tudzież najznakomitszej dziś na świe- niego zwróciła uwagę.
;
New Jork, o wszechświatowym rozgłosie, naj- rowa” jak ją nazywają) rewanżuje się cie tennisistki, jęszcze jedne „głośne
nosci! Fakt jest faktem, że olbrzymio ranty Trust Company ot
W Wiedniu wydawał czasopism
imię, kto wię czy nie najglošniejsze „Prawda”, usiłując pogodzić
ale to wprost bajecznie bogaci są np. Bankers Trust C-o ot New Jork (pro- znakomitsza na kuli ziemskiej... tenni- i wygrywa oba następne...
bolsze:
sięga

„największe*

bogactwo na

świe-

Rockfeller, Astor, Rotszyld, Ford, Van-

derblt,

Carnegie

(proszę

zauważyć

cztery przez niego

wadzący

samego

kontrolo-

ostatnio rokowania

życzkę polską) i National City

jak bardzo znane to nazwiska!), a da- of New Jork. Ostatnie

cztery
razem 267

o

po: "sistka, panna

Bank

banki
przed-

lej hr. Derby, Krupp, hr. Henkel von kontrolują znowu
Donnersmarck, ks. Esterhazy,
ks. siębiorstw z kapitałem zakładowym
Westminster, ks. Northumberland, hr. 53 i jedna trzecią miljardów dolarów.
Morgan jest z prywatnych ludzi
Pless etc. etc. Jeżeli zaś zastanowimy
się, że bogatszym od nich jest » John największym wierzycielem — państw.

Pierpont Morgan, dojdziemy do wnios- Leży to w tiadycjach rodzinnych, Zaku, mającego wcale mocną podstawę łożyciel „domu* juljusz Speer Morlogiczną, że Pierpont
Morgan
jest gan dobił się znacznej fortuny finan:
domową amerykańską
chyba w czasach dzisiejszych majbo- sując wojnę

Zuzanna Leglen, aczkol-

wiek paryżankai <chłuba Francji» jest
najczystszej krwi żydówką.
O tennisowym meczu w Cannes,
podczas którego niedawno
„boska
Zuzanna* (tak!) zwyciężyła dotychczasową czampjonkę Świata, Amerykankę Helenę Vilis—rozpisywały się
szeroko wszystkie dzieriniki
świata.
Taki ewenement! Pomyśleć tylko: po-

„Niepokój

ogarnia ttumy —

pisze

Ibanez--Czyżby po Austerlitz i Wagram
miało nastąpić Waterloo?"

gdyż z pewnością
więcej ludzi na
kuli ziemskiej zaa nazwisko Trockie-

go niż np. Mussoliniego lub Brianda,
Lecz oto za chwilę „Francja wol- Paderewskiego lub d'Annunzia.
Pomiljoniej oddycha". Bierze górę „fenomen myślmy tylko o niezliczonych
sportowy”. Zuzanna bierze piłki z nach ludności—Rosji i Chin!
z volleyw
i (za ' przeproszeniem),
Trocki jest, jak wiadomo, najro-

smaszuje!
zaczyna
się diugi
set. dowitszym rodakiem „Boskiej ZuzanZnów górą urocza Amerykanka. „Ко- ny*. Gracz też nielada...
lor gwiazdzistego sztandaru poczyna
Niezawodnie też naprawdę „wielki

konać mistrzynię gry tennisowej! Tak — pisze Ibanez — zasnuwać dumą
grać w tennisa jak nikt inny na kuli jej oczy (/)Mecz staje się dramatyczny.

czlowiek“—w swoim rodzaju.
Z Ukrainy rodem, z wioski

pod

|

Izby Skarbowej witany przez p. Albrech=*
ta. P. Minister wskró:kich słowach |||

i

korespondencji popisał...

niesłychane androny

dziennym

Program

Tak — w tennisa. syjską.

*

16 III. (żel. wł.Stowa).

kacji konwencji polsko włoskiej,
ustawa w sprawie eksmisji dzierżaw*
ców gruntowych i ustawa o cudzoziemcach.

chodziły do olbrzymich sum. Książę
Włodzimierzowicz, ks. Filip Burboński Westminster ofiarował tryumfatorce
iks. Connaught, kilkuindyjskich maha- „wspaniały puhar. Córka króla angielradżów... Przyglądał
się też „zapa- skiego, księżniczka Mary, zaprosiła
som* obu pań głośny pisarz hiszpań* na kolację po meczu — obie „bohaterki".
'ski Blasco Ibanez.
4

Ibanez, zapalony sportowiec, ulegi

przy-

Senatu.

jutro o godzinie
4:-tej
odbędzie się posiedzenie

ziemskiej! Być jedną z królowych... Wśród publiczności bardziej nerwo(1860 1867)
we kobiety płaczą (I)“.
3
Morgan ma olbrzymie sumy ulo- sportu!
I tak dalej, tak dalej.
|
'Na meczu w Cannes byli obecni:
stoi kowane na hipotece państw europej-

goletto—Możebyśmy pomnik Żerom- larów Suma to równająca się czwartej Gikkietńu ha Mike
postawili?—Pan Jakub Worth

w potrzasku.

były król portugalski i, kto wie, może przyszły car rosyjski, w.ks. Cyryl

w sensie

cji.

torem
którzy

żiem-

on

rozstrzygnięta

chylnym przez
rząd
poiski dopiero
po przedstawieniu
przez stronę Zaga
warunków
tej tranzak-

na granicy.

kolejowym tuż koło strażnicy Wiazyń natknął

Najbogatszy człowiek na świecie jest wszechświatową potęgę finanso- skich; winne mu one przeszło 10 mi—Noajstawniejsza dziś na świecie ko- wą kto wie czy nie najwyższej rangi. ljardów dolarów. Piocentów pobiera
„ bieta— O Trockim kilka stów — Co - „Przed wojną na ten imponujący mniej więcej ćwierć miljarda rocznie,
rzeźbi sobie w Rzymie prof. Glicen- trust składało się kilkanaście przedOn to po wojnie rzucił się ratostejn—Co ma wspólnego pułkownik siębiorstw rozporządzających
razem e
|wiosnę 2 t
Ake
Stopczyński z operą Verdiego „Ri- kapitałem przeszło 22 miljardów do- go franka
pożyczając rządow
anskiego

WARSZAWA. 16.1iI. (Żel.wł.Sżowa).
Na zapytanie telegraficzne
przedstawiciela Bankers Trustu
p. Fischera,
została wysłana odpowiedź że spra
wa przedłużenia opcji na wydzierżawienie monopolu tytuniowego może

nad Gdańskiem.

Ujęcie szpiega

Zjazd

które nadaje ce-

„chę dążenia do majoryzacji przez
„pewną grupę, cofnąter ргоропомма-

„wstąpienie do Rady.

i Lechnicki, prawnik na ukońz Warszawy
i ziemianin z

bibljoteki.

podkreślić, iż z tego wszystkiego korzystają nie tylko pracownicy kolejowi lecz i mieszkańcy miasta
NowoŚ więciany,

Burza

wego,

13 III. Burza, która szalała tu wczoraj przez cały dzień, doszła
Wsch »di
ołączenia telefoniczne z Polską, Niemcami
i Prusami
jak
się
uszkodzone i przerwane. W porcie1 ma morzu
burza
zdaje nie wyrządziła żadnych szkód Natomiast w okolicach
Gdafiska
wiele
drzew zostało wyrwanych z korzeniami Rywaież wiele donów zostało
powa
żnie uszkodzonych.

Przemytnik

Rady pp.
Antonie-

„ia, choć się z tymi panami uprzed„nio nie porozumiewałem.
„Przeciwko kandydaturze p. Mey„Sztowicza podniesiono
zastrzeżenia
„uważając go za „kandydaturę bojo„Wwą*. Oczywista że zastrzegłem zgo„dę tych panów obiecując tylko,
że
„będę starał się pozyskać
ich jako
„członków Rady.
Następnego
dnia

„ich kooptacji.

się nie kwestjonuje,

Sprawa monopolu tytunio-

ZABRZE 16 PAT. W nocy z soboty na niedzielę około
5-tej rano
w kopalni „Concordia* zerwał się chodnik, przyczem zasypanych zostało
jednak
górników
6:ciu górników. Natychmiast podjęto akcję ratunkową,
nie zdołano dotychczas wydobyć.

Macierzy Szkolnej w Wilnie
i prof,
Wisłockiego.
Z dobrowolnych składek ufundoGDANSK
wano radjo-aparat
i orkiestrę
dętą. do szczytu.
Całości dopełnia założenie w styczniu niemi zostały

panów, których wa- b. r.

Sejm i Bząd.

„Concordia“.

