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nalnym układom małżeństw
królewskich, młodą parę łączyła miłość. Pożnali się jakoby
przypadkowo.
Ona

lińskiej z coraz nowemi programami
a

w Boersen

Zeitung am

niezamówionych

sojuszu

Mittag nowy

jak w baśni

Wśród

z tysiąc i jednej nocy.

długich,

dworskich

władzę

zwierzchnią

zarówno

nad

monjałów zaręczyny młodej
pary
i
ny plan obrony granic francuskich i niemieckich orąz sprawowałby nadślub cywilny odbył się w Stockhol- zór
nad armjami obu państw.
Stosunek sił zbrojnych Francji do Niemiec

Belgja miałaby

również przystąpić

aby tu z całą pompą królewską Ocze*
do tego wojskowego sojuszu.
kiwać u siebie w: kraju
przybycia
Rehberg zapewnia,
iż tym razem
z uwagi na zakusy bolszewickie
księżniczki Westrogockiej, aby przed- skierowane przeciwko Francji, wspólny front militarny Berlina z Paryżem
biostawić ją narodowi i otrzymać
jest nieodzowny. Autor miał podobno omówić swój plan z francuskimi
gosławieństwo kapłańskie w kościele
mężami stanu oraz przedstawicielami wojskowości.
katolickim.
Po wielu dniach uroczystych przy*
gotowań, po urzędowych
i nieurzędowych komunikatach marszałka dwo-

Zaufanie

ru, poczęli

się

zjeżdżać

zamorscy,

królewscy goście, poczęły nadlatywać
wiadomości
z morza
północnego,

które unosiło już na swych niespokojnych falach krążownik szwedzki,
wiozący

piękną narzeczoną.

do portu Antwerpji

zawitał

Poincare

405u

głosami

Astrid swym młodzieńczym

uśmiechem i wzruszeniem budzi coraz żywsze uniesienie. Jeszcze nie
przyjechała do stolicy, a już wszyscy
ją znają, wszyscy się cieszą, że taka
piękna i dobra,

uzyskał

dla Poincarego.

W

irakcie

dwukrotnie

przeciwko

150-u,

dyskusji

nad

votum

zaufaniai

drugim —

350-u

budżetem m-stwa
pierwszym

razem

głosami przeciwko

300-tu.

700-letnia rocznica

wygląda-

nie było końca.

19--XI. Pat,

pracy,

Wreszcie

ny gość. Serdeczny i niewymuszony
uścisk powitania młodej pary sprzeciwił się przepisom etykiety dworskiej
— lecz podbił im serca tłumu.
Entuzjastycznym wiwatom
i okrzykom
Piękna

PARYŻ,

BERLIN,
tywy

przybycia

Krzyżaków.

19—Xl. Pat. Lokal Anzeiger donosi z Królewca, że z inicja-

niemieckiego Ostbundu,

zwrócił się

burmistrz

Hindenburga z propozycją urządzenia w roku

Królewca

1930,

jako

do prez.

w

700-letnią

rocznicę przybycia zakonu Krzyż:ków do Prus i zbudowania
pierwszej
twierdzy
krzyżackiej
w
Toruniu,
uroczystego
obchodu
pod hasłem
1000-lecia istnienia Marchji wschodniej, Na propozycję tę prezynent Hindenburg zgłosił się. Obchód
odbędzie się równocześnie
w Królewcu i

Malborgu.

jPowrót Tewfik-Ruhdi-Bey'a
ANGORA,

19.X! (PAT).

Minister

spraw

zagranicznych

Tewfik Ruch:

di-Bey powrócił do stolicy powiłany na dworcu przez prezesa rady ministrów, ministrów i licznych posłów. J:k stwierdza urzędowy komunikat

Gdy przybyli do Brukseli nowa
fala powitań i okrzyków. Ludzie się z okazji spotkania w Odesie, ministrowie

spraw
zagranicznych
Turcji i
Rosji
stwierdzili
raz
jeszcze
słuszność
swych
stanowisk
mających
na celu
tłoczą, popychają, krzyczą. Wszystkie
kontynuowanie
wysiłków
dia
zabezpieczenia
pokoju.
dachy domów, nie mówiąc już o
oknach i balkonach, wszystkie latar= ==
Buk
nie, kioski, drzewa, a nawet pomniki
są udekorowane ciekawymi. Powiewa*
ją sztandary belgijskie trójkolorowe i
GDANSK, 19.Xi. PAT.
Sprawa obniżenia poborów urzędniczych w
szwedzkie niebieskie ze złotym krzy:
Gdańsku
została ostatecznie rozwiązana w drodze porozumienia osiągnię:
żem — bogactwo kwiatów, wstęg i
trzepocących
chusteczek.
Czasami tego pomiędzy senatem i związkiem urzędników wolnego miasta Gdańska.
ktoś wyrzucił w górę
zgubiony
w Na mocy tego porozumienia wszyscy urzędnicy zobowiązują się do zre-

Obniżenie poborów

tłoku pantofel. Śmiechy

jakiś osobnik o okrągłych
stoczy się w

poborów na rzecz wolnego miasta,
Zrzeczenie to pozostaje w mocy tak
lub le- długo dopóki senat w porozumieniu ze związkiem urzędników nie będżie

do dalszych prób. Policja jest w rozpaczy, bo nie może się docisnąć do

pomników, ani złotych

Iwów królew-

teraz jako przypaddzielnych dzienniw odwagę tryumfotograficzne.
do ust wiadomości

jak wyglądała Astrid, jak

i

pewnej części swych

sensację i zachętę mógł stwierdzić, iż nadzwyczaj ciężkie finansowe położenie wolnego miasta

tarni — budzi to

chała

2

kształtach

zapale z drzewa

skich, które służą
kowe pegazy dla
karzy uzbrojonych
fatorów i aparaty
Biegną z ust

w Gdańsku.

i żarty. Gdy zygnowania począwszy od 1 stycznia 1927 roku

kłaniała

rączką lub więzią

się uśmie:

powiewając

kwiatów,

białą

jak

jej

poprawiło

się,

będzie zarówno

W

myśl

tego

porozumienia

poborów

zastowane

do urzędników etatowych jak i kontraktowych

pensji zasadniczej,
Obniżenie to obejmuje

wszystkie

do nejniższego stopnia i wynosi

od

obniżenie

lai służby, a dochodzi

do

klasy urzędnicze

w grupie

od

tylko

do

najwyższego

najniższej 14 proc.

13 proc.w grupie najwyższej.

zależnie

W tym samym

Brukseli uczcili uroczystem

przyjęciem

uregulowana

została

sprawa

obniżenia

płac emerytów,

starożytnym

«grande

place» miejskim. Gotyckie i barokowe
monumenty dawnej chwały królew-

Niezwykła katastrofa kolejowa.

=

Przy katastrofie tej 9 osób

nione,

różowych

w swoich

szatach, przyjmowała

hol-

poniosło

Trzęsienie
е

„MELILLA,

19—XI.

ziemi

Pat. Wczoraj

Szkody

w

PARYŻ,

19.XI (PAT).

Wzrost

Nazajutrz ślub kościelny, katolicki

tyni św. Michała i Guduli.

na pozostały ciężko pora:

2

Melilli.

wieczorem

odczuto

Strat

tutaj

w

trzęsienie

ludnościach nie

Rozruchy w Buenos=Ayres

osób zabitych i rannych
kracza 400 osób.

i błogosławieństwo udzielone w Świązastępy wojska na

a

meterjalne dość znaczne.

„Matin*

w czasie

donosi z Buenos-Ayres,

ostatnich

dy i powitania. To kwiaty... ciernie
przyjdą później, wraz z królewską ko: PREDKA TORRE RODOWOCZG GR DODA OPADA
TOnĄ...
SPR

Ciągnęły

śmierć,

ziemi, które wśród ludności wywołało panikę.

skiej zdawały się budzić
ze współ- było.
czesnego
snu i z godną
powagą i
gościnnością przyjmować skandynaw*
ską księżniczkę. Ona „wzruszona
i

przejęta, jak piękny kwiat

rozruchów

RZEKA

że

Brazylji

DARCY ŻOR

floty handlowej

WARSZAWA,

w

liczba

prze-

ZREOORICNE

polskiej.

19—X|, Pat. Żegluga Wisła-Bałtyk w ostatnich dniach

ko: nabyła na wła”ność znaczniejszy tonaż w celu eksportu

węgla z Tczewa
i bszpośrednio zagranicę przez Schiewenhort. Nabyto
6 holowników i 4
kuliomioiy, powiewały barwne sztan- barki, co umożliwi eksport 30—40,000 ton własnem taborem. W związku
dary. jechały wytworne pojazdy kró- z tem postanowiono pogłębić Wisłę przy ujściu narazie do 5-ciu metrów"
niach

lewskie

powożone

armaty

turkotały

i piechofą,

ciągnięte

po szóstce koni,

przez dworaków

Nowelizacja ustawy antyalkoholowej.

w Szkar-

łatnych liberjach.
Piękna sylwetka
WARSZAWA, 19 XI, PAT, Dziś o godz. 9-tej wieczorem zakończono
królewskiej oblubienicy w welonie ze
starych brukselskich koronek, kłoniia w Ms-wie Skarbu całodzienną konferencją jaka się odbyła pod przewodnietwem

wice-ministra

Skarbu

d-ra Góry

w

sprawie

nowelizacji

ustawy

wytworną główkę w podzięce
witającym - tłumom.
:
Czterech paziów, ślicznych, złotc-

anty-aikoholowej i wykonania rozporządzenia. Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie rewizji koncesji na sprzedaż wyrobów monopolowych.

nej szaty przy wstępowaniu na“scho-

Pclscy prawnicy w Rumunji

włosych chiopiąt unosiło

dy gotyckiej Świątyni.
skrzyżowaniem

tren

śŚlub-

Pod stalowem

BUKARESZT,

wiernych szabel gene-

19.Xi (PAT). Prof. Komarnicki

ralicji posuwano się do ołtarza, Krót. odczyt o zasadach polskiego
ko powtórzona

błogosławieństwo

formułka,

i powrót.

udzielone

Znowu

Każdy

myślał lub

mówił: niech im będzie dobrze.
Złote, jesienne liście spłomienio-

ne w słońcu i swej

gzelestnie opadały

ostatniej

krasie,

jak i dnia codzien-

mość

z Kowna,

wiado- kiem sięga

po

jego pomocy
oczywiście z najsilniejszą

że kilka

czele

opozycyj-

Przesunięcia

prawa

publicznego,

a

prof, Hilarówicz o

KE AAAA ZZOZ RO

BOBRY PORZE

CZY

TTT RASA

nego.

Czyż surowe tchnienie Fżycia GU JESTEŚ
ośmieli się zgasić promienny uśmiech

księżniczki

Astrid?

Czyż

na świecie jest przemijające...

wszystko

Aurelja Nagurska.

Wewnętrz-

L
:

ащ

CZŁONKIEM

0

AR

=

p

4

p
>=

w

M.

S, Z.

uczuć litewskich i żądzę zemsty.
Nie zapomnieli o tem interpelanci
i tym razer: załamując ręce nad lo:

cówkach

już dawno

dyplomatycznych, które były

zamierzone.

Przedewszy-

stkiem do Moskwy wyjedzie p. Patek
na miejsce pos, Kętrzyńskiego.
Rząd

Sowietów udzielił już agrement dia
p. Patka. Radca poselstwa naszego
w Moskwie p. Wyszyński, ;który 0-

negdaj przybył do Warszawy, jak słychać więcej
do
Moskwy nie wróci,
że tam tylko w powia*
nem jest, że do interpelacji tej przy* przemilczają,
Również rychio ma
nastąpić
nomii Trockim litewskie nacja na;tępcy pos. Kozickiego
łączyli się również t. zw. „narodow tach Wileńskim
w
cy”, stronnictwo dotychczas przeja- towarzystwo oświatowe «Rytas» po- Rzymie.
Jai mówią, będzie nim vicewiające najwięcej
umiarkowania i siada 94 szkoły początkowe (podług minister Knoli.
zdrowego rozsądku, na czele którego źródeł litewskich). A gdzis Święciańskie okolice, a gdzie
szkoły rządo- Prezydent Mościcki doktorem
stoi b. prezydent państwa Smetona.

