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ul. Majora

© przyjeździe
hiszpańskiego

PARYŻ.

Na posiedzeniu

do
Kowna
Alfonsa,
Okanastępcy tronu.

12.Xi, PAT.

Dziś otwarta

Izby Deputowanych

została

zabrał

nowa

głos

sesja

premier,

który między

domaga

się

odesłania

wszystkich

kona przez jednego z reporterów
nawet
który
„Rytasa*,
wieńskiego
„widziai“
księcia w hotelu
„Metro:

uchwaleniu

r:one na ośw adczenie posła

kwestję zaufania, izba 365-u głosami

PARYŻ,

hiszpań*

skiego w Warszawie i tam

patrują „intrygi polskiej", a
go?.. im to tylko wiadomo.

do-

się

przyczem

stawia

kwestję

interpelacyj

do czasu po

zaufania.

Zaufanie dia rządu p. Poincare.

obu-

są

kowieńskie

pol”. Dzienniki

budżetu,

12—XI

Pat.

Zgodnie z życzeniem

wszystkich interpelecyj do czasu

dlacze-

207

po uchwaleniu

Oświadczenie

W sejmie zawrzała walka wobec
przymusowego świętowania żydów.
Stanowisko w tej sprawie większości

przeciw

PARYŻ, 12 XI. Pat. Journal

rządu,

który

postawił

uchwaliła

odesłanie

budżetu.

zamieszcza

oświadczenie

Poincarego,

przywrócił zaufanie społerządowej wykazuje małe odchyleni.- które stwierdza, że rząd jedności narodowej
w porównaniu do poprzedniego rzą: czeństwa, które stało się jednym z podstawowych czynników uzdrowienia
również twierdzeniom
Gu. Najgorliwszemi obrońcami przy. finansów i waluty francuskiej. Premjer zaprzeczył
jakoby
stracił
zaufanie
do
parlamentu,
zaznaczając,
że przeciwnie,
dzięki
musowego świętowania okazali się
i wałutową. Bez
tym razem socjaldemokraci, którzy Swym uchwałom parlament ułatwił sanację finansową
zajęli wspólne stanowisko z chrze: parlamentu — powiedział nakoniec premjer — nie bylibyśmy mogli nicze»

ścijańskimi
demokratami
Socjal-de- go
mokrżci stoją na stanowisku ochro-

dokonać.

Największą

jednak

byłego rządu chrześcjańskiej demokracji Wypłyneła również sprawa b.
ministra Petrulisa.

zwrócił się

Państwowy

Kontroler

do b. Ministra Skarbu, p, Pietrulisa,
z prośbą o wskazanie celu, na który

pobrał on z Kasy Państwowej 4 tys.

lit. w lipcu

1924, 150 tys. zaś —

sierpniu tego samego roku.
Te sumy Kasa Państwowa
przyczem

ła z powrotem,

w

miesięcznemi

je ratami
miesięcy.

w

ciągu

5

LONDYN,

skoro były one zbyteczne, nie zwró-

cono

całkowicie.

odrazu

12.XI (PAT). Według

wiadomości

otrzymanych z głów

nych miast imperjum, dzień 11-ро listopada obchodzono
wszędzie
niezwykle uroczyście. Punktem
kulminacyjnym tych uroczystości były 2 mi:
nuty skupienia.
W uroczystościach li topadowych w Brukseli brał udział
ks. Henryk reprezentujący króla Jerzego podczas
uroczystości
ślubnych

Państwa żąda, aby wysumy,
owe
dlaczego

Kontroler
jaśniono mu

ugodzie.

VIII rocznica zawieszenia broni

uzyska.

zwrócono

przeciw

belgijskiego następcy tronu. W Wiesbadenie na miejscowy cmentarz wojkontroler nie otrzymał skowy przybył głównodowodzący angieiskiej armji okupacyjnej nad Renem

Ponieważ

w

należytych wyjaśnień
przeto żąda on, aby

za

tej sprawie,
używanie

i złożył wieniec na grobach

żułaierzy niemieckich.

pomienionych sum opłacono procenPrzemówienie królowej rumuńskiej.
ty. Procenty te wynoszą 7.639 lit,
które Kontroler życzyłby sobie otrzyCANSAS CITY, 12. X, Pat. Królowa rumuńską złożyła wieniec u
mać od p. Pietrulisa.
stóp pomnika wolności, poczem przemawiając do zebranych olbrzymich
Z życia polskiego na Litwie, ską- tłumów oświadczyła, że pomnik ten jest symbolem
gorących
pragnień
wiadomości.

dochodzą

pe zaledwie

się zaba:

odbyła

Polskiego,

mnazjum

całego Świata, aby

gimna-

wa taneczna na rzecz sekcji

przyszłości

Zbliżenie

T. wa

«Ursus»
styczno:sportowej
„Oświaty* w Poniewieżu.

w

Gi- ukochane przez nas istoty.

w sali

Ostatnio w Poniewieżu,

ODESA,

12 Xi. PAT.

nie było już wojen,

na których

turecki

w Rosji

ginęłyby

mile

czas,

spędziła

jaknaj-

wynosząc

Kredyty

lepsze wspomnienia. Szczególny urok
zabawie nadawała Ślicznie udekorc-

w malowniczo

w aila sala ozdobiona

zwieszające się festony i draperje. W
nautym kierunku zasługi położyła

Gimnazjum

czycielka robót ręcznych

Polskiego,

Kulikowska,

p. Stefanja

BERLIN,

dia niemieckiego
G.-Sląska.

przemysłu

12.XI. PAT. Pruska rada państwowa

zatwierdziła

dziś pro-

jekt rozporządzenia, mocą którego rząd ma udzielić przemysłowi żelaznemu
na niemieckim Górnym Sląsku kredytu w wysokości 18,8 miljonów marek.

pokierowała Przeciw projektowi głosowali socjaliści i komuniści.

tak umiejętnie
która
pro"
nader
sprawą, iż 2а pomocą
wspaniałe
stych środków uzyskano
efekty.
Udatna zabawa przysporzyła „UrBERLIN, 12 XI. PAT. W czasie robót przy rozbudowe miejskiej kolei
susowi“ nieco pieniędzy, które wielce podziemnej zawaliła się ściana jednego
ze Świeżo. wybudowanych tuneli
ma bo- i pogrzebała szereg robotników.
„Ursus“
mu się przydadzą.
Dotychczas wydobyto
z pod gruzów

.

wielkie

wiem

Chodzi 6 ciu robotników ciężko rannych

zamierzenia.

mu o zakup ekwipunku sportowego,
a zwłaszcza o wydzierżawienie boiska.
O
Bo
trzeba wiedzieć, że boisko to
pierwszy postulat sportu.
Siągając dalej polityki, — burza

powstała wokół

Zasypanie tunelu w Berlinie.

>
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Kupcy gdańscy w Łodzi.

przesilenia kłajpedz-

DŹ,

12—Xi.

Pat, Dziś rano przybyła

tu wycieczka

przedstawicie-

gdańskiego. Na dworcu powitali ją przedstawiciele-przemysiu

odbyło sięś niadanie w Grand Hotelu, poczem
«Memeler Dampiboot>, że wyłoniła włókienniczego.się NastępnieA
na zwiedzenie szeregu fabryk bawełnianych
się przepaść pomiędzy nim i więk- goście udali
rycznych.
szością ludności kłajpedzkiego kraju
2 Po. Maladaja: reaistaipiciele przemysłu podejmowali wycieczkę gdzńPod tym wzglę
na tle szkolnictwa,
innemi sprawę współpiacy
której poruszono między
dem stanowisko p. Simonajtisa było ską herbatką, na przemysłem
włókienniczym a gdańskiemi kołami gospo:
między łódzkim

wykrętnem
że

Raz mó: darczemi. W drugim dniu swego pobytu goście gdańscy zwiedzą większe
w

i sprzecznem.

językiem

wykładowym

fabryki wełniane i odbędą szereg konferencyj informacyjnych z
szkołach stanowić winien
głos rozaś opuszczą Łódź
gospodarczych, wieczorem
«narodowość» stawicielami kół
dziców, a następnie
według
określona
rodziców
tych
paszportów.

ЕОБ ЕЕЕ

Bardzo charakterystzczny jest wy

stąpienie urzędowego organu „Lietu
długotrwały
przewiduje
va“, ktėra
kryzys i grozi rozpuszczeniem sejmi«

ku

pod

kiajpedzkiego,

Niem-

ROLNIK—LEŚNICZY
Uchodz.

z Niemiec,

agron.

kier. i

lasów i drenaży.
adm. majątków
Labor-weterynarz i specj. dla hodowli

upra:
koni, bydła, owiec i świń, oraz
łąk.
nie
osusza
i
nie
oblewa
pola,
wy
Książkowość i kasowość uzupełniona.

obwo iowy, prawnik ref,, oficer
Kom.
rez., żonaty 1 dziecko szuka Odpo-

wiednej

posady

od 1 |. 1927 albo

1 IV. 1927 r.

Zgłoszenia skierować do

Od Administracji.

zarzutem u-

przez tamtejszzch
prawiania
ców polityki antypaństwowej.

A. Kusiński

poczta Niewiadom, pow. Rybnik G.-Sl.

ae

E
E

„

Obie

że wolność

przed-

Czekowe

„Slowa“

w

stanu

polityczna
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rzeczy,

jednakowo

jest

po-

PAT.

Paa

i szkół

powszechńych

dla

A teraz

Jednocześnie, jak słychać,

budzi się przeciw

temu wiciele organizacyj rolniczych.

reakcja. Mówi
się: mamy
własne
państwo, niech będzie piękne. — Dalecy jesteśmy od utożsamiania istoty

Dzień

premjera Marszałka
Piłsudskiego.

WARSZAWA, 12 XI. (żel.wł, Słowa)

monarchji z estetyką obyczajów przy

W dniu dzisiejszym premjer Marszasprawowaniu
funkcji państwowych. łek Piłsuds
ki odbył inspekcję w CentAle propaganda monarchiczna nie ralnym Inspektoracie Armji poczem w

wywie:

rany jest nacisk na p. Moraczewskie* powinna zaniedbywać _tych właśnie godzinach povołudniowych
przyjmogo, by ustąpił z gabinetu. Jeśli p- momentów. Te emocje żądne łsd- wał posłów zagranicznych.
*Moraczewski nie. ustąpi z gabinetu, nych
obrazków to materjał, z kió.
W Centrali M. S. Z;
to złoży mandat poselski, luh nawet, rego propaganda monarchiczna utkać
WARSZAWA, 12. XI. (źel,wź, Słowa)
jak się niektórzy socjaliści odgrażają, może bardzo wiele. Stary Balzak nas
Następcą
p. Wszelakiego na staro»
zostanie wykreślony z partj. W każ. uczył, że snobizm to wielka siła, tęsknowisku kierownika referatu rosyjskiedym razie w rządzie marsz. Piłsuds- ta do pięknej formy na emocjonalno- go w wydziale wschodnim M,
S. Z.,
kiego p. Moraczewski jako socjalista estetycznych pierwiastkach
został mianowaoparta który jak wiadomo
ny sekretarzem

poselstwa

zasiadać nie będaie.

może

Na
tej konferencj,
rząd, ustami
wszystkich
ministrów _ piastujących
teki gospodarcze,
wyraził dobitnie,
że nietylko nie myśli
o zwalczaniu

Moraczewskim
świadczy o tem najlepiej taki artykuł w wadzi w dalszym
ciągu
posępnie demokratycznym i do nie- Dotychczas
oficjalny ich
dawna omal socjalistycznym Kurjerze jest jeszcze znany. To też

być

jeszcze

większą.

Istotą

naszego w

Londynie ma objąć
Deklaracja socjalistów jest rezul- monarchji jest
władza silna. Ale tychczasowy pierwszp.y Przesmycki dosekretarz po
tatem nie Nieświeża, lecz narady dążyć do monarchji należy wszelkie- selstwa w Helsing
forsie.
gospodarczej rządu z przedstawicie- mi środkami,
Min, Moraczewski
lami zorganizowanej produkcji (obacz
A jak silna jest ta reakcja przeciw `
Słowo
artykuł prof. Zawadzkiego).
AWA, 12.X, (żel. wł. Słowa)
dotychczas obowiązującej demokracji, 7 WARSZ
min.

słynnych

terji nie konkretnego

Porannym.

współ+

Kurjer Poranny
zamiłowaniem

otwarcia
piękne

opisuje

formy

w

|

można

dla Robotnika jest równoznaczna ze
zd.adą klasy robotniczej, Intencje rzą
du są niewątpliwie inne. Zdaniem
naszem rząd zrozumiał tylko, że zwalczanie kapitału i niszczenie wielkich
warsztatów pracy nie prowadzi do
polepszenia bytu robotnika, Deklura-

i

twarz

temu

przedrozbiorowej
tego chełpiono!

powiedzieć nie

rzeczy

podkreśla, że te partji w razie dalszego

podnoszą

autorytet

Z historji wiemy, jak poniewierano Mai
jestat królewski, jak formalne obelgi ciskano
w

i z natury

Majestatowi

Półski i jak

PPS, pro»
negocjacje.
wymk
nie
w tej ma-

trzeba się
z ograniczyć
do pogłosek. Jedne z nich
ceremonjał mówią, że CKW. PPS, zagrozi
ło min.
państwach Moraczewskiemu
wykluczeniem
z

precyzyjnie

parlamentu

monarchicznych.

słów

na

się

Sejmach

nawet

Albo taki republikański dyssonans:

pozostawania

w gabinecie marsz.
Piłsudskiego, inne natomiast twierdzą, iż partja żąda

zrzeczenia się mandatu w razie gdyby
min. Moraczewski żamierzał pozostać

w gabinecie,

Podobno

Czewski raczej

partję niż gabinet.
Szym

odwiedził

łudniowych

z Marek.

min.

jest skłonny
W

dniu

w godzinach

marszałka

Wizytę

tą łączono

Mora-

opuścić
dzisiej-

Ratajs

min, Moraczewskiego.

роро-

pos.

ze sprawą

Za
poprzedniej Prezydentury działy się Rozpórządzenie
o maklerach
dziwne Fletakty, których niedopuszczenie
gieldow
ych.
było obowiązkiem protokułu. Byłem, np.
świadkiem faktu jak w katedrze lwowskiej
Ministerstwo Przemysłu 1 handlu
p. Prezydent siedział na stojącym na kilku
cja wydrukowana
w Robotniku
roi nastustopniowem
podwyższeniu fotelu 1 słu. przygotowuje nowe rozporządzenie w
się zresztą od
takich
krzyczących chał mowy powitalnej księdza arcybiskupa, Sprawie działalności msklerów
przystojącego w Infuje i z Pastorałem u stóp te» sięgłych na giełda
błędów, jak np. równocześnie mówi zł
ch towarowych.
<tronw, |
®
Rozporządzenie to zostało dostoOśmdziesięcioletni
Cesarz Franciszek
się o walce
z drożyzną
środków
Józef nie byłby sobie na to pozwolił nawet sowane do nowych
przepisów o or-

żywnościowych

w miastach i o przy* wobec

wykonanie

reformy

Bądź co bądź zarówno

wójta

rolnej. gminy.

witającegó

go

w

imieniu ganizacji

Nie zestawiamy broń Boże Marsz.

partja so-

cjalistyczna, jak prasa socjalistyczna
wyciągnęła konsekwencję
z narady
gospodarczej,

Piłsudskiego z Kurjerem

Porannym

giełd towarowych.