Katastrofa w kopalni

akcja

przez pausiłowali przekroczyć granicę w kierunku Rosji sow. Spłoszeni
Wschodnich nie reprezentują i nic z
— wt) Walka z epidemjami w
strzałów
karabinowych,
trol
poczęli
uciekać.
Za
uciekającymi
dano
kiika
naszym krajem wspólnego nie mają. powiecie.
Wzrastająca na
wsiach rezultatem czego jeden z uciekających został ranny w nogę i ujęty. Drugi
Nie odejmuje im oczywiście
to nic gruźlica, znajduje
podatny
grunt w zdołał zbiedz w kierunku Radoszkowicz.
osobiście, ale czyni samą propozycję brudzie i okropnych warunkach miesz:
Raniony osobnik nazwiskiem Doroszewicz Jan w cząsie badania zezaproszenia do „Rady” całkowicie kaniowych ludności, a zwłaszcza dziaznał, że pochodzi z miejscowości Rogonowicz pow. Lidzkieso, był z ra.
niezrozumiałą.
twy,co zmusiło władze sanitarne i saKlucz do zrozumienia inicjatywy morządowe do wszczęcia walki z tą mienia partji komunistycznej rezydentem powiatowym a ponieważ policja,
napozór
zagadkowych
kandydatur okrutną chorobą. W celu łatwiejszej jak podaje, „zanadto mu po piętach chodziła" postanowł zoiedz do Rosji
przypadkowo
poznał się z jakimś
pp. Paprockiego i Lechnickiego: tkwi walki z tą chorobą postanowiono sow. W czasie podróży do granicy
osobnikiem (nazwiska nie pamięta) który mu ośw'adczył że rówaież ucieka
w tem, że już w Grodnie udało się zorganizować
przychodnią
podo Sowdepji Był to właśnie ten mężczyzna, który zdołł zbiedz przedpazjazd zmajoryzować dobrze
zorgani- radnię. Magistrat
Święcian
przezna- trolem.
zowanej grupie osadników wojsko- czył na ten cel specjalny lokal, a sejDoroszewicz oddany został do dalszego urzędowania policji poliwych i straży kresowej.
Zwłaszcza mik powiatowy oraz władze
central°
działacze z tej ostatniej instytucji po- ne zapowiedziały swój udział pienię- tycznej. (ab).
siadają często niesympatyczne metody żny. Jakoby kierowniczka przychodni
w działaniu politycznem. Są
jedna- ma być wyznaczona d-r Oktawja
: Zatrzyman'e krėla przemytnikėw na granicy pol.-sow.
kowo
ciasnymi
nacjonalistami
jak Stefanowska,
która
przesłucha w
krzykliwymi choć nieszczerymi obroń: tym celu specjalne kursy. Poza gruź:
Wczoraj na odcinku 5 B. O P. żołnierz stojący na posterunku
na
niocami klasowych interesów włościań- licą w powiecie grasują
jeszcze
ty- rozgałęzieniu dróg zatrzymał przechodzącego nieznanego mężczyznę
skich. Akumulują: więc wady zarówno fus i jaglica.W chwili
obecnej fun- Sącego jakiś ciężar w worku na plecach. Odprowadzony po zmianie war
naszej nacjonalistycznej prawicy
jak kcjonuje w Komajach specjalny
W. czasie rewizji znaleszpi- ty na strażnicę został poddany hadaniu i rewizji.
demagogicznej lewicy.
tal zakaźny dia chorych, a w
celu ziono przy nim towar wartości 200 dolarów oraz 20 dolarów i 10 rubli w
Fakt zmajoryzowania w Grodnie walki z gruźlicą zorganizowana zos- gotówce.
Nieznajomy ten nazwiskiem Zakrzewski
Antoni pochodzący ze wsi
przez grupę p. Przedpełskiego
może tanie specjalna przychodnia w ŚwięŁomasze gm. Prozoroki zdawna podejrzywany przez policję
O szmugiel
wykrzywić i zniekształcić całą słuszną cianach.
się
i piękną ideję zjazdu. Oto „kooptoWidać
z (ego,
że miejscowe — u którego cała kontrobanda graniczna koncentrowała — przyznał
do
tej
pracy
wskazując
na
wspólników.
Po
spisaniu
protokuwano“ pp. Lechnickiego i Paprockie- władze sanitarne robią wszystko
bygo tylko dlatego, že panowie ci po- le zapobiec
szerzącym się epide- łu odesłany został do policji. (a. b.)
siadają zaufanie straży
kresowej. mjom. Dobrze-by było, gdyby oko-r
L
LS
i
a
ZEK ПОСЕНР ТОНЕБ
Tymczasem w naszym
kraju
Radę liczne nauczycielstwo szkół powszechlonizacji na Kresach w
stosunku do
krytykuje dość surowo nawet Kur- nych zadało sobie trudu i urządziło
innych
mniejszości.
Żydzi
nie mogą
jer Wileński, co uważać należy dla cykl popularnych odczytów
z- dzieW
niedzielę rozpoczęły
się w takiej funkcji wypełnić, gdyż nie leży
„Rady“ za minus |nie dający się zró” dziny higjeny.
Warszawie obrady II wszechpolskiego ona po linji orjentacji żydowskiej.
wnoważyć przez kooptację
zasłużozjazdu sjonistów, który ma wypoUważamy, że Polska jest państwem
ŁUCK.
nego działacza z Lubelszczyzny. Taka
wiedzieć się w sprawie dalszej poli- narodowościowem, a nie narodowem.
struktura Rady prowadzi nas do tego,
— (jur) Sprawa
<«Komsomol- tyki żydowskiej z rządem, czyli za u- Państwo, w którem mieszka 40 proc.
czego
właśnie jak ognia strzedz się ców» w Sądzie Łuckim. Dwukrot- godą lub przeciw. Na uwagę
zaslunależy, a mianowicie
aby zamiast nie już odroczona sprawa członków guje referat polityczny pos. Hartglasa obcych narodowości, musi prowadzić
reprezentacji polskości naszego kraju, «komsómołu» znajdzie wreszcie swój niedawno obranego prezesa koła ży- politykę narodowościową. Nie znaczy
to jednak jeszcze, że żydzi ciągle idą
nie stworzyć czegoś co byłoby
ra: epilog w dniu 10 kwietnia b. r.
dowskiego,a więc kierownika oficjal- razem z mniejszościami.
czej reprezentacją interesów przygod-'
W skład trybunału weszli: s. 5. 0, nej polityki żydowskiej.
Żydzi mają
bowiem — interesy
nych Polaków-imigrantów z innych Łunik jako przewodniczący, s. s. 0.
Przyczyna ciężkiej sytuacj —mówił
dzielnic. Ziemie Wschodnie to nasza Moritz i Krauze jako członkowie. pos. Hartglas—w polityce sjonistycz- sprzeczne z interesami innych mniejsą
polska ojczyzna, a nie nasza polska Oskarżenie wnosi pprok. Dr. Nowo- nej, która jeszcze przed rokiem pole- szości narodowych. Mniejszości
przeważnie ludnością wiejską, podkolonja.
„Radę* reprezentować po- sielski. Obronę
przyz urzędu
wnoszą: gała jedyńie na różnicy zdań,
żydzi
stanowią
Judnošč
winni prawdziwi gospodarze
kraju, adw. p.p. Zagrodzi, Zagorski, Sioma, brała obecnie charakter znacznie głęb- czas gdy
miejską.
Żydzi
nie
mogą
współdzi.dlatego tak podnosił jej znaczenie z wyboru
zaś
Wyrzykowski,
oraz szy. Mówca analizuje stosunek rządu łać z mniejszościami, gdy te wystęudział w jej obradach ks. Eustachego słynny ze swych wystąpień w
spra- do żydów, stwierdzając, że po okre- pują przeciwko
państwowości polSapiehy.
wach antypaństwowców
adwokat sie polityki eksterminacyjnej -przeko- skiej. Oceniając sytuację parlamentarCat.
nano się w polskich kołach politycz- ną, stwierdza mówca, że wśród stronRottfeld.
Do rozprawy głównej wezwano nych, że to utrudnia sytuację. Chwy- nictw polskich niema
prawie
žadNOWO-ŚWIĘCIANY. ogółem 110 świadków odwodowych cono się zatem innej metody, któraby
nych różnic w poglądach na sprawę
postu- żydowską. Jedyna różnica między pra— [M. M.] Ognisko koiejowe i dowodowych. Sprawa ta budzi ży- dała możność proklamowania
w Nowo-Święcianach. W dniu 26 we zainteresowanie wśród miejsco- lłatów i protestów żydowskich jako wicą a lewicą polega ra tem, że dla
fałszywe i nieuzasadnione,
lutego b. r odbyło się Walne Zgro- wych prawników.
prawicy programem jest antysemityzm,
Rząd dlatego pomyślał o ugodzie, lewica natomiast nie ma
madzenie Członków Ogniska Kolejoprogramu
ROWNE.
gdyż obawiał się licznych protestów antysemickiego, jednakże uprawia tawego,
celem
dokonania
wyborów
nowego Zarządu.
— (jur) Napad wilków na wieś. ze strony żydowskiej i usiłował wy: ktykę antysemicką. Ugoda
nie dała
Na czele nowoobranego Zarządu Nocą 8 na 9 marca
stado wilków tworzyć rozdźwięk między żydami a żadnych wyników pozytywnych.
narodowemi.
stanął p. inż. Blum. Biorąc pod uwa- składające się z dziesięciu sztuk do- innemi mniejszościami
Polityka rządu wobec żydów jest
gę
ważność
istnienia tamtejszego konało zuchwałego napadu na osadę Reakcja na te próby była niejednolita. 'w dalszym
ciągu
eksterminacyjna.
Ogniska, jako placówki nie tylko wojskową Szubkow. Około godziny Byli w kole tacy, którzy w - najlepszej Nastrój wobec żydów nie zmienił się.
kulturalno-oświatowel. lecz jako ośrod- 12-ej wieczorem, stado wilków wpadło wierze godzili się na osłabienie poli- Potrzebna jest jednolita
organizacja
ką myśli isłowa pulskiego w powie- w podwórko osadnika wojsk. p. Pie- tyki bojowej.
i jednolity organ centralny. Jeżeli orjako prezes Koła mówca określa ganizacja taka nie powstanie, będzie
cie Święciańskim na terenie którego traszewskiego, i mimo ujadania psów,
program
swój w ten sposób: Sjoni- on musiał
zamieszkuje ludność kilku narodowo- porwało dwa barany
złożyć godność prezesa
Oraz jednego
ści, należałoby udzielić kilka słów wieprzka. Jest to już trzeci z rzędu Ści nie są przeciwnikami pokojowego Koła.
współżycia ze społeczeństwem
polcharakteryzujących powstanie
i dzia- napad w powiecie rówieńskim.
Referat posła Hartglasa jest podstaskiem, są zawsze gotowi na isłotny wą do dyskusji w której zabiorą głos
łalność tego Ogniska.
pokój ze społeczeństwem polskiem, przedstawiciele
Otóż założone w listopadzie roku
wszystkich
ugrupoale tu decydują nie żydzi, lecz stro- wań. Na zjeździe zetrą się dwa po1924, powstanie swe i dalszy poży- 6+6654466646460664665
na druga. W tem tkwi - klucz usto- glądy, galicyjskich sjonistów z pos.
teczny
rozwój
w znacznej
mierze
sunkowania się żydów
do rządów Reichem
zawdzięcza inicjatywie i dobrej woli
na czele
i sjonistów
z
REDUTOWE
WIECZORY
B polskich. Można z tymi rządami
ro- Kongresówki na czelez pos. Hartgiap. inż. Bluma — Naczelnika NowoMOUSZEV"CEZZN
Ь
B kować, można głosować za nimi
w sem jako mężem zaufania pos. GrynŚwięciańskich
Warsztatów . Kolejopewnych okolicznościach, alę żydzi bauma.
wych.
:
Dziś 17-g0 marca
muszą za to domagać
się realizacji
Z dobrowolnych składek pienięż; KONCERT
WARSZAWA, 16. Ill. (£el, wł. Słowa)
pewnej
części
swych
żądań
lub conych miejscowych
pracowników koII-gi KONCERSYMFONICZNY
Zjazd
sjonistyczny
zakończył
swe
najmniej wiarogodnych
zapowiedzi,
lejowych,
bez
żadnych
subwencji
w wykonaniu
Wileńskiego Zespołu
obrady
o
godzinie
7
rano,
przyjmuże postulaty te będą zrealizowane.
rządowych, powstał fundusz na buSymfonicznego pod dyrekcją
do
wiadomości
referat
pos.
Nie można mieć zaufania do rzą- jąc
dowę lokalu, coprawda prowizoryczAdama Dołżyckiego.
Ostateczna
uchwała nie
du, na czele którego
stoją osoby, Hartglasa.
nego, w którym mieści się obecnie
Początek o g. 8-ej wieczorem.
kinematograf, odbywają się obchody.
których programem jest wytępienie została powzięta i prawdopodobnie
Należy
żydów, do rządu, opierającego się na uchwalenie jej nastąpi jutro.
Ceny redutowe
z prawem
uroczystości narodowych i przedstaże zjazd
wezwie50 proc. zniżki,
|
wienia teatralae miejscowego kolejostronnictwach o ideologji bojkotowej, się spodziewać,
posłów
sjonistycznych
aby
spowodoW stosunku do mniejszości narodowego Zespołu Dramatycznego oraz
ая GRE WEJ A ZYD GP RZ <D CH TEJ
wo*
wych
stwierdza
mówca,
że
rząd wali przejście koła do opozycji
przyjezdnych
Zespołów
Artystyczchce uczynić z żydów narzędzie po- bec rządu.
nych „Reduty Wileńskiej* i Wileń- оФФоФФе е

