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Naprężenie wywołane przewiekaStefana Batorego Marjana
jącemi się obradami w Genewie mi- Przemówienie J. M. rektora Uniwersytetu
nęło. Ze szpalt pism stołecznych te- Zdziechowskiego wygłoszone na uroczystej Akademji ku czci X. Cieplamat genewski ustąpił miejsca innym ka, w auli Uniwersytetu, w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
aktualnym sprawom.
Do chwili poPanie Prezydencie, Wasze Excel- pejskiej zaniechano wykonania wyroku
wroiu premjera Skrzyńskiego, który
śmierci na osobie X. Ciepiaka.
jak wiadomo nastąpi jutro, w
nad- lencje, dostojne Panie i Panowie.
I pytam teraz, czy wspólność męW tej proroczej wizji czasów ochodzący wtorek jak sądzą w kołach
czeństwa
nie jest i nie będzie drogą
poselskich złoży
na komisji spraw becnych, jaką jest Niedokończozagranicznych
sprawozdanie z sesji ny
Krasińskiego, Dante do głębszej łączności duchowej miępoemat
Rady Ligi i nadzwyczajnego zgromaZachodniem,
a Wschodniem
a po piekle dzi- dzy
dzenia.
Odroczenie
przyjęcia
Nie- oprowadza młodzieńc

miec,

omawiane

jest

pod

kątem

siejszego Świata, w

<Wszę-

którym

angielskiej. W danym wypadku inte- ci, ce w społeczności
ludzkiej myśl
resują nas najbardziej opinje prasy Chrystusową
«w
chcieli
uratować
niemieckiej. Są one pełne nienawiści
się rzą-

ziemi opietali
głębiach
w stronę Francji. Głosy prasy
nie- dzącym jej powierzchnią».
mieckiej streszcza
pokrótce
prof.
Dla ś. p. X. Arcybiskupa Cieplaka
Stroński w «Warszawiance». Jest to spadł najchwalebniejszy, a
zarazem

pod adresem Polski i gorzkich uwag

ilustracja

do

wypadków

przewodniczenia
jeżeli chodzi o nastroje najcięższy zeszczyt
katakumbou
emnem
podzi
Dla przykładu
zacytujemy temu
" Niemiec.
nych
heroicz
w
u
ijaństw
kilka najbardziej jaskrawych:
wemu Chrześc
W nawale najrozmaitszych opinii trudach i walkach, które były jednem

genewskich

prasowych,
z których najjaskrawsze nieustającem męczeństwem.
niemieckie podaliśmy, tembardziej inteczcimy
Niechże dzień, w którym
resujące będzie sprawozdanie premiera
niech
y,
wyznawc
o
pamięć wielkieg
Skrzyńskiego. A więc do wtorku.
cierpień
i
jego
Tymczasem powróćmy do spraw rozpamiętywanie prac
zbudzi
naszych wewnętrznych. Pisząco nich będzie tem światłem, co nas
nie podobna pominąć Polaków P.P.S. z leniwego snu i grozę przeżywanej
zasiadającej w tządzie koalicyjnym,
i. Rozświetlenia
skierowanych
przeciwko
Min.
Spr. chwili nam rozświetl
, albowiem
wszyscy
Wewnętrnych
p.
Raczkiewiczawi. tego potrzebujemy
Chodzi © antypaństwową rusyfika- w zgiełku pochłaniających nas spraw
cyjną działalność P. P. S. na Polesiu. codziennych tępieje uczucie, marnieje
Nie wchodząc w szczegóły i prawnie słymyśl, wolę ogarnia anemia;
dziwość informacyj „Ropotnika* o
wokoło
co
tego,
rzekomych
represjach
wywieranych szymy, nie widzimy
przez miejscowe władze
administra nas się dzieje i naszej własnej w tem
cyne
w
stosunku
do działalności odpowiedzialności, nie uświadamiamy
P.P.S. na kresach, trzeba poakreślić sobie, że nam żyć wypadło
nie w
nizwykłe charakterystyczne dia obecw
lecz
ch,
jednej z najstraszniejszy

ne koalicji rządowej metody walki
ministrami.
mały przykład

włsnymi
Oto

wyjęty

z

y

najstraszniejszej epoce dziejów!

ale liwszy w jaskrawości swojej
wyraz
zarazem widowisko tak haniebne, że
doi
Marksa
w opartym na nauce
istotnie trudno temu
dać nazwisko.
na Wschodzie
tam,
P. min. Raczkiewicz pisze podobno prowadzonym
konsekwencyj
—okólniki.
Qdy jeden jego okólnik od nas, do ostatnich
uznają
władze kresowe wrzucą do kosza, p. materjalizmie
historycznym,
do

granic,

ostatnich

zapytuję, czy ci wszyscy,

siem

władz

kresowych

przetiwko PPS.
p: min. Raczkie-

bezprawi i gwałtów
Nie wiemy, czy
wic2 zdaje

wencji

do dałszych

sobie sprawę

tej

polityki.

z konsek-

W

tej sprawie

nie może się tłómaczyć,
że bezpiawia czynione
są bez jego wiedzy i
zgody.
Materjalu
dowodowego ma
aż nadto. Wcale jakieś poszczególne
nadużycia,
ale cały system
walki z
PPS, na Polesiu, gdzie PPS. zdobyła
sobie wielkie wpływy w masach.
A

więc obowiązkiem

p. min. Raczkiewi-

cza jest działać nie okólnikami,

Chcemy

kresową

do po-

do stworzenia

swój podnoszą, nie
zwyciężtwie
i
celów bolszewizmu,
zdeptać, zniszczyćw

może
urzeczywistnieniu
więc postanowili
człowieku to, co

go nad zwierzę wynosi i człowiekiem

powiedzialny

i tej odpowiedzialności

jeżeli

mie uniknie,

temu

systemowi

generał= wojewodów,

Istnieje

przysłowie

«co

człowiekowi,

šniala

widział

świat —

staro- tryumiującego

stów i wszelkich kacyków kresowych
natychmiast kresu nie położy.

1

kraj to

jaka

dotychczas

i dlatego

bestjalizmu

najstraszniejszą w historji.

językiem wojskowych, frontu . przeciw
mocom ciemności.
`
Niestety jest to teraz jeszcze marzeniem. Przywykliśmy wśród powojen nego zdziczenia obojętnie patrzeć,
a jeszcze obojętniej słuchać © rzeczach najstraszniejszych, «żadne cierpienie nas nie wzrusza, żadna ohyda
nie odstrasza». *) Ale dzisiejsza uro*
czystość żałobna zmusza nas do uprzy-

tomnienia sobie tego, że eksperyment
dokonywany tam, za naszą wschodnią granicą i umiejętnie
przeszczepiany na Zachód <ząmienił ogromną

współpracownik

z bliskiego

Stressemana

—

pisze.

W každym razie

«Frankfurter

otoczenia

działanie

Po odroczeniu przyjęcia Niemiec do Rady Ligi.
Wrażenie

ją nad

skrajem

przepaści

uratować.

Ale czy można tu wierzyć w solidarność i mówić o niej, gdy
w ciągu
całego stulecia filozofowie, prawnicy,
publicyści, zgodnie, za nielicznymi
wyjątkami kilku idealistów bez wpływu, pracowali nad uśmierceniem idei
wszechludzkiej chrześcijańskiej jedno-

stki i zastąpienia
zmów

jej

hasłami

Stanach

pejscy

położeniem w Europie. Hugton oświadczył, że politycy euro-

nie nauczyli

się niczego od czasu

zakończenia

dów nie jest jeszcze organizacją pokojową.
mają
dziei

wojny.

Mocarstwa

Liga

Możliwość powrotu Ameryki
19li. PAT. Times

Naro-

europejskie

szerszego zamiaru rozbrojenia się, to też niema obecnie
aby państwa ie przeprowadziły swoje rozbrojenie.

LONDYN,

nie

wielkiej na-

do polityki izolacji.

poświęca dziś wiele miejsca
ambasado'a

olidge'a. Znamienne
sie. Prasa angielska

rapdrtowi

Stanów

Zjedno-

jest, że raport poufny tak szybko i chętnie dano prajest zdania. że raport niechybnie wpłynie na wzmoże-

Ręzultat rokowań
„WIEDEŃ,

donosi z Londynu: Ko-

respondent dyplomatyczny «Daily Telegraph» donosi, iż w wyniku rokowań rządu francuskiego,
jugosłowiańskiego i włoskiego
postanowiono,
że jeszcze w bieżącym roku odbędzie się konferencja
tych. państw w
której weźmie rownież udział Austrja, Czechosłowacja i Rumunia.
Konferencja będzie miała na celu
stworzenie
Locarna
šrodkowoeuropejskiego, które jednak nie będzie miało nic wspólnego z wymienia-

nem często Locarnem bałkańskiem.
Konferencja ta uważana jest przez
liczne państwa europejskie za niezbędną gdyż Francja i Włochy są prze-

ciwne połączeniu Austrji z Niemcami, posiadają jednak różne poglądy na
metody zapobieżenia temu dążeniu.
Francja—twierdzi korespondent—życzy sobie uzrzymania Austrji jako
państwa samodzielnego pod każdym
względem.
Pogląd
ten podziela
również Czechosłowacja. Z tego też powodu Benesz zawarł traktat arbi-

czy to narodowych,

ręce opadają

stanawiamy,

jak

przyjaźni

Włoch z Jugosławią
w kwietniu.
=

BIALOGROD, 19. III. Pat. Dzienmki donoszą,

'po-powrocie

z Białogrodu

przedstawi

przebiegu rokowań z Mussolinim

Radzie

podpisany

będzie

że minister

Ninczicż

Ministrów

sprawozdanie

w Rzymie i z delegatami

czy

kla-

gdy się za-

dosłownie,

aż do

o

:

ski minister

19 lil. Pat. <Baltische Presse> donosi z Tallina, że estoń-

handlu

odbył

z posłem

polskim

konferencję

naukę chrześcijańską o Tym,
który
zwyciężył Śmierć,
który
po dniach

uciśnienia
wielką

wielkiego

mocą

przyjdzie

i chwałą”

„z

...„a śmierci

tę

nie

epokę

nazwałem

we wszech:
myśli Bożej
rozwojem
świecie, „ona jest jedynem możliwem
wyjściem z tragicznych sprzeczności
świata i życia, ona daje jedyną mo-

tego, žliwą i rozumną teorję postępu”.
Słuchaliśmy dziś w bazylice tej
na Cer-

męczeńską

Zginęło
20.u

z

roku

wówczas Śmiercią

biskupów

i

około

skup

Kamieniecki, Ambroży,

zmarł na

tak cudownie

kojącej

Prefacji w li-

turgji za umarłych, w której Kościół
przez usta celebrującego kapłana pociesza wiernych, że, choć
smuci,
ale nie powinna nas smucić certa

moriendi
żył podnoszącą

conditio,

bo

kto

i przeobrażającą žy-

w sprawie
toczą się od

dłuższego czasu rokowania przygotowawcze.
Minister uważa za jedną z przyczyn opóźnienia
zawarcia
traktatu
fakt, że polski wywóz do Estonj! silnie przewyższał
estoński wywóz do
Polski. Staranie
estońskich
kupców. i przemysłowców
O uzyskanie
zezwolenia na wywóz towarów estońskich
do
Polski
napoty.a
liczne
trudności, Znikną one niewątpliwie z chwilą zawarcia traktatu handlowego.

z wy»

konaniem reformy rolnej.—Zjazd zajmie się sprawą
spisania
majątków

ponad 50 ha na obszarze całej Rzplitej,

oznaczeniem

okręgów

podmiejskich

e

oraz opracowaniem warunków służby
folwarcznej w związku z realizacją
nowej ustawy.
.

Sejmowa

komisja

skarbową.

WARSZAWA. 19. lil. Pat. Sejmowa Komisja Skarbowa omawiała na

dzisiejszem posiedzeniu projekt ustawy o popieraniu
przemysłu
cynkowego. Ustawa upoważnia
rząd
do
zwolnienia

tego

przemysłu

od poda-

i przyznania

ulg

o ile od tego zależą inwezagranicznego

zape-

wniającego udoskonalenie
i podniesienie produkcji. Pos. Jasiukiewicz
w obszernym referacie wskazał korzyści wejścia kapitału zagranicznego

a w

szczególności

amerykańskiego

nie w formie pożyczki ale w formie
udziału w naszych przedsiębiorstwach,

przedstawił

możliwość

rozszerzenia

naszego przemysłu cynkowego i wysunięcia go na drugie

miejsce

"dukcji światowej. Następnie

pro-

podniósł

znaczenie dla bilansu
handlowego
oraz znaczenie
uzyskanie
kapitału
przez emisję obligacyj na rynku ame-

1ykańskim na dogodnych warunkach
wreszcie podkreślił moment
polity-

czny zmiany właścicieli niemców
na
właścicieli amerykanów
i wypowiedział się za przyjęciem ustawy,
Dy»
skusji nad
tym
projektem
ustawy

nie ukończono. Prowadzona ona
dzie dalej na posiedzeniu które odbędzie się we środę
dnia.

przyszłego
`

tygo-

Obchód imienin MarszałkaPił.
sudskiegoa.

