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OGŁOSZEŃ:

za tekstem

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca!

oraz

Piłsudskiego

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

Mackiewicza 63

sprzedaży detalicznej cena
pojedyńczego n-ru 20 groszy
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

— ul.

28

10 groszy.

POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
Kronika

reklamowa

z prowincji o 25 proc. drożej

lub nadesłane

40 gr. W

n-ch

świątecznych

Ogłoszenią cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże

PRZYCZYNY RUINY GOSPODARCZEJ W POLSCE I JAK JE USUNĄĆ?

Niniejsze

pisałem w marcu

1926 przedstawiały

i parokrotuie dopełniałem w maju i
czerwcu.
Dużo się od tego czasu
zmieniło, lecz
zasada
przezemnie
głoszona w niczem się nie zmieniła
iw
mojem „przekonaniu
nigdy się
nie zmieni.

wówczas

wartość —

według ustalonego kursu—61 207.335
dolarów i 90 centów t. j. że po pięciu latach życia Państwowego Polski
dług jej banknotowy -zmniejszył się

do

połowy.
olska przez ten czas

prowadziła

Życie w całej Polsce, we wszyst: wojnę,
kich bez wyjątku warstwach narodu mosty,

odbudowywała
wysadzone
zburzone i spalone budynki
koleje,
budowała
nosi
piętno
przygnębienia
i apatji. stacyjne,
nowe
Niema wprost stanu społecznego za- gmachy i odnawiała stare, rozbudoniepomierny aparat urzędniczy,
dowolontgo: wszyscy szemrzą,
wy- wała
myślają i przeklinają. Zniechęcenie żyła nad stan marnując często grosz
publiczny, trwoniąc go, dopuszczając
ogólne.
rabunku
kradzieży,
šadukžė,
do
Są to objawy przerażające!
Słusznie mówią Niemcy:
«Mut niemal,
verloren—Alles verloren!»
Nic ją co prawda to nie kosztoJak się wstecz obejrzymy o parę wało, bo nawet część długu się

trochę zasobów, bo
ludność
bied- represje nie wiele wycisnąć
mogły i
niejsza wcale narazie nie zauważyła, podatki coraz więcej zalegały,
że się tak źle działo i że kraj szybko
Nie mogło to być inaczej, graniszedł ku ruinie, będąc zupełnie nie- ce bowiem Państwa były wciąż
na
mal zwolnioną od podatków
wszel- eksport zboža i do pewnego stopnia
kich lub dzięki degresji, płacąc je w drzewa zamknięte, a naodwrót imnader małym stopniu.
port wszelkich towarów, zboża i mąDopiero ogólna pauperyzacja i ki nie był hamowany. Pieniądz szedł
katastrofa ekonomiczna
stała się o: bez przerwy zagranicę, a z powrotem
wracał
w dużo mniejszej
czywistą, gdy
klasy
zamożniejsze do kraju
przestały niemi być, przemysł i han: ilości.
del, niemając odbytu zaczęły się kurTymczasem dzięki
nieopatrzne-

czyć i bezrobotnych
400,000 ludzi.

wzrosło

do mu wprowadzeniu z dnia

na

ciła Jichwy,
lecz - ulegalizowała
ten
procent> i olbrzymią krzywdę przyniosła Polsce, jej rolnictwu,
przemy-

słowi i handlowi,

odsetek

tych

wysokość bowiem

uniemożliwia

prowadze-

nie jakiegobądź przedsiębiorstwa

lub

gospodarstwa
i musi doprowadzić
do bankructwa. Tak się ież i stało.
Ogólny brak
pieniędzy,
wysoki

procent

ulegalizowany

rządowe

i Świadczenia

dla

banku,

wreszcie podatki państwówe
możliwiły prowadzenie

i samo-

socjalne unie-

wszelkich

in.

teresów, to też wszystkie warsztaty
pracy kolejno się zamykalą, wszelkie
budownictwo ustaje i ilość bezrobotnych wzrasta przerażająco prędko;

26. VII. 1924 r. było bezrobotnych w Polsce 149,097
31. .

29.VIIL.

dzień

1925

,

&

$

ś

ю

175,020

5

184910

26. XII. ,
$
$
i
302,253
waluty (o miljon ośmset tysięcy ra1.
III,
1926
r.
„
=
około
390,000
Wówczas i niższe warstwy naro- zy większej) drożyzna życia ogrom:
du zaczęły rozumieć, że jest jednak nie wzrosła, bo najpierw o 100 proc.,
Ministerstwo skarbu, widocznie port towarów i rzeczy zbytku, proźle, skoro niema ludzi zamożnych w a następnie do 170 proc.
wcale się nie orjentując, jaką krzyw- wadząc niby politykę obniżania cen
kraju. Do tego samego došwiadczeTa drożyzna życia wymagała co- dę wyrządza Polsce, szeroko
otwie- w Polsce:
lat i porównamy ówczesny stan w zmniejszyła. Niestety, nie był to jed- nia równięż przyszedł i Skarb Pań- raz większego obiegu pieniężnego, ra granice Państwa na wszelki imPolsce z obecnym, każdy niemal bez nak cud. Odbyło się to kosztem oby- stwa, skoro podatki coraz trudniej tymczasem działo się wręcz przeciww 1922 r. przywieziono do Polski za
845,355,000 zł.
kary i nie, mianowicie:
wyjątku powie sobie: o ile przedtem wateli polskich, którzy przez dewa- wpływały i największe nawet
1923
1,116,482 000 zł.
lepiej było u nas! I to nietylko go- luację stracili ekwiwalent pięcioletnie1924
31.XII.1924 r. w obiegu było biletów Banku Polsk. 550.874.000 zł,
э
1,478 626,000 zt.
spodarczo, ekonomicznie, finansowo, go życia państwowego nad stan. Nie
1925
30 Vi.1925 r.
503.195.000 „
»
1,666,062,000 zł.
nie tylko materjalnie było lepiej, lecz inaczej wyszło społeczeństwo polskie
э
31.VIII
439 531 000 „
”
nawet duchowo i moralnie.
z operacji pożyczek państwowych
«
Pomimo tej polityki obniżania cen w Polsce, koszt utrzymania stale
31X.
382.434000 „
”
”
э
O ile więcej byliśmy wówczas o- krótko i długoterminowych pożyczek
wzrasta
i ceny wszelkich towarów wciąż rosną (od 170 do 250 proc.).
31XIL
‚
„„
381.425 000 ,
»
»
»
fiarni,
patrjotycznil
OO ile więcej odrodzenia i pożyczek wolności, z
Rok
1914 = 100
20.:1.
1926
r.
ь
„” 354312000 ,,
"
mieliśmy godności narodowej, poczu- miljonówek nawet bonów
*
złotych.
Ogólne koszty utrzymania w Warszawie:
cia sił wskrzeszonego narodu,
aspi- Na
wszystkiem sromotnie
zostali
Budżet państwowy na rok 1924 cała się w oczy, gdy zestawimy -te
racji narodowych,
chęci do czynu i przez Skarb Państwa pokrzywdzeni i wzrósł
1922
—
55,4
Sierpień
1924
—
137,7
do
1.852 miljonów złotych, cyfry
z ilością biletów Banku Pol. Luty
wiary w przyszłość naszą! Wszystko wyzuci ze swych oszczędności i ze na rok 1925—do 2 165900 000 zł.
—
603 _ Styczeń
1925
— — 1446
skiego w obiegu. Życie potwierdziło Czerw'ec
to pierzchło, wszystko się rozwiało środków obiegowych. Ofiarą niestety
1923
—
79,0
Sierpień
—
148,5
Były to budżety nie liczące się ze tę nierealność budżetu, podatki zawo- Маггес
jak mgła, i ciemna rzeczywistość wy- padli w pierwszym rzędzie ci, którzy, stanem ekonomicznym Polski (dyskre- dziły i skarb był zmuszony łatać nie- Wrzesień
=
832
Listopad
—
157,2
wołuje u wielu słowa przekleństwa.
jako dobrzy synowie ojczyzny, špie- dytujące tych, którzy je przedkładali dobory pożyczkami i wypuszczaniem Styczeń
1924
—
1205
Styczeń
1926
—
170,0
W
rzeczy
samej jest źle i jest Szyli z zakupieaiem
pożyczek i sto- i zatwierdzali), przekraczały
bowiem zwiększonej ilości bilonu
i biletów
О
а.Ё
Obawa, że może być jeszcze gorzej. sowali się do obowiązujących zaka- bardzo znacznie możność płatniczą zdawkowych:
Nigdzie niema pieniędzy, nikt w czas zów nabywania walut zagranicznych. ludności polskiej. Nierealność ich rzuМаггес
1922
—
65,1Grudzień
1924
—
1639
swych wierzytelności nie może otrzy- Ocaleli
zaś wszyscy ci obywatele
—
71,3
Maj
1925
—
145,8
31V.1924 r w obiegu bilonu i biletów zdawkowych 62681.000 zł. Czerwiec
mać.
Weksle
protestują
masowo. Polski, którzy wbrew obowiązującym
Grudzień
+
—
751
Wrzesień
—
161,4
FSW
Z
1
2
123 124000 „
Sklepy stoją bez klijentów, przemysł ustawom chronili się przed dewalu1923
—
93,9
Listopad
— . 1673
31.
1.1925
r.
”
»
p
p
130
344.000 , Maj
się redukuje, ilość dni roboczych do- acją i ruiną swą, nabywając pokryjoSierpień _ _ —————=—— 0935
Styczeń
1926
— * 170,7
ЭНУ
„
»
»
207.570
0660
-;
chodzi do 3 i 2 w tygodniu,
a jest mu dolary.
©
1924 —
16700,
‚
3LVIIL ‚
»
ž
;
:
306 149 000 „, Luty

bardzo wiele

fabryk

zupełnie

zam-

kniętych, nieczynnych,

i z

Społeczeństwo
może mieć żal do

polskie
rządów

30.XI. —
10.1.1926 r.

słusznie
polskich

5
„»

5
”

Stan Polski wygląda bez wyjścia. za to, że ta zbiorowa ofiarność napunktu widzenia ludzkiego — rodu na nic się nie przydała, gdyż przyczem sumy oznaczone

beznadziejnie.

Czyżby jednak Opatrzność
cudownie nas powołała do życia pań- narodowych, z drugiej
stwowego na to, byśmy
wszystko Skarb Polski jest pusty
zmarnowali i musieli
wolę iść obcą?

znowu

w

Czyż o nas trzeba będzie

nie-

powie-

dzieć: „Miałeś chamie złoty róg*?
Nie, z tem się pogodzić
niepodobna i wierzyć w to nie sposóbl
Musimy w ciągu dalszym tej Boskiej
Opatrzności utać, musimy kornie bła-

gać Najwyższego o pomoc dla na:
szego Państwa i Kraju i musimy

zaś strony
w dalszym wybieg ministerstwa w celu

szą krzywdę natury moralnej,

Zdeptane zostały i zniszczone naj.
szlachetniejsze uczucia
obywatelskie,
ofiarność patrjotyczna żostała wyszydzona, podniosły zapał zawiedziony,

Zbawi- wciąż od swej waluty, nabywając za

wszelką cenę walutę obcą
o stałej
wartości,
W
tem
należy
widzieć
wywiecznych jak i doczesnych.
Musimy trwać i przetrwać to zło. tłumaczenie zjawiska, że waluta naMusimy przecież wierzyć, że jesteśmy sza wpierw spada w Polsce, a donarodem
wielkim,
skorośmy
mieli piero później poziom jej się obniża
ciel, i to

się

równie

tyczy

Sensacyjne

to

zła, wziąć się uczciwie
go i do żmudnej

do

usuwania

pracy naprawy.

Wszyscy ogólnie narzekają na
brak pieniędzy i wskazują na to jako
na główną przyczynę zła w Polsce.
Dla czego więc jest taki brak pieniędzy?

W chwili,

i miastach,

prowadzona

zostali wyparci

mieliśmy
marek

ców

w

nieodpowiednie

(gdyż

w listopadzie

które

wyznaczali

dni.