„łeczno-gospodarczych Ziem wschod„nich, kióre odbyło się dnia 6 go
„inarca
w dniu 5-go odbyła się na„Tada, w której wzięło udział tak nie„wielu członków
Rady,
że uznano
„to posiedzenie jako przedwstępne i
„nieoficjalne. Na tej naradzie zażąda:
„łem kooptacji
3 ziemian
do Rady
„uważając że najpoważniejszy odłam
„w

Saza-

to walory nie mają nic
z Tym. Radą. P. p. Pa-

Lubelskiego —

ożywiona jest

czami treści historycznej i naukowej
przez pp. Jankowskiego
— Instruktora

łona Rady powstaje wniosek,

proszenia dwóch

Eusta-

Kolejowego.

odczytowa. Ostatnio wygłoszono szereg odczytów ilustrowanych przezro-

spo-

powodujący cotnięcie przez
ks.
piehe jego obietnicy,
wniosek

Ks. Sapieha udzielił nam łaskawie
następującej odpowiedzi telefonicznie
z Warszawy:
\
„Przed posiedzeniem
Tymczaso-

„wej Rady polskich

z

Ogniska

Szczególnie

62/4672

'

ECHA

skiego

Nr

wo

wików

z umiarkowanymi

demokratami,

W

socjalnymi

życi

publicznem

wiedeńskiem nie brał żadnego

udziału

mieszkał prawie odludnie na przed
mieściu Sievering z żoną i dwojgie
dzieci, Tylko w

w lnsbruku jako

191ltym

delegat

zjawił

rosyjski

eserów na zjezdzie austrjackich
demokratów.

Wybuchła wojna.
do

Szwajcarji

Trockij

i rozpoczyna

si

so:

jedz(ć?
bardz

|

|

$
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GOSPODARCZY

KURJER
лЛЕМ
Dokąd
W

skierować nasz

eksport.

tej kwestji daje wyjaśnienie o-

Trzecią, wreszcie, myślą przewod-

programu powinno być
tego, że na upatrzonych

dla naszego eksportu terenach chodzi

nie o dorywcze,
doraźie korzyści:
statni numer <Tygodnika Handlowe- czeka nas
tam
walka
na dłuższą
go» w artykule wstępnym
przez p.
obliczoną
metę,
musimy
tam myśleć
3
|
W. Gr podpisanym:
©
powolnem,
systematycznem
zdo" Nasze kupiectwo wciąż wykazuje
bywaniu

rynków,

inercję, jakby nie mogło
jeszcze o0z chwilowemi
trzaskać się z myślą, że w handlu
i musimy za- dzeniami.
możemy
europejskim

cząć odgrywać bardzo poważną rolę,

połączonem

stratami

KRONIKA

i

nieraz

niepowo-

MIEJSCOWA.

że musimy dostosować nasz eksport
Memorjał W—ego Związku Kupdo potrzeb gospodarczych kraju, że ców — Żydowskich.
Podajemy
poniżej
w
na rynkach obcych
stanąć

winniśmy

streszczeniu treść tego memorjału złożoneSkarbowej
w
Wilnie:
«1. Na zasadzie art. 75 Ustawy o podat-

do konkurencji handlowej z Anglika- go na ręce p. Prezesa Izby
mi, Niemcami

Włochami.

czy

Nasz program ekspansji handlowej jest wciąż jeszcze niedostatecz-

kn

przemysłowym,

Związek

nasz

corocznie

się składa listę rzeczoznawców branżowych dla
potrafimy
skrystalizowany:
mie
udzielenia informacyj miarodajaych
przy
nieraz zdobyć na bardzo energiczne, wymłarze podatków.
Niestety jednak w latach ubiegłych w
nieskoordynowane wysiłki, aie w na-

brak niektórych Urzędach Skarbowych powołano

eksportowej

działalności

szej

:
niezbędnej ciągłości.
W/ miarę, jak się otwierają
таёпе widoki na wywóz jakiego

dla

nam

rynek

nasz

na

rzucamy

kułu,

do:
artypewną

przy pierwszej
żeby
partję towaru,
zmianie konjunktur cofnąć się «bez
walki» z zajętego rynku i szukać no;
wych okazji gdzieindziej.

szeregu

branż zamiast

osób,

terenie

komisji

są jeszcze

na

znane.