WARSZAWA, 19 Iii. (żel, wł. Słowa).
Do Sulejówka od ja, zbierają się

szwoleżerów,

7 ułanówi

i

0
pułk

inne oddzia»

ły kawalerj, O godzinie 1130

przy»

das żeńska Gružyna sirzeiecka
«on,
onkurs» marszu
drużynowe,
doskonałej formie,
7
"r

O godzinie 12-tej marszałek Józef

Piłsudski

godzinach

przyjął raport oddziałów. W

rannych składali

p,

Mar-

Szałkowi życzenia posłowie z klubów
Wyzwolenia i
P. P. S, Klubu pracy

Stronnictwa Chłopskiego.

Budżet

Ministerstwa

WARSZAWA,

Kolei.

19.iil (PAT]. Na po-

południowem posiedzeniu
Sejmowej
Komisji Budżetowej prowadzona była
ogólna
dyskusja
w dalszym ciągu

Po prze-

nad buużetem Min. Kolei.
mówieniach posłów

Bartla i Wyrzy-

kowskiego podkreślających
konieczność dalszych
oszczędności, zabrał
głos p. minister
Chądzyński,
który
przesłała sprawozdanie do zbadania komisji rządowej, której przewodniczy - w dłuższem przemówieniu przedsta.
premier.
wił stan finansów kolejowych. Mini.
ao
ii
iai
i
Žr
ster wskazał na to, że komisja a w
*
»wania się językiem rosyjokim
przez
szczególności
stronnictwa
koalicji
Słuszne
stanowisko,
„P.P.S., to trzeba przyznać, że jest on muszą
się zdecydować
bądź
na
„zdumiewający. Czy nie jest to utrwaTo cośmy pisali o rusyfikacyjnej „laniem dokonanej za rządów carskich zmniejszenie wydatków przez redukcję
za kiórą
minister nie mógłby się
działalności P. P. S. na Polesiu przenierosyjskiej
miejscowej
bądź na podnie”
oświadczyć,
jednak
szło w prasie polskiej wileńskiej na- „rusyfikacji
„ludności?
przez podkolei
dochodów
sienie
wczorajszym
razie bez echa. W dniu
„
Wreszcie „Robotnik* z dnia 15 b.
zosłtalismy mili zdziwieni, znajdując „m. przynosi wiadomość, że Rada Na- wyższenie taryf.
: Pos. Kuryłowicz [PPS] wskazał na
w Kurjerze Wileńskim artykuł p. t. „czelna P.P.S., obradująca w niedzielę
«Paityjne zapędy» pióra naczelnego, „w Warszawie, zatwierdziła redakto- niemożność przeprowadzenia redukcyj
publicysty tego organu p. Testisa „rów pism ;partyjnych, a. w ich liczbie na kolejach w dzisiejszym ich stanie.
W dalszym ciągu swego przemówiepoświęcony
naszym
rewelacjom O „posła Wolickiego,
jako . redaktora
nia
przyznał jednak,
że w warsztaantypaństwowej robocie P. P. S.i „wychodzącego na Polesiu czasopiswyjaśnieniom
«Robotnika»
w tej „ma w języku rosyjskim p. t. „Kra» tach kolejowych mogłaby być przeprowadzona redukcja
obejmująca 7
wywodach „snoje Žnamia“,
dłuższych
sprawie, W
do
pracowników
pod warunprzedstawiających przebieg Sprawy »„,
Wobec tego oficjalnego potwier- kiem,8.000
że
przed
przystąpi
eniem
do tej
czytamy;
ь
„dzenia, musimy przerwać milczenie,
redukcji,
zostałaby
uchwalon
a
ustawa
„Robotnik“ z dnia 9 marca r. b. „które zachowywaliśmy dotychczas.
emerytalna dia nieetatowych pracow„zamieszcza artykuł wstępny, w któ- „Solidaryzujemy się ze „Słowem* w ników
dalszą
Na tem
kolejowych.
„rym między innemi stara się uzasa- „ujemnej ocenie takiej partyjnej prodyskusję
odroczon
o
do
jutra
godz.
„dnić wydawanie w Łunińcu
pisma „pagandy uprawianej przez stronnict
10-ej i pół rano.
„W języku rosyjskim. Autor artykułu »wo, któremu
powrót
wpływów i

decyzję, którą powziął w sprawie memoriału komisji
domości
na swem publicznej
środowem posiedzeniu. |]ak podają dzienniki, Rada Gabinetu

„kultury rosyjskiej na Ziemie Wschod- Wyjazd
„nie, zrzucające z siebie powoli naleniechęć i „Ciałości zewnętrzne wiekowego ра-

„twierdzi, że „obszarniczo-biurokratycz„Nno-nacjonalistyczna polskość wywo-

ty'ko

„łuje u tej ludności

„wrogi stosunek do Państwa”. Jeżeli
„to ma być argumentem dla posługi:

nie było w Genewie nikogo ktoby płanów w powiecie Chersońskim zwolonego „z niewoli śmierci", łą:
imieniem Niemiec odpowiedział Brian* ukrzyżowano; innym przed powiesze- czymy się z Nim duchem i czerpie-

„nowania

Przemysłowy
Wilno, ul. Wilenska

innych
— Dzisiaj kłaniasz się z uzna- jeszcze zmuszano przed śmiercia pa: my w tem pokrzepienie do dźwigania na sobie strasznego ciężaru epo”
niem przed Niemcami
i żądasz
od
trzeć, jak żołdacy gwałcili ich żony
Ligi wielkiego gestu w stronę
Rzeki naszej—z wiarą, że praca nasza
+
szy, ale kiedy dawałeś Polakowi tajne f córki.
nie będzie pastwą Śmierci i gnicia.

Poleca
Mąk
aMi

na

Orzechy

Farbki do jaj

Dostawa

Ads

$ W:IĘ TA

być

"рТ
ii

dom

23

wysokiej

ы

jakości:

Formy i blachy

dały
anilję

Rodzenki

„S, Gwalbert

rosyjskiego, powinien

„jaknajbardziej obcy,

Handlowo-

Dom

niem obcinano nosy i uszy;

przyrzeczenie,
że równocześnie z
Przyszła wnet potem kolej na nas.
Niemcami otrzyma stałe miejsce w Świadczy o tem krew x.Budkiewicza:”
Radzie, nie powiedział:ś o tem Niem*) Por. Leon Kozłowski:
mniej znanych i niezna- i‚ _Sowiety“
(Tydzień Polski).
"com ani słowa, chociaż musiałeś wie- i tyle innych
dzieć, że w ten sposób
zniszczyłeś nych męczenników. Dopiero dzięki powszechnemu wzburzeniu opinji eurcz
podstawę wstąpienia Niemiec.

celem

omówienia spraw związanych

iłumy publiczności z Warszawy
kolic; wartę honorową pełni i

Traktat handlowy polsko-estoński.
GDAŃSK,

zesi Okr. Urzędów Ziemskich

włoskimi w

Genewie. Traktat przyjaźni między Włochami a Jugosławją będzie podpisany w kwietniu z Okazji oficjalnej wizyty jugosłowiańskiej pary królew-

skiej w Rzymie.

WARSZAWA. 10.11. (żel,wł. Słowa)
22 bm. zjadą się do Warszawy pre-

stycje kapitału

i Jugosławji.

19 Ill. Pat, «Neue Freie Presse»

skich.

celnych,

Locarno

Frańcji, Włoch

i Rząd.

tku majątkowego

nie prądu polityki izolacji Stanów Zjednoczonych.

Srodkowo-europejskie

Sejm

Zjazd prezesów urzędów ziem-

Zjednoczonych.

egoi- polsko-estońskiego traktatu handiowego o którego zawarcie

palu, Andronikowi arcybiskupowi Permżycia nad
wiara w zwycięstwo
potem wie- cie
oczy,
no
wylupio
skiemu,
rzeczy
stan
śmiercią, przed
tym
dissoluta
wewnętrzno politycznie
czono po ulicy, w końcu posiekano
© wiele niebezpieczniejszy niż niejeterrestris hujus incolatus
Biskupa Tobolskiego,
dno już poprzednio przez Niemcy na kawałki
domo, otwierają się podwoje noHermogenesa, topiono całe dwie goodrzucone załatwienie...
A w innym dzienniku również dziny, to zanurzając pod lodem, to wego, wyższego życia. | święcąc pa*
mięć świątobiiwego kapłana bojownibliskim polityki rządowej, w «Berliner
Tageblatt» p. Ernst Feder żałuje że wyciągając na zewnątrz; czterech ka* ka, zwycięzcy, dziś tryumfatora wy5

w

LONDYN, 19.ll, PAT. Times donosi z Waszyngtonu,
że główną
część sprawozdania złożonego prez. Coolidge'owi przez ambasadora amerykańskiego w. Londynie o położeniu w Europie, które doprowadziło do
odroczenia sesji Ligi Narodów, podano prasie waszyngtońskiej do wiadomości. Rząd i naród amerykański pisze Times — są bardzo przygnębio-

ne obecnem

i 3-ej 30 gr

2-ej

na stronie

milimetrowy jetnoszpaltowy

Wiersz

OGŁO>ŁEN:

CENA

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 sr. W n-ch świątecznych
za tekstem 10 groszy
oraz z prowincji o 25 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i. tabelowe.o 25 proc. drożej.

pojedyńczego
noru
tem.15 groszy,
ona ryczał
uiszcz

religij, Traktat
mogłoby

by stworzyć dla Rządu Niemieckiego

dowk

w A—ul. Mickiewicza 24
WILEJKA POWIATO

Mackiewicza 63

chce
przeszkodzić
temu
aby
terytorjum
austryjackie dostało się. pod suwerenność
celną
Włoch,
Włochy natodując szczególnie podatny grunt w na- miast uważają rozbiór Austrji za
naturalny
skutek
wysiłków Austrii w
rodzie tak wrażliwym i tak niekryty- celu przyłączenia się do Niemiec. Włochy pragną zapewn'ć w iej sprawie
współpracę Jugosławii.
cznym jak naród nasz,

rzeczy przeminęły*. Nauka ta spaja
ludzkość z twórczym
zaja- historyczną

p. 800 kapłanów; wielu z nich przed
:
wiadomo, 2e śmiercią straszliwie torturowano, В!

usunigcie się Szwecji i w jej nasiępstwie wejście Polski do Rady mogło-

ul. Majora

część ciała Europy w jeden gnijący trażowy z Austrją.
Rząd
czechosłowacki
wrzód», a wrzód ten zjada Polskę znaj

Oczywiście zaczęto tam od

1918—19.

{

Zeitung»

mówiąc

zaciekłego

obyczaj»
u nas zaś rychło utrze się że z całą furją rzucono się
nowe przysłowie co „gabinet to oby- kiew rosyjską. Mamy dane
Oto

jednolitego,

dalej nie będzie, ani smętku, ani boczyni. W tym celu wypowiedziano leści więcej nie będzie, iż pierwsze
koalicyj- wojnę na życie i śmierć idei Boga i

nego,
nie jest zwolennikiem
gwat- nieśmiertelności.
Takiego
tów, popełnianych
na kresach przeataku na ideę najwyższą,
ciwko PPS.
Ale on jest za nie od-

swoich

wezwani

wierzyć że «liberalny» p.

Raczkiewicz, minister rządu

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

stwierdzając, że przeciw temu podnosi szczegółów podrzędnych sprawdza
się protest z najwewnętrzniejszych się posępna opowieść 0 AntychryKryzys węglowy w Anglji.
głębin duszy — żaden bowiem
do- ście i końcu historji, kreślona w r.
Na drodze ku likwidacji.
brobyt materjalny nie zatrze, nie za- 1900 piórem największego, a darem
LONDYN, 19 Ill. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu Izby Gmin,
i jasnowidzenia obdarzonego myśliciela
stąpi zrośniętych z duszą tęsknień
premjer Baldwin oznajmił, że przedstawiciele przedsiębiorstw i górmków
sięgają- rosyjskiego.
nadziei po za byt doczesny
zaproszeni zosiałi przez rząd na wspólną konierencję
w sprawie kryzysu
cych — zrozumieli wodzowie owego
węglowego
w
Angli.
_
Aie kapitulować nie wolno. ZaraKonferencja odbędzie się we wtorck. Za podstawę narad wzięte bękierunku, że dopóki nadzieje te istniezie duchowej idącej
stamtąd jedno,
komisji węglowej. Wobec wznowienia narad, nie sposprawozdanie
dzie
wzrok
ludzie do góry
ją dopóki
można: dziewają się tu aby przed ich odbyciem, gabinet ministuów podał do wiaprzeciwstawić
tylko jedno
być mowy

któ- o

nie słuchają,
kresowe
'rych władze
ale zmusić twardemi sposobami roz:

szalała biurokrację
szanowania prawa.

gnię

widząc,

Ale

chwili

co wyznają

Boga żywego, nie są dziś

min. Raczkiewicz zajfowiada ...drugi cym
materjalne potrzeby i pożą- sowych.
okólnik. I na tem koniec.. Jego nie dliwości człowieka za jedyną džwiZaiste
można nazwać inaczej jak zachęca*
i czynnik dziejów.

