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+ PRENUMERATA
miesięczna z odnoszeńsem ao domu lub
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0.

sł ty

sprawy

pozostawilby

ale

zagadnień

właściwie

jest

jednym

z naj-

jaskrawszych dokumentów marty:ologji polskiej na Litwie Kowieńskiej.

rzyłoby

giego sejmu koweńskiego'
dają dokładny wyraz postępowemu znięchecaniu
mniejszości
narodowych
do
współpracy z większością
litewską i
postępującemu wciąż uciskowi bezpra-

wia i prześladowań.
— Jak wynika z broszury,
wiła popierać

pierwotnie

polska
postano-

stronnictwo

rządowe.

Przedewszystkiem
zaś głosowała za
obiorem prezydenta republiki p. Stul-

polską frakcję sejmową -« polegało na
nieporozumieniu.

Mianowicie

na róż-

nem interpretowaniu
znaczenia wiały, religii i osób tę wiarę głoszących,
w życiu
politycznem
i społecznem,
z

Pan Skrzyński

p. Prezydenta i gabinet ma
pracować dalej: Nie spodziewamy się
otwarcia owego przesilen a przez ciąg

miesiąca marca.
Konstytucyjnie
całkowite

uiszczona ryczałtem.

pocztowa

Konferencie

premjera

radością

spo-

posiadający zaufania, Izby nie powinien rządzić. Ale dotychczas po ustą*
pieniu ministrów socjalistycznych nie

rząd po ustąpieniu
socjalistów ma
jeszcze za sobą
większość jednego,
czy dwuch głosów. P. Prezydent więc
mógł z całym ' spokojem wskazywać
p. Skrzyńskiemu, że powinien praco-

pos.

kleru

na

Po- pomiędzy projektem finansowym min.

Kowienszczyžnie,

że nie uznaje rozwodów.

WARSZAWA, 21 IV. (żel. wł. Słowa). O godzinie 12 tej odbyło
się nadzwyczajne posiedzenie «Rady "Ministrów, które trwało

wykonanie może przyczynić się do uzdrowienia stosunkćw gospo arczych
w państwie. Wobec ustąpienia P.P. S,

zwłoki

poczem

po

spraw mniejszej

wagi

w Sejmie

większości

nie posiadając stałej

decyzję

zaprobowali

Ministrowie

dymisję.

złożyć

postanowił

że wobec

zakomunikował,

Skrzyński

Premjer

krótko.

oraz premier

niecierpiących

kilku

załatwieniu

zamknięto.

posiedzenie

Premjer Skrzyński niezwłocznie udał się do Belwederu-w
dymisji
celu złożenia Panu Prezydentowi Wojciechowskiemu
gabinetu. P. Prezydent po
wysłuchaniu
nily premjera do ustąpienia, zdecydował

t uzasadnia tem,'że

Decyzję swą p. Prezyde
pada

termin

wypłaty pobórów

i wojsku, a
wykonania

niema
tego.

upoważnienia

więc

dążyć

dni przy-

kilka

za

funkcjonarjuszom

żadnego:

Należy

motywów, które skio.
dymisji
nie
przyjąć.
państwowym

ustawowego

@а

przedewszystkiem,

aby

Sejm uchwalił prowizorjnm budżetowe na miesiąc maj w przeciwnym bowiem razie wytworzy s'ę stan ex lex. Pozatem Prezydent

Wojiciechówski

nie

widzi

obecnie

żadnych

szans

do

zaś prezydenta,

narodowych rozpoczęło

dziom

się od porozu-

partji

odbył dłuzszą

3

lu-

który - nakazuje

wbrew

mienia z]Niemcami. Następnie z Żydami. wać dla załatwienia

Odtąd utworzył się faktyczny zespół
mniejszości narodowych,
które
we

ich

woli

praco-

spraw bieżących

Przeciwko jednomyślności

w Radzie

Ligi.

—zamienia tych ludzi w urzędników.
PARYŻ, 21.IV, PAT, Mówiąc o trektacie niemiecko-rosyjskim L'Hom»
istota
i metoda
pracy me Libre zaznacza, że delikatny punkt tkwi w roli jaką Niemcy
jako sowszystkich sprawach większej
wagi Dotychczas
polegała na jusznik Rosji miałyby odegrać w Radzie Ligi Narodów. Idzie o to, ażeby
koalicyjnego
występowały wspólnie,
tworząc gru- gabinetu
pę 13 posłów, (bez posła
rosyjskie- tym,
że co chwila któraś z frakcji wiedzieć czy rząd Rzeszy będzie pośrednikiem pomiędzy Moskwą a Gego Jerina), co stanowiło
1/, część groziła, że wyjdzie z gabinetu.
gdyż
Ina- newą czy też będzie popierał Moskwę w razie winy z jej strony,
W ten
decyzji.
jej
unicestwienia
do
wystarcza
Rady
członka
sejmu.
jednego
głos
czej gabinet koalicyjny pracować nie
sposób Berlin mógłby spa alizować działanie Ligi, któraby postanowiła
Późniejsze przejścia i walki ogółu potrafi,
Rosji w razie zaatakowania przez tę ostatnią

mniejszości narodowych

na _ Litwie,

Gabinet p. Skrzyńskiego powrócił

znane są przeważnie szerzej.
Są
to
karty brutalnych rządów kowieńskiej do pracy. To

na sła-

także wskazuje

republiki, które przetrwały aż do dnia bość parlamentu i jego emanacji:
dzisiejszego,
Broszura
zakończona parlamentarnego
Prezydent
rządu.
jest temi słowami:
Wojciechowski
nie reprezentuje ja-

„Posłowie Polskiej Frakcji Sejmowej, składając powierzone sobie przed
trzema laty mandaty w ręce
spoleczeństwa, składają w
nie również
"niczem nie splamione imię polskie,

kiejś siły politycznej. Przeciwnie, Konstytucja uczyniła z niego cień cienia

podjąć sankcje przeciwko

kupczeniu - ideałami, —świętokradztwa

na płytkość

w plamieniu historji Kościoła Kato. mentarnych,
lickiego w Litwie i burzeniu wiary w
przez tych

straży Świętości Ziemskiej

Chamberlain

waniu zagarniętych wpływów

stwie dla celów ojczyzny

naduży:

w pań:

i jej przysZ-

łości zabójczych.*

+27
FRANCUSKIE

o konferencji

PŁATKI

rozbrojeniowej.

„okresie

posiadają

wysoką

wzrastania dzieci: dla chorych i ozdrowieńEDBr są bardzo
owsiane
Płatki
ców.
i

w aptekach i większych składach

aptecznych

państwo

i winno-kolonjalnych.
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w zatargu

jest ze Szwajcarją

W

dyplomatycznym.

nowej

przededniu

Wrażenia
litej

zaskoczyła

m

potrzebne

mi do studjów

dzieła

filozoficzne

ska Anatolji od

cuskim i niemieckim zwłaszcza
kuję książek wydanych
przez
w

2. J..Gołuchowski

cie»

<Prolegomena> do wszelX Im, Kas
|
kiej przyszłej metafizyki...»
4. tegoż
<Uzasadnienie
Metafizyki
oralności».
oraz polskiego przekładu SchopenБанега «О poczwórnem źródle twierdzenia o podstawie.
dostatecznej» ,

DOWIEDZIEĆ SIĘ

Nistracji „SŁOWA.
lim

roku

w

życia.

Smyrnie

została

zmobilizowana.

i Cylicji.

Armja

Turcja — zdaniem

wszelkim
przeciwko
lub
Włoch
strony

Pa
LONDYN 21 4 PAT. W-g doniesień z Konstantynopola obiegają
tam pogłoski jakoby Anglja zaproponowała Turcji długoterminowy układ
jednak,
o bezpieczeństwie z korzyściami gospodarczemi pod 4warunkiem
że Turcja przyjmie ustalone przez Ligę Narodów granice Iraku.

Riffeni

Warszai

Przesunięcia

już nazwać
kiem*.

Ogólnie

.

Leon

selstwa

swe stanowisko ze
stan zdrowia. Na
sztama
Paryża.

po-

Szembek

warunków

WARSZAWA,

pracy.

Surowość

uce

UDŻDA

odwołują

się do opinji świata.

21 4 PAT. Z powodu niekorzystnego wrażenia jakie w ko- |

łach konferencji wywołała deklaracja riffenów odwołująca się do
opinji
Świata, Azerkane zdezawnował tę deklarację zaznaczając,
że nie powinna

ona była być ogłoszona.

Złoto berlińskie do Moskwy.
540 pudów

wielu

zagadnień socjalnych.

przewieziono przez Rygę.

Z Rygi donoszą: dn. 19 b. m. pociągiem berlińskim pizez Rygę, przewieziono do A oskwy 540 pudów złota. Złoto pochodzi z Niemiec. Jednocześnie .
rozeszły się pogłoski, że w okolicy Kreuzburga na pociąg dokonano napadu
bandyckiego.
Władze policyjne zaprzeczają pogłoskom o napadzie.

Gość

z

ustawodawstwa

z zakresu

powie-

w na-

małżeństwie"

instytucje

prawa kościelnego —]Jest to rozmowa

Obroty

powinna

właściwą.

chylą się ku dekadencji —przeciwnie
społeczeństwa
religijne emanują
z
siebie coraz nowe siły, coraz nowe
składają dowody żywotności.
ZwłaSzcza przykład Anglji
i Francji jest

ak-

tu

wielomówiący.

M.

Kamienie żółciowe
zmiękcza i usuwa

CHOLEKINAZA

Kamienie

bez

Ohjady
Objady

ku

zupełności

stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga

ki, Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber

Niekiedy
Sprzedaż

bólu. Ataki w

H. Niemojewskiego.
ustają. |

(początkowe):
Ból w bokach i dołku podsercowym
e
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie.- Skłonność do obstrukcji
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy.
(podczas
ataków);
w dołku i wątrobie silny ból, który się
rozchodzi

w

wymioty

aptekach

Warszawa

i

aż

pod łopat:

i parcie na kiszkę stolcową.