Polityka walutowa rządy.
Już od

dłuższego

czasu

można

Marsz. Piłsudski był zawsze i będzie obserwowzć utrzymywanie się kursu
dolara na poziomie 9 zł. Podobtto
tradycjonalistą do szpiku kości.
rząd zamierza w dalszym ciągu uOnegdajszej mowy
p. Marszałka trzymać ten parytet, nie myśląc
Natomiast z narady gospodarczej
zunie wyciągnęła dotychczas konse- nie nadesłał nam Paź — nie wiemy pełnie o podniesieniu złotego na

kwencji prasa prawicowa
ska. Przeciwnie
stara się

warszawona
do-

dłaczego

i nawet

sądzimy,

że warto

wyższy

poziom,

Mimo tego, nie można obecnej
się o to centralę Pała zapytać. W „polity
ki kursowej* rządu uważać za
tychczas ukryć, zeskamotować jej zna- tej mowie mówił marsz. Piłsudski o
ostateczny wyraz planów rządowych
czenie pierwszorzędne.
bajkach, porównywał państwo pol- w fym kierunku, gdyż kurs ten
nie
Stanowisko P. P..S. jest konse- skie do bajki o żabie małej i brudnej, jest jeszcze t. zw. kursem stabiii
zakwencją jeszcze wyborów
do Kasy która zamienia się «w dziewczynę cyjnym, Na ustalenie wyr: źnej w tym
się uwieść z powrotem hasłom socja-

piękną, a
po dziewczynę
zaježdža kierunku linji, jest jeszcze—:daniem
kierowników naszej polityki walutowej
kareta poszóstna i dziewczynę ubie: —nieco zawcze
śnie.
rają w jedwabną koszulę i bieliznę z

za konsekwent- falbankami i w pończoszki śliczne iBMRAAMU GRU
Z
nych ich wyznawców tylko komuni- pantofelki atłasowe. A oto taki passas
stów. Lecz myli się P. P. S, gdy z tej mowy:
E. Mieszkowski
sądzi, że potrafi przelicytować komuCzy to na wieżach Marjackich, koroną
zdobnych, są czarowne słowa, co hejnał co
Mickiewicza 22
nistów, myli się wreszcie, że atakiem godziny
liczą, może i dźwięki zaczarowane
na Piłsudskiego przysporzy sobie mają, czy w wielkim dzwonie Zygmunta, co
zwolenników. Wręcz odwrotnie.

Ro-

botnik, który idzie za hasłami komu*
nistycznemi jest dla państwa polskie:

Ė
а

12,XI,

Niezabytowskiego odbędzie się nara.
da w której wezmą
udział przedsta:

niem, jako władcami.

oświadczają zarazem,

listycznym i uznała

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów 0 łaskawe:
tudzież
prenumerat,
zaległych
uregulowanie
wnoszenie przedpłaty na LISTOPAD

Konto

tego

organizacje

Chorych.
Zwyciężyli w nich komu:
niści. Spora część robotników
dała

Ę

sa- średnich

rody, posiadające niepodległość,

oraz z wiel-

zasadniczych gwarancji
ciw pogwalceniu
wolności słowa i druku w ostatnim dekrecie t. zw. prasowym.

śpieszeniu

kiego. Ustąpił przewodniczący sejmipisze li ||
ku Simonajtis. W tej sprawie

wił,

'

nictwa,
WARSZAWA,

min. Grabskiego: mam nadzieję,
że
władzy i oŚwiellsją majestat samego
w Polsce nie będzie ludzi bogatych).
państwa.
Osa chęć porozumienia i współA oto takie ustępy, na które po”
pracy z przedstawicielami zorganizozwala sobie
republikański
organ:
wanej produkcji, którą wykazał rząd,

że

nader żenie polityczne.

publiczność

jaskrawym

odwrotna do owych
oświądczył,
‹

Prace nad ustrojem szkol.

przeprowadzenia dyskusji nad projek:
jem ziemiaństwemz rosnący wpływ tych modzielność, siłę
państwową
i _ siły tem opracowanym
grup grozi bezpośrednio położeniu społecz:
przez komisję minemu
i gospodarczemu klasy robotniczej i tej symbole. A oto gdy Polakom da- nisterjalną
do prób odbudowy gospodarczej
pora
którzy w charaju w myś| programu żywiołów kapitali- no niepodległość, im,
Narada Rolnicza.
stycznosziemiańskich i kosztem wyłącznym rakterze narodowym mają zamiłowanie
mas pracujących, Powołanie stałej Komisji do pięknych form,
dano im ją w
WARSZAWA, 12.Xl. (tel.wł, Słowa)
gospodarczej przy Komitecie Ekonomicznym
szarej, prostackiej republiki, W poniedziałek pod przewodnictwem
Rady Ministrów, Komisji, złożonej ze sztabu formie
zrzeszeń kapitalistycznych, jest przykładem
poczęstowano ich Witosem
i Oko- vice-premjera Bartla i z udziałem min.

pracować
z przędstawicielami
produkcji chce
aby
Polska
mnożyła
swe kapitały, (Była to dewiza
wręcz

Dzięki gorliwym staraniom dr-wej spotkanie Cziczeri1a z Tewfik Beyem utrwali przyjeźń istniejącą między
Zofji Babiańskiej zabawa znakomicie obu krajami i wpłynie tem samem
korzystnie na międzynarodowe poło:
się udała. Liczna

z wielkim kapitałem

kapitału, lecz przeciwnie chce

sowieckos=tureckie.
Ambasador

ia

i finansowym

rzającej do utrwałenia w Polsce demokracji
w szczególności akcji przeparlamentarnej,

LONDYN, 12. XI. PAT. Właściciele kopalń węglowych ogłosili dziś
rano deklarację, która zdaje się świadczyć o krytycznej postawie tych kół
względem warunków umowy proponowanych przez rząd.
W
związku z
tem rząd odpowiedział na to iównież deklaracją, w której wprawdzie zaznacza, że proponowane warunki nie prze:ądzają jeszcze warunków deti
nitywnej ugody, ale n”stępnie dodaje: jeżeli niniejsze warunki będą pizyjęte i wprowadzone w życie przez górników,
rząd nięzależnie
od tego
będzie zajmował się
nadal
przeprowadzeniem
zamierzonych projektów
ustawodawczych z zakresu przemystu węglowego.

od

zapomogi

nleprawne

pobierały

Właściciele kopalń

sensację budzą

_-* organizacji, które

rewizje społecz

robofni-

i Bząd.

minister prof. Bartel powołał komisję
czdyrektorów departamentów i naczelPrzez 150 lat żyła Polska w
tę: ników
nych oraz przedstawicieli klasowych
wydziałów
M-stwa „Oświaty
sknocie
której
do
zadani
własnego
em
ustroju
będzie przygotowa=
związków zawodowych przyjęta
pań:
zo»
nie projektu ustroju szkolnictwa.
W
stała deklaracja, motywująca
wrogie stwowego.! Jak biedne dziecko, które najbliż
szych
dniach
rozpoc
zną
slę
w
z
rzewnym
żalem,
z tęsknotą, z za- tej
wobec rządu stanowisko. Z deklarasprawie konferencję
pod kierow=
zdrością patrzy na dzieci
bogate nictwem p. ministra
cji tej zacytujemy taki ustęp. *
Bartla, zaś 5 go
Obie organizacje stwierdzają dalej, że piękną bawiące się lalką, taksamo na- grudnia odbędzie się zjazd reprezenpolityka gospodarcza Rządu zmierza wyraź- ród polski patrzył na inne wolne na- tant6w
szkół akademickich, szkół
nie do porozumien

trzebna dla wszelkich form zorganizowanego
ruchu robotniczego, że przeto związki za'
wodowe udzielą poparcia akcji PPS, zmie-

Luto

ny pracy.

POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

Sejm

P. P. S. atakuje rząd. Na wspó!- nia nastrojami wśród mas
nej konierencji Centralnego Komitetu czych.
:
Wykonawczego P, P. S. i prezydjum
*
związku polskich posłów socjalisty

pemyeowym

Poincarego.

WILEJKA

Głuche i dźwięczne radja.

parlamentu.

innemi podkreślił, że dobrowolna dyscyplina,
którą
nak zały sobie obie
to nie ten zby podczas poprzedniej sesji, wydały już doniosłe rezultaty pod postacią
niebawem,» że
się
żało
Alfons a inny, syn księżniczki de bardzo wydatnej poprawy sytuacji ekonemicznej, finansowej i walutowej
Mercedes, » wkrótce potem,
że wo- kraju. Ażeby doprowadzić do końca d.ieło ocalenia publicznego wypadnie
w parlamentowi—zdaniem rządu—odłożyć na bok wszystkie sprawy i naksięcia Alfonsa
góle żadnego
Była natomiast tychmiast przystąpić do dyskusji nad preliminarzem budżetowym. Wobec
nie było.
Kownie

zwykła kaczka dziennikarska, puszczo- tego rząd

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25 proc. droże

CR: lata pocztowa u! szczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca!

Sesja budżetowa Izby francuskiej,

Wiele hałasu narobiła wiadomość

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

Mackiewicza 63

AZZOESCRLOCOZTCYE
BY. PE WE KITE
WYŻ "REATSK

Ryga, 12 listopada,

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego

1

80

neru 20 groszy

1

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

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

Feleiony: redakcji 243, administracji

В. К, 0 М вороо, РНО

czekowe w

—

— ul.

ul. Ratuszowa

NIEŚWIEŻ
—

na

Polskę

sercem

bije

jest siła

go stracony. A ten, który przy idei
państwa naszego ostał, ten pójdzie
nie za Diamandem, Barlickim, Niedziałkowskim lecz właśnie „za Pilsudskim. Jesteśmy tego pewni, jak pewni również, że niema w Polsce ręki,

zorganizowanej

i tak

barjziej zdolaej i władnej

miejącej krwawe

instynkia

do kierowa.

czarowna,

czy w podziemiach Wawelu
króle Śplące
snem wiecznym cząry w ustach mają, czy
w trumnie Kościuszki, czy w wielkiej trum.
nie Mickiewicza głosy w spiże czarów biją,
nie wiem i nie powiem.

Kartki wyborcze składane

na ko-

munistów w Warszawie to echa tego
radja, które się nadaje
Stacji

Moskiewskiej

w Moskwie.
tak

doskonale

dobrze
mas

rozuro-

KAPELUSZE
+.

Velur, m: lonlki i in. Kraj. i Zagr. (Habig,
Borsalino i t. d.) CZAPKI
ciepłe
(z nausznik.), stud. i t. p.

GZZAGZÓZDEO
Z 0 NAP
botniczych
i włościańskich
ze spokojem
przeciwstawić

propagandę mówioną
skiego.
>

Polska
może

głosem PiisudCat

obchodu

Św. Stani*

Mostki,

jest

prawdziwem

arcy:

dziełem, bo daje nam nie tylko wiersława Kostki, nle trudno jest orzec, ny obraz życia wewnętrznego niepo:
która, jako trwały wizerunek Świętego, „spolitego ducha, lecz także równie
pierwsze miejsce zajmie w naszej li- wierny obraz tych sił, które przeciwteraturze.
ko niemu się kojarzyły, aby mu zadaZadanie żywego
przedstawienia nie osiągnięcia świętości utrudnić.
takiego Świętego, którego życie było
Siły te są zawsze
i wszędzie czyntak krótkiem i tak zupełnie wewnę- ne, a na przykładzie św. Stanisława
bez Kostki widzimy, dzięki pani Kossak
bez głośnych czynów,
trznem,
wymagało
—
pism,
pozostawionych
Szczuckiej, nadzwyczajnie jasno,
jak
aby uniknąć je można
artyzmu,
wyjątkowego
zwalczać i pokonać nawet
i tkli- wśród
sentymentalnych
pospolitości
najniekorzystniejszych warunpobożgorliwą
nad
rozczuleń
wych
ków.
nością tego niepospolitego młodzieńca.
Żywot młodego magnata z XVI-go
Stanisław Kostka umierając w 18-m wieku nic a nic nie stracił na akturoku życia, był przez wszystkich, co alności.
Jego konflikt ze starszym
go bliżej znali, tak powszechnie uwa- bratem, z ojcem, z kolegami, z przeżanym za Świętego, że pogrzeb jego

stał się wielką manifestacją tłumów
przejętych czcią dla młodego Polaka
choć on w Rzymie nawet całego 7onowi-

ku nie przebył, żył w ukryciu

i nie miał żadnej

cjatu klasztornego

dać

się

aby
sposobności,
szerszym kołom.

poznać

Trzeba było tę promienną świężyciu
tość ukazać w powszedniem
14
do
które
dziecka,
magnackizgo
roku życia rosło w domu rodzicielskim w Rostkowie pod Przasnyszem
trzy lata spę

potem

na Mazowszu,

dziło w szkołe w Wiedniu i nareszcie
po długiej pieszej pielgrzymce z Wied-

do

i Dylingę

Augsburg

przez

nia

Rzymu, w ciągu niecałego roku nowicjatu zakonnego pozyskało niezwy*

Śmierci na
kłą łaskę nadzwyczajnej
własne żądanie, zaiste dziecinne, aby

obchód Wniebowzięcia Najśwtętszej
Panny Marji oglądać w niebie,
Wytłómaczyć ogółowi
polskich

WARSZAWA.
zwyczajnem

listopadowem

rady Banku

Polskiego

Wczorajszy

zebraniu

Marszałek Piłsudski miał na otwarciu

WARSZAWA, 12XI (Zel.wł,Słowa).