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

cność J. E. Arcybiskupa Teodozjusza? czonych w Londynie. Telegram Waszyngioński podkreśla niezmierną waIdę dalej i, widząc tu irnych
przed- gę raportu z powodu zaufania jakiem Hugton cieszy się ze strony Coolidstawicieli nietylko chrześcijańskich, gea iz powodu tego, że opinja Hugtona zgadza się z ogromną częścią
opinji amerykańskiej. Nawet teraz możliwe jest cofnięcie się od przystąale i poza
chrześcijańskich
wyznań, pienia do haskiego trybunału, choć to byłoby sprzeczne z życzeniem Co-

Bo narodów i państw Europy

szpalt «Robotnika». Doszło do tego, ją cechuje — powtórzę to za myśliże podwładni p. min. Raczkiewicza cielem włoskim Silvio Pagani — najogłosili PPS. jako „stronnictwo przebestiaciwpaństwowe*
i to właśnie wtedy, gorsza forma bestjalizmu Ia
bestjalizm wygdy PPS. należy do koalicji rządo: lita razionale,
wej! Prześladowania te to idjotyzm rozumowany, który znalazł najobrzydposunięty

i czy w tej

Tylko solidarne

najstraszniejszej?

Dlaczego

ze

—

a w tej sali nie daje temu wyrazu obe- złożonemu w Waszyngtonie przez Hugtona

oceny prasy francuskiej, niemieckiej i dzie... dusza pokłoniła się ciału»,

doskonała

Chrześcijaństwem

NOWOGRÓDEK — 'ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

228, drukarni 262

Nad grobem Frcybiskupa Cieplaka

19 marca,

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa 1

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

sprzedaży

W

— ul. Szosowa 172

BRASŁAW — uł. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

redakcji 243, administracji

z odnoszwniem ae domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.
Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259

zł,

BARANOWICZE

20-go marca 1926 r.

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

ul. Ad. Mickiewicza

I Administracja

Redakcja

ODDZIAŁY:

do ciasta i mięsa
Naczynia kuchenne
alumińjowe i emalį.
Samowary
>
Szczotki

do mieszkań i hoteli
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dyr. Gliwica do Gdań.
ska.

Dnia 17 b. m.

handi. w Min. Przem.
Gliwic udaje się na

dyrektor
i

jeden

depart;.

Handlu

p.

dzień

do

Gdańska celer1 zaznajomienia
waiunkami gospodarczemi w

obecnie znajduje się Gdańsk,

się z
jakich

będący

jednym z najważniejszych czynników

gospodarczych dla Polski. Podczas
pobytu w Gdańsku przewidziane jest
zetknięcie się dyr. Giiwica
z szere-

giem osób, stojących na

handlowych Gd. ńska.
LIKIER

czele , sfer
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Uroczysty

obchód

5-cio

letniej

Z SĄDÓW.

rocznicy

piebiscytu na Siąsku,
nie, „płuca miastą* i miejsce odpo"
W 54-ym numerze „Słowa” z dn. kolegów», albowiem postępowano tu czynku i zabaw
dia mieszkańców.
KATOWICE, 19 lil. (A.W.) Manifestacja narodowa ż okazji rocznicy
T bm. pojawił się artykuł, podpisany z rozmysłem i ze (szczerą troską O Jest tedy rzeczą zrozumiałą,
że
gdyplebiscytu
w Katowicach zapowiada się bardzo dobrze. Wszystkie polskie
pożytek
dla
kraju,
a
szczególniej
dla
oczterech
„O
tytułem
pod
„Swój”,
by utworzono tam Ogród
BotaniczWileńszczyżny, gdzie właśnie — jak
wskazuje dotychczasowa
działalność
—sprawa hodowli roślin lekarskich
ma wszelkie widoki rozwoju. —Łatwo

ny, to możność urządzania
baw byłaby wykluczona,
a

tam
zaswoboda

p orzystania z przechadzek—ograniczo
go mi autora wskazany— w sposób
nawet dla mnie nader pochlebny —
na. Przypuszczam, że—między inaemi
odsądzić --wzgląd właśnie na dobro i
jako kierownik. ewentualnego jednego = w zapale polemicznym
wygoudzi
od
czci
i
rozsądku—co
niestety dę mieszkańców Wilna, nie pozwoBotanicznego
Ogrodu
i centralnego
w Wilnie, Dziękując autorowi bardzo staje się dziś zjawiskiem coraz częst: lit członkom uniwersytetu na odbieszem—tem

jednak

pożytku

krajowi

za łaskawą opinję © mnie, zmuszony
jestem jednak wystąpić przeciwko nie- nie przyniesiemy!
Ogrody lekarskie istnieją nie tylko
tórym jego poglądom i wyolbrzymiaw. Wilnie lecz również w
Warszawie
niu pewnych faktów.
Przedewszystkiem Sz. Autor do i zagranicą, nawet u narodów bardzo
„ogrodów boianicznych* zalicza ka- praktycznych i oszczędnych a więcw
Przykładów
wałek parku przy Zakładzie Botaniki Berlinie, Paryżu, Nancy.
znacznie
15, w którym takich możnaby przytoczyć
ogólnej (Zakretowa
więcej,
które
dowodzą,
że
w
miarę
szklarpodręczna
maleńka
się
znajduje
wiedzy
pewne
działy,
nia, niezbędna do celów došwiadczal- specjalizacjj
nych i demonstracyjnych i obsługi- które przed 100 laty mieściły się doogólnych
ogrodów
wana przez personel Zakładu Botani- brze w ramach
ki. Nie jest to zatem ogród botanicz- botanicznych dziś muszą być usamo„ny. Następnie Autor nazywa
„Ogro- dzielnione.
Jak się przedstawia
koszt uirzyogródek
specjalny
Botanicznym*
dem
uniwersvSzkol- mania tych dwu ogrodów
urządzony w podwórzu przy
— Dyrektorem Ogrodu Botanej Pracowni Doświadczalnej (ul. Za- teckich?
walna 5), będący pracownią botanicz- nicznego jest profesor botaniki, Ogro-

ną dia powszechnych
i średnich szkół
wileńskich, a zawierający rośliny objębotaniki.

podręcznikami

te szkolnemi

Ogródek ten podobnie jak cała Pracownia Doświadczalna jest właśnie dość
racjonalnem scentralizowaniem nauczania przyrody w szkołach. Do Pracow-

pod

gdzie

dziennie,

szkół

kanaście

kil-

po

mi Doświadczalnej przychodzi

naukierunkiem wykwalifikowanych
czycieli uczniowie przerabiają ćwiczenia z fizvki, chemii, zoologji, minera-

logji i botaniki. Ogródek ten, nie mający specjalnego inspektora i budżetu,
zastępuje cały szereg ogródków, które

powinny istnieć przy poszczególnych

istnieć niezależnie

szkołach i musiałby

lub nie

od tego czy będziemy mieli

|

centralny ogród botaniczny.

Pozostają przeto do dyskusji tylko
dwa ogrody uniwersyteckie, t.j. Ogród

Botaniczny

Wydziału

Przyrodniczego

i Rolnego w Żakręcie i Ogród Roślin
Lekarskich przy zaułku Zakrętowym
na tymże terenie uniwersyteckiego

la-

zadania

tych

że połączenie ich w

jedną

Otóż

su Zakrętowego.

dwu instytucji botanicznych są o tyle
odmienne,

całość możliwe byłoby tylko w tym
wypadku, gdyby w jednej osobie kie-

rownika

można

było połączyć

jedno-

cześnie umiejętności czystej botaniki
i farmakognozji(lekoznawstwa). Współ-

czesny obszar wiedzy jest tak wielki,
iź dziś nie dążymy do arystotelesow-

skiej uńiwersalności lecz przeciwnie
we wszystkich dziedzinach dążymy
do specjalizacji. Niezależnie przeto od
faktu czy Ogród Botaniczny i Ogród

obok
Łekarski zaejdowałyby się tuż
bę:
czy
ogrodzeniu,
siebie w jednem
dą oddzielone odiegłością półtorakilometrową jak to ma miejsce dziś—muszą one posiadać oddzielnych kierowników.—Ogród Lekarski interesuje się

wyłącznie gatunkami roślin

mającemi:

mieć zastosowanie

tub mogącemi

lecznictwie lub technice i

w

produkuje

te gatunki w znaczniejszych /'ošciach
w celu przeprowadzania dośw'adczeń

chemicznych; prowadzi

doświadcze-

mia nad selekcją i aklimatyzacją
słowem
ślin lekarskich, jednem

roma

kierunek botaniki stosowanej. Ogrody

botaniczne mają na cęlu prowadzenie
doświadczeń czysto naukowychi roz-

strzyganie zadań specjalnych związanych ściśle z kierunkiem naukowym

uczelni, przy której istnieją. Na

dru-

giem miejscu dopiero we współczes-

nych ogrodach botanicznych stoi część

„pokazowa i popularyzatorska. Dlatego
w

wielu miastach

francuskich

(Mare

sylja, Dijon, Tours) istnieją podwójne
ogrody botaniczne—czysto naukowe
„ przy uniwersytetachi demonstracyjne—
ы
:
miejskie.

; *4 Otóż myli sięSz. Autor, twierdząc,

że «robiono

rzeczy najbezsensowniej-

sze, co kto chciał i zamyślił, a miał
odpowiednie poparcie znajomych lub

ranie miastu

W

lesie

tych

terenów.

Zakrętowym,

który

w

swój udział. Na dzień 21 b. m. zostaną utuna całym G. S'ąsku i Sląsku Cieszyńskim
pociągi

chomione
specjalne
celem umożliwienia ludności

W

uroczystościach

botanicznego.

Mamy

tam

dla

ogrodu

Sląsków

wzięcia udziału

w

manifestacji.

wybitne osobistości ze Świata po-

litycznego.

Z
życia
Grganizacji
Młodzieży Monarchistycznej.
rektora Alfonsa Parczewskiego.

|

tja wejścia Niemiec do Rady Ligi jest
pouczającym

dzi

o

przykładem, czy tu cho-

braterstwo

narodów,

czy

jest to
zwyczajna
gra
interesów
politycznych,
Bliższe _ przyjrzenie

Wieczernica

Józefa Piłsudskiego

B, K.

nom zdrowy anglosaski spryt. Kwes-

Ludwik Solski,

Solskiemu w dniu jego wyjazdu po wołanie, lub marnując się doszczętnie. jego wydanej
w
Warsząwie spis ga i rola — niech Świadczą głosy
trzynastem z rzędu przedstawieniu Ale i są jednostki, bardzo nieliczn
e,
ważniejszych ról, które odtworzył
w' Adolfa
uczczeniu
Nowaczyńskiego i Leopolda
ku
wileński
© Obchód
Judasza [nawiasem mówiąc przez dwa dążące w swej pracy
scenicznej do ciącu swej
karjery, artystycznej,
a Staffa w księdze jubileuszowej Solskie:
pięćdziesięciolecia pracy artystycz- tygodnie dawanem przy wypełnionym wielkiego celu; na imię mu prawda i których
ilość dosięga cyfry przeszło go.
nej.—,„Dożywanie" komedja w 3 ak: komplecie—rzecz
u nas nieznanal|, artyzm. Niemniej wielkie, acz natu- tysiąc,
uderza
nas
fakt znamienny:
Nie kończy się jednak na tej ceReducie
w
Fredry
tach Aleksandra
kiedy publiczność powstawszyz miejsc ralne obierają środki: prostotę i naoto Solski z «dziwnym
uporem,
z sze wspólrość Reduty z Solskim.
z Solskim w roli Łatki,
urządziła mu po przemowie dyrekto- turalność. Gdy zaś genjusz
idzie rę: niebywałą wytrwałością odtwarza reSolski w swojej długiej karjerze
Po obchodach uroczystości jubie ra Cepnika spontaniczną owację.
ka w rękę z prawdą, a usilna, ofiar- pertuar polski — niema bodaj autora
scenicznej (której końca, cvwalić BoJuż sam ten fakt zawiązania tak na praca—z prostotą— wówczas
łeuszowych wielkiego aktora w Waro: dramatycznego _ polskiego, którego ga, nie widać) miał swój wyjątkowy
szawie, Lwowie i Krakowie przyszła głębokich nici sympatji i uznania, ja- trzymujemyw wyniku artystę jej wiel- Sztuk nie grywałby.
Zaczynając od do niedawna w działalności naszych
kiemi
:
Wilno
obdarzyto Solskiego, kiej, a: rzadkiej miary,
kolej na Wilno.
co Ludwik podstawowych, fundamentalnych
u aktorów,
kanon twórczy,
Nic słuszniejszego.
Po „pierwsze uprawniało do przypuszczania, iż jubi- Solski. I nie dalibyśmy įednak zupst- tworów
dramatu
polskiego
po
przez
Przed przystąpieniem do wykonadlatego, że Solski w
swojej pracy leusz półwiekowej pracy artysty bę- nej, acz bardzo
pobieżnej, charakte: komedję społeczną i polityczną, aż
nia roli poddawał najdokłądniejszeWilnie
specjalnie adświę- rystyki tego niezwykłego artysty, gdyartystycznej zawsze uwzględniał Wil- dzie w
do współczesnej psychologicznej, a mu rozbiorowi tekt utworu, nie mó:
r
no, a wczorajszy jego
występ przy- cony.
byśmy do powyższych cech nie do- przeplatanę to tragedjami
klasyczne- wiąc już, o roli własnej, którą prze:
Wówczas to
pod
wrażeniem dali jednej, tak bardzo charakterystyczpadł na trzeci z kolei pobyt jego
mi i romantycznemi — daje obraz tej myśliwał: do najdrobniejszych szczewśtód nas. Wszyscy dotąd '/ pamięta- wielkich kreacyj Solskiego w Wilnie, nej u największego
dziś w Polsce wyjątkowe
0 nim z entuzjazmem w aktora: wiecznej miłodzieńczości, A go dla j pieczołowitości Solskie- gółów. Może kto zareplikować, iż
my jego wielkie kreacje artystyczne pisałem
literatury rodzimej ijego wier- pochodzi to stąd, że Solski jest rów:
w teatrze na Pohulance za czasów Hipogryfie, miesięczniku młodzieży cementem, spajającym to wszystko
teatrowi polskiemu.
służby
nej
nocześnie reżyserem Oraz inscenizaakademickiej
[zeszyt III, maj—czerwiec jest szczery, żywiołowy zapał, trwadyrekcji p. Henryka Cepnika, później
ljest to niejako pierwsza
cecha torem, że pochodzi
to u niego
z
zaś w teatrze Polskim za dyrekcji p. 1920 roku]: „..wśród pokolenia arty- jący z niesłabnącą siłą od zarania pokrewieństwa Solskiego
z Reduią, właściwości jego natury i . taieniu.
stała się twórczośsi aktorskiej po dziś dzień.
"Fr. Rychłowskiego.
Role największe stów dla których życiem
w

