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do

władzy

Z uczuciem głębokiej

serdecznoś-

trudnościom

rządzenia

cnej i nikt inny

w

chwili

nie utrzyma

tak zna-

komicie prestige'u Francji —
newie.

| nie omyuła

się

w

tym

wo0x populi. P. Briand we
załatwił się z przesileniem

Ge-

razem

trzy dni
gabineto-

rej rola bynajmniej

zistem ucieleśnieniu suma wszystkich
zalet i cech najcenniejszych tak zwanej tutejszości, Miówcza,
wytężona,
ofiarna praca „dla swoich”, unikająca

w kióre tak nie wporę wpędzi-

żiiwą. Wszak i Napoleona Bonaparte
nosiła na rękach wówczas gdy — na
jego skinienie posłuszna
była
En-

grodę; wrodzona

a brzękliwych

niechęć do

słów

i

pustych

patetycznych

Zwykła

jeszcze

nie

instytucję,jak

Kropla

wiadać o ogromnej zachęcie i
nem poparciu
danem
przez

fabrykacji

mebli

rzeczy — w
polityce.
Niwąetpliwie
sam p. Briand jest na to
przygoto:

wany. Tem bardziej, że np. w prasie

wy związane
na lecz

kiajowem

wogóle—aż do po-

GENEW'A,

Zgromadzenie

reklamowa

niewyczerpana

lub nedesłane

państwa

reprezentowane

Ró
Powrót

popołudniowem

w

RZYM,

18 lil. Pat. Półurzędowa

akcji Włoch

w Genewie:

Li-

Radzie Ligi oraz

‚

|

w żaden

to aby Niemcy posługiwały się genewską

sposób

premjera Aleks.
Skrzyńskiego.

bronią w celu

dania upustu swej zemście.
Sprzeciwiliśmy się temu, gdyż
to nie może
mieć nie wspólnego z duchem Locarna nacechowanym pojednawczością i

usiłowaniem osiągnięcia pokoju.
zatrzaskując

przed

Tych dwóch

sąsiednią

Polską

związana traktatami locarneńskiemi.

Nieudałe
Incydent

celów nie można

drzwi mimo,

wystąpienie

Litwinów

Podgajski

Ligi powtórnie

Rada

_ ostatecznie

osiągnąć

iż ona również

i

w

jest

sprawę

na

deiegatów Polski i Litwy.
Po odczytaniu sprawozdania

derwany

zapraszając

t
o dotychczasowych

do

ranó

pociągiem

mię-

Zgromadzenia

na rzecz

prestige,

wszyscy

zaś

są

zdania, że premjer Skrzyński powinien
jak najprędzej złożyć

sprawozdanie

sesji Ligi Narodów.
że na
dzenie
w celu
skiemu

Ogólnie

z

sądzą

sobotę zwołane zostanie posiekomisji spraw
zagranicznych
ułatwienia premierowi Skrzyńzłożenia sprawozdania.

referentów ustaw
morządowych.

Sa.

„WARSZAWA. 181II. (tel.wł. Słowa)
Dziś

do tezy litewskiej i wniósł

popołudniowe

szawy w sobotę

dzynarodowym. Wrażenia z wczorajszej
sesji są naogół w Sejmie podzielone.
Niaktórzy członkowie Komisji Spraw
Zagranicznych uważają zakończenie:

uznała za

załatwiony.

lshi przychylił się

dzisiejsze posiedzenie

WARSZAWA, 18 Ill. (żel. wł. Słowa)
Premjer Skrzyński powraca do Ware

Obrady

Genewie.

GENEWA. 18.1. Pat. Pomimo deklaracji sen. Scialoi, byłego prezesa
poprzedniej sesji Rady Ligi, że incydent graniczny polsko-litewski został
uznany
2a zlikwidowany,
Litwini chcąc. za wszelką
cenę doprowadzić
sprawę
de rozmiarów,
których ona nie posiadała, zażądali notą z dnia
dzisiejszego natychmiastowego
wprowadzenia
jej na obecną sesję Rady

Ligi. Przewodniczący Rady

hr.

dodatnią, inni przeciwnie że został po.

zgodzić sie na.

insiytucją, jako

świątecznych

i Bząd.

wczorajszego

:

<Tribuna» z dnia 18 marca pisze o

Nie mogliśmy

40 gr. W. n-rh

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

Ligi projekt reorgantzacji Rady

Motywy polityki Wžoch,

wileńskich,

jego czujność, wreszcie jego
ofiarność

Kronika

z prowincji o 25 proc. drożej

Pat, Na dzisiejszym nieoficjainem

Mickiewicza
24

Wiersz milimetrowy jetnoszpałtowy na stronie 2-eji 3-ej 30 gr

10 groszy.

Komisja zbierze się na pierwsze posiedzenie w dn. 10 maja.

ofiar.
Mon-

przemysłu miejscowego. Na tem poprak-

POWIATOWA—ul.

przyjęła rezolucję powziętą. uprzednio na dzisiejszem
iajnem o utworzeniu i składzie komisji
przygoto-

gi. Do komisji tej mają wejść

Мие-

dla Montwiłła godniejszego starań i
opieki jak podnoszenie i rozwijanie

osobista

WILEJKA

>

OGŁOSZEŃ:

za tekstem

— ul. 3-go Maja 5

WARSZAWA— Nówy Świat 46—14

patro- Polska, Niemcy, Chiny, Argentyna i Szwajcarja. »

które rychło zasłynęły nietylko na“
kraj cały lecz i np. na całą Rosję,
gdzie przed wojną miały szeroki
odbytoraz wysoką markę.
A. kolonje
bankowe? A urządzane przez Montwiłła wystawy,
jako to np. wszystkiego, co dziecku potrzeba lub urzą*
dzeń mieszkaniowych?
Nic nie było

z życiem nietylko Wil- tyczny,

"ŚWIR

Skład komisji przygotowującej projekt.

jest

kolej wielki na wszystkie bez wyjątku spra- lu jego inicjatywa, jego zmysł

to

T. SWIĘCIANY — ul. Rynek 28

bot
||| |

CENA

ŚWIĘCIANY — ui. . Wileńska 28

Reorganizacja Rady Ligi

urządzania mieszkań, oto szkoła or:
ganistów.
A jakże nieskończenie
wieie uczynił swojego czasu Józef
Montwiłł dła miejskiego rękodzielnictwa! Starsze pokolenie np. stolarzy
wileńskich wiele by mogło naopotwiłła

murowana niezagestów natomiast
Niema co mówić, p. Briand
nie- wodność danggo słowa; na ostatek
tylko okazał się dyplomatą na wyso: spora doza arbitralności wypływającej
kości bardzo a bardzo trudnej Sytu- z głębokiego przeświadczenia, że się
acji, lecz wprost zaimponował
eneridzie drogą
najprostszą i niemylną
gią, ruchliwością,
wprost
fizyczną
tudzież
szczypta
wielkiej przenikliwoś:
ięžyzną.
/
Nie przesądza to bynajmniej spra- ci i subtelnej finezji wykiuczające łatwy, że gdy się opinja
powszechna wowierność, dające znaczne 'fory w
nacieszy genewskim,
lub, wyraźmy grze-życiowej jak niemniej w służbie
się,
wszechświatowym _ tryumfem
swego
premjera,
nie
zacznie publicznej.
Wpływ wywierał Józef Montwiił
się znowu
szarpanie
i „obałanie”

ropa.

tegoż p. Brianda.

EEE!

nat dla chłopców, £ jak warsztaty rzemieślnicze etc. etc. Oto miejskie Kuratorjum nad biednymi, oto Towarzystwo sług św. Zyty, Towarzystwo

rozgłosu a nawet pozorów blichtru i
ta Francję lzba deputowanych a przez parady; przezorna ostrożność w potych trzy dni 54 nacje czekały w Ge- czynaniu, spokojna a twarda nieustęnewie — na powrót p. Brianda. Do: pliwość
przy zwalczaniu przeciwieństw,
prawdy, trudno
o większy
tryumf
nieugięta
wytrwałość do ostatka;czyosobisty. I na taki sukces, którego,
starrzecz prosta, splendor spada na Fran- stość sumienia obywatelskiego
cję, Francja potrafi zawsze być wia- cząca za wszelką rekompensztę i nawem,

NOWO

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

Mackiewicza 68

oraz

18. Ill.
wyczerpana. Oto „Towarzystwo Opieposiedzeniu Rada Ligi
ki nad dziećmi ze swemi oddziałami, porannem posiedzeniu
z których każdy tworzy
niebylejakiej wującej na wrześniowe
doniosłości

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 |
NOWOGRÓDEK
— ul. Mickiewicza 20

— Związek Ziemian

Opłata pocztowa uiszczoną ryczałtem.

Józef Montwiłl—to jakby w wyra- ka, jak obiady bezpłatne, jak

obe-

KOSZYRSKI

— ul. Majora

zapisała się w dziejach Wilna i któ-

cieszą się tu wszyscy.
Nie dla tego
Oczywiście aby stać się nagle - miała ci a zarazem pod wrażeniem jakby jaFrancja jednym obozem politycznym... kiejś chluby spadającej
na nas sawłaśnie
p. Brianda,
lecz ponieważ mych wracamy pamięcią my, wilniazdawano sobie powszechnie sprawę nie, do tej pięknej postaci..
I jakże
z tego, że nikt inny nie potrafi
staaługo
jeszcze
wracać
będziemy!
wić czoła tak energicznie spiętrzonym

172.

— Plac Batórego 8

n-ru 15 groszy,

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego

W

4 zł.

ul. Szosowa

228, drukarni 262

Józef Montwiłł, |

14 marca.

Brianda

pocztową

—

BRASŁAW — ul. 3-go Mają 64
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80

narad

krokach dyploma-

tycznych Litwy
i Polski przewodniczący lshi postawił formalne pytanie,
czy mie należy wstrzymać się z badaniem
sprawy
wobec otrzymanych
przez niego zupełnie formalnych zapewnień ministra Sokala, że ze strony
polskiej zachowano całkowicie układ zawarty na skutek interwencji Scialoi. Osobiście iIshi wypowiedział się przeciwko badaniu sprawy, uznając
oświadczenie Polski ża wystarczające
Następnie Ishi zwracał się kolejno
do członków Rady z zapytaniem, czy akceptują proponowaną przez niego
procedurę.
Pierwszy potakująco wypowiedział się Chamberlain,
następnie Paul
Boncour,
Quinones de Leon i Melo Franco. Wszyscy pozostali również
przychylili się oo stanowiska prezesa Rady. Wówczas zabrał głos delegat
„litewski Zaunis wyrażając żał z powodu przyjętej przez Radę
procedury,

rozpoczęły

ustaw

się obrady referentów

samorządowych, w których

bio-

rą udział z ramienia P.P.S. Jaworow-

ski, Wyzwolenia

Putek, Ch D. Holek*

sa, Piasta Erdman, Z.L.N. Kozłowski.
Obrady dotyczą uzgodnienia poglądów

na ustawy

samorządowe.

Nieporozumienie w łonie
dy Ministrów.

Ra.

WARSZAWA. 18 Iii. (żel.wł. Słowa),

Z kół sejmowych

informują,

że

na

wczorajszem posiedzeniu Rady ministrów przedstawiciele P.P.S. zażą-

dali wprowadzenia z powrotem
uposażenia urzędników mnożnej
chomej od 1-go kwietnia. Na tem
zaszła różnica zdań i wywiązała
długa dyskusja, która nie została
koficzona konkiuzją dodatnią,

dla
rutle
się
za:

pisze się wciąż i pisze — bez ogró- lityki włącznie, której nie lubiłi unikał nie znały wytchnienia,
dek! — o możliwości
Stanowisko dyrektora wileńskiego
zmiany
we jako gruntu niepewnego, a która—z
Francji samego ustroju
państwowe ńim się sama liczyć musiała. Oto w Banku Ziemskiego
było dla niego
Tranzyt przez Rumunję,
go. La question du rćgime jest wciąż, piętnaście lat po zgonie tego nieza. punktem zetknięcia
LWÓW, 18ill. Pat. Wczoraj o
się z roziegłym
poczem zamierzał uzasadnić stanowisko litewskie. W tym momencie ishi godz.
aby się tak wyrazić,
wałkowana
w
17ej rozpoczęła się tu konferodzimego
ziemiaństwa odebrał mu głos, wyjaśniając, że chodzi o kwestję procedury, a nie o badziennikach bynajmniej nie „reakcyj- stąpionego doiąd na gruncie naszym Światem
rencja
polsko-rumuńska
w sprawie
obywatela i filantropa, pamięć o nim trzymającego się unguibus et rostro „danie istoty sprawy. Prezes Rady podziękował obu delegatom.
!
nych*
taryf celnych oraz w Sprawie
tranW ten sposób została raz jeszcze stwierdzona bezzasadność pretensyj
Sprawa tak stoi w chwili obecnej, jest wciąż tak żywa, jakby jeszcze — — ziemi. Dziś nic nie stoi na zawa”
zytu przez Rumunię. Chodzi o ustalitewskich,
których
wniesienie
na
Radę
wywołało.
u
wszystkich
członków
oświetleniu szerokiej,
že jak wyraził się któryś. z .publicy- jeszcze—w każdej okazji— przy byle dzie pełnemu
nowienie najkrótszego połączenia lą:
stów „Francuzi nie czują aby byli w poruszeniu Się opinji publicznej, chcia- obywatelskiej działalności wszystkich Rady wyraźne niezadowolenie. Jeszcze raz więc próba fiitewska nadania
dowego i morskiego między Polską
sprawie nadmiernego znaczenia w celu szkodzenia Polsce Spaliła na pa:
dostatecznej mierze—rządzeni*. W tem ło się
a
portami morza Czarnego i Lewanodruchowo
spytać: A cóż kolejnych zarządów tej instytucji, a newce, wywołując wręcz ujemne skutki dla stanowiska Litwy.
rzecz właśnie! Nawet tak dojrzały natem.
W dniu wczorajszym delegacja
był znowuż Józef
ród, jak francuski potrzebuje być rzą- Moniwiłł? Co myśli? Co powiedział? której duchem
polska wydała na cześć delegacji ruNie przypomni sobie tego, specy- Montwiłł. A zadanie
było niesłychadzonym. E
tylko kio by miał
muńskiej bankiet. Dzisiaj wieczorem
ochotę—rządzić! Wygląda jakby rasa ficznie tutejszego, odruchu ten chy- nie ciężkie pod czujnem okiem władz
delegaci
rumuńscy
odjeżdżają
do
rządzących wygasała. Słyszymy tylko ba tylko, kto dopiero przybył do Wil. rządowych,
Gdańs
zarówno
miejscowych
ka.
PARYŹ
18
3
PAT.
Izba
Deputowanych
361
głosami
przeciw
oratorów, oratorów, oratorów... Każ- na. My—my tu wszyscy, iudzie przed- jak centralnych,? petersburskich. ,ChoOchrona lokatorów.
164 uchwal'ła votum zaufania dla rządu.
de państwo posiada
w bród mów-

Gabinet

ców

zawołanych. Cóż kiedy

z

naj- wojenni, wdrożeni dotąd do «ogląda- dziło ani mniej ani więcej jak z nie:
nia się na Montwiłła».
Że odwyknąć
trudno; że oczy wciąż gojeszcze szu-

skazitelną
skrupulatnością
stosować
do dłużników Banku ustawę a zara-

publika czysto parlamentarna wszyst- kają dookoła., I nie znajdują.
Niekim się gruntownie przejadła. Nietylstety!
ko we Francji lecz i w Europie. To
I owóż kiedy dziś, 'jakby uroczyśpunkt wyjścia dla dałszej dyskusji.
Tymczasem zaś, Paryż nie posia- ciej nieco niż lat poprzednich święcimy
dający jednego króla ma coś czy nie imieniny nieodżałowanej pamięci męokoło setki — królowych. Wiadomo
ża, albowiem oto, po żałobnem nabokto one. W modę
okrutnie
weszło
obieranie «królowych». Każdy fach żeństwie u Dominikanów, ma być z
pragnie mieć całoroczną własną kró- inicjatywy Towarzystwa Piacy Spo.

zem tak kierować jego kredytem aby

piękniejszej

swady

krasomówczej—

jak to mówią—bicza nie ukręcić... Re-

łowę. Jest to nietylko tytuł. Nagradza
się cnotę, pracowitość,

rzetelność nie-

jak największą
skiego stanu

był pomocą dia ziemposiadania — polskie-

go: Kogo pocisnąć i nie
jąc złożyć niejako w
„najwyżej
SAnym

Przepisom, a kogo PIZECIWNIE. = Tax
tować wszelkiemi sposobami? Trzeba

zaufanie,

PARYŹ 18 3 PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby

wanych
dyskusji

Deputo-

„ WARSZAWA

Brand wyraził sgodę na
natychmiastowe
rozpoczęcie
nad interepelacjami, dotyczącemi składu gabinetu.
De.

putowany Ybarnegaray

(demokratyczna

wo krytykował obecność
odmawia mu zaufania,

w gabinecie

unja republikańska)

Malvyego

ży-

zaznaczejąc,

iż

PRAGA.