o [godzinie 2-ej sesji wygłosić przemówienie nie pono sprawozdania dyrekcji i poszcze- W dniu jutrzejszym
po
południu
odbędzie
się otwarcie twierdzają się.
gólnych komisyj rady, b) odczytano
Zgodnie
z zapowiedzianym po:
sesji
sejmowej
według
ceremoniału,
protokuły komisji rewizyjnej Banku z
dnia
o godzinie 5-tej po
opracowany. rządkiem
wizytacji
oddziałów
w Krakowie i który został specjalnie
Według
pogłosek
na
otwarcie
ma
południu
po
owarciu
sesji odbędzie
Lwowie, c) na wniosek dyrekcji mia:
się
pierwsze
posiedzenie
Sejmu na
się
stawić
nieznaczna
ilość
posłów,
nowano
dotychczasowego
zastępcę
którem zapoczątkowana zostanie dys*
dyrektora
oddziału
w
Katowicach którzy w ten sposób pragną zamani:
festować swoje niezadowolenie z po- kusja budżetowa. Ma
podobno zap. Alfreda Michejdę
dyrektorem no-'
wodu
otwarcia
sejmu
na
Zamku
oraz
brać
głos
min.
Czechowicz.
Na po:
wo-otwieranego oddziału w Zamościu,
d) wzwiązku z nowem rozporządze: podkreślić swój opozycyjny stosunek siedzeniu będzie obecny rząd z vice=
Bartlem. Marszałek Pił.
niem Prezydenta Rzeczypospolitej o do rządu. Przedewszystkiem iwięc co premjerem
jest już dzisiaj niemal rzeczą pewną sudski udziału w posiedzeniu praw-

uregulowaniu

obrotu

— na zamek
nie
przybędzie klub dopodobnie nie weźmie.
Główne zainteresowanie oczywiś:
P.P.S. aczkolwiek nie są wykluczone
cie
będzie koncentrowało się dokoła
wyjątki,
następnie
podobno
mają
nie
łożonymi szkoły i zakonu, którzy go
przybyć
mniejszości
słowiańsk'e, a dekretu prasowego.
do posłuszeństwa
rodzonemu
ojcu
W kołach politycznych sądzą, że
być może i Niemcy. Stronnictwa cenzachęcali
w imię pospolitej roztroptrowe
przybędą
znacznie
zdekomplew
tej sprawie wpłynie kilka wniosności, to są doświadczenia w każźdem uznano, że propagowana
przez ten
ków
poszczególnych klubów o uchytowane.
Licząc
się
z
tem
otwarcie
manifest zasada woinego handlu bez
pokoleniu powracające.
lenie,
aczkolwiek nie jest wykluczona
sesjj
ma
podobno
nastąpić
nie
w
Powraca
tu w subtelny sposób uprzedniego zrealizowania warunków
możliwość
zgłoszenia jednego wniosdużej
sali
assamblowej
na
Zamku
a
w ogłoszonym w jednej z mniejszych.
motyw z Beatum Scelus. Podobnie zasadniczo ujętych
ku
podpisanego
przez większość
jak tam byly psychologicznie wytło- liście prezesa Banku Polskiego do
Pogłoski
o tem jakoby premier stronnictw.
gubernat
ora
Normana—a zatem bez
maczone i moralnie usprawiedliwione
czyny, które "na pierwsze wejrzenie wprowadzenia niekrępowanego obrowydawały się zbrodniczemi, podob tu kapitałów między państwami, bez
nie i tutaj widzimy takie czyny, jak zniesienia ograniczeń emigracyjnych,
zapewnienia
poszczególnym
nieposłuszeństwo względem ojca, U- bez
PRAGA, 12 XI. PAT. Na posiedzeniu syndykatu dziennikarzy czecieczka ze szkoły, pragnienie przed: państwom rozwoju gospodarczego
wczesnej śmierci, któreby można na- uwzględniającego ich obecny byt po* chosłowackich z dn. 8 listopada,
został
wybranv
komitet w myśl konwet potępić, a jednak wśród tych lityczny, położenie geograficzne, wzrost wencji
prasowej
polsko czechosłowackiej.
Komitet
do którego wszedł
bogactw natural: referent prasowy poselstwa polskiego p. Czosnowski, ukonstytuował się
przejawów bardzo stanowczej i nie: ludności i zasoby
sprzeczna z interesami w dn. 10 b. m. Prezesem
zależnej woli, autorka umie
ukazać nych—byłaby
został dyrektor agencji ĘC. P. S. p. redaktor
zarazem największą pokorę i najgo* Polski, która w pracy nad odrodze- Svychovsky. Do współpracy z komitetem skooptowano wielu dziennikarzy
rętszą miłość życia nadprzyrodzonego, niem własnego życia gospodarczego z prezesem syndykatu Pichlem na czele. Postanowiono
zawiadomić synpozostawiona dykat warszawski o ukontytuowaniu się i podjęciu
co rzuca nowe
Światło na zewnętrz- i finansowego, byłaby
pracy. Komitet organe postępki i usprawiedliwia je przez wyłącznie własnym siłom i zasobom. nizuje kursy
języka
polskiego
dla dziennikarzy i zajął się propagandą
wyższe pobudki, jak czyny wojewody
uroczystości Szopenowskich.

w Beatum Scelus,
taki żywot od wnętrza,
czytelników
Autorka uczy swych
odgadnąć, co się w duszy tego bez:
tych
samych wiekuistych
wiednie bohaterskiego ;dziecka działo

Wczoraj

madził

czytełników
prawd w

Uroczystości

polsko-czeski. |

Zaopatrzenie Gdańska

Szope-

WR, i OP, p. Skotnicki i kierownik
propagandy kulturalnej p. Władysław
Przy deserze zabrał głos

p.

w węgiel.

To wszystko jest opisane bezstronbez żadnej tendencji do nawra-

cania czytelnika, bez żadnych przesadnych pochwał — a jednak w całym tym
obrazie jest taka prawda,
taka moc uderzającej w nejpospolit.

swojem życiem tę Polskę, która bęszych warunkach życia, Świętości, że dzie, a dziś widzimy przerażające
niewątpliwie wśród
czytelników tej „pustki ducha w polskich kościach”,
niezmiernie zajmującej powieści wielu Aby nas w jałowej epoce
pocieszyć,
wyciągnie z niej konkluzję prakiycz- trzebaby artysty, któryby nam ukazał
ną i zwróci
się z modlitwą do pa- równie jasno bohatera
cząsów
nad.

Melarton
rektor konserwatorjum
w
Helsingforsie, Jerzy Hue członek francuskiego instytutu muzycznego, Mi-

lejewicz kompozytor z Białogrodu,
dr. Wagner dyrektor królewskiego

trona młodzieży, prosząc o Szczegól- chodzących, jak pani Szczucka uka- konserwatorjum mużycznego w Hadze,
prof. Welssman z Berlina i Filip Laną pomoc i opiekę nad jakiemś naj- zała nam dawnych Polaków.
zar kompozytor rumuński.
bliższem czytelnikowi dzieckiem.
W.
Łutosłtawski,
Autorka
już
w Beatum Scelus
W końcu zabrał głos ponownie
p. Kronnenberg dziękując delegatom
dała dowód, że rozumie došwiadczenia religijne i umie je opisywać.
Na
2a wyrażone życzenia oraz zapraszaNowość
wydawnicza!
zapowiadaną

większą

powieść

histo-

$$) Opuściła

ryczną z życia sekciarzy polskich czekamy od kilku lat. Tymczasem wy:
szła książka

sperka** która

dla dzieci

w

„Kłopoty

prasę

drukarską i znajduje

się we wszystkich księgarniach
najświeższa pracą
Czesława Jankowskiego

Ka-

nader trafny spo-

„L czeczotkowej szkatułkie

sób
pobudza
wyobraźaię
ukazując
ukryte siły duchowe w przedmiotach
nas ótączających. Ta powieść dzie:
cinna, choć dobrze napisana, nie od:

(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.
Zamówienia z prowincji kierować do
drukarni M, Latour'a,
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.

powiada w zupełności wielkim nadziejom, obudzonym przez Beatum
Scelus.

N tomiast nowa powieść „Z mi:
łości*, opisująca życie św. Stanisła-

CENĄ 5 ZŁOTYCH.

jąc zagranicznych muzyków
pozytorów
na jubileuszowy

i kom:
koncert

Geneza faszyzmu. Mussolini. lnni reprezentanci faszyzmu.
Faszyzm i kulture, Państwo faszystowskie. Faszyzm, Katolicyzm,
Nacjonalizm.
Dzieło
faszyzmu,
Faszyzm
a zagranica,

stosowany

$

ė
$

Thć

$$

bie artystycznym w hot. Polonia. Na
herbacie obecni byli prócz gości za-

granicznych

liczni

przy

anemji,

Purgativ

F. HOESICKA,

$$
$

czysty

działające,

6,

Warszawa,

i z żęlazem

nieszkodliwe

Magistra

A, Bukowskiego.
organizmu, łagodniei szybko

dla

dorosłych

Spredaż we wszystkich

aptekach

i składach

oraz dzieci.

aptecznych.

Wszystkie wyroby
naszego
laboratorjum są
zaopatrzone w czerwony
podpis „A. Bukowi markę

ochronną

trójkąt ze statywem.

W. Z. P. Wilno 3 lil 1926 r. Nr 10. Reg, Min.

Zdr, Pub, Nr. 228.

Akademickiej,

|

J. K. Iłakowiezówny,
dowied:ieć

е

się

można

ciekawych

rzeczy

o

właściwościach

przywiązanych do imion męskich i ksbiecych.
ZABAWNE i MIŁE WRÓŻBY w formie artystycznie

CENA

przedstawiciele

Ksiegarnia

polskiego świata politycznego.

uznając

iż niedostar=

czanie zwłok żydów do prosektorjum
wywoluje mniemanie,
jakoby
tylko
wyłącznie zwłoki
chrześcjan
mogą

być materjałem doświadczalnym, powoduje brak materjału doświadcza'-

legów medyków

krzywdzi

wogóle,

nami a żydami,

co ze

wywołuje

w życiu

kiem,

zamęt

swej

był Plac Saski bez

pomnika

księcia

grodę.

Stało

się jednoi drugie: p. Szu:

charakteru

udanej,

:

4 złoty.

noc z czwartku

sobotę

na piątek, noc z pią:

mając

w

zx mnie dobrego poskąpisz słówka?»

pośrodku

Z

Jemu się książę Józef odkłonię
«Ja, mój marszałku, o każdej dobie,
Zem zginął w Elstrze winszuję sobie,
Niechby
Bóg życie przedłużył moje,
Nie stalbym oto gdzie teraz stoję!»

miasta... siedm dziesiątków projsktów
na” pomiiik wileński Mickiewicza! Inne
by miasto oka nie zmrużyło od we:
wnętrznego poruszenia,

Ot, taka Warszawal

nym Placu

Po odzyska-

Saskim, wolnym

boru, wciąż chodżi w kólko
do nocy,

niemogąc

od So:

od rana

do syta nacieszyć

sięl To mi miasto, to
ność!
- A nad odzyskanym

mi impulsyw=
placem domi

:

nuje (jak piszą
warszawskie gazety)
konny posąg księcia Józefa. Na prze-

pysznym bachmacie siedzi sobie oklep,
w rzymskiej

todze—i

ani drgnie. Koń

podniósł nogę jakby ruszyć miał — a
nie rusza.

Bo czemże

by

Saskiego Placu skinieniem dłoni

już teraz

pena

„diuta”

ców

w

Wacława

Szymanow*

strony

uniemożliwiający _ normalną

pracę; wreszcje
zamknięcie
prosektorjum jest nieuzasadnioną
krzywdą
dla kolegów 1 i Il kursu medycyny.

Wobec tego zebrani akademicy
zwracają się do JM p. rektora USB,

jak

i

żydowskich.

„nie do pracy prosektoryjnej narazie
wyłącznie kolegów chrześcijan, a kol.
żydów tylko
w
miarę. dostarczania
zwłok żydowskich, uważając, iż tylko
w
ten sposób
społeczeństwo žydowskie prędzej
zrozumie
konieczność
przyjęcia na siebie obowiązku
dostarczania odpowiedniej ilości zwłok

dla

potrzeb

swych

przyszłych

le-

K.

Rewizja procesu kapturowego.
BERLIN.
prywatny

rowym

nie

12XI. PAT.

w ostatnim

w Landsbergu

o

Oskarżycie

procesie

rewizję wyroku.

kapiu!

wniósł

poda-

Również

prokurator apeluje do sądu najwyższego.
Na dzisiejszem
posiedzeniu

i

sejmu pruskiego frakcja komunistycz=

ua zażądała
natychmiastowego
оё
warcia dyskusji nad. przebiegiem pro«
cęsów kapiurowych, a poseł komuni-

styczny Obuch,

komisji Landstagu

który

jako członek

do badania prze-

politycznych

był

obecny

na

rozprawach w Landsbergu, domagał
SIę w nagłym
wniosku
zawieszenia
w
czynnościach
przewodniczącego
rozprawie
prezesa
sądu krajowego
Weseriuga, z powodu zaciemniające-

karżenia

za oczywiste

pturzystów,

popieranie

Wobec

sprzeciwu

ka.

nie,

wniosek ten wej”

dzie pod obrady dopiero na jednem
z późniejszych posiedzeń,
0 ———

ojciec Gotskalk

Thorwałdsen.

Matka,

A jednak —

pękła ta powłoka su-

ludzi stroni

i nie

lubi

swego

Prymona.

ludzi;

ponu-

paradnie, bo

za

berlińskiego

pana

von

profesora;

już

Uhden

mieszka

we Florencji—ale Thorwaldsen
miał
nieostrożność zobowiązać się, że będzie się nią „opiekował*
na wypa-

dek jeśli by jej

pożycie

małżeńskie

miało być nieszczęśliwe. I oto jest ono,
co się zowie, nieszczęśliwielW dodatku

ma Thorwaldsen
Włoszką

ale

córka

z ową

dwoje

zmartwienia.

Eliza

impetyczną

dzieci.

A tu

Jedno

żyje...

umierają

umarło

Zgryzoty,
kolejno

w Kopenhadze: matka, która gdy syn
odjeżdżał do Włoch ledwie z żałości

ale ani śladu jej nie pozostało w bio- nie dostała

pomięszania

zmysłó

w—iskiego. Jutro to nastąpi właśnie.
rym mrukiem i abnegatem zostanie grafji Thorwaldsena po poznaniu się ojciec. Malancholja,
mizantropja Al
Wśród posągów my i ich twóre na całe życie. Lubi faktycznie tylko jego z czarnobrewą,
0 obfitych depressja ducha wzrastają
u Thorchwili obecnej... Nie wyjdzie-

«

go wyświetlenie zbrodni prowadzenia
procesu i postawienia go w stan osmiecko-narodowych,

F. HOESICKA— Warszawa,

Józefa? Niel Na wieki już wieczne on kalski otrzymał pierwszą nagrodę i list Karen Grónlund, była też rodowitą rowa i zadzierżysta pod
niewieścich
stanął na Piacu Saskim,
jego był odczytany na czwartkowem chłopką, Dunką z Islandji.
|
oczu palącemi promieniami.
Była u
A pomyśleć tylko,
co to był za posiedzeniu zarządu Komitetu BudoOn sam' Bertel Thorwaldsen, do- pani profesorowej Zoega pokojówka,
W byłej Ujezdžalni przy placu moment niesłychanego nastroju, kiedy, wy Pomnika. Ot, list! Cały człowiek stał się cudem, dzięki czyjejś hojno- Włoszka: Anna Marja Magnani. ProOrzeszkowej, zamkniętej tymczasem dwa dni temu, przed pomnik księcia w nim się maluje.
ści w jedenastym roku życia do Aka: szę dobrze sobie zapamiętać to imię
jeszcze na cztery rygle, rozprostowują Józefa zajechał na swojej kasztance
Na całą Polskę poszło od
wczo- demji Sztuk Pięknych
w
Kopenha- i nazwisko. Wije się ono jak nić
przed raj imię i nazwisko: Słanisław Szu- dze. Ojcu pomaga w pracy, bo w czerwona przez całe życie Thorwaldstężałe po skrzyniach
członki: białe marszałek Piłsudski i powaliła
e duchy posągi... Boże! ile ich jestl... mim defilada a niezliczony tłum jął kalski. Któżby nie był ciekawy: do: domu kuso i krucho, W
17 roku sena,
wa, trzy, cztery szeregi. A same dokoła wźnosić okrzyki, a chorągwie wiedzieć się coś o nim,
szmym,
0 zdobywa mały siebrny medal
a ryЕ Byt podobno Thorwaldsen zosiazewsząd powionęlyl...
Mickiewicze.
wileńskim laureacie?
chło i stysendjum na wyjazd zagra” wił w Kopenhadze narzeczoną — jak
mi
Spokojne, indolentne, tak niesłyA tu patrzeć tylko jak ż wielką nicę. Pomimo tych powodzeń niema utrzymuje Paul Wiegler, służący
Marszałek Józef gdzieś z Sulejówka
Patrzy na Polskę przed nim rozpiętą: pompą
chanie mało impulsywne Wilno nasze
i paradą
będzie odsłonięty krzty radości życia w jego
duszy. w tej chwili za przewodnika po ży«Tobie'n
zgotował
Wskrzeszenia
—przespalo uajspokojniej w Świecie
w Warszawie rozgłośny pomnik Szo: Jakiś go czarny nurtuje smutek; od wocie twórcy pomnika ks. Józefa —
(święto,
tku na

a

akademic-

z

WSRÓD POSĄGÓW
i LUDZI.

ko-

a niesłusz-

nie i bezpodstawnie
chrześcjan;
od
szeregu lat,
Sprawa ta staje się powodem
ciągłych
tarć i powoduje
niechęć pomiędzy kolegami chrześcija-

stępstw

Z tomiku „Qhrdzy Imion Gróżebne”
=

roz-

wiecz.