repertuarze

Solskiego—naczelne,

syntetyzujące wielką twórczość najwię'kszego aktora współczesnego w Polsce, przewinęły się przed nami, pozostając
we
wdzięcznej pamięci.
jak dziś pamiętam triumfy Solskie-

go w Judaszu Rostworowskiego, we
Fredyrykui Dymitrze Samozwańcu

sztuka, jej ukochanie i całkowite od. Te są główne i charakterystyczne rydanie się, wśród tych, co umieją nie sy Ludwika Solskiego* [str. 44].
tyle grać, ile żyć .w rolach, którzy na
Ale są jeszcze
inne przyczyny,
scenie stają się współtwórcami
Obok powstałe w międzyczasie, dla których

autorów
bardzo

sztuk—wśród

nielicznej,

tej,

plejady

ll-ej

wysżedł

z tytułu zakłócenia

a jednocześnie upoważnienie

de

sta- Zgoda.

Ale w

niczem nie

zmniejsza

wiania go na tym piedestale w . dzie- okoliczność ta zasady jego pracy

jach sceny polskiej, na jakim
stanął
Bogusławski z powodu zasług swoich

sąd

w

spokoju

pu-

zostaje uwoł-

niona. Co do zbiegłych
podżegaczy-komunistów sąd powziął decyzję o wystosowas
nie listów gończych celem ujęcia
winnych,
Po ogłoszeniu wyroku obrońca,
męcenas Kerzner był przedmiotem gorących OWA-

cyj ze strony

oskarżonych,

go podrzucać

do góry pośród

którzy

poczęłi.

radosnego na=

się Lidze Narodów przekonuje, że stroja uniewinnionyc.
*
zasadnicza konstrukcja dziejów zmia»
nie nie ulega.
Zawsze silniejszy będzie się starał zonębić
słabszego.

najróżno-

Lutni.

o godz.

Sztu każdy

We czwartek 18 b. m. w gmachu
rodniejsze tereny. Tuż
obok
ogro- U. S. B. odbył się urządzony
europejskie nie są bynajstara- Stosunki
dzonego czworoboku nad
rzeką o niem
raniej
zabezpi
eczone przez
Organizacji
Młodzieży
Monartraktat
glebie alluwialnej, gdzie dziś mieści
wersalski,
nie
są
przedew
szystki
chistyczneį
U.
S.
B.
odczyt
p.
rektoem
się dział systematyki, dział flory krara A, Parczewskiego na temat
„For- zabezpieczone stosunki
Polski,
leżąjowej i kollekcje
roślin
uprawnych,
ma rządu a wiaściwości
narodowe** cej między dwoma wrogiemi
państznajdują się łagodne
zwrócone
ku Wśród obecnych na odczycie zauwa- wami.
2 jednej strony bolszewja, z
południu zbocza o glebie prochnicodrugiej
wej. W pobliżu są mokradła, a tuż żyliśmy prof, prof. Bossowskiego, gorsza republika niemiecka, stokroć
od monarchj. Np. republika
Massoniusa,
Hłaskę.
Ładnie
zbudona wzniesieniu zaczyna się suchy las
saska dla małej garsteczki
wany
i
obfitujący
w
liczne
ciekawe
serbo-łusosnowy i gleby
piasczyste,
głębokie życkiej mniejszośsi jest gorsza, niż
du Lekarskiego— profesor farmako- charakterystyczne dia Wileńsz bardzo szczegóły reterat wywarł
czyzny. wrażenie na słuchaczach. Licznie zgro* za czasów
panowania _ Wettinów.
gnozji
i hodowli
roślin
lekarskich, Inna rzecz, iż organizacja
ogrodu po- madzona młodzież akademicka darzy- Dawniej sądownictwo niemieck
ie byktórzy ani grosza specjalnego wyna- Suwa się bardzo poweli,
ale
grodzenia za to kierownictwo nie po- matyczna praca rozpoczęła się Syste- ła znakomitego prelegenta długo nie- ło wolne od ostrych sztychów politam
elementu, dziś jest ono
Po
referacie tycznego
bierają. Personel pomocniczy
w O- dopiero od dwu lat, gdy z ustabili- milknącemi oklaskami.
Słoimy wobec wielgrodzie Botanicznym składa się: z zowaniem się waluty, przyznawane duża ilość studentów wyraziła chęć zgangrenowane.
kiego niebezpieczeństwa, bo i wewstąpienia
do
Organizacji
Młodzieży
inspektora—botanika, następnie ogro- ogrodowi
niewielkie kredyty
wnguz
mamy
elementy bardzo nieMonarchistycznej.
dnikai jednego robotnika stałego, t. się pewną realną wielkością. stały
Dziś
pewne. I przychodzi na myśl
zestaj. razem 3 osób; Ogród Lekarski po: Ogród Botaniczny obsługuje
W ogólnych zarysach treść refewydział
wienie dzisiejszego ustroju z dawsiada: inspektora—farmakognostę i o- Przyrodniczy i rolny.
ratu rektora Parczewskiego przedstamym ustrojem Polski. który doprowagrodnika, t. j. 2 osoby.
wiała się następująco:
„
,
Ogród
Roślin
Lekarski
zii do
ch
znajduje
katastrofy
rozbiorowej,
Specjalny budżet na , robociznę się na polanie
W XVIII w. ukazało
się dzieło Wówczas
leśnej
na
brzegu
jerządził
tłum
szlachecki,
wynosił w roku zeszłym 2000 zł.z cze: ziorka
«L'esprit des lois», kierowany „, przez
w lesie Zakrętowym;
posiada Montesquieu
_
wielkom
agnackie
go wydatkowano lylko około 1200 zł.
również tereny różnorodne. Dotych- Dzielił w niem Montesquieu wszyst- dwory. Dzisiaj podług konstytu
cji
Oszczędność i poszanowanie
grosza czasowa
kie
znane
ustroje
państwowe
na
trzy
praca wykazała, że cały szemarcowej władza jest faktycznie skon.
państwowego jest tu doprowadzone
zasadnicze
rodzaje:
monarchiczny,
desreg roślin nadaje się do hodowli w
centrowana w rękach sejmu.
od maximum i' zarzut «rozrzutności» tutejszy
Prezym klimacie. Wyniki dotychcza- potyczny i republikański, Istnieje po- dent nie ma żadnej władzy,
jest niestuszny.
jest
tylko
gląd,že
republika
jest
formą nowo: przedstawicielem
sowych doświadczeń ogłoszone zood
uroczystości.
Teraz przejdźmy do sprawy poło- Stały
czesną,
formą
postępową.
Bynajmniej.
przez
żenia teraźniejszego Ogrodu Botanicz- Strażewicza inspektora ogrodu, p. Wszystkie formy ustrojowe istniały Ministrowie są też faktycznie przez
w całym szeregu
numemianowani.
nego, o którym Autor powiada: «Nie- rów
już w starożytności. Republika istnia- sejm
„Tygodnika
Rolniczego*
„Na plenum sejmu ma być posta(rok
szczęście chciało, że wybrano
teren 1925
i 1926). W roku ubiegłym in- ła jeszcze przed Chrystusem, gdy by* wiony wniosek, aby sejm odraczał
na ogród
botaniczny
uniwersytecki spsktor
i
ła możliwą,a ustępowała, gdy warun- zawiesza
ł wyroki sądowe. Sejm składa
najzupełniej nieodpowiedni. Wybrano książkę ogrodu, p. Strażewicz, wydał ki historyczne
wymagały
zmiany. się z niezliczonego
rośliny lekarskie"
miejsce bez odpowiednich
mnóstwa
różnostudjów obejmującą „Nasze
Weźmy dla przykładu republiki grec- rodnych
zioła
Wileńsz
czyzny.
Wrepartjj.
Posłowi
głebyi terenu, wody zaskórnej i t.d.
swój wyborców, a właściwiee zależą od
szcie ogród ten zaopatruje rolników kie. Rzeczpospolita tam miała
od pewnej
zrzeczono się dobrych terenów daw“ tutejszy
ch w nasiona i sadzonki, Oto etap rozkwitu, nim Ateny były małem ich części, od krzykaczy wiecowy
nego ogrodu na korzyść miasta». Dalej racja
ch,
państewkiem.
Potem
przychodzi
Filip,
istnienia Ogrodu Roślin LekarMamy tu analogję: dawniej tłum zazaś Autor mówi, że przed 100 laty prof.
a
po
nim
Aleksander
Macedoński,
skich.
leżał od złych może,
S. Jundziit «wszelkimi
siłami bronił
bądź co
po bądź choć trochę inteligeale
Na zakończenie zastrzegam się; iż który rozszerza kulturę helleńską
ntnyca
masię od narzucenia mu tych terenów». nie podejrz
całej
Azji.
Widzimy
więc,
że każda gnatów, dziś odwrotn
ewam autora o złą wolę,
ie rządzi tłum
Słusznie zrobił prof. Jundziłł, że wierzę iż, pisząc
forma
ustrojowa
musi
być
przystoso„O czterech
ogrokrzycaczy wiecowych.
Doprowadza
przed stu laty, gdy Wilno było praw- dach
wana do warunków życia
i duszy to do tych
botanicznych w Wilnie*,
ożysmutnych objawów,
dopodobnie
czterokrotnie
mniejsze,
janarodu.
Niema
form
bezwzględnie kiemi są np. ciągłe
podskoki
bionił się od umieszczania ogroduw wiony był szczerą troską © dobro dobrych lub bezwzględnie złych.
walut
Gdy
kraju i państwa,
przedstawił
jednak
Zakręcie, gdy miał podobne
tereny
Rzym się rozrósł, to nie było już zagranicznych. Państwo musi Yswve
ten
że
wprosprawę
w
sposób,
mógł
tuż koło uniwersytetu.
Należałoby wadzić
sporów o republikę czy iinperjum, by- finanse postawić tak, aby spekulacje
jednak dodać, że prof. S. Jundziłł nie mionych w z błąd czytelników nie obznaj- ły tylko spory, kto ma panować. W giełdowe nie mogły mu zaszkodzić,
stanem rzeczy, a
pozwalał robić z ogrodu miejsca pu- tym, którzy istotnym
wielkiem państwie imperjum była | je- — Muszą być silne urzędy. Nie modużo
pracy
i
umiłowa
nia
gą się co parę miesięcy
blicznych spacerów! Dziś ten znako”
zmieniać
wkładali i wkładają w dzieło stwo- dyną formą bytu i życia państwowego. ministrowie dlatego,
mity botaniki organizator
że się jacyś
nie wy: rzenia w Wilnie
Przejdźmy
teraz
do
Polski,
Pod
wzglępożytecznej placówki
brałby na Ogród Botaniczny terenu botanicznej, wyrządzi
dem ustroju różniła się ona znacznie posłowie między sobą pokłócili. Ale
ł krzywdę.
w środku miasta, gdzie dym i kurz
od państw wschodnich i zachodnich. kto ma stać na czele państwa: król
miejski nie jest czynnikiem
Jan Muszyński.
sprzyjaWolności nie brakło. Konstytucje w czy prezydent? Prezydent amerykański ma władzę większą od króla anjącym hodowli całego szeregu roślin.
Prof Farmakognozji i Ho* w rodzaju
„neminem captivabimus*, gielskie
go, ale my nie mamy właściDostatecznie jest w lecie spojrzeć na
dowli roślin lekar.
Uniw. „nihil novi* i t. d. doprowadziły
do wości psychicznych
Stef. Bator.
Jardin des Plantes w Paryżu lub na
anglo - saskich.
tego, że cała władza spoczęła
ręku Naród
nasz nie ma tej zdolności
Przypisek Red. Zamieszczając izby poselskiej. Król byę tylko wprzedOgród Botanicznyw Wiedniu, aby
się przekonać 0 słuszności
tego artykuł prof. Muszyńskiego, polemi- stawicielem państwa. Złota wolność konstrukcyjnej, którą posiada rasa
twierdzenia.
kę, na temat o ogrodach botanicznych doszła do tego, że uchwały sejmu anglo saska.
Staczamy się w powolną bofszewDawniejszy Ogród Botaniczny Wi. w Wilnie, uważając za wyczerpaną, musiały zapadać jednomyślnie. Sejmy
ję,
tylko
leński znajdował
bez przewrotu.
się na terenach, zamykamy.
Więc pewna
Coraz częściej zostają zrywane. Sziachreforma jest potrzebna, musi być silta zajmuje się sprawami
drugorzędPATTY
Władza prezydenta amePTT ЧА
ЧАНОМ
nemi z punktu widzenia państwowe- na władza.
УАУ
rykańsk
iego
jest
wielka, tak jak mo:
go. Państwa obce wywierają wpływ
narchy. Ale w dziedziczności
cała
na
sprawy
polskie. Następuje rozstrój
Dziś w Sali Lutni o godz 8.ej wiecz. ,
różnica. bo
,
wybór prezydenta jest
państwa, rozbiory...
znowu uzależniony od partji polityczSąsiedzi są zawsze zaborcami w nych.
stosunku do tego, kto swej ziemi bro- wyborachMieliśmy tego dowody przy
pierwszego
prezydenta,
nić nie może. Niema idealnej harmo- Tego, co
ku uczczeniu Imienin Pierwszego Marszałka Polski
u nas było wtedy, ani we
nji narodów. Słynne powodzenie „ho- Francji,
ani w Ameryce niema. Wszy»
mo homini lupus est* występuje jesz- stkiemu
staje na przeszkodzie
nasz
cze wyraźniej w życiu
państwowem. nieszczęśliwy charakter, brak zdolnośDziś Liga Narodów ma bardzo pięk- ci
z udziałem pp.: M, Limanowskiego
członka Zespołu Reduty
do silnej organizacji. To są wniosne hasła o braterstwie narodów,
J. Hendrychówny, prof. K. Ludwiga Chóru
ale ki, do których po długich
obserwatrzeba być naiwnym, aby w tę Ligę,
męs. 1—5 p. p. Leg. Orkiestry. 6 p. p. Leg.
cjach, i długich rozmyślaniach doszedjako w poważny
czynnik,
wierzyć,
1
"Osobne zaproszeńia nie będą rożsyłane,
Państwo, z którego wyszła inicjatywa łem, — kończy sędziwy prelegent, —
Dalsze praktyczne wnioski każdy sam
stworzenia Ligi Narodów, do niej nie
Bilety w cenie od 50 gr.—3 zł. do nabycia w cukierni B. Sztralla, a od
może wysnuć.
sobie
przystąpiło.
Podyktował to amerykagodz. 5-ej w
kasie