18 IIL. Pat,

Premjer

Svehla

odwiedził

prezydenta Massaryka i wręczył
mu
pismo, w którem
gabinetu. Były minister gabinetu urzędniczego
Czerny
utworzenia gabinetu urzędniczego,

-

łecznej dokonane poświęcenie sztan: było znać na wylot nietylko interesy
daru szkoły powsżechnej imienia Jó* majątkowe setek, niemal tysięcy zie-

za uchwaleniem

w nocy

zgłosił dymisję
otrzymał
misję
'

Menetrat

jest np. królową

Związku

akademików
byłych i teraźniejszych
z wydziału
filozoficznego i matematycznego. Do takiej doszło specjalizacji. Podczas świeżo odświęconego
środopościa,
przejechało
się tych
«królowych» ulicami Paryża, na wozach udekorowanych,
podczas
róż.
nych pochodów—zwłaszcza w Quar-

tier Latin—czterdziešcie kilka! „Koro-

nacja"
panny Izembart na „królowę
królowych*
odbyła
się uroczyście

podczas balu kostiumowego

rze,

Koronacja

„królowej

Popiawnych”;

Całe niejako,u podstaw kultury, pod-

dzielność i wytrzymałość

mógł

łoże. pracy zawodowej i filantropijnej
w szerokiem jej rozgałęzieniu.

czyć.
Wiedział
doskonale:
kiedy rzucić deskę ratunku,

komu i wszyscy oskarżeni w sprawie fałszerstwa
banknotów,
znajdujący się w
Pomocy więzieniu sledczem z wyjątkiem trzech osób mają być zgodnie z oskarżeniem prokuratorji postawieni w stan
oskarżenia.
Główni oskarżeni, jak
tylko nig- Windisehgra:z, Nadossy, Gerė i Raba nie będą nawet za kaucją wypusz-

po sobie zostawił.

A zostawił dużo. Opztrznością dla.

łecznych, szkolnych,

ekonomicznych,

filantropijnych powołanych do

Oto,

Podobno w ciągu 47 lat

niemieckich w Alzacji

wspomniana

być miało ześrodkowanie całej
filantropijno

społecznej

nej pochwycić

zamierza na razie tylko .w Sztrasburgu i w Metzu organizować prelekcje,

przedstawienia
teatralne,
zakładać
szkoły.. Kto by się spodziewał, że
coś podobnego będzie kiedy potrzeb-

jeżeli teraz potrzeba
wać «zabór» z roku

strony żadnej nielojalności nigdy
nie
zazna. Rząd liczył się z nim jako człowiekiem wywierającym lub mogącym
w danym wypadku
wywrzeć
wielki

wpływ

na

w

całej ludności
miał Montwilt
pracy niemal nieograniczony wśród wszyst-

granicach

kich

warstw

Zgon

społeczeń-

nie stwa wileńskiego— bynajmniej nie wy-

które
tak
się z po-

rzecz

odgermanizowy1871-go.

zrzeszenia;

fałszerza

BERLIN,

18.II1. PAT. Inż, Schultze

Budapeszcie

zos'ał przed

nięty w domu
Dzisiejszy

obłąkanych

„Vorwarts*

Zamach

kilku

w

dniami

pokierowała

celu

„Lutnia,

francuskich.

aresztowany przez

banknotów

na żądanie swego

zbadania

jego

policję

irancuskich

adwokata

stanu:

na Baldwina

LONDYN, 181II. PAT.

Nieznany

lić jego fizjonomję

polityczną,

zna- to niewątpliwie polityk realny,

co jakże zaszczyinie

skłonny

do

wyznawania

chody zę sprzedaży

koni podniesio-

no do kwoty 691,000 zamiast 393 000
złotych. W dziale wydatków wiad
z

ber-

w

centralnych

zamk-

uchwalozo

zmniejszyć

wydatki na uposażenia o 400 tysięcy
do kwoty 9.907.423 złotych. Ponadto
zmniejszono
wydatki biwowe o 10

umysłowego:

proc.
Dłuższa

i ks. Walji.

nad

osobnik rzucił petardę w sali związku

działem

/
dyskusja * rozwinęła
utrzymania

się

wojska

w

kawalerów Św. Patryka podczas bankietu, w którym uczestniczył Baldwin. Od

szczególności

racji w której znajdował się książę Walji.

IStr. Chł.] i Liberman [P.P.S.] domagali się wprowadzenia
jednorocznej

petardy zapalił się dywan, jednakże płomień natychmiast ugaszono. Tegoż dnia
nieznani osobnicy, jadący samochodem rzucili petardę gazową w okno restat+
TED

to był nia—wiedział

IS MNT

doskonale

nader podnosić dobrobyt a

zasadniczej

WARSZAWA 18 ill. Pat. Sejmowa
xomisja budżetowa na posiedzeniu

przedpołudniowem
przystąpiła
do
dyskusji
szczegółowej
nad działem
dochodu budżetu M. Ś. Wojsk.
Dział ten
został przyjęty wedle
propozycji rządu z tą różnicą, że do-

IRSN

WOCYOTISZOTZZY OW RDP

nia.

ZKE

kulturę

i sian moralny

jak

i

z nim

czem

razem
^

posłowie

wojskowej,

uposaże-

Dąbski

tymczasowo

za

tu, oszczędności na kontygencie twojska,
któryby miał być zmniejszony o ufa
w Wilnie poświęcił najlepsze życia część
.
swego lata, aby zaledwie w 61-szym
Dyskusja nad sprawą tą będzie
roku, w pełni sił fizycznych i tężyzny się toczyć w dalszym ciągu na ;posiedzeniu popołudniowem.
umysłowej, spocząć na Rossie.
,

Na

pobożnej,

urodzony,

Wilnu

„šwietej“
oddał

stóp naszej Matki Ostrobramskiej
sen wiekuisty się położył,

Z jego posiewu

będą

Konwent

Żmudzi

siebie,

i

u

Senjorów.

WARSZAWA 18 Ill, Pat. W związ:

na ku z ostatniemi przegrupowaniami
łonie

korzystały

niektórych

sejmowym

stronnictw na

stała się akiualńą

w

terenie

kwestja

ponownego obsadzenia komisyj wedle
mnogie jeszcze pokolenia,
wówczas
klucza
partyjnego
Nad
sprawą
tą
gdy już tylko legendarna tradycja o obradował dzisiaj. konwe
nt Senjorów,
Józefie Montwille żyć będzie w mu- do porozumienia
jednak: stronnictw
rach Wilna,
zainieresowanych nie doszło, wobec
czego sprawę tę odroczono do czasu
к

późniejszego.

w kraju.

nad sprawą

Mianowicie

służby

nie ła. To była cała tajemnica rozległych teorji, źe fundamentem wszelkiej poli. _ Wreszcie pracy obywatelskiej

całą imprezą.

Oto doniosłego kuliuralnego
czenia

myśl której.

donosi, że Schuitze nagle zmarł w zakładzie.

stało fundatora, któryby je pchnął e: jego „stosunków" w Petersburgu i tyki są sprawy ekonomiczne i finan:
nergiczniei praktycznie w jasno wy- na tem tylko polegała polityczna rola sowe, Są interesy pizedewszystkiEm
tkniętym kierunku...
którą fu u nas odegrał. Rola rychłej materjalnych, życiowych, żywiołowych
"Swojego czasu był ogłoszony bierna niż czynna; najbardziej zwraca- potrzeb ogólno ludzkich.
konkurs na Dom gdzieby pod wspól- jąca na siebie uwagę tem, czem...moZnajomość zaś gruntownatych potrzeb,
o których mówimy, tu na grunnym dachem mogły znaleść pomiesz- głaby być w danym wypadku, jeśii
czenie wszystkie
stworzone
przez by Montwiłł zdecydował
się kiedy cie naszym, krajowym, wyniósł z roJózefa Montwilła instytucje i zakłady. zaapelować do ogromnego kredytu, dzinnego gniazda na roli. Sam rolnik
wśród
zarówno 526- zawołany, ceniący wysoko przemysł
Gmach stanąć miał mniej
więcej na który miał
elity
inteli- w rolnictwie, kształcony w ekonoraji
rogu
ulic Wileńskiej
i Mostowej. rokich mas, jak wśród
Nie przyszło do tego... Znowu zabra- gencji — polskiej i nie polskiej. Je- politycznej po zakładach naukowych
kło silnej a kompetentnej ręki, kto- żeliby jednak chcieć koniecznie okreś- Petersburga, Krakowa, Berlina, Wiedraby

decyzję w

banknotów

lińską, jako jeden z uczestników fałszerstwa

nastroje

i klas całego

18 Ill. Pat. Sąd karny ogłosił

sejmowego.

Budżet M. S. Wojsk.

czeni na wolną stopę.

w ręce swoje steru, o rząd rosyjski—wysoko cenił Montwił- TEST

rządów jakim marzył twórca

i Lolaryngji,

wiotem na łono Francji! Ładna

BUDAPESZT,

Rząd liczył się z Montwiłłem—acz-

który udało się Towarzystwu Pracy Społecz- łącznie tylko polskiego. I, na ostatek,

do tego stopnia zmalało tam uży»
wanie języka francuskiego, że po»
wstała świeżo w Paryżu liga mająca
specjalnie na celu propagandę języka
francuskiego w Alzacji i Lotaiyngji.*
Liga nosi nazwę Langue Nationale;

ne w
obu prowincjach,
wyrywać
nieprzestawały

rę:

projektu

nie przydzielony został sen. Thulliemu.

Sąd nad fałszerzami więgierskimi.

życia kolwiek mógł być pewny, że z jego

przez Montwiiła, przez niego
wypoSażonych w mocne warunki istnienia
i rozwoju i przez niego— póki życia
stało—patronowanych z niewyczerpa-

troskliwością!

był

których

Przywołajmy tylko sobie przed о. — "ie marnował; nikomu

kie kró owe złożyły gremjalną wizytę... niegdyś trzech gubernij; niestety,
Rzeczpospolitej,

za

czy: dwadzieście kilka instytucyj spo- dy nie poskąpił mądrej rady.

w ope- ną

się w Gaumont Palace. Poczem wszyst-

prezydentowi

tych,

natomiast

Paryża”, już wyżej, instytucja, której zadaniem Wilna. Posłuch i mir

którą jest panna Simonrie Maitre oraz
innych, niezliczonych królowych odbyła

je osypał podarunkami.

istną

18.IIL. PAT.

wdzięcznością za to wszystko,conam

do tej ustawy

oświadczył się

nie mają sublokatorów.
Wobec wy:
niku głosowania nad tą poprawką sen.
Zubowicz złożył referat, który następ-

„Daily Herald“ donosi
z Waszyngtonu,
że
tylko czczym tytułem.. „Królowa! otrzy- zefa Montwiłła—zwracają się ku nie. Mian, lecz i ziemiaństwa stan moralprezydent Coolidge zdecydował, że nie czas na urzeczywistnienie promuje taki stek prezentów
(osobliwie
myśli nasze z. tem
żywszą NY: Surowy był Montwiłł dia „nie- jektów zwołania konferencji w sprawie rozbrojenia.
:
praktycznych),
że.. zazdrość
bierze. mu
Więc mamy królowę modystek i perfumiarzy, kinematografu i music-halIów,
studentów,
maszynistek
(des
dactylos), orkiestr etc. etc. Panna

odnośnie

mimo nich

Wniosek senatorów Kasznicy ii Jackowskiego o odrzucenie ustawy upadł,
Na wniosek sen. Thulliego [Ch. D]
komisja uchwaliła dodać do artykułu
pierwszego, że ustawa odnosi się
tylko do tych bezrobotnych, którzy

Nie czas na rozbrojenie.

PARYŻ,

Na po-

torów. Referent wytoczył cały szereg

jednakże

wczoraj

18.iil. Pat.

siedzeniu senackiej komisij prawniczej
sen. Zubowicz
[Wyzw].
referował
nowelę do ustawy o ochronie lokawątpliwości

Dymisja gabinetu w Czechach.

oszczędza:

nieubłaofierze
zatwierdzonym*

Brianda otrzymał

5

2

8

ECHA KRAJOWE
Nowy

przez przedstawiciela Zakładów
żynierą

Korespondencja Słowa

tekturę do składu,
na nadużycie.

16 go marca.