«Dzień Kowieński» pisze

w

sprawie:

Jak należało się spodziewać,

honorowym Politechniki War.
iszawskiej.
tylko przyjąć te dwie cyfry (pomija*
fakt jąc Święciańskie) wyniosłoby to okcWARSZAWA, 19.XI, (tel. wł. Słowa)
tej we, których jest od 40—50,

wskrzeszenia
zdemolowanych u nas
w ciągu ostatnich paru lat zaczątków
polskiej sieci szkolnictwa
ludowego
spotkać
się musiał ze sprzeciwem

ło 150 szkół

Gdyby

początkowych.

Licząc

„panowie

życia

nadchodzącą

Litwinów,
to przerachowując na na- ścickiemu.
sze stosunki, gdzie nas jest przeszło

tej

sprawie ukażą się wkrótce w druku)
wypadłoby nam
posiadać około 300
szkół,
t.
j.
pięć
razy
więcej, niż wo:
Charakterystycznem jest, jak dalezatwierce stawka na polskiego „konika* jest góle obecnie Ministerstwo
jeszcze niezawodną w zabagnionych dziło, a z racji czego opozycja sejstosunkach polityki u nas, skoro na- mowa uderzyła w wielki dzwon. A
obaleni

\/

niedzielę

odbędzie

na podstawie danych litewskich, że się urcczystość nadania tytułu doktora
honoris causa chemji
politechniki
w Wileńszczyźnie jest około 100 tys.
warszawskiej
p. Prezydentowi
Moe

szowinistycznych kół litewskich. Z
komedjanckich wystąpień prasowych 200 tysięcy (szczegółowe dane w
i šmierci“

przeńieśli swą akcję do Sejmu.

Memorjał

prof

Kemmerera.

WARSZAWA, 19.X1. (żel. wł, Słowa)
W dniu dzisiejszym
opuścły
prasę
drukarską pierwsze dwa
tomy
memorjału prof. Kemmerera _o sytuacji

finansowej
Dalsze

i

tomy

gospodarczej

ukażą

Polski.

się niebawem.

przecież intetpelanci, jeśli chcą uchc= Konterencja kolejowa polskoniemiecka.
ważeni politycznie panowie £ partji dzić za konsekweninych, jeśli załamu=
p. Smetony nie wytrzymali: jak tu ją ręce nad ilością szkół litewskich
WARSZAWA,
19 XI PAT. Dn.
po tamtej stronie kordonu,
a zatem
wet,

zdawałoby się

dać

więcej

się zdystansować

zrówno*

w oczach «na-

rodu» w uzewnętrznianiu nieprze:
jednania do polskości! To też i p.
Smetona z księdzem Mironasem u
ważali za bezpieczniejsze na wszelki
wypadek i przewidujące, wziąć udział
w parlamentarnej licytacji swej polo=
nofobji przed „ulicą* wyborczą, Dlaczego nie podpisał
interpelacji prof.
Woldemaras,
trudno
nam _ orzec:

prawdopodobnie wiernym jest wy:
głoszonym przed kilkoma miesiącami
w Sejmie zasadom, opartym o tolerancję mniejszości narodowych i pra«
wa ich do zujełnej swobody rodzi.
mego rozwoju.
:
Interpelacja krikszczońska w

26 bm. odbędzie się we Wrocławiu
uważają ją za zbyt małą,
winni też konferencja kolejowa polsko-niemecka
przyznać, że i nam należy się więcej z udziałem
przedstawicieli zarządu
czechosłowackiego. Na
szkół, niż 300,. by nad nami też rąk kolejowego
konferencji
tej
rozważana będzie sprazałamywać nie trzeba było.

Tę

tragikomedję

odegrywa

wa nielegalnego używania przez Czesię chosłowację wagonów górnośląskich

jednak dla efektu, licząc na ignorancję idących tranzytem przez Górny Śląsk
tłumu czytelników,
którzy dzięki ist- do zachodnich portów Niemiec. Jedniejącym stosunkom pojęcia nie mają, na konferencja w tej sprawie odbyła
dwoma tygodniami w
co się ostatecznie za tym tajemniczym się już przed
Pradze czeskiej. Ze strony Polski w

kordonem dzieje.
Interpelacja ta jest tylko
ciągiem

szeregu

antypolskich,
nową

siłą

nowych

dalszym

rem Gronowskim na czele, przedsta«
z wiciele zainteresowanych ;dyrekcyj ko«

wystąpień

zapoczątkowanych
przez

konferencji wezmią udział przedstawiciele m-stwa komunikacji z dyrekto:

„krikszczoniów"

lejowych

oraz

wagonowego

naczelnego

w

komitetu

Bytomiu.

z nastaniem nowego rządu.
Budżet M. 5. Z.
Pamiętamy wszyscy krwawy przewie polskiego szkolnictwa jest bodaj bieg wypadków w kościele św. TrójWARSZAWA, 19XI PAT. Sejmejuż ósmym
atakiem tego rodzaju cy. Teraz interpelacja. Według naj- wa komisja budżetowa na dzisiejszem
spra-

posiedzeniu
rozpatrywała
budżet
M-stwa Spraw Zagranicznych.
Refe-

rował

pos.

Dłuższą

Dąbski

dyskusję

posła Harusewicza

(Str.

Chłop)

wywołał

wniosek

(ZLN)

o skreśle-

drugiej—na
rozmaitość
interesów by, dziś z nastrojem Kowna dobrze nie z pozycji wydatków przeznaczoobecną więk- obznajomione, tego rodzaju antypol- nych na fundusz dyspozycyjny sumy
stanowiących
grup
3-:ch miljonów złotych. W wyniku
szość sejmową. Również jest właś: skie hece są niczem innem, jak par- głosowania
wniosek ten upadł.
Z

ciwością taktyki krikszczońskich stra“
tegów, że obiera się możliwie szczupły
front dla ataku, by możliwie z więk-

tyjiem posunięciem opozycji
stronnictw rządowych.

wobec

pośród
wniosków
zgłoszonych
w
toku rozprawy
przyjęto
wniosek о
skreślenie 370 000 zł przeznaczonych
Charakterystycznem wszakże jest, na
drukarnię oraz wiiosek o zmniej:
szym impetem swych słabych sił u- że nowy rząd kowieński, tak surowy szenie
o 100,000 zł, pozycji rezerw
derzać w jeden punkt owego frontu. wobec ekscesów opozycji, okazuje na utrzymanie delegacji do mieszanej
ze bardzo słabą rękę w stosunku do komisji
się.
obiera
też
tego
reewakuacyjnej
specjalnej,
Dla
Preliminarz
budżetowy
M»stwa
Spr.
nacjonalihasła
lubością
szczególną
antypolskich wybryków,
raczej staje
Zagran.
z
temi
zmianami
przyjęto
w
bowiem
tu
wyznaniowe,
styczne i
po
ich stronie, jak to naprzykład
2.giem
czytaniu.
W
końcu
posiedze:
najłatwiej rozbujać niskie instynkta miało miejsce podczas pogromu
w nia przybył p. wicepremjer Bartel,
mas. Dla
tychże przyczyn
wpierw kościele św. Trójcy.
który
informował się o przebiegu
doprowadza się w Sejmie i w prasie
Następne posiedzenie komisji
Dlaczego—zapytamy — ten „front prac.
do końca hecę niemiecko-kłajpedzką, antypolski* tak modnym jest jeszcze wyznaczono na jutro godzina 10-ia
potem osobno rozpoczyna się awan' w Kownie? — czyżby odpowiadał na- min. 30, Na porządku dziennym

znajduje się budżet M-stwa Roinict=
turę antypoiską, później rozpoczyna strojom nurtującym masy?...
wa i Dóbr Państwowych. We wtorek
się religijną i t. d. da capo.
Bynajmniej. Ogień tej nienawiści przyszłego tygodnia komisja zajmie
M-stwa Spraw WewGdy się uderza w nutę antypol- do wszystkiego co polskie, podsycany się budżetem
nętrznych,
w
czwartek
zaś budżetem
był
w
masach
przez
partje,
zarówno
ską i szczuje przeciwko ziomkom
swoim, Polakom—nigdy w takim ata- te co stoją dziś u steru nawy pańku nie będzie zaniedbaną
przygryw- stwowej, jak ież pozostające w opow nienawiści do Polski
ka na temat tuż-tuż grożącego napa- zycji Dziś
du Polskii insynuowania naszemu prześcigają się obydwie strony jak

w Litwie czynienia dawniej.
społeczeństwu
Araiizując stosunek rządui „mężów
jakichś tajemniczych posunięć i przygotowań.

Czego

spokojny

Litwin nie stanu“

chce dobrowolnie przyjąć na
rę—napędza mu się gwałtem,

interpelacji
w

specjalnie

niniejszej
podkreśleniu

12

szkoły

zakładane

linji demarkacyjnej.

Litwy

do

nas,

musimy

M stwa Wyznań Religijnych
cenia Publicznego.

Posiedzenie
WARSZAWA.

i Oświe-

Senatu.

19.X1.

PAT.

Naj:

za:

bliższe posiedzenie
Senatu
zostało
wyznaczone na dzień
25 b. m.
Na
porządku dziennym znajduje się spra*

na

ludu

sto- wa ratyfikacji traktatu gwarancyjnego
wia- znaczyć, że nie odpowiada on
polsko rumuńskiego.
stra- sunkom panującym gdziekolwiek badź
W Kownie pole:
na tę indziej na Świecie.

chem przed
nadchodzącymi
lub inną część Litwy
<lenkami».

koliczności,

wygłosił tutaj wczoraj

i Rząd.

<kij» wileński. Przy
WARSZAWA, 19,XI. (tel.wł, Słowa),
zamierza się wywołać Według pogłosek, w najbliższym cza«
reakcję zawiedzionych sie nastąpi szereg przesunięć na pla»

pelację w sprawie.. (któżby zgadł!)
popierania „polskiej sieci szkolnej" sem szkolnictwa litewskiego w Wiprzez reąd. Interpelacja ta obudziła lenszczyžnie, nieomal czyniąc Miniza jego straszny
słuszny odruch
oburzenia w społe- stra Czapinskasa
czeństwie polskiem. Charakterystycz- stan odpowiedzialnym, równocześnie

miejcce

organizacji administracji w Polsce. Wieczorem minister Spraw
nych wydał na cześć prawa ków polskich bankiet.

tiumy, okrzyki i wiwaty. Przejechali.DESZCZ
Zwolna
zaczęła odpływać
lud-

ność do domów.

Niedawno _ zamieściliśmy

Sejm

oraz

A

AS

I
ŻW ARCOROC CIT ERTES

dwór i królewskich gości z różnych
krajów. Uroczystość odbyła się na
wspaniałym,

Ostatnie podrygi.

broni na rządzącą pozycję sejmową, nowszych
wiadomości «Rytasa»
na
Zasadniczo
biorąc,
każdy
taki
atak,
by
wdów i sierot po nich pozostałych.
niedzielę
dnia
21
b.
m.
przygotowuje
Przeprowadzona ną tej drodze
re-.
formą płac urzędniczych
w
wolnem mieście,
odpowiadał celowi obliczony jest z się wielki wiec w Kownie i manife.
ma
przynieść
skarbowi
w m. Gdańsku ogólne oszczędności w kwocie 2 860.000 guld. (354475)
jednej strony na tłum wyborczy, z stacje antypolskie. Jak twierdzą osoodd Pk
że
stosunku

śliczne, ogromne óczy z głęboką powagą uczciły mogiłę nieznanego 20!nierza, jak prawidłowy ma profil i jak
LONDYN. 19.X1, PAT.
Dziś zrana zdarzył się niezwykł:
adek
*
bardzo kocha Leopolda.
Niezliczone spresem idącym z Yorku do Bristolu i (wiozącym Sio 150
ež
k
gdy ekspres
mijał pociąg towarowy
idący w przeciwnym kierunku,
odbitki fotograficzne świadczyły zgod- chwili
ostatni wagon tego pociągu wykoleił się i przewrócił na semafor, obalając go
samem.
tem
i
nie o jednem
na wagony ekspresu, Dwa wagony ekspresu zostały rozwalone niemal

Panowie radni miasta stołecznego

— ul. 3-go Maja 5

WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
WILEJKA POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

KDDECK

PRIE

chrześćjańską demokracją,
wystoso+
wały na ręce ministra oświaty inter-

porozu«

cere- francuską jak i nad niemiecką armją. Sztab generalny wypracowałby wspól:

mie. Leopold powrócił do Belgji sam, ustalonoby według stosunku 5 do 3.

nie zwraca!

NES TSS

nych frakcyj, na

pomysł

złożony z francuskich i niemieckich generałów.
ten sztab wykonywałby

TEST

sensacyjny

mienia.