Punktualnie

składzie nast.: przewodniczący p. Okulicze
Raczkiewicz, sędziowie Kontowtt i Hawrylkiewicz. O godz. 11 i pół sąd ogłosił sentencję następującą: oskarżen: Dzidziuj, Mie
siura, Kocinkiewicz, Symonowiczówna 1 Mazur Gsbrjel skazani zostali ną miesiąc areblicznego. Reszta oskarzonych

przyszłości powinien stać się rodzajem wielkiego parku
i rezerwoarem
świeżego powietrza dla roziastającego
się w tamtym kierunku
miasta, jest Odczyt

akurat właściwe miejsce

obu

mają wziąć udział

Wczoraj zapadł w Sądzie okręgowy
wyrok w
sprawie 54-ch maniłestantów.

E. Sch.

W dniu wczorajszym
sąd
okrę
gowy w składzie: przewodniczący sę-

dzia Jodziewicz w

asyście

Hryniewickiego

i

sędziów

honorowego

hr.

Czapskiego rozpoznawał spiawę Jana
Adamowicza b. wójta gm. Małe-Soleczniki któremu akt oskarżenia
zarzucał niezupełnie ładne
rzeczy.
W
konkiurji aktu oskarżenia mówi
się:
„przywłaszczył pobrane
od
L. Burmana

4 tys. marek

wziętych

tytułem

kaucji i.. w celu osiągnięcia zysku,
wbrew przepisów dotyczących rachunkowości i trybom przyjmowania pieniędzy, nie wpisał do
księgi
sum

przychodnich
rostwa

pudów

otrzymanych

Wileńskiego

za

mięsa powodując

od

Sta-

dostawę

tem

60

znacz-

ną szkodę dia interesu
prywatnego.
Zarzuty te dotyczą się okresu roku 1920 kiedy toz polecenia Staros
twa b. wójt, a obecny «dziki»
pose
zabowiązany został do zbierania kontygensu mięsa.
Po przesłuchaniu Świadków i wysłuchaniu stron
sąd udziela głosu
oskarżonemu.
„Jak Boga mego,
jedynego
ko-

cham, jak katołik

jestem — nie jes-

tem winien. jestem
biedny i utrzymuję
syna
inwalidę"... rozpoczyna
swoje ostatnie słowo oskarżony Adamowicz.
W rezultacie sąd wyniósł
wyrok

uniewinniający

©

Nowcšci wydawnicze.
— Aleksandra Briicknera «Słownik
RE
języka poiskiego> zaczął
wychodzić

Wydawniczej.

nakładem

Krakowskiej

Spółki

Przystępny i Ropas

on zarazem iście pomnikowem

dziełem.

Prof.

Briickuer, którego 40 letnia działalność na
katedize uniwersytetu berlińskiego i niesłychanie obfita twórczość naukowa rozsławiła
imię nauki polskiej w dziedzinie slawistyki
tudzież

znakomitego

znawstwa

literatury

wszechświatowej, nową, wielką zasługą uwieńczył plon dotychczasowych swoich prac
pisarskich, Słownik, o którym mowa. pogłębl znajomość i zrozumienie języka polskiego.
Każdy miłośnik rodzimej mowy zechce niechybnie takie dzieło mieć u siebie pod ręką.

C»na czteroarkuszowego zeszytu 6 złotych;
całości w prenumeracie 60 zł.
-- «Gazeta Literacka», krakowska, która wychodzi... co dwa

tygodnie

ma

tytuł,

sądzimy niewłaściwy. Nazwa gazety pochodzi od nazwy włoskiej drobnego pieniądza,
którym się płaciło za — dziennik. Wyraźnie
za dziennik! Przywykiiśmy tedy nazywać
gazetą — czasopismo wychodzące co dzień.
Wyobraźmy sobie miesięcznik zatytułowany
np. «Gazeta Wileńska»!
Otóż ta krakowska
gazeta, będąca dwutygodnikiem
poświęciłą
swój 4:ty numer — «Weselu» Wyspiańskiego

z okazji 25 rocznicy

skiej z dnia 16 marca

piemjery

krakow-

1901:go. To, co. piszą

p. Kotarbiński, Sinko, Ad.

Chmiel,

Żuk—

kąrszewski, J. Stępowski stanowi nader cenną wiązankę wspomnień i komentarzów.
Aununnna=nununuzunnznznAzzana

Uwadze

Wierzycieli

Wileńskiego

Banku

Rolniczo-

Przemysłowego.
Qrupa wierzycieli wyżej

wymie-

nionego Banku zawiądamia,iż w niedzielę

4-ej p.p.

dnia 21 marca

w lokalu

o godz.

r. b.

Banku

odbędzie

się zebranie w celu omówienia spraw
związanych z ogłoszeniem upadłości

|

Banku.

Uprasza
przybycie.

się

o

jaknajliczniejsze
а,

grodach botanicznych w Wilnie*. w
artykule tym zostałem przez nieznane-

organizacje zapowiedziały

Ogłoszenie wyroku w sprawie 54.

tystycznej.
Dalej nauka

roli. ł

tu

Solski

агw

NE

gdzie dziś mamy Park Żeligowskiego,
Klub Szlachecki i część Parku Bernardyńskiego. Są to jedyne paskiw Wil-

z którym faktycznie Solski rozstał się
znacznie wcześniej. Dlatego też mógł
bez przeszkód dziąłać na scenie,wcielać się w kreowane postaci,

DZ

„czterech ogrodėw botanicznych
w Wilnie",

Dada

W sprawie

Zespołowość
Reduty
uwydatniła
się w działalności Solskiego na sta-

nowiskach kierownika poszczególnych

teatrów, kiedy mistrz pracą,
intuicją
i wiedzą zestrajał grono aktorów
w
pierwszorzędny zespół
i wychowywał grono pierwszorzędnych sił scenicznych.
1 wreszcie
wspólność
ostatnia:
Solski jeden z pierwszych w
Polsce

reżyserów okiem

mował

inscenizafora

całość utworu,

obej.

rozumiejąc,

R ki

2

|

iż

na przedstawienie teatralne, składa się

w myśl twórczej koncepcji

teatralnej

Wyspiańskiego: malarstwo, architekturai dramatsłowem sztuka poezji,
muzyki i piastyki.Słowo,
i barwa,

gest, dźwięk

Dlatego właśnie jest Solski nie
tylko wielkim aktorem, ale też reży-

serem Oraz

inscenizatorem.

A prze-

innych, zastosowanych do ówczes- ogólnej tendencji swej niejako wy- dewszysikiem dla
tych cech właśnie,
zresztą jubilensz Solskiego w Wilnie nabiera nych potrzeb
chwili i aspiracyj
pol- przedził Redutę: zawsze rolę najdo- cech aktora, reżysera i inscenizatora,
artystów ciekawych znamion. Przyczyny te—to

dramatycznych czołowe
miejsce zaj» praca Reduty na naszym
grunciei
muje Ludwik Solski. jedni
„artyści* występ Solskiego właśnie w Reducie.
Nowaczyńskiego, w Skąpcu Moljera, trakiują teatr jako źródło zarobków,
Na długo bowiem przed powstaw
Dożywociu Fredry, w Weselu coprawda nie nazbyt obfite i bogate, niem Reduty Solski wcielał w
swej
Wyspiańskiego, w Złotej Czaszce Sło: drudzy—nie mając do wyboru, czy zuakomitej twórczości aktorskiej zawackiego, w Wieczorze trzech króli też nie chcąc wybierać w innych ga- sady, o które bojuje dziś Reduta i
Szekspra i w Pawle I Mereżkow- łęziach życia, „poświęcają się” scenie. prokiamuje jako swoje zasadynaczelne
Są i tacy, co przypadkiem li tylko
skiego.
Wilno całe pamięta hołd złożony trafiają na scenę—odnajdując swe poPrzeglądając w książce ku czci

skiego teatru i sztuki dramatycznej.
A zaznaczyć wypada
że wobec
nikłości stosunkowej tej sztuki u nas

kładniej pamiętał i zawsze ją wpierw jak też cech kierownika teatru, Solski
przemyślałi odczuł, zanim się uka- może być nazwany ojcem duchowym
zał na scenie.
Reduty.
Solski swemi kreacjami wybitnęStale miałem wrażenie patrząc na
Ma głęboką stuszność Adam Grzymi wynosił twórczość polską na- wi- Solskiego grającego, że suiler dia nie»
mała Siedlecki
kiedy twierdzi
iż
dok publiczny, podkreślając jedno- go nie istnieję, że może grać bez „gdyby na
Solskiego padło, że ma.
cześnie z maximum siły i talentu jej suflera, czego dowód złożył właśnie być pierwszym
człowiekiem na ziemi,
walory, stawał się inaczej mówiąc, wczoraj. Ta tylko tu zachodzi pomię- miast bibiijaego
Adam
— Solski
a
zrewspółtwórcą,
obok
dramatopisarza, Gzy Solskim a Redutą
różnica, że formowałby ustrój Raju
i
wprowaa jak wielką w tem była jego zasłu- Reduta formalnie zerwała z suflerem, dziłby tam
pojęcie
pracy,
praojco
m

|
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KURJER

GOSPODARCZY

ZIEM
Artykuł dyskusyjny

Dla bezstronnej
ustawy z dn. 2 VII.
niu noweli z dn. 5
y ma celu walkę
z
miernych
zysków
‚ wszedniego użytku,

©

oceny
znaczenia
1920 r. w brzmieVIII 1922, mającej
pobieraniem
nadza artykuły
ponie należy jej o-

| sądzać w oderwaniu od całego

sze-

regu pokrewnych ustaw wyjątkowych

od czasu powstania niepodległej Polski, usiłujących rozstrzygać i regulo-

' wać zagadnienia życiowe, a w pierwszym
rzędzie gospodarcze, w
bie policyjno-administracyjaym.

szystkich

prawie

krajach,

try“
We

których

„ byt gospodarczy został przez wojnę
europejską zachwiany, a w pierwszym
rzędzie tych, na których terenie działania
wojenne
się odbywały,
w
przejściowym
okresie
powojennym
, robiono wysiłki, by ogółowi zapew* mić minimum
zaspokojenia
potrzeb

codziennych

tak przez

ograniczanie

konsumcji jak i regulowanie cen artykułów pierwszej potrzeby
W Polsce utworzone Ministerstwo
Aprowizacji i urzędy do walki z lichwą wojenną i spekulacją
podjęły się
hamowania
wzrostu
cen artykułów
pierwszej potrzeby i zwalczania spekułacji niemi. Pierwsze, w dziedzinie
zaopatrzenia i rozdziału tych artyku-

tów, więc zarządzeniami o podkładzie
gospodarczym,

drugie

mo-s«dministracyjną.

drogą

policyje

Udział społeczeń-

stwa w tym okresie w postaci ruchu
spółdzielczego i samorządowego, jako

czynników jeżeli nie decydujących to
„ bodzj równolegle dążących do podniesienia bytu gospodarczego

kraju,

* był nitły.

o ujawnianiu

cen,

w każdej chwili na ingerencję

O ile Ministerstwo Aprowizacji w policji, niezałeżnie od najojalniejszego
swym właściwym zakresie zaopatrze- pełnienia swych czynności.