żółcią, dreszcze,
żółtaczka.

składach

Nowy-Świat

by

Nie przesądzajmy jej wyników.
Na razie wskażmy tylko, że wszelkie
europejskie społeczeństwa areligijne

giełdowy.

schodzą

u-

się najbardziej.

się obraczć dokoła pytania „,na ile i
o ile w życie społeczeństwa polskiego powinna wchodzić
doktryna ka:
tolicka, na ile ta doktryna
powinna
to życie regulować".
Wtedy ta dyskusja będzie logicz-

francu-

„ WARSZAWA, 21-IV. (żel. wł. Słowa).
Dziś na czarnej giełdzie wyśrubowano
kurs dolara do10,60 w żądaniu
a 1055
w płaceniu. Dolary gotówkowe poszuki:
wano. W obrotach
międzybankowych
płacono 9,60, to samo również płacił
Bank Polski. Złoto było
również po5,62,5.

jej

jera Polskiego" jest dyskusją śmieszną, jeżeli ma z niej wyniknąć reforma

ną,

szukiwane, płacono
cjami ożywione.

tej doktryny,

rykańskich.
, Właściwa dyskusja

społeczne-

ważniejsze

ko-

dwuch światów, dwuch planet. Świat
gotyckich wieżyc i świat foteli ame-

ski zamierza w czasie swego pobytu
w Polsce zapoznać się z zasadami

polskiego

łatwość

spotykamy na łamach „Naszego Kur-

Warszawy

dzieł

ta

pewien

Dlatego
też dotychczasowa
dyskusja o rozwodach,
taka np. jaką

Progres Social, wybitny działacz spo-

łeczny i autor

właśnie

o „katolickiem

wydatnia

zawodów.

do

Ale

możemy
z każdej

działbym gotyckość—właśnie

21.IV, Pat. W dniu

przyjeżdża

idei,

integralną część doktryny katolickiej.

francuski,

WARSZAWA,
22 b. m.

szedł drogą swej

pionu—odchylenia nie znosi”,
„Małżeństwo katolickie"
stanowi

przeciwko instytucji inspektorów spe:

Gość

>

"Ignis ardeus—Papież Pius X, powiedział: „katolicyzm ma / wartość

21. IV. Pat. Sejmo-

dla pewnych

się człowieka,

stycznej. „Małżeństwo katolickie"
to
„przedewszysikiem idea katolicka, to
jedna z form wiary w prawdy objawione — a nie forma związków społecznych.

w dalwa Komisja Ochrony Pracy
szym ciągu dyskusji nad
projektem
ustawy o inspekcji pracy rozpatrywała artykuły od 5 do 10:go traktujące
Większością
inspekcji.
o organach
się
wypowiedziała
głosów komisja
cjalnych

lickie jest położone na pół drogi do
kompletnej czystości płciowej, która
to czystość płciowa zarówno w kaiolicyzmie, jak w innych religjach
stanowi szczebel najwyższy w doskona-

Idea małżeństwa katolickiego nie
mieści się na płaszczyźnie
racjonali-

żada-

niem będzie zbadać i porównać warunki produkcji dla wojska
w
wy:
twórniach wojskowych
i
spółdzielniach rzemieślniczych.

Inspekcja

ko-

bieta jednego tylko mężczyznę. Można się wyrazić, że małżeństwo kato-

nieczny pierwiastek. Strona atakująca
małżeństwo katolickie
nie rozumie.
bowiem jego istoty, skoro całą dyskusję
chce
prowadzić
na terenie
racjonalistycznym.

21. IV. Pat. Sejmoktórej

posia»

dał jedną tylko kobietę, a jedna

powieści.

produkcji

podkomisję,

który na-

dążeniw, aby jeden mężczyzna

krytyki mieści w sobie

wa Komisja Wojskowa
postanowiła
na dzisiejszem posiedzeniu
powołać

specjalną

katolic-

rów węzłów małżeńskich
pełnemi garściami cytować

z

dla wojska.
WARSZAWA.

„małżeństwem

U końca tej drogi widniała czystość
absolutna,
Debata nad instytucją małżeństwa
prowadzona jest u nąs prawdziwie po
barbarzyńsku. ©
Krytykować nierozerwalność mał:
żeństwa pod względem
utylitarnym,
społecznym, obyczajowym jest oczy
wiście bardzo łatwo. Przykłady cięża-

opuszcza

p.

z rozwo-

czajowego —

względu
na zły
miejsce p. Gold-

przybędzie

Badanie

radca

Kwirynale

współżycia

‚ Kościół tworząc i rzeźbiąc instytucję małżeństwa nie szedł drogą utylitaryzmu społecznego, czy nawet oby*

p. _ Władysław

Goldsztam

przy

'przy-

daje kościół małżeństwu, istota tego
sakramentu polega między innemi na

leniu

Skrzyński, którego usunięcia domaga
się oddawna jedno ze stronnictw ko">:

Pana

Gdyby,

Charakter sakramentu,

w M. S. Z.

Watykanie

katolickiego.

stanowił związki

WARSZAWA, 21.V.(żel wł. Słowa),
Według
krążących
pogłosek ma
ustąpić ze stanowiska
ambasadora
przy.

„nie wierzenie w

dami, to nie mógłby związków takich

i Rząd.

Barometr

ludność miej-

Grecji.

poszuPolskie

<Filozofją

jest

dziennika — jest zdecydowana energicznie wystąpić
ze
tureckich
wybrzeżach
próbom lądowania na

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,
Kasę Mianowskiego

19 do 25-go

turecka skoncentrowana

rosyjskim, fran-

Sejm

rozumniejszy

puśćmy rzecz niemożliwą, kościół u-

słery sejmowe, spodziewano się bowiem że dymisja zostanie
przyjęta.
Po otrzymaniu wiadomościo nieprzyjęciu dymisji kluby stronnictw koali-

obrady,

ma wszelkie cechy głupstwa, takiego
samego głupstwa
jak powiedzenie:

żeństwa

zdezorjentowata

cyjnych rozpoczęły

nawet

Boga*
sprzeciwia się istocie "obowiązków księdza katolickiego, jak rozerwalność małżeństwa istocie mał-

sejmowe.
i

moźna

katolicki źle czyni,

Wypowiadający takie zdanie nie
wie nawef, jak: dalece pogląd jego

Zarówno

projektami

WARSZAWA 21.IV (tel. wł Słowa).
Decyzja P. Prezydenta Rzeczypospo-

go i zwiedzić
społeczne.

wojny.

LONDYN 21 4 PAT: Daily Telegraph donosi, że cała

Kupuję
r

wie szczególnie zaś:
1. W. James <Pragmatyzm»

skiego i bretofiski+go, są znakom
w
przeważnie
ką wzmacniającą

wartość odżywczą.

podłoża naszych
histerycznych odruchów,
ь
Cat,

Szwajcarję dlatego

Mobilizacja armji tureckiej.

przez

owernijprzygotowane z najlepszego owsa
itą odżyw:

Sprzedaż

„dwoma

często

kościół

„Papież byłby o wiele

Paryża profesor Boissard b. deputoLONDYN,
wany
francuski i sekretarz generalny
sprawie konferencji rozbrojeniowej, Chamberlain oświadczył, że konferen*
Association
Internationale
pour
le
konw
cja ta w każdym razie zastanie zwołana. Rosja odmówiła udziału

parla- przenosiła siedzibę konferencji poza

w językach: polskim,

OWSIANE EDBr.
HEUDEBERT

smakn

misu- pomiędzy
finansowemi.

usłyszeć:

gdyby nie wierzył w Pana Boga*.”

kompro-

211V. PAT. Odpowiadając w Izbie Gmin na zapytania w

stać win-

w

bezwstydu

w

do urzeczywistnienia

nika — zniesiona.

co na

ni, wyścigu o osobiste korzyści odpowiedzialnych jednostek i całych ich

przyjemne

dążąc

Polski, Zasada jednomyślności w Radzie Ligi winna być — zdaniem dzien-

Rosji utrzymana
ferencji, jeśli zbierze się ona w Szwajcarji. Odpowiedź
że ten „cień cienia* z
To,
władzy.
jest w tonie niegrzecznym i nieprzychylnym dla celów zakreślonych przez
taką łatwością potrafił zatryumfować
załatwić nieporozumień istniejąktórego stróżami w sejmie byli, po- nad kaprysami Izby, wskazuje tylko Ligę Narodów. Dotychczas nie zdołano
zaś jest aby Liga Narodów
Niemożliwem
Szwajcarją.
a
Rosją
między
cych
mimo zalewającego kraj cynizmu w
tylko, że jakieś

ugrupowań,

klub N. P. R. skłania się do współ.
pracy :z' gabinelem : p. Skrzyńskiego,

sądzą, że obecny gabinet utrzyma się
do pierwszych dni maja, poczem zaś
ustąpi. W tym czasie zostaną załatbudżetowego.
zwołał
jeszcze wione najbardziej palące sprawy, jak
Wobec takiej
decyzji
premier Skrzyński
miesiąc
jedno nadzwyczajne posiedzenie
Rady
Ministrów w celu zako: prowizorjum budżetowe na
munikowania jej członkom rządu. Na Radzie premjero wiadczył, maj, orąz walka z bezrobociem it. p.

naprzykład do
Rzeczypospolitej
skiego Jerina, który zaprzedawszy się
trzymana
jest
w
scisłej
tajemnicy.
Według
krążących
pogłosek
i domysłów
lecz
tygodni,
kilku
przeciąg
na
pracy
stronnictwom rządzących, doczekał w
w
kuluarach
sejmowych,
Marszałek
Piłsudski
miał
omawiać
sprawy
zwiągo
mógł
będzie
nie
razie
chwili obecnej miana zdrajcy sprawy w żadnym
zane z teką ministerstwa spraw wojskowych.
zgalwanizować do pracy stałej. Byłonarodowej.
nadzwysię dodatek
W godzinach wieczornych na mieście ukazał
Gabinet czajny „Echa Warszawskiego" (organ P.S.L. Piasta) lansujący wiadumość
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sób.

małżeństwa.

Zdziechowskiego a projektem socjalistów.
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nie naprzód na terenie Grodna.
dla
to
Jest
.
fałszów
h
tendencyjnyc
ustępu o skarbie wojskowym: «W wiatowa pod nazwą: «Liceum żeńskie
Przy końcu sierpnia 1924 r., organa poPodczas przejmowania granicy przez oddziały 6 Brygady K. O. P.
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— Rozwój szkoły, podchwytuje p.
Z Kowna donoszą:
Pietraszkiewiczówna — mimo naogół kretarjatowi generalnemu

notę o zabójstwie oficera polskiego na pograni:
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м oczy
sie, nawet
R
każdym względem".
Nie miałbym obawy i nie cofnął|
bym się przed tą groźbą.
Sfery polityczne austrjackie, wę:
gierskie i niemieckie znały mnie jako
zwolennika utworzenia państwa ро!skiego z Galicji i znacznej części zaboru Rosyjskiego z granicami wschod!
dniemi Dźwina-Berezyna.

Studnickiego
przez ogół tego typu uczelni średsów dawnej Austrji, w charakterze zwolen= niej, która wskazujące praktyczne. cele
nika austrofilskiej orjentacji, który bał się, życia, nie daje bezpośredniego wstęaby na tę orjentację rde padł -najmniejszy pu do uniwersytetów; druga—to brak
cień ze strony polskiej.
odpowiedniego lokalu.
Uczymy
na
Jest to mała próbka jak p. Daszyński dwie zmiany i to krępuje postęp prać
robił politykę i jak pisał historję. (red).
wychowawczych i pedagogicznych.

Wichrzenia

polskich so-

cjal-demokr.

w Rydze.

Z Rygi otrzymujemy
że dn. 18 b. m. w sali
gimnazjum

polskiego

wiadomość,
prywatnego

w Rydze, odby*

Arc. Matulewicz—metropolitą
„Arc.

Karewicz

tego typu

szkół

przez

prawami

dla

ks.

arc. Matulewicz

wraca

w

najbliższym

Blok mniejszości

ustawodaw-

czeniu 6 klas licealnych, każda absolwentka może być przyjętą do tychza-

historycztej stałem na stanowisku
nem nie etnograficznem, zaznaczałem
Ziem Wschodnich.
więc, że pragnę

ferencję przybyli

p. Daszyński
broszury, jakkolwiek
ustępu,
owego
radził mi usunięcia
natomiast usunątem ostatni rozdział,
iż pożądaną
pisałem,
w którym
konsekwencją wojny jest przylączenie niemieckiej Austrji do Niemiec i
wytworzenie na jej miejsce państwa
unją dynazwiązanego
Polskiego,
Pp. Jaworski i
styczną z Węgrami.

siłowali niedopuścić

Ustępu owego nie usunąłem z mojej

nie tej kwestji

K.