Wspólny

ŚWIR

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

|

:

n-ru 20 groszy

niemiecko francuskiego, za:

W myśl tego projektu Francja i Niemcy po zagwarantowaniu sobie
piękna i wykształcona, wytwornie u- wzajemnej nietykalności granic przed wszelką napaścią z czyjejkolwiek
rocza w swoich dwudziestu
latach, strony, powołałaby do życia wspólny francusko-niemiecki sztab generalny

on szlachetny i dorodny królewicz
—

pojedyńczego

SHONAWOKY: Z

W ostatnim tygodniu Belgja była
francusko -niemieckiego,
widownią uroczystości związanych z
zaślubinami następcy tronu Leopolda
BERLIN, 19 XII PAT. Znany wśród nadreńskich przemysłowców po:
z księżniczką szwedzką Astrid. Farsa litykoman Arnold Rehberg występujący
na łamach prasy paryskiej i ber-

szeroko głosiła, iż wbrew konwencjo*

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

— ul. Zamkowa 80

uiszczona ryczałtem.

POROZUMIENIA.

PROJEKT

SENSACYJNY

Bruksella, w listopadzie.

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

228, drukarni 202

sprzeiaży detalicznej cena

W

z przesyłką pocztową 4 zł.
N r. 80259

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

— ul. Szosowa 172
3-go Maja 64
Gen. Berbeckiego 10
— ul. Wileńska 1

GRODNO — Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSŻZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

listopada 1926 r.

4, otwarta od 9 do 3, feiefony:

z odnoszeniem do domu lub
Konto czekowe w P.K.0.

ODDZIAŁY:

W

ga

znalazło

to

rzekomej

о-

polskie

są

ich omamieniu. Gdyż cały ustrój pań:
stwowy zbudowali kowieńscy . prowodyrzy na fałszywych i nieuzasadnionych podstawach:
pretensji
do
Wilną i nienawiści do Polski. Gdy

w _ okolicach
Stąd już wniosek

wszystko

ną

okłamaniu

mas,

prosty, który wypowiedziany
został dwa te ogniska, podsycane skutkiem
siedem
lat
w innem miejscu, iż zdąża to wszys- fatalnej omyłki, przez
sztucznie
tko do oderwania części Litwy dro- wygasną, — runie całe,

litewskiego,

nym sianem

gnębionego

gospodarczym,

kami, coraz gorszą

miczno-polityczną

podat-

Sytuację

ekono-

kraju, — dają

coraz częściej słyszeć głosy:

nam

Wilno? —

zreszto

mówią,

fatal-

więcej

się

„po co

kłopotów,

że

tam

do

„idealnie

a

Litwinów

wcale niema!*

Ten wyścig

anty-

Polska zbudowane państwo kowieńskie, Ro* polskiej mety* — to ostatnie podryzumie to dobrze zarówno
opozycja, gi kowieńskich satrapów.
m.
Gdy ręka szowinizmu litewskiego jak rząd, tak samo, jak rozumiała to
chce
nas uderzyć,
to przedewszyste już dwa lata temu. Tymczasem wśród

ga polonizacji, gdzie orężem
uczynić tego nie może.

SŁ

ECHA KRAJOWE

2

IO naszych

Jeszcze

sprawach.

Na

Pokłosie prasowe. .

List z Grodna.

Dostarczono nam odezwę Związku

Zatarg w Radzie Miejskiej, — Przeniesienie starosty Rogalewicza:

ludowo-narodowego, którą rozrzucano
w pewnej miejscowości, w której dzia-

— Rada Zrzeszeń Gospodarczych.

ła M. O. W.

— Korespondencja Słowa —

o

QW

(Monarch.

Z Kowna

dowiaduje

wydzierżawienia

donoszą:

się z dobrze

źródeł,

hi szpańskim

o księciu

marginesie

wanych

tytuniu

„Id. Stimme*

poinformo-

iż rokowania

Organizacja Ministrem Skarbu a pewną

monopolu

sfery rządowe

między

W

Abend»

Tymczasem

zgodziłyby się jedynie

na wydzierżawienie

firmą za-

BERLIN, 19 XI. PAT.

tvtuniowegO.

jak i sprzedaży.

związku

produkcji.

z

ge

A

dziś króla

ten,

kto chcei nowych
królewsk
ych

dla

podat w
podatkó

Polski

na

Dziesięciolecie

dwór6.

te wiel.
w

nów, dam dworu |t. p.
kto chce, aby w Polsce było więcej niepokojów i fermentów.

stratą.

Miasto Grodno szczegėlną opie'ą
otacza -dziatwę. Dowodem
tego słu-

żyć mogą letnie kolonje dla
szkół

dziatwy

powszechnych.

Obecnie Rada Miejska ofiarowała
na rzecz Ochronki im. Elizy Orzesz-

kowej 4868 metr. ziemi

Rada gospodarcza

stwarza

- To też

witając

powstanie

której

„3)

Rady

należy przez

życzyć

wała na rzecz Polskiego
Towarzystw

i Żydow

po 2 i pół hekt. ziemi w lesie Pysznowskim w celu urządzenia
tam
w

MIEJSKA

ul. Ostrobramska
Dział

:

skiej i litewskiej wciąż ubiegają się o
przepustki rolne. Charakterystycznym
jest fakt,
że dnia 16 b.m. na jednym
tylko odcinku Druskienik, na podstawie
przepustek
rolnych,
przeszło
osób i z Polski

do Litwy—31

CYKL

19—XI. Pat.

>

dnia 21 Icstopada

BA SD

Piešni

1926 roku

Ludowej
-

odszedł Stefan Żeromski

i tarica
“„ostiumach)
A
i

$ CENY MIEJSC; Parter 80 gr., Amfiteatr 1 Balkon 40

Muzycznych, $

LONDYN, 19 XI. PAT. Na żąda:
delegatów górniczych, komitet

nie

wykonawczy związku górników odbył
dziś popoiudniu
zebranie celem zre-

dagowania

zaleceń

Program

składający

a

sienkiewiczowskich.

Wielkie wrażenie

Ozto-

zawsze

i

wiadając

Lat temu

dziesięć,

pod

Wiadomo

było,

carskim Lemmanem zmarł nagle na anewryzm
serca 70-letni Henryk Sienkiewicz.

czas Wielkiejnocyw Morges — gdzie
była się zebrała wcale licznie kolonja
polska, pomimo nieobecności w Mor-

ofiar wojny

pierwszej

sporo

w Polsce gościł w Mor

ges ze swym

wydania gazet w czariiej obwódce na depczącego
stronie.

żyje! —

„Kurjar Warszaw-

prezesem. 'Otaczało

„obcych

rodaków,

a

ludów

go

łany*

byli wśród

nich

„wielki jaimužnik Polski“ czcinajgodniejszy mecenas Osuchowski, ksiądz

ski” skupiający w sobie w tym wy: Grąłewski, Jan Kucharzewski, Henryk
padku, jak najdoskonalszy rezonans, Opieński.. wielu innych jeszcze,izauczucia
i nastrój najszerszych mas gnanych przez burzę wojenną do kranarodu polskiego.
Nie żyje — pisał ju gdzie serce Kościuszki leży w sta„Kurjer* — największy pisarz polski, rem Rapperswilskiem zamczysku.
największy syn Ojczyzny!
Trudno o
Dłonie ściskając
najprzywiązań”
większy dla narodu cios w tej chwili, szym
doń rodakom, Bogu Sienkieo boleśniejszą i cięższą stratę. Zdaje wicz oddał Ducha,
się jakby kawał

stropu

niebieskiego

Tylko

pęknięcia

zwalił się na nas i przytioczyl nas... doczekał.
Płaczą dzwony, płaczą serca ludzkie...
Hetman

ducha polskiego

położył

kajdan

Polski

Zbyt śpieszymy z obchodzeniem
jubileuszów przywykiszy do tradycyj-

nego ustalania

ich

ściśle

od

narodu

skarbnicy

Wyrok

w

dniu

daty

go-

wobec

zgaśnięcia talentu, du-

już

jubileusze —

tych

walką

myśli po radę, serca

po

mi:

których

wzruszał,

aby

wzniósł

Stefanowi Żeromskiemu pomnik'świad-

wielkiego
się

ziemi twórcy „Trylogji” i Quo vadis?*

nie—wypadać
ne karty

nów”.

pisarza zaczęło,

drastycznie

„Na polu chwały"

Pióro

lecz

wier-

pióro na niedokończo-

odmawiało

i „Legjo-

już posłu-

wydał
Odpo-

dzisiejszym

na

pis:

zamieszczonego

upoważnił

w

w Jugosławji;

BIALOGROD,
ministra

19 XI. PAT.
spraw

Rząd

wewnętrz-

na

dzień 23

rad
okręgowych w całem królestwie. Należy za»
znaczyć, że w danym wypadku
zo-

Wilno,

WARSZAWA,

19Xi, PAT.

W

dn. 18—19

b

m. warszawski

okrę-

popełnił

czyn

swój

pod

wpływem

silnego wzruszenia,

skazałkpt.

Pa-

jednocześnie

na poczet

kary

areszt

prewencyjny

Prezzolini

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

CENA
księgarni

zł

F. HOESICKA,

Myśmy

Ceny

niskie

1 Wojskowym

warunkach

=>

na

NA RATY.
asa

Ś$|

Nowość
Opuściła

prasę

S

wydawniczal
drukarską

i znajduje

się we wszystkich księgarniach
najświeższa praca
Czesława Jankowskiego
KK

zł CZEGZOLKOWEJ szkatulki“
(16 portretów

wydana

w tekście),

z racji jubileuszu 50-lecia

pracy

literackiej

autora.

Zamówienia z prowincji kierować do
„
drukarni M. Latour'a,

CENA 5 ZŁOTYCH.
рЭ

drugie pokolenie; może nawet
jesz:
cze te зате м znacznej mierze, sien-

kiewiczowskie,

3

Ś$| Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.

Warszawa,

RETRZEBNYWOTESZNIEY
PGA

dogodnych

e

6

wielki.

PP. Urzędnikom

od

„FASZYZM”

Giuseppe

Wybór

zaledwie

na

Polska. Było to, naprawdę,

logj:".
Piękna, kapitalna data. Rok 1884ty. Weźmy szybko do ręki kalendarz
zwany
„wieczystym*
i £ zobaczmy

nie się literatury poiskiej pierwsze
usłyszała — nareszcie! — zą«
które

przyjdą.

ski na świat cały.

jedna

kamień Dawida, co do iba wielkoluda
przenie doleciał; gdy zbyt cicho

odezwa-

granica. Zapamiętajmy sobie mocnoi
kolejne jubi- tę datę. Rok 1896-ty,
leusze — «Trylogj». Święcić je będą | Łatwiej „było już odtąd przemaz całym pietyzmem ci, co ipo nas wiać Sienkiewiczowi w imieniu Pol.
kiedy

<zbyt tragicznie»; bierzcie

będą przypadały

miłości

karczma

po tęgim
odpuściel..'
Sienkiewicz porwał
za sobą całą Polskę i na wieczne czasy

przykład z Nic nie pomogło.

Kraszewskich i Korzeniowskich—wy*
jazd da Ameryki, Pada pierwszy du:
tęsknoty

«Latarnik».

Drugi

dukat:

«Janko muzykant»; trzeci „Z pamiętników warszawskiego (nie! poznań
skiego)
„Szkice

, nauczyciela”.
i
węglem”,
które

po
przez
zostaną...

w archiwum obyczajowo:realistycznej

balletrystyki, pada na stół Polski istny już nie dukat lecz trzos: „Ogniem
i mieczem”..
niach Symbolizmu
wspina się na
Wybucha zachwyt całej Polski od
świecznik ducha czasu — Futuryzm, mcrzą do morza. Gdzie się kończyły
Oczywiście, my—nie pleno titilo i serca polskie tam była granica óww całej swej okazałości
oraz całem czesnej Polski, Po ostalnie setce poldostojeństwie Potomność.
My tylko skie sięgała Sława i ukochanie „Tr;-

Tak

zupełnie jak

mówił nauczyciel wiejski przeniesiony
(przez rosyjską cenzurę) z Kongresówki w Poznańskie — Sienkiewicz
splótł Karap publicystyczny.. Do ce:
sarza Niemiec list pisał.. Niemogąc
w Rosję godzić, godził w Niemcy...

do legunowych wiącznie w okopach Mniejsza. Byle stawać za Ojczyznę,
ostatniej wojny..
byle bronić, byle wedle sił odwałać
„Bez dogmatu" jej kamień grobowy..
powieść
Lecz
wskrzeszająca walkę duszy z opano:
Rząd rosyjski mie śmiał powstrżywującym ją sceptycyzmem, oirąbująca raa
rzymiej manifestacji narodowej
izekome bankructwo pozytywizmu związafiej
twórcy
jubileuszem
z
stąłą tylko: świetną analizą. Po wyana- „Ogniem i mieczem* i „Quo vadis?*.
lizowanym do ostatniego nerwu Рю- Znowu Sienkiewicz jakby dał siebie
Połaniecki — Ojczyżnie
przyszedł
szowskim
zuchwatošci
aby—niema
Synteza przyziemnego

świata

Polski powiedzieć! — w

przedwojennej.
Tymczasem zaś przygotowywał

so-

jego

cieniu choć

przez moment jeden odetchnąć mogła
wśród
kwiatów i wiwatów jubileu-

bie Sienkiewicz iagres na wszech- szowej uroczystości.
światowej słąwy pole. Pisat „Quo
Tymczasem płynęły lata. W 1911-ym
vadisf* Był to nowy formalny trzos raz jeszcze ten, cCo,wyrzucił z siebie setki
rzucony na siol Polski.
Sienkiewicz

rozgłos

bez

czerpał

miary.