„ mia £ rozdziału artykułów pierwszej
W tych warunkach wprowadzenie
potrzeby w ówczesnych warunkach nowelli do Ustawy o walce z lichwą
_
‘

Wypadkowo zebrany szereg urzędników administracyjnych,o niezawsze

dastatecznym
mym,

bez

się

w

poziomie

intellektual-

dostatecznego

orjentowania

dziedzinie . (owaroznawstwa,

został powołany
obowiązujących

kroczenie

do

których

wusłalania

pieczeni przed ingerencją władz,

rządu, kióry nie mógł
pozostawać
widzem chaosu na rynku, który gro
ził nadmiarem nięprodukcyjnej pracy
i organom sądowym 1 policji.
Jako dodatnią cechę
w okresie

cen przejściowym należy uważać usiłową-

(wytycznych),

prze- nie przeniesienia

uzasadnione

i

gospodarczo

wywoły-

wało w pierwszym wypadku chowanie artykułów pierwszej potrzeby i
potajemną ich sprzedaż po cenach
wyższych mawet niż uzasadnione gospodarczo, bo z dodatkiem
kosziów

ryzyka, w razie wykrycia,

w

drugim

wypadku podrywało zaufanie iudności
do działaliiości Urzędów, która zdo-

łała poszczególny

dy, o ile rzecz prosta te nowe
komisje samorządowe nie zechcą wbrew
brzmieniu nowelli przywłaszczyć sobie prawa ustalania cen bez oparcia

artykuł

nabyć po

stworzyć,

miczeni przesłankami tej ustawy były:
Oddanie

instytucjom

sądowym — Кага-

nia za przekroczenią

znowelizowanej

ustawy

o wałce

z lichwą na równi z

dnnemi

przekroczeniami,

przekazanie

dochodzenia w sprawach powyższych
organom
prokuratorskim
i policyj-

|
|

nym,

przekazanie

organom

admini-

Stracyjnym karania w trybie rozpraw
karno-administracyjnych
przekroczeń

przepisów

porządkowych

t. į. prze-

judzkošci
pono nieznane, 2 z pracy
wydobyłby jej owoc najsłodszy: umie-

Jetno šč*.

Lacząc się w

hołdzie,

składanym

Solskiemu przez całą Polskę,

|

|

|

tząmy

powta-

za Makuszyńskim:
„Żyj nam tedy, panie Solski,
W złotej chwale żyj lat wiele,
Ty, największy aktor Polski"«.
*

rynku; czy gwaraniuje to jednak
że
zrzeszone kupiectwo nie postara się
o niezwłoczne przeniesienie ciężarów
podatkowych na niedostatecznie zorganizowanych konsumentów — niewiadomo.
Zdolność płatnicza szerokich
mas, szczególnie teraz w okresie braku gotówki i pracy Oraz
inasowych
redukcji
nie przedstawia się lepiej
niż w roku 1920 a możebna zwyżka
cen na artykuły powszedniego użyiku
bezwzględnie utrudni akcję oszczęd:
nościową i rządu i społeczeństwa. A

dlatego

|

w

literaturze

°

warunków

stawione zostało we Lwowie

w roku

1835, w roku, w kiórym Goszczyński
rzucił się na Fredrę, odsądzając go

od miana poety. — №ероршагпо$ё
Fredry w oczach romantyków tłuma-

sekcją Stanisława Koźmiana i gra nie- stronne

nastawienie wobec
życia
Oirazu uniemożliwiało ocenę olbrzymiego taartysty ientu Fredry.

i odłąd chętnie grywa rolę, która
Nie przeszkadzało to, że w roku
była dlań próbą ogniową jego wspa- 1837 w Rozmaitościach lwowskich
czna

i podatna

dla charakteru

czości scenicznej Solskiego.

Ta pełnia

łogiczna postaci Łatki

<zniejsze

pole

którym

czytaliśmy:

twór:

charakterystyczna a jednocześnie wy:
soce dramstyczna.

uczcił jakiś autor Fredrę sonetem,
nFredro!

Ma bo-

„wiem nasz artysta dar kreowania bohaterów charakterystycznych, o wielkiem skłębieniu namiętności i żywiołowej dynamice, Łatka to brat młodszy
Harpagona,
figura
komiczria,
psycho-

ta

najwdzię:

twórczości

Solskiego,

pew-

w

Tobie w dzieciństwie wziąć
od muz przypadłe,

Za cacko szydną maskę i prawdy
24

W

Warszawie

pierwszy
nicznych

nych

р

ė šwieinie Juodis waz
na polskiej scenie.

Dożywocie

poraz

znalazło się na deskach scew roku 1845.

Dzisiaj zajmuje jedno z naczelmiejsc w repertuarze komedjo-

Praga

wieczory

muzyki,

szkujących,
czyni

niach kwalifikacyjnych

(5—oznacza

gród

masz

kierownictwo

olbrzymie

wysiłki,

owodując

miar piękną

się

mi-

zamie-

„Reduty“

nie

ideą

zamierzonego

tak

ze

i dążąc

chcąc

—

Handel

na depresja

zagraniczny

celu,

wszech
wytrwale

zaproszono

ciążyła

na życiu

gospodarczem

Litwy roku ubiegłego, który w spuściźnie
po r. 1924 przejąć musiał skutki wielkiego
nieurodzaju. Obrót handlu zagranicznego w

*) Co powinno

do innych ustaw.

nastąpić

i w stosunku

7

w

dziele

Pożyczka

dolarowa

31,92

4,5 proc.

listy zast.

(w złotych 608,—

22,50

2285

22,60

metropolji

Эи

gronie

obecnych

nieznanego jeszcze

słuchaczy

tutaj,

м

Рр ееч
тр
Ame rrr.

na-

EuRy

u

"Ni

występ

te:

L

poprzedzo-

Prochy 6. p. Arcybiskupa Cieplaka sponego nader pochlebnym
rozgłosem
w niszy w łewej nawie Bazylik! ów.
dyrygenta, zwłaszcza, że program
z częły
Stanisława. Na rysunku naszym widzimy
tak każdemu znanych i sławnych dzieł, projekt grobowca jaki niebawem w tem

jak: „Symfonja patetyczna*
skiego, I suita

tura do op.

„Peer

Czajkow-

CGynt*

i uwer-

„Tannhiuser*

Wagnera

ES

ma

stanąć.

Autorem

prof. Jułjasz Kłos: Roboty
już

projektu

jest

dookoło budowy

zostały rozpoczęte.

życziiwie, gość

odpowiedział

najzu-

pełniej wysoko sięgającym
oczekiwaniom. Nie była to robota pracowitego rutynisty, lecz interpretacja prawdziwego muzyka szczerze odczuwają-

cego całą treść duchową wykonywa-

się do miejscowych
urzędów
pocztowo-telegr. «stacji telefonicznej).

SZKOLNA,
—

Kurator Okręgu

Szkolnego

Wileńskiego p.dr. Antoni Ryniewicz
dnia 19-20 bm. wyjechał w sprawach
służbowych do Warszawy. Zastępuje

staraniach

o wniknię-

niedziałek d. 22 bm. (pojutrze) w

sali

programu i cie w intencje dyrygującego i przy- Śniadeckich znany uczony p. J. S.
jego.
wykonania.
Czyż,
naprawdę, stosowanie się do jego życzeń. Byłoby Dzierzbicki. jest to jedno z najwznioprzyjdzie do zaniechania tak — zda- niezmiernie pożądane znów powitać ślejszych arcydzieł ducha ludzkiego—
interpretatora tłómaczone wielokrotnie na wszystkie
wałoby się — koniecznych,
w
tak p. Dołżyckiego, jako
dużem mieście jąk Wilno, koncertów mniej znanego i osobiście mu najbar- języki świata, a w Polsce nieznane
symfonicz- zupełnie. Ody dwa i pół tysiąca łat
orkiestrowych tylko z powodu
nie- dziej bliskiego programu
temu
wzniosły
możności opłacania, bardzo
zresztą nego.
Lao-ise opuszczał
skiomnych,

kosztów

Michał Józefowicz,
poniedziałek «Reduta»

Chiny, strażnik graniczny zmartwiony
zawołał «jakto, a więc wasza dostojktóry ność nazawsze opuszcza ojczyznę, a

niezbędnych?...

P.S.

W

znowu przygotowywa koncert,
powinien się stać prawdziwem śŚwię- nic nam nię pozostawi na pamiątkę?»
tem artystycznem.
Wystąpi
nestor Wówczas wtajemniczony ująwszy pężności do uczciwej pracy zarobkowej fortepianistów polskich prot. Aleksan- dzeiek, zapisał ośmdziesiąt krótkich
kilkudziesięciu muzykom i wielu
in- der Michałowski z
programem
wy- wierszy -— i oddalił się, a ta notatka
nym osobom, przeważnie utrzymują- łącznie chopinowskim, jako oddawna jest do tychczas
największą
księgą
cym liczne rodziny, których kwestja uznany jeden z najpowołańszych od- Chin i źródłem nieskończonych koskromnej egzystencji tak Ściśle zale- twórców
dla filozotów europejskich.
arcydzieł
nieśmiertelnego mentarzy
żna od powodzenia kasowego kon- poety fortepianu. Niewątpliwie, nie
Giównym tematem _poniedziałko-

powinno zabraknąć na sali
prawdziwych

miłośników

nikogo z wego

pięknej mu-

zyki i licznych wielbicieli znakomitego
mistrzą fortepianu.

Wsch,

gł, 6 g. 5 m. 53.

Zach. sł,

o g. 5 m. 39

URZĘDOWA.

— () Redukcja w Województwie Wileńskiem, Z rozporządzenia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w
urzędzie województwa wileńskiego
ulegnie redukcji 5 procent personelu.
— (t) Nowy mulław Sorok-Tatarach. Na stanowisko mulły mahometańskiego w Sorok-Tatarach 'wyznaczony został p. Filimowicz. Pan

odczytu

będzie

kosmiczna i możność

świadomość

osiągnięcia jej

przez człowieka, Usłyszymy o magji
kapłanów egipskich, o tajemnicy mi-

sterjów,

o słynnej księdze magicznej

Thota,
przy pomocy której można
było „zaczarować niebo i ziemię* jak
mówią
stare paprusy,
a prelegent

KRO NIKA

opowie nam fantastyczną histotję syna Kamzesa, księcia Setna, który zna-

placówek do Dowództw
Baonów
łącznie. W przysztości przewiduje się Jazt tę księgę w prastarym grobowpołączenie telef. z Dtwem Brygady cu, strzeżoną przez duchy zmarłych.
Odczyt ilustrować będzie otbrzyw Wilnie.
pięknych
Narazie budową
objęte są dwa mia ilość (200) niezwykle
odcinki t. j. Sejnieńskii Niemenczyn, kolorowych obrazów świetlnych, no-

dotychczas w
poczem nastąpi rozszerzenie
na całą wych, niewidzianych
Wilnie. Pozostałe bilety w księgarni
granicę.
Nauczycielstwa
Polskiego.
Budowę Brygada prowadzi włas- Stow.
Królewska 1,
nemi środkami.
(k)
>

—(t) Dodatki hodowlane przy
zakupie koni remontowych
dia
armji.