Nie jest chyba tajemnicą, że prze- na było dojechać do składu fabryczżyjemy
w
wieku
mysł w Polsce jest w katastrofalnem „nego.
— Chociaż
jednak opołożeniu; świadczą о tem codziennie aeroplanówi sterowców,
zamykane fabryki i warsztaty i coraz becna ustawa drogowa nakazuje najprzyto wzrastająca ilość pozbawionych pierw dać dojazd do posesji
wtedy zamykać
pracy, których liczba doszła
do za- drożnych a dopiero
wymaga
ustawa
i.
straszającej cyfry 40 proc. wszystkich przejazd—tego
— Jednak miejscowy
robotników w Polsce.—Ołód jest złym zdrowy rozsądek.
doradcą, a głodne masy bezrobotnych technik drogowy był innego zdania i
są doskonałem podłożem dla wszel- gdy d. 17—iX 25 r, po dziesięciodniowych
wysiłkach, : przyholowano
kiej agitacji wywrotowej.
berlinki z tekturą, nie pozwolił jej
położenia
obecnego
grozę
Całą
do składu a
patrjotyczna i oświecona wyładować i przewieść
zrozumiała
część naszego
społeczeństwa; „zwró: ekspedytorowi zakładów groził aresżtowaniem; wobec tego berlinki zostacono uwagę na nadmierne i niespra: ły opróżnione dopiero d. 18—1X, zataniego
wiedliwe podatki, na brak
ktady nie wykonały terminowego zakredytu i środków obrotowychi t.d., mówienia i musiały płacić przestój
poważnego
jednak
nie uwzględniono
Dyrektor zapaństwowej, sześciu ludzi z końmi.
czynnika—administracji
kładów,
zawiadomiony
o
zatrzymaniu
przemysł
od której, niestety, nasz
tektury,
przyjechał
nazajutrz,
gdy teunasi
a
zależności,
wielkiej
jest w
kturę
już
przewożono
do
składu,
skonrzędnicy są Święcie przekonani, że w
stątował
fakt
nadużycia,
popetnionedla
Polsce społeczeństwo egzystuje
go przez technika drogowego
i dn.
urzędników. Trzeba jednak przyznać,
19—1X
26
r.
wystosował
zażalenie
że posiadając bardzo dużo cech ujemuych, administracja nasza ma jeden dofStarosty Postawskiego, przesyłając
odpis do wiadomości Wojewody Wiwielki plus: solidarność.
niżej leńskiego.

posłuży

w

Niech jako

Długo czekała Dyrekcja Zakładów

wypadek.

isany

przeniesienia

imieniu obiony

choda

udział w konferencji 4 państw bałtyckich.

150

Demonstracje

bel — 1350 pudów — ludźmi przez
dwa rowy, drogę i dziedziniec, ogól-

w Pekinie.

Rząd pekiński oświadczył gotowość wypełnienia

18.111. PAT,

PBKIN,

żądań ulti-

nej długości 20 metrów?! lluż ludzi matywnych Angiji, Japonji I Stanów Zjednoczonych w sprawie usunięcia min z portu
Taku. Niemcy zachowują się w tym konflikcie wobec Cnin neutralnie. Poselstwo 80potrzeba do takiego eksperymentu?
wieckie skorzystało z okazji, aby zapawnić Cainy o sympatjach

Nie mam zamiaru zaskarżania powyž-

Rosji.

szej decyzji p. w/z Dyrektora w myśl

aforyzmu Voltaire'a „La paix vaut encore mieux que la vėstė“, szkoda mi
też czasu; uważam jednak, że podawanie
tych faktów
do wiadomości
publicznej może zwróci uwagę czyn

ników

miarodajnych

proj:ktowaną
stracji,

sanacją

w

związku

naszej

Bezczelność lejtenanta Miciunasa.
Dowiadujemy się, że podczas zdawania

przez

komendanta

Ss. D.

WILEJKA POWIATOWA,

— (w) Budżet magistratu w protokółu nastąpiło podpisanie jego i zdanie jeńców. Cała.
©
Wilejce. Budżet magistratu m. Wi- względu na ten incydent trwała przeszło trzy godziny.
lejki został już sporządzonyi przedło:
żony

do

zatwierdzenia

Powiatowemu

Sejmiku

Na tropie agentów

Wydziałowi

Wilejskiego.

w kolonii fa- b. r; w/z Dyrektor, p. Kubilus, uwatej licznej rze- ża, że technik drogowy jest zupełnie
Zakłady
mogły
zależności: od w porządku, gdzie

ło 400 ludzi i mieszkają

brycznej. Egzystencja
zupełnej

szy jest w

korzystać z drogi objazdowej.
egzystencji zakładów, które, jak i caJak widać z powyższego Okręgoprzeżywają
Polsce,
w
ły przemysł
wa
Dyrekcja nie została
poinformociężki kryzys ekonomiczny, do które- wana o tem, że droga objazdowa
od
Odległość
go trzeba dodać wielką

procedura

kolei.

wogóle, a

w tym kraju

Drogi

droga z Platerowa do Postaw w
szczególnośći jest niżej wszelkiej kry- Szymana, gdyż z tej drogi nie można
tyki: na „ażurowych* mostach konie do niego
dojechać, wyjaśniając tę
kilometrach

wina niektórych została ujawniona i $$ 121
wy

łamią nogi, na kilkunastu
„nakatu”, położonego w 1915 r. przez
Rosjan i dotychczas nie poprawianego rozsypują się najmocniejsze brycz+
ki i wozy, o zasypanie głębokich jam
i wybojów nikt się nie troszczy..
zeszłorocznej,

Podczas

` dždžystej

jesieni droga ta stała się nie do przebycia i o dostawie tektury do „kolei
mowy. Wydrogą kołową nie było
tworzyła się sytuacja grożącaj popro*
tektury nikt nie
stu katastrofą; bez
do:
było
więc
trzeba
da pieniędzy,

starczyć ją do kolei za wszelką cenę.
Dyrekcja zakładów postanowiła
skorzystać

poziomu
kach

z

wody

i wysłała

chwilowo

wysokiego

w kanałach i rzeczuł:

150 bel tektury—1350

drogą

pudów—w trzech berlinkach
wodną do stacji Postawy.

wolał odrobić

„kawałek*

Dyrektorowi

Zakładów

biurokratyzmu

przytaczam

i przysłał

odpowiedź,

którą jako ciekawy okaz; wybujałego
in exienso:

światle kinkietów

kowieńskich

uszową

i to jaką jeszcze rangę.

wobec

czego

była

urządzona

droga, więc nie było żadnej racji
tym

względem

wyjątku

dla

objazdowa

robić pod

Platerowa.

Wobec powyższego Dyrekcja nie widzi
tar powtórnego rozpatrzenia skargi Plajerowa.

powtórzyć

mu

serdeczne

polskiej,

telnika bywa 'ona nieodzowną. Lecz
i jego niejednokrotnie nuży bezduszna paplanina zawodowcy, psująca
nastrój,

rozpraszająca

skupienie.

je

W epoce przed—Wagnerowskiej
« od autora tekstu do opery wymagano niewiele więcej polotu i poczucia

piękna, co od

«Cicerone>.

zwykłego

w iien samowładnie.
Autor jego spełnił

czewski,

Miiller).

dla Fidelia

Beethovenowi

seną. Zresztą tylko w tem. Słów
zbytecznych nie lubi—a, że słowa są
barwne,

żal

czasem

wystarczył banalny tekst Sonnieithnera. budzi skłonność autora
jego

na własne

Gdy

mu,

zer

dostarczył

żądanie

wielki poeta austro-niemiecki Grillparpięknego

nowej opery—pozostała

tekstu do

ona niewy-

konaną.

Saso:

Od czasów Wagnera zmieniła się
postać rzeczy. Kompozytor niezadawalnia się dziś lada lichym utworem

literackim, nie ożywi duszą dźwięków,

lada lalki lub śpiącej królewny z nienowej operze treść i
udałej baśni, W

forma stów

winna

być

dostrojoną

©
do życia, siły i pełni dźwięków.
Uzgodniony w akcji zespół dźwięków i słów, tworzy dramat muzyczny.
Słusznie też krytyka stawia inne,

ją

›

lecz

w

czytelniku

Sąd zamknął

szenie

godnego
słońca—śród barw przepychu jasnego
brzegu, malarz czerpie

Sąd

M.O.P.R

dramatu

muzycznego

Henryka

Po nabożeństwie

nastąpi

Lew-

o 4-ej pp,

i

wy*

—

denuncjantem.
rozpoznawał

wczoraj

wnosić.

Ławnik jest

w

podeszłym

wieku i chory. O cóż chodzi w tej sprawie?
Oto siwowłosy Ławnik dopuścił się sudo
stanu. W roku 1920 w czasie wojny z Bolszewją Lawnik devuncjował polskich żołnierzy. Niejedną też ofiarę ma na swem star-

czem sumieniu. Kiedyś, gdy do wsi Buciszki przywieziono dwuch rannych ułanów
polskich, Ławnik wskazując na nich palcem

rzec miał do siepaczy boiszewickich,

asystu-

«Towarzysze, tychby należało

Wówczas

w niepamięć.

moskale

gdyby

wywiekii

rannych

nie zemsta jego

się przyznał.

Sąd

okręgowy

FRANCUSKA
ECZ
„ML

brata,

skszał go

poświęcenie

MĄCZKA
EDBr
NA

Wyśmienity środek odżywczy dla niemowiąt, matek karmiących,
ozdrowieńców,
starców i ludzi osłabionych wskutek długotrwałych chorób przewodu

MĄCZKA

sztandaru

pokarmowego.

MLECZNA

EDBr

może być bardzo szybko przygotowana,
jest lekko strawna, przewyższa pożywnoś«ią inne tego rodzaju mączki i dzięki
swemu wybornemu smakowi jest chętnie
spożywana przez dzieci
i starszych.

Zarząd Towarzystwa
Popierania Pracy Społecznej.

Sprzedaż

w

e

i większych

składacn

apteczny!
1 winno-kolonjainych,
W.Z.P, Nr 13. Wilno, dn. 15-111 1926

Z natury

Myśli

zmienne,

jest wtórem,

co pomimo

pieśnią

woli

w sercu

[dźwięczy,
A nieuchwytne, jak uśmiech doli;
Kobiecy. portret»,

Kierunek

lotu

ptaka

wiadomy.

Wytrawnemu ptasznikowi tyle wie:
dzy wystarczy...
i
Przenikliwy jest wzrok
kobiety,

zwykłym

kolory zaklął i płótnu powierzył
I całą swoją wypowiada duszę...»

Czar dłonią wytrawną rzucony,
działać zaczyna. Jan jest pod urokiem

ЧЕ

ten nudny, zlekka już ociężały baron,
to tchnienie wiosenne jasnego brze-

samej miejscowości baron Reichen z nego Mistrza, Jak Arachna
kuzynką
swą hr. Izabelą.
Mistrza Išuiącą, starała się go kiedyś

Tener,

na pole i w bestjalski sposób pomordowali.
I niechybnie zbrodnia Ławnika poszłaby

filantropą

Montwiłła

szkoły lm. Józela Montwiłła.

wobec
wymagania
wyższe
słonecznej pajęczyny... z tego
niż jego pracownię,
by
słównego nowoczesnej opery,
Nie
odmówił
sobie
tej
przyjemnomożna
epok.
zrobić ładny żywy obrazek,
ałych
przebrzmi
z
wobec libretta
Mamy przed sobą tekst osobliwe. ści—i bawiący przypadkowo w tej ku zbudowaniu i radości nieprzystęp:

go

posiedzenie

apelacyjny

malnie

w kościele po Dominikańskim o godz. 9 m. 30 rano odpra:
wione zostanie za spokój duszy Zmarłego uroczyste
nabożeń stwo, celebrowane
przez ]. Е. Ks. Biskupa
Kazimierza _ Michalkiewicza.

natchnienie dia '/ swojej twórczości. gu — tamto duszna garkuchnia, Ona
Mistrzem jest, wziętość i sławę zdo- też jest artystką — ach, barwny motekstu był, Znawcy sztuki chętnie zwiedzają tylek, Ariel trzepoczący się w pętach

Skirmuntta p. t. «Życie artysty».

szpakowski,

wyroku.

Staruszek

Z rozmowy

z Siostrą Heleną, do-

mysł o zjawieniu się na

podstępnej

w pewnik.
młodzieńczą
ostrzedz?

Lore-Ley

widnokręgu

przekształca

śmiertelnikom wzbroniony—

pracownię prywatną Mistrza—a broni
do niej wstępu zapalna, dziecięco-naiwna dusza Jana. Tu można rozpętać ładne zamieszanie! Przeniknie do
tajemniczego przybytku— za
cenę. Lecz to odłożyć trzeba
Teraz baron się niecierpliwi.
dzi,—za złotą targa obrożę,
nim

wszelką
do jutra,
—odchobiedz za

wypada.

«Pozdrawiam Pana w imię Boże».

Tak brzmi
Siostrą.

Światła

powitanie

i cienie żyć

a ta jest rzadką. Skłonnością do porywćw górnycn—tą okrasą młodości,
obdarzyła Opatrzność znacznie szersze

rzesze zupełnie bezpłatnie.

„A gdzie ranek letm?“
pyta
na
stronie Siostra Helena Jana, „Zagasł,
podarty*.
Odpowiedź zapewne nie
Dobra
uszła czujnego ucha Mistrza.
nowina służy mu podnietą,
«Dziś — powiada — czuję
Potrzebę mówić farbami, nie
Kształtem i iinją».

się

Jak przed nią uchronić
zapalność
Jana,
czy

«Nie — mówi

mądrych

ludzi, dla których życie było

słowy,

Pracuje nad wielkiem dziełem, w
które całą wlat duszę, nikt go jeszcze
nie oglądał.
Pierwsi i jedyni którym

S$. Helena
/
[bronią
Najlepszą c-ęsto niešwiadomošė bywa, "obraz nieukończony ukaże
A tarczą ufność i serce».
bliżsi mu: Siostra Helena,

ność bezgraniczną

„będą

naj-

która ufwzbudza, i umiło-

wany następca i uczeń,
Żywemi

słowy

Mistrz

treść

obra-

szkołą — nie próżnem widowiskiem zu objaśnia, na skargę, iż się dręczy
lub bezmyślną zabawą. To pobudza nad ujęciem w formę właściwą środJerzego do rozmyślań o jej znaczeniu, kowej postaci, powiada Siosira:
ujętych w formę sonetu.
W słuchaczach — bo i Jan wrócił z wycieczki
artystycznej —wywołują one zachwyt,

<Bo

zawsze

w wszechświątów prze[strzeni

Piękno w duchowej począć a.

mę.

ce».