Juž nie sam

z niego

sławę

Czerpała

ludzkich

i malowideł,

zeń listycznych

tworów i setki

ogromnych

setki krajoobrazów,

scen,

|

31. Tel. 3-82,

pończochy,
skarpetki
i bieliznę
męską. Garnitury męskie i płaszcze
robimy na zamówienie z naszych
materjałów; towary białe w najle
szych gatunkach.

gowy sąd wojskowy pod przewodnictwem
płk. Armińskiego jrozpatrywał
sprawę kapitana-pilota Pawlikowskiego, który w dn. 30 czerwca zastrzelił
w Warszawie szofera taksówki Stróżyka. Sąd uwzględniając fakt, że oskar:
żony

ul. Wileńska

NĄ SEZON ZIMOWY
Poleca towary, wełniane i baweł
niane, kołdry poduszki, chustki,

pamięci.

Sienkiewiczowskiego
kapitału
dziś kat
ra- nieśmierielności: cały w
sentymencie

w grób. Naród stracił w Nim swoje
Od dały śmierci
Sienkiewicza u- czej zaczynać je odświęcać.
największe Światło, najjaśniej płonące”. płynęto równo dziesięć lat. Żal w nz
Chwila nie po temu: nie na kaTegoż żałobnego dnia już o 10 tej rodzie nie ustał; natomiast pośmiert- lendarzu lecz na widowni
ważących
rano odprawiano pontyfikalne
nabo- ny sąd literatury w ciągu tych dzie- się właśnie i przeiamujących
się prążeństwo w katedrze Św. Jana za spo: sięciu lat wolno —szedł naprzód. Fak- dów w literaturze i sztuce, wówczas
kój duszy Sienkiewicza,
o południu tycznie zaś sąd potomności nad ca- gdy chwieją
się na pomnikowych
warszawska Rada miejska na
wnio- toksztattem
pisarskiego dzieła Sien- swoich
cokulach
pozytywistyczny
sek któregoś z radaych przerwała na kiewicza
rozpoczął się nieco wcześ- Realizm i przywykły do bezgranic7znas żałoby posiedzenie, a wieczorem niej Od momentu, kiedy ze strudzo nych hołdów Romantyzm, a po stop*
wyrażając

w którym

z siebie wszelką odpowiedzialność za

Wybory

dzina. Od tej godziny należy liczyć artystek z „Varićtes*! Dalsze zaraz
dni chwały i sławy pisarza, artysty, «Humoreski z teki Worszyłły» wyda- wbił w literaturę polską postacie Za»
twórcy wogóle... A nie od chwili, kie- je w dodatku powieściowym do arcy" głoby, Longinusa, Wołodyjowskiego,
dy — może już całkiem oddawna obu: postępowego «Przeglądu
Tygodnio- Bogusława Radziwiłła,
Kopę ich, a
marły, zamknął na zawsze powicki.
wego» Wiślicki. Po „Starym
słudze” może nawet z okładem. A ile faktyczCóż znaczy zamknięcie powiek na jak kwiatku
zerwanym
z ogródka nie i wspaniale 'serc pokrzepił? Aż

Sienkiewiczowskie

nej dłoni

wywiad.

treść artykułu
Matin.

w sprawie k pt. Pawlikowskiego.

duchowej — to serca w miłość. Nie bierzcie

przecie jakby na zegarze wybiła

cha, wewnętrznego życia!
Za wcześnie odświęcać

się

Verdi'ego publiczność stojąc
wysłuchała wiadomości ogłoszonej z przed
kurtyny
o zgonie na dalekiej, obcej

ma się

Protestowali przeciwko ideowemu łatwiej niź komu było—Paderewskiedzieła czy utworu streszczającego caDzieło Sienkiewicza?
podkładowi arcydzieła Sienkiewicza: mu. I jest dotąd. A Sienkiewicz, po.
łą twórczość, takiego, który po twór
Przebiegfiijmy, jak po Klawiszach, Chmielowski, Rólowai”
"wielu czuwszy kim jest na wszechświatowej
cy swoim — zostanie.
:
po całej skali tego pisarskiego dzieła. innych. A to wyidealizowani: Kmicic, arenie, jął w imieniu Polski przemaBo gdy na widowni kultury i W „Na marne*—spłacony dług po- Bohun, Oleńka, a to Wiśniowiecki wiać. Gdy „Krzyżacy* nie ugodzili
Sztuki danego narodu pojawia się zytywizmowi.
Nauka
moralna:
nie gloryfikowany, a to to a to owo,
mocnofj w pancerz germański,
a dość
dzieło, które ma zawsze
za wiele cała ta Sienkiewiczowska Polska [to gdy „Bartek* ześliznął się po nim jak
zoslać
w kładźcie, panie i panowie

nie zawsze

EE.

w operze przed rozpoczęciem „Otella“

który

łość. Prosimy naród polski bogaty i nych do wyznaczenia
ubogi i tych za których walczył i stycznia wyborów
do

parę tylko jeszcze staj
odkłegii od
zgonu. Wiem, że utopja i fantazja... Sienkiewicza. Nic dziwnego, że obró:
lecz nie mogę oprzeć się zawsze ciwszy się za siebie, rzucamy mu
ges państwa Paderewskich bawią- wrażeniu, że należałoby święcić jubi- kwiaty pełnemi rękami. Nie na dacych w Ameryce. Cały wówczas ko- leusz danego artysty czy pisarza
od Ieką metę. Z oddalenia zaledwie dziemitet nasz szwajcarski Pomocy dla daty nie zgonu lecz pojawienia się sięciu lat.

Маха шга w Warszawie, w stolicy
ziem polskich, ukazały
się poranne

pisał okryty żałobą

powie-

wieczór dzieć, że ostatnie lepsze dni spędził pod-

16-go
listopada 1916 go roku
pod
czas
największego
napięcia
wojny
wszechświatowej, w Vevzy nad Szwaj-

„Henryk Sienkiewicz nie

że Sienkiewic za- szeństwa,

niedomaga. Można

być

mo króla, marszałek Foch oświadcza,
że nic mu niewiadomo o wzmiankowanym wywiadzie. Marszałek zrzuca

w poł. zbiorą się na cmentarzu
kal
W. Warszawie, której społeczność wińskim przyjaciele i wielbiciele wielrozszerzył,
bo uczył i wysławiał
jej kiego pisarza dla oddania hołdu jego

Str. 168.
Wydawnictwo

gr.

KASA CZYNNA w dnia 21 listopada od godz. 10 ej.

trważająco

mają

się z ręce marszałka Focha list,

-—————————————————

DZIESIĘGIOLEGIE SIENKIEWICZA

jakie

przedstawione konferencji delegatów.
Na zebraniu komitetu postanowiono
przyjąć zaproszenie kongresu
rosyj:
skich
związków zawodowych i wy:
brano
Cook'a jako
przedsta viciela

Zmyślony

wywołały fragmenty
z nowej opery
Adama Dołżyckiego „Krzyżacy*, Kom
pozytora, orkiestrę i wykonawcę roli
tenorowej Gruszczyńskiego
okiaski«
wano entuzjastycznie.

przepelniw-

szy życie miłością tej ziemi

Ё
Ё

K

Początek o g. 12.30 po południu.

a)

do Bolszewji,

dzieł wielkiego piscrza uzupełniły u- przypomina,
że przeciwnie
twory muzyczne osnute na tematach
wówczas zakąz
cofania
się.

szona: została
następująca
odezwa:
Dzisiaj mija rok od dnia, w którym

norowej, zaliczając
dnia aresztowania,

=
i

pojedzie

udać w grudaiu do Rosji.

wlikowskiego na 3 lata więzienia zast ępującego dom poprawy, wydalenie
osób. z wojska oraz pozbawienie prawa do orderu „Virtuti Militari* i Legji Ho-

przez granicę z Litwy do Polski—150

jalogów Ludowych w wykonaniu artystów opery i Reduty:
A pp. H. Hohendlingerówny, J. Hrynfewickiej, 2, Gwoździkowskiej i J. Korsak TargowS skieji pp. St. Purzyckiego i J. Wołłejko
— Przy fortepjanie Kapelmistrz p. W.Szczepański.

£

WARSZAWA,

ożywiony. Włościanie obu stron, pol-

Niedziela,

®
<
i-szy Poranek
Di
5

Kuituralno-Oświatowy
Maeistratu m. Wilna

Poranków

gł

Cook

Sienkiewicza.

bickiego.

cierpienie i niepodległość, jest jego
rodniczego. W niedzielę,
dnia
21
— (k) Ruch graniczny. Ruch pośmiertny dom.
Do niego iść będą
bm. odbędzie się w
Grodnie uroczystość poświęcenia i otwarcia miej- na granicy polsko-litewskiej, pómimo
zakończenia robót polnych, nadal jest
skiego muzeum przyrodniczego.

LKAKADU??
SALA

Magistratu

DRUSKIENIKI.

Dobroczynności

LOS-ANGELOS, 19 XI. PAT. Gen.
Huerta oświadczył,
że w rozmaitych
stanach Meksyku.
20,000 ludzi chwyciło za broń powstając przeciwko
rządowi Callosa.

o powszechną wolność. Dobierał naj- czący jego cieniom o naszej niewystają zastosowane poraz pierwszy
Przyjęcie przyjezdnych gości czystszych słów naszej drogiej mo- piaconej mu za życia wdzięczności.
przepisy konstytucji
z r. 1921, dziewy, aby przekazać wiecznej wdzięczprezydjum m, Grodna w
Pod odezwą około 80-ciu podpi- lącej kraj na okręgi, powiaty i gminy.
sali
ności i dumie szczęśliwych
pokoleń sów najwybiiniejszych polskich litera«Royal».
aja
a
e S
Przedstawienie zespołu «Redu- bezimienną świętość i męczeństwo. tów i artystów. W sobotę 20 b. m.
Firma Chrześcijańska
|
Chodził do najciemniejszych otchłani jako w pierwszą rocznicę Śmierci Św.
teatrze miejskim.
życia, aby z nich „wynieść
Światło p. Stefana Żeromskiego o godz, 12-tej
Dom H ndl. „Bławat Wileński"
uroczystošsi tej weźmie
rów- wzniosłości.
`

miejskiej na owocnej pracy i podnieść należy hotelu
przedmieściu z warunkiem, że budo: jednocześnie energiczną pracę p. R.
4)
wa domu ochronki rozpocznie się w Jastrzębskiego, z którego inicjatywy ty» w
ciągu 2 lat. Należy zaznaczyć, żejma- Rada powstała.
N.
W
terjał na budowę już jest w pewnej
nież udział przedstawiciel
GRODNO.
części przygotowany.
m. Wilna.
— (x) Otwarcie muzeum przy:
Rada Miejska ostatnio też ofiaroskiego

w Meksyku.

górników angielskich,

W rocznicę zgon u Żeromskiego.