KOWNO,

i

1918 r. Polskiego ogromnie

grosza publicz-

założenie

Banku

poderwało środki

Niem-

wówczas

gdyż wyefektywnego
złota

cofano w formie

i walut zagranicznych

ekwiwalent stu
na

przedstawiały wartość 120 miljonów miljonów franków szwajcarskich
dolarów. Prócz tego w obiegu mie- kapitał zakładowy tego banku,

Ogałociło to do rzeszty społeczeńliśmy banknoty niemieckie, austryjackie, rosyjskie, a również sporo złota stwo i zostaliśmy anemicznym
bezrosyjskiego i niemieckiego
i stosunkowo dużo dolarów i innych walut

zagranicznych.
W

ciągu kilku lat,

efektywne i waluty

powoli,

zagraniczne

złoto

krwistym
wszelką

wy- dnicy,

mienialiśmy na polskie marki—byliś.
my do tego przez Ministerstwo Skarbu zmuszeni i niepostrzeżenie zosta-

organizmem

pnństwowym,

Tymczasem życie pańistwowe rozrastało "się
niepomiernie,
ponad
potrzebę i możność: urzęurzędy,
komisje,
komitety,

ministerstwa,

kongresach

przedstawicielstwa

mnożyły

mania tego aparatu

się i dla

rosły

na

utrzy-

podatki z

liśmy się z temi markami polskiemi, różnemi degresjami i. progresjami,
których wciąż w międzyczasie przy- które rzeczywiście obarczyły płatni-

bywało.

Nastąpił okres

inflacyjny z ków cokolwiek

gwałtownym spadkiem marki,
do
W chwili zaprowadzenia złotego wie
w kwietniu 1924 r, było
w
obiegu iść
przeszło 570 tryljonów marek, które sy

bądź

posiadających,

tego stopnia, że przestali już pragotowiznę posiadać. Mogło to
tym trybem kilka lat, pokąd kla-

t. zw. posiadające

miały

jeszcze

i bi+

z

inną Styczeń

pogłoski o zmianie ustroju w Litwie.

6—XI.

(tel. własny „Słowa”).
wielką

tu

Przybył
w

sensacje

mieście

о porządowe zaprzeczają kategorycznie wszelkim pogłoskom
ważnem traktowaniu przez Litwę kandydatury Alfonsa na tron.
Według innych płotek, Litwa mogłaby się zgodzić na zmiawy:
nę ustroju i osadzenie na tronie W. księcia, czy też króla,
suwanego przez Niemcy, w wypadku gdyby te ostatnie dopo:

>>
mogły Litwie do odebrania Wilna.
Infant Alfons urodził się w r 1901, jako syn księcia Bourbon i Dwojga Sycylji i inflantki Marji de las Mercedes.
WARSZAWA,
© p:zybyciu

hiszpańskie

6:Xi, (fel. wł, Słowa).

do Kowna

zaprzecza,

Poselstwo hiszpańskie zaprzecza pogłoskom

ks. Alfonsa.

—

Kowno

1924

m

:

ratytikowalo traktat.

w
rokowaniach
litewskich.

sowiecko»

1526

R

Aa

Materjały, odzież i obuwie:
—
100,7 — Ма
—

108,9

—
—

136,3
1867

—

1240

1924

Wrzesień

Maj

Ustąpienie

1922
1923

Sierpień

Grudzień

—

771

—

74,4 _ Wrzesień

—

800

2

948

—

Pożełło.

KOWNO, 6:XI. (fel. wł. Słowa). Podał się do dymisji mini ter spraw wewnętrz
nych Pożełło, który reprezentował w gabinecie frakcję socjal demokratyczną. Tekę mit
nisterstwa objął Bilski, także socjalista.

Odroczenie zjazdu komunistycznego.

251,2

—
—

2035
251,0

1926

1853

Marzec

1924

Grudzien

Lipiec

1925

1046 _ Styczeń

1926

—

155,4

—

164,9

—

186,4

—

17009

—

191,1

Pozosiałe:
1922

Grudzień

i Czerwiec

1923
1924

Styczeń

Wzmožony
warów

—

32,2

—

547

—
—

51,7
99,5

impori wszelkich

i zboża, jak powyżej

Maj

1924

Grudzief

Wrzesień
_ Styczeń

1925
1926

to- przetworów

widzie-

przemysłu

—

149,0

—

172,0

—
—

178,7
196,2

rolnego

za

557.394 000 zł, pomimo to wwóz prze-

liśmy, nie mógł niewywołać wzmo- wyższył wywóz ogólny o 269.085.000
żonego zapotrzebowania dewiz i wa- złotych.
lut zagranicznych i to w takim stop»
Dzięki małej wydejności pracy w
niu, że Bank Polski nie był w „stanie przemyśle, dzięki nader kosztownym
pokryć tego żapotrzebowania, i kurs Świadczeniom
socjalnym i wysokim
złotego zachwiał się w lecie 1925 r. podatkom (szczególnie obrotowym)
Był to skutek polityki popierającej państwowym,
komunalnym i Ssamoe
import wszelkich towarów
(potrzeb- rządowym, po części dzięki przesta*
nych i zbędnych) i zboże, a hamują: rzałym urządzeniom technicznym, a
cej eksport zboża i drzewa.
Widzimy więc, że z wyjątkiem

w olbrzymiej mierze dzięki brakowi
r. kredytu i szczególnie
wysokiemu o1923, w którym wywóz przewyższył procentowaniu jego, przemysł
nasz
wwóz
o 79.105.000
zł, wszystkie produkuje
nadzwyczaj drogo i nie
lata dały nadwyżkę wwozu nad wy. mogą jego fabrykaty
konkurować z
wozem:
niermeckiemi, a nawet z angielskiemi,
Rok 1922 — o zł. 190.000 000
„
1924 — o „ 212.516000
„
1925 — о „ 269.085.000

W 1925 r.

wywieziono

Surowe żelazo
Metale i wyroby

francuskiemi lub

amerykanskiemi, To

* też i wywóz tych fabrykatów jest coraz

mniejszy.

Eksport grupy

metalowej

zboža i siącach złotych;

1922 r.

Materjały

min.

236,5

—

19257

Wrzesień
Styczeń

1923 r.

1924 r.

w ty-

1925 r.

203

69

1.803

591

111.556

229.655

139.969

148.021

Maszyny i aparaty
—
5.498
6.304
KOWNO, 6—XI. (7el własny „Słowa*). Nadeszła tu depesza z Rudy
1117
1 570
3.007
Moskwy, że wyłoniły się nowe niespodziewane
przeszkody w
Razem
112 876
236.792
151.083
rokowaniach litewsko sowieckich. Sprawa o tyle się skomplikowała,
że
niepodobna
narazie przewidzieć,
kiedy traktat
Eksport grupy włókienniczej w tysiączch złotych:
handlowy zostanie podpisany. Według źródeł miarodajnych,
nie
1922 r.
1923 r.
1924 r.
należy tego oczekiwać w bliskim czasie. Przewodniczący delegaSurowiec
przędza
8360
33.834
59.063
cji telegraficznie zawiadomił
Kowno o wynikłych trudnoścach,

prosząc o dalsze instrukcje.

—

Żywność:

Luty

6—XI. Pat. Z Kowna donoszą, że sejm litewsk'

trudności

1923

Lipiec

uchwalił na wczorajszem posiedzeniu 45 głosami przeciw 24
ustawę
o ratyfikacji litewsko-sowieckiego traktatu gwarancyjnego.

Nowe

1922

incogni- Styczeń

się w Kownie dwa

całym kraju, bowiem swojego czasu książe Alfons wysuwany
był przez niemieckie władze okupacyjne na króla Litwy, Źródła

Poseistwo

t

Styczeń

Przybycie księcia wywołało

GDAŃSK,

i

miljonów obiegowe społeczeństwa,

polskich (Kriesa) przez

drukowanych,

czyn-

części

uchwalali podatki ci, którzy ich wcale
prawie nie płacili dzięki demagogicznemu duchowi czasu) pochłaniać zaczęła olbrzymie
sumy ponad siły
Społeczeństwa,

Niemcy z Polski nego. W końcu

obiegu. 800

przez

większej

Jest to trwonienie

gdy

ukrycia

wespół

Wrzesień

jeszcze przyczyną, którą rozpatrzymy Czerwiec
później, przyczyniło się do zachwiania Kwiecień
się kursu złotego w lecie 1925 r.
Paždziernik
Ustawa wydana w 1924 r., wzbra- Styczeń
niająca pobierania więcej niż 24 proc.
w stosunku rocznym, wcale nie ukró:

książe Alfons hiszpański, który zatrzymał

wspaniałą przeszłość historyczną i na giełdach zagranicznych.
Gospodarka w instytucjach samamy poczucie, ześmy warci lepszej
przyszłości.
morządowych, w gminach, powiatach

Musimy więc tego dowieść i do-

8) 347 210 000 ,
а) 370,041.000 ,,

Ksiqże Alfons hiszpański © Kownie,

rzeczy

konać. A więc zanalizować przyczyny niki najzupełniej po

‚ »
„

są w letów zdawkowych

części wypuszczunego bilonu.
ciągu.
To zwiększenie obiegu bilonu
Nie na tem koniec, Prócz tej bardzo ciężkiej krzywdy materjalnej rządy polskie wyrządziły nierównie gor-

jedriocześnie błędy
swe
zrozumieć, i społeczeństwo nasze jest obecnie
musimy zejść z fałszywej drogi
i nie do porównania z tem, czem było
usilnie pracować, by naprawić
zło, przed czterema i pięciu laty: stało się
do któregośmy sami doprowadzili, zdeprawowanem, sobkowskiem, napozwalając nieodpowiednim
czynni- wskroś zmaterjalizowanem i apatycznem.
kom sobą kierować.
Niestety, wyznać należy, że Skarb
W takich katastroficznych epokach
życia Peństwa należy
najdzielniej- Polski niczego, rzec można, nie zasiebie do»
szym jednostkom narodu się skupić, niedbał, by zaufanie do
zjednoczyć, cały hart ducha
wcielić szczętnie zniszczyć.
w czyn i źmudną pracą codzienną z
Cóż więc dziwnego, że po
tem
zaparciem się siebie szerzyć przykład wszystkiem obywatel polski, w swym
instynkcie samozachowawczytm, indyi innych pobudzać.
|
„Kto wytrwa aż do końca — ten widualnym, chce się ratowaći ucieka

zbawion będzie*! powiedział

a)

rzeczywistości większe, bo są za potrąceniem sum, znajdujących się chwilowo w kasach skarbowych. jest to

z jednej strony straciło, jak szacują,
tak około miljarda dolarów oszczędności

Z
>

12.104

677
161.593
1925

r

44.982

i wyroby

119.690

169 495

88 731

86 788

Razem:

128 050

202.329

147.794

131 770

Ropa i przetwory

65 640

65 480

76 509

72.235

W

wywozie produktów

kopalnia- mujemy od zagranicy 8 zi. 25 gr. a
więc mamy bezwzględną
stratę 2 zł.

nych
wielką
rolę odgrywa węgiel,
mianowicie węgiel lignit, koks, i bry:

na każdej

wywiezionej

tonaie

węgla

kiety dały nadwyżkę wywozu nad i niedobór ten obciąża niezmiernie
Polskę, bo właściciele kopalń dla poRYGA, 6—XI (7el własny „Słowa*). Z Moskwy
donoszą, że wwozem:
w 1922 rr
—
39127000 zł.
krycia strat na eksporcie
węgla żanastępny zjazd komunistycznej partji odbędzie się nie na wiosnę
„ 1923
— 318.567.000
granicę powstałych, zmuszeni są ur. 1927, jak projektowano pierwotnie, a dopiero za rok, w je„ 1924
—
252.772 000
trzymywać na rynku wewnętrznym
sieni.
1925
—
153 272.000
cerę znacznie wyższą.
Ale z wywozu węgia
cieszyć się
(D: GN.)
Sensacyjne samobójstwo: lotnika.
RYGA, 6:X1. (fel. wł. Stowa), Z Moskwy donoszą, że zastrzelił się tam
znakomity lotnik sowiecki, Tomaszewskij, który wsławił się swym raidem Moskwa—Pekin—Tokio.

nie możemy, gdyż kosztuje nas tonna
węgla 10 zł. 25 gr. (wydobycie i dostawa do granicy), za tonnę
otrzy`

Min.

KAROL NIEZABYTOWSKI.
Rolnictwa i Dóbr Państw

-

4

ECHA KRAJOWE
W

pierwszą
—

więcej

jeszcze

Korespondencja

aniżeli

K.