Magistra

Chambarda
dla osób

ski*

Po wygłoszeniu przemówień

poczęło się głosowanie nad zgłoszonymi
wnioskami.
Ogółem zapadło
8 rezolucyj Ważniejsze z nich brzmią
mniej więcej następująco:
Wiec ogółu
polskiej
Młodzieży

karzy,
:
„ Wiec zakonczyt sią o godz. 10 ej

TYLKO!

stosowane

UWACA:

4

« А. Bukowskiego.
nerwowym
wyczerpaniu i w stanie upadku
ogólnego odżywiania.

podług

Ziółka przeczyszczające,

$
$

zh

DZZWEOEWZWORUKSZE

Hlicerophosphate

w Filharmonji. Po śniadaniu delegaci
zagraniczni udali się na zwiedzenie
Starego Miasta oraz piwnic Fukiera,
gdzie byli podejmowani staropolskim
miodem, poczem na zaproszenie redaktora pisma
„Muzyk* p. Glińskiego, przyjmowani byli herbatą w klu-

CENA

ŽADAJCIE

;

rozpo:

Jednocześnie wyraża pełne zaufanie
do władz USB. i prosi o dopuszcze-

„FASZYZM“

księgarni

i Żyznowski,

chrześcijańskich

Leo-

Str. 168.
Wydawnictwo

Ple-

Turło, Zajączkow-

z prośbą o wydanie rozporządzenia
nakazującego
Sprawiedliwy _ podział
muje gdański oddział British Trade
obowiązku
spułecznego,
dostarczania
Corporation i rozpoczyna swoją dzia«
do
prosektorjum
zwłok
zarówno
łalność w dniu 23 listopada r. b. ;

połączonych z otwarciem

Giuseppe
Prezzolini

którego weszli:

nego, co niesłychanie

le przedewszystkiem _ finansowanie
polskiego eksportu i importu,
przej:

tamże banku p. f. Brytyjsko - Polski
Bank Handlowy S. A, Kapitał akcyj:
ny tego banku wynosi narazie3 miljo"

pold
Kronnenberg,
który
powitał
gości zagranicznych
oraz
przedstawił historję i działalność
Filharmonji

Dąbrowski,

tym czasie żydzi
dostarczyli 4 zwło:
ki, z których
następnie
3 wycofali.
Jak wynika, z przemówienia
p. No:
wakowskiego ilość procentowa żydów
na wydziale lekarskim przedstawia w
„r. 1926—29 proc.

WARSZAWA, 12—XI. Pat. Pre- ny guldenów gdańskich. Brytyjskozes Banku Gospodarstwa Krajowego Polski Bank Handlowy mający na ceformalności

w skład

wako,

w r. 1923—117 zwiok, 1924—47, w
1925 r.—55 i 1926 r.—30 zwłok, W

prezesa Steczkowskiego.

dr. Steczkowski wyjechał do Gdańska w celu załatwienia
ostatecznych

djum,

sektorjum. Jak „się okazuje, ilość zwłok

de-Bondy,

podkreślając znaczenie i rolę jaką
odegrywala i odegrywa
Filharmonja
Warszawska w dziele szerzenia kultu
cych dziś w Polsce pisarzy. Miałby muzyki w Polsce.
on wiele cech i świętego Stanisława
Z kolei składali życzenia pomyślKostki i wojewody Sapiehy, ale mu- nego
rozwoju
Filharmonji pp. dr.
siałby z gorliwą wiarąi miłością Boga Marx rektor wszechnicy muzycznej w
łączyć nadzwyczajną. sprawność do- Berlinie, prof. Bosquet z Belgji, prof.
czesnego czynu społecznego.
Dymitr Szymazanow, krytyk muzycz_ Wszak wszyscy
wielcy Polacy ny z Sofji, Wilhelm Kurz profesor
czasów
minionych
przygotowywali konserwatorjum
w Pradze, Erkkin

przyjęcia do nowicjatu w Rzymie,i
okoliczności towarzyszących Śmierci
Świętego.
:
nie,

z ramienia rządu
naczelnik wydziału
prasowego
M-stwa Spraw Zagranicznych p. Tadeusz Grabowski, dyrektor
departamentu kultury i sztuki M-stwa

młodzieży akade-

chrześcijan dostarczanych do prosektorjum przedstawia się następująco:

COPĘPOPOPCOOPOPOPOOOP

dokonała,
wyzwolona
z
i sprawnie, źe już w
pierwszych fantazja
_ historyczaej
fabuły,
dniach listopada była do nabycia za ograniczeń
przedstawić
już
3 złote w księgarni Świętego Woj- gdyby usiłowała
nie
historycznego
wojewodę
Saciecha w Wilnie!
piehę
ani nawet historycznego św.
Powieść
ta daje w zupełności Stanisława, lecz jakiegoś Polaka z tych,
wierny obraz Świętego Stanisława na których jeszcze nie było, z tych notle tych środowisk, w których uply- wych ludzi, których zapowiadał Przednęło jego krótkie życie. Mamy barw- Świt, a o których niedawno jeszcze
ny obraz magnackiego domu Kost: Małaczewski mówił
w
„Koniu
na
ków w Rostkowie, pobytu w Wied- wzgórzu”— „jesteśmy w drzwiach”.
niu, ucieczki
i pogoni za zbiegiem,
Wyobrażam sobie, że takiego Po"
który przez rodzonego brata na dro- laka pani Szczucka
mogłaby
lepiej
dze
spotkany nie zóstał poznany, nam ukazać, niż ktokolwiek z żyją:

dużą ilość

ski, Bukowski

nowskie.

Wyjazd

w sali Śniadeckich USB.

częły się obrady.
Płerwszy wygłosił
przemówienie Popławski,
który posiłkując się danymi
statystycznymi
wykazał odczuwający się brak trupów potrzebnych do badania w pro-

GDAŃSK, 12—XI. Pat. W]/g doniesień pism,
w
ostatnich
dniach
jego najgłębszą taje- żywocie okolicznościowym Świętego
i co stanowiło
odbyły się narady zainteresowanych kół gdańskich
z
przedstawicielami
Stanisława,
co
w
historycznej
pomnicę, zachęcić cały naród do naślaWARSZAWA, 12 XI. PAT.
Dziś departamentu górniczo-hutniczego M-stwa Przemysłu i' Handlu w sprawie
dowania
tej wewnętrznej
postawy, wieści, z którą wystąpiła po Pożodze.
rezultacie
tych
o
godz.
3-ej
po
poł,
odbyło
się
w uregulowania dowozu węgla polskiego do Gdańska. W
Przy
całej
wdzięczności,
jaka
się
jej
która taką nadzwyczajną i niesłychanarad dowóz węgla polskiego do Gdańska ma być znacznie zwiększony
hotelu
Europejskim
śniadanie
wydaza
takie
dzieła
należy,
nastręcza
się
ną śmierć tłómaczy—to zadanię, któFilharmonji
oraz i wykonywany w regularnych odstępacii czasu.
życzenie. Dotąd
obraca
się ne przez dyrekcję
rę rozwiązuje
w sposób
doskonały jedno
dyrekcję
orkiestry
Filnarmonji
na
ona w sferze faktów historycznych,
ostatnia powieść Zofji Kossak Szczuc- opiera swoją fantazję o mozolnie cześć muzyków i kompozytorów zakiej pod tytułem
Z miłości,
ukoń-

materjały. W granicznych, którzy przybyli do Warczona zaledwie pięć tygodni temu w zbierane i poznawane
Kasperku
puściła
wodze
fantazj, ale Szawy na Uroczystości Szopenowskie
Górkach
Wielkich na Szląsku CieWarw
ciasnym
zakresie
bajki
dla dzieci. i obchód 25:lecia Filharmonji
szyńskim 6-go października 1926-go r.,
szawskiej.
Na
śniadaniu
byli
obecni
Chciałoby
się
zobaczyć
co
ta
a wydrukowana i wydana tak szybko

w

mickiej, przeszło 900 osób.
Nastrój
wśród obecnych poważny.
Po
ukonstytuowaniu się prezy”

pieniężnego,

komitet

akademicki

odbył się wiec akademicki
zwołany
z inicjatywy Koła Medyków w sprawie dostarcząnia zwłok do prosektorjum
uniwersyteckiego.
Wiec zgro-

przyjęto projekt umowy
ze Skarbem
Państwa o regulowaniu obiegu
bi
letów państwowych i bilonu, e) przy
rozważaniu
treści
ogłoszonego manifestu finansistów
_16-tu
państw,

Prasowy

wiec

sali Śniadeckich.

P.P.S. nie pojedzie na Zamek,

a) wysłucha:

is

Zatarg w prosektorjum.

Otwarcie sesji sejmowej.

12XI. Pat. Na nad-

(1275)

—- - -—i pasai

Wśród licznych książek, które się wą

ukazały z okażji

Zebranie Rady
Banku Polskiego.
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Nowy portret Św. Stanisława Kostki.

№

т

8

оРО

2.

psa,

my z tego zaczarowanego koła, jeśli
— Nie pojmuję — mówi raz do
korzystając z chwili między otwar: przyjaciela — jak człowiek dojrzały
Wśród
posągów i ludzi krążą ciem wileńskiej wystawy
Mickiewi- może śmiać się,
myśli uparcie. A wie kto choć cokol- czowskiej a odsłonięciem pomnika
Wędruje morzem
do
Włoch.
wiek o źwórcy pomnika księcia Józefa Szopena
w Warszawie,
z obrazem Gdzieś na morzu
Śródziemnem wio”
— i Kopernika? Należałoby, należało przed oczami marszałka Piłsudskiego zącą go fregatę ostrzeliwują Anglicy
coś wiedzieć.
stojącego konno pod pomnikiem ks. sądząc, że z tureckim statkieim mają
Twórca
odznaczonego
pierwszą Józefa Poniatowskiego — poświęcimy do czynienia. W Rzymie przyjmuje
nagrodą projektu pomniką Mic*iewi- choć garść słów i kwadrans
uwagi go otwartemi ramiony rodak profe
cza dla. Wilna, p. Stanisław Szukalski, osobie... Thorwaldsena,
sor archeologji Zoega. Stwierdza jestale przebywający
w Paryżu,
ao
dnak, że utalentowany
młodzieniec
*
którym, dalibóg, nikt nic w Polsce
jest nad wyraz pod względem
wynie wie wystosował do prof. Ruszczy«
Na Islandii pastorem
był jego kształcenia — zaniedbany.
Nie do
ca list do otworzenia i odczytania na dziad; stolarzem w portowych war: wiary, co za ignorant!
| jakże towawypadek jeśli by otrzymał artysta na- sztatach w Kopenhadze był jego rzysko nieprzyjemny, niedostępny...

kształtach (podobno nąd wyraz
mnych) Anny Marji.
W
piatym
stypendjalnym

foreroku

waldsena.

Ratuje go tylka artystyczna,

wytężona praca.
do Danji —

tworzy _ Thorwaldsen
w
zy: matki. Anna
mie swego Jazona. Arcydzieło! Try- chać.. Uegł.
umil Siawal Canowa, ów nowacze” śmierć.
sny Grek

z

Possagno

Mało go

zachwycony

wyraża się, że młódy Duńczyk wprowadził do rzeźby uno stilo nuovo e
grandioso Niejaki bankier angielski
obstalowuje
Jazona w marmurze.
Więc oto — całą gębą uśmiech For-

żenić się.

tuny!

gów

›

Cóż kiedy 33-letni
istne piekło ze swoją

artysta ma
Anną Marją,

Wyszła

nawet

przecie

zamąż

Wyrywał się jechać

choćby

Marja
Ale

na

grób ojca i

nie dała mu jegryzie
się na

pociesza

przybycie do

Rzymu Ochienschiagera *) i jego admiralja dla słynnego rodaka. Rądzi mu

— Pokaż mi kobietę—odpowiada
gorzko Thorwaldsen—któraby mi ronie przyprawiła!

*)

Qehlenschlager, г

wcale wielką poeta duński.

R

w 1850—ym,
Е

+
-
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przowe

250—260,

bocie

celna a bezroi zamieranie produkcji.

Lekkomyślnie

dokonana

walutowa Grabskiego

reforma

była

ważnym

czynnikiem zwiększającym ilość;bezrobotnych, to też w 1924 r. liczba ich
była znacznie większa niż
w końcu
1923 r. w ostatnich miesiącach
1923
r. wahała się od 524 tys. (oaździernik) do 61,7 tys. (grudzień).
W pierwszej połowie
1924
r. maksymalna
ficzba bezrobotnych
przypadała
na
marzec 110,7 tys. następnie kwiecień
109 tys., w drugiej ześ połowie
гоku wzrastała od 137 tys. (lipiec)
do

150,6 tys. (sierpień).
W

pierwszej połowie

1925 r. przed

wojną celną maksymalna liczba
robotnych

(marzec)

następnie w

bez-

miesiącach

311 tys., 111 —359,8 tys.

tys., 1.1V.—345 tys, 1.V.—3205 tys,
1VI--303,7
tys
1 Vil.—288,5 tys,
tys., 1 1X—251, 2 tys., 1.X

—235,4 tys,
Obecnie chociaż mamy
konjunkturę wyjątkową dla zbytu węg'a wsku-

bę

tek

Sstrejku

wskutek

angielskiego

spadku

naszej

i

w

w jego drugiej

biorstwa, zrobiono ogromny
w zwiększonej wydajności. W

posia-

następnie

po

reformie

jeszcze bardziej po
celnej z Niemcami.
przy porównaniu 2
z 2 półroczem 1924

1923 r.—52 tys. Okres bowiem wojny
celnej doprowadził
nasze
spodarcze do zamierania,

-

życie

ogółem

więc ilość

z

obiegu

monet srebrnych. Na
okólnika Min. Skarbu,

lecz

wnosiły

je

do

kas

skarbowych, przy sposobności doko
nywania wypłat bądź z tytułu zakupu
znaczków, bądź też z tytułu innych
należności. Wspomniany okólnik wy.
dany został z tego powodu, że dużo
monet
srebrnych,
žie bejiowanych,
po dłuższem użyciu żółknie, co wśród

Grabskiego,

boczek

Kto dzisiaj powinien stawić się do komisji
przemeldunkowej,

w

sadło

380—400.