Departament

Kawalerji

przy

ROŽNE
—

(n)

Otwarcie

bibijoteki

reMin. Spraw Wojskowych powiadomił przy kollegjum ewangielicko
Wkrótce będzię oWileńskie Towarzystwo Rolnicze, że formowanem.
podczas zakupów koni remontowych twarta dla użytku publicznego bibljow roku teka kollegjum ewangielicko-reformoFilimowicz jest byłym
funkcjonarju- dla armji, dokonywanych
bieżącym uwzględniany będzie doda- wanego w Wilnie. Bibljoteka ta zaszem policji państwowej.
wiera przeszło
20000 druków,
mię-

SAMORZĄDOVWA.

— (t) Powiat

Wilejskiemu.

Wil.Trocki—pow.

Starostwo

Wil.-Troc-

kie przekazało starostwu pow. Wilejskiego dwa tysiące pięćset złotych z
sum kredytowych
asygnowanych na

kredyty budowlane.
Suma ta początkowo przyznana
znakomitemu |ubilatowi. Wieczór ten, była na koszty przewożenia materja-

wypełniony Dożywociem z Solskim
w rOli Łatki, wykazał,
iż artysta po

76,—

kolejowa 125,00
5 pr. požycz konw.
34,50
4 pr. pożyczk, konw,

powiadała ani zabiegom i irudom po- jej widocznych

wielkiego

Spėžniona pora nie pozwala mi
na szczegółowe sprawozdanie z wieczoru,
ktćry
był jednym wielkim,
nieprzerwanym _ hołdem,
złożonym

23,49

35207
212,92
112,87

13208

niesionym, ani wartości

i komizm

*

193,33.
21393
112,43 |

p. Adama
Dołżyc- nych utworów, szczęśliwie łączącego go p. dr. Fedorowicz, Naczelnik Wykiego, w nadziei, że rozgłośne
imię, technikę dyrygowania, opanowaną do działu Szkolnictwa
Średniego,
odcieni,
jednego z najświetniejszych dyrygen* najdrobniejszych
z darem
— (t) Egzamina dla nauczycietów polskich doby obecnej,
będzie przekszywania swych zamysłów pod- li szk. powszechnych.
W sierpniu
zespołowi
orkiestrowemu. rb. odbędą się przed stałą państwodostateczną potęgą
do przełamania ległemu
niczem się nie dającej usprawiedli- Jeżeli w symfonii jeszcze się zdarzały wą komisją egzaminacyjną przy
Kuwić powszechnej niechęci oraz przy- krótkie przemijające chwile jakby nie ratorjum
Szkolnem epzaminy dia
gnębiającego niedoceniania doniosłości całkiem zdecydowane, to w suicie i czynnych nauczycieli szkół prywattak głęboko w rozwoju intelektua!- uwerturze odniósł dyrygent stanow- nych. Do egzaminu mogą przystępo nym naszej dzielnicy sięgających po- cze zwycięstwo na całej linji. Huczne wać
nauczyciele
publicznych
szkół
czynań. Tak usilne starania „Reduty* oklaski i kilkakrotne wywoływania powszechnych, którzy wniosą o to
sym- podanie do dnia 31 7 1926 r.
nie
dały — niestety — spodziewa- świadczyły wymownie o żywej
zdobył p. Dołżycki.
nych wyników. Jakkolwiek sala była patj;, jaką sobie
ZEBRANIA i ODCZYTY.
lepiej zapełniona, niżeli na pierwszym Z przyjemnością notujemy niezwykle
—_ O piątej księdze chińskiej
koncercie wszakże ilość zgromadzo- pochlebną opinję znakomitego gościa
nych słuchaczów najzupełniej nie od- o naszej orkiestrze symfonicznej oraz Tao-Te king soiadė, bedzie w
ry warszawskiej

stan wy

Litwy. Ogói-

153,15
213,45
112,15

na złożony, pozwalał skupić główną uwagę na ich odtworzeniu pod batutą p. Dołżyckiego. Powitany bardzo cić

na występ gościnny kapelmistrza ope-

_nie-

ZAGRANICZNA.

23,61

Żywe zainteresowanie wzbudził w

zjednanie sobie kontyngensu słuchaczów,
niezbędnego
do utrzymania
tak ważnego czynnika
kulturalnego
w życiu społecznem.

borowy, 2—mierny, 1—zły) dla całej Polski |
3. SPOJĄCo: pszenica ozima 3,2; żyto ozime

KRONIKA

317 96
38.58
7.93

cego niemal hamletowskiego pytania
<być albo nie być», tak niezmiernie

jeszcze utracić ostatecznej nadziei

do

1,93

28.43

23,55

32—

Cieplaka.

31,92

28,57

znaczącego w życiu
szych kresówl...

szerszych kół różnopiemiennych

łośników

Włochy

Grobowiec Arcybiskupa

Kupno.

1.97

28 50

Ziemskie przedw,

Nie dając się zniechęcić
bardzo
słabem zainteresowaniem naszej publiczności muzyką symfoniczną i najzupełniej niezrozumiałą
obojętnością

i pro:

atmosferycznych

ciu Solskiego datę przełomową Oto narodowości—nie znosił pogodnych,
w roku 1883 zrywa Solski ze swoją pełnych komizmu i humoru, weso- pięćdziesięciu
latach pracy
karjerą tenora bohaterskiego
w ope- łych komedyj Fiedry, pozostających utracił ze świeżości rysunku,

Łatka to postać szczególnie wdzię-

(fel. wł. Słowa)

międzybankowych

II wieczór orkiestrowy.

w stosunku do ub -miesiąca,. pozostał
prawie bez zmiany i przedstawiał się w $top*

tycznej — pozosiaje naczelną w kre- Sytuacyj, zawarty
acjach Solskiego.
kiasyka.
Dożywocie poraz pierwszy
wy-

Czy się duchem czasu—wszechwładny
iubujący się w hasłach

niałego talentu,

19 Il.

obrotach

muzyczne.

handiowe,

drama- mizm charakterystyki, tak

"Dożywocie Fredry stanowi w ży- romantyzm,

bawem Łaątkę w Dožywociu.
adobywa siawę znakomitego

Warszawie.

Redutowe

ceł wwozo-

traktaty

zawarte

7.95

Paryż

Byłoby to ze szkodą
nieobliczalną
dukcje rolnicze. Przejście ustawy w
w następstwa—zarówio pod wzglępariamencie
uważać
nalęży
za za- dem: kuliuralnym, jak i spotecznym—
pewnione.
Główną
przeszkodę sta- chociażby z powodu odebrania monowią

WARSZAWSKA,

Nowy-York

Pół-

i Łotwa 5,7

8,03 Na giełdzie daje się odczuć
ne odprężenie. Bank Polski 7,95.

bez

też rola polskiego skąpca — wym polskim, jak ze względu na ko-

nieśmiertelna

GIELDA

Papiery wartościowe.

głównych
podstawowych znacznie różnił się od poprzedniego miesiąTemperatura średnia w całej Polsce była
utworzenia ustawodawstwa ca.
nadal wyższa o 1 do 5 stopni od normalnej
lichwą odpadła — „przede- wieloletniej.
3
Powyższe warunki pozostały bez ujem:
nie odczuwąmy braku
nego wpływu na wegetację ozimin, których powszedniego użytku na stan,

Tze i postanawia poświęcić się sztuce w sprzeczności z duchem prądu literackiego i qkresem niewoli politycz| dramatycznej.
| |,
W roku tym wstępuje do teatru, nej. W czasąch tych zapoznawano
krakowskiego, pozostającego pod dy- wartość estetyczną komizmu— jedno-

№,

w

Ameryki

Anglja 8,1 proc.

WARSZAWA,

wych na przeszło 36 rodzajów towarów. Między
innemi
projektowana
jest stoprocentowa
zwyżka
cła od
żelaza, cukru i bydła. Poza tem również podwyższone
ma
być cło na
wwóz wyrobów
bawełnianych, parolnicze

proc., Stany Zjednoczone

Dolar

Austrjackie sfery gospodarcze gorączkowo
przeprowadzają w
parla-

maszyny

w r. fediąy kier; 4

Dolar w

Austrjackie cła wwozowe.

pierowych,

odgrywały

cy 58,6 proc,
proc.

INFORMACJE.

zwyż<i

H-

porów-

Szwajcarja
nocnej 8,2 proc., Łotwa 68 proc. i t. d. Naj Stokholm
ważniejszymi dostawcami Litwy były: Niem- Wiedeń
—24

Той.

względem

Część
czynników
Niezadowolenie z działalności u- o. walce z
szędów do wałki z lichwą wywołało wszystkiem
nowelizację Ustawy do walki z lich- artykułów
wą z dnia2 lipca 1920 r. przez Ustawę z dnia 5 sierpnia 1922 r. Zasad-

portowych

chwalane w okresie dalszym od powojennego prowizorjum być nie po:
winny.

mencie sprawę

w

wobec czego Austrja zamierza przy*
traktastąpić do rewizji niektórych
cza:
najbliżs
w
celu
tym
W
tów.
zym
ewentualnego
zniesienia i innych u=*
z
rokowani
rozpoczę
być
mają
sie
te
a
staw nadzwyczajnych wkraczających i
ikrępujących
w ten lub inny sposób szeregiem państw, w pierwszym rzęcertów orkiestrowych. Niech każiy
normainy rozwój życia gospodarcze* dzie z Czechosłowacją.
głęboko rozważy i osądzi
w swem
go, a więc odpowiedzieć na pytanie
Stan ozimin w lutym.
czy przy zniesieniu
tych
ustaw w
sumieniu — jąk się powinien zachopodstawie sprawozdań korespondenpowstająobecnym okresie społeczeństwo same tów Na
rolaych Główny
Urząd Statystyczny wać wobec kategorycznie
potrafi normałne warunki gospodarcze podaje do wiadomości, że m-c luty

niższej cenie niż wytyczna.

|

stwier:

przekroczenie nie mogło nie dać ujemnych wyników
tej akcji na nie- ich ma autorytecie organizacji fa*
korzyść
obu tych
funkcji urzędów chowych kupieckich i spółdzielczych.
do walki z lichwą.
Wracając do zagadnienia kto dąży
W pierwszym rzędzie ustalanie do zupełnego zniesienia ustawodawcen niższych lub wyższych od cen, Stwa o lichwie wojennej, nałeży uktóre w poszczególnym okresie były stosunkować się
tem
samem
do

_

|

obowiązku

połecono im ka- dzania cen orjentacyjnych na samorzą-

rać w ir,bie administracyjnym.
Połączenie w jednem ręku ustalamia pewnych
norm i karania za ich

A

ani

które

miljenów
się

Szą rolę: Niemcy (dokąd Litwa wywiezła
52,1 proc. ogólnego eksportu swego), Angija

narażenia powagi państwa ani przez
dłuższy
czas
utrzymywane ani u-

zadanie swe spełniało, o tyle nadzieje nie zadowoliło ani konsumentów, ani
pokładane na urzędach do walki z kupców, którzy dotychczas
choć w
sai wojenną i spekulacją musiały ramach cen wytycznycn
byli zabez-

| zawieść i zawiodły.