Uwagi są głęboko pomyślane, lecz
Taką też badaj była myśl twórcy,
końcowa— przerzutowym strzałem — bo obraz, który w zachwyt widzów
chybia celu.
Kto na swojej skroni

Nie. wyśnił wieńca z

laurów, nie wi-

Półsłówka Izabeli tu i tam wirąfdział na gody
cone, pouczają czytelnika, że mistrz Je- pięknej zalotnicy. Obraz nowy rozRwących tłumów... ku sobie wyciąpatji.
kwita
przed
duszą
malarza:
poranek
[gniętych dłoni
Ciemne, chmurne bywa tło po- rzy był jejdobrze znany i wcale nieoMatek, mówiących synom «Bądźcie mu
sępnych dramatów Ibsena, pogodny bojętny, że ma znim jeszcze rachun- letni, a jego uosobieniem hr. Izabela
[podobni»
i jej „fijołkowe błyski w oczach”.
błysk słońca
rzadkim
u niego go: ki, których
za załatwione nie uważa.
0, ten zaprawdę nigdy chyba nie był
Jerzy
wraca
z
wycieczki,
spostrzeZ
tych
samych
ściem. Góry, które za siedlisko. zdropółsłówek dochodzi[młody.
podniecenie ucznia, słowa jego
wia poczytywać zwykliśmy, wyglądają my do wniosku,
że stanowisko jej“ ga
Porywy
ku
czynom
górnym,
roje*
tam, jak olbrzymie szpitale. One nie wobec sztuki i ludzi żywych, ujęte budzą niepokój i podejrzenia, co do nia o blaskach zasługi i chwały jest
dały zdrowia swoim
mieszkańcom, na sposób kobiecy, jest jednak zbli- źródła tego nastroju. Gdy Jan wybie- to, co człowieka zdobi i na co Bóg
przeciwnie— chore -dusze — zatruły żone do pojęć Багопа. Qbraz Mi- ga na pełnię słońca jasnego brzegu, mu młodość dał. Spełnienie tych rowymarzony
obraz —
rzeźki wiatr halny. — Na zgoła od: strza Jerzego „Minstrele”.. jest pię- by malować
jeń podniosłych bywa udziałem szczuwchodzi
siostra
Helena,
miennem tle rozegrywa się «Życie kny, lecz i uczeń Jan wart pewnych
plej garstki wybranych.W próbie ognia,
«Na widok Siostry człowiek juź się
artysty. W powodzi blasków po- zabiegów. To wcale co innego, to nie
tylko kruszec szlachetny właściwych
fczuje lepszym»
do homeo-

Kuleszo,

podżePleska-

sprawę Pawła Ławnika mieszkańca wsi Buciszki, którego na salę obrad musiano for-

piątek 19 marca jako w dniu Imienin niezrównanego
i wielkiego działacza społecznego

[pienia
Dojrzewa dzieło, które od robaka
Obojętności i niezrozumienia
Strzedz trzeba.
Kiedy
przychodzi
[czas źniwa,
Nieznane tłumom pozostają kraje.
Gdzie w chwili twórczej artysta prze[bywa.
. „ Wyznaie
Mistrz ° że to wszystko, co wyśnił i
[przeżył

życiowe walki, duchowe Kitisż

t. d.).

obciążeni zezna-

znaczając na dziś na godz. ll-tą rano ogło-

(w)

Józefa

ciałem żywem... ża-

zaciekawia,

w Rosji i

kowicz, Jackiewicz i QGalpern — zbiegli
dotąd pozostają na wolności.

stan

żadanie po- skąd twórczość wytryska: dusza ar*
tysty— jana, posłuch uroczej,
a chętnej gdy ją miłujące serce do brojenia , O młodości wzłotach burzliwych
skłania. Odkryła przybytek zamknięty,
słuchaczki zapala:
a niepewnych mówiło tych dwoje
Jak owoc w słońcu, tak pośród sku- Święte Świętych, do którego wstęp

myślnie, jeśli pracę
jego przeczytać
można
z zadowoleniem, nie znając
nawet treści muzyki, —choćby drama-

Tołstoj w swojem studjum o sztuce,
słusznie utyskuje
na niedorzeczną tu nie stworzył.
Szkicem
dramatycznym,
nazwałdramatów
i akcji wielu
treść słów
bym „Życie artysty*,— pomijając niemuzycznych.
Dziwny to objaw. Dla kompozy- znany jeszcze tekst muzyczny. Linje,
orów z owej epoki, wartość tekstu któremi autor i kreŚlił obrazyi cha»
pełne choć
słównego zdawała się dosyć obojęt- raktery Są żywe, śmiałe,
ną. Dla swoich pieśni czarownych szkicowe. W zwięzłości — w ekonoSchubert najczęściej wybierał bardzo mji słów przypomina on czasem Ib:

skromną szatę, z pracowni drugorzędnych poetów (Rellastab _ Wil.

skończone

Włoszech,

S+-+4444440++4 544444

któ.

dne piękno obrazów mu nie zastąpi.
Na pierwszy
rzut oka inną, —cokolwiek wyższego polotu,
zdaje się
być hr.
Izabeia. Nietylko
dzieło

x nasze

był na 15 iać więzienia
Sąd apelacyjny
zmniejszył mu karę do laż 6ciu więzienia,
E. Sch.

piękną jest postać kobieca, w którą
moc mistrzą wlała życie na płótnie—

iecz studjów nad

—

wicz Charakterystyczne, że główni
gacze komunistyczni: Remigolski,

Rozpatrywać ten utwór, jako dra- niema
w domu,
odwiedzających w złotą przędzę, — wymknął się nie- wszelkiej biedzie, jest celem jej życia.
zupełny
byłoby niesłuszne.
W przyjmuje ukochany
uczeń jego Jan. godziwy. A, gdyby dziś powtórzyć Zna ludzką ułomność, więc w sądach
Henryka_Skir- tekście słownym opery niedomówieDramat muzyczny
Okiem znawcy ogląda baron dzie: próbę z ukochanym uczniem? Jana jest oględną. Jerzy jest artystą wyso:
Maktec. Wałszowa 1926.
nia są dozwolone,
jeśli nie nieuni- ła sztuki, on je cenić umie,
on ma wziąść warto i można,
co zaprząta kiego poziomu. Zamiłowanie do sztu:
knione.
—
Na
całość
jej
składają
się
swe
upodobania.
Róża
na
obrazie,
jak
jego
wyobraźnię?
co
maluje?
sztuki podniosło w
nim człowieka, ży:
ów
przybytk
u
Przy zwiedzani
<W tłumie
jest piękniejszą,
od
wość uczuć ludzkich potęguje w nim
starożytnych grodów z słowa i dźwięki. — Pewne drgnienia żywa—stokroć
ki, muzeów,
Wrażeń wybrałem zbyt trudne zadanie. artyzm.
pod lawy lub rumowisk odgrzeba- duszy, lepiej odda dźwięków drże- płonącej tam. na krzaku ciernistym i
To mię pociąga, co jak akord tęczy
nie, niż ściślejsza forma słowa. Niedomówienia poety, uzupełnia kompozytor. W dziedzinie uczuć i gry wyobraźni, czasem nieco obcej dia słowa, władne są dźwięki. Tekst słowny
poety nie powinien wkraczać w dziedzinę, w której kompozytor rządzić

stanowisko

niami świadków są: Dzidziul, Misiuro,
Kociūkiewicz, Mazur, Czaina Malec
i Purkie-

mat

przewodnika „Cicenych, obecność
rone" bywa niekiedy pożądana nawet
dla znawcy—dla przeciętnego śmier-

żył. Jest to

Ostatecznie najbardziej

winy

z lewej strony
stacji
Niedaleko
Po:
do miasteczka
drogi, wiodącej
a
Pozwolę sobię zauważyć co nafabryczny,
skład
się
znajduje
stawy
Połecamy bardzo gorąćo rodzinę
wprawo od stępuje:
metrów
o kilkadziesiąt
inteligentną
zam. w Wilnie: czworo
którą
1-0
Jeżeli
wiadotmości,
podane
rzeczka,
tej drogi przepływa
osób
bez
ratunku
ginie z nęizy,
do
przez
Dyrekcję
Zakładów
okazały
się
rzeczki
od.
tekturę;
dostarczono
składu trzeba przejeżdżać
przez 0- sprzecznemi z wiadomościami, dostar= wszystko już wyprzedali i tylko cuwą drogę— innego dojazdu niema. czonemi Wileńskiej Okręgowej Dy- du Bożego oczekują. Człowiek o kasercu
wyszedłby
z. tego
Droga ta w tym czasie była zamknię- rekcji przez powiatowych iunkejonar- miennem
rozstrzygnię- przybytku niedoli, ze łzą w oku. Łasta dla ruchu z racji poprawy i. egzy- juszy, to najprostszem
stowała droga objazdowa 'ze stacji ciem kto ma rację było komisyjne kawe datki przyjmuję Adm. „Słowa*
położenia
na miejscu
do miasteczka, którą jednak nie moż- stwierdzenie

ŻYCIE ARTYSTY.

jest

Sylwesiru, który doniósł o wszystkiem władzom.
Zbiegłego w lasy Pawła Ławnika
śdga mściwy brat na własną rękę, Winowajca schwytany znaśtał dopiero w 1924 r. Do

życzenia: długiego

jeszcze któlowania na scenie
rej jest ozdobą i chiubą.

utrzy”

strony niesłuszne — bo okrzyki na cześ
leadera komunistów do dzić słyszeć
mo»

zabić»,

W chwili gdy Ludwik Solski święcił —
Na pismo z dnia 1041-26 r. w sprawie w październiku r, ub. — swój złoty jubilewymienionej w nagłówku, Dyrekcja powiausz w Warszawie, zamieściliśmy w odcinku
damia, 14 według posiadanych
przez Dyrekcję wiadomości zakłady Platerów miały «Słowa» gorąco i z wypróbowanem rzeczopodczas naprawy drogi dojazd dwojaki: albo - znawstwem skreślony przez Czesława Janmożna było przenieść dostarczoną do rowu kowskiego wizerunek jubilata tudzież panodrogą objazdową tekturę ludźmi na 9 m. b..
albo można było dojechać ze strony dworca ramę jego równie różnorodnych jak potęże
kolejowego przez ogród p. Józefa Szymana, ńych kreacyj aktorskich.
który w tym czasie nie był zasłany.
Dziś, gdy Solskiego mamy wpośród
Ponieważ w czasie kapitalnej naprawy nas — korzystamy skwapliwie z okazji aby
drogi była ona zamkniętą dla wszystkich,

obrony,

Petrusewicz w imieniu

jących jeńcom:

W

wła”

Replikował

dła robotników poniekąd prawem(?) Nieuza*
sadnione jest natomiast twierdzenie mówcy,
że manifestanci nie mogli wnosić okrzyku
«Niech żyje Lenin» — bo Lenin wówczas

tryumfów.

go, dla jego niepożytej energji i dzielności
z jakiemi dźwiga, iście młodzieńczo, jubile-

w drodze

zostaną uchylone.

mując m. inn. że Święcić dzień 1 maja

W dniu wczorajszym przypadła rocznica
MOPR.
(międzynarodowa
organizacja
pomocy
więźniom
politycznym).
Czynniki
wywrotowe
wykoJubileusz Solskiego odświęciły już ko:
okoliczność, Dyrekcja Zakładów pro- lejno: Warszawa, Kraków i Lwów. Nie rzystały tę rocznicę. W gminach olkieaickiej, mejszagolskiej i na przedmieściu antokolskiem organy policyjne skonfiskowały sporą
ilość adezw
siła o powtórne rozpatrzenie skargi. ustąpi im kroku—sądzimy— Wilno.
komunistycznych
wydanych
przez
polską
partję
komunistyczną
(t)
Jednak p. w/z Dyrektor Bronowski,
«Słowo» dało już wyraz czci i uwielbiezamiast
załatwić
sprawę rzeczowo, nia dla iście fenomenalnego talentu Solskiew

się dotąd, dokąd

nie

prof.

obłężenia, a wogóle
w
najbliższym
Wielki aktor polski, wolno bez zbytniej
czasie
wybuchnie
nowy
konflikt
polsko-litewski.
Wzmożone
wywiady
przesady wyrazić się: największy dziś aktor
wspomaw Polsce, Ludwik Solski, przybył do Wilna. ustaliły iż rozsiewają pogłoski miejscowi polakożerczy Litwini,
agentów koawieńskich, na których
Dziś z naczelnym jego udziałem odbędzie gani przez nasyłanych przez granicę
tropie
znajduje
się
obecnie
policja.
Bliższe
szczegóły trzymane są narazie
się galowe przedstawienie w Reducie dlatego

przerwanych

stosuje

ściwej

żna (we

Rocznica

robot*
Zezna*
policji
bo 84

1 129 istnieją i muszą być stosowane. Usta-

ze

nych, a zarażem alarmujących pogłosek zaczęło obiegać pow. Święciański
© rzekomych przyczynach objęcia granicy przez К ©.Р.
Jak zostało stwierdzone, pogłoski takie rozsiewane były tendencyjnie

w tajemnicy.

robotnicze.

w którym ostrzega się robotnisów przed komunistyczną prowokacją.
Niemniej jednak

już me

zostanie ogłoszony

święto

stronne. Definitywnie obrona utrzymuj». że
na podstawie mowy prokuratora należy uwa
žač za oskarżonych
wyłącznie
15-stu,
końcu mec Abramowicz prosi sgd o wyda*
nie wyroku uniewinniającego.
Zabiera głos p. prokurator Rauze, niezmiernie rzeczowo obałając zarzuty
przed-

bezpieczeństwa w pow. Święciańskim zauważyły
wzmożone
działalność
czynników antipaństwowych litewskich. Szereg coraz bardziej fantastycz-

pogłoska,

aby Wilno mogło Ludwikowi Solskiemuzłożyć
Postawy stacja — Postawy miastecz- jubileuszowe hołdy z okazji święcenia w roko niegma nic wspólnego ze składem ku bieżącym 50lecia zawodu aktorskiego,
fabrycznym,
leżącym
na posesji ]. wytężonej pracy na polskich scenach—1i nie-

to jest to uznane

Nie paležy też identyfikować święta
niczego z ideologją komunistyczną.
nia świadków agentów i konfidentów
śledczej nie budzą w nim zaufania,

mina numer pewnej gazety organu P. P. S.,

na odpowiegź,
bo prawie 5 miesięod stacji kolejowej Po- cy; nakoniec dn. 5.11. 26 r. Inżynier Prócz tego do budżetu na 1e< 1926
stawy znajdują się zakłady przemysło- powiatu
Postawskiego przesłał de- wstawiono pozycję 13000 zł. na cele przez jakichś kręcących się po wsiach osobników nieznanych bliżej powe „Platerów*, zatrudniające przeszło c,zję z Wileńskiej
licji. Opowiadali oni że po objęciu granicy przez K. O. P. nastąpi zmiana
Okręgowej. Dy- straży ogniowej m. Wilejki,
stu kilkudziesięciu pracowników, kió- rekcji Robót Publicznych z dn. 27.1.
dotychczasowego stosunku tej nowej straży granicznej
do miejscowej
rzy wraz z rodzinami stanowią Okoludności. W pasach przygranicznych, twierdziła inna obiegająca
powiat

Ba

“ о 32

głos mec

ciemnym indywiduom. P. Rauze idzie dalej
w swej mowie.
Z całą szczerością pizypo-

Od chwili objęcia granicy litewskiej przez oddziały K. O. P. władze

Całkowity budżet wynosi 70 tys.
złotych w tem na szkolnictwo 14,800
zł. Na
przewidzianą
poprzedniemi
uchwałami
budowę
nowej
szkoły
powszechnej
przeznaczono 6000 zł.

inn. zabrał

ca z głębokim
smutkiem
stwierdza,
że
tłum tak łatwo dał się zasugesijować owym

policji

więźniów
litewskich, lejtepow. Wil.-Trockiego podkom. Kapturskiego,
nant Miciunas, kióremu poruczono było przyjęcie jeńców
kategorycznie
odmówił podpisania protokułu motywując to tem, że był on napisany w
języku polskim.
Po
sprowadzeniu
specjalnego
tłomacza i przetłomaczeniu teksta

admini-

m

mówcy. Pan prokurator nie wątpi, że nie
wszyscy
manifestanci
są
komunistami,
ale oskarżenia. tego nie cofa w Stosune
ku do całego szeregu podżegaczy. Mów-

Echa sprawy podgajskiej.

z

manifestantów.