=

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; Kalwaryjskiej Nr 72 do 82, III Stomianki Nr
W. Stefańskiej Nr 4 do 18; Zawałaej Nr 41. 2, 4 i6, Finnej, prawa stroaa Nr od 3 do 7
, Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: włącznie i cały zauł. Carycyński.
ser twarogowy
150 — 180,
masło
niesoDo V
Komisarjatu mieszkańcy ulic:
lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero: Białostockiej Nr 2 do 14, Witebskiej od Nr
2 — 12. Szwajcarskiej Nr od 3:-— 33,
Świę, Świerkowej Nr od 2 do 10 Hokój cała, Zgo'
we 600—700.
ciańskiej Nr 1, Portowej od 2 do 10.
da Nr od 2:do 40; 42, 44 i 46; Bukowej od
Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek,
Do III Komisarjatu, mieszvańcy ulic Nr 6 do 26
Warzywa:
kartofle 8—9 gr.
za 1 kg., Objazdowej Nr 2, 4 618:
Zakretowej
Nr
Do VI Komisarjatu,
mieszkańcy miic:
cebula 50—70, marchew 12—15 gr. za 1 kg., 3, 5, 5a, Suwalskiej Nr 1,2, 3, 51 7. Lubį- Bystrzyckiej do nr 35 włącznie i wszystkie
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. Skiej Nr 1, Piaskowej Nr 5a i 7.
domy ul. Rowy Sapieżyńskie.
©
za 1 kg,
bruklew 10 — 12, ogórki kwasz.
Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic:
300-700 gr. za 100 szt., groch
5060 gr.
za 1 kg., fasola 55 — 65 gr. zal kg,
Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmiętana 180--200, twaróg 80— 100 za 1 kg.,

kapusta

świeża

10—12

za

1 kg.,

kalafiory

szone zostanie rozporządzenie, тоса
którego wszystkie wozy
ciężarowe i
Owoce: jabłka 40—60 gr. za 1 kg., gru- osobowe, autobusy i pojazdy
sama*

= 50 za sztukę,

pomidory 50 — 60

szki

60—120,

śliwki

80—120.

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140
(w detalu), kostką 155 (w hurcie), 175 (w
detalu) gr. za 1 kg,
Ryby: liny żywe 280—300, śnięte 200—
240 za I kg., szczupaki żywe 270-230, Śnięte

rury

parowozy

‚

maszyny

elektr.

maszyn włók.
maszyny rolnicze
bawełna i odpadki

690

1.992

3,074

2.383

6.045
3121
60.863

9.438
3.645
_ 61.437

W drugiem półroczu 1925 r. pomimo wojny celnej z Niemcami przychodziły
przedmioty
produkcyjnego
przywozu za specjalnemi
pozwoleniami, stąd obrabiarek przyszło
wię:

cej w 2-ej połowie
2ej

połowie

1925

1924 r.,

r.

niż

w

mianowicie:

1925 r. — 3.694, gdy w

1924

w

r. —

pierwszego półrocza 1926 r. z porównaniem 1 - półrocza 1925, zarysowuje jaskrawo kon:

39, otręby

żytnie

p.

26 —

28, pszenne

1925 r.

14.251

29618

27939
3316
929
26,101
12.478
71.761

30.463
6,409
1.795
68.738
3341 19
115,214

3.842

15.934

instrumenty

26—29,

Lonayn

ziemniaki 6.50—7.50. Tendencja utczymana, Nowy-York
Paryż
Dowóz słaby.
Mąka pszenna amierykańska 90-100 (w Praga
hurcie), 100-110 (w detalu) zą 1 kg, krajowa Szwajcarja
50 proc. 90—100, 60 proc. 75—95, 70 proc. Wiedeń
60—80,

żytnia

50 proc. 55—60, 60 proc, 50—

55, razowa 35—40, kartoflana 80-90, gryczana
60—70, jęczmienna 55—60.
Chleb pytlowy 50 proc 55—60, 60 proc,
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kę:
Kasza manna amerykańska 150
„Za

1

kg., krajowa 115—125, gryczana cała 50:90,

ok
85—95,
50-60,
jaglana
70-80.perłowa2 80—95,
Mięso

chodowe

skierowujące się z ui. Het.

ną t. j. z ul. Hetmańskiej,

wywozu zboża, inrie zaś wprowadzenia oplat wywozowych. Prawdopo-

są wynikiem dwóch całkiem przeciwdobnie w związku z powyższem mi«
ległych procesów gospodarczych. Za- nister spraw wewnętrznych
zgłosił
produkcji i technicznych do Komitetu
im mierania
Ekonomicznego
Rady
zmian w udoskonaleniu procesu pro- Ministrów wniosek o wydanie zakazu
dukcji. Pierwszy objaw
widzimy
w wywozu zboża zagranicę, motywując

Polsce,
dukcja

drugi

w

Pro- go wzrostem

Niemczech.

tych ostatnich

we

wszystkich

ten podobno

cen

zboża.

Wniosek

na razie nie będzie roz-

patrywany, gdyż obecnie
warunki
gałęziach przemysłu przewyższa przed- atmosferyczne uniemożliwiają wywóz
wojenną

w granicach

tegoż

teryto- na większą

a

100—120,

cząs—powiada— gdy
bela.
I w istocie pije za

wołowe

—

pyczak

‚ 2а

110-140, wie:

43.70
9,—

43,81
9,02

43,59
8.98

26,72

26,78

26,66

30—

Włochy
Belgja

Stokhoim

23,77

29,70

174, —

174,43

— 173,51

127,13
37,77
125,—

127,45
37,87
575—

126,81
37,68
125,26

=
=
Papiery wartościowe.
Pożyczka dolarowa
13,50 75.—
е

»

kolejowa

5 pr. pożycz
1

konw.

*

8750

4025

S

—

5,

?

=
74,34

=

—

fiemskie przedw.
3875
— —
ROEERSTE

wstać w drodzę

SOBOTA

13 Dziś

Wsch. ai, 6 g. 6 m. 25

Stan. Kostki

Zach, sł. a g.

jutro

4 m, 14

l25 poŚw.Józ.
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
Meteorologji U. S. B.
z dnia 12—XI 1926 r.
Cišnienie
| 766
šrednie

będą też i w nocy
oświetlane.
PoPrelegent zobrazował obecny stan
wyższe ma na celu zapobieżenie
jawiedzy i dociekań, dotyczących prokimkolwiek nieszcześciom, które łatwo
blemu konstytucji. — Pojęcie konstymogą się zdarzyć przy
'mijaniu
na
tucji po polsku—więzi,
rozszerza się
wąskich ulicach.
w
miarę
gromadzenia spostrzeżeń.
— (x) Wyłączenie prądu zmienW chwili obecnej należy ją pojmonego
w dniu 14 b. m.
Wydział
waćj
jako , sumę właściwości orgaElektryczny przy Magistracie m, Wilnizmu ludzkiego, jak wrodzonych, tak

na komunikuje,

że dnia 14 listopada

i nabytych. Znajdują się w tym
zespole
cechy nie tylko chorobowe,
będzie wyłączony w mieście, od godz.
ale
i
wszelkie
inne związane ze spraw11 rano do godz. 1-ej po poł.
nością funkcjonowania całego orgar. b, t. j, w niedzielę

prąd

PRACA

SPOŁECZNA

I OPIEKA

zmienny

składek

procento-

ten cel
związki

przez
komu-

nalne, Dla zamożnych województw
Polski Zachodniej wpłacąnie niewysokich stosunkowo składek nie przedstawiałoby większych trudności, @а
województw
zaś
Wschodnich
do
czasu
podźwignięcia
się ich ekonomicznego powstałoby itak niezbędne
źródło pomocy.
Zaznaczyć bowiem
należy, iż województwa te, ponoszące
większe ciężary wskutek
swego pogranicznego położena, nie otrzymują
poważniejszych zapomóg rządowych.

skalę.

o ile chodzi

о

większe

kwoty,

LA

bliższe posiedzenie sejmiku
sprawę
założenia dwuch przychodni wetery<
naryjnych
lekarskich
w
Postawach

zbiorowej na r. 1927 dla robotników

rolnych
(ordynarjuszy, stołowników,
stałych dniówkowych i rzemieślników)

Graz dla

straży

leśnej

(gajowych

innych).

— (k) Bezrobocie na prowincji.
Według danych statystycznych
ilość
bezrobotnych
wynosi:
w powiecie
Wileńsko Trockim—506 osób,
Oszmiańskim 501, Święciańskim— około
2 tysięcy, Brasławskim — 400,
Dziśnieńskim—750, Postawskim — 600,
Mołodeczańskim—300,
Wilejskim —
około 1000. Niewielkie
zwiększenie
się ilości bezrobotnych w powiatach,
tłumaczy się zakończeniem prac
rolnych
1

AKADEMICKA.
Finis coronat

opus

„Ty:

Odnośne fundusze

mogłyby

na czarną kawę
tacyjnego.

iacu Barberinich,

Bezlad tam zapano-

wuje niemiłosierny;

zimno, wilgotno.

spiję

do Psłacu

Reprezen-

obu swoich przyjaciółek.
rozżalona
miss
Seaforth

Na śmierć
opuszcza

djalne studja do Rzymu, przemieszkał Thorwaldsenw Wiecznem Mieście
kilka dziesiątków lat. Zdarza się to,
zdarza...
Wreszcie jednak postanowił zwie:
dzić nieco świata. Trafiła mu się wy-

cięczka

do Lucerny gdzie czas dłuż:

przestworach z dziećmi pobiorą się szkocka panna i rzeźbiarz Córeczka

swemi na ręku, Snem i

Ale czy to go

Śmiercią.

utrzymać

w pała-

cowych zbytkach, a osobliwie wśród

ładu i porządku,
w towarzystwie

Przenosi się do

w ogrodzie,

u

została po niej, Do dziś Złodzieje niszczą mu
i rozkradają
dnia żyje jeszcze w Linzu. Jest to bezcenny zbiór monet. Mała pociecha,
Sędziwa pani majorowa
Stankiewics, że udajs mu się wydać za mąż ElizCzuwa jednak zazdrośna i okrutna A to właściwie do rzeczy nie na- kę za duńskiego pułkownika.

duński. Miss 'Franciszka nawet zgadza się małą Elizkę adoptować...

na ludzkim wikcie, Anna Maijal Odgraża się, ze niech
normalnych ludzi! się tylko
Thorwaldsen ośmieli ożenić,
niskiej jakiejś budy to zabije i jego i Elizkę. I owóż —

podnóża

tarasów

pa-

nieszczęsny

niewolnik sam

ucieka od

Ežy.

Teraz przyjacielem

*

Owóż

sarzem desydujące o

i przybywszy

na

jego najzaufań:

do

zadań

Cechy koustytucyjne i t. zw.

ży

wz-

dy konstytucjonalne występują u czło
wieka od pierwszych dni życia.
W
i wieku szkolnym nabierają wyrazistości.
Lekarz szkolny
zatem może je spo

strzegać, oceniać, informować o swych
spostrzeżeniach wychowawcy. Lekarz
szkolny może

i powinien

powiedzi na cały

dawać

szereg

pytań

od-

po

wstających u wychowawcy.
Wszystko ma swoje przyczyny istnienia, za
tem przyczyny i powody takiego, lub
innego postępowania
dziecka,
jego
postępów w. nauce i t. @,

Przyczyn tych nie można odszukać

w budowie konstytucji.
W ten sposób rozszerzają się horyzonty pojmowania zadań
wychowawców. mnoże
się sposoby racjonalnego oddziaływa”
nia i ustalone być mogą granice wy:

magań zdla każdej jednostki.
Wkraczając na tę drogę szkoła
istotnie będzie sposobić młodzież de

życia.

Wywody

,

prelegenta nasuwają cały

szereg myśli nad aktualnym

tematem

wychowawczym i rzucają Światło na
znaczenie współpracy lekarza z pedzgogiem.
Rzęsiste

oklaski

były

szczerym

wyrazem wdzięczności i uznania słuchac.ów dla sz. prelegenta za wartoŚciowy wykład,
44 — (x) Inauguracyjne zebranie
w sprawie Domu Ludowego w

Wilnie. W dniu dzisiejszym o godz.
7.3j wiecz. w apartamentach }. Е, ks.

arcybiskupa

Jaibrzykowskiego o dbę-

dzie się
ma mocy
zatwierdzonego
statutu pierwsze walne inauguracyjne
zebranie członków
chrzešcijanskiego

domu ludowego w Wilnie, pod pro:
tekloratem J] E, ks. arcybiskupa Ja!
brzykowskiego.
:
Jak wiadomo prezesem komitetu

wykonawczego
tegoż
towarzystwa
jest ]. E. ks. biskup
Michalkiewicz.

RÓŻNE.
nictwa mającego

na celu zobrazowa-

nie pracy kobiecej w; Wilnie, zwracamy się uprzejmie
do wszystkich or-

ganizacyj kobiecych

lub

mieszanych,

do wszystkich placówek pracy kobiecej z prośbą o przysłanie na niedzie-

Ig dn, 14XI o godz. lej p.p. do
mieszkania p. Wojewodziny Raczkie-

i

i,

czupryną.
U Verneta
w _ pracowni: wało, gdy Andersen w gościnę
przyhałas bez końca niemiłosierny, kłócą jedzie, siuchał najświe
żnej Dojet ać
się albo grają na trąbie przy wściek: komitego swego przyjacie
Z krawłem ujadaniu psów... Tak pisał Men- cem kłócił się; ubrania la.
przenicowydelssohn też wówczas
w Rzymie wał—gdyż skąpym był jak
mało kto,
przebywający i obracający się wśród Pod koniec
życia wzmogła się w nim
najrozmaitszych tamtejszych artystów. mizantropja i coraz
bardziej ją! stroA Thorwaldsen zasępiony i