Słowa

Znów

W

że podczas mszy celebrowanej przez
miejscowego proboszcza ks. Stanis-

ława Klimma na intencję

—
Mosarz,

szczęśliwe”

zrzeszonej przy
dar «Młodzieży»,
Ludowym».. w
«Domu
miejscowym
delegatów i wszystkich
obecności
członków — udekorowanych w bia-

ło-karmazynowe «kokardy» ze sztandarowym na czele, ubranym w zgrzeb:
sukmanę, podwiązaną
ną brunatną
pasem,
czerwońym
biodrach
w
dzierżącym
krzepko
w
swych

traci

teatralpoprze-

polu
karmazynowem
w
na nim
P. N.
pięknym
Białym
Orłem;
zaś na Petaszewskiego,
który
wespół
monogramem z akompanjamentem orkiestry wyko:
białym
odwrocie
R. O. K. — w asyście dwóch doro- nał własnego pióra dwie nastrojowe
barw pięknych
dnych dziewcząt,
melodeklamacje «jadą ułani» i «Pro
ŻE
wnych strojach tudówych.
patria», otrzymując w nagrodę uzna:
Podczas uroczystości: poświęcenia nie—niemilknące długotrwałe oklaski.
miejscowa orkiestra grała z uczuciem Następnie odegrano komedję w 3:ch
„Boże coś Polskę*, a zaś po pięknem aktach «Radcy pana iadcyx, zaś podzgo*
przemówieniu ks. proboszcza,
czas antraktów tejże umilała czas

potężny
dnym chórem jak jeden
głos — zebrana młodzież ; odśpie:

Szu na Rzym

Rocco

chów

Organizacji

Pracy

RZYM, 6.XI (PAT). Rada ministrów uchwaliła na wniosek
ministra
projekt ustawy wprowadzającej
karę śmierci
za zbrodnię
zama:

przeciwko

królowi,

regentowi,

królowej,

następcy

i

pogromca

za

parlamen-

wywoływanie

i grabież etc,

buntu

33). odbędzie się

przestępstwa:
pochwalanie

rady Ekonomicznej
w

<Do-

kierownika

nowego

zowskiego

Coprawda

Bezpośrednia

i nasza brukowa pra-

Sejm

Zarządy kolejowe 13 państw,

uwzględniając tę okolicz=

biorących

cechuje

W

się bezpłatne przedstawienie, wykonane przez uczniów miejscowej szko-

ły powszechnej pod kierunkiem kiero:
wnika tejże szkoły p. Konstantego Szew-

łałności i stanu kasy, Oraz „požegnalnem przemowieniu, (naležy, nadmie-

że p. K.

nić,

na

Mosarz

Peiaszewski opuszcza

powszechnej

wej szkoły

p. Konstan-

s

Žinėnų

| delegat Krakowskiej

pięknych

prof.

Instytutu

stosowanej

WEJŚCIE BEZPŁATNE.

22

KAPELUSZE + +
stud. + t. p.

myśliwego.

akademii

Gałęzowski,

delegat Tylko

Politechniki

Lwowskiej

prof, Ogmin-

łatwiona w ciągu dni
najbliższych.
Na to stanowisko wysuwany jest ks.
Janusz
Radziwiłł, b. minister przy

konkursowego

są

wilgocią i zapa-

a dzisiaj miłych we wspomnieniu

za nogą, po-

znajome

przydrożne

dzwigaiące

konarach, pochylone
gniazdami
jemioły,

barcie

na

swych

brzozy, pokryte
wysłąść
przed

gościnnym dworkiem w Dąbrowie.
na

Przepadło

zawsze

czasuł

—

w

cudna

jawa odeszła

bezdenną

Czekamy,

Oczywiście

na ilość egzemplarzy

„jak wiadomo

naszych mężów stanu rodzinnej ziemi,
zlanej w 63 roku krwią „jego przod-

a

pielęgriowana

przez

niego

dynkę.

Łowy, kiero-

wśród

pierwotnej przyrody

minku,

na którym

rozkoszą

wypoczywało

smolaki, a przy

Się przy ko-

wesoło

czarnej

niaku rozwiązywały

Polesi2, z
trzaskały

kawie i ko-

się milczące języ”

ki kochanych poleszuków. Omawiano
wypadki
dnia. celne i chybione
lub

ktokolwiek, sięgając do

ru i uroczej Dąbrowy
oddziela dziś
kordon dzikiej i schamiałej Rosji.
Właściciel pięknych ostępów nieza-

swej bogatej łowieckiej « przeszłości,
opowiadał ciekawe spotkanie z naj*
grubszym źwierzem,
Dobrany zespół myśliwych przyjmował udział w tych polowaniach, a

pomniany šw. p. Aleksander
Lenkiewicz nie przeżył zrzeczenia się przez

wszystko było
dostosowane,

dwo-

w
to

Dąbrowie
też nie

w roku

1922.

Jak mówią

w

Komisja
opinjodawcza
przy
Komitecie Ekonomicznym R.M.
WARSZAWA,

EJAIAEIEJIEAEAIEIA

zując

wyniki

zesie

komitetu

6

XI. PAT.

narady

Reali-

gospodarczej

dnia 30 i 81 października Prezydjum
Rady Ministrów opracowało regulamin komisji opinjodawczej przy pre:
ekonomicznego

nistró w.
Zadaniem

komisji jesi: 1) opinjo-

wnioskami

„Siowa*

w

PRZ

nemu ministrów
wzstępować
z

P. K O,

stwa

z

[mi-

S

Konto Czekowe

przez ministrów, 2)
własnej inicjatywy z

dotyczącemi

ustawodaw*

gospodarczo -politycznego,

stosowania oraz urządzeń

jego

gospodar<

czo administracyjnych.
Wnioski komisji,
pochodzące

z

własnej inicjatywy, będą skierowywane

do właściwych ministerstw. Komisja
składa się z 15 członków mianowa-

REUMATYZM

nych aż do odwołania, — Prezesa
komisji, zastępcę jego i sekretarza

ARTRETYZM=ISCHIAS-PODAGRE
NAWET W STADJUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE/Ą

mianuje

DEFUŻOŁI.
IZONOLIT PRESS

o

NACIERANIA

CIAŁA

ь

ekonomicz-

p. vice:

premier zaprosił 13 panów do komisji opinjodawczej i mianował p

e

DO

prezes komitetu

nego. W dniu wczorajszym

t
chstralzi
AM

rozumiemy całą właściwość żartów o

Lewica
choruje u nas na brak
kursowysh w b. ujeżdzalni przy pla- inteligencji, endecja na brak wodzów,
konserwatyści na koteryjność.
M.
cu Orzeszkowej.

przepaść strzały,

Od starego Kopciewickiego

serjo.

nam dostarczył.

nastąpi otwarcie wystawy modeli kon=

żyną orszak myśliwych.

noga

stare

ten miły nastrój

i wzajemnej wy-

wietami

Polski

rozbrojeniowej z So-

kołach politycznych stolicy, sprawa ta
w tej chwili uzależniona jest od
zgody ks. Janusza Radziwiłła.

jakiż to

nasze obozy, frakcje, grupki i stronnictwa—
zarówno «opozycyjne», jak i aferze tej zde:
cydowanie wrogie, zarówno rekrutujące się
oraz prof. Ferdynand Ruszczyc i p. z ultra-zwolenników, których rozbujana fanJerzy Remer,
tazja zbyt daleko i wysoko ponosi, jak | tych,
Wyrok sądu
konkursowego
za- którzy pod wpływem różnych «obaw> lub
padnie w sobotę 13-go b.m. Nazajutrz gwoli <iadykainej prawomyślności» całą tę
w niedzielę 14:go o godzinie l-ej sprawę usiłują zbagatelizować.

Z jaką nadzwyczajną przyjemuoś- wane wprawiią
ręką
gospodarża,
cią dałbym się im teraz pokąsać, by- przynosiły obfite rozkłady z dzików
leby raz jeszcze potrząść się po gro- odyńców, wilków i rzadkich rysi.
belce z okrąglaków, wlec się po po- .
Po spędzonym
mroźnym
dniu
sosny,

ożywienia

Regencyjnej i delegat

konferencji

wać zlecone jej przez przewodniczącego komitetu ekonomicznego wnioskiprzedkładan: komitetowi ekonomicz:

Andrzeja Wierzbickiego prezesem komisji a p. dr. Edwarda Rozego se-

kretarzem,
Stanowisko
chwilowo vacat.

7,

zastępcy

A _ =

WM

BÓLE ORAZ ZWIEKSZTAŁCENIAJSTA:
WÓW USTĘPUJĄ JUŻ PO KILKAKROT> UV
Z
NYM UŻYCIU POWYŻSZYCH PREPARATÓW.

ponadto

chem żywicy, czy (0 znów w lecie
Po przez zamarznięte rojsty i moprzy pobrzęku poleskich komarów i czary, po przez ośnieżone głuche
meszek, tak kąśliwyci i dokuczliwych, ostępy cicho sunął wąską leśną dro-

witać

—

Radzie

na

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe
uregulowanie
zaległych
prenumerat,
tudzież
wnoszenie przedpłaty na LISTOPAD

ski, delegat wydziału architektury Pe- wiele, wiele przewyższa liczbę
zaję:
litechniki Warszawskiej
prof. Oskar tych w tej redakcji współpracowników
i reporterów.
Sosnowski tudzież Artur Górski,
Wydział Sztuk Pięknych UniwerA teraz jak kwaśno pisze Czas:
sytetu Wileńskiego delegował do jury
Trudno bowiem 0 większy chaos jak
konkursowego prof. Kłosa. Członka: ten, który dokoła <Nieświeża» wypracowąły

nazwą tem.
;
stacyjki
już nie stęknie łoś w Dzikiej
łowiec- Starzynie. nie zagra głuszec na Zielotwarzy, nej Grzędzie!
obfite
Przemiłe były te poleskie tygodłowy, czy to w mroźae rana O Czer* nie.
Zrana składali gajowi meldunki
wieniejących zorzach, gdy wsiadałem o otropionej źwierzynie, a gdy ostatni
do oczekujących
mię sań, czy to osacznik powrócił z wywiadu, zawiosną o wschodzie słońca, gdy po jeżdżał pod ganek szereg
objażdowyjściu z wagonu owionęło po: wych
sań, zaprzężonych
w
poje-

piaskach

«na makulaturę»

sztuk nieco tej makulatury

źwierzyna została wytępioną ze szczę-

Płycz! Wiele z tą krótką
poleskiej
zapadłej
małej,
wiąże się moich wspomnień
kich, pięknych chwil, drogich
świtów
pełnych nadziei na

leskich

ozdobiono

Radziwiłł,

obsadzenia naszej placówki @ур
matycznej w Berlinie ma być za-

w konferencji, zawierają

Od Administracji.

prof. Kunzek, delegat warszawskiej makulaturze pod piórem redaktora
szkoły Sztuk Pięknych prof, Czajkow: rekordowego co do tirażu pisma w
ski, delegat wydziału architektury Wilnie, którego codziennie drukowa-

ków,

na Polesiu.

przepojone

któremi

gen. Żeligowski, Wojewoda wileński

Velur, mcloniki i in, Kraj. i Zagr. (Habig,
Borsalino i tt d) CZAPKI
ciepłe

wietrze

Aha,

wesołego

Sztuk Pięknych w Krakowie

mi sądu

E. Mieszkowski

Polowania

jeszcze na-masuijatar

We środę rano przyjeżdżają za- miany konceptów, zaproponujemy
miejscowi delegaci jury,a mianowicie: szanownemu naszemu koledze, aby

Przedmioty sztuki

Ze wspomnień

Kurjer

5К

placu Orzeszkowej, która w tym celu polemice wileńskiej

Kryształy

(z nausznik.),

|

„AK oto jak kwaśno pisze

W ciągu poniedziałka i wtorku prze: nowy kapitalny koncept. Odrazu się
więzione będą do b. ujeżdżalni przy tak wesoło robi. Aby utrzymać w

Dywany

Mickiewic:a

nawet udział w rządzie,

w tej spra-

WARSZAWA,6 Xi, (żel, wł. Słowa)
Według krążących
pogłosek sprawa

podobizny Marszałka Piłsudskiego w towa
rzystwie niefortunnej pamięci ostatniego no*
SE siciela tej korony króla ;Stanisława.

zostanie specjalnie udekorowana.