Abramowicz, znajdując pieśni manitestantów
jako lojalne, i śpiewanie ich за wykrocze*
nie uważać nie należy. Co do samego
pe“

pism
niektórych
polityki i weźmie

poglądom
wbrew
nie zmieniła swej

czył, że według jego wiadomości,
Finlandja
estońskich i polskich,

54—ch

Wczoraj w Czwartym dniu rozpraw 64704
manifestan Ów uwagę skupiły mowy
obu
rokuratorów p.p. Jankiewicza i Rauzego.

skarżyła się

wać radę jeżdżenia po cudzym owo:
cowym, zasianym ogrodzie oddzielonym
od składu fabrycznego domem

lub

Sprawa

w Rewlu Seskis, W
Z Rygi donosżą: Przybył tu poseł łotewski
wywiadzie udzielonym przedstawicielom prasy, na zapytanie, jak się zachopoważnie trakto- wa Finlandja wobec projektowanej konferencji państw bałtyckich, oświad-

lecz

można

mieszkalnym

Z SĄDOW.

udział w konferencji bałtyckiej.
|

Finlandja weźmie

i In-

powiatowego.

3-0 Czy

—
Postawy,

Nr 64(1074

wo

2-0 Dyrekcja Zakładów nie prosiła o radę w jaki sposób dostarczyć

kwiatek biurokratyczny.
—

ŁO

nie straci blasków

i posągową formę

wprawia nazywa się „Ból”.
Na tem się kończy pierwszy

ranek.

po-

Autor nie tracąc z oczu życia, ogarnia obszerne dziedziny: sztuki, Widzimy zespół osobliwy.
Poezja i mu-

zyka składają hołd sztuce plastycznej

— ta nawzajem do/śmiałego pobudza
je lotu. Wolno przypuszczać, że naj-

trudniejsze zadanie stało się udziałem

Euterpe.

.

„Žycie artysty“ cechuje zdrowy, po-

ważny realizm, motyw
fantastyczny
jest zeń wykluczony. Kraina wyobra-

źni i uczuć jest muzyki ojczyzaą. Niewymowne,

nieuchwytne—ona

dźwię*

Mistrza - z utrzyma, mniej сеппу się stopi lub ków siłą, duszy ludzkiej przystępnem
w popiół zamieni, Dla tego trudno Czyni. Lecz życiowa rżeczywistość,

będą,

póki zgodzić się na środkową część

zda-

której sztuka plastyczna i słowo

po-

świata trwanie. W
przeciwieństwie nia jakoby „nigdy nie był młody” ten, Sągowe kształty nadać są zdoine, zdado pary obieżyświatów, którą tylko kto nie zdobył uznania tłumów, nie: je się być dla niej dziedziną mniej
co pożegnaliśmy,
nowi
ludzie na
scenie to typy dodatnie.
Świetlaną
jest dusza
Siostry.
Dobrze
czynić,

muszkę
uwikłać nieść pomoc sercem, myślą i czynem

widział ku sobie wyciągniętych dłoni,
matek
mówiących synom „bądźcie

właściwą,
Grieg chętnie podążał za Ibsenem,

mu podobni”. Takie uznanie kupić w jego wycieczkach w krainę fantamożna tylko ' ceną wielkiej zasługi, zji (Pser Gynt), ale muzyka
wióru!

ч
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GOSPODARCZY

KURJER

ZIEM

{

Poznaniu.

Targi

w

od 2

do 9

r.

chodni szczególnie

Miejskiego

Krzyżankiewiczem.

czysławem

Rolę, jaką odegrały Targi Poznań-

skie w gospodarczem życiu naszego
na uwa
kraju, trzeba mieć zawsze
dze, a zwłiszcza w nowym sezonie
i dalszym etapie ich rozwoju. Od lat
zawsze zwycięsko,

mi

bilans,

mając

wys-

początkowo
tawowej o charakterze
MiędzyTargi
krajowym powstały

narodowe.
Nadchodzące Targi zapowiadają
sią korzystnie. Kampanja przygotowawczą trwa już od kilku
Bliższych informacji w tym
udzielił nam w rozmowie

portowych 50. Ogółem
cyfry
działu Zagranicznego ebejmują

Wypra-

wie że 400 firm.

miesięcy.
kierunku
naczelny

Międzynarodowego

dyrektor

Eksport

skierowany

do

gospodarcze

Krzy-

kraju,któ-

wahaniom

krytycznym

re podlegało

Gdy np.

lecz tak jest.

europejskich: Czechosłowacji,

Austrji, Belgji,

Francji, Anglji, Szwecji,

Włoch i t.d. a z krajów pozaeuropejskich z Mezopotamji. Ogółem iuforWydziału Zagranicznego objęły

i dotyczyły 40 krajów.

nieco

te może

„Brzmi

paradoksalnie,

krajów

macje

i podlega obecnie w żadnym wypad:
ku nie wpływa na niekorzyść Targów
poznańskich.

—

nych

Czy przyjazd

gości zagranicz-

będzie liczny?

— Otrzymano zapowiedź przyjazwiosnę
du
różnych
delegatów
i wycieczek,
Lipskie
przedewszystkiem
z
krajów
bałkańTarz,fiaskiem,
poniekąd
spotkały się
skich;
zgłoszenia
nadchodzą
również
„gi Poznańskie rejestrują już liczne
zgłoszenia. Cyfry i materjały zgło- ze wschodu, zachodu i półaocy. Rząd
przyrzekł swoje poparcie i
firm, polski
poważnych

wę largi w Gdańsku w br. na
nie odbędą się, gdy Targi

wszystkich
szeń
w
udział
brały
które stale dotąd
zgłoszenia
tego
Targach, a oprócz
poważnych niezarejefirm niemniej
spisie dotychczasow
strowanych

Pewna

za siebie.

— mówi

wystawców

wych

gospodarcza

osmoza

orąz

S€*

łekcja firm mniej wytrzymałych pod
wzgiędem gospodarczym o tyle wpły-

nęła na pomyślne konjunktury, że w
Targach nadchodzących wezmą udział
wystawcy.
solidne firmy i poważni

Notujemy już cały szereg firm, które
wyraziły gotowość pokrycia wszela

kich zamówień,
się zobowiązań
dyt.

— Czy

podejmują
nawet
częściowo
na kre:

zgłoszenia

wystawców

wpływają fhormainie?
— Zupełnie normalnie,

jak łat ubiegłych.

Jako

podobnie

plus

obec-

ge nych Targów
będzie to, że teren
wystawowy zwartą tworzyć
będzie
całość; stoiska i eksponaty skoncenwieżą
wyłącznie pod
trowane będą

Górnośląską. Zachodzi już możliwość,
że nie starczy miejsca dia wystaw-

wych, wykończonych
—

no-

kilka

że wzniesiono

mimo

ców,

związku

wilen-

kupców

žydow-

ków podatku majątkowego
od
do:
mów
uig przy
uiszczaniuj
wyżej

na

Sprz.

pawilonów.

A udział zagranicy?

..Przedstawia się pokaźnie. Stała
nawiązana przez Targi z
łączność
państwami innemi gwarantuje udzia-

' ły przedewszystkiem: Ameryki, Anglji,

zgodził się na ulgi paszportowe oraz
kolejowe. Inne kraje zagwarantowały

Magi- czoną ną

8,02

PIĄTEK

38,97

38 92

39.03

Paryż
Praga

28.75
23,70

154, —
=

28,82
23,76

2868
2364

154.38 — 153 62
—
—

112,75

11306

112,49

Nowy-York

8.—

802

32,15

1.93

;3223 7

2265

Ziemskie przedw.

pozosta-

Zach. sł.

Józefa Obl.
Jutro
„ Ojca NMP]

nieporozumienia

będą j nowowstępujący

ost.zegające

do wykonania

0 g. 5 m. 30

URZĘDOWA.

swoim

słuczącze.;

wej, Hrubiszki p.gPotockiej, Zwierzy- nicy zagrozili strejkiem.
niec-Karolinka p. Pimonowa,
Pos— (t) Schronisko powiatowe
pieszka p. Aleksandrowicza, rządo- Święciańskie
otrzymało 10 ha

3007:

wych

złotych 608,—

O.

U. Z. i dyrekcji robót

blicznych i t. d.

WOJSKOWA.

-

— (x) Wyjazd
do

2295 22,50

Warszawy.

Obozu

pu:

Dowódcy KOW.
Dowódca

komendy

Wilno

p. gen.

Warownego

ziemi.
Wilnie

Święciańskiego w sprawie
mu

działki

majątku

ziemi,

przyznania

obszaru

Skarbiszki

dla

10 ha z

schroniska

powiatowego.

dniu wczoraj- '*
w
sprawach'

Pożerski wyjechał
w
szym
do Warszawy
służbowych
— (t) Podania w

Okręgowy Urząd Ziemski: w
uwzględnił
prośbę
Sejmiku

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY.

— Akademja
Towarzystwa
Wiedzy Wojskowej ku czci marsz.
sprawie od- Piłsudskiego.Z Towarzystwa Wiedzy
roczeń służby wojskowych.
Ko- Wojskowej otrzymujemy następujący
misaiz Rządu na m. Wilno podaje komunikatz prośbą o umieszczenie:

czasie

dom

od

Banku

Rolni-

osób
zainteresowanych, że podania w sprawie odroczeń
służby
wojskowej
z jakichkolwiek

czo-Przemysłowego, przy ul. Wileńskiej Nr. 12, za sumę około 12.000 bądź tytułów należy składać w Kodolarów. Według otrzymanych intor- misarjacie Rządu (okienko Nr. 4)
macji w tych dniach
zostały
całko- najpóźnej do 1 maja r. b.
wicie ukończone wszelkie formalnoZ uwagi na konieczność dołączaści związane z aktem kupna i prze- nia do podań niezbędnych
załączni-

— (i) Kapituły metropolitalne
Gnieźnieńska i Poznańska nade- kazania wspomnianej nieruchomości.
— (t) Odprawa
wojtów
grasłały panu Vice Wojewodzie podzię:
kowanie za nadesłane wyrazy współ- nicznych. W dniu
wczorajszym w
odbyła
się
czucia wyrażone przez p. Wojewodę urzędzie starościńskim
w depeszy z powodu zgonu J. E. odprawa wojtów pogranicznych. Pan
$. р. prymasa Dalbora.
starosta w obecności przedstawiciela
6-ej brygady K. O. P'u oraz oficera
SAMORZĄDOWA.
łącznikowego pouczał wojtów o sto— (x) Z posiedzenia wydziału sunku ich do wojska ochraniającego
pow. Wil.-Trockiego.
W dniu 17 granice Rzeczpospolitej. Pan starosta
marca r b. w lokalu sejmiku pow. wskazał na konieczność
jaknajdalej
Wil.-Trockiego odbyło się pod prze- idącego lojalnego stosunku ludności

Dorocznym

zwyczajem

Wileńskie Koło
Wojskowej

Towarzystwa

w

Auli

urządza

Wiedzy

Kołumnowej

Uniwersytetu im. Stefana Batorego w
niedzielę dnia 21 marca r. b. o godz.
12 w południe Akademię uroczystą ku
czci

pierwszego

gen.

dyw.

marszałka

Polski.

Józefa Piłsudskiego z okazji jego
ków, których skompietowanie pociąga imienin.
częstokroć za sobą dłuższy przeciąg
Przemówienia
wygłoszą: }. M.
czasu, w interesie osób ubiegających rektor Uniw. S. B. prof. dr. Marjan
się od uig! leży możliwie
najwcześ- Zdziechowski, inspektor armji Nr. 1
niejsze składanie

podań,

mowa.
—

o

których

POCZTOWA
(x)

Wstrzymanie

sieci telefonicznych

budowy

na pograni-

czu. Z powodu wyczerpaiia
kredytów wstrzymano budowę
sieci telefonicznych na obszarze przylegającym

do strefy pogranicznej.
tak samo ulgi dla wystawców na wodnictwem starosty p. Witkowskie- do funkcjonarjuszy K. O. P'u.
go, posiedzenie wydziału powiatoweKierownictwo tej budowy
spoTargach.
MIEJSKA.
go. Na posiedzeniu postanowiono
czywało
dotychczas
w ręku oficera
— W jakim stosunku
zostaj:
— (n) Uregulowanie
arteryj
utworzyć
stały etat lekarza powiatoTargi do Niemiec?
8
й: wego, a to w związku z przejęciem komunikacyjnych. W sprawie blo- łącznikowego przy wileńskiej dyrekcji
pocztowej p. majora Ertla.
— Przemysł niemiecki
pódczas przez sejmik powiatowy
budowlanych,
przeważnie
na
dwóch by- ków
— (x) Bezp'eczeństwo publiczTargów w r. b. nie odgrywa tej roli, łych szpitali państwowych,
Nowogrėdzkiem,
pojak rów- podniesieniu
ne
na poczce. Publiczność załatwiajaką obserwować można było dotąd. nież z powodu,
że włościanie prze- -między ul. Piłsudskiego a Smoleńską, jąca swe sprawy w Urzędzie PocztoZ powodu wojny celnej Targi Poz- stali korzystać ze szpitali miejsco- posiadających masę ślepych zaułków
pada często
nańskie
oby były żywym wyrazem wych i zwracać się zaczęli do leka- i prywatnych tak zwanych wjazdów wym przy ul. Wielkiej,
ofiarą
wszelkiego
rodzaju
ołożenia gospodarczego Polski orżz rza powiatowego. Następnie uchwa- i wyjazdów,
powstałych
wskutek nych osób, uwijających siępodejrzawśród
jk Ro”
na rynkach poza Niem: lono opracować statut powiatowego anormalnych warunków podziału tych
publiczności. Operacjom podejrzanych
cami.
Specjalny dział eksportowo-im- laboratorjum weterynaryjnego i prace bloków na parcele, władze
miejskie
Sprzyja, rzecz oczywista
portowy wzmógł swoją pracę w za- nad tem powierzono kierownikowi uchwaliły zbadać tę kwestę i w naj- opryszków
znaczny
natłok
publiczności przy o:
kresie zahamowania importu niemiec* tegoż laboratorjum
p. dr. Malickie- bliższym czasie zaprojektować we kienkach. Ponieważ plaga tych rzezikiego i w kierunku
ominięcia
Nie- mu. Poczem przystąpiono
do rozpa wnątrz bloków właściwe arterje ko- mieszków daje się coraz dotkliwiej
"mitc jako reeksporiera.
trzenia budżetów
gminnych, które munikacyjne;
odczuwać
publiczności,
Wileńska
— (m) Z posiedzenia miejskiej
— A udział Sowietów i ich zain- zostały przez wyższe władze bez
Dyrekcja
pocztowa
poczyniła
odpo17
teresowanie się Targami?
żadnych skreśleń zatwierdzone, gdyż komisji gospodarczej. Dnia
wiednie kroki u władz bezpieczęńwszelkie prze- marca odbyło się posiedzenie miej- stwa w celu zabezpieczenia publiczwydziat handiowy w Warszawie zło: pisy, dotyczące spraw oszczędnościo- skiej Komisji gospodarczej. Na posie- ności od operacyj złodziejskich.
tem w sprawie budowy nożyło formalne zawiadomienie, iż Rosja wych.
Również rozpatrzony został dzeniu
AKADEMICKA
gazet
interesuje
się Targami
i weźmie w plan prowadzenia
wzorowego
go- wych kjosków dla sprzedaży
—
Komunikat
Zarz. Bratniej
uchwalono
przyjąć
typy
budowy
odnich udział. Jak wiadomo Rosja oka- spodarsiwa
fermy
przynałężnej do
zuje wielką uwagę stosunkom gospo* szkoły rolniczej w Bukiszkach, wre- znaczone (na konkursie nagrodami Pom. U. S$. B. Wobec ukazania się
pismach
wileńskich
do- w niektórych
darczym w zachodniej Polsce i Ma- szcie po rozpatrzeniu szeregu spraw li II, na samą zaś budowę po
wzmianki
o
mającej
się
odbyć w
konaniu
należytych
obliczeń
i
sporząłopolsce, z tych względów, że ich nie diobniejszych posiedzenie zamknięto.
zna dostatecznie.
Następne
posiedzenie
wydziału dzeniu kosztorysu wyznaczyć prze- dniu 19 Ill 26 r. zapawie tanecznej
Zarząd
Akademickiem,
— Słowem—przerywamy — Targi powiatowego
odbędzie się w dniu targ. Następnie uchwalono stacje ben» w Ognisku
Bratniej
Pomocy
Pol.
Mł.
Akad.
U.
zynowe
wydzierżawić
na
termin
do
zapowiadają się korzystnie...
27 b. m.
iż
Tak. Posiadane przez nas zgło— (x) Sejmik pow. Wil.-Troc- 5 lat, tenutę zaś dzierżawną ma usta- S. B. w Wilnie komunikuje,
wzmianka powyższa została umieszszenia pozwalają tak sądzić, Rezulłat kiego kupił dom. Jak wiadomo lić Rada miejska.
— Poselstwo Sowieckie przez swój gminy te uwzględniły