Nowi

w

zaszkodzić

może

N.

stosunkach

jego

polscy

s0-

ufności

votum

posłom

do . uchwalenia
polskim

i zer:

wać posiedzenie, domagając się jednocześnie zmiany polityki frakcji polskiej.

Jednakże większość Polaków ,obecnych nasali, zapobiegło machinacjom
socjalistycznym. — W ogólnej rezolu.

cji zgromadzenie
czasową

z mowem.

wyraziło

votum za-

i aprobował> dotychich politykę na forum
sej-

skłoniło do zadość:

Jednocześnie rezolucja proponuje
Austrją i to mię
uczynienia prośbie p. Jaworskiego, posłom, ażeby w dalszym ciągu kagdyż rozumiałem, że podczas wojny tegorycznie domagali się wprowadzepotrzebujemy Austrjj dla uzyskania nie w życie wszystkich obietnic, danaszych sił nych przez koalicję rządową mniej:
rozwoju
- możliwości
а
militarnych.
szości polskiej. Zwłaszcza zaś: wyda1914 r, nia nowej ustawy o obywatelstwie,
końcu
P. Daszyński w
broszura by- wyasygnowania odpowiedniej sumy z
gdy miała wyjść moja
dla celów
najmniej nie był głosicielem uzyska: „Funduszu kuturalnego*
i przyznania
nia przez wojnę wielkiej, zjednoczonej oświatowych polskich
studentom
Polski. Mówił mi wówczas, że wojna stypendjów rządowych,
musi zakończyć się za parę miesięcy, Połakom, uniwersytetu łotewskiego.
że Rosja prawdopodobnie pozostanie

czasie z Rzymu

do

o

posady

w

wyborów
do Sejmu.
Blok
Przedstawiciele
wyborczych.

RYGA

21 4.

kryzysu

PAT,

Związek

z Rosjanami o przystąpie.

na Łotwie.

włościański

plany...

— Jako najbliższy plan w rozwo-

ju naszej
placówki
postanowiliśmy
uskutecznić już z początkiem przyszłego roku szkolnego otwarcie 1 klasy,
2-klasowego, t. zw. wyższego liceum
z specjalnemi działami:
pedagogicz*
nym i handlowym. Ukończenie działu
pedagogicznego da prawo absolwent:
kom uzyskania posad w szkolnictwie

powszechnem, w charakterze sił kwa-

lifikowanych. Otwarcie klasy, mającej
na celu
przygotowanie
do matury

i

IKO E A

ZO

Z

UEDA SZAN

LT I

TNS

STT

IT TTT

prowadzi

TSS TIT

towne

trzęsienie ziemi

zniszczyło

du

a to choćby

ro.

z

powo-

aż nadto dużej liczby gimnazjów.

Z początkiem
przyszłego
roku
szkolnego,
Liceum
im.
Filomatów
mieścić się będzie dzięki ustąpieniu

IESKO GTK

LONDYN,

liczne budynki

20 IV. PAT.

na wyspach

że

gwał-

Azorskich.

że z powodu

Stulgińskiego

*
dniach czerwca

pierwszych
się

rozprawa

sądowa

r. b. od-

przeciw

chor.

wojsk polskich Hecowi, Chor. Hec jest
oskarżony o uprawianie szpiegostwa na rzecz
ościennego państwa.
(x)
CES

wydawnicze.

«Wiadomości

Literackie»

przyno-

szą w ostatnim, 16:tym numerze, zajmujący
całą pierwszą stronę wywiad p. W. Hiotrowicza z rek'orem uniwersytetu naszego prof.
Marjanem
Zdziechowskim.
Rozmowa
od-

žwierciadla wiernie

szerokie poglądy filozo-

ficzne i socjalne
wielkiego pisarza, którego
praca, nacechowana
szczytnym idealizmem,
bezpośrednio dziś
blaskiem swym oproiniepodstawy

kultury: komunizm

i nacjonalizm.

Obie są wrogami ludzkości».
A p. Piotrowicz dodaje od siebie; «Oto niejako jedna
strona
oblicza
Zdziechowskiego,
Filozof1,
religjologa, polityka, badacza kultury, sło-

wem,

uczonego.

Swój

jednolity,

prosty,

wzniosły
system filozotlczny
streszcza
w
krótkiem, lapidarnem twierdzeniu ewangelisty Mateusza,
iż sól ziemi stanowią ludzie

Pe
dla <Wiadomości»
wykonanej przez
ułhaka, drugi jest reprodukcją portretu E,
Kazlmierowskiego
(Zdziechowski w uroczy=
stym stroju rektorskim).

— <Muzyka> za kwiecień r. b. przynosi
wspomnienia
F. Szopskiego o Żeleńskim,
Tad. Jotejco biada nad naszą niemuzykalnością, sam zaś Jan Daleroze kreśli, specjal<Muzyki»

Głośny

Pisma

odmowy

osób

o tańcu

tańca

współczes:

i twórca

atrach publiczność coraz mniej interesuje się

w teatrze.

50

uwagi

reformator

gimnastyki rytmicznej widzi stopniowy zanik
prawdziwej sztuki chereograficzaej; w techoreografją.

donoszą z Kwantunga
w Chinach
władz lokalnych 1 złożenia sumy
1000 funtów szterlingów bandyci napadli na teatr w miejscowości HokSahn i rzucili w czasie przedstawienia bomby. 20 osób z pośród publiczPołudniowych,

będzie

nym.

Tribune donosi z Lizbony,

Bomby

W

nie dla

gimnazjalnej, wtrąciła w tem miejscu ności poniosło śmierć a 150 odniosło rany, z tej liczby
p. Pietraszkiewiczówna— uważam za
przedwczesne,

obecnie

Trzęsienie ziemi,
PARYŽ, 2LIV. PAT. Chicago

sędziów

walczący ze złem. Bardzo inieresujący in*
terwiew zdobią dwa wizerunki Zdziechowskiego: jeden jest reprodukcją fotografji spe-

kowania z grupami centrum celem skłonienia ich do przystąpienia do ko:
służbie alicji, od czego zależy stanowisko prawicy wobec propozycji socjalistów
maksymalistów domagających się ustąpienia prezydenta Republiki Czakste.

państwowej

urzędniczej.
— Najbliższe

Groźba

udziale

nia wileńską Alma Mater. <Dwie doktryny—
mówi Zdziechowski—podcinają
u korzenia

na Litwie,

go bloku mniejszości narodowych podczas
utworzony został na wszystkie 5 okręgów

gdy
realnym
zostanie projekt nadacjal-demokraci, których wichrzenia, jak wania absolwentom licealnym praw,
wiadomo, zgubne są dla sprawy pol- jakie posiadają dotychczas absolwen:
skiej na Łotwie. Socjal-demokraci u- ci gimnazjum w stosunku do starań

podniesie- ufania posłom

że

Daszyński dowodzili,

również

Sawicki—przy

i Pą izkiewicza.
Na stołku oskarżyci:(a publiczn:go usią:
dzie znany sz:rokim sferom z procesu Muraszki podprokurator przy. Sądzie Apelacyjnym M. Kaduszkiewicz.
(b. š.)

—

być ma

uniewinnił.

Honigwilla z Warszawy oraz St. Arnstejna
i Rafała Lobmana z Grodna'
Przewodn czyć rozprawie będzie sędzia

Nowcšci

stwo. Ostatnio w tym względzie naZ Kowna donoszą: Przedstawiciele zjednoczonych
list wyborczych
stąpiły nowe posunięcia. Po ukon- polskiej,
niemieckiej i żydowskiej, zawarli umowę o stworzeniu jednolitė-

na m śli p. ła się narodowa konferencja Polaków
Umge- inflanckich. Poseł Wierzbicki refero- kładów naukowych, które wymagały mniejszości prowadzą równocześnie rokowania
„die
durch den wał działalność deputowanych fiakcji ukończenia 6 klas gimnazjum,”
Mittelseuropa
stalitung
niu ich do bloku.
Na konZnaczenie liceum podniesie się,
broszurze polskiej na forum sejnowem.
gegenw artigen Krieg". W
ma
się

Broszura, którą
Daszyński nazywa

mianowany

całkowicie

obowiązkowe) ich o:rońców w osobach gości w Sądzie Wileńskim
adwokata Ludwika

do klasztóru.

Według wiadomości otrzymanych z Kowna, dotychczasowy. biskup
żmudzki Karewicz wstępuje do zakonu Zgromadzenia O.O. Marjanów.
Jednocześnie obiegają pogłoski, że w związku z utworzeniem nowej

— Prawa szkoły...
;
— Dotychczas Liceum
im, - Filo- Jitewskiej prowincji kościelnej,
matów uzyskało niepełne prawa gim metropolitą litewskim.
Arcybiskup Matulewicz
nazjalne, a stało się to dlatego, że
władze ministerjalne nie dysponowa- Kowna.

ły jeszcze określonemi

wstępuje

litewskim.

sąd z art. 102

Na dzisiejszej rozprawie w Sądzie Apelacyjnym—zobaczymy
poza wspomnianymi
5 «tuzami» (których siawiennictwo nie jest

ciężkie,

Taniec

czeka

na

stości i piękna.
\№ korespondencji
z Wilna
utrzymuje dr, Szellgowski, że koncerty symfoniczne
i produkcje
sołowe
zainicjowane

przez Redulę

i

p bardzo

na Pohulance

owocnemi».

Drzewiecki i Orłow

lecz na scenie Teatru

kal ten jest własnością p. Pietraszkie*" kończeniu dodać, że aczkolwiek Li:
wiczówny). W liceum
odbiera
do- ceum im. Filomatów jest własnością

współczesny

swego odrodziciela. Należy zburzyć podstawy dzisiejszego tańca i założyć fundamen.
ty nowej sziuki o cechach szczerości, cży*

<obiecują stać

© tem,

grali

nie

Polskiego

że Sliwiūski
w

w Reducie
Lutni

—

ani słowa. Dr. Tadeusz Szeligowski nie mo»
że ani rusz wykrztusć nawet nazwy Teatru
Polskiego. O parafjańszczyzno!
— «Сотоефа»
tygodnik ilustrowany

tyczas wykształcenie
105 panienek, prywatną, kierowniczka i cały zespół warszawski zamierza poświęcić specjalny
przeważnie ze sfer inteligencji; zatru- nauczycielski traktuje go jako placów- dodatek do Nr 13:go (z dnia 2-go maja) tewileńskim
(właściwie Reducie, gdyż
Kuratorjum w dotychczas zajmowa- dnionych jest 22 sił nauczycielskich— kę o charakterze wybitnie ideowym. atrom
jeden tyiko mamy w Wilnie polski teatr draI tak jest w rzeczywistości.
nym lokalu przez gimnaz. Im.
Czar- zakończyła rozmowę p. Kierowniczka.
matyczny)
muzyce w Wilnie i naogół życiu
Niech wolno nam będzie w
za:
toryskiego. (Trzeba tu dodać, że loB, W. Ś. kulturaln,emu w Wilnie.
.
a

—

co najważniejsza, stwierdzone.
Nie wadzi jednak—zgęszczać dodewizie
hołdujących
Ludzi
wody.
credo qui absurdum wciąż nie mato

jest na Świecie, o wiele więcej

niż

tych* którzy pochcpniejsi są wierzyć
|
„mędrca szkieiku i oku“.
Lecz dajmy pokój dygresjom. Pozostawmy na placu jedynie... cieka-

wość ludzką! Ta obfite

znajdzie żni-

wo i zadowolenie w świeżutko wydanej przez wybitnego pisarza francuskiego książce zatytułowanej „La Fėe-

Francis

p.

rie cinghalaise“. To

de

Croisset odbył niedawno uroczą wędrówkę po Indjach i Azji wschodniej,

impresje swoje z wielkim, jak zwykle,
talentem na papierze utrwalił i — po-

pewien e-

słuchajmy oto jak opisuje
z pobytu

pizod

Dwa

swego

na

niech

tylko słowa

posłużą.