Obrazy
Rzeźby
Antyki

(AH
ат

w zastosowa
to niesłuszne, zwłaszcza

AE

obecnie w jednej z sal Uniwersytetu.

Komis

|)

В

Czasu

pierwszem

zgłosi

Ks. Janusz

sła-

08

a

EA

| Kupno
Sprzedaż

STAI
ARTYSTYCZNYCH W

krakowskiego.

niu do Kurjera Wileńskiego, gdyż
ludzie stojący blisko tej grupy biorą

odbył

Z

Bizewodnictwemi
A

Kowa:

Jan

p.

i

Nie zdążyły pójść
wczoraj _ wieczorem posiedzenie pod zę papierowe „korosy,

Klimm +-członek miej-

„Młodzieży”

‚ ——

.
Komitelu Głównego

Zarząd

Witold Kopeć; przewielebny proboszcz

scowej

=

Mickiewicza.

Pomnik

ty Szewczyk w imieniu nauczycielstwa; prezes tow. R. O. K. p. WŁ

_ks. Stanisław

Uczestnie.

е

miejsco:

nasze

posiadały

owych

zabierali

czas dłuższy)

głos. — Kierownik

kolejno

mów

Kresy..

Wileńskiego

<«Do- „Głosy pominiętych". Oczywiście jest

takich

maj sic)

4 jak

ee

przeż

odczytaniu

i

tegoż rocznego sprawozdania z dzia-

senackie

stawia P. P. S, która ną
posiedzeniu Ssjmu
wie wniosek.

«W

Petaszewskiego

uśpienie.

łasu
z powodu
tego
„naruszania
przez rząd konstytucji* endecja pozo:

ność, że przecież
z Warszawy bliżej
do Nieświeża, aniżeli ż Paryża. Gromi
te sensacyjne
zapędy poważny

po:

niemal

Komisje

cji polega na rozdzieraniu szat z po:
wodu rzekomego naruszania przez
rząd konstytucji. Wywoływanie hą-

R nau- x Powtarza takie plotki jak np. o
sztukę w
Ujęcie sprawcy šwietokradztwa.
Prezesa R. O, K, delegatów
zaczarowanym lesie» czycielstwa,
miejscowej
młodzieży, pojedynku ks. ;Czetwertyńskiego, któ:
KRAKÓW 6 XI PAT. «liustrowany Kurjer Codzienny» podaje niesprawdzoną do»
Przedstawienie udało się nadzwyczaj ks. proboszcza, oraz obecnych gości... rą wczoraj Słowo dementowało.
tychczas wiadomość o ujęciu sprawcy kradzieży wot z obrazu
św. Teresy
w kościele
Wogóle
bezczynność
parlamentu
szczelzadowoleniu
udatnie, — ku
nie zaś wzniesiono dłu: jest czasem posuchą dla reporterki Marjackim. Sprawcą Świętokradztwa ma być były kościelny, którega aresztowano po:
zakończe
Na
nie wypełaionej aż po same brzegi gotrwały okrzyk na cześć Najjaśniejdobno w pobliżu Myślenic,
ludnością — obszernej sali.
Polskiej, Tow. dziennikarskiej. Stąd to wielkie poloszej Rzeczypospolitej
Po powitaniu oficjalnem delega- R. O. K. i miejscowego <Domu Lu- wanie na kaczki. Na takiem polowa:
kierownika dowego» poczem nastąpiły ochocze niu któryś z dowcipkujących dzientów i gości — przez
p. Kazimierza tańce w wesołym nastroju, aż do nikarzy powiedział o artykułach Kurj.
Ludowego»
«Domu
czyka, na którem odegrano

3 ch aktach

całkowite

sejmie pustki.

przed 13-tym listopada nie będą odbywały posiedzeń. Wczorajsze posjedzenie komisji do spraw
zagranicznych było jedynie demonstracją antyrządową. Taktyka opozycyjna
ende-

między sobą układy taryfowe.
mu».
Na podstawie uzgodnionego planu ruchu.
można
będzie
odbywać
Po ukończeniu przedstawienia odbez przerwy podróż na przestrzeni między Tokio a Paryżem, wynoszącą
był się bankiet przy skromnie zastapisma spodziewać
się należy,
się publicysta wileński p. mrs, lecz znie= około 14 tysięcy kilometrów. Zdaniem
stole.
Nie obeszło
wionym
iż przyjęte na konferencji uchwały
zostaną zatwierdzone przez poszczestety
sam
poza
staremi
plotkami
ma:
również bez okolicznościowych przególne państwa, tak iż w maju nastąpi otwarcie
bezpośredniej komuni:
ło co Joz
i, rear
mówień i licznych toastów na cześć jego, do ošwietlenia tego faktu doda- kacji między Europą a Dalekim Wschodem.
kierownika
į
ustępującego

Następnie o godzinie 13-е w
gmachu «Domu Ludowego» odbyło

Sejmu.

WARSZAWA, 6,XI. (żel, wł, Słowa)
Sytuację polityczną w chwili obecnej

Paryż—- Tokio.

udział

i Bząd.

Przed otwarciem

BERLIN. 6,XI. Pat. Według informacyj
„Loka! Anzeiger“
na obradującej tu od 22 października b. r. Międzynarodowej konferencji w sprawach
dotyczących
komunikacji
kolejowej
między
Europą a Dalekim
Wschodem zdołano dotychczas usfałić następujące punkty porozumienia:

sa niedaleko pod względem ścisłości
informacyjnej odbiega od tych <żu:
brów na srebrnych półmiskach», któ:
re połykać miał marsz. Piłsudski, —

oczywiście

komunikacja

30i 31

Rądy Ministrów

Warszawie,

podtych

LIPSK, 6'XI. PAT. «Neues Leipziger Ztg» donosi, że na Zamku w Doorn
rozegrała się charakterystyczna sceną. Kiedy skrajny konserwatysta:polityk
Oldenburg, który przybył w odwiedziny do ekscesarza Wilhelma, zaczął wychwalać Hindenburga, ekscesarz zawołał oburzony: «Wszyscy jesteście zdraj:
cy»—poczem wyszedł z sali odwołując zapowiedziany wspólny obiad.

paryski.

Koła

odbytej w dniach

października w Prezydjum

„Wszyscy jesteście zdrajcy”;

które na srebrnych półmiskach miały być podane marsz. Piłsudskiemu
w gošcinnym Niešwiežu, — jakie to
wyliczenie zafundował sobie Mątin

zwyczajne zebranie

Wileńskiego, na którem prof, Wł. Zawadzki
wygłosi odczyt sprawozdawczy z obrad Na-

i udział w nim, za podżeganie do wojny domowej

Kara więzienia przewidywana jest za następujące
żeganie w prasie do powyżej wymienlonych zbrodni,

Zachowawczej

Państwowej.

Dziś w niedzielę 7 listopada o g. 5 po
południu w sali Stow. Techników (Wileńska

tronu i kie-

rownikowi rządu. Projekt ten przewiduje karę Śmierci
również dla obywateli włoskich przebywających zagranicą, a wykorzystywujących ten po-

dziejo-

najwybit-

kładem
będzie wyliczenie kolosalnej
ilości nietylko dzików, lecz i żubrów,

p. Jana Brzo-

batutą

pod

orkiestra

Ь

:

wała „Rotę”.

wielkich przełomów naszego Okresu

wego, w których „Mussolini jest
niejszym twórcą ładu i prawa.

widowisko
czem nastąpiło
„Sekcji“ —
ne, miejscowej
dzone
wystęoem
solowym

rozpostartym

z

sztandar

dłoniach

pisze prof. Stroń*

Takiesame uczucie radości jest w całym
świecie, wszędzie,fgdzie istnieje zrozumienie

pow. Postawski.

Komunikat

zbrodni; ponowne tworzenie rozwiązanych organizacyj, propaganda zasad
tych organizacyj, oraz rozpowszechnianie zagranicą fałszywych wiadomości na szkodę państwa.
5
Wyroki zaoczne będą również możliwe i mogą orzekać konfiskatę
tym w prasie angielskiej, francuskiej, nie- dóbr oraz pozbawienie
ks, proboszcza; aby w gmachu
prawa obywatelstwa.
szystkie wspomniane
Ludowego" — wzniesionym mieckiej, amerykańskiej. Wszędzie się zbrodnie sądzone będą, przeż trybunał specjalny z generałem w roli
® Domu
prawie że jego własnemi rękami, za» powtarza
oświetlenie nadające Nie: przewodniczącego i z pięciu oficerami milicji, jako członkami.
wisł na wiecźną pamiątkę jego por- świeżowi charakter demonstracji mo:
Trybunał stosować będzie kodeks wojskowy, obowiązujący w czasie
tret. Zebrani niemilknącemi oklaskami narchistycznej. Rezonans Nieświeża wojny, Procesy jeszcze nie ukończone z chwilą wprowadzenia rzeczonej
przyjęli ten wniosek z radością jedno: jest olbrzymi, Lecz oto echo nie- ustawy w życie przekazane zostaną temu trybunałowi.
głośnie „polecając nowemu zarzą: świeskie popłynęło na obie półkule
powyż* w pianie plotek, domysłów i pomysdowi „Domu* wykonanie
!
Dziwne zajście na zamku w Doorn.
szego” w najbliższym terminie, Po- łów prasy brukowej. Typowym przy=

«Domu»
powyższego
rozwoju
jednocześnie poświęcony sztan-

go
był

to samo

we Włoszech

Kara śmierci i więzienia

miejscowe społeczeństwo dzielnego taryzmu włoskiego jest «twórcą ładu
i niestrudzonego przewodnika i.krze- i prawa», a wódz zamachu majowe
wiciela słowa polskiego — jak i prai pogromca parlamentaryzmu w
wego obrońcę honoru na najdalej Polsce będzie dla p. Strońskiego na
rubieżach wieki wieków <twórcą bezładu i szewysuniętych
wschodnich
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. A po rzycielem bezprawia».
wyczerpaniu przemówień na wniosek
O Nieświeżu głośno jest dzisiaj

się uroczyściej,

przedstawiał

„samem

Sądy wojenne

Wszyscy
wyżej wymienieni
byt Ea celu prowadzenia działalności zagrażającej niezależności i jedności
mówcy wyrazili w swych przemówie=
Dla ludzi mniej
z prawem obez- państwa.
niąch szczery żal
ż powodu
wyja:
Kara śmierci przewidywana jest także zą wyjawianie
tajemnic
polianiżelij prof. Stroński, pozozdu p. K. Petaszewskiego: gdyż z nanych,
stanie niejasnem dlaczego wódz mar- tycznych i wojskowych państwa, za poszukiwanie wspomnianych tajemnic,

rocznicę
A tem

pierwszą
podwoi..

sprawach.

ski w «Warszawiance»,

Mosarzu» — obchodził w dniu 31-go chwilą opuszczenia przez tegoż

października r. b.
otwarcia
swoich

Nr 260 (1270/
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Pokłosie prasowe.

lewski.