A
RER RIT
SEKE
SIS

więc

jednolity front gospodarczy polski,
: Na program uroczystości
co w Grodnie jest
pecieszającym
składa
się:
faktem i wprost niezbędnem:
1) Poświęcenie i otwarcie lokalu
Polski kupiec, poiski
rzemieślnik
dotąd nie mieli swego obrońcy i cho: muzeum.
2) Akademja w sali państw. gim.
dzenie «luzem» odbijało się na rozwoju kupiectwa | rzemiosła polskiego. męskiego
im. A. Mickiewicza,
Gospodarczej,

Powstanie

czasie bitwy nad izerą w 1914 roku,
oklaskami. Koncert został poprzedzo: marszałek
musiał
nalegać na króla
ny słowem wstępnem
wygłoszonem
Alberta, aby nie dopuścić do wydania
przez prezesa
Syndykatu Dziennika«
wojskom belgijskim rozkazu cofnięcia
rzy Warszawskich
p. Zdzisława Dęsię. Król Albert przesłał ostatnio na

odbył się uroczysty koncert urządzony przez Syndykat Dziennikarzy i LiA
więc
nie wierzyć wędrownym
*
obie:
przeniesiony do Województwa
BiaPięknie
udekorowaną salę
żŻyświatom 1 nieznanym a nasłanym przyby: teratów.
łostockiego na stanowisko Naczelnizapełnili _ przedstawiciele
Na gruncie grodzieńskim powsta- szom, co tylko zamęt wywołują, a słuchać szczelnie
A własnego rozsądku i trzežwej
ka Wydziału. P. Rogalewicz otoczo- ła nowa placówka, która powinna
Sejmu
i Senatu
ргае- rządu, dyplomacji,
gi.
ny jest w Grodnie ogólnym
szacun« wywrzeć pewien wpływ na życie gooraz świata dziennikarsko literackiego.
kiem. Rada miejska w tej kwestji spodarcze miasta i przed którą stoi
w otoczeniu palm po:
Pod odezwą podpisany
jest: Za- Na estradzie
powzięła uchwałę wydelegować
ks. świetna przyszłość.
stawiono
model
pomnika
Henryka
rząd Okręgowy Związku
ludowc-nakan, Kuryłłowicza i dr. Lubicza
do
Sienkiewicza dłuta prof. Laszczki.
Staraniem związku kupców pol- rodowego w Siedlcach.
odnośnych władz w celu poczynienia skich powstała w Grodnie rada polTak się endecy boją «obieżyświa: przeznaczony dla Bydgoszczy.
wszelkich kroków i starań, aby
sta- skich zrzeszeń gospodarczych.
godz. 8-mej min. 15 przybył
O4d- tów». Zdaje się jednak,
że coraz. wię- p. OPrezydent
'rostę Rogalewicza pozostawić
na tąd małe grupki kupców, rzemieślni- cej ludzi
Rzeczypospolitej
ze
się
boi zawodowych
a świtą.
miejscu.
Z chwilą ukazania się Pana
ków, które sziły i wysiępowały luzem bezrobotnych endek
ów.
Wyjazd p. Rogalewicza dla mia- zjednoczyły się w obronie swoich
Prezydenta w loży, orkiestra FilharM.
sta, a szczególnie dla wsi, z którą słusznych żądań.

wiążą p. starostę nici zaufania, byłby

|

Odbyć się

PARYŻ, 19 XI. PAT.
Matin zaWARSZAWA. 19.XI, PAT. Z о- monji odegrała hymn narodowy i mieścił
to chce więcej urzędnikówi dygnitatz,
niedawno
wywiad
z
marszałśmierci Henryka Sien- zgromadzona na sali publiczność po: kiem Fochem,
Lto chce nowych marszałków, zmiżbeli. kazji 10-lecia
zapewniający,
że w
kiewicza w sali tutejszej Filharmonji witała
Pana Prezydenta
burzliwemi

Społeczeństwo grodzieńskie zosta- kie uczucia, które żywi młodzież
ło zaskoczone wiadomością, że staro- stosunku do swego Patrona.
sta p. Kazimierz Rogalewicz został

niepowetowaną

ETOETEIRES

śmierci

<Welt am

Stahihelm przy

ma przed pałacem prezydenta Rzeszy
defilada
120.000
zorganizowanych
członków
tych
stowarzyszeń.
Już
obecnie czyni Stahlhelm przygotowania mobilizącyjne
związane z tą uro<
czystością.

060%*0V%

dobitnie

przeto pragnąć

że

udziale pokrewnych
organizacyj pra*
wicowych planuje urządzenie w dniu
1 marca 1927 roku olbrzymiej mani-

je

ra zamanifestowała

5

donosi,

w festacji na ulicach Berlina.

rokowaniami

Represje polityczne w Prusach,

stępujący:

|

Przygotowania Štahlheimau.

w Kownie.

graniczną co do wprowadzenia
mo- sprawie monopolu tytuniowego należy
Włościańska).
18 go listopada,
nopolu
tytuniowego,
aczkolwiek są zauważyć, iż książe hiszpański, który
Odezwa dzieli się na ustępy, w
W samorządzie miejskim w ostat terminie 3-letnim kolonji dla dzieci. których argumenty anty-monarchiczne nadal prowadzone, nie dają jednak bawił w Kownie, przybył tu jako
Na: przedstawiciel syndykatu bankowego,
nich tygodniach wrzało. Zanosiło się Las Pysznowski znajduje się nad sa- są spokojniejsze, gdzieindziej bardziej żadnych konkretnych wyników.
ogół
sfery
zainteresowane
bardzo
pe- składając konkretne propozycje co do
na burzę. Opinja publiczna okazała mym Niemnem.
demagegiczne.
symistycznie
zapatrują
się
na
wynik
monopolu tytuniowego. Atoli warunki
też pewne zdenerwowanie. Przesilenie
Ofiary te należy powitać z naj'Do spokojniejszych zaliczyć nalerokowań.
rządu wydały się księciu niedogodnena stanowisku Prezydenta Miasta by- większem uznaniem.
ży fakie zdania:
Podobno,
firma
zagraniczna,
z mi, skutkiem czego zostały one odcałego
Powodem
Ponieważ
nie
brak
u
nas
ludzi
naiwnych
ło nieuniknione.
*
życzy
sobie razu na wstępie poniechane.
i clemnych
chociaż
poczciwych,
którzy którą toczą się układy,
natury
zajścia był przykry incydent,
gadanie
monarchistyczne
traktują
na wydzierżawienia
zarówno
produkcji
b. drażliwej w gabinecie
Prezydenta
Należy też podnieść b. pocieszają serjo...
na tle etyczno-moralnem. Chociaż ten cy fakt. Robotnicy miejscy
wydziału
BLIPZTWZA
albo:
incydent dotyczył, traktujemy sprawę Zakładów
Użyteczności Publicznych
bezstronnie, raczej sprawy
rodzinnej Magistratu wnieśli
podanie do Rady
że jak nie farba i nie malowidło stanoi prywatnej, to jednak
wywołał
w Miejskiej z prośbą sprzedania im 21 wi o wartości miaszyny, lecz wewnętrzne jej
BERLIN, 18.X! (PAT), Biuro Wol- sińskij, że faktycznie w kilku wymieście pewne zgorszenie.
działek ziemi na budowę
własnych urządzenie, jak nie szyld nad sklepem, lecz
sklepu zawartość mają istotne znaczenie, tak fa donosi: Odpowiadając na interpe- padkach
aresztowania takie miały
Nic też dziwnego, że opinja
pu- domów mieszkalnych.
samo nie nadpis zewnętrzny stanowi o war:
lację posła polskiego Klimasa, wnie- miejsce, a to z powodu uzasadniobliczna i część pp. radnych na czele
Miasto sprzedało
te działki
po tości państwa,
w sprawie nego, zdaniem ministra.
podejrzania
z prezesem dr. Jakimowiczem zarea- cenie 1 zł. 20 gr. za metr, z warunże król bsz władzy nad wojskiem był- sioną w Sejmie pruskim
O
politycz o zdradę tajemnic państwowych.
gowali, żądając ustąpienia Prezyden- kiem, że budowa domów rozpocznie by niczem. a tę władzę sprawuje obecnie powtarzających się represyj
jay prezes ministrów marszałek Pils nych w stosunku do
wykazało
niePolaków,
za- ile śledztwo sądowe
ta Miasta. Sprawa była tematem kil- się w ciągu 2 lat.
sudski...
Е
mieszkałych na pograniczu Polski i winność aresztowanych władze prusku poufnych posiedzeń Rady. W koń:
%
Oczywiście odezwa nie byłaby Górnego Ń!ąska, którym władze prus- kie ograniczyły się do wypuszczenia
cu Rada większością głosów wyraziła
endecką, gdyby tam nie było napisa- kie zarzucają uprawianie szpiegostwa podejrzanych osób na wolność nie
zaufanie Prezydentowi Stępniewskie:
żadnego
odUroczystości w dniu 13 listopada ne: niech się dzieje co chce, byleby na rzecz Polski, przyznał pruski mi- przyznając im jednak
mu. Szkodliwe dla miasta debaty i
nister spraw
wewnętrznych
Wrze: szkodowania.
rb., kiedy młodzież
szkolna
obcho- nie było Piłsudskiego.
niedomó 'ienia zostały zakończone.
Kończy się o 'ezwa w sposób naCzy jednak przy pierwszej
spo: dziła uroczystość swego Patrona św.

sobności zatarg się nie powtórzy rę- Stanisława Kostki, wypadły
wprost
czyć nie można, bo pomiędzy Magi- imponująco..
Prócz nabożeństw
w kościołach,
stratem
a Radą
harmonji
znaleźć
w teatrze miejskim odbyła się uroczysta
trudno.
akademja ku czci św. Stanisława, któ*

4
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KURJER ZIEMGOSPODARCZY
WSCHODRICH
Konferencja

współdzielcza,

Z inicjatywy
Prezesa Rady Nad.
zorczej Państwowego Banku Rolnego
odbyła

się w

dn.

przedstawicieli

dzielczego
zorczej i

11

świata ro!niczo-współ-

tej

stawicielie:

wzięli

Zjednoczenia

Spółek Rolniczych,
w

konferencja

przez

sztucznemu

zahamowanie

obniżaniu

eksportu.

Są-

Zaprotestowany weksel
sterstwa skarbu.
Od

kilku

dni członkowie

mini-

Syndykatu

Najwyższej

stosunki,
niezwykle
sensacyjnej.
Chodzi
mianowicie o zaprotestowany weksel b. mi'

firma

«Centurys,

która

prowadzi

Unji Związków
Spółdzielczych w Ministerstwo kolei weksel ten dało stoczni
Polsce, Związku
Rewiz. Spółdz. i gdańskiej dla wyrównania kosztów za roboty prowadzone dla tegoż ministerstwa. Sto.
Kółek Roln. w Krakowie.
cznia gdańska wyraziła gotowość
przyjęcia
wa

Przedmiotem konferencji była sprazaopatrywania drobnego
roln:ka

w

nawozy

sztuczne,

która prowadze

na w ostatnich paru sezonach przez
Bank, wywołała w prasie głosy
niezadowolenia,
zwłaszcza
ze strony
świata spółdzielczego.
W toku obrad zostało wyjaśnione,
że jakkolwiek sprawa aprowidowania
rolnika w środki
produkcji
leży we
właściwym zakresie
działania
Spóldzielczości rolniczej,
to jednak Bank

Rolny prowadzeniem
wej

akcji

nawo:o-

starał się przyzwyczaić

rolnictwo

do

drobne

używania

Nadto,

o

РО1

8,

mając na uwadze

za.

Kredyty dia rzemieślników i drobnego handiu.
Na

posiedzeniu

rady

zawiadowczej

P.

K. O. uchwałono udzielić komunalnym kasom oszczędności i spółdzielniom kredytowym kredytów do wysokości 9 miljonów
złotych

na pomoc

dla drobnych

przemysłow=

interes
samego
rolnika,
starał
się ców, rzemieślników i drobnego kupiectwa.
Spółdzielnie będą otrzymywały kredyty za
swoją
akcją dotrzeć tam wszędzie, pośrednictwem i gwarancją banków spółgdzie słaba
dziś. Stosunkowo
spół: dzielczo:komunalnych.
Charakterystycznym
dzielczość rolniczo-handlowa nie do- jest dla obetnej sytuacji na targach pienięż.
nych fakt, że obecnie P. K. O. posiada po*
ha, cierz.
dań na kredyty na 40 miljonów złotych.

Spółdzielni

Roln.-Handlo:

wych orsz zbyt małej siły fnansowej
ich Centrali. Skoro
te zjawiska
u-

staną, Bauk Rolny
wycofania

się

będzie

dążył do

w _ jaknajszybszem

tempie z tej akcji.

INFORMACJE.
O

przedłużenie moratorjum.

ziemniaki

6.50—7.50.

Tendencja

zwyżkowa.