że

Któż nie słyszał,

Cejlonie.

za

wstęp

autentyczny

fakir indyjski, doszedłszy do szczytu
tego... co zrobić potrafi, jest w stanie
podrzucić pod obłoki sznur, a gdy
ten

sznur

zawiśnie

w

powietrzu

jak-

by na jakim niewidzialnym haku, fakir każe wówczas chłopakowi uczniowi swemu i słudze zarazem... leźć po
tym sznurze! Dokąd? Oczywiście pod
>

zresztą, mniejsza

„kąd!l=wystarczy, że chłopak

Przedziwne, zbijające z tropu efekty halucynacji zbiorowej znane Są, a,

m

Miss Underiield śpieszy na placyk
zająć ze swoim aparatem
najdogodniejsze miejsce. W białym swym kas-

pół cielska, kołyszą się

jakby

w

takt ciej krąży... Ostre

sypią się

dźwięki,

kabalistyczne znaki w próżnię. Dzie»
sznur.
Podnosi
ręce
poruszają się w tę to w ową stronę. straszne.. | potwór zaczyna
powoli ku niebu...
sznurze jakby do nieba
przyczepiowypuszczać ze swych objęć fakira; . Obraca się kilka razy na piętach
ku i okularach wygląda jak żywa re- Migają rozdwojone języki...
nym...
Jeden z wężów dopelza do
szta- odwija się, spełza na ziemię.
A teraz posłuchajmy, co opowiada klama dla jakiego pensjonatu kolonjali głęboko wpatruje się w tłum. Tłum
lug panny Uaderfield zabierającej się
— Djablo zręcznie inscenizowane! też w niego wpatrzony, każdy wzrok
nego.
p. Francis de iS
właśnie do „kręcenia*, Ona
szybko —odzywa się za memi plecami
Ho- szuka jego wzroku... Czuć, że coś
Ilicott.
cofa się...
|
się stać musi, Mag jakby dyrygował
Siedziałem u okna hotelowej sali
— Czy pan sądzi—powiadam—że orkiestrą; tylko na nerwach gra,
Pan Hollicott trąca mnie lekko w
Postać jakaś niepospolita wyrasta
nie
jadalnej wychodzącego
na nieduży nagle jak z podziemi istaje na placu. ramię i czyni gest jakby mnie
Underfield zdążyła dokonać zdję- na żadnych instrumentach.
chciał s
Wyciąga
placyk. Na nim miał „sztuki* swoje
Hindus nagi aż do pasa,
wspa- od okna odprowadzić. Sądząc, że bę- cia
ku tłumowi otwarte dłonie i zamyka
wyprawiać poskromiciel — le char: niale zbudowany, kościsty, w turba- dzie mi proponował abyśmy na plac
—Mniejszal--mówi mój towarzysz. je — jakby coś zbierał, jakby brał...
meur — węży.
nie koloru bladego korala.
Za
nim zeszli, śpieszę zapewnić, że doskonale Byle jej się udało z tem, co nastąpi.
I oto — staje się cud! Sam mag
Spaźnia się, Korzystamy z tego kroczą czterej ludzie dźwigając
Bębenki i flety znowu grają na cofa się jakby przed czemś, co
na wszystko widzę.
go
aby dokończyć spokojnie wykwintne- plecach jakieś ciężkie wory;j dziecko.
— Nie to, — powiada mi—chodź placyku. Chcę stanąć
bliżej ramp y niesłychanie mocno uderzyło.
go śniadania.
pan do mego pokoju, na piętro — na balkonowej aby lepiej widzieć, Holliwyrostek też drepcze za nimi.
Z tłumu podnoszą się głośne woMiss Dorothy Underfield nie pocott s
o:
Tragarze złożywszy z bark wory, balkon —wyżej...
okrzyk.
zlewają się w jeden
łania;
siada się z radości: Pierwszy raz bę: siadają w kucki i zaczynają grać na
—
Niech
pan się nie
Tłumaczę, że mi tu dobrze.
pokazuje!... Wszystkich oczy patrzą w górę
z
dzie miała sposobność zdjąć swoim rodzaju filetów o ostrych niezmiernie
—Niech pan pėjdzie—nalega. Węže Właśnie oraz.
>
PR
jakiemś pełnem
lęku
osłupieniem.
podręcznym aparatem filmowym praw- tonach lub biją w bębenki.
— Dlaczego?
Mag
w to jeszcze nic... Będzie coś ciekawMy z Hollecottem, którzy nic a nic
dziwego fakira, mówiąc krótko, auten- koralowym turbanie rozgląda się obo- szego.
— Za chwilę pan będzie wiedział... nie widzimy, odczuwamy najwyraźniej
tycznego czarownika!
oszliśmy na balkon, na piętrze. Pan zrozumie. Tylko
jętnie
po
„publiczności*,
gładząc
teraz, proszę, jakieś niesamowite, opanowujące nas
Cały wogóle hotel żywo ' intere- hebanową
Mag schyla się, i podnosi się nie stójmy na balkonie, tylko we wzruszenie.
brodę
ręką
о’ @шsuje się zapowiedzianem przedstawie- gich upierścienionych palcach. Wzrok rozstawiwszy nogi jak to czynią wal- drzwiach.
Czuję, najwyraźniej czuję, że niechniem.
— A no, niech będzie i tak!
jego ożywia się — teraz już miota cząc atleci. Nad głową w obu rękach
"no naprzód zrobię krok jeden,
dwa
Placyk przed
oknami
hotelowej spójrzeniami
Bez najmniejszego wytężania wzro- kroki, niech stanę przy poręczy na
dokoła
jakby
chciał trzyma jak kłodę ogromnego, grubesali jadalnej przekształcił się na istny tłum zamagnetyzować. Dreszcz prze- go, połyskującego węża. Krzyk prze- ku widzę wybornie fakira.
balronie — to i ja zobaczę!
Że i ja
obłoki—a

dziwy.

Cejlońskie

A

z tem

do-

lezie po

muzyki. Małe, spiczaste

ich“ główki

jakiś amfiteatralny teatr starogrecki biega po tłumie.
rażenia przeleciał po tłumie widzów,
lub strarorzymski. Wyległa na placyk
Skinął, Boy rozwiązał jeden z wo- Wąż rozprzężył sięi błyskawicznie
cała ludność miasta*) W
pierwszym rów. Z okna mojego widzę wszystko owinął się dokoła szyi fakira, opasurzędzie
dzieciarnia przykucnięta
na doskonale. Widok jest doprawdy fa- jąc go jeszcze paroma kręgami.
piętach. W drugiej linji rodzice.
W tym momencie chłopak, dobyscynujący.
Z płóciennego swego
więzienia wając niesamowite, dzikie z fleta gwi+) Rzecz dzieje się w mieście Kandy lezdania i tony, zaczyna szybko okrążać
żącem w samym środku Ceylonu. Z
porto- zaczynają wypełzać długie węże, wywem

Colombo ma połączenie kolejowe.

walają się na ziemię, podnoszą

się w

maga;

coraz

szybciej gra, coraz Szyb-

jakieś wpijające

„Teraz okrąża

się,

wżerające

on

placyk,

się, cku pokazuje

mając

„doznam Łaski*, Tylko, żę stojąc tuż

dziecko przy sobie i trzymając
rękę przy mnie Hollicott wciąż
powtarza:
na jego głowie, Mówi coś chłopako— Ani kroku naprzód! Pan mi
wi. jednocześnie
pokazuje
„publi- dał słowo!...
czności* sznur; pozwala go dotykać,
On też jakby walczył z sobą, lecz
brać w ręce.
broni się, nie poddaje,
podczas gdy

Dwa razy obszedł placyk
nął w pośrodku. Ręką czyni

i sta- ja przeciwnie chciałbym... Jestem jakjakieś by pod jakąś obsesją... Jak opętany...

|

й

1
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ZIEM
Przyczynek do sytuacji
gospodarczej.

wo

Р9

W

WSCHODNICH

ustanawiania

— złotego. Jednocześnie zaś wybitnie
zwiększono

obciążenie

podatkowe

niezbędne dla zrównoważenia
budżetu. W ten sposób
została
doko„nana sanacja skarbu.
Atoli wyczerpane
już życie gospodarcze nie było w stanie wytrzymać narzuconych mu nowych
cięża-

Wysunięcie w samym

końcu roku

pośrednią oddziaływał

kierunku.
Nie ulega wątpliwości,
ło jeszcze

przed

reformą

walutową.

junkturze braku środków obrotowych,

również i

od

obiegowych

społeczeństwa

wymagała

, sanacja

przedewszystkiem

skarbu,

Wszystkie dani»

ny

*1922
1913
‹ 1924
1925

publiczne
monopole

i

nie mogła od-

swej zdolności

konkurencyj-

nej na rynkach obcych,

a jednocześ-

przez Bank Polski.
Ponieważ
skutkiem wywołanego przez
ujemny
bilans
handlowy ciągłego
topnienia rezerwy
dewizowej, zaled-

wie na krótko wstrzymanego
wami z pożyczki Dillonowskiej, Bank
Polski nie był w stanie pokrywać całego zapotrzebowania

dewiz,

znisz-

W tem podatki
bezpośrednie
(bez majątkowe-

siła podatkowa również zmalała wobec wyczerpania
się płynnych ak-

go)

Informacje.

25,682,000
20:143,000
90.783'000
110,962,000

2.449,000
4,360 000.
24,404,000
30,379,000

Nastąpila zwyżka

cen

„zawsze . towarzysząca

w

ywów.

[h].

Zaostrzenie

złocie

wprowadzeniu

rygoru

podatko-

Minister skarbu

zarządził

wzmo-

żenie egzekucyj podatkowych. W tym
celu polecił prezesom lzb skarbowych,
aby zorganizowali natychmiast egzekucję

nieodroczonych, i nierozłożo-

pełnowartościowej waluty, co. ozna- nych na raty zaległości tak w podatczało utratę rynków obcych a wa- kach bezpośrednich, jak również w
wnątrz kraju stworzyło trudność

ulo-

owania wytworów rodzimej produkcji,
Wórzedsiębiorstwa musiały redukować
pracę a nawet całkowicie się licwidować. Podrożenie
rodzimej produkcji
łącznie
z brakiem
ochrony
celnej
spowodowało
wzmożony
przywóz
z zagranicy.
W
takich warunkach
rozpoczął
się rok 1925. Sytuacja dla Polski była tem groźniejsza, że strona aktywna
naszego bilansu płatniczego kształtuje
się w zależności prawie wyłącznie od
W związku z
, bilansu handlowego.
* tem podniesienie stanu wytwórczości,
) a więc sanacja gospodarcza stała się

( jako jedyna droga do utrwalenia
+ formy

skarbowej

i niezbędny

| nek jej powodzenia,
gadnieniem

Stery

roku

rządowe

1925.

wykazały

waru-

za-

narazie

wytwór
zrozumienie, iż z upadkiem
czości
wyschną _ najpoważniejsze

źródła

podatkowe

i oparta

na nich

równowaga budżetu,
będąca warunkiem utrzymania kursu złotego, zostanie zachwiana. Atoli zamiary rządu

wczesnego,

znajdujące wyraz w za-

= powiedzianej na początku roku ubiegłego współpracy z organizacjami g0spodarczemi natrafiły „na przeszkody
innej natury*. W owym czasie, sfery

A

?.