Szy przebył podczas ustawiania jego
ponury,
niezliczoną ilość godzin, albo zalewa w towarzystwie ciotki. Niepiękna i ny Grassalkovics
to słynnego Lwa nad tablicą
razem
Tym
pamiątko: gniotąc glinę w garści, przechadza
się czarną kawą
i dzień i noc pra: niemłoda (nie ciotka, iecz miss sama); Niemka;
zowie się Fanny Caspers. wą gwardji szwajcarskiej Któż nie się po ogrodzie pod oknami huczą:
i
bez
wytchnienia.
Faktycznie sucha, chuda, wysoka; calutka szara Oaa
opro- zna owego lwa, jakby w skale wy: cej pracowni Verneta...
ma 35 lat, on 48. On
jednej chwili
rozkoszy, radości i jak mysz—jak ktoś się wyraził, Obie wadza ją po Watykanie, ona.. rada kutego—jeżeli nie z oryginału to z
Rzymu
wygnała gc— cholera.
Szczęścia
w
życu
nie miał, Boi panie zwiedzają pracownię
słynnego by go zaprowadzić
na ślubny ko: reprodukcji? A wziąwszy raz rozpęd Zabrał się ze wszystkiemi swoimi
zdrowie mu się raz po razu psuje, rzeźbiarza. Zawiążuje
się stosunek bierzec. On rzeźbi dla niej Amora powędrował Thorwaldsen
ze Szwaj- gratami i
To ma oczy zapada, to go reuma- towarzyski; potem obie panie zabie- trzymającego w rączce motylka. Raz, carji do Niemiec i Kopenhagi, do e p= rzeźbami nafregatę „Rota” i
laty morzem popłynął—do
tyzmy łamią. Omal, że władzy w rają Thorwaldsena do siebie, do gdy samowtór szli spacerem do Tri- Warszawy, do Krakowa, wreszcie do
anji.
ręku nie stracił.
Albano i tam opiekują
się chorym nita di Monte osypały ją Świętojań- Wiednia.
W Kopenhadze przyjęto go jak
jednak w
samotni | swojej artystą jak dwie siostry — jak dwie skie robaczki, Thorwaldsen rzucił się
Tam, nad Dunajem,
donoszą
mu króla. Na spotkanie fregaty
wiozącej
zgorzkniały, schorowany, zadręczany matki (jeżeliby rzeczą było możliwą zbierać po jej sukni lucjole z takim o zawaleniu się podłogi w jego wielkiego rodaka wypłynęła cała flotyna śmierć przez Annę Marję, tworzy mieć dwie matki). Potem ciotka i jej j zapałem... z tak daleko posuniętą su- rzymskiej pracowni.
Katastrofal W la. Stolica tonęła w chorągwiach,
swoje arcydzieło: słynny. fryz Alek- Synowica, szwedzki poeta Atterbom, miennością...
drzazgi
poszły
znakomite
figury pa- grzmiały armaty gdy wjeżdżsł, Zaraz
sandryjski dla Kwirynalu. Na szczęście baron Schubert i Thorwaldsen odbyAch, panna Fanny wolała wyjść sterza i Amora. Potłukł się na ka- mu dano «posadę» profesora
a miesz:
przygarnią go i zalokowuje u siebie wają wspólnie długą wycieczkę do za mąż za wiedeńskiego bankiera p. wałki model gipsowy Ganimeda.,. kanie na zamku Charlottenborg. Jedsignora Buti w swoim palazzo To: Neapolu, na Capri, do Sorrento. Ca- Stanisława Dort. Po dwunastoletniem Thorwal*sen wraca do tchu do Rzy- wabne miał życie. Lato spędzał w
mati Tam to 'powstała <Noc> uno- ły Rzym mówi o tem, że niechybnie z nim pożyciu, umarła, biedaczka. mu, Niebawem: nowe nieszczęście, prześlicznej miejscowości Nysoe
pod

sząca Się po

tem

— Organizacja wydawnictwa
— Czarna kawa, urządzana stąraniem Wojewódzkiego Wileńskiego kobiecego. Przystępując do wydaw-

i Duniłowiczach i 2 punktów felczerskich w Kobylniku i Miadziole.
Komitetu V-go „Tygodnia Akademi:
MIEJSKA ka* odbędzie się w dniu dzisiejszym,
— (x) Rozporządzenie
o ru- a nie jak mylnie podano we wczoraj:
chu kołowym przez ul. Hetmań- szej prasie w dn. 14 go. Początek o
ską do dworca osobowego. Na godzinie 6-ej wieczorem. Pozostałe
mocy porozumienia się Magistratu zaproszenia są do nabyciau pp. Gosz głównym komendantem P.P.
w podyń oraz w lokalu komitetu (D/H.
po: Wilnie, w najbliższych dniach ogło- B-zi Jabikowskich).
2

wojewódzkich, z których byłyby
udzielane w razie potrzeby
mniejsze
zapomogi powiatom
i 3) powiatowych, z których przez
wydziały powiatowe byłyby udzielane 'takie
zapomogi potrzebującym
doraźnej po:
mocy gminom.

i

stawicieli ziemian
i robotników rol- kich, ich przydatności
nych w
sprawie zawarcia
umowy ciowych.

— (t) Konferencja w sprawie
wystawy Ziem Wschodnich.
W

w
latach nieurodzaju
lub innych
kięsk) zapomogi zwrotne poszczegól:
nym województwom albo powiatom

nizmu

— _(k) O zawarciu umowy zbio- jego wartości życiowej. Dochodzimy
rowej.
Dnia 18 b. m. w [Iaspekto. zatem poza granicę zmian choroborącie pracy odbędzie się posiedzenie wych i docieramy do rozległej i cie”
komisji polubownej w składzie przed: kawej dziedziny oceny typów
ludz-

Umowa
ta będzie obowiązującą
dla województwa
wileńskiego i po
wiatu Wołożyńskiego województwa
Nowogródzkiego.

wych wpłacanych na
gminy i powiatowe

jak Tam go odwiedza
Byron;
tam po- Włochy. Nigdy już jej więcej Thor*
garsza się mu zdrowie wprost kata- waldsen nie zobaczył.
trzech, ża pię- strofalnie, Samopoczucie — fatalne.
Lecz wyroków Losu nie uniknąć,
Wyrywa go z tego okropnego Nie upłynęło miesięcy
"celu. Najtęższe głowy skandynawskie
parę, już ar«pod stół kładzie, Zjada też trzy obia- stanu przyjazd do Rzymu ze Szkocji tysta jest w pełnej zażyłości z niejaką
dy po kolei
i potem
wysypia się panny Franciszki Mackenzie Seafort
dame de compagnie węgierskiej księż:
w

się

wów-

na

śnięte 60—70,

Z

O sobie też źle trzyma.
— Dobrym jestem tylko

Zapowiedziany

lekarskiego, o „Konstytucji organizmu
ul. ludzkiego* zgromadził na godz. 7-mą

przez

dzień Akademika* zbliża się ku koń:
cowi.
Niebawem minie jak z bicza
przekracza 20 proc.
Pod
względem produkcyjnego, oprócz
tego upadek Wiatr
trzasł!
Kazdy
winien zapytać się, czy
przeważający ) Półn=wschodni.В
dniu
5
bm.
odbyło
się
w
Urzędzie
więc procentu bezrobotnych Polska naszej waluty, co jak widzieliśmy
spełnił
swój
obowiązek:
io znaczy,
Uwagi: Pochmurno, deszcz, mgła, mi- Wojewódzkim zebranie *organiżacyjne czy brał udział w loterji? czy zapisał
zajmuje bodaj że pierwsze miejsce w było konsekwencją wojny celnej z
Ziem Wschod:
nimum
za dobę -|--50C, Tendencoja baro- w sprawie wystawy
Europie.
W Niemczech
np. maksy+ Niemcami,
przyczyniło się do utrud- metryczna stały spadek ciśnienia.
nich, projektowanej na rok 1928, się w poczet członków komitetu? czy
A jeżeli
malny procent bezrobotnych
wśród nienia importu, czyniąc go droższym,
Przewodniczył
z wyboru
naczelnik nabył nalepki «Tygodnia»?
dotąd
obowiązków
tych
nie
dopełaił
wydziału
samorządowego
pracujących w wielkim przemyśle w nasze bowiem ceny wewnętrzne nie
p. Stefan
KOSCIELNA, Kopeć.
—czy zamierza winę swą naprawić?
1925 r. chwiał się od 35 proc. do podniosły się w stosuuku do upadku .
— Nabożeństwo
w WachlaPo dłuższej dyskusji uchwalono Nie zaryzykuje ten, kto grać będzie
19,4 proc.
w pierwszem
półroczu naszej waluty.
rzowej
Parowozowni.
Nabożeń- większością głosów, że wystawa ta jeszcze na loterjil Jak obliczyliśmy
1926 r. maksimum wynosiło 22,6 proc.,
Wł. Studnicki,
stwo w Wachlarzowej Parowozowni odbędzie
się w Wilnie. Następnie, bowiem, zostało jeszcze tyle fantów,
Wilno,
odbędzie
się
nie
o
godz.
9,30
w Angiji maksymalny procent bezrocelem wykonania dalszych prac zwią: że stosunek wygranych można było
INFORMACJE.
w
dniu
14/XI
b.
r.
lecz
o
godz.
9-tej.
botnych w 1925 r. wynosił 12,3 proc.
zanych z wystawą
wybrano komitet zwiększyć. Od dziś już wygrywa co
W
sprawie
wywozu
zboża.
złożony
z
10
osób,
któremu zebranie czwarty los!
wśród
URZĘDOWA
robotników
wieikoprzemystoKto zaś z obywateli
abominację
poleciło utworzyć w drodze koopiacji
wych, przynależnych do związków
— () О fundusze wyrėwnaw“ odpowiednie organy wykonawcze.
czuje do hazardu, choćby loterja akaOd pewnego czasu w Małopolsce
zgłosił do
demicka nim była, niech przynaj:
Szereg cze. Urząd Wojewódzki
zawodowych. Gdybyśmy
wzięli pro- ukazało się żyto węgierskie.
SAMORZĄDOWA. mniej uczęstniczy na matchu akadeMinisterstwa
Saraw
Wewnętrznych
organizacyj
spółdzielczych
i
handlocent bezrobotnych w Połsce wśród
— (t) Przychodnie weterynawniosek w sprawie utworzenia
funrobotników
wielkiego przemysłu
i wych zwrócił się do rządu w sprawie duszów wyrównawczych: 1) ogólno- ryjne i punkty felczerskie w pow. mickim (14 bm. na boisku 6 pp. leg.
© godz. 12-ej), a jeśli i to mu do
sanacji
stosunków,
panujących
w
górnictwa, byłby on znaczniejszy od handiu zbożem. Niektóre organizacje państwowego, z którego byłyby u- Postawskim.
Wydział
powiatowy smaku
nie przypadnie, niech przynormy bezrobotnych powyżej podanej. domagają
się całkowitego
zakazu dzielane w razie potrzeby (naprzykład Postawski postanowił wnieść na naj- wdzieje ciemną marynarkę i uda się
też należy, że bezrobotni

Orłowskiego.

dzień 11 bm. odczyt prof. d-ra Or:
mańskiej w stronę dworca
osobowego muszą jechać odtąd prawą stro- łowskiego Zenona, dziekana wydziału

żywe 260-270, śnięte 150—

KRONIK

wozu produkcyjnego do
Polski
w
1-:j połowie 1925—1926 r. (w tysiącach złotych):
r,

żywe

wice-premjera

celnej z Niemcami. cielęce 150—180, baranie
Poniżej podajemy zestawienie przy- TEISINĖ

1926

okonie

karasie

częta 150—180, kaczki 300 -600, bite 300—
400, młode 200—250, gęsi żywe 1000—1200,
B:rtla,
й
bite 600—700 gr. za sziukę.
Wstęp wolny dla członków klubu
GIEŁDA WARSZAWSKA
i zaproszonych gości.
12 listopada 1926 r.
(n) Ceny w Wilnie z dnia 12 Dewizy i waluty:
listopada rb.
Tranz.
Sprz.
Kupno.
iemiopłody: żyto loco Wiino 43—44
8,99
2%
za 1(0 klg..
owies 39 — 40,
jęcz: Dolary
9,01
8,97
mień browarowy 43 — 45, na kaszę 37 — Hiolandja
360,80 _ 361,70
359,90

przewodnictwem

II półrocze
700
2.636

120—150,

180,

"ników przemysłowych
i górniczych
Niemcy, jak wiadomo, były głów,
wynosi 1,5 milj, procent więc bez- nem źródłem produkcyjnego przywo.
)-+ ec
robotnych w stosunku do robotni- zu do Polski, otóż utrudnione sto- Temperatura
średnia
ków przemysłowych wynosi
obecnie sunki handlowe z Niemcami musiały
Opad za dookoło 15 proc, w lutym zaś i marcu wpłynąć na zmniejszenie przywozu E mm,
| I

Pamiętać

ZEBRANIA I ODCZYTY
— (x) Z odczytu
prof. dra

za

g.

Bosaczkową, nie zaś jak dotąd ul. wiecz. wszystkich
lekarzy szkół
’
Końską. W powrotnej drodze tylko
wszechnych,
część
lekarzy szkół
— Z. klubu inteligencji pra- karpie żywe 250-280, śnięte 160—170, IBszcze ul. Końską do H:tmańskiej.
wozu produkcyjnego do Polski. Po- cującej. W poniedziałek 15 b. m. o
przedŻywe 280-300, śnięte 200—220, sielawa 120—
Niezałeżnie od powyższego
roz- średnich, oraz większą liczbę
dajamy poniżej zestawienie tego przy* godz. 8 wiecz.
w lokalu klubu przy 150, wąsacze żywe 250-280, snięte 150—180, porządzenia będą w poszczególnych stawicieli medycyny. Przybyli również
wozu dla Il półrocza każdego z tych ul. Mickiewicza 17, p. W. Milkiewicz węgorze 350 — 370, płocie 80—190, drobne miejscach tychże ulic ustawione wska- studenci starszych kursów medycyny
zajęci za programową prelekcją swego
wygiosi sprawozdanie z Narady Goslat (w tysiącach złotych):
które profesora.
Drób: kury 250—500 gr. za sztukę, kur- źniki z czerwonemi strzałkami,
poaarczej
odbytej
w
Warszawie
pod
1925 r.
1924 r.

go-

robot-

MIEJSCOWA,

Wycofanie

wszystkie urzędy państwowe
otrzymiały polęcenie, aby nie puszczały w
dalszy obieg
monet
srebrnych po:

żółkłych,

270—280,

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 —
4.00, Il gat. 320 — 350, smalec wieprzowy

wybuchu
wojny
Uwydatnia się to
wywołuje
wętpliwości
półrocza
1925 r. ludności
autentyczność tych monet,
r., co do przy-

materjały i przetw. chem.
nieorganiczne
Mamy blisko 400 tys. zatrudnio- maierjały i przetw. chem.
nych w wielkim przemyśle w zakła- organitzne
dach przemysłowych zatrudniających farby
rury powyżej 20 robotników, 900 tys. w
maszyny
drobnym przemyśle poniżej tej normy środki komunikacji
1 окою
200 tys. zatrudnionych
w bawełna

górnictwie

(0)

pożółkłych
podstawie

widzimy osłabione tętno odnawiania
maszyn i inwestycji. Tętno to słabnie
w ostatnich
miesiącach hiperinflacji,

damy premje wywozowe,
ilość bezTobotnych na 1-go września, jakkol- sekwencje wojny
wiek zmniejszona, wynosi jak widzieliśmy 250 tys., gdy w 1925 r. wynosiła 186 tys., w 1924 r—166 tys, w

—

postęp
Polsce

chociaż 1.751. Porównanie

waluty

KRONIKA

Polsce

połowie kurczyła się. W Niemczech
zostały odnowione
warsztaty
przemysłowe,
elektrytikowane
przedsię-

jak

i Ill. -=358

produkcja

w 1925 r. zwłaszcza

wynosiła 185 tys.,

letnich

zwykle nieco spadła, lecz w sierpniu
zwiększyła
się ze 171
do 175 tys.
1.1X.—186 tys., 11X—195 tys.. 1 X —
213 tys,
1 XII—251 tys, 1126 r.—

1 Vill.264,7

rjum, natomiast

sohab

270—280.

450—480,

Wojna

3

nić od ludzi.

W dniu 74-tej

rocznicy

urodzin

po obiedzie spożytym w towarzystwie Andersena, w doskonałym
hu.

morze rozgądał się. o projekcie poje:
chania do Włoch, nawet powtórzył

parę segės
wyczytanych w gazecie
i—zdecydował się pójść
wieczorem

do teatru. W teatrze

„Griseldis*.

Podczas

dawano

antraktu,

operę
aby

dać przejść jakiejś damie, podniósł
się z fotelu a usiadiszy „z powrotem,
—pochylił się jakby czegoś na posadzce szukał,
— Panu coś upadło? — spytała
dama.

Nie odpowiedział nic.