_ ubiegłego

R. O.

Ludowy»

«Dom

O naszych

rocznicę,

Pomimo niedopisania pogody, —
nie mniej uroczyście, a może nawet
roku

SZŁO
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Do NABYCIA
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wielkie łowy podobne do zabaw i posuwały się sanie, Miękki puszy- reżultatem mych strzałów i to jeszsze
wszelkie
głosy. do takiej sztuki, zdążałena na ślad w
myśliwskich ze strzelbą w dzień, a sty śnieg tłumił
i saren Pore eoonóu
usposobieniu.
Po
we fraku
i lakierkach
więczorem, Liczne ślady łosi, dzików
śród rozbawionych pań i roztańczo- przerzynały naszą drogę, ale tropu tysiąć |razy wolałbym wówczas, by
nej sali.
olbrzyma nie było. Dojechaliśmy do ten dzik całkiem na mnie nie wychooznaczonego miejsca, gdzie już cze- dził, niż tłomaczyć pudło zwartą
*
kali na nas gajowi. Z raportu głów- drągowiną i odiegłością. Po chwili
Od wielu lat były znane w Dąb- nego osacznika Wasyla wywniosko- jednak poprawił się mój humor. W
miejscu strzału najwyraźniej leżało na
rowieckich
lasach
dwa
wyjątkowo waliśmy, że natrafił on na ślad
duże odyńce. Jeden z tych olbrzy: szukiwanego odyńca. Niedługo obje- śniegu kilka długich włosów, odcię*
mów padł od celnej kuli ś.p. Aleksan- chaliśmy go w sosnowej drągowinie. tych kulą. A więc już
nienajgorzej.
całkiem Ałe jak traflony? Na razie farby ani
dra Lenkiewicza, za drugim
byliśmy Przerzynając po raz ostatni
w ciągłej pogoni. Mądry zwierz to już mały ostęp, ujrzeliśmy leżącego śladu, ale dzik nie zmniejszył tempa i
opuszczał ostęp po otropieniu przez dzika w mrowisku. Najwidoczniej sadził wciąż olbrzymiemi susami, Po
gajowego, to przerywał przez nagan- bacznie nam się przysłuchiwał, jedno stu krokach płerwsza
maluśka czerkę, uchodząc przed strzałem. Widząc, bowiem jego ucho wciąż się poru: wona kropelka. O jakże ją powitałem! Jak drogi
klejnot
podniosłem
że go zwykłym sposobem nie zdo- szało, pochwytując każdy szmer.
Ze względu na gąszcz nie mogliś- ze śniegu i bacznie ją rozglądałem.
będziemy, zastosowaliśmy do niego

dem, a Lenkiewicz na wszelki wypadek zajmie miejsce na przesmyku.

polowanie objazdem.
2
Dzień był słoneczny i cichy,
w
nocy spadł obfity
Śnieg, mieliśmy
piękną ponowę.
Dla prędszego zna-

powstanie bez pośpiechu

wkładałem

ładunek

lufy,

my bliżej podjechać,

to też w odleg-

łości półtorasta kroków od strony
głowy zwierza, niezatrzymując konia,
kolejno zeskoczyliśmy z sań i zamarliśmy na stanowiskach. Gajowi,

lezienia śladu w kilku kierunkach
wysłaliśmy gajowych, a sami to jest okrążywszy zwierza, zajechali go od
wprost na
Aleksander
Lenkiewicz i ja pojecha- tyłu i skierowali konie
liśmy
przez najlepsze ostępy.
W legowisko, Dzik leżał twardo i dokroków, poumówionym
punkcie mieliśmy
się puścił na kilkadziesiąt
spotkać i dopiero rozpocząć właściwy czem, czmychnąwszy, zerwał Się z
objazd.
mrowiska i w suszch pomknąt w naPrzepiękny był ośnieżony
las. Pochylone pod ciężarem

poleski
Śniegu

gałęzie łóz i krzewów
przebytą sieć gąszczu,

tworzyły niewśród której

miejscami przeglądały

ciemne

kory-

tarze, jak gdyby celowo pozostawione
dia przejścia leśnych mieszkańców.

do nich Niezwykła cisza panowała w puszczy.
były te Bez najmniejszego szelestu szedł koń

W następnym susie znów mała czerwona plamka na Śniegu, a czem da*

lej tem ich więcej i po stu
już obfita farba po obu
śladu. Przetropiłem

kilkaset

ale, widząc, że wciąż rwał
zaniechałem pościgu.
Dzik poszedł daleko;
metrze drogi

Początkowo prowadził

tym

rzadkim

starym

ślad czys-

borem,

ale nie-

gdy ujrzałem o dwadzieście

kroków

bawem skręcił w drągowinę, podszytą
gęstą łozą. Szliśmy powoli, zawdzięczając farbie łatwo orjentując się w
poplątanych licznych tropach łosii
dzików, Przebyliśmy już spory kawał,
przed sobą w gęstem bagnie czarną
masę.
Nie mogąc rozpoznać co by

to

być

mogło,

Wasyla, leczw
się czarna

bryła,

zwróciłem

tej chwili

wycelowałem

środek i wypaliłem.
nogami;

sądząc,
do

się

Dzik

że już

wystrzelonej

do

poruszyła

w jej

padł i bił

więcej

nie
gdy

w tem gwałtownym ruchem dzik się
krokach dźwignął, najerzył szczęciną na karku,
stronach klapnął kłami i, zwróciwszy się do
kroków nas, zamierzał przypuścić szarżę. Ale
w susach, już był sztucer załadowany, prędko i
po

przeszedł w kłus,

dobrze wycelowawszy w szyję

poza

kilo: uchem, wpakowałem trzecią Śmiertellecz ną kulę. Odyniec zarył ryjem i padł
martwy ku wielkiej radości
Wasyla,

nie przystawał. Obcinaliśmy ostęp za
ostępem, a krwawy Ślad wciąż uchoszą stronę.
Zaledwie
usłyszałem dził przed nami. Już miał się zimowy
głośne „pilnuj*
jak już ujrzałem dzień ku końcowi gdy, w odległości
odyńca, migającego w. drągowinie w pięciu kilometrów od miejsca strzału,
przypuodległości 80 ciu kroków odemnie. objechaliśmy olbrzyma. W
Rwał co mu sił starczyło — wycelo- szczeniu, że odyniec tych rozmiarów, o
wałem i dwie kule opuściły lufy sztu- йе nie padł martwy — najprawdopo:
cera. Dzik jak szedł tak poszedł. Ani dobniej dopuści idącego po tropach
się skurczył ani drgnął. Odniosłem i będzie szarżował, uradziliśmy, że ja
najgorsze wrażenie. Skonfudowany z gajowym Wasylem pójdziemy
śla-

który krzycząc „bude bieda*

gramolił na

już się

pobliską brzózkę.

Był to największy okaz dzika zdobyty przezemnie, a drugi z rzędu
wśród bardzo długiego szeregu upolowanych
w lasach Dąbrowickich i

wogóle

na

Aleksandra

Polesiu

Lenkiewicza.

w . obecności

Bolesław Świętorzecki.

-

w

SŁ "0
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„Nasz ogół
my

I. Abramowicz.

myśliwski—powiedz*

to prosto

z mostu

o

naczyniach

właśnie dla

O ciśnieniu krwi w

oka.

3. Dr. Ch.

Hramada

Zarcyn

działa4

miedniczek nerkowych
Na dzień 7 listopada r. b. Biało: działalności antypaństwowej — «Нгаdobra tego ogółu, — stoi na bardzo iRentgenogratja
dróg żółciowych jako metoda roz- ruska Włościańska Robotnicza Hra- mady» i sposobów bardziej aktywniskim poziomie pod względem ło-

poznawcza: Część Il Cholecystogratja.
wieckim, a jedną z najważniejszych 4. Sprawy administracyjne.
przyczyn tego jest zupełne nieintere— Oddział Wileński Polskiesowanie się zagadnieniami związane- go Towarzystwa
Tatrzańskiego
mi z myślistwem poza samym pro- urządza we wtorek 9 go b:m. o godzinie 8 min. 15 wieczór w Gimnacesem łupienia do zwierzyny*.

do

tego,

by móc

nosić

J. Lande

opowiedzą

o tegorocznych

miano myśliwego, Inaczej nawet ne- przygodach wilnian w Tatrach (z przemtod strzelający z broni palnej bę. Zroczami). Goście mile widziani.
SŻyjemy w czasach, kiedy już ustne bez żadnych fałszywych ostrożności, dzie moralnym wrzykaizėm“..
||
ROŽNE.
dania i osobiste doświadczenie ni: całkiem niedwuznacznie,
jaknajgło„Nie w imię jakiejś dobroczyn: | __ wyyjązd przedstawicieli WiBez czytania
wystarczają.

kdtnu nie

kulturalny

śniej i jaknajdobitniej»...
„Jeśli nie śledzisz rozwoju łomusi być do- wieckiej wiedzy, postępującego dziś
nie śledzić za szybko naprzód, jeżeli nie interesują

żyć

Wszelka fachowość
kształcaną, nie można

nie

może.

Póstępem—nie idąc naprzód, įcofamy cię przeżycia innych myśliwych, obwstecz. To też należą dziś do u- serwacje z życia zwierząt łownych,

yneiy

najstraszliwszą klęską współczesnego žionkėw

łowiectwa, gorszą

Towanzydwa

od kłusownictwa, Białoruskiego

Mińska.

do

w poniedziałek powinien stawić

(Cerkiewna 6), 4 (Głucha 5) 6 (Głucha 4), Głu:
chej Nr 1 (Cerkiewna 2), 3 (Cerkiewna 4).
Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic:

wsi

Mieszkańce,

an

Nr

29,31,

3la,

33,

Legjonów

Kai

DE

«lńyśliwych»

mamy

mnóstwo,

ale

iwielu z nich jest obeznanych z naSzą literaturą łowiecką
ejpisma fachowe?

Bądźmy

i przenumeru-

szczerzy—jest

ich mniej,

niż największy pesymista przypuszcza!

A przecie obecnie, gdy hodowla i ocirona

zwierzyny

nį czołowem
wskonywania
tek

ważną

muszą

stanąć U nas

miejscu, gdy sposób
polowania odegrywa

rolę

w tych dwóch

dzie-

dzinach, gdy
nili się broń.

z każdą chwilą doskoa w wyrobie amunicji

wynalazki

ulepszenia

i

pizewroty,

staje

tworzą

się

całe

wprost nie do

zny'.

pochodzącego

"KRO

©

bardzo ograniczone

wiadomości z dziedziny konstrukcji
boni pałnej, którą się posługuje, a
teorji

o

unicji, tembardziej

strza-

dla uczącej
modelarnia

m. zostanie uruchumiona
się młodzieży okręgowa

[24 poJutro
Św. S|]

zach. sł. og. 4 m. 14

4 Koron,Bog.
Spostrzeženia meteorologiczne Zaktadu
Meteorologji U. S. B.
z dnia 6—XI 1926 r.
Ciśnienie
) 761
średnie

+ sc

)

0,1

dodatkowe

wela.

raporty

kontrolne

18 listopada rb. odbywać

Wyrok

w sprawie

wieczorowych

czwartki

i

wynosi

Wpisowe

godz. 6—8).

soboty

(w

bandy

budową

obeznaniz

są

tėegraiu bez drutu lub aparatu lotczego, a już bez wątpienia, o ile
sę to rolnicy, z konstrukcją żniwiarki lub parowego pługa. A zdawalo-

roku

SZKOLNA.

b) 17-ty wiersz od góry winno
starszej mło: być „czerwienieją” a nie „czerwienią*.
c) 3-ci
wiersz
"od dołu
przed
Zarząd Polskiej

— Ważne dla
dzieży. Centralny
Macierzy

z dniem

— Errata w wierszu „Wizja”
a) 7y wiersz od góry winno być
«gęsięta» a nie „gęsieta”,

Szkolnej

Z. W, uruchomił

l-go października

w szkole

wstawione

być

winno

«z miejsca»

<i>,

NADESŁANE.
dowodów osobistych. Sta: powszechnej Nr. il ty Zarzecze 5,
*
powiatu Wileńsko-Trockiego wieczorowe kursy dokształcające dla
opracowało projekt uproszczonego wy- młodzieży żeńskiej i męskiej oraz do- ,, — Wydawnictwo jednodniów'

waniu

że

się,
į

szczegółowe zapoznanie

z maszyną,

jest moralnym

się

którą

obowiązkiem każdego

o
yślącego człowieka,
z żainteresowania

łej

ciekawości.

posługuje

Ta

ile nie wysię i zwyk-

dawania dowodów
niebawem zostanie

osobistych, który
zrealizowany.
W

myśl projektu dowody
wydawane

nie

jak

osobiste będą

dotychczas,

wy-

łącznie petentom składającym podania

rosłych. Zapisało się

160 słuchaczy. Ki p. t. „Ostatnie

damia, że są jeszcze

wolne

i zapisy są przyjmowane

miejsca

Z

— (o) Posiedzenie

MIEJSKA
miejscowej

komisji do spraw technicznych.
składają z We środę, dnia 10 listopada, odbę-

św.

codziennie 533 k. k.

UNIWERSYTETU.

Teresy, 3) sprawa groszy.

i t. p. inne ni miejskiej.

gipstwa,

WOJSKOWA

Slyszy się to bardzo często z ust

ikizi wielce
poważnych
i prawdoimównych, opowiadają to oni.w głę-

pex przekonaniu, wierząc święcie
te różne absurda i niemożliwości.
Smutną byłaby statystyka wykająca wielu jest u nas «myśliwych»,
Na
na odpowiedni dystans

pociągnięte

sądowej

z art.