,

iłum

cały

cały zapa:
unieruchomioniego
jakby

przejęty,

trzony, cały olśniony,
ny; płynie ku nam od

należytościach i opłatach
stemplowych, z tem, że po zakończeniu wymiaru podatku od obrotu za drugie
półrocze 1925 roku, ma być użyty do

dowy.

/

Pierwsza rata podatku gruntowego
za r. 1926 płatna była
pized d. 15
b. m. Należności będą ściągane przymusowo za pobraniem kosztów egze-

kucyjnych i kar za zwłokę. Specjainie
w

l.ej połowie

Widziałam

Trzeba

cud!

mieć,

| —

się

na

progu.

sfilmowałam

doprawdy,

szczęście!

go!

w sali

zapobieżenie

wśród

jątrzeniu

sto-

bezrobotnych, i pod-

Spekulacja

walutowa.

W tych dniach prżez policję została zauważona niepraktykowana dotychczas spekulacja walutowa. Kom-

Tym

samym

normom

celów

postanowili wyko-

rzystać komuniści.
— Opłaty za jazdę

wskazywali na

taksome:

Wojewódzki

wypadkach
na
spadku
złotego
i zwyżce
dolara. Mianowicie
spostrzeżono niebywałe
zapotrzebo-

wanie na dolarówki. Niezliczona ilość

ukończył osób od rana wystawała w kolejce
już plombowanie wszystkich liczników
przed Bankiem Polskim - nabywając

taksometrów i ustalił taksę 80 gr. za dolarówki. Bank Polski sprzedawał
ganiu rozporządzenia o cenach Sta- klm. W ten sposób w żadnym
wy: dolarówki bez ograniczeń po kursie
iych na artykuły pierwszej potrzeby, padku szoferzy nie mogą żądać opła- 44 zł. 15 gr. za dolarówkę. Wkrótce
uważając, iż rozporządzenie to poży- ty wyższej ponad 80 groszy.
spostrzeżono, iż nabywcami dolarówteczne w: innych województwach dla
(x) Dancingi п „Сеогреа“ ki są ni mniej ni więcej tylko czarnoZiem
Wschodnich
jest szkodliwe. Komis
Pan

wojewoda

przyrzekł

związku rozpatrzenie

odpowiada maksymal:

"najbliższym

—

tej

terminie,

Posiedzenie

tych

dniach

odbyło

arz Rządu na m. Wilno wydał
tyc h dniach zarządowi restauracji
„Geo! rge'a“ zezwolenie na urządzenie
„dancingu”.
— (x) Zatwierdzenie
statutu

delegatom

Sprawy

komitetu

się

w

w
do

walki z lichwą i spekulacją.
komitetu

W

pi ubu szachowego

posiedzenie

do walki z lichwą

ciele kupców

rządem związków komunalnych, i wykonanie projektowanych w tym zakresie prac in„westycyjnych w roku bieżącym został prze!

w'

w

k, omisarz

Wilnie.

i speku-

wielu

wypadkach przez p. inż. Wirszyłło
zwyżkową ten.
— (x) Poranki
muzyczne

starają się uzasadnić

dencją dolara. Po zasadniczemżomóna wieniu tej sprawy posiedzenie przer-

rzucony na rolników.
Wychodząc z założenia, że
cele specjalne
winny obciążać

opłaty
płatników

wano. Żadnych

proporcjonalnie do otrzymywanych korzyści
ate w zakiesie ulepszenia dróg Osiąga prze*

ogrodzie Bernardyńskim,

giełdziarze trudniący
się spekulacją
walutową. Jak się okazało, spekulanci

nie mogąc
wać

w Banku

dolarów,

których

Polskim

naby-

nabvcie

jest u-

dostę nione tylko w* wypadkach usprawiedliwionych, nabywali dolarów-

mysł i handel — co najmniej— w równym
stopniu, została wszczęta przez Ministerstwo
Rolnictwai D. P. akcja, zmierzająca do
poddania rewizji obecnie ustalonych
zasad
poboru tych opłat.

sekcji kolonjalnej.

Sekcja

nia podań
i czerwiec

Praga

ców

chodu.
Zasady

poboru

przez

osta-

związki

Bernardyńskim, jak
ranki muzyczne,

kolonjalna

też

miss

rok rocznie,

do okienka

w której

ją

Bank

W ciągu paru dni spekulanci

pokalku-

po-

5 proc. listy zast.
ziemskie przedw.

u p. wojewody.

"KRO

— (x)

Dziś

ludności

Wsch. st, o-g. 4 m. 48

otera i Kaja.

Zach. sł. © g 6 m

19112

'.

22,50

22,25

23,25

Zapomózł
w

pow.

siewne

KOŚCIELNA

dla

Święciańskim.

Sumy na wydawanie pożyczek

26

Jatro

Woje, b. i m.

19208

NIKA

CZWARTEK

22

"ne aż do wyczerpania.

29,31

—
—
—
140,05
140,40
139,70
—
—
е
Papiery wartościowe
Pożyczka dolarowa 80,00 (w złotych 768,00
°
kolejowa 148,00
—
—
5 pr. pożycz konw.
34,00
5 R pożyczk, konw,
—

Jana,
na intencję członków
Odrodzenia Religijnego.

_T-wa

siew.

nych w powiecie Święciańskim
zostały przesłanie 5 ciu miejscowym kasom, celem
rozdzielenia ich wśród
uprawnionej do tego
ludności.
Co
zaś do innych powiatów wspomniana

URZĘDOWA.
nia

—

(x) W

sprawie

reorganizacji

opracowa

administracji

Rozporządzenie powyższe ma na celu

państwowych.

Dnia 21 bm. wyje:

w

an.

27

b.

m.

Międzynarodowy

Kongres
leśnyw Rzymie.
Zastępcze
pełnienie obowiązków
dyrektora—na
czas nieobecności p.

Grzegorzewskiego—objął

inspektor

okręgowy

Hoppen.

lasów—p.

Marjan

— Kurator
Okręgu Szkolnego Wileńskiego p. dr. Antoni Ry-

— (x) Przesyłki zagraniczne
wolne od opłat na rzecz bezro-

botnych. Generalna Dyrekcja Poczt
i Telegrafów wydała ostatnio rozpo*
przesyłki zarządzenie, że wszelkie

Naczelnik

ctwa Średniego p. dr.

Szkolni-

Zygmunt

dorowicz.

Finansowej. Na

no otrzymał w tych dniach

odbytem

po »szechnych

w dniu 20 kwietnia, rozpatrywano
sprawę określenie obwodu śródmie«
ścia dla wymiaru podatku od placów
budowlanych i gruntów
rze budowlanym.

Rozporządzenie
dnia 25 maja 1925
procentową

— (x) Zakończenie wydawania

zapomog

siewnych

w pow. Wil.

skim. Steiger żąda

honorarjum

Iwow-

400

o charakte-

W.

powszęchnych,

powyższego

podatku

Wilna

Pohulanki

w

w

dalej

wprost

które

się

odbywają

napływu kandydatów w liczbie koło
i potrwają
300 zostają przedłużone
do dnia 26 bm.
dzenia drzew
terminach,

następują-

przy

gmachu

do rzeki,

Wilji,

odbędzie

l-szy termin

w

którym to wezmą udział szkoły
posię
wszechne m. Wi!na, znajdujące
w śródmieściu. Drugi termin
Święta
odbędzie się w początkach
czerwca

z udziałem szkół powszechnych, znajdujących się na krańcach miasta.

WOJSKOWA

i

przez

—

(x)

Zaprowadzenie

rzekę wzdłuż ul. Witoldowej
do zbie: meldunkowych
gu Dzielnej i Zwierzynieckiej

się w dwóch

a mianowicie

przypada na dzień 29 i 30 b. m,

Uni-

u). Zakretowej

8-ej wiecz. w sali Śniadeckich wieczór

Hymn

Ś-go

Jerzego

wstecz

nych

dla osób

zamieszkałych

w

Pozatem opowieści wileńsko dziao smoku
i jedna
niespodzianka „przemita“.

go wskie

TEATR i MUZYKA,
— Reduta w gmachu Teatru na Pohulance
gra dzisiaj fantastyczną komedję
Stefana
Krzywoszewsklego <Djabel i karoz=
marka», z p. Wandą Osterwiną odtwarzającą postać Karczmarki,
krotochwilnych cechach,

ksiąg

cywil-

domach

i pomysłową

Lekka ta sztuka, o
oprawiona w piękną

dekorację daje pełnię

artystycznych i bawi doskonale.
Jutro w B=
23'go b. m.

do rzeki i wzałuż takowej
do ul. wojskowych. Komenda Obozu WaWiłkomierskiej, od ul. Wiłkomierskiej rownego w Wilnie wydała
ostatnio

3-ch aktach A.

Bołtupskiego,

<Głaz graniczny», osnuty na tle
rali podtatrzańskich,

do Zwierzynieckiej wstecz do zaułku

zaułkiem

po Antokolskiej do

pana Eug.

Dziewulskiego wykonany
będzie po
raz pierwszy.
Trawestacja
akademii,
która się
odbyła w zeszł'm tygodniu.

Odczytanie nadesłanych utworów,
wykona pan Bujański z Reduty, po— (x) Święto sadzenia drzew. czem nastąpi powszechny plebiscyt
Projektowane wiosenne
Święto” sa- z surową cenzurą.

i do słupów, nastę-

pnie ul. św. Jacka do
wersyteckiego

Wilna.

Min. Skarbu z od dnia 19 bm. w żeńskiem seminar. ustala stopę rjum w Wilnie, z powodu większego

cych granicach: ul. Rosa do
mostu
Kamiennego wzdłuż
ul. Targowej,
ul. Belny do Nowej Alei, wstecz do
ul. Kolejowej i wzdłuż
do
mostu
Stefańskiego, po
ul. Archanielskiej
do

m.