Zaniesióno

go do zamku Charlottenborg
baronowej skie zabiegi nic nie pomogły.. Lekar.
Bertel

Kopenhagą, w rezydencji
Stampe,
grając w lotto i karmiąc
będzie.
drzemał

ła: Thorwaldsen, jeden z największych
rzeźbiarzy Świata, już nie żył,

Po obiedzie, przy muzyce,
w fotelu, a wieczorami, by-

*) Horacy Vernet, zmarły w 1863—cim
szym jest Horacy Vernei**), mały,
z najznakomitszych malarzy-batalistów,
szczupły człowieczek, czupurny įsk jeden
nietylko
francaskich
lecz
w
malarstwie
stypen- kogut, z siwiejącą, krótko sirzyžoną wogóle.

cz

4

„st
tworzy szereg arji i pieśni Pucciniego, Nie-

ES

Tuo

Iiejski Kiugmato

Komitet Wydawniczy przgnie pod w kojąch miizycznych Wilna: Pozstałe bi
hasłem zupełnej bezpartyjności objąć lety do nabycia w kasie Teatru

<W:zją

po-

numerów

będą

w

roli

z muzyką

Chopina

Kierownictwo

ruzyczne

objął

znany dyrygent Zdzisław Górzyński. Bilety
do nabyca w biurze podróży
<Orbis> —
Mickiewicza 11, dziś do godz. 2 pp. jutro do
godz. 12 m. 30 i odg. 3—ej w kasie teatru
я
«Reduta».
Teatr naležycie ogrzany.
— Poezjo koncert. Z powodu powo:

Gošci garnizonu wilenskiego po-

dejmować

nocy»

gospodarza

gen. Dzierżanowski i Porzerski.

Za

udzielenie

A=

Sali im. Śniadeckich

w

którzy mają

torowi UŚB.

karfoile
proszeni są o zwrócenie

Spółdzielni

Ćwiczenia

sł. 80 — 32 gr,

uł, Zawalna

i MUZYKA,

EAU de CO LOGNE

że z dniem

22 b. m.

opery warszawskiej

Zawsze
Motory,

Artystka od:

i wszelkie

Biuro
ElektroTechniczne

w/g

obstalunki

OSTATNIEJ

przebywają

w Polsce, że Ikwidację

Zjednoczonego, a którzy

ich pretensji do wymienionych

Nie przyjmować

od

Wileńska

Placówka
TANIO.

1908

(aro?

:

Niemiecka

z.

SPRZEDAŻ,

3 m.

na prąd

dać

względnie przesyłać następujące
1) dowód osobisty wystawiony

2) dokument

stwierdzający pobyt

dokumenty:
przez władze

polskie,

interesowanego w

40

stały i zmienny
i ustawiam

walnego

15,

bambu-

toalety, umy-

wszelkie

praktyki

Z

poważaniem

w

Hurt!

6.

{

zakresie

zgromadzeni

mie, Drohobyczu,

Katowicach,

Oświęcimiu, : Poznaniu,

T-wa.

Makowski

Daję

trancaskiego
liczę niedrogo.

Dowiedzieć

zgłoszeń

Detall

MEYNOW

DOMÓW,

zaraz

Swięta

ĄEDANOW,

Helena

wyspa

maleńka.
168

ł wnukiem
Hrabła de Balmin
sztota emigranta, który służył kolejno
państwu
francuskiemu, potem tureckiemu, aż wreszcie osiadł
w
Rosji,

za

panowania

Ojciec Aleksandra
mował

Anny

wysokie

Iwanowówny.

Antonowicza

stanowisko

zaj:

generał-

bernatora namiestnictwa kurskiego.

ło ukończeniu korpusu kadetów Aleksander de Balmin, który stracił ojca

we wczesnem dzieciństwie, został
oficerem pułku kawalerji i w ciągu
dwuch

lat zdobył rangę

sztab rotmi-

strza, gdy nagle zdarzył mu
oczekiwany

się nie-

i dziwny wypadek,

Za

awanturę uliczną z policją, wywołaną
. po burzliwie spędzonej nocy, został
an nagle z rozkazu cesarza Pawła
pozbawiony

szlachectwa,

zdegrado-

wany i, jako piosty żołnierz, zamknię
=. koszarach. Spędził tam trzy dni,
ez ten czas zaszły— już nie tylka

w stosunku do

niego, lecz

dla c:łej

Rosji, jeszcze bardziej niezwykłe, chociaż niezupełnie nieoczekiwane fakty.
Trzeciego dnia po nieszczęśliwej

degradacji de Balmin, zupełnie wyczerpany przejściami tych kiiku dni,
wymęczony fiycznie i moralnie cią:
giem poniženiem, nocemi bezsennemi,
pawłowskich
w koszarach
brudem
panującym, wczesnym
rankiem
wyprowadzony
został
z całą rotą na

ćwiczenia, Lecz oddział ich nie doszedł do „Carycyna Ługa" i nagie
zatrzymany
prospektu.

zosiał koło Newskiego
Oficerowie
szeptali coś

Wyd: c:

Ffnołszaw

na

pod

cen obecnych i
nieruchomości.

\Щю{{?& 24
Tel. Nr 1038.

połudnu.

Sk

Pa

Dans

solidnego załatwienia.
Wileńskie Biuro Komisowo Handlowe,

rządca, —

Hanui NSA
&

CRA:
POPYT)

niniejszem

obwieszcza

o sprzedaży

(Dz. Urz. Nr 87

z przetargu

publicznego

o poborze

użytkowego,

Gdańska 6, tei, 9:05

cje właściciela.
Obeznany
doskonale
z

gospodarstwem

siennem,

daniny lasowej,

Starostwo
atników do
em dnia 13
urzędowych

dyspozycji Rządu: Przetarg odbędzie się ustny i za pomocą ofert pisemnych w Urzędzie Starostwa w Głębo!
grudnia r. b. o godz. 12ej. O szczegółach i warunkach sprzedaży informacje można zasięgnąć w godzinach
w Starostwie w Głębokiem.

czasie
Urzędu

=

Imiętaż i nazwisko
A
właściciela

i
Nazwa majątku
| Las położony |
»
leśnego

lasu

Oddziałów

Вап-

Bydgoszczy, Cieszy:

Zi
w gminie

Rodzaj
drzewa

>

Ilość
w

m.3

jednostki
8
wzłoych

Suma

ogól-

na” wywo”
w

awcza
złotych

kuchni,

rolną,
—oraz gospodarstwem
leśnem. Posadę może
objąć w każdej chwili.
odpisy
z Na żądanie

Zgłoszenia

świadectw.

referencjami.

Prozorockiej

|- sosna

Pod+

3438

344 |

345

3.75

2358

236

świerk

50,1

4,15

Do 1000 zł
wynagrodzenia

Gdańska6, telef.9-05

„ZACHETA“

za rekomendację

i

pretensji upływa z dniem

solidne

ectwa. Wiad.

al.

=
й
cji kolejowej

świa:

Tumiłowicka |

Pieresieczyno

sosna
šwierk

262 '

ч

ь

»łądz.

olcha

78

Sukc. Korsaka

Równe-Pole

Tumiłowicka

olcha

554

3,75

2078

208

r

OAI

km.

gwarancje

Binro

Komisowo » Handlowe

ną 2

Glennie,

Mickiewicza 5 m. 10

PO

St. Podświle
20 km,

K

6

:
D

t

I.

K

LZ, KONBGZNY

Ё

Choroby zębów, chi,.
rurgja jamy
ustnej

J | Sztuczne zęby.

Porce

do wynajęcia suchy | lanowe korony, _ М!
jasny z wygodami | ckiewicza 11—8. Woje
ul. Kalwaryjska 21, | Skowym i urzędnikom

- „T.

(—) M. Staniszewski
Starosta Dzisieński

sobą, zdziwieni bardzo. Wtem siejszej na apopleksję. Pójdziecie zło” Jeszcze wigilją dnia tego wisiał nad z oddziałem żołnierzy do Aleksandra
go, razem z innymi
na przeciwległej stronie Newskiego żyć przysięgę synowi jego Aleksan- spiskowcami cień kajdan i kata. Lecz i aresztować
ukazał się człowiek w okrągłym — Ка- drowi Pierwszemu. Ćwiczenia dzisiaj 12 marca opinja ogółu przybrała t2- spiskowcami.
że mordercy nietylko Bi Morderstwa dokonali: Mikołaj Zupeluszu. Człowiek
ten krzyczał coś się nie odbędą.
Dostaniecię
wódki. ki charakter,
nerwowo. Aleksander de Balmin przyI skinąwszy głową oficerom, Palen- mięli zabezpieczony spokój, lecz z;- bow, książę Jaszwil, Tatarinow i Skoglądał mu się bacznie:
za okrągłe ka- kazał jechać.
bogactwo i władzę. rjatin, przywódcą ząś ich był generał
Foryś zaryczał strasz- skali szecunek,
pelusze, za panowania Pawła, zsyłano nym głosem;
powóz
pomknął po Znalazło się wielu, którzy twierdzili, Bennigsen. Mó iono też, iż pieniądze
na Sybir, z nich to bowiem i z ka- mokrym śniegu dalej — w kierunku że należeli do spisku, lub co najmniej, na ten cel uzyskano od angielskiego
mizelek zdaniem cesarza czerpała źró- Zimowego
— ci po kilku posła, który wpływ swój na spiskowPałacu.
Ogłuszony de wiedzieli o nim dawno
dło swe francuska rewolucja. Serce Balmin dojrzał, jak hrabia von der dniach dopiero
zaprzeczać swym ców wywierał za pośrednictwem swej
de Balmina uderzyło silniej pod wpły: Palen, mimo zimnej pogody marco- słowom zaczęli. — Рож!аггапо
sobie kochanki Żerebcowej, siostry Platona
wem radosnego i strasznego przeczu- wej, zdjął czapkę i wytarł swe og- przypuszczenia i plany na przyszłość. Zubowa. Były wersje, iż wszechwiecia. W tej chwili ukazał się szybko romne czoło chustką.
Mówiono, że Palen ma zamiar dzący Bonaparte dowiedział się o
pędzący powóz, zaprzężony w sześć
wprowadzić w Rosji rządy konsty- spisku kilka dni przed jego wykona"
Żołnierze milczeli.
koni, z woźnicą w
narodowym ko— Skądby miał umrzeć? Wczoraj tucyjne, że Platon Zubow posyłał do niem, i gońcy pierwszego konsula
do Pestjumie i głośno wołającym forysiem, zdaje się, był zdrów, — zauważył w bibljoteki korpusu kadetów po „An: Śpieszyli, jakoby, z Paryża
—wszystko to było również najsro: końcu jeden.
gielską Konstytucję* Deolma,
Opo- tersburga — aby ostrzec i uratować
żej zabronione. W powozie siedział
— Cóż to tak przysięgać? Jednemu wiadano nawet, że pułkownik pułku Pawła Г. Nikt nie wątpił, że teraz nalzmajłowskiego Mikołaj Bibikow wy: stąpi ugoda z Anglją, a Francji wynieruchomo generał o twarzy
rozu- przysięgać trzeba.
mnej i chmurnej, bladej, zmęczonej,
stąpił z propozycją wyrznięcia. całej powiedzianą zostanie wojną (wydany
— Służyć trzeba 25 lat...
już został rozkaz, by zatrzymać kojakby po wesoło spędzonej nocy.
— A cóż to nas obchodzi. Będzie rodziny cesarskiej.
Aleksander Antonowicz poznał odra- wódka i to dobrze!
De Balmin
minął ĮRoždiestwief- zaków, wysłanych przez Pawła I dia
zu wojennego gubernatora Petersbur=
pala- zdobycia Indji), Mówiono nawet, że
— Dla nas, wiadomo,
wszystko skie wrota na lewo od cerkwi
ga, hrabiego von der Palen. Żołnierze jedno, ale ot «ich błagorodja».
cowej i wszedł temi samemi krętemi francuski poseł, składając ostatni hołd

pewne

Wileńskie

lat 7 przyjmę do | Ad. Mickiew cza 21,
wspólnej początkotel. 152,

St. Podświie

290

й
'na

S

15 — 17 klm.

22

с

Gotowrk ę
DOGODNIE

Stacja Podšwile

3.20

Lokujemy

ES

z

Hornowo-

sprzedamy

folwarczek
za 2.000 dolarów.
D Handl-Kom.

E_ | Odległość od sta-

4.90

Wilnem

tanio

ne od 15 b, m.
Mickiewicza5 m. 10
od 2—4.ej,

х

659,2

do

Grudnia 18. pod 59,144

—

Chłopczyka
Ostrów

Oferty

Rydza Śmigłego 42—4 <Par> Poznań, ul. 27.

dam

=
5

na:

buraczanem

służąca i księgowością

potrzebna

OBIADY
zdrowe

oddanego przez

praktyki,

syn byłego ziemianina

pokoi

poszukuje posady
rządcy samodzielnego,
kontrolera na folwar*
ki, lub pod dyspozy-

21, tel. 152.

poz. 676)

drzewa

kawaler,

lat 30, 6 lat

poje-

młoda inteligentna
miłej powierzchowności znająca się na

łąki.

ERO

za
hipotęcznego
Zupełna
gwarancja

najdogodniej
H-K <Zachęta>

Administrator —

„ZACHĘTA:

dobry,

gwa.

lokuje

Gdańska 6 —
tel. 9 — 05.

majątku,

mieszkalny

mocne

rancje

poszukujemy @а
solidnych Klijentów
Dom H.-K.

blisko kolei. Dom

WODNYCH,

oraz

oprocentowanie

D.

i mniej-

yficzych

: OŚRODEK

Na żądanie oceniamy iachowo podług
AD
Wi,

szych

się 9—11

lobrego

OŚRODKÓW,

Likwidację pretensji obywateli polskich, przebywających obecnie jako
emigranci zarobkujący we Francji, przeprowadza równocześnie Bank Związku
Spółek Zarobkowych, Oddział w Paryżu, 82 rue Saint Lazare.

MAREK

GOTÓWKĘ

Magistratu,
omówienia

większych

Mickiewicza 42, m, 11.

GOTÓWKĘ
+

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 6:Vil—23 r.
Dzisieńskie

Kołomi, Krakowie, Lubl:nie, Lwow e, Łodzi,
Równem,
Stanisławowie,
Tarno
w e,

Ostateczny termin przyjmowania
15 stycznia 1927 roku.

ponowne

MIESZKAŃ

korepetycję,

udzielali lekcji

Przemyślu,

Wilnie i Żywcu.

na

W razie niepr zybycia dostatecznej SA
AS
następne
bez
wzgłędu na Ilość obecnych,
odbędzie
się tegoż dnia o godz. 7
| >

słynna

potrzebujemy
S

KORPS

l м

walne

rano i 2—4 po

ZRÓDŁO!

FH
,,

być z utrzymae
niem
dla
solidnego
mężczyzny.
Portowa
23 m. 24, od g. 5—7

e w dniu 19 b. m.

obecnie

Iwaszewska Leontyna

Krajowego: w Białej, Białymstoku,

uży pokój
ume»
blowany
może

161

posady biuralistki.

swoim

tei. 277.
Ww. Zdr. Nr. 31.

i

b. członków

przybyć

chor.

ы м'}&і:„“:‚,'&дд

WRÓŻKA - CHIROMANTKA

NAJTANSZE

,

prosi

i

DRÓG MOCZ,

domowe

mentów

ku Gespodarstwa

CE,

RYCZNE

i solidne wznowio-

Bujnicki Mikołaj

za pośrednictwem

24, tel.

zgromadzenia

T-wa

spraw

wnuczka Lenormau;
co wróżyła
dla Napoleona: Przepowiada przyszłość, o miłości, sądowe sprawy i t. d.
Adres;
naprzeciw
Krzyża, ul. Mły:
nowa 21—6. w bramie na schody,
Oo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz.

NA RATY!