.
16 marca
Dewizy i waluty:
Tranz.
Dolary
8—
Beigja
Hoiandja

19%

Londyn
Nowy-York

ŠRODA

Szwajcarja _ 15410

4 tysiące dolarów

na

cele

URZĘDOWA

206,08
1'2,47
32,02

Papiery wartościowe.
Posiedzenie
powyższe
wzbudza
słuszne zainteresowanie naszych sfer Pożyczka dolarowa 75— (w złotych
koiejowa
123,00
125,00
kupieckich.
5
pr.
pożycz.
konw.
35,50
36—
—(w) Zapomogi dla żydów wi.
pożyczk, konw,
leńskich. Dr. Szabad
oświadczył iż 44,5 pr.proc.
listy zast.
otrzymał w dniu wczorajszym 15 bm. Ziemskie przedw.
2250 2215

592,50

różnych

Yorku.

informa

ks.

nanda

Ferdy=

Radziwiłła,
Rzym,

tej ewentual-

w marcu.

grabia Lagergren, hr. Antamoro, ks.
Caterini, Yunkheer
Uffort,
ambasador belgijski hr. Faille de Leverghen,
hr. Rechberg,
donna
Galviati,
hr.
Pasqualini, hrabina Nemes,
ambasa-

ności ustawodawca wprowadził przepis o
Zgon ks. Ferdynanda Radziwiłła dor hiszp. hr. Vinnaza, ks. Thun, ks.
Odescalchi, minister holenderski junkpowoływaniu rzeczoznawców wyłączn e od obudził w wiecznem mieście
Prasa nasza, pragnąca przyczynić organizacyj
ogólny
co widać z brzmieaia artykułu
heer van Nispen, ks. Salviati, ks. i
żal i rodzina zmarłego
otrzymała zesię do wzrostu polskiego handlu, 75 Ust. o podatku przemysłowym.
>
księżna Baandini,
minister
bawarski

wsząd bardzo liczne dowody
žyczliwego współczucia.
dzenia podległym władzom | instancji, ažeWe środę dn. 3 marcą nastąpiła
tu polskich herbatników do Sytji, ce- by w myśl! art. 75 dla udzielania informacyj
mentu do Peru, pończoch jedwab- byli powoływani rzeczoznawcy wyłącznie eksportacja zwłok do kościoła parado z listy kandydatów, przedstawionych przez fialnego S. Andrea delle Fratte. Wszy
cylindrów
Argentyny,
mych do
organizacje
lub zrzeszenia
przemysłowo*
Nowej
stko było «more
nobileutm», a więc:
do
mebli
giętych
Kongo lub
trumnę w asyście 12 kapucynów nieZwykły śmiertelnik staje handlowe.
Zelandji.
2. Nie zważając na wyraźny przepis siono na noszach, przykrytą złotolitym
wprost oszołomiony wszechświatową art. 90
Ustawy o podatku
przemysłowym,
eksportocałunem o czarnym szlaku. Kondukt
możliwości
naszych
skalą
o obowiązku
zaproszenia
na posiedzenia
wych, zapominając, że wszystkie te Komisji Odwoławczej tych płatników, któ- prowadził proboszcz miejscowy. W
złożono
na ziemi
pończochy jed- rzy wyrazili w odwołaniu podobne życze- kościele trumnę
pozycje: herbatniki,
wzniesienia, a
meble, a na- nie, w praktyce szereg płatników nie zo- wprost, bez żadnego
gięte
wabne, cylindry,
stał na posiedzenie zaproszony.
przy niej paliły się tylko 2 ogromne
wet cement loco Callao, odgrywają z
Wobec tego w tej kwestji
uprzejmie
polityki prosimy Pana Prezesa o wydanie zarządze* Świece: jedna u nóg, druga u głowy
ogólnej
widzenia
punktu
przepełniona

4

eksportowej

ponętnemi

nader

jest

ekspor-

widokach

o

wiadomściami

małą

bardzo

Pafistwa

rolę i na ukształtowanie się naszego
bilansu handlowego mają wpływ minimalny.

Musimy

sobie

S

W związku z

sobie

prosić

powyższem

Pana

jasno

pozwalimy

Prezesa o wydanie

nia o scistem przestrzeganiu przez

zarzą:

Wydział

II art. 90 Ustawy o podatku przemysłowym.
3. Przy sposobności
pozwalamy
sobie

wogóle zwrócić łaskawą uwagę
zesa na rozpaczliwy

Pana Pre«

stan ekonomiczny

uprzy- dlu i przemyst. wileńskiego.

han-

Z drugiej strony, Rosja, Rumunuja,

trumną

trumna

lażały na

żnajdowała

'Bułgacja, jugosławja i dalszy Wschód

© strukturze gospodarczej,
opartej
przeważnie na produkcji rolnej,
stojący otworem dla wwozu wytworów
:
:
przemysłowych.

podatkiem

przemysłowyme

dane dla odegrania

stosowaniem

Oociążenie

w

Wilnie,

przewyższając

obciążenie Izb Kieleckiej, Lubelskiej, Biało:
stockiej, Poleskiej, Wołyńskiej
i Lwowskiej

równa się obciążeniu w lzbach Łódzkiej lub

jaciel

rodziny

roli

pośrednika

wszystkich

przepisów,

bez-

Z tego specjalnie dogodnego położenia geograficznego Polski wyciągnąć trzeba
należyte konsekwencje,

bardziej krzywdzącem, że więxszość płatników nie prowadzi księg i nie posiąda żadnych

dowodów.

Więc

ustalenie

podaików

pęki

czenie naszej

działalności

wywozo-

wej do krajów europejskich, a przedewszystkiem do krajów
sąsiadują
cych z Polską, (małe koszty transportu, znajomość terenu).
di

Oczywiście, nie możemy mieć nic
przeciwko indywidualnym
próbom
wyzyskania chwilowych
„egzotycznych* konjunktur, ale próby te muszą
być w zupełności pozostawione prze:
snyślności
i przedsiębiorczości
poszczególnych kupców.

zgromadzonych przedstawicieli Kolonji polskiej, patrycjatu rzymskiego itd,
Na specjalnie przygotowanych
miejscach zasiadła po stronie ewangelji
in corpore
ambasada
polska przy

stronie

Rzymie". Rodzina zasiadła w tak zwa-

nym

„choretto“

za romaniką

boczne-

onowa Radziwiłowa,
ks.
Dominik
Radziwiłł,
hr. i hrabina
di Robilant,
księżniczka Jadwiga Radziwiłłówna w.
kościele byli również
obecni,
pań—(w)Komisja ministerstwa spraw stwo Tomassini, Ekscelencja Imperiali,
wewnetrznych. Jak się dowiaduje- p. Madeyski, prałat Fiorczak, ks. Hemy, w związku
& zarządzeniami re- lena Wołkońska z mężem, hr. Czodukcyjnemi min. spr. wewn. przyby* snowski,
ks. M.
Czarnecki, baron
wa w tych dniach
do Wiina
spe- Wrange|, hr. K. Plater,
konsul Brocjalna komisja tego ministerstwa.
Za- dzki z żoną, hr. Soderini,
ambasadanie komisji polegać
ma
na prze- dor Gubercasseaux,
księżna
Wasilprowadzeniu przewidzianej przez u- czykow. Romanowie
Karniccy,
hr.
stawę sanacyjną 5,proc. redukcji pra- Ludwik Michałowski, de Witten, bacowników
„województwa.
_Biiższe ron. Ritten, pani Jaroszyńska,
mar-

Bez komentarzy.
przy- głośnej nocie, „aby Trockij „wziął
przez precz nogi swoje ze stołu Entente'y*.
®
socjalistów — w. Niemczech i Francji. Dn. 6 listopada 1917-g0 bolszewicy
Pisze niemiecką broszurę „Der Krieg przyszii do włady. Z nimi — Trockij.
Redakcja „Dnia Połskiego* zaprojektowała wzniesienie w Warszawie
und die Internationale" napadając w
*
znawaniu kredytów „wojennych

gwałtownie

na

imperjalizm

rzeczy... Entente'cie. Wydalają

go

z

Oto

od 35 łat mieszka

stale w

ks.

Wróblewski,

np.

Lloyd

George'a

jako Potrzebował zabrać

Leśnie-

wicz, ks. biskup
Dubowski,
R.
Ziemski T. j., ks. Witterli,
dom

P.
du

dostojników zakonnvch byla
jakby symbolicznem przypomnieniem
zmaiłych braci ks. Ferdynanda,
któ-

sterunków mają być obecnt przedsta.
wiciele włądz administracyjaych delegowani przez pp.
Wojewodów

też go wydalają.