— Bazyliszek na Bakszcie. W
akademickie
koło dramatyczne organizuje
we czwartek
22 o godzinie

progra.
— (x) Predluženie.egzaminėw artystyczny z następującym
gy a nauczycieli szkół powszech- mem:
Taniec smoczy i zabawa
w jaA ych. Egzamina dia czynnych, a nie
szczura
pani
Hryniewieckiej
z
Reduty.
wykwalifikowanych nauczycieli szkół

wysokości 0,5 proc. sumy, stanowiącej podstawę wymiaru.
Z
wyłączeniem jednak placów, położonych
śródmieściu, dla których stopa
procentowa będzie wynosić 1 proc.
Magistrat
zaprojektował
ustali ę

śródmieście m.

większą

jlość pomocy naukowych, które będą
miej- podzielone dla poszczególnych szkół

posiedzeniu

Finansowej,

rozkaz o wprowadzeniu

ksiąg

mel-

Botiupskim dunkowych dla wszystkich osób

ul. Trynitarskiej,

cy-

—

Posiedzenie

Wil. T-wa

Gi-

wrażeń

dramat

rzymały-Siedleckiego,

w

<Siot

stry».
W sobotę 24-go b.m. po raz drugi
mat
poetycki
Emila
Zegadłowicza

draDOE

życia

gó.

WYPADKI
—
kiej

I KRADZIEŻE,

Strzały na granicy sowiecDn 20b. m. o g. 23 m. 15

Kolejne posiedze- wartownik sirażnicy K. O.P. Czeresy
Wileńskiego T.wa Gi- pow. Dzisn. zauważył 3 —4 osobników, zbliżających się od strony Rosji
i nekologicznego
we
odbędzie
się
ku Białego, wzduż
ul. Połockiej
Zarzecza do ul. Safjaniki i następnie czwartek 22 kwietnia o godz. 20-ej w kierunku strażnicy. Ponieważ na
w lokalu państw. szkoły położnych trzykrotny okrzyk „stój* osobnicy nie
linją prostą do ul. Rosa.

Fe- wstecz ulicą Antokolską

SAMORZĄDOWA

szeregu odczytów o procesie

marek złotem za każdy odczyt.
- m
pisma żydowskie obugraniczne jak również telegramy u- rzone są tego rodzaju
propozycją,
rzędowe wolne są od opłat na rzecz uważając,iż
Steiger winien Gdy
bezrobotnych. Wszystkie
inne prze« te a=
owe.
wewnętrznym
syłki w obrocie
kra—.
Komitet organizacyjny <Tyjowym, jaki-telefony podlegają wspo- godnia
Ucznia» upiatza wyzyzóde
mnianej opłacie.
osoby,
odbierające na ten cel ofiary
KOLEJOWA pieniężne, aby w miarę zapełniania
zechciały takowe
— (w) Zwiększenie szybkości. się list zbiórki,
15 maja nastąpi
Z dniem
w myśl zwracać na ręce Skarbnika pana Kewzarządzenia
ministerstwa
kolei po- zana, Bernardyński zaułek Nr3, m.7.
pociągów na Wszystkie listy winny być zwrócone
większenie
szybkości
szlaku Wilno— Warszawa; Warszawa nie później 15:go maja.
— Zarząd Męskiego Chóru
Łódź; Warszawa—Kraków; oraz szyb:
kość kurjera Warszawa—Paryż. Szyb- „Echo* prosi nas o zaznaczenie, że
kość wynosić
będzie 65—70 klm. na podczas uroczystej Akademi ku czci
Arcybiskupa
Ciepiaka w Sali
Miejgodzinę.
skiej wykonał śpiewy religijne,a nie

do ul. Lwowskiej, Lwowską do Kal: wjjnych, zamieszkałych w budynkach
waryjskiej i następnie Kalwaryjską wojskowych na terenie m. Wilna.
i Trębackiejj wstecz
niewicz dnia 22 b. m. wyjechał do do Słomianki
ZEBRANIA i ODCZYTY
Nowogródka w sprawach szkolnych. do rzeki Wilji i równolegle do rzeki
Zastępuje go

zycję Steigera, który zwrócił się do
Organizacji Sjonistycznej
w
Niemczech, zgłaszając
chęć
wygłoszenia

SZKOLNA. chór kolejowy jak mylnie było zazna— (x) Pomoce naukowe dla czone w sprawozdaniu.
rea: jnspektoratu szkolnego w WilZABAWY
nie. Inspektorat szkolny na m. Wil-

skiej Komisji

chał do
Warszawy dyrektor
lasów
komunalne
specjalnych
opłat państwowych p. Władysław Grzegodrogowych, a interesy rolników. izewski,
udając
się
bezpośrednio
stamtąd,
w
towarzystwie
nadleśniczeWydatki na budowę i utrzymanie dróg,
znajdujących się pod zarządem związków go Duniłowickiego p.
Leona
Huszkomunalnych,
pokrywane są głównie z czy, w dalszą
podróż
na wystawę
przemysłową—leśną do Medjolanui
następujący po zamknięciu
wystawy

— Ale, na litość Boską, co
pani widziała?
— Wszystko...
Wszystko...

Z dniem

dni

rzyła się «rzeka» ludzka kołująca od
okienka w której sprzedawano dola-

w Polski nabywał.

wykonywane

trzy

wczorajszym

29,46

19160

Stokholm
Wiedeń
Włocny

na import na miesiąc maj
upływa dnia 25 kwietnia.

żydowskich

w dniu:

29,00

Szwajcarja _

usunięcie dotychczasowego
zbyiecz*
nego balastu w pracy.
— Wyjazd
dyrektora
lasów

upływa

r. b.

je dwa

POCZTOW
— Odczyt dr. Brokowskiego.
—
(x)
Nowe
znaczki
pocztowe
uchwaliła wydać w końcu tego tyW
związku z «Tygodniem ucznia»
Generaina
Dyrekcja
Poczt
i
Telegragodnia cennik towarów kolonjalnych.
odbędzie
się odczyt w sali gimnazjum
fów
wprowadziła
ostatnio
w
obieg
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
MEŻRA WEWN
S
RZ WEZOTAAIWIKCOA |
pocztowej opłaty
wartości
1 Lelewela 23 kwietnia o godzinie 5 ej
— (w) Zeznania o dochodzie.
gr. nowej edycji. Rysunek
powyž- d-ra Brokowskiego o gruźlicy i najMinisterstwo Skarbu
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prasy
żydowskiej.
„397,83.
398,85.
38085
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na posiedzeniu

teczny termin płatności połowy
podatku dochodowego,
jaki przypada
od wykazanej w zeznaniu sumy do-

Dnia 1 maja r. b.

maja

ki, a przetrzymawszy

będą
zarobić na tego rodzaju
uchwał przez orkiestry wojskowe w ogrodżie tfafili
Jacji
kilkaset
tysięcy złotych.
Nato-

konkretnych

1.go

na posiedzeniu nie powzięto.
miast uchwalono zwołać posiedzenie

w
urzędach.
Ministerstwo
spraw
wewnętrznych poleciło przez władze
wojewójzkie wszystkim starostwom
opracowanie planu reorganizacji administracji w urzędach,
oraz
umifikacji
prawnej
na
kresach
wschodnich.

— Zgoda!—opowiada

ukazując
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sunków

miczne na czele z Radą Ekonomiczną
wypowiedziały się przeciwko .rozcią-

do

zbiegu

nekologicznego.

ul. Holenderskiej przez góry do zauł- nie naukowe

Finansowa
powyższy
Komisja
projekt Magistratu zatwierdziła.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki

Trockim.
W powiecie
WileńskoTrockim zostało
w tych dniach zakończone wydawanie zapomóg siew- na renowację

z następującym porządkiem dziennym:

Odczytanie

przedniego

protokułu

z po-

zatrzymali

nich

z

żołnierze,

posiedzenia.

się, wartownik

karabina.

którzy
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do
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strzelili kilkakrotnie

A w centrali ele2. Dr. Żebrowski—
„S. p. dr. med. do nieznanych złoczyńców. Wówczas
turbiny
ktrowni
miejskiej
przyjąć
wniosek
Antoni
Hołówko*
wspomnienie
po- osobnicy ci rzucili się do ucieczki
nych. Ogółem wydano zapomóg na
i przytem również oddali 8 strzałów.
Magistratu
i
przedstawić
go
na
dzi:
šmiertne,
sumę 55.000 zł. z czego 5000 zł.-—
— Pożar. We wsi Bałwaniszki gm.
3. Dr. Waszkiewicz. Sprawozdanie
przypadło osadnikom
wojskowym, siejsze posiedzenie Rady miejskiej
Holszańskiej
wskutek nieostrożnego obchoz.
działalności
oddz.
położniczego
szpiDo- zaś pozostałe 50.000 zł. zostały roz- do zatwierdzenia.
dzenia się z ogniem spaliła się część domu

Hollicott tylko roześmiał się i po- rothy.
dzielone pomiędzy małorolnvch, przykazując mi miss Underfield
pędzącą
poczłonków
— O wycieczkę
do Pollanarua i czem
uwzględniano
w wielkiem podnieceniu z placyka do z powrotem?
szczególnych władz rolniczych. Zapohotelu rzekł:
— Choćby do Bombaju.
mogi powyższe zostały wydane na
— Ona panu wszystko opowie.
przeciąg 10-ciu miesięcy, czyli naj— Wystarczy mi do Pollanarua!
Ze wszystkiemi szczegółami,
później do dnia 27 listopada r. b. z
Underfield

na

delegaci

fakt, że wszystkie organizacje ekono- trem. Urząd

maja przeprowadzona
egzekucyjna
przy udziale również wójtów i sołtysów, a to celem Ściągania wszystkich
przypadających z powyższego tytułu
zaległości.

Wijakiś — urok.
działam
jak Sznur
wyciągnął
się
Czy to tłum opętany, czy to my prościutko w górę, widziałam jak
do
ślepi? Patrzę na miss Underfield, Stoi chłopak lazł po nim i dolazłszy
tam, przejęta cała, w ekstazie, blada końca sznura posłał mnie, * wyraźnie
jak irup ze wzruszenia i filmuje, ' fil- mnie, bo na mnie prościutko patrzył,
ciemną
rączką.
muje, fiimuje... Kręci gorączkowo rą- całusa małą swoją,
Sznur, który stoi! Jak napięty! Prosto:
czkę sparatu.
Lecz co to się stało? Chłopak: padle! O nic nie zaczepiony, do ni:
dziecko przypada do nóg magowi, czego nie przytwierdzony! Oto, co ja
Ten podnosi boy'a całuje go, bierze widziałam!
— | pani to sfilmowała?
na ręce i pokazuje go tłumowi dają— A jakże. Wszyściuteńko! Mam
cemu na wszelkie
sp.soby
upust
całe zdjęcie tam, w aparacie.
Zaraz
swemu zachwytowi.
wywołamy, natychmiast.
— Koniec — mówi Hollicott.
— Panno Dorothy, —powiada HolPytam go:
bicott—o
co założymy się, że na
— Co się skończyło?
kliszy nre będzie nic, dosłownie nic?
— To, co się wcale nie zączy*
— Co też pan wygaduje! — woła
nało.
miss Underfield.
— Ale cóż, do licha, stało się?...
— Zakład?
Co to było?

cudowna
— Co za niesłychana,
rzecz! — zawołała w tej chwili miss

na artykuły

cgzekucji na czas do końca kwietnia
— Msza św. na intencję członjest również w
stadjum
b. r. oprócz sekwestratorów, cały ków T-wa
Religijnego.
W dniu akcja
lizacj'.
personel urzędćw skarbowych.
25 go b. m. o godz. 11 będzie celeMIEJSKA
browana Msza św. w kościele ś-g0
Podatek gruntowy i docho— (a) Z posiedzenia Komisji

re- będzie wzmożona akcja

naczelnem

stałych

do należytego minimum.

nę towarów

KRONIKA MIEJSCOWA
_ — — (w) Delegacja związku kup -

wego.