— Kary za niewypełnianie kart

meldunkowych
związku

dla P. K. U. w

wymłar

spolitakėw,

osób

AKADEMICKA

Kierownictwo Teatru czyni wszelkie to"

FROMAN
b. primabalerina i b, pierwszy tancerz
Teatru Wielkiego w Moskwie

kary.

Po przemówieniach obrońców i ostatniem

słowie

oraz%

oskarżonych następuje długa przerwa,

Bnna

dowodnionych

kradzieży, działając w

Orkiestra pod dyrekcją

Z dzistawa
Górzyńskiegom
Bi lety w Biurze podróży <Orbis», 5
w

<na 10 lat.»

przyszedł

w tym

dniu

wstę:

laty—czytamy

TANEGZNĄ
w dn. 7 b, m. w Sali lokalu Zwłązku,

Zawalna

w

sądu

Nowość

ci I i siagkic! Sans publicznošci,
kanale
bet
dany ba
dans
dany arejÓE
ih <Urwis» — B, Kawy:

Człowiekiem tym był nie Szwed — lecz Po-

Przeglid repertuaru. W

— Oddajmy ostatnią przysłu: ©

oclu

gę. Komitet Tygodnia Akademika ko* wienia rałeau, Elias bieżący kiero
mun kuje:Jakwiadomo ministerSujkow nictwo przeznacza na przegląd sztuk bieżące:

cieszyly się najwiekszem

ski przeznaczył Wydział Architektury Eras

t.

„Gł czeGZOtKOWEJ

oży:

pod

wezwaniem

Św.

$
$
e

CENA

5 ZŁOTYCH.

Ze świata,

Eryka.

fak, Henryk Bukowski». Utodzony na Żmu-

szkatułki**

(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 504ecia
pracy literackiej autora.
Zamówienia z prowincji kierować do
drukarni M, Latour'a,
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80,

—- Znikające

klejnoty.

Skra

dzi w majątku rodzinnym Kaukie, w 1839:tym, dziony w Chantilly
klejnot, brylan
po ukończenin uniwersytetu w Moskwie, różowy, należy
do tych
drogocenosiadł gospodarząc na wsi. W 1863:cim uda
nych
kamieni,
które
złodziej
tylko
ło mu się szczęśliwie ujść z rozbitego odu
działu Dłuskiego zagranicę, Osiadł w Sztok-- tajemnie sprzedać może, lub. przez

— zgoła pozbawiony środków do ży» odmienne oszlifowanie zmienić musi
оЕ holmie
cia. Chciał go wsparć król szwedzki. Bukow= charakterystyczne cechy. Kupca, któskekoka

ród

więc

We_wiotek

USB. na powolne konanie. Jego roz*

katolickiego

wydawnicza!

Opuściła prasę drukarską i znajduj:
się we wszystkich księgarniach
najświeższa praca
Czesława Jankowskiego

Sztokholmie

wypowie J. Wierzyński.
ZE łęęwgiewwey 19 ses
AL wo

1.

Początek o godz. 9 wiecz.

wydawnicze.

tam — zmarł

Polaków

ZABAWĘ

ubrany w stare ubranie i kożuch,
podczas
gdy pierwszego dnia siedział wyeleganto:
wady.
Т.

człowiek, którego Szwedzi uczcili manifestacyjnym pogrzebem i zwłoki jego złożyli
z największą czcią w podziemiach kościoła

3

URZĄDZA

i wsparła

do

od g: 3-ei

z Kresów Zakordonowych

w stronę swego
przewodniczącego

westchnęła ciężko

przedstawień

Związek

się na ram.eniu swego pizyjacieja — Kul:
czyńsk'ego, jak gdyby szukającu niego pomocy.
Natychmiast, po odczytania wyroku kie:
rownik konwoju starszy O
na roz*
kaz pana prezesa aresztował Maciańskiego,
który przeczuwając widać takie zakończenie
sprawy

dniu zaś

w kasie Teatru.

cego kradzione rzeczy, na pięć miesięcy wię:
dek zwykłego. Pozostali zostali uniewin+
nien/.
Wszyscy oskarżeni
zachowywali
się
podczas odczytywania wyroku zupełnie spo»
kojn'e. Uśmiech goszczący przez cały czas
procesu na twarzy Gromobojewoj znikł, a
Oczy
rzucały złe błyski
obrońcy,
Przy słowach

i Helena

b. tancerki Teatru Wielkiego
w Moskwie.

cha!

rakierze członków bandy, pozbawieni zo:
i stają praw stanu i osadzeni w ciężkiem

Żliwe starania, aby widowisko to wypadło giego zjazdu bibijofilów polskich. «Przed 26
jaknajlepiej, Przed widowiskiem
pne o dźnałalności Ś. p. Michała Baltckiego

POHULANKA).

Margarita i Valentin

Kulczyński, duszą Gromobojewa, głównymi
czynnymi pionkami Łęk 1 Wiszniewski, a
Szwendrowski — doradcą prawnym. W kon*
kluzji swoich wywodów pan prokurator pro:

kiego. 1926.
Wytwornie wydana, ilustrowana ksią:
żeczka obejmująca więcej niż arkusz druku
w formacie dużej szesnastki jest hołdem zło»
żonym jednemu z najznakomitszych bibijofilów z okazji obradowania w Warszawie dru-

‚

słowo

ANT

Balet Rosyjski

_podprokurator

Znamy chwila <Azais», rwać
likwidacji
©
porządzenie
ski nie przyjął łaski monarszej, Wówczas
wszyscy z gazet. Ponury nastrój pa- koriodla Kiedrzyńskiego «Wino, kobieta i Karol XV-ty. jeszcze bardziej ujęty, polecił
go przyjąć na praktykanta słynnemu zbiera”
rezerwistów, po- nuje wśród młodych adeptów sztuki, Čancing>,
2
czowi starożytności muzealnych Hammerowi,
korzystających & Taka opieka Ministerstwa nie wyszła go w Taka: Pokkie (owa
latolaj. Po kilku latach wytężonej pracy Bukowski
wojskowej i t. p.

z niewypełnianiem

formalności przez

polskiej i jej mieszkańców.

— Powszechne wykłady Uni. kiego.— Wieczór ku uczczeniu M, Bałuc:
Jutro przemówi
sceny M, Bałucki
wėrsyteckie
W niedzielę, dnia 7 w jednej z najlepszych ze
swoich komedji, a
listopada
1926 roku
o godz.
7-ej mianowiciew <Klubie Kawalerów».

gf biciu strzelb na ;150 kroków, tra- rozrachunku z firmą Erickson; 4) spra:
i bodaj że do- wa rozbudowy kotłowni na elektrow*
dania kulą na odległość
&

do odpowiedzialności

zostało

w lokalu szkoły powszechnej Nr. 11,

do decyzji.

ło cmentarza

ępne tylko dlż artylerji

pubilczny,

głosu

Buzycki w przemówieniu swym udowadniał
sądowi, że oskarżeni tworzyli dobrze zorganizowaną bandę, kierownikiem
której
był

Nowošci

elementarna wie:

r" werzysta

Nowiny*

Centralny Zarząd Macierzy powia- Przez p. W. Nitosławską

wieczorem w Sali Śniadeckich Uniprof.
dr. Wacław Komar:;„
dzie się posiedzenie miejskiej komisji wersytetu
т
е
ikgo egzamin.
I
do spraw
tiecznicznych.z następują: nicki wygłosi odczyt p. t. «O zmianie
To też tem się tłómaczą te wszel- cym porządkiem dziennym: 1) sprawa Konstytucji Polskiej».
20
Wstęp 50 gr., dla młodzieży
wciąż powtarzane niedorzeczności regulacji Wilji; 2) sprawa kanału konawet

i udziela

TBATR i MUZYKA,
5, od godz. Gej wieczór.
w starostwie,
co narażało włościan Zarzecze
Zapisywać
się
mogą
analfabeci
t
ci,
na ogromną stratę czasu, lecz stara— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś
nia takie czynić będzie można w od- którzy pragną przejść kurs 7 u klas
jo raz ostatni zabawna swojska krotochwila
uszkowskiego <Wesele Fonsia>, która szcze— Prof. Włądysław Baran: <Henryk
nośnych urzędach
gminnych,
które szkoły УР powszechnej.
i
= Šo Ei
Daras im e Bukowski. Wielki bibijofil Polski». Warakta sprawy przesyłać będą Starostwu
:
skomplikowane,
a jednak miłe dzieje ws szawa—Kraków. Nakład księgarni Czernec-

bywa nawet urzędowo wymagaprzecież każdy maszynista,
„bo

akofer,

Oskarżyciel

przewód

w trakcie której sąd opracowuje wyrok.
O godz. 4 po poł. wychodzi ponownie
zł. 3 sąd i przewodniczący sędzia Kontowt odczywyże tuje wyrok, mocą którego za dokonanie ш-

14 šrėtowego. Śmiało rzec można, iż rostwo
ęsto lepiej

zamyka

bojewa na dziesięć, Bolesław Łęk na
Rezerwy
wobec
wykursu odbędzie siedem, Bronisław
ukończaniu
Wiszniewski na sześć
stąpienia
skierowanego
przeciwko się Po
konkurs modeli. Na ten cel przez i Józef Maciański, za puszczanie w o
Związkowi mjr. Wawroucha
na ze- komitet
wojewódzki zostały
wyzna- bieg fałszywych banknotów 50:cio zło:
braniu kontrolnem oficerów rezerwy
towych i paserstwo na cztery lata.
czone cenne nagrody.
w dniu 5-go bm. wystosował pro:
„ Godwod za žebraninę
Czoną z pot
b.
11
dnia
do
przyjmuje
Zapisy
siadaniem przy sobie narzędzi do odmyka«
test na ręce Dywódcy
Obozu
Wa:
34
Wielka
ul.
Ligi
Sekretarjat
m.
nia zamków
na osiem miesięcy więzienia
" rownego Wilno, przesyłając jedno- (10—3) po rozpoczęciu
zwykłego 1 Oszer
Winiski za Świadome
zaś
kursu
cześnie odpisy tego pisma Inspekto- Insiruktor modelarki.
przyjęcie na przechowanie kosza, zawierają-

baro-

DAS

„R EDUTA*

(w.

zku Oficerów

Centralnemu Związku w

75,

Sobota 13-go i niedziela 14.go
listopada o g. 8 m. 15 wiecz.

Naukę
1 kurs modelarki),
Oficerów zeszłym
ucz- Maziesie Witalis Kulczyński na dwa:
otrzymują
modelarskie
materjały
Rezerwy. Zarząd Ozręgowy
Zwią- niowie bezpłatnie.
naście lat, Dominika vel Domna Gromo"

O. K. III

IS AT

Teatr

włamy-

od

— Protest Związku

i Zarządowi
Warszawie.
Uwagi: Pochmurnie, mgła, deszcz, mi.

— (w) Uproszczenia w wyda:

będą

wodniczący
stronom,

Si o surowy

odby:

się

kurs niższy i zł. 5 na kurs
przy ul. Jakó- na
Szy (dla tych co ukończyli w

w lokalu PKU. Wilno
ba Jasińskiego 12.

} Południowy

URZĘDOWA.

dnia

się

rowi Armji nr. 1, Dowódcy

nimum za dobę -|- 5sC«. Tendencja
metryczna wzrost ciśnienia.

Lele-

im.

gimnazjum

lotnicza przy

— Raporty kontrolne dla ofiwały w godzinach
cerów rezerwy
dnia 9 listopada i poniedziałki,

Wach. a, o g. 6 m.25,

o właściwościach używanej

gbjęcia

ci swych członków, że z dniem 11 b.

Prace modelarni będą

elementarnego

nie ma

że

już prawie

(Institut Biełaruskaj Kultury) w sprawie
reformy piśmiennictwa białoruskiego.
„Ko:
— Modelarnia lotnicza.
mitet L.O.P.P. podaje do wiadomoś-

Swiętorzecki.