wyjątkowym,

wyniósł 495,4

stanow ас spotęgowanie

19 marca 1936 r.
naniu do r. 1924 o 223 mij. litów. Na wy.
wóz przypada z tego 242,7, a ua przywóz Dewizy i waluty:
252,7 miij. litów, czyli, że saldo litewskiego
Tranz,
Sprz.
handlu zagranicznego r 1925 było pasywne
lary
1,95
7,91
sumą 10 miljonów liiów (wobec salda akgja
32,—
3208
tywnego w wysokości 60 m.lj. litów w r.
Holandja
318.75
319,54
1924).
33,75
38 67
Jako odbiorcy litewskich towarów eks- Londyn

posiadaniu

tuację uczciwych handiujących, nara- charakterze

3

rokn ubiegłym

Stan moralny mas i dążności spzku*
rachunków, zgłaszaniu zapasów etc. Iscyjnej, czyż naprawdę one tak Się
narówni
z przekroczeniami
innych zmieniły w porównaniu do roku 1920
przepisów porządkowych
podlegają- że ich brać pod uwagę nie należy?
cych jurysdykcji organów administraWiacając do kłopotów
handlującyjnych. Intencja ustawodawcy
była cych artykułami powszedniego użytku
zupełnie wyraźna — stworzenie przej. należy stwierdzić, że nie zbytnia prześcia do warunków normalnych przez waga podaży ich nad popytem, któ:
zniesienie najbardziej sprzecznych z rej być nie może przy ograniczonym
zasadami życia gospodarczego i pra- do minimum
kapitale
obrotowym
worządności cech ustawy
z dnia 2 kupiectwa, łecz nadmierne obciążenie
lipca 1920 r. Polepszenie się warun- podatkowe
wszystkich
płatników,
ków
aprowizacyjnych
i gospodar- których zdolności płatnicze zmalały
czych Polski w porównaniu do okre- pod wpływem przeżywanego przesisu
powojennego
i wzmożenie
się lenia gospodarczego, są tych kłopoprodukcji dawało dostateczne po tem tów źródłem i że umożliwienie
wypodstawy.
;
zysku konsumentów
przez poszcze”
Względy
następujące
wpłynęły gólnych
handlujących
nic tu
nie
mojem zdaniem na skaženie
intencji pomoże, a nadmiaru
podaży,
który
ustawodawcy.
by wzrost cen uniemożliwił niema.
Należy wszakże dążyć by działalSądy Pokoju, przeładowane pracb
administracyjnych i
nie dawały gwarancji dosyć prędkiego ność organów
i równomiernego wymiaru sprawied- policyjnych nie odbiegała a w wielu
liwości a będąc
pozbawione
same wypadkach wróciła do ram zakreśloprzez się orjeniacji w dziedzinie
po- nych ustawą z dnia 5 sierpnia 1922
ziomu cen, których
przekroczenie roku, co prawie wszędzie poza Warwinno by było pociągać
represje Szawą jest do zrobienia, a i w Warkarne,
były by zmuszone do powo- szawie od pewnego czasu pod wpły*
ływania przygodnych rzeczoznawców wem Wydziału Aprowizacyjnego Miw każdej poszczególnej sprawie,
co nisterstwa Spraw Wewnętrznych,
w
dalej wpłynęło by na
przewiekłość skład którego weszłi i częściowo popostępowania sądowego. Organy po« zostają zredukowani urzędnicy byłych
licyjne, pozbawione tegoż kryterjum urzędów do walki z lichwą są wyzmuszone by były sporządzać proto- dawane zarządzenia w ramach nazwakuły w wypadkach podejrzenia o nej ustawy pomieścić się niedające.
Dla wyżej wyłuszczonego uważapobranie nadmiernych zysków przez
sprzedającego,
a szczególnie w wy: my, że obecnie raczej do ograniczepadkach zgłaszania się konsumentów, nia działalnoćci władz
administracyjktórym cena sprzedawana mogła się nych i policyjnych do zakresu
ustawydać za wygórowaną. Przeładowałoe lonego przez nowelę z dnia 5 sierpby to niepomiernie
pracę i policji i mia 1925 r. należy dążyć niż do zu»
Sądów
Pokoju i pogorszyłoby sy- pełnego uchylenia tej ustawy *) o
żonych

owo

tów.

WSCHODNICH

pisów

sprawie
ustawodawstwa
zwaiczaniu lichwy.

&

łów

budowlarych

do miejsc

odleg*

łych w których znajduja się objekty
nic nie przeznaczone do remontu. Wobec
żywia- tego, że nie przewidywało się wyko-

tek hodowlany

ustalony w wysokości

szacunkowej dzy któremi są nader rzadkie okazy
`
z XVI i XVII wieku.
—
(t)
Kursy
rolnicz
e
w
Łodosi.
Dodatek ten wypłacony będzie na
podstawie świadectw własnego cho* Staraniem Towarzystwa Rolniczego
od 24-27
wu wystawionych przez kierowników odbędzie się w okresie
stadnin Państwowych, lzby Rolnicze, b. m. w Łodosi pow. Święciańskiego
związki
hodowłane,
a mianowicie: kursy rolniczo-hodowlane, PrelegenZwiązek hodowlany szlachetnego ko- tami na kursach będą: instruktor tonia półkrwi przy sekcji koni C.T.R. warzystwa p. Żywiecki i inspektor
10 procent
konia.

od

ceny

w Warszawie,
Lwowie
i Krakowie
oraz Towarzystwa rołnicze Wileńskie
i Wołyńskie.

hodowlany p. Opacki.
— (i) Walne
zebranie

dnorazowego bezpłatnego umieszczenia w spisie. Za każde umieszczenie
dodatkowe pod innemi literami abo-

Akademickiej

PWJCZAKO

w Sołach.

W

в

kólka

dniu 21

Od początku 1928 roku dodatek b. m. w Sołach pow. Oszmiańskiego
hodowlany wypłacany będzie jedynie odbędzie się walne zebranie członłowości wykonariia, trafności charak- rzysianie tej sumy ze względów
na na podstawie świadectw wydawanych ków kółka rolniczego. Porządek dzienprzewodnicząterystyki i wyrazistości plastyki kreo- brak oddalonych miejsc gdzie doko- przed 31 X każdego roku w którym ny przewiduje wybór
rok 1925, zaza
sprawoz
cego,
danie
nywane
będą
odbudowy
suma
ta
koń się urodził, przez instytucje wywanej postaci.
twierdzenie budżetu na rok 1926,
Giębokie wcielenie się w psycho- została przekazana pow. Wilejskiemu żej wyszczególnione.
wybory nowego zarządu Oraz pian
logję skąpca, wyraziste uwypuklenie gdzie odległości budulca od miejsca
POCZTOWA
na rok Obecny.
pracy
robót
sięgają
częstókroć
kilkudziesięmałego
światka przychicznego, bied— Księga telefoniczna. Dyrek- $i — Ostatnie dni „Tygodnia
nego, nieszczęśliwego, dramatycznego ciu kilometrów.
cja poczt i telegrafów przystąpiła do Społecznego „Odrodzenia*
. Dziś
Łatki, z genjalną
intuicją odtworzo.
WOJSKOWA
wydania nowego spisu abonentów t.j. dn. 20 lutego r. b. (sobota)
w
nego — oto kreacja Solsktego,
za
— Wyjazd pułk. Pasławskiego sieci telefonicznej okręgu wileńskiego sali V USB. o godz, 8 wiecz.
odbęktórą nagrodzono
go spontaniczną d-cy 6 Br. Kop.
W dniu wczoraj- na rok 1926/1927. Wydanie tego dzie się siódmy z rzędu odczyt
z
owacją,
szym wyjechał do Warszawy D-ca 6 spisu powierzono p. Janowi Dyszkie- cyklu
Il
Katolickiego
Tygodni
a
Szczegóły jutro.
Br. Kop. pułk, Pasławski
celem
za: wiczowi.
:
Społecznego, zorganizowanego przez
meldowania w Dtwie Kopu o objęciu
Każdy abonent ma prawo do je- Zarząd Stowarzyszenia
Młodzieży
Wiktor

Piotrowicz,

granicy
polsko-litewskiej
obszarze.
(k)

Budowa

tras

na

całym

telefonicz-

nych 6 Br. Kop. Jak nam komuni-

nent

opłaca:

urzędowi

pocztowemu

kują budowa tras tełefonicznych
na po 1 zł. Treść i miejsce umieszczepograniczu polsko litewskiem już zo- nia w spisie może być zastosowane
stała rozpoczęta. Budową kieruje szef do życzeń abonenta,
łącznik 6 Br. Kpt. Radziszewski.
Abonenci życzący
uzupełnić lub
Sieć telefoniczną prowadzić będzie od sprostować swą nazwę winni zwró-

„Odrodzenie.

Odczyt

dyskusyjny m.t, „Stow. Młodz. Akad,
„Odrodzenie“, a kwestją społeczna*—
wygłosi p. Zdzisław Plewako, prezes
Stowarzyszenia w Wilnie.
W niedzielę
dnia 21 lutego r. b.

w sali Śniadeckich USS. o godz. 12
m. 30 wpł.

godnia

nastąpi

Społecznego.

zamknięcie

Ty-

Odczyt dysku-

с

Wybuch

domów

płomieniach.

w

materjatów

Postrzelenie
W
jące

przy przekroczeniu

nocy z 17 na 18 b. m. placówki

się z Litwy

na

polskie

terytorjam.

Szczeni w Szpitału św. Jakóba.
mane są w ścisłej tajemnicy.

pirotechnicznadzwyczajw ludności

granicy.

K. 0. P'u postrzeliły cztery osoby. przekrada-

Wszyscy

Ze względu

przewiezieni

zostali

do Wilna

i umie-

Da toczące się śledziwo nazwiska ich

trzy-

WOODS
ZJAZ
ZETOR
NKL
NES D
BY PREOOCY OTOZLED

syjny wygłosi p. dr. Ludwik

Górski

profesor
Uniwersytetu
Lubelskiego
m. t.: «Katolicyzm
społeczny
jako
nieunikniona konsekwencja nauki Ko-

ścioła»,
Wstęp 50 gr.

RZ
Dla młodzieży aka-

demickiej bezpłatny i zaproszenia nie
obowiązują. Osoby ze starszego spoJeczenstwa,
posiadające
zaproszenia
upoważnione.
są przez
Zarząd do

Ni das arai
salę.

lańskiego. — Lekarz
Kowlański
po
przeczyszczeniu żołądka ofiary zbadał
zawartość tajemniczych proszków. —
Jak się Okazazalo byla to silna trucizna.
Natychmiast zawiadomiono policję
która ze swej strony depeszą
zawia,
domiła o powyższem p. prokuratora*

pyrotechnicznych w Tokio.

Katastrofa autobusowa
o godz. 2 m.

Bogu

ducha

Naprzeciw banku T. Bunimowicza
TEATR i MUZYKA. dzięki nieumiejętnemu prowadzeniu
maszyny wywiócił się autobus firmy
— Reduta w teatrze na Pohulance
dzieli się ze społeczeństwem wileńskiem imi. „Autobus* wiozący dziesięć osób.
następująią wiadomością, że dyr. Ludwik Solski, kió- = Katastrofa nastąpiła w
rego tak entuzjastycznie
i tak
niezwykle cych
kierunku
w
okolicznościach:
serdecznie przyjęło Wilno wczoraj z okazji dworca jechał autobus firmy
„Auto50:0 lecia pracy scenicznej
tego
znakomiOstro:
strony
od
naprzeciw
dor”,
,
tego artysty, pozosiaje
jeszcze dzisiaj
w
Wilnie i powtórzy wieczorem
swą
kreację
Łatki w «Dożywociu». Wszystkie te osoby
zatem, które nie mogły być obecne na wczo-

Obecnie

sprawa

w Wileńskim Sądzie

SALA

znajduje

Skim, Aparat uległ

Ki

cm

myśliwski
600 mir.
Gutmajer

kolejowa

ulubieńsze

arcydzieła Chopina.

— Koncert religijny T.wa <Lutnia>.
Na konceicie religijnym w niedzielę 2) b.m.
w sali «Lutnia» wykonane będą arcydzieła
starej i nowej muzyki o charakterze religijnym. Na szczegójniejszą uwagę zasługuje
utwór genjalnego kompozytora
XVIII su:
'Jecia B. Asiorge p.t. «>tabat Mater». Po za
tem wykonane będą — rzadko słyszany w
Wilnie <Cnór sprawiedliwych»
Moniuszki
oraz «Psaim 136» Gounod'a.

W wykonaniu biorą udział

chór

od g. 11—1

i od 3—9

wiecz,

Ceny niskie.
Początek o g. 8 wiecz.
—Poranki muzyczne w Sali Miejskiej.

Jutro

w

niedzieię

21-ро marca

dzie się uroczysty obchód

b. r.

odbę-

ku czci

Q. Ver-

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

w formie konceitowej i scenicznej.
ten będzie

hołdem

złożonym

przez

twórczości genjusza Narodu

siem, który

Początek

inue

o gódz,

miasia

Wilno

Włoskiego, hołu

Polski już złożyły.

12 min. 30

WYPADKI

Poranek

po

południu.

I KRADZIEŻE,

Na

ciała z których jedną

najsilniej

po-

tego

ro-

tłuczoną odwieziono do domu.
ten, pierwszy

Wypadek

mimonia się ruchu autobusowego,
woli nasuwa nam myśl: co by, było,

samochodowy

nie ruch

gdyby w

przyjął rozmiary—chociażby warszawskie? (t)

Chciał go
nym

aptekarz stanie

jąc między

wsiami

Mereszłany

a Miclecho-

wiczami gm. Landwarowski:
j zaginął miesz;
"wsi Kolesniki. Konia jego wraz x sankami
znaleziono w powyższej
miejscowości, Za-

chodzi przypuszczenie, iź wymieniony jadąc
groblami utonął. Poszukiwanie zarządzono.
— Kradzieże. We
wsi
Domola
gm.

nowił pozbyć się

Żałmana

Swego

celu namówił
pewnego
Skuteczny

dobrego

przeciwnika.

Załmana

środka,

mu

W

do

który

zapewni

głosu

filozoficzne

zażycia
w

do późnej

tym

dolarowy

banknot

fałszywy

kupna butów w pracowni Olewińskie

podczas

o przy

ul. Piłsudskiego
w Mołodecznie.
Banknot
zatrzym=no, natomiast żołnierze zdołali zbiec.

—

Ujęcie podpalacza.

W nocy na 15

b. m. aresztowano Juljana Lachowicza, który
KR
dom
Dominika Giygianca we wsi

alinowo gm. Niemenczyńskiej.
Podpalącza
skierowano
do
Śledczego.

Sędziego

Kapitan Roald Amundsen.

Załman

skuików

otworzył jeden
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