Edward

Smigły
- Rydz i

dowódca Obszaru Warownego Wilno
gen. bryg. Olgierd Požerski.
|
Wstęp wolny za zaproszeniami,
które otrzymać można w Dowództwie
1 Dyw. Piech. Leg. Wielka Nr. 23.

ZEBRANIA

i ODCZYTY.

— Odczyt o Tatrach.

jutro

w

sobotę o godzinie 8 mej w sali Snia-

deckich wygłosi
Tatrach znany

ciekawy

prelegent

odczyti o

p. Jarosz.

Odczyt ilustrowany będzie przezroczami

i niewątpliwie

skupi liczne rze=

sze miłośników taternictwa w Wilnie
— Odczyt prof. Bohdanowi-

cza. Staraniem Koła nauczycieli przyrody i geografji szkół polskich
m.
Wilna odbiędzie się w niedzielę, dnia
21 marca r. b. o godzinie
12ej w
Zakładzie
Anatomji _ Porównawczej
U. S. B. (ul. Zakretowa 15) odczyt

prof. K. Bohdanowicza na temat:
O wycieczkach zoologicznych w
koncu

zimy i na począlku

okolicach

Wstęp

Wilna.

wiosny

dla nauczycielstwa

w

wolny.

— Cuda Egiptu i Chin ujrzymy wąiponiedziąłek na fascynującym
odczycie j. S. Dzierżbickiego w Sali
Śniadeckich w dn. 22 b. m.
Będzie demonstrowana įolbrzymia
ilość (200)
nowych
niewidzianych
dotychczas, a niezwykle pięknych obrazów świetinych. Na ekranie ujrzy-

my wspaniałe zabytki Egiptu według
kolorowych
fotografi
z
natury:
olbrzymie świątynie, obeliski, niezwykłej piękności święte wyspy na Nilu,

a

|a
jąca

djalogom

i

„Rosmersholmu*

się moc złegu czaru wzmaga, a ofiajest ry odporność zanika.
Zakazanego owocu — smąk zaJeśli podobne

akcji

„Upiorów”

„Borkmanna“

trudną do pomyślenia.
zadanie autor „Życią artysty” rozwiązał pomyślnie, wolno stwierdzić,
iż
v zadanie to łatwem nie było.
Weźmy pierwszy z brzegu przy-

kład, posłuchajmy, co mistrz Jerzy
mówi na wstępie aktu drugiego.

#>

į,

dzi-

Sejmik pów. Wil.-Trockiego, nabył w do wiadomości
Wsch. sł, o g. 5 m. 53.

19 oi

skutek

o OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA:
— (0) Groźba strejku.
Wobec
kiej parcelacji na gruntach prywat- tego, że zarząd fabryki
masy drzewnych, położonych
w obrębie miasta, nej i papieru w Kuczkuryszkach
zamają być wysłane do właścicieli grun- lega od miesiąca
prawie w uregulotów: Popławy-Markucie p. Puszkino- wariu należności robotnikom, robot"
pisma,

niedopuszczeniu

31980

321.40

Londyn

werkowskich,

Podobne

7,93

32,57

32,73

terenach

jących w granicach miasta.

Kupno.

КвФ NIK

Holandji. Belgji, Włoch, Rosji, Estonji,

w Poznaniu p. Mieczysław
Krzyžankiewicz.
na Daleki Wschód, Japonji, Stanów
Na zapytanie, czy VI MiędzynaroZjednoczonych,
Afryki połudn.
lndji
dowe Targi w Poznaniu odbędą
się
i
Egiptu.
Import
zaś
z
następujących
w przychylnych
warunkachi mogą
—Położenie

MIEJSCOWA

Jednodniówka

Anglji,

Łotwy, Finlandji, Szwecji, krajów bał:
kańskich i t.d. Z krajów
pozaeuropejskich skierowano eksport do Turcji,

Targu

liczyć na powodzenie dyrektor
żankiewicz odpowiada:

sk ego

(w)

sz

prowadzi ożywioną działalność infor- skich,
Papiery wartościowe
macyjno-handlową, O ile chodzi o
(w
Pożyczka dolarowa 76—
$*
—
(w)
Ulgi
w
płaceniu
pocyfry
w okresie od 1-go listopada
kolejowa 125,00
.
datku
majątkowego.
Ministerstwo
ub. r. do marca rb. wydział ten u- Skarbu powiadomiło Izbę Skarbową 5 pr. pożycz konw. į34,50
dzielił informacji w sprawach eksporpożyczk, konw,
dla płatni- 44,5 pr.proc.
listy zast.
towych 318 firmom, w sprawach im- w Wilnie o przyznanych

tego

fakt, że z instytucji

inaczej—kończy

KRONIKA
—

— (n) Dzika parcelacja.

myśl

stanie przedłużony na 6 miesięcy, zaś pomiarach dokładnego planu z ozna- turalne. Dziś o godz. 5 po poł. w
pro- Ognisku Akademickiem odbędzię się
korzystający z odroczenia będą opła- czeniem na nim uzasadnionego
parcelacji z uzgodnie- posiedzenie komitetu organizacyjaego
cali tylko 1 proc. kary za zwłokę— jektu dalszej
Rozporządzenie to ma dotyczyć wy- niem takowej z planem [regulacyjnym akademickich kursów
maturalnych.
że w |razie Kursy przeznaczone są w pierwszym
podupad- miasta z zastrzeżeniem,
łącznie właścicieli domów
niewykonania
tego
w najkrótszym rzędzie dla tych słuchaczy, który zołych na skutek ogólnego kryzysu.
czasie
przystąpiono będzie w myśl stali obcięci podczas ostatnich egzaGIEŁDA WARSZAWSKA.
Ustawy w przedmiocie rozbudowy mindw.
do wstrzymania
wszelkiej parcelacji
18 marca 1926 r.
" Niezależnie od tego przyjmowani

Zagranicą
urząd Tar- się głównie kwiesiją obecnego krySzwajcarja
z górą 40 swoich re- zysu. Dochód z jednodniówki
prze- Stokholm
prezentantów i korespondentów.
znaczony jest na zrujaowanych przez Wiedeń
Wydział Zagraniczny M.U.T.P. kryzys ekonomiczny kupców żydow- Włochy

sobie

Wymownym

i znaczenie.

drogę

dowodem

będzie

bezpośrednio.
gów posiada

dodat-

wyrąbywały

czy

skromnie dyr. Krzyżankiewicz.

wych Izb Handlowych, zrzeszeń im- Związku
Kupców».
Jednodniówka
porterów i eksporterów,
bądź to obejmuje 4 sironice druku, zajmując

już sześciu z roku na rok Targi Poz*
nańskie postawione na właściwym
poziomie,

okazują zaintere-

pokaże,

W

podatku—

sowanie na tekstylja i drzewo.
skich. W dniu wczorajszym 18 b. m. Dewizy i waluty:
Zspewniišmy sobie oddawna dro- ukazała się jednodniówka w języku
Ę
Tranz.
gą współpracy łączność z zagranicą żydowskim p. t. „Der Krizis* wyda- Dolary
8—
bądź to za pośrednictwem
naszych na staraniem «Żydowskiego Komitetu Belgja
3265
320.60
placówek zagranicznych,
obcakrajo- Wzajemnej
Pomocy _ Wileńskiego Hoiandja

Poznańskiego p. Mie.

Targu

Urzędn

1926

dyrektorem

z

Wywiad

maja

wzmiankowanego

* tego zarządzenią termin płatności po- strat zażądał od właściciela majątku że tańce w tym dniu nie odbędą się.
datku majątkowego od domów
zo0- Werki złożenia opartego na ścisłych
— (t) Akademickie kursa ma-

WSCHODNICH

Francji, Grecji, Łotwy i Rosji. Ротаtem zapewniony jest udział Odbiorców z krajów
południowych: i południowo- Wschodnich, zaczynając od
Czechosłowacji.
Większe
kraje za-

Międzynarodowe

VI

SŁOWO

nieraz, - gdy ludzkie

«Rzecz dziwna:

(spojrzenia
Padną na pracę, bezwiednie artysia
Własne swe dzieło inaczej ocenia,
Ze zdania tłumów bez zdania TP

wsze

rięci. —

Teraz chwila,

mać pieczęć na drzwiach

by

zła-

niedostęp-

nego pizybytku Mistrza.
Jan gotów
na wszystko. Urok
kusicielki jego
duszę niewolną czyni, zrobi, co ona
zechce, choćby „piekieł podwoje otwo*

rzy”. jej myśl za cudami nie goni,
Tytanów roboty ona nie wymaga. Na

piekieł podwoje...
może
przyjdzie
czas, teraz musi być spełnione zada*
nie skromne i proste «otworzyć drzwi
sia
Jan się wije
| prawdy szuka, jej wyroków chciwy. do pracowni Mistrza».
wolą obcą spętany. Władna w nim,
eśli ma duszę świadomą, to zoczy
Śoddali wyrok przyszłości... Szczęśliwy woła obca łamie
nakaz
obowiązku,
Kto duszą patrzy poprzez tłumów Zdradza, otwiera przybytek wzbronio.
у
foczy4

Korjoian ny, Rubikonowy

Tego ostatniego zdania
by nie

próg przestąpiony.
lzabeła ogląda tajemnicze obrazy-

w CeShakespeare

wykrztusił.

загге, w Henryku VI (część 2-ga) zdaje się jej, że czyja w duszy
Schiller w Dziewicy Osleańskiej, w sirza:

„Ty wiedz że wszystkie uczuć
Twoich
skarby nie są mi obce*.
nie

осе-

odmiennie

Dymitcze, cokolwiek

Lecz

mia trafność zdania tłumu.

Jest to złudzenie.

oto w tej chwili chowzi, Każdy przyzna, iż to skądinąd głębokie rozumow
czarodziejską
wanie — różdżką

dźwięków

chór przemienić —

a*orzechu

Złudzeniu

Księgę . duszy

podniosłej wzrok Izabeli zbrukać mo-

przed:

że, lecz pisma

jej

Niepostrzeżona

przez

pojąć

nie zdoła.

Jana,

kładzie

chusteczkę na sztalugach, by Mistrza
o przemocy swej i o znieprawieniu
ukochanego ucznia uświadomić.
To
rozkosz zemsty, wyrównanie starych
rachunków.

stawia trudne zadanie. Może Jerzy
Mistrz — tonów dokonać to zdoła.
Każdy z jego uczni na tym twardym
połamał,

napewno by ząbki

Mi-

uległ Mistrz, jeśli wczo-

Teraz pewna swej władzy oczaraj uwierzył, iż w duszy Jana prysł rowanemu
artyście swój portret
maOna
zaś!
czar „letniego ranka”, Gdzie
lować
każe.
Po
pracy
nagroda
go
zaklęty
jak
,
oczyma
przed
mu „ciągłe
nie
minie,
ona
sama
po
nudnym
bazapaleńca,
stoi* (Ujejski). Widzimy
znowu

przy pracy nad portretem Iza+ ronie, tak jest Spragnioną

go

beli. Gorączka twórcza

Uroczą zjawę, która mu przed

mi duszy tańczy, w linjach
uwięzić pragnie,
roboty

Lecz i Izabela

ogarnia, jącej pieszczoty wiosny

ocza- Kochankowie znikają w głębi ogrodu.
Wybiła godzina, gdy Mistrz swo-

rysunku

ich troje, każdy

nej niechać nie zwykła, jak ów gro- niu, odpowiedniem swemu
źny źwierz z Dżungii Kiplinga, który rowi. Mistrz ogiąda prace
trwa na tropie, aż ofiary dosięgnie. czyni. Trzpiotowaty uczeń
O prącowni

podnieceniu,

uwikła,
isa

znowu

artysty. Zastaje Jana
go w

zawładnie

hardego

widzieć

złoią

przędzę

jego
'

W

Osobą,

a

artysty-

—

i

o czem

wie

pocisk zatruty, salwuje
przed gniewem Jana.

całe wa
ten

wesoło

rzuciwszy

ucieczką

się

go złodziejem,
sięgającym
po
cudzą własność, za którą on złotem
zapłacił.
„Panu płacę policzkiem”.—

Rozpętała się burza.