Ameryki.

Tam

Trockij jedzie

dowiedział

do

się o oba-

Nad

pracował?

czem

obrazy

profesor ostatnio
[

pomnika Żeromskiego.

I owszem... i

owszem! Ryle tylko pieniądze mieć.
Podobno bardzo już zaawansowany pomnik
wa

Szopena,

dzieło Wacła-

Szymanowskiego, utknął na amba-

na pomniki

wie orzechowem

ciszka... Posłałem

z Oiyskaviččią

szybkością.

rzeźbiłem św. Fran-

do Warszawy trzy

cji rosyjskiej.
Kiereńskij, wyjednał projekty dia monet polskich. Pierwszy
od rządu angielskiego wypuszczenie motyw; chłop, wjeżdża do kraju oprogo na wolność. Trockij przybył na- mieniony słońcem Wolności; drugi:
tychmiast do Petersburga i rozpoczął trzy kobiety (trzy Zabory) złączone
gwałtowną kampanję mającą na celu— pod jedną koroną. Trzeci: Kościuszko
obalenie Kiereńskiego, zarzucając mu 1 Piłsudski (początek i koniec niewoli)
głównie trzymanie z Eutente'ą, Poseł
angielski Buchanan domagał
się w

czekają:

Ale owszem niech stanie w Warszawie pomnik Żeromskiego...owszem!
Byle zawiązać co rychlej ad hoc komitet. Reszta, oczywiście, pójdzie jak

— Pracowatem—odpowiada artyleniu caratu (marżec 1917) W/siada- jącego na statek w Kanadzie władze sta—nad figurą Chrystusa, Ecce Hotamiejsze zatrzymały
i osadziły
w mo, wysokości 2i pół metra, W drze- z płatka
obozie internowanych gdzie Trockij...
miewał formalne wykłady o rewolu-

przysięgają z bronią w ręku,
że oswobodzą Ojczyznę.

nauczycieli

szkół

prywatnych.

Do egzaminów przed tą komisją będą mogli przystąpić także nauczyciele

pran

szkół

rzy witiosą

powszechnych,

O to

wizji W związku
staro- Dyrekcja Pocztowa

— (x) Powrót zastępcy

podanie do

z tem

Wileńska

poczyniła odposty pow. Wil.-Trockiego. W zwią: wiednie przygotowania,
w celu stwierzku z przejęciem
pogranicza litew- dzenia w jakim stopniu
publiczność
skiego

przez

oraz

Vi Brygadę K. O. P., byłaby skłonną korzystać

czzęściowem

z tego ro--

zlikwidowaniem

dze wyższe, i objął urzędowanie.

MIEJSKA.

Bene-

toczeniu najbliższej tylko (jak

tu jest cy Svołecznej

Tymczasem

przy

sposobności

święcenia we Włoszech 75 lecia pierwszego wystawienia «Rigoletta» przypomniano, że prawie współautorem
popularnej

opery

był Polak.

Jakże to być mogło?
A to tak:
„Rigoleto“

pod

tytutem

4

<Król

się

leżnych od

i Telegrafów

Wileńskiej Dyrekcji Poczt

całkowite

ukończenie

robót „związanych 2 budową
nowej
centrali ulegnie
zwłoce
о dalsze
cztery tygodnie, przypuszczalnie
za-

kończone zostaną

w końcu kwietnia

— Nabożeństwo za duszę Ś.p. r. b. gdyż montaż centrali, ustawiedyktynem.
Po Mszy i po „libera“ trumnę u: Józefa Montwilła,
Tradycją lat u- nie akumulatorów i t. p. zostały już
łożono na dwukonny katafalk i w o- biegłych Zarząd Tow. Popierania Pra- uskutecznione.
?

w zwyczaju) rodziny
oraz
miejscowego proboszcza (jadącego
w karecie) ruszono na cmentarz «Campo
Verano», gdzie zwłoki
złożono
w
tymczasowym grobie.

_ W końcu

maja

zwłoki będą przei złożone
w Antoninie.

w grobach rodzinnych

"__Z SĄDÓW.
W

dalszym

с!дэп

rozprawy

24:ech

oburzona publiczność usiłowała odebrać

bieżącym

w

Józefa Montwiłła, urządza w kościele

Dominikańskim o godz. 9 m. 30 ra»
ro uroczyste Nabożeństwo,
celebrowane przez
Kuratora tegoż Towarzystwa J. E, Ks. Biskupa Michalkie-

wicza.
Tegoroczna

uroczystość

żałobna

łączy się' z poświęceniem
sztandaru
szkoły powszechnej Imienia zasłużo-

Proces manifestantów.
м

i w roku

dniu Imienin niezrównanego filantropa
i wielkiego działacza społecznego Ś.p.

ma-

ma-

nego Wilnu i Krajowi

całemu

niósł iakryminowany

w. Komiisarz Gutkowski
widział jak Piotr Worotyński

sztandar.

zeznaje, że
rzucał w ja-

Ww wyniku obrad konferencji
komunikacyjnej w Warszawie, zaprojekto-

wano cały szereg zmian w planie ko-

munikacji kolejowo-pocztowej, które
mają obowiązywać od dnia 15 maja
r. b. Między innemi w. okrępu
Dyrekcji Wileńskiej ambulans pocztowy,
kursujący ria linji Warszawa—Brześć .
będzie przedłużony do stacji pogra-

nicznej Stołpce.

Na linji N.:Święcia-

ny—Kobylniki w miejsce dotychczasowego konwoju pocztowego będzie

klasztoru

będzie się odbywał
za pośrednictwem
Zaznaczyć
należy, iż tego rodzaju
zmiany
nie
dadzą „prawdopodobnie żadnych
polepszeń, gdyż wszystkie agendy ambulansowe
zostały - skoncentrowane

Józefa Montwiłła, który jeszcze za
czasów niewoli i ucisku, nieszczędząc zaprowadzony ambulans.
trudów, ani też środków, zorganizo- Wilno-Mołodeczno transportNa szlaku
poczty
wał tę szkołę

w

murach

Franciszkańskiego pizy

ul.

Trockiej konduktorów kolejowych.

14, dając ją za wzór dla innych

rodzaju uczelni.

—

tego

(x) Place na boiska do gier

nifestastom czerwone sztandary. Z tego po- i ząbaw dla młodzieży.
W myśl
wodu wywiązała się tam krótka bójka.
uchwał zapadłych na posiedzeniu ko:
W dalszych zeznaniach świadków najcięższe obciążenia padają na Kociakiewicza, mitetu wychowania fizycznego, które
Magistrat
Malę Czerna i na Misiurę, Widziano jakoby się odbyło dnia 13 b. m.
Kociakiewicz

— (x) Zmiany w planie komunikacji
pocztowo-kolejowej.

Ś. p.

m. Wilna opracowuje

obecnie projekt

w Warszawie.

SPRAWY
—
stwa

KOLEJÓWE

(x) Zarządzenie
Kolei w sprawie

Minister-

placów na boiska
wydzierżawienia
nadużyć
dia kolejarzy. Ministerstwo Kolei wydaWidzisł on po- do gier i zabaw ruchomych

kiegoś ucznia kamieniami.

ostatnim
tem owego ucznią okropnie pokrwawionego, dziatwy szkolnej, Place te będą obsa: ło w
czasie
zarządzenie
którego. prowadzili pod rękę koledzy. Był to dzone drzewami, lub
też Żżywopło- „aby wszystkie sprawy ujawnionych
uczeń Bukraba. Dalej słyszał świadek ów tami.
nadużyć popełnioriych przez urzędnitajemniczy hymn «Pogrzeb Polski» (jak nieków
kolejowych były bezpośrednio
— (x) O przedłużenie godzin
którzy twierdzą identyczny z Internacjonakiero
wane
do Prokuratora bez wzglęłem), słyszał okrzyki «P,ecz z Polską» i pieśni handlu w dni
przedświąteczne.
śpiewane po żyaowsku i po rosyjsku tudzież Jak wiadomo
kupców
związek
ży- du na wysokość sprzeniewierzonej
okrzyki wznoszone na cześć Trockiego i Ledowskich w Wilnie przesłał w swoim Sumy, jaki charakter przestępstwa.
nina.
Na

sali mimo

jawności

obrad — pustki,

Część prawej strony ław zajmują oskarżeni,
którzy w takiej liczbie nie mogli pomieścić
się na ławie oskarżonych. Ogólny nastrój
niezmiernie senny. Wszystkich interesuje
dak €o to za pieśń ów hymn
«Pogrzeb
olski?»
E. Sch.

czasie do Magistratu m. Wilna prośbę
o przedłużenie godzin handlu w dni
przedświąteczne 1, 2 i3 kwietnia r.b.
do godz. 9 wiecz. Według otrzymanych obecni informacji Magistrat do
powyższej prośby się przychylił po-

bawi»