Ponadto w ostatnich 2 latach dochodzi jeszcze nad wyraz
uciążliwy
podatek majątkowy.
/

cen

Jednocześnie defegaci

koni:czność czona więc została podstawa, na
pokrycia kapitału Banku Polskiego
i której się opierał kurs złotego i stawinni do podań załączyć kopję pa:
wzmożone
obciążenie
podatkowe, liśmy się świadkami iego Spadku.
teniu
handlowego. Jeżeli trma o
kryzys już panujący musiały
spotęW
rezultacie tego
wszystkiego zezwolenie na import zwraca się po
gować.
zapas walut Banku Polskiego przes- raz drugi—kopji tej załączać nie poO wzroście obciążenia
podatko- tał istnieć, kapitał obrotowy
społe- trzebuje. Podania należy skierowywać
wego świadczą następujące cylry: ,
czeństwa spadł do minimum, a jego do Związku Kupców.
Termin składa:

|

zaś

na sobotę

mówkę

polska

dolary

Jednakże wysiłek, jakiego w tej kon:

zawodowych

zyskać

wytwórczość

że ciężkie jednak

choć badziej ukryte przesilenie istnia-

ków

Sprzedawali już po $kursie 46 zł
W
ten sposób w Banku Polskim utwo-

i drogą łącznie na stałej do tego czasu i nie*
samym ograniczonej jego wymienialności na

w tym

Mali

Rządu
na m.
Wilno zatwierdził
w
tych
dniach
statut
nowowziął sobie za cel swej
działalności. 25 proc., jednak tylko w stosunku do płatrozpatty- powstałego klubu szachowego w
posiedzeniu tem
Na
lacją.
ników
podatku
gruntowego.
Skuikiem
błędnej polityki celnej
cen Za Wilnie
W ten sposób prawie całkowity ciężar wano sprawę podwyższenia
Podanie
o
zatwierdzenie
„konsumenta“,' utrzymania
tak zwanej
polityki
co przedstawi- wspomnianego klubu złożone zostało
dróg, znajdujących się pod
za- artykuły spożywcze,

nie coraz bardziej traciła też i rynek
wewnętrzny. Wywołane tem zmiejszenie się zapasu dewizowego, niekorzyrów. Ne można winy za to składać stne ula każdego systemu walutowe
di tylko
na karb dokonania
sanacji go, było w naszych specjalnie warun:
skarbu.
Zły stan gospodarczy spo- kach
tembardziej
groźne,
že bezwodowany był wojną i jej skutkami, względnie w stosunku do dolara ш5—przedewszystkiem zaś okres inflacji, tabilizowany od chwiii jego wprowa:
niszczący substancję
majątkową
w dzenia kurs
złotego opierał się wy-

sposób bezpośredni, również

wojewoda

wolna konkurencja sama obniżyła ce- dla swych

rokiem sanacji gospodarczej. W roku przez stery gospodarcze powyższego na wysokość opłat drogowych. W wypadku
4024 udało się utrwalić wartość stale postulatu świadczy najlepiej,
że nie przeprowadzania przez związek komunalny
robót publicznych dla zatrudnienia
bezrospadającej marki i zaprzestać jej druku zostały do tego czasu spełnione
te botnych, opłaty drogowe mogą przekroczyć
Bank
Utworzono
fa cele skarbowe.
zadania, jakie rząd w początku roku wyżej podaną normę maksymalną o dalsze

walutę

p.

gospodarczez Centralnym Związkiem wpływów z samoistnych, specjalnych opła
ustalanie niecaniu umysłów w związku ze zbli- binacja spekulacyjna oparta była jak
Opłaty te w wielu powiatach
na czele zwróciły się w sposób ma- drogowych.
gdyż żającym się dniem 1-go maja, który zresztą we wszystkich tego rodzaju
stanowią najpoważniejszą pozycję przycho* stałych cen nie jest wskazane,

miał być

Polski i wprowadzono nową

dniach

Jak
pierwszej
potrzeby.
związku starali się wykazać,

nifestacyjny
do
Prezydenta Rzeczy* dową związków komunalnych, dzięki czemu
pospolitej, wykazując niezmierną gro- nabiera specjalnej wagi sprawiedliwy rozi
Sprawozdanie
z działalności za zę położenia i prosząc
i
by zechciał kład tego obciążenia.
Dotychczas stosowany rozdział opłat
r 1925 r. ogłoszone przez Centralny niezwłocznie powołać rząd parlamenGór: tarny „nie obciążony żadnemi zastrze- drogowych w prostym stosunku do wysoko«
Związek Polskiego Przemysłu,
ści wymie.zonych państwowych
podatków:
zawiera
rictwa, Handlu i Finansów,
żeniami partyjnemi,
któryby natych- gruntowego, budynkowego oraz ceny Świa«
i miast w poczuciu pełni odpowiedzial- dectw przemysłowych na r. 1926 został zaszczegółową
bardzo
ra wstępie
bezstronną ocenę i analizę ogólnego ności wobec kraju, a nie poszczegól: sadniczo zmieniony okólnikiem M.stwa Spraw
położenia gospodarczego Polski
za nych stronnictw przeprowadził środki Wewnętrznych Nr. 31 z dn. 13 III 1926 r.
do wojewodów, w myśl którego podział wi*
poniżej
którą
@К sprawozdawczy,
ratunkowe na chwiję najbliższą, oraz nien być przeprowadzony proporcjonalnie
podajemy w streszczeniu:
dokonał
sanacji naszego życia pań- do wysokości: 5g'proc. zasadniczego pan" Po roku 1924, który poświęcony stwowego i gospodarczego U samych stwowego podatku gruntowego, 50 proc.
państwowego podatku budynkowego itylko
stosun- podstaw”.
był sprawie sanącji naszych
15
proc. ceny świadectw przemysłowych

ków skarbowych, rok 1925

tych

nowski
przyjął delegację związku Krengla. W odmowie zaznaczono, iż
kupców żydowskich. Delegacja inter- zezwolenie zostanie wydana lecz po
wenjowała u p. wojewody w sprawie l-szym maju. Odmowa powyższa ma

_ "Wywołaliśmy klisze. Śladu na nich

niczego nie było.

Gži),

opłaceniem

3 i pół

procentu na rzecz

proc.

Skarbu

2 1 pół proc. na rzecz Kas
na
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banku,

pożyczkę udzielił.

który

— (x) Zapomogi

nie dzieci. Magistrat
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m. Wilna wy-

asygnował w dniu wczorajszym
562
zł. dla zakładu opiekuńczego w Pruszkowie, na
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kwiecień,

za utrzymanie

dzieci, pochodzących z gminy Wileńrocznego skiej.
zezwolenia
— (w) Odmowa
Państwa,
i 3 i pół "na wiec. Komisarjat rządu odmówił

wspomnianą

tala św. Jakóba za rok 1925.
4. Dr. Wysocki.

rzynania się
przecznym,
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Kradzieże.

Janowi

wi (Niedźwiedzia 22) skradziono
tości 190 zł.
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Lachowiczosanie war:

— Zygmuntowi Antonowiczowi (Śnie8-ej wieczór p. Se- gowa 34) skrądziono 1000 kgr. kartofli. Kra

Gaszyński

wygłosi

odczyt «Sposoby i projekt ratowania
życia gospodarczego w Państwie».
Wejście dla członków i wprowana wiec proje-

udzielenia zezwolenia
ktowany przez sekcję kulturalną związ-dzonych

mieszkalnego, chlew oraz zboże

Adama Wotejki,

bezpłatne.

dzieży dokonał Stanisław Bizewicz (Równe
Pole), którego zatrzymano.
2 Dn. 20 b. m.
została „zatrzymana

Urszula Kiskis, która wyciągnęła z kieszeni
W. Wiszniewskiej (w. Nowosiółki gm. RzeSzańskiej) 15 zł. 50 gr.
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larski na przestrzeni Wilno—Niemen- wają pierwsze
"miejsca i flaga polska

czyn —Wilno, przyczem
zaznaczyć góruje na maszcie nad flagami współ:
należy, że towarzystwo cyklistowskie zawodników innych narodowości.

ufundowało dwie nagrody dla dwóch , W pierwszym konkursie o nagropierwszych

dę „Prix du Comite Technique" * du

kolarzy.

G; H. I. M.* (konkurs myśliwski ńa

W ogrodzie Bernardyńskim ujrzy*
my ćwiczenia pókazowe grupy Sokołów, którzy wkrótce mają reprezentować Polskę na międzynarodowym

czas), pierwsze

miejsce zdobywa mjr.

Czas
rozpoczęcia ćwiczeń będzie o- na wał. Banzaj szóste i tenże na wał.
kreślony po porozumieniu z Macierzą Jowisz j-denaste, oraz rtm. AntonieSzkolną, która organizuje w tym dniu wicz otrzymuję wstęgę.
drugim konkursie o nagrodę
zabawę ogrodową, połączoną z alrak„Prix de la Societe des. Courses de
cjami ludowemi.
na czas)
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akcjonarjuszów
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dzienny:

1) Wybór

przewodniczącego,

Wilnie,

1925 oraz budżetu i planu dziąłalności
4) Sprawa zaciągnięcia - długotermza rok bieżący,
nowej pożyczki, 5) Wybór członków Zarządu ich zastępców i członków Komisji Rewizyjnej, 6) Ustalenie

wynagrodzenia

jatki
majątku

go było
był od-

(—).

huianka

3,

odbędzie

się

Pi

często

na jaką to zwierzynę polować w górach zamierzasz, czyżbym zgodził się
jechać z tobą?
:
stary
— Milcz, Garaśko, pijaku
Co ci do tego. Masz zapłatę to milcz
gdy
nadejdzie
czas — pojedziemy

teraz i pić
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entuzjazmem, na myśl o tych podróżach przedziwnych.
— Patrz, bracie Iwanie przez Hi-

malaje już przelazł, a to łgarz, wmieszał się znowu Garaśka.
—l pomyśleć, że potych trudach
przeprawach, po przejściu szczytów

lodowców

— Tutaj widzi pani— grzbiet gór-

ski, a dalej przepaść

olbrzymia,

—

Jadę, naturalnie.

tu prawdziwa

przygoda.

Oto

licach, —

opowiadał

jąc fajeczkę.
— Dalej

znów

Wasieńka

góry...

pyka-

Iwan

Pawłowicz

Skończy,

wstał i wyszedł

в
na podwórze, tam chodzić zaczął
nieznane ponurych myśli.

plemiona dzikie... tutaj noga europejczyka nie stanęła nigdy, a dalej stoki

pełen

coś

— Olo droga żelazna do Kalkutty,
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poszukuje posady go
spodyni wiejskiej
zna się na kuchni ®
mleczarni, jak również)
może przyjąć zarzą
domem
w _ mieście
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KONICZYNY
ŁUBINU

UWAGA:

Koniczynę

zbadaną

na

zawartość

Leiniska ycze
w okolicach
Wiłne
blisko stacji (nie dale

3 kilometrów)

kanianki

w *

nej i suchej miej
wości. Potrzebne
4 pokoje z kuchn « В»
Zgłoszenia
Mickiev! т

przez+Wileńską Stację Oceny Nasion sprzedajemy w zaplombowanych
workach.

cza 42 m. ż1,

Nie rozumiał Fanni. Czyż rzeczywiście zakochała
się w й Wasience,
czyż mogło ją zachwycić jego samochwalstwo, opowieści o fantastycznych

i polowaniach

pieszczonych dłoniach jest naprawdę
bardzo ładny... Tak ładny... że mógłby zawrócić głowę młodej dziewczyie, nawet takiej, jak Fanni. A przy-

!