NIK

NIEDZIELA
TŽ Dzis]

npści wzbogacania swej wiedży w Opad za dotych bezpośrednio dotyczących ich bę w mm.
sprawach.
Wiatr
|
| Znakomita większość naszych my- przeważający
posiada

Bolesław

od myśli”...

annyślenia,
iż są jeszcze myśliwi,
Temperatura
eHfZy nie czują potrzeby i koniecz- Średnia

śiwych

przecież

Nr 61, 63, 65, 67 69, 71, 18,

STS TIT TOKI

waczy.
za uigowemi
bo z tem prawnie walczyć można, j zezwolenie na wyjazd
nie korzystający z zasady hodowli, nauka o broni i o gorszą od szkodników, bo te można
oz
ORA
do bio
Wczoraj, w drugim dniu procesu wy*
i
Ё
i
j. na mającą się odbyć w dniu
bigactwa swej literatury i nie prenu: psie myśliwskim — nie jesteś myśliisto- słuchano
pozostałych świadków oraz odczytępić з ропосас ойй
ГОЕ
ое
konferencję
Inbieikulta
tano
zeznania
świadków nieobecnych. Przet
rujący odnośnych pism.
wym,
w najpiękniejszem
znaczeniu
tego słowa,

Komisarjatu, mieszkańcy ulic:
od 45 do 67 włącznie, Krakow38 do 58 włącznie,
Komisarjatu mieszkańc
ulic;

35, Staro Grodzieńskiej 1, 3, 5, 7, Ta, 70, 9, 77, 79, 81, 83, 85, 87. 89, 01, 93, 95, 95a, 97,
9a, Ob, 11, 13 (Rossa 27), Beliny Nr 36, 38, PE
Nr od 40 do- 62 włącznie.
40, pomiędzy 40—42 domy Feliksa i Adolfa waż VI Komisarjatu, komisja nie urzę:
Skarzyūskich, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.
o III Komisarjatu, komisja nie urzę:
®

fachowcy,

* Jeden tylko nasz
Świat towiecki,
sfinowi pod tym względem wyjątek.

w

Z SĄDÓW.

Naukowego

w Wilnie z prośbą

Rossa

IV
Lwowskiej
skiej od Nr
„Do V

działalności

się dokomisji

przemeldunkowej,

dain,

z

będącą 4 EB as

z ignorancją,

Nauko-

Białoruskiego

o pomoc, ale w leńskiego

ności prosimy was

imię waszych interesów myśliwskich, wego Towarzystwa

w $ imię walki
Ž

nego
rozwinięcia
Wilnie.

łowieckiego jest ska 3) zebranie miesięczne członków, 2 Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; duje.
jak i posiadanie ną którem prof.
_T. Czeżowski i Subocz Nr 5, 7, 9, 11 i 13, Piwnej Nr 2
Do

0 potrzebie i poczytności łowieckich pism fachowych.

cjowiek

Kto

zjum im. J. Słowackiego (Dominikań-

„Czytanie pisma
również niezbędne
ładunków

mada zwołała
walne
zgromadzenie
się na tere„hurtków* znajdujących
celem omówienia dalszej
nie Wilna,

szeregu

ryby

musiał w ukryciu

cenną rzecz, który
nie mógł

by

się

trzymać

tak

nabytkiem

swoim

pochlubič

przed

Wydziałowi na zdrowie. Architekci Dzisiejszy koncert J, Śliwińskiego w sail sam stał, się znakomitym fachowcem. Z cięż: światem, nie tak łatwo znaleźć można,
prace Powia- proszą nas właśnie o zawiadomienie BE
rozpocznie się ko zapracowanych oszczęznoś:i założył wła« więc nie pozostaje nie innego, iak
Pw)
pocięcie kamienia
sny zbiór, ożenił się z siostrą żony
Hamme. oszlifowanie lub
towej, Komendy
Uzupełnień, — do- współczującego
o g. < m. 30 pp.
Wilna A o smutnymь Pynkiuanie
=
Znakomity
artysta grać będzie
co naturalnie zmniejsza
szere,
ra, w 1870 własny otworzyt sklep antykwar+ na cząstki,
wiadujemy się, iż odnośne władze z obrzędzie, jaki > nastąpi : dziś
w
nie- rzadziej wykonywanych det
Bióisa ski na wielką skalę i dzięki protekcji dworu
4 odpowiednim numerem śrótu do całą bezwzględnością postanowiły dzielę w godzinach południowych.
Schumana, Chopina, Liszta 1 in., których rychło miał najwspanialszą klientelę. Wyda- jego wartość. Tak zniknął w XV-tem
jak
oni
słynny
Wielki
wiedzą
Czy
zwierzyny.
jącej
stosować do tych osób kary admiUlicąmi przejdzie kondukt żałob- jest tak niezrównanym wykonawcą. Będzie wał tedy katalogi, słynące na Świat cały, stuleciu z widowni
Moguł,
brylant
z
posiadania
Indyj°
Н
to
ostatni
występ
świetnego
pianisty
przed
urządzał
licytacje,
skazują
stał
się
wyrocznią
postrzałków
nistracyjne,
zwłaszcza
iż
niedbalstwo
ny, odprowadzający zwłoki Wydziału BA eaem a R dyraci Paid.
w za:
mią ilość
P
kresie zabytków muzealnych, dzieł sztuki skiego Cesarza. Nie udało
się
dospołeczeństwa
jest
tu
wprost
zastraz to na męczeńską śmierć, ze
па Sspoczynek wieczny,
Pozostałe bilęty nabywać można w ka: oraz—bibijofilstwa. Stał się <plerwszym ans iychczas
sprawdzić,
czy
rosyjski
szające. Dotyczyć to będzie w pierw«Architektura umarła»! Oto hasło, sie Teatru Polskiego (<Lutnia») od g. 11 r. tykwarjuszem na Północy», jak wyraża się
odą dla krajowego łowiectwa?
Orłów i angielski
szym
rzędzie
niewypełniania
obo- mówiące
prof. Baran, Wywdzięczając się swej przy: klejaot koronny
o smutnej rzeczywistości bez przerwy.
w dużej bardzo wiązku ujawniania zmiany adresu w dla Uniwersytetu
tego
Przyczyną
Stefana Batorego, a
— Teatr «Reduta». W sobotę nadcho- braaej ojczyźnie szwedzkie najznakomitsze Kohinoor były jego szczątkami.
dzącą 13'go i niedzielę
muzea i księgozbiory hojnie zasilał, a dla
14:g0 b, m. od
Jeszcze jedna droga pozostawała
jerze jest właśnie nieczytanie pism biurze meldunkowem
komisarjatów co zatem idzie iT dia całego kultural: sią
= Tektrze «Reduta> dvi wieczory bole: Polski, jak wiadomo, wespół z Piaterem nielegałnym posiadaczom
drogoceni
а
howych, nieśledzenie za wiedzą policji.
nego Wilna.
i nace
z udziałem
I, K Vas Muzeum Narodowe w Rapperswylu założył, nych
kamieni.
Indyjscy
maharadże
Tak
więc
rezerwiści,
osoby
ko„lentina
Froman oraz Anny
elen
arkos nie przestając go zbogacać. A i ileż to on
stępem w łowiectwie.
ZEBRANIA
mało mieli dawniej skrupułów w za:
Słusznie

mówi

p. J. Ejsmond w

odroczenia służby
co utrudnia normalne

rzystające z odroczenia,

siadające

kategorje

osoby

С 1 D,

po-

osoby

z dnia 1.X; którym przesunięto z jakichkolwiek
1026 we wstępnym artykule pod ty- powodów termin wcielenia do szeregów, oraz poborowi nadkontyngenałem «Beż ogródek»:
towi, winni niezwłocznie ujawnić w
so*
uświadomić
czas
' «najwyższy
biurze meldunkowem
_Komisarjatu
bie smutny a nieprawdopodobny fakt,
г 19 Łowca

p

Polskiego

znikoma ilość myśliwych naszych

fteresuje się prasą łowiecką. Trzeba
l powiedzieć bez żadnych ogródek,

Współczesna

Encyklopedja
Polityczna

A

ns A

т

ы

>

odręczny informator
Ba czytelników gazet
eksport,
import,
państwa,
ja,

* prasa,

public; ści

I politycy

współcześni)
opracował alfabetycznie i przystępnie

Prof. Dr. Peretiatkowicz
Część | (A—G), Część Il (H—Z)
530 stron.

—

I ODCZYTY
Zjazd Ziemianek pow. Lidz-

kiego i Grodzieńskiego.
tywy

preżesek

Kół

Ziemianek

Z inicja: Qó zyńskiego.

tu Lidzkiego i Grodzieńskiego

ny

Ludwikowej

powia-

razie

dla P. KG U,

przeciwnym

ulegną

gdyż w (Zawalna 9) Walny Zjazd

w

myśl

ustawy o powsżechnym
obowią:
służby wojskowej karze grzywny

do 500 złotych każdorażowo.

e

w biurze podróży <Orbis> Mickie:

i WEZ
WWE

!
GIEŁDA WARSZAWSKA
6 listopada 1926 r.

Ziemianek pęwizy i walnty:

Kresów Wschodnich,
zaszczycony
P
м

becnością minłstra rolnictwa

=„Bie

księż-

Czetwertyńskiej

księżny Eustachowej Sapieżyny odgodz, 7
policji zmianę
swego
adresu,
wy* będzie się dnia 17 b. m. o
wieczór
w
lokalu
ZwiązkuZiemian
pełniając przytem
specjalną karię

meldunkową

wej b. artystek Teatru Wielkiego. w Mo:
skwie. Orkiestra pod dyrekcją Zdzisława

о-

i dóbr Bolity

T

28

państwowych, p. Karola Niezabytow: Holandja _ 360,65
skiego.
Londyn
43.690
00
|
Nowy-York
skocrdynowajest
Zjazdu
elem
po:
aż

— Dodatkowa Komisja
borowa. W dniu przedwczorajszym nie pracy

społecznej

Ziemianek

na Pea

.

SE

wej

terminie

i nie

mają

ustalonej

w programie Zjazdu uprasza się
wszystkie panie Ziemianki o koniecz- Pożyczka

26:72

«. Następne kolejne posiedzenie Do- ne przybycie.

im

5 pr. pożycz konw.
datkowej Komisji poborowej- odbę— Posiedzenie Wil. T-wa Le- = Ag my ia.
przedw,
"Femme
Gzie się za dwa tygodnie w dniu karskiego.
We środę dn. 10 listo19 b. m.
;
pada o godz. 20 ej, w lokalu własnym,
Informacji w tej sprawie można Zamkowa 24, odbędzie się naukowe

CENA 9 ZŁOTYCH.
zasięgnąć w Komisarjacie Rządu, re- posiedzenie Wil. Tow. Lek. z nastę
Do nabycia u Gebethnera
ferat wojskowy, w godzinach urzę- pującym porządkiem dziennym: 1. Odi we wszystkich księgarniach. : dowych,
czytanie protokułu poprzedniego 2, Dr.

a T >

36165 _ 350,75
4380
43.58
K
20

2678 _ 2666

Е
\
Szwajcarja
173,85
174,28
5 b. m. odbyło się posiedzenie Do- WSI.
a
ŁR
Dalsze obrady Zjazdu nazajutrz o Wiedeń
datkowej Komisji
poborowej,
dla
38,70 _ 38,79
Włochy
osób które z jakichkolwiek bądź po- godz. 10 rano.
12505 125,6
Ze względu na doniosłość chwili, Suga,
wodów nie stanęły do przeglądu w
oraz
ważność
spraw
przewidzianych
ustalonym ustawą o służbie wojskoPapiery wartościowe.

kategorji.

.

KE

4675
—
38,75

173,42

о
88,61

125,3

=.
— —
—
—
Aaa

| Popierajcie Tydzień Akademika,

Ą

instytucyj polskich w kraju zasilił. Prof. Baran podaje np, wizerunek szeregu przepysz* Spakajaniu swego zamiłowania do cennych, bezcennych ksiąg we wspaniałej opra- nych błyskotek i wystarczało im, gdy w
wie ofiarowanych przez Bukowskiego Bibljo: Skarbcu swoim tajemnie
usi Vilas
tece Akademji Umiejętności w
Krakowie.
ich
widokiem.
Wiele
kamieni
powróHenryk Bukowski należy do najzasłużeńszych
Polaków; wśród obcych chlubę iinienia pol. ciło nawet jawnie do Indji, pierwot«
skiego pomnożył; zostawił pamięć po sobie nej swej
ojczyzny.
Brylant Sancy,
szlachetnego człowieka, co pion pracy całego niegdyś własność Elżbiety
królowej
życia złożył na ołtarzu Ojczyzny,
angielskiej,
zastawiony
we
Francji
—
Wł. Gumplowicz: <Geografja go:
Karola I,
spodarcza». Str. 210. Nakład ks. Hioesicka, „przez nieszczęśliwą żonę
Warszawa 1927.
po najrozmaitszych przygodach znaAutor,
profesor Wolnej
Wszechnicy lazł sie w skarbcu
dzisiejszego
‚ таPolskiej i Wyższej Szkoły Intendentury nie
z
Barody
dał suchego katalogu surowców oraz produ» haradży Pafiali Gaewker
kujących je krajów; otwiera on oczy na posiada kamień Akbar-Szachi słynny
związki przyczynowe
między przyrodą a zielony
brylant
drezdeński,
Riza
wszelkiemi naszemi czynnościami gospodar Khan, sząch perski,
posiada pewnie
czemi.