(bo treść wzięta z / powieści Saint Vallier przedziergnął się w hraWiktora Hugo) napisał Verdi dla te- biego Monteróne,' Saltabaldi został
atru w Wenecji Wenecja wówczas, Sparafucilem.. No, ioperę wystawiow 1851-szym, należała, jak wiadomo, "no punktualnie i z ogromnem powodo Austrji, Jedna z księżniczek
bur- dzeniem.
;
bońskich zaapelowała aż do samego
Verdi nie posiadał się z radości.
cesarza Franciszka Józefa aby broń Partyturę «Rigoletta» ofiarował cenBoże nie pozwolił
wystawić opery zorowi tytułując go w gorącej
dedy«znieważającej» jego przodka króla kacji jej «współautorem».
francuskiego Franciszka |-ро.
Minęło lat sporo. Ow wenecki
Wystarczyło cesarzowi
Franciszkowi Józefowi dać tylko wskazówkę cenzor zwiedzał raz Mantuę, której
Na mantuańskim
<odpowiednią» urzędowi
cenzury w nie znał wcale.
notyfikowany

był cmentarzu

przewodnik,

Włoch,

po-

Słowacki, Kra- Verdiemu—zakaz. A już za dni kilka kazał mu walący się krzyż pod munawpół proboszcza nawpół boksera a swoje dawniejsze i szkice na, wysta- siński, Matejko, Fredro, Sienkiąwicz, miała być premiera. Zrozpaczony Ver- rem i objaśnił patetycznie;
рабате wę w Wenecji.
socjalistom francuskim za
nie wspominając o Juljuszu Kossaku. di pędzi do cenzora. Co robić?l
— Tu spoczywał wielki łotr, tyPoszedł go interwiewować współplackiem przed.. carem rosyjskim tnie
A gdzie pomniki Batorego
i ZyCenzor był człowiek dobry—i nie ran okrutny, książę Mantuy, co go
akuratne verba veritatis, Z Hiszpanii pracownik „Naszego Przeglądu".
gmunta Augusta?
Verdi uwieczniłw operze swojej „Riw,ciemię bity.
stamtąd

nych

dni.
31/VII, 1926 Т
:
względnie pp. Starostów.
°
— (x) Posiedzenie
komitetu
Obowiązkiem delegata
poza zaznajomieniem się ze stanem organi- organizacyjnego święta sadzenia
drzew. W niedzielę, dnia 28 marca
zacji, zaopatrzenia,
uzupełnienia
i
wyszkolenia policji w danej chwili, r. b. o godz. 12 w poł. w szkolnej
jest udzielanie zebranym
ul. Zakomendan- pracowni przyrodniczej, przy
tom policji doraźnie
wyjaśnień, po- walnej 5, odbędzie się posiedzenie
uczeń i wskazówek w kwestjach na- komitetu organizacyjnego święta
sależących
do
zakresu
kompetencji dzenia drzew, ze współudziałem przedwładz administracyjnych, jako władz stawicieli 6-cio i 7-mio klasowych
szkół powszechnych
m. Wilna.
bezpieczeństwa.
Na
posiedzeniu
tem
rozważaną
będzie
— (t) Urlopy wypoczynkowe Sprawa
wyznaczenia dnia wiosennego
trwać będą w okresie 6 miesięcy.
Święta
sadzenia
drzew, oraz zorganiPraktyka lat ubiegłych wykazała,
że zowania połączonych
z tem zajęć.
uriopy ., wypoczynkowe
funkcjonarjuszy państwowych
były wykorzystyPOCZTOWA,
wane w ciągu miesięcy letnich, a mia—
(x)
Udogodnienie'w
przesynowicie lipca i sierpnia, co skupiało
łaniu
listów
wartościowych
-zaurlopy w królkim
okresie czasu
i odWedług
przepisów konbijało się w sposób ujemny na wy- granicę.
dajności pracy. Ażeby temu zaradzić wencji Sztokholmskiej można w ob:
rocie z krajami, które się na to zgaMin. Spraw Wewnętrznych
wydało dzają,
wysyłać w listach
poleconych
zarządzenie, w myśl którego
urlopy przedmioty, podlegające
należnościom
wypoczynkowe będą udzielane w оcelnym przesyłki takie winne być zakresie od 1-kwietnia
do
1-g0
paž- opatrzone,
na
stronie adresowej w
dziernika, przyczem przez
cały ten nalepkę
o
treści zezwalającej
na
okres będzie udzielana
rówaomierna otwarcie
przesyłki
poddanie jej reiłość.

rzy byli jeden Jezuitą a drugi

Paryża w październiku 1916-go. Pisze Rzymie (jak ongi nasz Siemiradzki) rasy natury finansowej. W. „Kurjerze
ma pożegnanie list do ministra Julju- znakomity rzeźbiarz rodem z Polski: Warszawskim” p. Ad. Siedlecki przypomina, że Warszawa nie posiada
Daje w nim zjadiiwą żyd Glicenstein.
szą Guesde.
Był temi dniami w Warszawie. jeszcze pomnika— Kraszewskiego. Że Wenecji. Nazajutrz
Entente'y,
charakterystykę wodzów
Maluje

ks.

sąd
poselstwo
przy przystąpił do badania Świadków. Zeznania
ich są naogół mgliste i niewiele konkretneKwirynale. Pos. Kozicki złożył wieniec z go wnoszą do sprawy, Na uwagę zasługują
biało czerwoną
wstęgą i napisem: zeżnania św. Niedziałxowskiego, który opo„posłowi
na
sejm
ustawodawczy, wiada, žo na ulicy Mickiewicza uszu jego
nieustraszonemu
bojownikowi
pol- doleciał śpiew <Marsyljanki» i jakiejś pieśni
mu (może ów «Pogrzeb
Polsce»?)
skości od poselstwa polskiego w nieznanej
Przy zbiegu ulic Mickiewicza i Wileńskiej

› muchliwe agitowanie przeciwko

w niej

wicz,

epistoty nitestantów «dnia święta robotniczego»

darczy naszej Ziemi i wydać zarządzenia,
zmierzające do złagodzenia wymiarów
podatku przemysłowego w Okręgu Wileńskiej
Izby Skaibowej>

jako na sprawcę wojny. Przenosi się
Jeszcze chwilkę pozostańmy wśród
mó. najaktualniejszych, całkiem _ modern...
do Paryża; wydaje tam gazetę,
nieprzyjemnych osobliwości.
wiele
wiąc w niej

quasht, miss Robinson
itd, oprócz
tego delegacja Zakonu
Rycerzy Maltańskich, którego zmarły
był świeżo
wybrany komturem na Polskę. Z duchowienstwa zaś ks. prałat Florczak,
ks. Jagała, ks. Filipski, ks. . Meyszto-

We-

Świec

się na oko, bez dowodów, przypadustalając zasadniczy kierunek naszej odbywa
synowie,
kowo i t. d. Wyszczególnione pod p. 1 i Il go ołtarza, a więc: wdowa,
ekspansji przemysłowej na Południo- prośby nasze są jaskrawym przykładem sta- ks. Michał z żoną i ks. Janusz, córWschód, a kierunek wywozu surow- nu powyższego.
ka Maigorzata
Potocka z mężem,
W związku z powyższem
pozwalamy
ców na Północo-Zachód.
wnuczka księżniczka Leontyna, a das
Drugą zasadą naszego podstawo- sobie jeszcze raz prosić Pana Prezasa przy- lej: ks. Janowa Radziwiłłowa, ks. Lejąć pod uwagę katastrofalny stan gospo-

wego
programu
eksportowego
w
chwili obecnej powinno być ograni:-

StolUr-

obecności licznie wiezione do Wielkopolski

w

Między temi dwoma światami leży Krakowskiej, mających szeroko rozwinięty Watykanie, a po
przemysł i prowadzących
znaczny handel
specjalne zagraniczny.
* szereg państw, mających
Tłumaczy się to zbyt surowem również in corpore
handlowego, a w ich rzędzi* wybija wzgiędnym wymiarem podatków, nieliczesię na pierwszy plan centralnie po- niem się ź opinją zrzeszeń płatników i z
opinją ieb, przedstawicieli w Komisjach Szałożona Polska.
cunkowych i rzeczoznawców. Jest to tem-

hr. Malatuta, hr. i hrabina
berg, pani Drohojowska, miss

Spraw

Ledóchowski i prymas Benedyktynów 15 b. m. #& pogranicza
Obecność
tych dokąd był wydelegowany litewskiego,
nie zapalo- R. P. Stotzingen.
przez władwuch

ziemi

związku

swej siły płatniczej ludność miejska Ziemi
Wileńskiej jest niewspółmiernie przeciążona

Freicherz zu Groenestegu, margrabia
Talleyrand, hr. Morpurgo, miss Weld,
hr. i hrabina
Gravina,
hr. i hrabina
de Palestrina, państwo
Miasojedow,