: Oto stoją niedaleko siebie, oboj:
piękni,
silni, oboje
eleganccy, on
zgrabna,
wysoka
i mimo błysków
figlarnych w oczach jtaka prawdziwi:

na słoni. Z tem ta toga podróżnika, bohatera nie: dobrze wychowana

kobieta.

przyjemności harcowała
przed
nim, ledwie,” w której
chodził dumny i
— Tak, istotnie
dobrana będzi:
i skąkała przez wąwozy, zjezdżała pę: pewny siebie.
z nich para!|-—pomyślał Tokarow.
Co dał Fanni on, lwan
Pawłoi dem ze spadzistych gór. Jakiż to ry— Co ci jest wujaszku?

cerz dla niej! Jak on na koniu siedzi! wicz?..

jak kozak,

żeby jeździł konno,

byś,

więził ją w stanicy, jak w

haremie, nieśwypuszcza nigdzie, żartuje, jak 2 dziecka. Nie zachwyca się

jednym

ani drugim.

miejscu

i tak nie potrafił.

Innyby

w jego

Zresztą ja

ich

stojących

naprzeciw

siebie

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon

Ławiński.

— Zimno bardzo

długo
—

konnej jazdy, nawet nie umiał okazać
dostatecznie swój zachwyt wzbudzony zwycęstwem
jej nad Zarifem

Kobieta „lubi

być ototoczoną

Aniczkow

zachwycał

i dlatego

się

Himalaje i termin

po-

czałeś
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termin, poczciwcze!

O nie, Gara śko, wodzu indjan,
tym razem to juž zdecydowane,
już
się nie zmieni.
Obiecałem Teodozj.

„pozostawit Mikotajewėwnie

silny ślad w jej pamięci. Jakże jednak

że

w”

jazdu naznaczyliśmy na pojutrze!
— Ach, Wasilku, Wasilku, zamr
czał Garaśka, — ile już razy wyzna: |

nawet

więcej

na dworze, zźży.

spacerowałem.
A myśmy już postanowili

nią, nawet nie chwalił jej wspaniałej jedziemy na

lub kawalerzysta, chociaż nie jest ani jej dzielnošcią

go
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spełnię.

odbędziemy spacer ostatni,
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się

do

porównaniu z tym spokojnym
ele- | Nie zapytała więc jego, «wujaszka
gantem Wasieńką. A i cóż dopiero on Jasi а›! Nie poradzila się go? Jakby
—Tokarow. Na swoim iłustym „Kra- nic ich ze.sobą
nie . łączyło, jakby

sawczyku”, w starym kitlu,
kawiczek, jakże Śmiesznym

bez rę- nie żyli pod jednym
i nieele- przyjaciele dwaj, przez

dachem, jak
dwa miesiące

zastał ganckim wydawać
się jej musi. A prawie, dzieląc się myślami i marzenad pierwsze ich spotkanie! Ż Penniodcią niami!—-myšlat gorzko Tokarow,
Fanni nie zapomni obrazy, której do— Polecieć to polecimy, ale gdzie
że ten znała, gdy
okazując
swą zręczność siądzi emy to pytanie—mamrotał
Ga-

zapó- Nie może być żeby tu przejścia nie znawałem tego pokrewieństwa, jakże tą samą mapą.
Teraz
dopiero zauważył,
; było. Musi być. ścieżka jakaś kędy więc teraz mam się na nie zsyłać.
Patrzcie jaki „wujaszek*
dobrodziej młodzieniec o bladej, delikatnej cerze, zabił berkuta,
bo
chciał kozy dzikie przechodzą.
— Ależ naturalnie, przejdziemy -- się znalazl!
złocistych falujących włosach i wy- dłowała.
prawdziwie
Mackiewicz
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150 nakryć
pierwszorze |
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nauczę!”
. „Co ona znaleźć mogła
w tej lalAch, więc to lekcje konnej jazdy
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1
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wujaszek!
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będzie Oczy jej cisnęły błyskawice: — „Cze- chwałami i uwielbieniem,
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do niego. Chciał- taka kobieta jak Fannil
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— A wszystko to kłamstwo, Wa`
asi
dalej.
— Opali ci skrzydła, bracie Wa- silku,—zachrypiał z kąta pijany Ga- zabronić jej tej jazdy i koniec. Ale z dziewczynę! Lekcja za lekcję!
Tokarow wrócił do domu,
jakiego tytułu, czy mam prawo?; Jako
silku, ten ptak rajski, nigdzie się stąd та$Ка.
na odwagę, ale ty
mnałeś.
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Przyjmuje obstalunki po cenach przystępnych.

Zarząd Spółki Akcyjnej Olkienickich Tekturowni i Tartaku
w Wilnie podaje do wiadomości p.p. Akcjonarjuszów, że w
dnin 25-g0 Maja b.r. o godz. 12-ej w południe
w mieszkaniu
Prezesa Spółki p. I. Bunimowicza w Wilnie, przy ul. W,-Po-
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Akcjonarjusze Nowowerkowskiej Fabryki Papieru
Sp. Akc. życzące sobie wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu, winni złożyć swojee akcj w Zarządzie Fa-

„ właśnie jest Aksu i Turfan. Upał, po— Tylko czem się ona
przeciwko tej bezczynności.
— Gdybym ja wiedział, Wasilku, wiadają, panuje straszny w tych oko- nieviadomo! — zachrypiat

wypił
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się
z mezł. 550. 6
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potem odpoczywał. Wieczorem oboje
z F:nni pochyleni nad mapą
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tętniącej życiem Jak pies na płocie, a nie jeździec na
7
Kalkuci, a potem
dalej i dalej, a koniu!*
wreszcie powrócimyr przez Europę do
Przed paru dniami
Iwan Pawłopewiedni do podróży. Wasieńka nie
wypowiedział
mćgł wyruszyć ze Stanicy i dla ni- do Indji, marzyli 0. przygodach nie- Moskwy.,. Co pani na to?
nie wytrzymał,
wicz
marzyłam! Fanni myśli swe pogardliwe o Wakogo nie było to tajemnicą, że Fanni zwykłych. W kącie na otomanie sie- ‚ — Cudownie! O tem
była tym magnesem, który go
tutaj dział zachmurzony lwan
Pawłowicz
— A więc jedzie pani, postano- seńce i zdziwienie,
że tak go upoна
i pijany zawsze Garaśka,
:
wione, pytał Wasieńka.
dobała. Obrazila się za wasieńkę.
trzymał.
:

Tokarow

Porządek dzienny: 1) wybór p”'

wodniczącego, 2) sprawozdanie i |
zysków i strat 1925 r., 3) uzupe. |
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i śr ®
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i
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Lai didės ak
nie,
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Minął dzień następny przeznaczo: Wasieńka siedział niepewnie na swym
ny na odpoczynek, dnie
za dniami tłustym koniku kirgiskim spokojnym
mijały, a goście nie wyjeżdżali. To i posłusznym. Po obiedzie młody pomał grzbiet natarty i trzeba
za'eczać, to znów dzień nie
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rośliny uprawne,
buraki cukrowe,

Kobieta-lekarz

pominkami. Po długotrwałej owacji
przemówł prez. Ratajski, wręczając

P.

ograniczając

głębokiego

|
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nawozem

oraz

Korzeniowskiego.

lata na scenę zasłaną

wyrazy
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Jubilat,

nie brałam,

Łączę

poważania

— Jubileusz dyr. ŚSzczurkiewicza w Poznaniu. W ub. sobotę
odbyła się w Teatrze Polskim uroczystość

udziału

jedynie do wskazania tekstów,
zabawy w «jaszczura».
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DO NABYCIA WSZĘDZIE.

wy-

nie znalazł okazji do swego debjutu cia nieporozumień oświadczam, że w orgaprzed paru dniami w Przemyślu. Kat nizacji zabawy ani wieczorów z nią związaubrany

p. t:

B

;

tenora p. Winczys-Wojiczysa.

z herbem

Szanowny Panie Redaktorze !
Na afiszach, zawiadamiających o wieczorze «Bazyliszka na Bakszcie», zostało u:
mieszczone moje nazwisko. Celem uniknię.

ułaskawienie
skazanego
odrzucił—
egzekucję przez powieszenie
wyko*
nał po raz pierwszy polski kat, który

it

bryki w Wilnie do dnia 5 maja

Samulski, Kędzierski i inni, Po przerozprawa
przed
sądem
doraźnym mówieniu jubilata
odczytano
liczne
przeciwko
lgnacemu
Sięporowi, o- listy i telegramy gratulacyjne. Po przed.
skaržonemu O zamordowanie
kupca stawieniu odbył się bankiet na Białej
Darochy i jego parobka Wosia. Obaj sali Bazaru.
zamordowani byli krewnymi Stępora
i padli ofiarą jego dla celów rabun- 40.9%9200490-00,032000495300146004093
kowych. Sąd skazał Stępora na karę

śmierci* przez powieszenie. Ponieważ
Prezydent Rzeczypospolitej prośbę o

na pomoć

RPET
" WYW

i strat za rok

pier-

przemówienia

głosili: dr. Krysiewicz,

— Debjut kata w Rzeszowie.
Onegdaj oabyła się w Rzeszowie

znanego

wszystkie

pierścień

Dalsze

z dodatkiem

że najlepszym i dotąd niezastąpionym

patrzenie

drugiej,

jubilatowi złoty

przez

STEWART

2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) Roz-

wszej drużynie często mocno przestarzałych
ma: choć tę dodatnią stronę, że da możność

Celem" skoordynowania działałnoś-

wraz

TAŃSZA PETYBEZOOE TEARLROTE POZIE

Kupując nawozy

Porządek
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M. WERTYŃSKIEGO

R POŁOMIA WOT

Zgromadzenie, mające się odbyć dnia 14 maja 1926 r,
o godzinie 5ej po południu w lokalu Zaiządu przy
ul. Wileńskiej Nr. 14 w Wilnie.
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Nad program: <AMERYKAŃSKI DENNIK FILMOWY Nr 44» w 1 akcie,
Podczas seansów wykonają szereg pieśni artystki Opery p. Janina Korsak-Targowska

"

zaprasza p. p.
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sie odbędzie się w Ogrodzie Bernar- pierwsze miejsce zdóbywa rtm. Kródyńskim otwarcie kortu
tenisowego likiewicz na wał. Rewcliffie oraz tenA. Z. Su. z pokazową grą czoło że na wał. Cezarze ósme. Rtrm. Dowych rakiet wileńskich. Organizacją brzański otrzymuje wstęgę.
zajmie się sekcja tenisowa A,Z,S'u.
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Toczek na wał. Hamlecie, oraz zajmuje na wał. Faworyt piąte miejsce,
zlocie ' sokolskim w Pradze Czeskiej. dalej zajmuje miejsca rtm. Chojecki

Prócz
tego na wszystkich * boiskach zorganizowane zostaną
t. z.
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na:
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.
tej imprezy
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