Obserwuje się brak normalnej podaży zboża
pomimo, że roboty polowe są juź ukończone i pogoda dopisuje.
Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w
hurcie), 100-110 (w detalu) za 1 kg, krajowa
50 proc. 90—100, 60 proc. 75—95, 70 proc.
60—80, żytnia 50 proc. 65—70, 60 proc, 60—
65, razowa 45—48, kartoflana 80:90, gryczana
60—70, jęczmienna 55—60.
Chleb pytlowy 50 proc 65—70, 60 proc,
60—65, razowy 44 — 48 gr. za 1 kg.
Kasza

manna amerykańska 150-160 gr. za

sw

-

upływa

z

końcem

grudna

bież. r.
Możliwość zakończenia polskiego
moratorjum weksiowego w diiu 1-go

stycznia 1927 wywołała w Niemczech
zainteresowanie w sferach finansowych. Nie ulega wątpliwości, iż niektóre tuiejsze
banki
brały udział w
skupie
weksli płatnych
w
Polsce,
wystawionych przed wojną.

Co

mówi minister rolnictwa
o drožyžnie ziarna,

Minister ralnictwa p. Niezibytowski
upatruje przyczynę podniesienia ceny

ziarna z
Światowej

jednej strony w ogólno:
tendencji zwyżkowej dla

przowe

230—250,

schab

270—289,

1926 r.
899

17357
т

Kredyt.

m.

Wilna

26,25.

20 о‹

Wsch. s, o g

6 m. 25

uznano

Opad za do:
bę w mm,

į me
|

Wiatr

| Południowy.

Temperatura
średnia

przeważający

6.

nadesłanych

—

Pawła

storza

pomiędzy

Dr.

Rauego

okolice

Zaprzysiężenie

Konsy-

Prawosławnego.

ność

ka

r. b. odbyła

Państwu

Dnia

w

19

człon:

Prawosławnago

księdza

kanonika

w

Aleksego

boczek

rownika Oddziału
Ogólnego Radcy
p.
Rauego
i
Kierownika
Oddziału
Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 3.80 —
350,

szmalec

wieprzowy

450—480, sadło 380—400.
Nabiał: mieko 45—50 gr. za 1 litr, śmię-

1

.
Owoce:

jabłka 40—60

szki 60-120, śliwki 80—1%0.

gr. za 1 kg.,

©" ©

gru-

rzystne

wyniki

ła i ludności,

dla Państwa, Košcio-

poczem

złożył księdzu

zbóż chliebowych
2 drugiej
zaś w
Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 Wasilewskiemu życzenia pomyślności
Specjalnej sytuacjj
wytworzonej ma- (w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w w pracy,
detalu) gr. za 1 kg,
Po podpisaniu przez obecnych
sowym eksportem węgla.
liny żywe 400—420, śnięte 300— aktu przysięgi, Pan Wojewoda udzielł
Masowym
dostawcą zboża na 320 Ryby:
za 1 kg., szczupaki żywe 380-400, Śnięte
rynek wewnętrzny są województwa 280—300, okonie żywe 360-380, śnięte 300— księdzu Wasilewskiemu prywatnego
zachodnie
Wymłócka
ziarna w tych 320, karasie żywe 200—220, śnięte 140—150,
województwach
uskutecznia się me- karpie żywe 300-330, śnięte 260—280, leszcze

posłuchania.

MIEJSKA.

że jego

zdolności

honorowej,
sądowi. Na

stwier-

mówi o rzeczach
znanych już
pytanie mec. Niedzielskiego, —

a więc kodeks honorowy,

słuchowych

to rzecz elastycz-

na—odpowiada—tak.

Podczas przesłuchiwania
Świadka B.
zachodzi pomię izy PR. Niedzielskim, a Petrusewiczem maleńki incydent na tle popra:
wności języka polskiego.
:
Przewodniczący zapytuje strony czy nie
stawiają sprzeciwu przeciwko zbadaniu zaraz odwodowego świadka p. K, Świątec.

ko

kiego.

zwrot

wydatków

na

koszty

podróży

z

świadków,

a między

Sw. Swiątecki mówi o tem, że oskarżony zawsze był przeczulony na tle honoru,
natomiast w prący zawsze hył wyjątkowa
ambitny.

nimi

Po przęrwie obiadowej

zeznają

w

dal.

oskarżony
wy.

zajście honorowe, mają dla sprawy poważne
znaczenie,
:
Obrona Karnickiego prosi 6 <spowodowanie» stawienia się Świadka OŚ wiecim.
skiego.
.
z skazuje go na grzywnę w wysoko-

dująca się na miejscu wypadku zeznaje kar
tegorycznie, że w jej obecności Karnicki
oddał dwa strzały w kierunku Dzierdzieje«
wskiego. Opowiada dalej o tem, że oskarżony ząraz po wypuszczeniu go z więzienia
był u niej pytając się co widziała. Oskarżo:

pomnika

józefa

ści
zł. I postanawia sprawę rozpoznać,
zeznania zaś Św. Oświec msklego złożone na
śledztwie pierwiastkowem wyłączyć z akiów

ny pokazywał jej przestrzejone futro, które:
go Św. W. nie widziała na oskarżonym
w
momencie oddawana strzałów.

6. p.

Bieliūskiego.

Bafe-

w

mieszkaniu

którego

powstało

mówili,

że osk. sąsiad

nieuciążli«

Św. W. Wasilewska, wypadkowo znaj:

w Wł Oświecimski, właściciel mieszskim nabożeństwo żałobne za duszę sprawy.
Po zał:twieniu tych formalności nastę- kania gdzie miało miejsce zajście honorowe
ś. p. Prof. Dr. Józefa Bielińskiego, puje odczytene aktu oskarżenia poczem później sekundant Dzierdziejewskiego mówi

doktora

honorowego

Wydziału huma-

sąd

zapytuje

oskarżonego,

czy przyznaja

się

© przebiegu

nistycznego Uniwersytetu Stefana B:- do winy.
Karnicki. —Nie, zamiaru zabi,
torego, po nabożeństwie zaś nastąpi cia. Oskarżony
nie miałem, strzeliłem
raz w obronie

poświęcenie

pomnika

tego

zasłużo-

nego uczonego i profzsora,

nego

historyka

ZEBRANIA
Z

skich.
wy

Uniwersytetu

życia

Związek

Tatarów

w

a wybite
Wileń-

I ODCZYTY.

tatarów

Wileń-

kulturalno-oświatoWilni

pracuje

nad-

zwyczaj intensywnie,
Posiadając dużo
sił inteligentnych, urządza częste od:
czyty,
na które chętnie się Tatarzy
zbierają,

dem

muzułmańskim

audytorjum
dem;

w

Kairze;

wionęło dalekim

życie biednego

wyrobnika

dzi bogatych, klimat, obyczaje

na

W'scho-

i lu-

Oskarżony

życia i honoru, zresztą obrona moja jest tak
o wszystkiem

poinformowana,
5

Zaprzysiężenie

ko
dze ewangłelik
katolickimodmawia
składajązłożenia
ją przedprzed
ks. księpro-

godzinach

7

.

i

Dzierdziejewski jako osoba
bezpośreanio
w zatargu, a

więc świadoma wszystkich faz sprawy mówi długo i opowiada drobiazgowo 0 prze

i Egiptu,
nowy ustrój społeczny
w
Turcji, widoki Bosforu, .
Oprócz odczytów
Związek urzą”
dził w peździerniku zabawę
taneczną, a w czasie świąt
В. №
ma zamiar
wydać
doroczay
bał, na któ«
ry według starego zwyczaju
z całej

a na ro: prośbę prof. Petrusewicza sąd zezwala
Saladinas)
naszkicować plan sytuacyjny
miejsca gdzie odoyło się tragiczne spotkanie
świadka z oskarżonym.
Św. Janusz Bądzkiewicz,
=
R brat zabitego
abitegoI i
naoczny e Świadek zajścia
mówi między in.
nemi,
że osk. Karnicki wystrzelił równo:
cześnie

z otrzymaniem

wet wrażenie, że strzał
przed uderzeniem,

Następuje

krótka

policzka,

a ma

Karnickiego

przerwa,

na-

ków

sekundanta

racji braku ozasu.

sprawie.

ze strony

Dz. zrzekł

po

której

się

Św.

Ošwiecimsklego

1. Ostrowickiego.

czącym a prokuratorem

przychodzi

kodeks honorowy Zamojskiego.
Mecenas Petrusewicz prosl

dąc już zużytym zaciął się.

Według zeznań Świadka z rewolweru
Dzierdziejewskiego oddano
trzy strzały.
nie umie sobie przypomnieć
czy
przedstawicielom
władz i społeczeń | E wiadek
rewizji w mieszkaniu Karaickiego zabrał
stwa
za rozesłanemi zaproszeniami. e go rewolwer"
i
:
‚
2 Ze:nania

Opłata wynosi (za wyjątkiem
zaprcszeń honorowych) zł, I od c:łonków
1 24 2 — csób postronnych,
Zbiórka Sokolstwa o godz, 7-mej
— gości przed 8-mą.

Strój wizytowy.
— (k) Przygotowania do zjaz

Turk ionarjuszy

urzędu š'edį

nA. FACIRODAIWNOICNZCI
FBATR
i MUZIKA,
— Teatr Polski (sala «Lutnia»). Wy:

stępy

L. Solskiego.

Dziś

po taz

ostatni

<S<zpie> —Moliera z L. Solskim w roll Har

agona. Przedstaw.enie dzisiejsze rozpocznie
o g. 8 punktualnie, Ž
BĘ WE

następnie

tego

kodeksu

Św

Grabowski, sekundant
Karnitkiego
ówieniu mówi szczegółowo
p gęba
ia Rónotowej.
Świadek
zna od płęciu lat oskarżonego. Oskarżony
7miewał wieczorami
i
pewne myślowe zahamowania spowodowane
silną neurastenją
wskótek których jedynie odrazu: nie zareago!
cinki

Dzierdziejewskiego

CE
OlwiodinskiEgo.
:
Kończąc swe zeznanie świadek

gj,

AA

i

p

1

oka

i

E

m

O

w

2
wyraża

vals

(Ss

Prokurator prosi Sąd o zwrócenie świadi

.

wz

mówi

o rewizji przeprowadzonej
w mieszkaniu
oskarżonego, przyczem twierdzi stanowczo,
że z rewolweru oskarżonego oddany był
tylko jeden strzał, bowiem rewołwer ten bę:

do lek:

kiej scysji na tłe odmowy sądu
przyznania
prokuratorowi prawa powoływania
się
na

Strony proszą o zbadanie ich, Sąd przychy:
la się i odbiera od Świadków. przysięgę
:

Św. podkomisarz Lichodziejewski

się z

Karnickiego nie

Turski, sekundant

Św.

że Kar-

Obowiąz*

wnosi do sprawy nic nowego. Podczas przeprzewodni:
słuchiwania świadka pomiędzy

padł

woźny sądowy oznajmia sądowi. o stawieniu

Dziersy.
św. Ba:
utruda
też, że

sekundanci os£ Karnickiego mieli podstawy
do spisania protokułu jednostronnego.

Św. Z, Meyszfowicz podkreśla,

pacz

popo:

w. Justyn Strumiłło, sekundant
dziejewskiego mówiąc o przebiegu
honorowej zaznacza, że ignorancja
gieńskiego w sprawach honorowych
niąłą rozwiązanie zatargw. Stwierdza

przed Są. nicki padł ofiarą w tej

dem
i Na wniosek obrony Świadkowie Dzierjewski I J. Bądzkiewicz badani są bez
2
jadac

Św Bohdan
zainteresowana

w

jako

jego choro

wać wieczorem.

„_ Następoje sprawdzenie personalji świadkówz wszyscy, prócz p. Turskiego, który ja+

Zez

zawsze

oraz

o

ny był sypiać po obiedzie aby mógł praco-

świadków.

boszęzem
Butkiewiczem,
Św. Turski skłąda przysięgę

honorowej,

łudniowych był w stanie depresji i zmuszo-

że nie widzę

potrzeby udzielać wyjaśnień.

sprawy

były szef oskarżonego mówi
bies

sprawy honorowej.
a dołączenie do akt sprawy
Turcji błeguStrony
zadają świadkowi szerez pytań, na co sąd zezwala.