Ogarnięty

bó-

lem i gniewem
Jan pędzi do hotelu
barona, lecz dośięgnąć go nie może,
jest tylko świadkiem odjazdu pysznego «Szmoka», wiodącego za sobą na
złotej obroży, w pełni krasy
«pora-

trytony, węże—w pstrym ładzie, cały
szereg postaci symbolicznych i istot
zagadkowych dia których trudno znaleźć określenie, w słowniku mitoloA to
zoologicznym.
gicznym lub

przepychem,
wszystko oblane barw
jakiego oko ludzkie nigdzie indziej w
świecie nie widziało.
Szczególnie jaskrawą jest czerwień,
barwa najżywiej łechcąca niewybred-

nek letni» z jego fijołkowym błyskiem
Oczu.
ny wzrok tłumu. I całość tą—Mistrz
Nieprzytomny, w uczuć rozterce— tchnieniem swego genjuszu
ożywił,

sponiewierany
Ariel, wraca do pra- mimo to nie wzniósł się, w tych obcowni-tam nowy grot, na klamce razach, na wyżyny
żyje w
sztuki,
list Mistrza z zarzutem zdrady i jej nich pięknoi nieprawda.
Piękno u:
dowód rzeczowy.
Straszne zarzuty... wagę przykuwa, wzrok łechce i mani,
<zdraj- lecz do duszy nie przemawia, Obrazy
zdrajca—szczególnie
złodziej,
swój
przekłada.
<My
łodzią
na
Ale „groby żyją” to tylko zwrot retym fa te możnaby nazwać, wzorem jaskrąZ
sercu.
w
dynamit
to
ca»,
morze...
a
potem
zjemy
kolację
w
toryczny, w rodzaju tych, w których
się miłował Victor Hugo. Cały jednak oberży. Chodź, bajka sądzona dziś talnym ładunkiem wybuchowym, Jan wych efektów.
przez znika w głębi ogrodu.
Wielu mistrzów pędzia i pióra uwykład o sztuce utrzymany na wyso- nam». W radośnem upojeniu
Tymczasem
Mistrz
trwa
w
pracy,
tarasy
i
ogiody
podążają
ku
morzu.
ciekało
się skwapliwie
do środków
kim poziomie, kończy się silnym pełBaron, okiem czujnem,
šledzi w pięknym sonecie ku jej chwale podobnych, dla
przykucia / uwagi
nym akordem:
«Tak też sztuki kwiat strzela do góry

zdradę, której przeszkodzić nie umie i mówi:

Partenonu

karę

linjami,

farb tęczową tre-

ści:
Lub Dantejskich tercynów ałeblańską
Ё
[powieścią
Wiarą, co ją duch ludzki w świątyń

i

Dźwiękiem

fletni,

[zakiął mury

ofłarą,

bohaterów
cnotą
I wszystkich górnych wzlotów wieczną

„ [dumą złotą»

na jutro obmyśla.
I Jerzy z okien pracowni dojrzał,
co się słało.
Wraca do sztalug. —
Seree bólem drgające—w pracy twór*
czej zapomnienia szuka,a tu na sztalu-

gach... chusteczka
dowód

zdrady

Izabeli,

Cyrcejskiej mocy kusicielki,

ucznia

|

«Ргасо
Dłoń twą włóż mi. na skronie, ty coś
[zmienić zdolna
W harmonję bólu jęki, mrok ubarwić
Okaż twe

rzeczowy

ukochanego

<

i

Jak

A

hen —

Jak matka,

[tęczą,

miłosierdzie duszom,

które

ljęczą!

tłumu. Tium zawsze jąskrawości jest
żądny. Wiedzą o tem dobrze fabry-

kanci wszelakiej literatury.
Jaskrawość w oczy się rzuca, na
obraz jaskrawy, każdy zwróci uwagę,
choć wytrawnego oka ona nie oszu-

ka.

Obraz oddany w barwach
prooraczami brzmiąca
stych, pozbawiony przynęty ozdób,
piosnka poina
co ku dziecku wyciąga na usidlenie uwagi widza obliczonych,
nad

[ramiona
zdobędzie ją tylko swoją siłą, pięknem
Przynosząc ukojenie, bądź błogosła- i prawdą. Zdobyć uznanie krocząc tą
ujrzymy,
jeno
dowiemy
się
o
okoliczzaniepokojenie
nieobecnością
Jana,
[wiona
.
drogą, to trudne zadaiie,
który przybywa tylko ku jego koń- nościach, towarzyszących nagłemu jej
W tym nastroju—praca nad «BóTę drogę obrał sobie właśnie
cowi. „Fijołkowy błysk oczu* zapalił 'wyjazdowi z baronem.
«Każda kobieta jest Żydówką»,— lem» postępuje szybko, aż pada z autor „Życia artysty". Pogoni za tamu duszę, zapomniał O manowcach,
publi- ust Mistrza słowo:
obrawidz w jego
nięmi efektami,
jakiemi zła gwiazda go wiodła, w du- powiada žydowsko-niemiecki
Dzieło skończone.
harszy mu grą skowroukowa
pieśń cysta Miintz w książce „Wir Juden*
zach nie znajdzie — zato barw
Skończone, dokonane... Na scenie monję, linje śmiałe, — sporo myśli i
szczęścia On by uczuć swych
ża- poświęconej gloryfikacji Żydów. Pararem dziś głaz do życia powołał — doks ten brzmi zabawnie, ale jest w widzimy złowieszcze znaki—niepokój, uwag głębokich a trafnych.
Akcja i
a wzorem mu siużył najpiękniejszy nim niuch prawdy. W. opętaniu na- przebiegają nieznane postacie, wiatc— psychologia osób działających, prze-

W toku wykładu

Misiiz

zdiadza

' Jutro w ostatnim akcie już jej nie

miętności, lzabeia
jest Żydówką».

«każda kobieta zda się—niesie

i..

jakieś wieści smutne.

skupie-

też pełnem tętnem
żyje na płótnie „poranek letni”.

i uwagi

Mistrz drgnął, zasępił się, jedno
i jego twórcę
spojrzenie na obraz

prowadzona konsekwentniei logicznie.
Hzieny przePo nocy przygód i wrażeń zaświ- pochód ze zwłokami— jana. Ostatnia piękny, Mistrza pełen
powagi i podtat ranek. W nowej odsłonie Jerzy scena odbywa się bez słów, jeno niosłości, Ariela uroczy, lzabeli i Rei-

wykład

garni, targany. wichrem

charaktepierwszy

maluje najmniej

zdo-

Chciał Paa wywołać wrażenie

wyjaśniło

mu

mart-

Įwoty

To jest fałszywe— przecie groby, żyją»

położenie.

i posępny

Strapicnego

3

<Żie — za radą czyją

Chyba
groby
póbielane? Uczeń
djalogu czuć, jak trzeci „Mistyk” prosi o wyjaśnienie.

ukorzy.

*zno-romantycznym

w

go

w jakiem

pragnęła. Teraz

który cmentarz
bywa uznania.

w

tak drogo płaci,
miasto

Bodaj,
że
jednak tym
razem
Izabela nie zwykła wypuszczać z
mistyk
miał słuszność. . „He
has
aż ją do dna
awaken from the dreams of life* po- z rąk czary rozkoszy,
wiada Shelley o zmarłym przyjacielu wychyli, Oto zdobyła zaproszenie na
w elegji <Adonais». „On się ocknął wielkoświatowe zebranie dla Mistrza
ze snów życia". Czyli życie ziemskie, i barona na wieczór, będą więc zato sen złudny,— dla duszy nieśmier- jęci. Tymczasem porwie Ariela, spęby użyć
telnej — prawdziwe — za
grobem tanego w blaski fijołkowe,
zakwita. Z tem się każdy zgodzi. szczęścia tak, jak ona to rozumie.
Groby mówią do nas, pouczają
nas Wieczór zapada. lzabelz,—zda się jak
o przeszłości i przyszłości — i głaz wieszczka z promieniami miesiąca —
pracowni.
Upojonemu
bywa wymowny, choć go za martwy zawitała do
przedmiot
poczytywać
zwykliśmy. rozbieżnemi wrażeniami Janowi plan

im uczniom zwykł udzielać wykładu. kwiat życia, to

niewykona-- Przybywa

Z blaskiem poranku zawitała

orzeźwia-

powiewów.

<Waszej mowy zwroty
Mistrzu niezrozumiałe
«żyją groby?»
<Pojmie to każdy, który patrzy w
[życie»

tym

Przerywa

wychodzi.

chłodem

pogrążony

w

pracy,

Dynamit

stoi nad sztalu:

bólu.

Przed

Jana, oknami śpiewa grajek uliczny, zbyieczny w dramacie--zapewne potrzebny w części muzycznej.
Jan śpi po chmielu pierwszej cza-

ocieszają koledzy: obraz jest śliczny.
eno trzpiotowaty
uczeń
pierwszy,
wnosi rozdźwięk do hymnu pochwał,—
oto daje do zrozumienia,
iż istotnie
piękną być musi ta, za którą
baron

ry rozkoszy, lecz przebudzenie czeka
go marne. Oto list od barona. Nazy-

zrobił swoja. Oio zjawia

grają muzyki

się Sżkice postaci:—Siostry

dzwony żałobne.

Komu nie są pamiętne wspaniałe
płótna Rubensa w Luwrze, apoteozujące Królowę Marję de Medici? Czego na tych obrazach niema? Obok
pięknych postaci ludzkich, w strojach
wspaniałych—amorki, dobre i mniej
dobre genjusze, kardynałowie, bożki,

chena

trafny.

, Obok zalet artystycznych, wartość
jego jeszcze wzmaga, wysoki poziom
:
etyczny myśli autora.
iecz
Warto przeczytać ten utwór,
by go ocenić, należycie przeczytać raz
„Este.
jeden—to mało.

ег

4
wspaniałe posągi bogów,tkrólów, ka- Sekcja Kulturalno-Oświatowa S$.
łanów, obrzędy misteryj Ozirisa i urządza pod kierownictwem p.

Miejski Kinematograt

Niezwykłe „zmar”

U.P.
B.
zydy, słynną
«księgę umaiłych», a Tokaja, wieczór bajek, gier i zabaw
nawet i ostatnie sensacyjne odkrycia dla dzieci urzędników państwowych,
w grobowcu Tutankhamena — wspa- Początek punktualnie o godzinie 6-ej
niałą złotą mumję faraona w kolorach wieczorem,
maturalnych. Nadto prelegent demonTEATR i MUZYKA,
strować
będzie archaiczne
zabytki
— Reduta w teatrze na Pohulance
sztuki chińskiej, olbrzymi ołtarz margościć
będzie dzisiaj zasłużonego, czcigodmurowy, gna którym
cesarz corocze nego Jub'lata
i znakomitego artystę dyr.
nie przepraszał swego ojca — niebo Solskiego, który w tym roku obchodzi 50-0

twychwstanie*.

v,,

Melegjany pow. Święciańskiego zdarzył się ciekawy wypadek.
Mieszka-

niejaki

strzeliste, święte

ki, arcydzieła z przed
dobyte z grobowców,

góry,

pomnie

2000 lat,
a mogące

wypod

wzgiędem piękności rywalizować
dziełami sztuki greckiej etc.

z

Prelegent mówić
będzie o najwyższych zagadnieniach rozwoju duchowego ludzkości — o świadomości kosmicznej, ojwtajemniczeniu, reinkarnacji, o kosmicznych
tajemnicach
zewartych w budowie
piramidach,
przytoczy
tłomaczenia
odwiecznych
papirusów i świętych tekstów
chińskich, pełnych wzniosłego duchowego piękna, a jednocześnie rozpatrzy
zagadnienia
tradycji okultyzmu:
al-

nych

Reduty

konc:rt z udziałem nestora

ki na

rażeniu

będzie hołdem

złożonym

celu

złożyli

poruszył

:

teozośji i spirytyzmu

włącz*

Biietyfw księgarni Stow. Nauczycieistwa Polskiego Królewska 1.

SPORTOWA.
— (| „Ping-Pong" i popis szermierczy. Nadchodząca niedziela będzie obfitowała w atrakcje sportowe:
o godz. 12-ej spotkanie międzykiubo-

we w „Ping-Pong*
pomiędzy
$-em a Z. T. G. S. w lokalu

twychwtałego.

pia-

Burak

Na zakończenie

Oświadczył, że będzie
żyć
przez 20 lat, Niezwykłe to

Wilno

jeszcze
zdarze-

przez miejscową

Zatrzymanie
wych

—

Koncert.

Wilna,
gdyż
towarzystwami

odbędzie

poza
„Ping*

W

zawodo-

nedzielę,

się koncert

U.

RÓŻNE.
— Osobiste. Red. Słowa p. St. Mackiewicz wyjechał wczoraj na kilka dni ao War»
- SZAWY.

—

(x) Kupno samochodu

kapitułę metropolitalną.

przez

Jak nas

informują, kapituła
metropolitalna w
Walnie zakupiła
w ostatnich dniach,
do własnego użytku, jeden samochód
osobowy maiki „Berliet“,
— (w) Kasa Chorych
contra
Wilenskoje
Utro.
Zarząd
Kasy

Chorych zwrócił się do p. prokuratora przy
Sądzie
Okręgowym
z
prośbą o pociągnięcie do
odpowiedzialności sądowej
redaktora odpo
wiedzialnego «Wilenskiego Uira» za
umieszczenie w dniu 7 marca r. b.

wskutek

na tyle z

kiórzy

na z prawdą i
Kasy Chorych.

zniesławia

komego zmuszania przez Kuratorjum
Wileńskie uczni gimnazjum białoruskiego do wzięcia udziału
w pogrze-

Obrony

Towarżystwo

z

doku-

Zawalna

Wił. Dyr. P.K.P.

micznej

chemiczna,

Ia

Dla

kursów

KONICZYNA

11

rano, w mieszkaniu prywatnem, przy
ul. Wiłkomierskiej 12, odebrał sobie
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sta-

skutkiem

racji samej nie szkodzi
kowi, zaszkodzić może

W wypadkach klinicznych, które myślność

osób

ope: 26 poprawa następuje dopiero po ro- krwi staje się normalny,

Się osobni- ku. W takich wypadkach, jeżeli kont.
tylko
Iekko- roli lekarskiej niema,
często
uważa

odmłodzonycii

Pacjenci poddali się operacji, zwanej
wazoligaturą, tj. podwiązaniui przer-

Dr. Benjamm napisał sy, aby indywidua mniej wartościowe
and Record“.
rozprawę p. t. „Nowe wyniki klinicz- uczynić.
: niepłodnymi.
AL,
wazoligatury podług
Steinacha“,
Nigdy po operacji nie zauważono
następstw.
ecz pojawiła się równocześnie w szkodliwych
1
=

! zykach angielskim i niemieckim.

Mimo to poakreśla

dr. Benjamin,

otoczeniu.
Jednakowoż

także

ramienia, na napór krwi i lekkie
większenie

serca.

Podwiązanie
jednej
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stronie
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tylko

wypadki,
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ciała. Po ośmiu
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sprase,
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się na zadyszenie.
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mężczyzna czterdziestoletni",

się jak

Operacje
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pozbawionych chęci do życia
po-
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Ramię odzyskuje

nietylko pacjentowi, lecz
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metody dia Sieinacha, znajdujemy sowali już dawniej lekarze angielscy objawy starcze i połączone z nią dowyczerpujące referaty w czasopismach Langhėim i Clark nie w celu odmło- legliwości znikły.
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„ Po wiecu obałamucony tłum

Prof. J. Muszyński. — Sprawa gazów

Magistrat.

W.Z.P.
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gabin
tu.

|.

miejscowego staiosiwa i ma- Ze

był się wiec bezrobotnych, na
rym zjawiło się kikudziesięciu

m. 81

om

się ekscesów.

gistratu został obsadzony przez wojsko i policję. W środę przed
południem stosownie dozapowiedzi
od.