3) książeczkę wkłsdkową lub pokwitowanie wydane przez jeden z
francuskich oddziałów Banku dla FHlandlu i Przemysłu w Warszawie lub
Warszawskiego Barku Zjednoczonego,
Przy zgłoszeniach listownych mają interesowani podawać
swój do*
składaniu
dokukładny aóres, Zgłoszenia pretensji przy równoczesnem
być także uskutecznione

LLeld
owiczWENE.
owa
KOBIE

dostarczam

o godz. 6 wiecz, w Sali
Dominikańska 2, celem

obstalunki.

lat

ZA

'

NE

ZOPŁC.
d „SKORNE

B.
Zarząd Wil,
[rwa Wz. Kredytu
z powodu niedojścia poprzedniego

Meblowa

i t. d.

Mickiewicza

we Francji jak nprz. dawny paszport zagraniczny opatrzony wizą
Emigracyjnego lub kartę identyczności wystawioną przeż władze francuskie.

mogą

A
eblo-

onpų

Wilno, ul. Mickiewieza

raty.

mahoniowe,

Przyjechała

wypożyczanie,

CZĘŚCI

przeprowadza w swoim Zakładzie Centralnym w Warszawie, przy
ulicy Królewskiej 1—5
Zainteresowani mają zgłaszać się osobiście lub listownie i przedkła-

|D, ZELDOWICZ

Mieczysław ŻEJMO

r.

Zawalna

„ walki

meblowym.

kupno, zamiana fortepianów,
pianin, tisharmonjj.

46 20

WRZE:

R

(Sztuczne Górskie Słońce).

instalac.

i na

kredensy,

szafy,

Sowe,

K. DĄBROWSKA
Wilno,

godz, 9

DOKTÓR

—
O

z 2-ch pokojów eleganckich
wanych z Jany
ST

21, tel. 655

Polska

Posiada salony

falsyfikatów.

od

Nr. 9 m.15

1

się zaprawa

banków

s

MODY

TN

podaje do wiadomości tych obywateli polskich, którzy w czasie
swojego
pobytu we Francji,w charakterze emigrantów zarobkujących—złożyli swoje oszczędności we francuskich oddziałach Banku dla Handlu i Przemysłu

w Warszawie i Warszawskiego Banku

przyjmujė

wejście z zaułku,

Dzwon“

99

Oraz przyjmvje

zę
Radjo techniczne

A
wp Moskwie.)

—

Około

Bank Gospodoston Krajowego

Wykonuje

Akuszerka

Wi Smiatowska

współwłaściciel

ul. A. Mickiewicza

Żyrandole,

artykuły

istnieje

Wilno,

POZNAŃ

Т

i

na składzie:

Wentylatory,

Piecyki

HENRYK ŻAK

Odbiornik

B. Ławrynowicz

krojczy

firmy «K. DELLOS»

Telefony, Żarówki, Rondelki, Żelazka,

`

от

(były

DO WYNAJĘCIA, al. Wilefska 14m.4 | | 94 10-15 0d5-8 w.

Sprzedaż

| Popierajcie Tydzień Akademika.

i oper zagra-

ŻEJMO.

DOKTOR

sportowe.
rozpocznie

KRAWIEC
MĘSKI

SKONCENTROWANA

sportowa
pod kierownictwem
profesora
eyssenhoffa. Treningi odbywać się będą
we własnym lokalu przy ul. Bakszta 11 w
niem wyjątkowem.
poniedziałki i środy od godz. Bej wieczo«
— Niedzielna. popołudniówka. W rem,
A
niedzielę o g. 4—tj pp. po raz ostatni <We:
Wszelkich intormacji dla nowowstępująsele Fonsia> z K. Wyrwicz-Wichrowskim w cych, oraz starych członków
udziela sekreroli Mrozika,
tarjat Związku w poniedziałki, środy i pią:
— Występy Ludwika Solskiego. Ge- tki od godz. 7.ej do Bej.
njalny ertysta Ludwik Solski po raz pierwTreni
poprzedzi
dwukilometrowy
szy wystąpi na.naszej scenie we wtorek dn. cross na akrecie w niedzielę 14 b. m, 0 į
16 b. m. w swej świetnej roli w komedji godz. 11 min. 30.
Mol era <Skąpiec>.
Zbiórka lekkoatletów przy byłem boisku
— Poranek w <iutni» Jutro w nie: A. Z. $. na Zakrecie.
dzielę d, 14 b. m. wystąpi na poranku Wil.
T—wagFilharmonicznego w <Lutni» znana
Marja Budziszewska,

Zw. Ziemian
1, tele 1—47.

Nr

- „Często našladowany, lecz n. iedości-*
śniony oryginał wody Kolońskiej

Akademicki Związek Sportowy w Wilnie podaje do wiadomości swym członkom,

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś
wescły <Klub kawalerów — *M. Bałuckiego,
który cieszy sę na naszej scenie powodze-

śpiewaczka

się w tej sprawie do

Rolnej Kresowego

SPORT

Całkowity dochód z Akademji zł. 141—
50 gr., wydatki organizacyjne 61—18 gr.
Na bibijoteczki szkolne PMSzk. pozostaje

nicznych

sż

nastrojowei humorysty:

gi oraz dekiamacje

.

TEATR

na sprzed

czne znanych autorów polskich.

Jego Magnificencji Panu Rek:

Meczysław

1-tej i w inne dnie o godz. 5-tej,

|

WT

Rolnicy!

— Podziękowanie. Zaiząd Kola im.
Emmy Dmochowskiej P. M. Szk. Z. W. skła:
da wyrazy głębokiej wdzięczności. J. E. Naj: dzenia urządzanych Poez,o-wieczorów arty:
dostojniejszemu K. biskupowi Wł. Bandur stki dramatycznej Wandy Modzelewskiej od:
skiemu, WPanu Profesorowi K, Chodyniec: będzie się w niedzieję dnia 14—go listopada
kiemu, Pani Janinie Sumorokowej, Pani Br. b.r. o godz. 6—ej wieczorem w sali Tow.
Gawiońskiej oraz młodym Chórom obu na* <Lutni» przy Teatrze Polskim ul. Miekiewiuczycielskich Seminarjow za łaskawy współ cza 6 jeszcze jeden taki wieczór, na którym
udział w uroczystej Akademji ku czci Króle» utalentowana artystka wypowie wohec mło«
wej Jadwigi w sobotę dn. 6—go list, b. r. dzieży szkolnej i dorosłych wesołe monolos
USB.

na składzie

Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161.

jest wstrząsającym

— х muzyką Owniiowa.
oprócz tego diyeriissementskładający się 12

$

o godz. 3-tej, w soboty o godz.

posiadam

GI

goście wyjadą

warszawskim

W niedzielę i święta

do telefonów wewnętrznych

30,“

DE ak

aktowe:

SŁUCHAWKI

a

ką dramatyczną, dzięki czemu jej produkcje
w tańcach charakterystyczno-dramatycznych
nabierają niezwykłej ekspresj;, choć i jako
tance: ka klasyczna nie ma dziś sobie równej
na obu półkujach jej słynny taniecpanto-

iekiord.

Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr.

SEANSÓW:

APARATY

amerykańskie
« Western»
do nowej centrali

w niedzieję i święta od go dz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m.

temu, że jest również doskonałą artyst»

dramatem, pozostawiającym niezapomniane
wrażenie.
W programie między inn. dwa balety I

i Ostrej

Mary

TELEFONICZNE

tace

чодвт

man

N*
"r
Piekf

4

po którym

ciągiem

się w Te-

stawienie baletowe z Margaritąi Valentinem
Froman.
Margarita i Valeniin Froman b. primabalerina i b. baletmistrz Teatru Wielkiego
w Moskwie objechali już całą Amerykę i
Europę, gdzie Święcili zasłużone tryumfy.
Olbrzymie powodzenie występów w Europie,
jak i w Ameryce zawdzięcza Margarita Fro-

15—16 ej wizyty i o 19-ej | «Bachanalja»

Bramy. Od
obiad,

Anny

POCZĄTEK

słynna

serj

PO

nie Katedry, kośc. św.

14—go b.m,

BILETÓW:

VERNO
artystka

2-.h

AS S SS

pod dyre: cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.—Ostatni seans o godz. 10

Or*iestra

CZYNNA;

atrze «Reduta» (W. Pohulanka) wielkie przed-

mina «Śmierć łabędzia»

Zwiedzanie miasta. O 14:tej zwiedze-

CENA

roli

ff

ARIANE

gosłowiańskich. Program pobytu gości przewiduje:
śniadanie w kasynie
garnizonowem
o godz. 8 min. 20.

dnia

o godz. 8 m. 15 wiecz. -dbędzie

KASA

R
głównej

świetlany

ER El

(1275

A

ju-

i jutro w niedzielę

o»W

DOROTA

265

między

zniżką.

w. Z. P. 4503.
pac

wycieczka wojskowych

13—go

||

KULTURALNO-O ŚWIATOWY

12 m.30 pp. Ceny miejsc od 2 zł. do 20 gr.
— Słynny zespół Margarity Froman
w Teatrze «Reduta»,
Dziś w sobotę dn.

Dziś będzi:

Н

Początek o g. SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5)

WPA

do Wilna

Polskiego

od 1Il—ej r. do 9—ej wiecz.

ЧАЧА РИУ

swem wydawnictwem całokształt życia kobiety wileńskiej i zapoznać z
niem szeroki ogół w Kraju i zagranicą, co znakomite
może oddać przysługi wydzjności
i materjalnym warunkom pracy kobiecej.
Osobne wezwania będą rozsyłzne
de poszczególnych
zrzeszeń, niniejSza prośba, za uprzejmem pośrednictwem prasy, zwrócona jest do tych
organizacji,
które przez przeoczenie
wezwania nie otrzymały.
— (t) Przyjazd
wojskowych
Jugosłowiańskich.
W dniu jutrzejszym
pociągiem
rannym przybywa

||

raf

шэц

PZ

ша

EO

Warszawa.

na

Nr

Kowalski,

przedstawicielki

о

Ap.

swej

informacyjno - organizzcyjne zebranie.

*

Asa
k
k si

wiczowej

О

spokój Bennigsena,
który
wydawał
rozkazy podczas morderstwa, jak
poiu
bitwy.
Opowiadano
okropne

szczegóły znęcania się
słowa

Palena

nad

podczas

:

trupem:

kolacji

)

Spi»

skowców „pour faire une omelette
il faut casser les oeufs* — były przez
pijanych oficerów dosłownie
wyko*
nane.
Strach ogarnął de Balmina. Wy:

szedł z sypialni i wszedł
niego pokoju,

którym

!

|

do sąsied-

—w

dziwnym

!

tym pałacu,— była mała holenderska
kuchnia. Pusto tu było. Tylko w kącie, na taburecie, z głową
oparią o
płytę, siedziała księżna Anna G.garina, kochanka zabitego cesarza, i głu-

cho, beznadziejnie łkała. Dwudziesto»
letni de Balmin poczuł
naglę niezrozumiałą litość dla tej brzydkiej kobie«

ty, która była jedyną na Świecie isto-

tą, jeśli nie liczyć dalekiego,

i

tajemniczego

Mackiewiez

Generał zatrzy”

Oilicerów

— Pedastor w/: Czzylaw Karzowski

to stary cesarz

nie bar:

Odpowiedzialny

schodami,

za ogłoszenia

któremi

Zenon

weszli

Ławiński

mordercy,

Drutarnia

, *.cawaic twa

żałowała

Szalonego

silnego

która„

cara. 4%
zwłokom monarchy, niby niechcący,a Hrabia chciał powiedzieć jej
coś do*
mał powóz, zawołał dowódcę roty i dzo pieścił.
na bel ćtage Michajłowskiego zamku. naprawdę umyślnie, żsuną! z jego brego, jakieś poc eszające słowa, lecz
wychylając się z powozu powiedział
Po dwuch godzinach, odprowa- Zaduszony cesarz leżał na łożu w Szyi krawat, — i straszne ślady Szar- nic takiego nie przyszło mu na myśl,
dy. więc poszedł dalej i biądził wśród
mu coś. Oficer zbladł i przeżegnał dzany niechętnemi spojrzeniami . żoł- sypialni swej
w wojskowym mun- fy Skorjatina odkryły się oczom
się. De Balmin nie mógł powstrzy- nierzy, jechał de Bałmin dorożką z durze gwardj'. ;Twerz jego znaczona żurnych grenadjerów. Ze szczególną przegełnionych
„jłumem
ogromnych
mać
dłużej
męczącego
niepokoju. koszar do łaźni, stamtąd do swego czarno sinemi pręgami, starannie usz- przyjemnością mówiło się o udziale sal zamku.
W sai owalneį, gdzie
Stracił panowanie nad sobą,
dawnego mieszkania — pić szampan minkowana i wymalowana była przez Aleksandra w tej sprawie, przesadza- mieściła się zwykie straż
z pułków
jego
rolę, która
zapewniała gwardji konnej, mówiono szczególnie
a miłość Boską, co się stało? (wieczorem
w _ Petersburgu nigdzie malarzy lecz nieudatnie, Na głowie jac
bezkarność. wesoło i głośno. Otoczony tłumem,
Piotrze Aleksiejewiczu — krzyknął on nie było
można
dostać
szam- miał olbrzymią czapkę, zasianiającą wszystkim winowajcom
z
najprzeróżniejszemi pełnych szacunku dworzan, ze zwyknie swoim głosem, wyskakując z Ssze- pana).
A następnego dnia udał się, lewe oko. Szyję ukrywał duży krawat, Opisywano,
regu ku powozowi.
jak wszyscy, do zamku
Michajłow: Mordercy zebrani byli przy zwłokach. szczegółami, kolację u Pałyzina, еКзре- łym uśmiechem na małych pulchnych |
Dowódca roty i żołnierze zamarli. skiego
— dycję dwuch oddziałówi złowieszcze wargach, stał tam
pożegnać
zwłoki
cesarza B;li oni wszyscy jeszcze pijani,
ostatni
faworyt
na
sia- Katarzyny,
Palen ze zdumieniem spojrzał na mło: Pawła I,
gdyż po zabójstwie dokonali pogro- krakanie spłoszonych wron
książę
Platon
dzieńca, poznał go, uśmiechnął się i
Opowiadaao rych lipach Letniego Ogrodu. Szep- dowcipkując wesoło, a słowaZubow,
W ciągu tych dwuch dni ludzie mu piwnic cesarskich
jego
rzekł kilka słów do
dowódcy poka- w oficerskich mundurach mieli
wol- sobie tutaj różne szczegóły i pogłos= tano, że Zubow przestraszył się bar- witane byty przez otaczając,ch głoś”
ny
wstęp
do
pałacu ł swobodnie ki, często przesadzone. Mówiono, że dzo, gdy kamer -husar Kiriłow,
sto- nemi i zgodnemi wybuchami śmie
zując oczami de Balmina,
w nim chodzić. Na rodzinę duszą całego spisku bzł Palen, który jący przy drzwiach s,pialni Cara, za- chu.
— Chłopcy—zawołał dźwięcznyma mogli
spokojnym głosem. Jego Cesarska cesarską nikt nie zwracał uwagi. Kil. jednak zabezpieczył się: w razie nie- cząt krzyczeć, że monarcha zdołatby
CA
Mość Cesarz Paweł zmarł nocy dzi- ka dni oficerowie byli panami Rosji. powodzenia zamachu, miał się zjawić się niezawodnie uratować, gdyby nie
stanęli na baczność.

szczerze

Bonapartego,

Wilażskie * K vaszrrą

23
j