Wyznań p. W. Piotrowicca. Po zło:
żeniu przysięgi
ksiądz Wasilewski w R. P. zjadą się Tatarzy,
aby bliżej
krótkiem
przemówieniu
zaznaczył, że się poziać i podzielić się myślami.
tana
180--200, twaróg 80— 120
za 1 kg.,
— Z «Sokoła».
Zarząd T-wa
jest pogar twarogowy
150 — 200,
masto
nieso- zaufanie, którego dowodem
1one 520 — 580, solone 450 — 500, desero: wołanie
go na stanowisko
członka przypomina
wszystkim członkom o
"wa 600—700.
Konsystorza, usprawiedliwi swą pracą, mającej się odbyć w sobotę dn.
20
Jaja: 250—270 za 1 dziesiątek.
o godz. 8 wiecz.
rękojmią czego jest przysięga złożona b. m. punktualnie
Warzywa: kartofle 8—9 gr. za 1 kg.,
przez niego na ręce przedstawiciela uroczystości powitania w swej
siecebula 50—70, marchew 12—15 gr. za l kg.,
pietruszką 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. Rządu. W odpowiedzi P. Wojewoda dzibie przy ul. Wileńskiej Nr. 10 —
za 1 kg., brukiew 10 — 12, ogórki kwasz. wskazał na zadania władzy
duchow- J. E. Arcybiskupa Metropolity Wileń500-800 gr. za 100 szt. groch
5060 gr. nej i jej punkty styczne
z zadaniami skiego Ks. R. Jałbrzykowskiego, wstęv
za 1 kg., fasola 55 — 65 gr. zal kg,
którą siuży wyłącznie członkom
których harmo- na
kapusta świeża 10—12 za 1 kg., kalafiory władzy państwowej,
T-wa,
najbliższej rodzinie tychże, oraz
ппа
współpraca
da
niewątpliwie
koe
80 za sztukę, pomidory 60 — 80 za
4.00, II gal. 320 —

podkreśla,

ukaranie go. Pref. Petrusewicz wnosi o odroczenie srawy, uważając, że zeznania tego

gabine-

Polskiemu przez

Konsystorza

Wilnie

się

Świadek

oskarżonego, prosi sąd o zezwolenie usadowienia oskarżonego bliżej podjum.
Sąd przychylił się do tej prośby i oskarżony slada przed stołem obrońców.
„Pref. Petrusewicz składa sądowi skargę
powodową,
w której mocodawczynt jego
prosi o zasądzenie jej sumy stu złotych ja-

śnia się, że kilku

Na ostatnim odczycie 14/XI Mufzaznajomit
cie Pana Wojewody Wileńskiego uro: ti Dr. Jakób Szynkiewicz
czystość złożenia
przysięgi na wier- publiczność z wszechświatowym zjazlistopada

świadectwo lekarskie,

upośledzenie

świadka,

rego zawiadamia,
że w sobotę dnia
20 b. m. © godz.
10-2j i pół rano
odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej
na cmentarzu
po-Bernardyń-

zwiedził

adwokacki

Parafjanowa do W.lna na pogrzeb zabitego
$. p. Wł. Bądzkiewicza oraz na prowadzenie
„E
°
_ Przy sprawdzaniu listy obecności wyja-

dostawę kotłów

Rektorat Uniwersytetu Stefana

Rygi bawił w Wilnie

m'asta.
— (t)

z

i aplikant

to rozpairzenie
ofert i adwokat Wł, Qświecimski nie stawili się. szym ciągu małżonkowie Romerowie, którzy
Prokurator prosi o wyjątkowo surowe jako właściciele mieszkania gdzie mieszkał
następnego posiedze:

Poświęcenie

Prof.

nomocnictwami.

Petrusewicz

na załączone

AKADEMICKA

URZĘDOWA

p.

na

tyczy turbin,
odłożono
dv
nia.

(t) Poseł austryjacki w WilDnia
19 bm. przejazdem do

nie.

stosowne

wej—.prof,

dzające

ofert przyjąć ofertę krajowej firmy
«Fitzner i Gampner». Co zaś do-

Uwagi: Półpochmurno mgła minimum
za dobę — 40 GQ, Tendencja barometryczna
spadek ciśnienia.

—

za

czego Giygla 1 Masiukiewicza nie wnos a
nic nowego do sprawy.
w. Jerży hr. Hutten Czapski zeznaje
że zna oskarżonego od 1911 roku, kiedy te
jako praktykant w m jątkach hrabiego w
Mińszczyźn'e dał się poznać
z najlepszej
strony. W czasie wojny Świadek pracował
razem z oskarżonym
w Móńsku
i pamięta,
że jako wyjątkowo sumfenny urzędnik delegowany był do Moskwy
z szerokiemi peł-

Po sprawdzeniu
przez sąd personalji
oskarżonego mec. Niedzielski powołując się

miejskiej komisji do spraw technicznych,
odbytem w dniu 18 listopada,

SOBOTA

Duża salą sądu okręgowego pełna jaż
od rana pomimo tego, że sprawa z oskarżenia Zygmunta Smoleńskiego- Karniekiego
wyznaczona do rozpoznania jako druga z
rzędu. Przed jedenastą wożny sądowy od
czytuje nazwiska 27.miu świadków zawezwanych do tej sprawy, Przy stole obrońców
mecenasi: Niedzielski, Simorok i Bobiński.
Z pzrewnej strony przedstawiciele powódki cywilnej, matki ząbitego p. Bądzkiewiczo-

p. Świda. W/ charakterze ekspertów wystę- głębokiem przekonaniem jest, że oskaržiny
poje prof. Wróblewski i por. 1 p. p. Leg, nie mózł użyć broni z chęcią zabicia kogoopowicz.
kolwiek, a li tylko w obronie honoru.
O jedenastej dzwonek. Wchodzi sąd w
w. Bagiński, jeden z sekundantėw,
—Ąiadzie: przewodniczący sędzia Jodzewicz którego pogląd na sposób załatwiania spraw
0
sędziowie Hryniewiecki i Jacewicz. honorowych
nie zgadzał się z poglądem
Oskarżenie popiera podprokurator Kowerski. innych osób biorących udział w tej sprawie

„KRONIKA

Wasilewskiego.
1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-00,
Przysięgę według

210—280.

*

Marki niemieckie 2,151/2,
Tow.

W ministerstwie skarbu odbędzie
ustalonej roty
rzecierana 85—95, perłowa 80—9%5, pzozak
się 18 bm. konferencja
w
Sprawie
odebrał osobiście Wojewoda Włady*
50-60, jaglana 70—80.
przedłużenia moratorium
dla
weksli
Mięso wołowe
140 — 160 gr. za 1 kg., sław Raczkiewicz w obecności
Viceprzedwojennych.
Termin tego mora- cielęce
150—180, baranie
110—140, wie. Wojewody p. O. Malinowskiego, Kie-

torjum

listopada

29.70
26:66

w towarzystwie radcy wojewódzkiego

łości sieci

WILEŃSKA.

002

akcji nawozowej przez Bank
uskutecznić się nie da, a to wobec szczup-

za 100 klg., owies 38—40,
mień browarowy 40 — 44, na kaszę 36 —
40, otręby żytnie 29 — 31, pszenne 29—31,

=

23,93
26,18

pospolitej
Austrjackiej p. Micolas
Post, który złożył wizytę p.
woje:
jęcz: wodzie Raczkiewiczowi, a następnie

przyszłości 46 zł,

38,75

Ruble Złote—4 77
4,76,
Ruble srebrae—2,77
2,75,

poseł nadzwy- skiego.
czajny i minister pełnomocny Rzeczy-

najbliższej

—

—

Dołary St. Zjedn,—8991/2

Wynikiem konferencji
było
w;y*
równanie pewnych różnic w zapatry"KRONIKA MIEJSCOWA.
waniach na tę sprawę między Państw.
=
-.-(0) Ceny w Wilnie z dnia 19
Bankiem Rolnym i spółdzielnictwem, listopada
rb.
ь
oraz ustalenia zasady,
że zupełne
iemiopłody:
żyto loco
Wilno
45 —

przerwanie w

listy zast.

75,50

—

—

|

17443
,

=

4675

Wiino, dnia 19

ka

Т

30.07
2672

końw.

pr. pożyczk, koriw,

ziemskie przedw.

PRS

8—

Rani.
BR

-

GEŁDA

>

2%

15,25 75.75

kolejowa

—proc.

moca wi ode

wartościowe.

Pożyczka dolarowa
5 pr. pożycz

1400—1500,

jako ministra. skarbu iz tem żyrem zdyskon: Feliksa Wal.
Zach, sł o g. 4 m. 14
towany został w jednym z banków angie
Jutro
skich w Londynie. Gdy nadszedł termin | og po Św.
płatności, wspomniany weksel nie został
wykupiony czy to przez przeoczenie, czy
meteorologiczne Zakładu
przez niedbalstwo. Wobec tego przesłano Spostrzeżenia
Meteorologji U. S. B.
go do protestu. Obecnie delegaci najwyžz dnia 19—XI 1926 r.
szej Izby Kontroli prowadzą w ministerstwie
skarbu dochodzenia, które mogłyby
rzucić Ciśnienie
) 753
Światło na jedyny w swoim rodzaju wypa» średnie
dek skarbowy.

nawozów

sztucznych, a tem Samem
przygóło
wywał grunt dia przyszłego zwiększenia obrotów spółdzielczości roin'czo-

handlowej.

weksla, jednakże po uprzedniem
zažyrowaniu go przez ministra
skarbu.
Weksel ten
otrzymał
istotnie żyro
p. Zdziechowskiego

kur-

bite 400—

19 listopada 1926 r.
i walaty:

nistrą skarbu Zdziechowskiego. Historja te- a
go weksla jest niezwykle inieresująca. Mia:
Szwajcar)

Związku
Spėl- eksploatację puszczy białowieskiej, wzamian
za ratę należną skarbowi państwa wystaw ła
Rzeczypospolitej, weksel na sumę 11.500 funtów szterlingów.

400 —700,

GIEŁDA WARSZAWSKA
=

ARO
Papiery

450, młode 250—350, gęsi żywe
bite 1000—1100 gr. za sztukę.
a
Dewizy

3

2

250—500 gr. za sztukę,
kaczki

Rolni- skarbu dochodzenia w sprawie, jak nanasze Rowy;

Spółdz.
ski

Rolniczych, Centrali Rol nowicie

ników w Poznaniu,
dzielni Spożywców

Drób: kury
częta 200—

Związków Izby Kontroli prowadzą w ministerstwie pionie

Krakowie,
Centrali
я Во! 'Н
d.
P

yndykaiėw

na wywóz zboża. Minister

dzi, że obniżka winna nastąpć przez
zmechanizowanie
wypieku chleba i
utworzenie rezerw ztołowych.

udział przed-

towarzyszeń
Roln.-Fland.,
POMOTSKIEo Stow.
Roln.-Handlow., Związku

!

cen

z członkami Rady Naddyrekcji tegoż banku. z

konferencji
czego
$

bm.

wagonów

jest przeciwny

12

EA

Przewodniczący uchyla tę prośbę moty:

i
t
tyli
rzewodnicząc
a Aaaa
uwagi.
7
Św. Ostrowski mówi przychylnie o Karntekim.
Zeznaje,
że rewolwer,
z którego

strzelał Driesdiejewikt

niego,

a

nie

należał ongiś

do

był św. Dzierdziejewskiemu
Baglefskiego, jak to
zeBE
cia ze świadków.
ej
Św Bochwie i Klecka widzieli oskaržotoki
w dniu wypadku ubranego
nego Karnickiego

785

Kota ri

przed sądem

jako

dowód rzeczowy.
Po zbadaniu tych świadków sąd
ogła:
sza przerwę do 9 rano dnia dzisiejszego.
Qziś A dalszy ciąg przewodu sądowego,

przemówienia stron i wyrok.