1

Warunki dzierżawy można rozpa- "1 fedzaptego,

poinfor-

mowane o uchwale wiecu.
To też w dniu
następnym

sprzedawana

Sala Śniadeckich

Mickiewicza
S

wszystkich bezrobotnych,

na uli- przed uumem i złożył vdpowiednią
;
cach.
deklarację. Prezydent miasta w odpo*
W ciągu tygodnia propagandy odnie
tłumu
wiedzi oświadczył, iż do
będą się w Wilnie Šaansi
zadoščuc
może
nie
że
i
wyjdzie
zyczyty: 21.li-Kapit. Chromy — Walka
chemiczna w czasie wojny światowej nić żądaniom delegacji,
Po powrocie delegatów do tłumu
i wnioski na przyszłość,— Dom Ofiz niego padać wrogie oOkrzyzaczęły
cera Polskiego ul. Mickiewicza o g.
Podburz
ki.
any ciągie przez agitaio5-ej p. p.; 22.Il—p.

trujących

od miasta, Sk

następnym przed południem zwrócić trywać codziennie w kancelarji Magisię masowo do miejscowego magistralu z domaganiem się zatrudnienia straiu w godzinach urzędowych.

miary. Starzec który, odzyskał częścio- lata. Symptomata odmłodnienia
sta, ią
wo młodość, łatwo ulega pokusom i się coraz widoczniejsze.
Z opisanych klinicznych
wypadW Ameryce poddało się kuracjom waniu kanału odwodowego, wypro- nadużywa. siły odzyskane. Diatego:
nie zmieniali ków weźmy np. wypadek „98“. Dostarości podług obliczeń przypuszczai- wadzającego w sposób normalny ma- radzi, aby po operacji
O naj- terje rozrodcze z odnośnych gruczo- trybu życia natychmiast. Jeżeli do tej tyczy 69-letniego nauczyciela muzyki,
nych przeszło pięćset osób.
й
zastosują się przestrogi, wówczas nie Skarżącego się na zanik sił fizycznych
nowszych kuracjach w stu czterdzie- łów na zewnątrz.
przeprowadzonych:
Była io operacja
dla pacjentów grozi im żadne niebezpieczeństwo.
i umysłowych, na osłabienie prawego
stu
wypadkach,
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przeforsowały uchwałę, ażeby w dniu
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Z
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K. P. Leonard
- Alfons Dudo.
Ustaiono,
że
Dudo w dniu wczoDubicki — Gazy
bie arc. Cieplaka w dniu 16 b. m.
komunistycznych tłum przełamał
do trujące. Gmach Poczty, wejście od ul. rów
Jak się dowiadujemy,
Kuratorjum rajszym o godz. 8 rano przybył
policji, lecz natknął się nakordon
Świętojańskiej, o godz. -7-ej wiecz.
nigdy z podobnym
żądaniem
nie Dyrekcji na zwykłe zajęcie i z powoprzyna kordon wojska,
tychmias
t
ai
du wszczętej rewizji kasy, powierzo- 23,11 Kapit. Chromy— Jaką rolę winwładz
wojewódzkich
przystąpiono
do piombowania liczników na iaksometrach. Specjałna komisja techniczna
dniu
i oplombowała w
sprawdziła
wczorajszym
Osiem
liczników. Kopodlegną
maszyny
lejno wszystkie
oplombowaniu,
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Przeciwgazowej będzie
nalepki 10 groszowe,
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w jednodniówce „Gazy tiujące*, wy:
danej przez Wileński Oddział Towaniachi

W dniu wczorajszym o godz,
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i — 47;

Nagrodzki

rozpowszechnianiu

rzysiwa Obrony Przeciwgazowej Jednodniówka jest do nabycia' w księgar-

Samobójstwo kasjera

— (w) Interpelacja białoruska.
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oraz różne
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nistracje teatrów,

nicy i artylerji),

Katedrze

rażem.
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(bez kanianki)

przedsiębiorstw

Nasiępnie wojskoz
— Przedsiębiorczy złodziej. Dn. 17
b. m. w pobliżu oomu Nr. 13 przy ul. Sło: orkiesirą przejdzie przez ulicę Mickiewiańskiej Henryk Siawczyk (zam. w tymże wicza i z powrotem, a następnie oddomu) wyrwał z ręki Stanisławowi Zuchow= będzie się pokaz
urządzania
zasłon
R
(Dolna 13) zegarek z dewizką poczem dymowych (dymy nie
trującel)
Kio
zbiegł.
staRE Okradzenie w kościele. Aleksan- zechce zapoznać się z obecnym
i walki
drowi M:kołajczykowi (Legjonowa 2) w cza- nem gazów trujących
chew

akiów

L

Uprasza

już

że

opadli

sił

ciwgazowej.

lono.
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Tow. Obr.
sprzedawało

zowej urządza w całej Polsce tydzi<ń
propaganay od dnia 21 do dnia
27
marca r. b. W Wilnie w niedzielę 21
darskie Riżbiety Parafjanowiczowej i K. Gie- marca o godzinie 12ej
w południe
ranimowej. Straty wynoszą 8 tys. zł.
Katedralnym
placu
na
W maj. Worniany spłonęła stodoła odbędą się
Jana i Michała br. Tyszkiewiczów. Przy: ćwiczenia w maskach
różnych
OdOZ pożaru oraz straty narazie nie
usia- dzietów wojskowych (piechoty,
kon-

sie

paryskiego

przysposobienia wojskowego w, Strzel-

nia się z ogniem
spłonął dom
mieszkalny,
stodoła, chiew i inne zabudowania
gospo:

instytucję

Jak podaje pismo
białoruskie, które
się ukazało w
dniu
18 b. m.
<Za
prawdu»—posłowie białoruscy wniosą

Tydzień

wojsko«

wym przez Helenę Szostarową zostali ranieni szeregowcy 3 kompanji K.O.P. Strasik
i Matysiak. W drodze do Szpitala Surazik
zmaił”
— Pożary. We wsi Zahoranie gm. Dokszyckiej wskutek nieostrożnego obchodze-

116 zł, gotówką
artykułu pod tytułem «Ratujcie nas», kieszeni
menty,
którego treść rzekomo nie jest zgod-

2 seije

iolux'u.
trenującym szybkie biegi, to też przy
folwarku miejskiego Zuki obsza: Gęuzzey,
:
:pu wanie DZ
końcu już prawie ulicy Kolejowej
*We wtorek w godzinach wieczo- rem 98, 83 ha, położonego o 3 kim ma
as
OKAZJA
dognał «adySzanych
rzezimieszków,* rowych
we Włocławku odbył się
mebli
я
Usuwanie podbródka. лъа | Garnitury
ю

nieostroż-

się z karabinem

i wzrusza!

SERADELA

czebnej A. Z. Su (Bakszta 11) odbę— Mąka Srula Milchitera. W
nocy dalei biedz nie mogli,
Przy rewizji znaleziono u miłych
dzie się popis bokserski przy udziale na 18 b. m zatruła się mąką kupioną u
nocnych
4ch par czołowych pięściarzy A. Z. Smia Milchitera (Sołianiska 42) rodzina przechodniów
kilka
par
Zembłows-ich (Sokola 25), składająca się z wytrychów i ślepą latarkę. NiefortunSu. W dniu 21 b: m. o godz. ÓEj pięciu
osób. Pogotowie ratunkowe udzieliło nych
doliniarzy osadzono w więzieniu
wieczorem
odbędzie
się doroczne poszkodowanym PI
pomocy. Docho*
*
(w)
śledczem.
walne zebranie członków sekcji wioś- dzenie prowadzi IV kom.
|
— Ostrożnie z bronią. We wsi Buj- unnznZAERRANRORNRANAZNNNNANZNE
larskiej A. Z. $u
w iokalu
klubu
obchodzenią

posywa

В

— Wojna

ulicy Kolejowej. Policjant przyśpieszył

torem p. sierżantem Wł, Krukiem, Mickiewicza i Tatarskiej), a w dzień
poczem nastąpi rozdanie nagród przez koncertu przy wejściu na salę.
p. pułkownika Czumę.
WYPADKI I KRADZIEŻE,
O godz. Sej wiecz. na sali ćwi-

ki gm. Para'janowskiej

który zachwyca,

JĘCZMIEN

godziną
Raduń.
dwóch
kręcących się przy

kroku, co widząc dwaj nocni space*
rowicze rozpoczęli formalną ucieczką
i nie krępując
się się względami
innemi _ Niewiadomskiego przyzwoitości rzucili się
ny popis szermierczy. Popis obejmie między
co sił w
spotkania na florety szabie wycho- cykl pieśni p. t« „W wiejskiej cha- nogach w ulicę Kolejową. Rozpoczął
wańców gimnazjum Św. Kazimierza cie" dotychczas w Wilnie nigdy nie się wyścig.
śpiewanych.
Narazie zdawało się, że złodzieje
w Wilejce,
Początek o g. 4 m. 30 punktual- pierwsi „przybędą do mety* i znik.ą
Na zakończenie zwycięzcy spot:
kań uczniowskich
spotkają
się w nie. Bileiy od 2 zł. do 50 gr. do na- z oczu posieiunkowego. Jak się jedassants na florety i szable z insiruk- bycia w cukierni Szirala, (róg ul. nak okazało policjant był sportowcem

nego

Fiim,

Koniczyn

S. B. zbliżanie się przedstawiciela porządku, godz. 7 ej. wiecz.
W ciągu
tygodnia
chóru seminar- zaczęli szybko
oddalać się w stronę

Śniadeckich

miłość jest grzechem?|

Współczesny seansac.-kiyminalny dramat z nizin i pałaców
Seansy o +, 6,8 i 10 w.

sė

Wilno,

|

Ginetta Maddie,
szkic w | akcie.
LOTNICIWO MORSKIEs Częš I.
w powszednie dnie od godz. 3 m. 30,
w powszednie dnie od godz. 4-ej.
gr Amfiteatr i balkon 30 gr

NASIONA

Zygmunt

włamywaczy.

jakichś osobników,

jów nauczycielskich
pod dyrekcją
Pong* w Wilnie nie jest uprawiany. p. Br. Gawrońskiej.
W programie utwory Gomółki,
Q godz. 16-ej w sali gm. Lelewela
Szamotuiskiego,
Moniuszki, Kazury i
oabędzie się 1 szy w Wilnie publicz-

Bakszia 11.

55
s2 Dziecko
Premjera!

28 III—Dr. Monikowski— Walka
bocznicy kolejowej. Zachowanie się cu*.
chemiczna i obrona
przeciwgazowa,
nieznajomych wzbudziło podejrzenia
Ognisko
Kolejowe
—
ul. Kolejowa o
21 policjanta. Gdy nieznajomi zauważyli

ski (tenor). Początek o g. 8 wiecz.

S-u Bakszta 11. Będzie to sui generis marca w Sali
Mistrzostwo
wspomnianemi

policję. (w)

Początek o godz. 12 min. 30 po południu,
‚
— Koncert religijny T-wa <Lutnia>.
W niedzielę 21 b. m. w sali <Lutnia» odbędzie się koncert religijny z udziałem chóru
<Lutni» solisiówi oikiestry pod dyrekcją
A. Wyleżyńskiego.
W programie: «Stabat Mater» E. AstorWczoraj w nocy między
gi «Chór Sprawiedliwych» S. Moniuszki i 11 а 12 przecho
dzący ulicą
«Psalm 135» K, Gounod'a,
W koncercie wezmą udział: pp. K. Świę ską posierunkowy spostrzegł

“

Alfreda

Gorinna Griffith.

tymotk:, serade!li, peluszki, łubinu,
buraków
i marchwi
pastewnych
tudzież różnych
nasion
warzywnych
z
najlepszych
źródeł
poleca

«gość niebieski»

wuja

ZAENUUNWUNWUBECKKNMNE
SPÓŁDZIELNIA
ROLNA

rzeczywiście

wstał, i choć czuł się : nadzwyczaj
zmęczony i wyczerpany,
oświadczył
zebranym iż powraca
z nieba gdzie
się widział ze świętym Piotrem.

Czy

64 (:074)

Rzecz dzieje si
Współcesny dramat salonowo-sensacy
jny w 8 aktach,
w ameryce połude
W roli głównej urocza gwiazda ekrann amerykońskiego
niowej i m. inn. na <Czarnej wyśpie» miejscu zesłania francuskich skazańców.

sė

„Helios“

prawą

вНЕ

22

Nastąpił popłoch, ludzie w panice

cicka (sopran),J. Korsak Targowska (mezzosopran), A. Ludwig (baryton) i J. Olssew-

A. Z.
A. Z.

(ul. Ostrobramska 5)

Kino-Teatr

genjusza Narodu Włoskiego, hołe nie zostało protokularnie stwierdzone
chemji i astrologji etc. aż do współ- twórczości
dem, który inne miasta
Polski już złożyły.

czesnej

rzygody, w rolł głównej
Nad program: „LALE! ZKI HOLBNDERSKIR*
х
+POLSKIB
Kasa czynna; w niedzielę od godz. 2 m. 30.
= seansu; od godz. 3-ej
z dodatkiem na pomoć
bezrobotnym. Parier 60

opuszczali chałupę Buraka. Wkrótce
cała wieś wyległa by ujrzeć zmar-

Poranek

przez

tym

obecnych

ręką.

diego, jako w 25 rocznicę jego śmierci.
Na
program złożą się: odczyt, wyjątki z oper

ten

i w

MIEJSKA

ul. Mickiewicza

do trumny zmarłego.— Kiedy zmaiły
spoczywał już na katafalku ku prze-

nisiów polskich prof. Ai. Michałowskiego.
W programie utwory Chopina,
— Poranki muzyczne w Sali Miejskiej. W niedzielę 21-go marca b. r. odbędzie się uroczysty obchód ku czci @, Мегw formie koncertowej i scenicznej.

cmentarz

SALA

Roa

Jerzy Burak w

wieku lat 75 przeziębił się i zmarł.
Wyprawiono pogrzeb, sąsiedzi tłum-

wziąć udział w tej niezwykłej uroczystości.
Reduta daje dzisiaj po raz pierwszy komeėję tizyaktową Al. Fredry «Dożywocie», w
kiórem dzisiejszy Jubilat odtworzy postać
Łatki. Jutro komedja J. Szaniawskiego <Ewa>.
W riedzielę o godz. 3.30 po poł. «Fircyk w
zalotach» Fr. Zabłockiego zakoficzony sceną
operową Dominika Cimarosa <l! mairimonio
segreto». Wieczorem «Turoń»
Żeromskiego.
w RAE
z cyklu wieczorów muzycz-

*
|dany as e6 wyšwie
aaa, | „Spadkobierey

CENA BILETÓW: wraz

nie odwiedzili zmarłegoi zmówili padnia po zgonie
— za gizechy poddanych, fantastycz- lecie swej pracy scenicznej. Dzisiaj Wilno cierze. Trzeciego
przygotowano
się
odprowadzić
zwłowraz
z
Zespołem
Reduty
będzie
mogło
ne klasztory, przecudne pagody i
wieże

Dziś

KULTURALNOOŚWIATOWY

Niedawno we wsi Jadga!wie okol.
niec tej wsi

Nr

от

!
*

Prukarnia

„Wydawnictwo

Wileńskia”, Kwaszelna

23.