Ministerstwo

wnętrznych zarządziło, że na odprawach
komendantów
powiatowych
pol. państwowej i komendantów po-

— (x) Egzamina
nauczycieli
szkół prywatnych.
W pierwszych
dniach sierpnia r. b. przed stałą państwową komisją eszaminacyjną,
przy
kuratorjum wileńskiego okręgu szkolnego, odbędą się egzaminy dla czyn-

dzaju udogodnień.
zatargu Podhajskiego, zasiępca Staro— (x) Budowa nowej centrali
się w środku jakby ogrodzenia obisty pow. Wiieńsko-Trockiego p. MiCoetlosquat
oraz
generał
Jezuitów
ks.
telefon.-telegr.
Z przyczyn niezatego kirem.
Między ogrodzeniem a
chał Łukaszewicz powrócił w dniu
tak postawiona

powiązanych
po 3, ale
z geograficzaem położeniem Wileńszczyzny, nych. Wokoło zaś stały obite
kirem
tomnić, że kraj nasz leży na pogra- zniszczeniem
powojsnnem i zaniedoaniem
miczu dwóch bardzo odrębnych pod naszego Kraju, ogólny kryzys odbił się na niskie ławki, przeznaczone dla nieofiwzględem gospodarczym — Światów. nas w sposób zastraszający. Obecnie zanikło cjalnych duchownych (po lewej stromiędzy niemi u nas niegdyś szeroko rozwinię'e życie go- nie)) a dia wybitnych osobistości
Linja demarkacyjna
Handel prowadzi klasa drobnych świeckich po prawej.
Wszystko
to
z Północo- Wschodu na spodarcze.
przechodzi
handlowców prawie bez subjektów.
Więstrony,
stało w środkowej
nawie
kościoła.
jednej
Z
Południo-Zachód.
kszych firm handlowych oraz zagranicznych
Finlandja, Szwecja, Niemcy,
zachod- eksporterów jest zaledwie kilku. Najsoltdniej: Jest to koncepcja
rzymskiego «cania część Czechosłowacji, Austria, sze firmy częściowo zbankrutowały. 04 no- Strum». Trudno o piękniejszą a przy”
wego roku 1608 kupców w Wilai nie wy- tem skromniejszą i prostszą
dekora*
Włochy i bardziej na Zachód położo- kupiło
świadectw przemysłowych i są oni
tworzą zespół skązani na głód i bezrobocie, reszta przed- cję, pełną głębszego symbolizmu.
Europy
kraje
me
Nazajutrz we czwartek o 10 rano
uprzemysłowionych, siębiorstw istnieje tylko przez inercję.
państw wysoce
Opublikowane niedawno przez Minister- odprawiono nabożeństwo, które celeeksportujących produkty
przemysłowe i potrzebujących
przedewszyst- stwo Skarbu cyfryo obciążeniu podatkami brował sędziwy ks. Konstanty Czore
według Izb Skarbowych jeszcze raz potwierkiem surowców.
dzają ogólne twierdzenie, ża w stosunku do ba Zmartwychwstaniec, krewny i przy:
W

cyjnych.

towarzystw
dobroczynnych żydowDolar w Warszawie.
skich w Wilnie. Dokładny
roz 1zielnik powyższej sumy nie jest jeszczę
WARSZAWA, 13 Lil. (fel. wl. Słowa)
znany. Pieniądze powyższe
otrzymał Dziś dsiar mocaiej w obrotach międzydr. Szabad od „Amerykańskiego
ko- bankowych 7,92 przy teadencji zwyżkojednakże wobec braku tranzakcyj
mielu żydów wileńskich* w Nowym wej,
Bank
Poiski płacił 7,90.

Pogrzeb

SZKOLNA

— [ Udział
władz
administracyjnych
w odprawach poli-

15372

20712
113.03 |
32,18

o g. 5 m. 39

„Edwarda

29 03
23 64

| 15448

20660
112,75
32,10

Zach, sŁ

Jutro

38.83
798

29,17
23,76

danie związku
kupców. żydowskich
przesłał, w celu wyrażenia zgody
do
p. Wojewody i inspektoratu pracy.

Wsch, sł, o g. 5 m.53.

Gertrudy p.

33,09
319 70

39.02
802

29 10
23,70

17 Dziš

Kupno.
193

33,26
321.30

34,92
8 —

Paryż
Praga

r.

Sprz.
8,02

33,17
320.50

Stokholm
staną
rozpatrzone
sprawy
podatku Wiedeń
Włochy
od obro'u za Ill półrocze r. b.

skrępowanym
można
zaw

dia zapobieżenia

nie

—(w) W sprawie podatku
od
obrotu ze Il półrocze.
W _ dniu
dzisiejszym ma się odbyć
posiedzenie komisji szacunkowych przy lzbie
Skarbowej.—Na posiedzeniu tem zo-

sze znaleźć osoby, które ze względów 0s0bistych udzielą takich iniormacyj, jakie od
nich będą żądane.
Właśnie

dotyczące prac

Wilna

KRONIKA

WARSZAWSKA,

przedsta:

wionych przez organizację, innych
torów.

Oczywiście, że nie będąc
przy wyborze rzeczoznawców,

szczegóły

ох о
GIELDA

WSCHODNICH

nią naszego
zrozumienie

б

Zaznaczyć należy, iż
te kierowane

dotąd . sprawy

były wpierw

sji dyscyplinarnej, która

do

komi-

decydowała,

czy sprawę przesłać do prokuratorji,
lub teź załatwiała we
własnym
za-

kresie.

Skarżył się.
Elegantki francuskie—mówił
—już
nie sprawiają sobie tualet. Les grandes dames frangaises? Elles ne vienneut plus!

Tragedja!
, "= Suknia wytworna paryska —
ciągnął dalej p. Worth—to dia Francuzki izecz dziś takiego zbytku, že...

nie kupuje jej wcale, Frank pięć razy

mniej wart niż niedawno jeszcze. My

nie podnieśliśmy ceny—pięciokrotnie!

A koszt

sporządzenia

sukni

piętnaście się powiększył...
wyjść ra swoje?

Wszystko

wet słońce

raz z

Jak

tu

dziś jest zbytkiem, Na-

na

Riwierze.

Riwierze dostępne

Słońce na

jest tylko dla po-

m
siadaczó w—angielskich funtów, dolaTableau.
rów, peset, rupij etc. To samo ryOwym zaś cenzorem austrjackim, chło będzie z teatrami, dobremi reA gdy siedli przy biurku p. cen- któremu zawdzięczamy dźwięczną į... stauracjami, cygarami...
zor Skreślił przedewszystkiem
imię zabawną nazwę Rigoletto, był rodoDla Francuzów — dokończył p.
wity Polak—austrjacki hrabia pułkow- Worth—rychło pozostaną tylko wy*,
króla Franciszka l-go.
|
—' Zrobimy go księciem Mantuy. nik Stopczyński
przedaże po większych sklepach...
W Mantui nigdy żadnych książąt
%
udzielnych nie było. Nikt nie będzie
Izabella Echo.
reklamował.
Temi dniami któryś z dziennikaPotem królewskiemu błaznowi Tri. rzy paryskich miał ciekawą rozmowę
buletowi dał imię Rigoletto. Ślicznie z jednym z „królów* damskiej konbrzmi! Niech nawet tytuł opery bę: fekcji. Nie zdziwię nikogo wymieniadzie <Rigoletto». Co? Nie ładnie mo- jąc jego nazwisko.
Pan
Jacques
że? A dalej Blanka została Dżyldą; Worth.
Kazał sobie podać

libretto"

—FSiadaj pan,—rzekł do nieszczęsnego konpozytora.
`

{

goletto”...

SŁOWC

Nr 62 (1072)

CPIEKA SPOŁECZNA : PRACA' miarca odbędzie się w <Reducie» drugi kon* tów obrał łysinę jednego ze znajdu- o rękę Mirjam, Pan młody został
w wykonaniu wileńskiego zespołu sym= jących się w piwiarni gości i podkie= pizyjęty, a dzień ślubu
wyznaczony
— (t) Obowiązek zatrudniania ceit
fonicznego pod kierunkiem zna:omitego dyswoich
bezrobotnych. Ponieważ rygenta Adama Dołżyckiego. Program nie- pawszy ją protekcjonalnie zapragnął na 12 b. m. Do załatwienia pozostała
należało
uregulować
w prakiyce dotychczasowej zdarzało zwykle interesujący zapowiada symfonję zrosić piwem wyjałowioną z włosów drobnostka:
Patetyczną
—
P.
Czajkowskiego,
uwerturę
z
Sprawę
posagu.
Wygodzki
domagał
głowę.
Natrafiwszy
na
zdecydowany
się, że Magistrat w wypadkach zaposił

roboczych

dzał robotników z

sprowa-

okolicznych

lub nawet z dalej położonych
scowości, chociaż w miastach
bezrobotnych stale się zwiększa,
nisterstwo Spraw Wewnętrznych
lecio aby Magisiraty zatrudniały
robotach miejskich bezrobotnych
rejestrowanych w Państwowych
dach Pośrednictwa Pracy.