Cyfry

podane

są najnowsze

argu!

mentacje oparte na faktach najświeższych. jeszcze oba naramienniki Króla Króktórych połyskuja sławne
Studentom składającym egzaminy odda pod- lów, na
Światła i Korona
ręcznik prof, Gumplowicza niezawodną usłu: kamienie Morze
g6, a czytelnika wdroży do poważnego my- Księżyca.
Ślenia i wiele go czego nauczy.
Co się stało z rosyjskim bezcen— Antoni
Bogusławski:
<Honor i
Ojczyzna». Poezje. Str. 188. Warszawa, F. nym klejnotem Księżycem Gór, dziHoesick, 1927,
siaj nikt nie wie. Swego czasu, dwie-

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
LOPP

ście lat temu przypadł on jako łup
za drobiazg
który
Aifganowi,
sprzedał

pewnemu _ Armeńczykowi.

Od Armeńczyka kupiła go Katarzyna
II, za cenę pół miljona rubli, wysoką dożywotnią

checki.

pensję

i patent

szla-

4

sz
li

101

165

Prof, Adama Ludwiga, p Eugenjusza Rawskiego i innych.
Or*iestra zwiększona pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
NAD PROGRAM: «GWAŁTU! PALI SIĘ» — komedja w 2-ch aktach. Ostatni seans o godz. 10 wiecz.
KASA
CZYNNA;
w niedzieję i Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m,
30.
Ze względu na znaczne koszta ceny biletów zwiększone; Parter — 80 gr., Balkon i Amfiteatr — 40 gr.
POCZĄTEK
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W niedzielę i święta > godz. 3-tej, w soboty o.godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5-tej.
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wykrytej
tej plagi ludzkości,
Cena 1 zł.
Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego.
WILNO,
Królewska 1,
(telefon 314). Konto P. K. O. 80.180,

Р. $. Prosimy

o czytelne i dokładne

adresy.

za

MAREK

bu rosyjskiego, Lecz miss
Zuzannie sam ksiąze Wellington nie wiele jest
opowiadanie Rosjanina podobało się mądrzejszy od gubzrnatora św. Heleniezręczną swą
lek rozjaśnił uśmiech, Mongenu nato- bardzo. Jeszcze bardziej podobało się ny. Chcąc złagodzić
miast mimo swej emigranckiej niena- jej to, że podczas opowiadania, de pochwałę, de Balmin dodał z lekkim
że wielkim
ludziom
wiści do Napoleona,
ściągnął brwi Balmin spojrzał parę razy w tę stro uśmieszkiem,
Ilingtona.

AŁDANOW.

2 Swięta Helena, wyspa
maleńka,

|

Przy

slowie

„Waterloo“

twarze wszystkich Anglików i Angie-

są pewne słabostki: zwystołu,
gdzie nie
było nikogo, właściwe
De
Balmin zauważył to nę
cięzca z pod
Waterloo
tak dalece
natychmiast i zwrócił się do markiza, prócz niej i starej miss Mary.
BonaSir Hudson Lowe, z uprzejmym pragnie naśladować generała
lekkiego prowadzenia. Markiz opisał chwaląc gorąco bohaterską odwagę,
parte,
że
prosił
sławnego
Davida
o
z
jaką
wojska.
francuskie
walczyły
uśmiechem,
zauważył,
że
bitwa
pod
ten wypadek niezmiernie obszernie
Waterloo: zakoficzyłaby się niewątpli. namalowanie portretu i... (tutaj hra=
wyrmieniając nazwę miejsca, imiona i pod Waterloo.
w stronę miss
— Bonaparte y a deploye tout wie zwycięstwem Anglików, niezależ- bia sporzał znowu
inne szczegóły morderstwa.
Zuzanny..)
i
postarał
się o bliższe
nie
od
pomocy
wojsk
Bliichera.
son
terrible
genie,
et
Dieu
sait
s'il
— Quel scelerat, - Seigneur,
quel
ze śpiewaczką
Grassini,.
— Hė, hć, qui sait, qui sait, mon stosunki
en a!
śceleratl zawołał na zakończenie,
Lecz...
David
odmówił
portretowania
general!-—zaprzeczył
markiz.
|
w
pięknej
formie
opisywać
zawye
grzeczni
Balmin,
de
Hrabia
Opowiedział on, że Bonzparte za- chmurnie

dusił kiedyś własnemi rękami

kobietę

słuchał opowiadania Francuza, poczem

czął, jak Bonaparte ze szczytu pagór”

sam opowiedział kilka anegdot z ży” ka Belle-Alliance kierował walką, któ-

cia Napoleona,

o innym

jednak cha-

rą z góry uważał ża wygraną.

Nagle

rakterzę. Słuchacze dowiedzieli się —stało się to koło pierwszej popoże hrabia będąc łudniu — na tyłsch jego armii ukapfzy iej sposobności,

dyplomatą
udział w

z

kilku

zawodu,

brał

jednak

w

randze

kampanjach

zali się nieoczekiwanie,Niemcy,
pod
wodzą Bliichera, na miejscu
francu-

był od: skiego korpusu Gruschy.
— II faudrait la plume d'un Chaopowiedział to

podpułkownika i kilka. razy

znaczony. De Baimin
wszystko mimochodem, lekkim

uśmie-

teaubriand

pour

decrire

le desespoir

chem ironicznym podkreślając, jak qui s'est peint alors sur la figure momałą wagę przypisuje swym czyńom bile de Cesar...
Temi słowami zakończył
de Balbojowym — szczególnie w obecności
min
swe
opowiadanie,
Wszystko
to
tak zasłużonego oficera, jakim jest sir
widział
on
przez
polową
lunetę,
de
hrabia
na
Hudson Lowe. Napoleo
Obecny przy stole gość przyjezdBalmin widział raz
jeden
tylko, na
polu bitwy pod Waterloo. Z rozkazu ny, siwy, milczący oficer, dwukrotcesarza Aleksandra został on przy: nie ranny pod Waterloo, który nie
dzielony

do angielskiego sztabu ge:

neralnego i przez czas
znajdował

się w

sławnej bitwy

świcie księcia

Wydawca

Bianisław

We:

wyrazów, słusznie sądząc,

iż w jego ustach nie będą
wodem złego wychowania.
Milczący

się nagle,

siwy

ku ogólnemu

do rozmowy,

kiem

oficer

one do-

wmieszał

zdziwieniu,

i patrząc zimnym

wzro-

na Markiza, rzekł po angielsku,

że kró! Ludwik

dałem

obiad

wtóre,

pamiętam

wyroku

wszyscy

powiesić

sądowego,

ludzie

Quand

lecz w tejże chwili zorjentował się,
widząc kwaśny uśmiech gospodarza,
nie
że popełnił gajfę: gubernator
lubił Wellingtona, gdyż ten nazwał go
półgłosem wprawdzie, lecz dostatecz-

da: wszakże łotr ten, zanim wymalowat portret Bonapartego,
sportretował Dantona, Robespierra
i Marata,

i był przyjacielem całego tego rewolucyjnego tałatajstwa.

—— Redsktor wiz Czesiawy Karwowski

durniem.

De

Odpowiedzialty

za ogłoszenia Zenon

Ławiński

i krzyknął

zwykłym głosem: <Chaml»

nie-

— Zresztą — zakończył hrabia,—
Monsieur... ma
rację: artyści
zasłu-

gują na wyrozumiałość.
Lady Lowe, widząc,

że rozmowa

schodzi

tory,

na niepożądane

wała ją na temat,
wszystkich zgodnie

skiero-

który był przez
iraktowany. Za:

urusarmia

z uszanow

na

jej cześć

i zaproś

łem generała Bonapartego. Oto treś
a- po- zaproszenia, które mu posłałem,

cywilizowani

swym

Hudson

mister niem wymawiał angielski tytuł, —w,

ow & аНате

go przyjaciela

na wysp.

Kiedy przejazdem miała być tut
hrabina Lowdon, żona generał-gubt

Dawida, że po pierwsze,
w krajach
kulturalnych wieszać można tylko na

zasadzie

zapewne

wziął od chwili przyjazdu

św. Heleny, by utrzymać jaknajlepsz
stosunki z Napoleonem.
Indyj —

rozkazał

Sir Huo)

son opowiedział, jak bezskuteczner:
były jego usiłowania, które przedsi:

natora

nie

XVIII,

częła mówić o Napoleonie.

dla-

tego

& Гагптее księcia, a pani Grassini jest teraz o szanują w Dawidzie wielkiego mapiętnaście lat starsza, od czasów larza,
frangaise.
:
Baron Stiirmer z uprzejmym u:
„= Nous
n'en
safons
rien, еп bliskiej zażyłości z generałem Bónaśmiechem
przetłomaczył uwagę ofiparte.
effet,—wtrącił baron Schturmer—Ces
cera,
gdyż
Markiz
nie znał angielMarkiz
de
Mongenu
nazwał
Orasun
rendu
ont
fous
allemends
prafes
sini
pozbawionem
głosu
pudłem, skiego języka. Nastąpiła chwiła cisży.
choli serfice.
|
De Balmin,
dla którego
kwestja (za jego czasów przy starym dworze De Balmin przerwał milczenie opoz właściwą
sobie
ma:
i wy: wiadając
kto zwyciężył pod Waterloo: Anglicy, nie takle bywały śpiewaczki)
czy Niemcy, była obojętną,—pochwa- raził swe zdziwienie, że Jego Wyso- estrją, jak Dawid, z terasy Cafć de la
kość Król Ludwik XVIII, którego Regence rysował Dantona, na wózku
lił i Bluchera i Wellingtona.
— Qul rude homme votre
Iron czyny zresztą nie Śmie poddawać paryskiego kata, gdy go wieziono na
krytyce, nie rozkazał
powiesić Davi- Śmierć. Danton ujrzał dawnego sweHudsona,
sira
do
się
Duke, —zwrócił
—

Mongenu by! potomkiem
znako:
starym
nie wyrsźnie,
mitego
rodu,
pokrewnego
francuskieBalmin
zgadzał
się
całkowicie
z
tą
de
widział nic z tego, co opowiadał
i hiszpańskiemu domowi
króBalmin, pomyślał, że
niezwykłe mu- oceną władz umysłowych sirą Hudso- mu
szą posiadać lunety oficerowie szta: na, będąc jednocześnie zdania, że lewskiemu; dlatego też przy damach

Mackiewicz

na używanie

sobie

nawet pozwalał
trywjalnych

na pamięć:

„Sir Hudson i Lady Lowe prosz
generała Bonapartego © przybycie d
nich na obiad
w poniedziałek
godz. 5-ej wieczór, dla spotkania

u nich z Hrabiną.

— Powiedzcie państwo, co był:
obrażającegó w mych zaprosinach,-

dodał, zwracając się do

de Balmin“

A jedrak: nie dostałem żadnej odpo
wiedzi, Tak, nie dostałem
odpowie:
dzi na me zaproszenie! — powtórzy
głosem

tragicznym, uroczyście

i dum

nie oglądając się po obecnych.

De-Balmin

wał

nad

sobą,

z trudnością
by nie

zapane

ukazać

irc

nicznego uśmiechu, cisnącego się n

jego usta, na myśl,

iż

trzeba

był

być skończonym durniem by zdoby
się mą zaproszenie Napoleona
„di:

spotkania
się z Hrabiną*.
jednak głową współczująco.

, Wycawnietwą

Wileżskic*
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