ZEBRANIA

op.

«<Tannhaiiser—R.

Wagnera

* snitę «Peer

się natychmiastowego wypłacenia mu Polski. (A.W.)
tyiułem posagu obiecanych 3 tysięcy
— Sprawa gen. Zagórski conlować urządzenie piwiarni — w jed- złotych.
Rodzice
panny
młodej
tra
red. Stpiczyński. Wczoraj
po
nej chwili część butelek znalazła
się oświadczyli, iż pieniądze są ulokowapołudniu
Sąd
Okręgowy
w
Warszane
w
jednym
z
banków
w
Wilnie
i
na podlodze.—Jedno z krzeseł zostało
w rękach furjata połamane na diobne że zostaną one zaraz po ślubie wy- wie ogłosił wyrok w procesie wytochcąc nie chcąc czonym przez gen. Zagórskiego przekawałki.—Przerażeni goście rzucili się płacone. Wygodzki
ciwko redaktorowi «Głosu
Prawdy»
do ucieczki lecz furjat w
przystępie zgodził się czekać.
Sipiczyńskiemu
oskarżonemu
o opasji zagrodził drogę do wyjścia i
Nieszczęście chciało, że w przedkiórego
red.
grożąc noegą złamanego kizesła obie- dzień ślubu zjawiła ssę do miejsco- szczerstwo w druku,
Stpiczyński
miał
się
dopuścić
w
arcat teo rozstrzaskać
temu,
kio się wego rabina pewna młoda žydowka
tykułach
wzmiankowanego
organu,
ośmieli opuścić lokal. Sytuacja
sta- i oświadczyła, że
Wygodzki jest jej
generałowi Zagórskiemu
wała się tragiczną, na szczęście służą- mężem.
Poślubił ją przed
rokiem, zarzucając
denuncjowanie
oficerów legjonowych
ca przez tylne wyjście
wypadła
ua zabrał posag i uciekł. Rabin
widząc
przed władzami austryjackiemi i okuulicę wołając 0 pomoc i policję. W że sprawa jest aż nader
nieczysta
pacvjnemi niemieckiemi.
Mocą tego
chwilę potem do piwiarni
pizyb.egł powiadomił o wszystikiem
rodziców
wyroku,
red.
Stpiczyński
po
przepiozdyszany posterunkowy i przy
po- nieszczęśiiwej
Mirjam,
Wygodzki
mocy nieco ośmielonych
obecnością dowiedziewszy się iż przybyła jego wadzeniu dowodu prawdy, został u„Wladzy“ gošci— obezwladnit iurjala, poprzednia, a zapewne nie pierwsza niewinniony.
otiara i że oszustwo wyszło na jaw, .
(w)
nie czekając dalszych skutków całej

opór napadniętego, napastniczy osobnik wpadł w furję i rozpoczął demo-

Gynt+—E. Griega. Początek o g. 8-ej w. Ce-

wsi ny redutowe z prawem 50 proc. zniżki,

Koncert na wpisy, W niedzielę 21
miejilość marca r. b. w sali Gimnazjum im. J. Lelewela przy ul. Mickiewicza 38 odbędzie się
Mi= koncert z łaskawym udziałem p.p. W. Grapo- bowsklej, B Jagminówny, H Zubowiczowej
przy (uczeric szkoły p. W. Toczyłowskiej), pioza- fesora K. Gałkowskiego (foriepjan), Stubiedy
(iisharmonja), Telmaszewskiego (wiolonczeUrzę la), oraz Z. Jtśmana (iortepian) ucznia szkoły prot. Kimontt- Jacynowej.
Przytem wykonane będą piękne utwory

i ODCZYTY.

następujących

kompozytorów:

Francka

«Pa-

nis Angeličus» nieśpiewany jeszcze w Wilnie, Masonet'a, Gounod'a, Grieg'a, Delibes'a,

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Ignacego Daniłowicza w Poppet'a, Rachmaninowa, oraz nowe utwory
Wilnie. Rada Towarzystwa Frawni- znanego w Wilnie muzyka i kompozytora
czego im. Ignacego
Daniłowicza w prof. K. Gałkowskiego.
Całkowity dochód przeznacza się na
Wilnie powiadamia,
że w dniu 17
wpisy szkolne.
marca
r. b. (środa) o godzinie 8
Bilety w cenie od 5 zł. do 1 zł. do nam. 15 wiecz. w gmachu
Sądów (ul. bycia w kancejarji Gimnazjum im. J. LeleMickiewicza Nr. 36 pok. 40—41) od- wela od godz. 10 do godz. 2, oraz w dzień
będzie

się posiedzenie

na którem sędzia

koncertu

Towarzystwa,

W. Łuczyński

wy-

głosi ciąg dalszy
reftraiu Swego o
zasadach przyszłego prawa
upadlościowego.
Wstęp gościom,
wprowadzonym
przez członków
Towarzystwa, do-

zwolony. ;
—

3

J. Pilsudskiego

w

Wilnie.

Dnia

20 b. m. w sai Lutnia o godz, 8-mej

wieczór odbęczie się Wieczornica poprzedzona
przemówieniem p. B. Limanowskiego, z udziałem zespołu Reduty, art. art. p. Hendrych, prof. Ludwiga, chóru męskiego i orkiestry.

Zapioszenia imienne 10zsylane nie
będą Bilety wcześniej do nabycia,
od czwariku

po południu, w cukierni

B. Sztralla.

TEATR
& 7 — Koncert

na

i MUZYKA,

rzecz

Wileńskiego

Komitetu Ligi Obrony Powietrznej t-aństwa. komitetowi Wileńskiemu L. O, P. P,

'udalo się
tych

uzyskać udział

artystów

dwojga znakomi-

warszawskich

wejściu

na

W

niedzielę

21 b. m.

w koncercie,

który odbędzie się dnia 27 marca wieczorem
w Sali Luini, g
Program tego wielce interesującego koncertu wypełnią p. Heiena Osiaszewska Kozłowska (Śpiew) b, arrystśa Opery Poznań-

salę. Szezegóły

T:wa

w

Niezwykły skok furjatą.

<Lutnia>.

odbędzie

się

w

sali

W

<Luinia» Koncert religijny z udziałem chóru
<Lutni», orkiestry pod dyr. A. Wyleżyńskie-

dniu

wczorajszym przechodnie

ulicy Ś io Jakóbskiej

byli

świadkami

niezwykłego skoku furjata.
W programie m. in. «Stabat Mater» E.
W pewnej chwili,
nieopodal braAstorgi. Początek o g. 8 wiecz.
my wejściowej do szpitala Św. Jakóba
go i solistów,

WYPADKI

ROŽNE.
Imienin Marszalka

Obchėd

przy

afiszach.
— Koncert religijny

I KRADZIEŻE,

oiwarło

się

na

wysokości

2 go

pię-

i nieznany
mężczyzna
w
‚ — [x] Zatrzymany
przy prze- tra okno
stroju
szpitalnym
stanąws:y
w
wikraczan'u granicy.
Onegdaj na
odcinku gm.
Mejszagolskiej, na po- trynie rozwartego okna z błyskawiczgraniczu litewskiem został zatrzyma- ną szybkością skoczył z lej wysoko:
ny, przez Organy policyjne, mieszka- $с! na ulicę.. Skok zdawał się być
skuikacn—sądzoniec Liiwy Kowieńskiej niejaki Mony- fatalnym w swych
no iż nieszczęśliwy desperat przynajlewski Wiktor, który nielegalnie przemniej poiłukł się doikliwie,
lecz ku
kroczył granicę polsko-litewską.
zaumieniu widzów
wstał on najspoW toku dochodzenia Mohylewski kojmej i miarowym
kiokiem począł
oświadczył, iż uciekł z Litwy z po- odualać się od budynku szpiiainego.
wodu szykanowania go, jako Polaka Jak się okazało
był to jeden z warprzez władze litewskie.
jaiów--kuracjuszy Szpiiaia. W przy— Epidemja samobójstw.
Dnia 15 stępie furji skoczjł
pizez okno na
b. m. w celu pozbawiemia się życia otruła
Furjaia zairzymano i 0dsię ociową esencją 21 letnia Janina Pacewi- poawórze.
czowa. Lespeiatkę odwieziono do
szpitala siawiono z powrotem ao szpitala.

św. Jakóba.
— Dnia 16 b. m. otruła się niewyjaśniorą trucizną Marja Uzieło (W. Stefańska 24)
Poszkodowaną odwieziono do szpitala żydowskiego.
— Siizgawka miejskaw marcu. Dnia
15 b. m. pośl zynęła się upadła 1 złamała
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