Oskarżony przez cały czas

siedzi

spo-

kojny, na twarzy jego maluje się znużenie,
powieki ciężko opadają na oczy. Pozatem

żywe 400-420, śnięte 350—360, sielawa 200—
W związku z ma_ chanicznie wprost na polu. Masowy 250,
* — (0) Sprawa przetargu na do” du litewskiego.
wąsacze żywe 400-420, sniete 360—370,
poniedziałek po raz drugi «Mieszcza: twarz nieruchoma. Zrządka porozumiewa
jącym
się
odbyć
23
bm. w Wilnie nie»—Gorkija.
€ksport węgla uniemożliwił dostawę o
stawę
turbiny
i
kotłów
dla
elekt
się z obrońcą swoim mecenasem POM
(brak), płocie 150 — 200, drobne
zjazdem
włościan
litewskich,
już od
węgla dla rolników: na młóckę, oraz 80—150.
rowni
miejskiej. Na posiedzeniu
— Niedzielna popołudniówka,
W
LJ

dłuższego

R

podniósł strudzone

trystyczne kształty najgłębsze

tęczy kolorami,

gniazda swoje rodowe

głównie

niesłychanie suggestyjne poruszaniem
najżywotniejszych spraw, najbardziej, -Atoli

A>

w

Marcin

powiecie

na

Sienkiewicz

Żmudzi,

Rosieńskim,

przeniósł

się około 1700 roku
do
Grodzieńe
'szczyzn
y, a Michał, jego
I cała ta nowa, iście oceanowa
syn, barfala
nie zniosła bynajmniej nawarstwione- szczanin, posunął się dalej jeszcze na

zdawałoby
go

na

się nietykalnych

polskim

brzegu

ostatnia wstąpiła do klasztoru Panien wielkie przeszkody, gdyż włościanie
Kanoniczek w Warszawie. Ale—pierw- zgadzają się jechać na zjazd lecz pod
szą żonę miał Sienkiewicz, jak wiado:

mo, z naszych stron, Marję Szetkiewiczównę. Jak wiele zaś, jakiegoś—chyba atawistycznego—sentymentu żywił

dla stron

Żmudzi

tutejszych,

i Wilna,

osobliwie

wiedzą

dla

aż nadto

dobrze ci. co bliżej znali się z twórcą
«Potopu»,
Oczywiście,

tematów...

pisarskiego

południe, Przeniósł się w

dzieła Sienkiewicza, Padaty obok niego domskie.
Owego zaś
tom za tomem: „Nad morzem” i „Re-

strony Ra:

jeśli

kto

rzeniem

niedzielę

o g. 4ej pp.

za swego krewnego najliczniejszym ich udziałem w zjeździe. dawno niegrana
Agitacja
ta jednak napotyka na PE
Sienkiewicza
i Helenę.
Ta“
warunkiem wypiacenia im pieniędzy
na przejazd
koleją. Organizatorowie

grane będzie arcyCeny miejsc

amerykańska

krotochwila

<Dzień bez kłamstwa».

Przybyszewskiego,

„Popioły*

zruszy.

%

Ь

Gdzieś ktoś zagabnął kiedyś piórem

Bawi

obecnie

wyjazdowa

w

w Wilejce

Sądu Okręgowego

Wilejce.
pow.

sesja

w Wilnie w

honorowy.

miejscowy

bez przerwy.

aš

RÓŻNE. we warjacje na temat polski Ljadowa oraz. BBE TREEEERZABE
sonatlne Ravela,
—
LET
— Wystawa projektów
pom———>
5
udiat
=
i
poranku
— nie żaden to tytuł nika Mickiewicza L. b. ujeżdzalni meon W Swolski „— baryton, który odśpiewa
Ł
że na

ciepłem,

popatrzy

serdecznem

$рб}-

przez

osób wiele lecz

nie

w takiej

na naszą zagrodę, mierze, jak rozliczał Komitet Budowy
jeśli dobre słowo powie o ludziach Pomnika. A frekwencja wystawy ponam najbliższych, a choćby
tylko winna choć w części pokryć wydatczuć się będzie jak u siebie w domu ki, które konkurs pociągnął za sobą.
np. u państwa Minejków
w Dubni:
Przypominamy przeto, że wystakach lub Widzach...
wa otwarta jest przez dzień cały.
Na Polesiu urodził się Hanryk Wejście kosztuje 1 złoty — ale woj:

synem bzł

(jak np. Józef Piłsudski).
Trzy siostry rodzone miał Henryk
Sienkiewicz: Anielę, żonę literata Ko(Pomiana), Zofję, co
mierowskiego

wyjazdowa

Sesja

„, składzie v. prezesa Owsianki i sędziego Koneny biletów od 2 zł, 50 gr. do 20
Kasa czynna od g. 11-ej r. do 9.ej wiecz. towtta. Jako trzeci sędzia zasiądzie sędzia

szereg bieksi zębata, Tosti'ego i inn.
Geny od
20 gr. do 2 zł. Początek o g.

wiecznie świeżych

dla cudów *Bożych

uczuć

i podziwu

w niezbadanych

tajnikach ludzkiej duszy

Cz, Jankowski.

11 i pół

treningowy
na byłem
wa 15).

odbędzie

się

jak

bieg na przełaj.

boisku

AZS,

zwykle

WYPADKI
— Pod kołami

|! KRADZIEŻE,
taksometru.

b. m. taksometr Nr 14237 kierowany
szofera

Wacława

Krawasa

|

Dn. 18

(Tatarska

przez

9)

w

pobliżu Sali Miejskiej najechał na przecho*
dzącą Natalję Fominównę (Ostrobramska 9)
Poszkodowaną dostawiono do żydowskiego
szpitala.
— Tragiczny finał sprzeczki, Dn. 19
b. m. Chaim Kejler (Szawelska 8), będąc w
ruieszkaniu siostry swej Julji Dorman (Gar«
barska 17) po sprzeczce otruł się esencją
octową. Pogotowie ratunkowe udzieliło des,
peratowi pierwszej pomocy.
— Podrzutki. W kurytarzu domu Nr 23
przy ul. Portowej znaleziono niemowlę płci
męskiej w wieku około 3 tygodni,
— Na klatce schodowej domu Nr il
przy ul. Wingry znaleziono dziecko płci
żeńskiej,
Podrzutków skierowano do przytułku
Dzieciątko Jezus,

— P. Stirowej (Rydza-Śmigłego 36)

pomocą wyrwania skobla
Zbiórka nie
wartości 500 zł,

(ul. Zakreta-

z
dać SiE eta 1926 r.
losowaniu 1 i 3 obligacyjnych poży-

2 m. 30 pp.

Michała Sienkiewicza Sienkiewicz. Też, ani słowa, miejsce skowi
i dzieci płacą
połowę,
zaś
Józef, legjonista polski, niezgorsze... Z „kresowca* byłe w szkoły pod przewodnictwem nauczyŻeromskiego i w tymże roku pietw- rodzony dziad twórcy «Ogniem i nim dużo. Podpisywał Liźvos pierw- cieli oraz wycieczki płacą jeszcze
Sza część „Chłopów * Reymonta, pier- Mieczem». Pisał swoje nazwisko przez sze swoje utwory...
mniej, gdyż 25 groszy od osoby.
wej jeszcze „Żywot Podfilipskiego*, <ń», Sieńkiewicz (ze względu na poW _ Warszawie go pogrzebano.
— Zabawa taneczna.
Dziś w
swoje od Sieńków). Po- Posiadaniem prochów jego Warsza- soboię dnia 20 listopada rb. Odbędzie
' botem „Sobol i panna* Weyssenhof- chodzenie
fa, „Próchno” Berenia — i kładły się siadał majątek Laskowa Wola na Pod- wa się Szczyci, Lecz gdy dziesięcio* się w Ognisku Akademickiem zabawa
przy polskich Muszkieterach—co mó: lasiu, Syn jego, ież Józef po odbyciu lecie święci od zgonu jednego z naj- taneczna. Początek © godz. 10-ej w.
więl— przy iście homerowych rapso- kampanji 1830 go roku, osiadł go: większych polskich pisarzów,
co Wstęp dla członków i gości
га zapatrjotą—niech proszeniami.
dach naszych, przy wielkich, goreją- spodarząc w owej odziedziczonej po zarazem był wielkim
najętności i poślubił Są- choć pęczka nie zabraknie na jego
—-Treningowy bieg na przeA
farbami scenach z cyrku
Nero rodzicach
swoją 42 Woli Okrzejskiej, grobie polnych kwiatów z ziemi pa- łaj. Akademicki związek sportowy w
a,
` siadkę
— Kradzieże. Z mieszkania Z, Szapiro
leśnych i łąk zielonych — Wilnie podaje do wiadomości swych (Szeptyckiego
Nic nie zruszyło ich z miejsca w Stefanję Cieciszowską. Syn jego Hen- górków
8) przez lufcik skradziono biematczyn
majątku
w
się
urodził
ryk
ym
Panteonie literatury polskiej, I nie
kwiatów
wdzięczności
serdecznej, członków, że dnia 21 bm. o godz. liznę wartości 250 zł.
Qquiem*

*

Sesja wyjazdowa rozpozna ozterdziešci
— Poranek w Teatrze Polskim (sala
<Lutnia»), Niedzielny poranek zapowiada trzy sprawy, a pomiędzy niemi jedną dużą
į
ee
Z
o DR
w
zaś pomimo, jak krążą pogłoski, о- się nader interesująco.
Z przedstawicieli wileńskiej palestry wy*
Aleksanpianista
mtody
nim
na
Wystapi
trzymania
na ten cel subsydjum z
adwokaci
Szattensztejn, OSAD RLRCKE Aka: jechali w charakterze obroń:ów
Kowńa,
pieniędzy
zbyt aużo nie der
demji muzycznej w Besjinie 1 wykona utwo« Andrejew i Łuczywek.
mają.
ry Chopina, d'Alberta, Debussy'ego,
cięka*

zagad. do niedawna jeszcze, „na Litwie*. do «wdzięcznej ziomków pamięci» ale przy placu Orzeszkowej, tak niesly
W. XVI-tym wieku Sienkiewicze mieli zawszel... Ciężko nie być wrażliwym chanie interesująca, zwiedzana jest

nienia psychologiczne i socjalne, mie:
niące się wszystkiemi

Lucjana

organizatorowie

Wieczorem w niedzielę o g, 8 m. 15 —

pióro— i Józefa Kotarbińskiego, że gdy pisze o wyszła za mąż

pał ostatni dukat w skarbnicę; jego Sienkiewiczu zawsze musi w nim wiziomka-podlasiaka. PodPolski sławy. Była to cudna, pełna dzieć swego
blasku i wewnętrznej mocy opowieść, lasiak podlasiaka chwali!
Myśle, że my chyba bliżsi Siendosłownie dla starszych i młodzieży
„W pustyni i w puszczy”,
klewicza od tej strony sentymentu...
Oto uderzony klawisz ostatni, Oio regjonalnego.
akord d tutte corde. Oto ć vol d'oiSienkiewiczejród to litewsko-žmudzSeau, z teraźniejszego aeroplanu: pi- ki. W Metryce Litewskiej żnajdzie*
sarskie dzieło Sienkiewicza.
my sporo bojarów Sieńków,
P. St,
Al.
Kozłowski
dowiódł,
że
właśnie
W ciągu osiatniego Ćwierćwiecza
szianapływały, napływały coraz to nowe, od nich poszło aż kilka rodzin
a świetne,
dzieła ujmujące w belle" checkich osiadłych, jak wyrażano się

czasu

zjazdu prowadzą
wśród chłopów dzieło Al. Fredry <Żemsta»,
litewskich intensywną agitację za jak- najniższe od 15 gr. do 2 zł.

— Z pracowni

skradziono

K. Amilewicza

2) skradzłono skóry wartości 300 zł.

za

ubra-

(Sawicz

czek
reku

miejskich
skonwertowanych w
1925 zostały wylosowaue
na:

stępujące obligacje:

|, Pożyczki obligacyjnej
3 z roku 1901.

52 złot.

Nr Nr 8, 15, 71, 410, 433,
530, 575, 617, 626, 704, 738,
756, 1243.
260 złot. Nr Nr 1345, 1362, 1467,
1538, 1688, 1739,
520 złot. Nr Nr
1828, 1855.
Na

ogólną sumę 4.056 złot.

IKI

Pożyczki obligacyjnej
z roku 1913,

52 złot.

Nr Nr 93, 93, 133, 142, 227,
291, 370, 378, 387,

520, 522, 568:

260 złot Nr Nr 632, 745, 882.
520 złot. Nr Nr 966, 990.

Spłata

wylosowanych

421,

508,

ы

obligacyj

5

w ich wartości imiennej będzie
dokonywana od dnia 2 stycznia
1927
roku w kasie Magistratu:
*
В

Opłatę
powyjszych
kasa

ой obligaoyj
kuponów
dokonywa
pożyczek

miejska.

Szef Sekcji Finansowej
( podpisy )
Główny Buchalter

:

25-40
/W 0
PRZETA
R G.

206666666

ofertowa odbędzie się 30 listopada b. r.

godz 10 w Kwatermistrzowstwie 19 baonu K, O. P.
w Słobódce.
Bliższych informacyj udziela D-two 19 baonu K.O.P.
Kwatermistrz 19 baonu

KOP.

w. Z

—

(—) Morbitzer
Księgarnia Kazimierza Rutskiego,
Wilno, Wielka 66 poleca:

Nowość!

T WPW

porucznik.

Ks. Tadeusz

Ciborowski

czył

mauka

o

pszczelem

życiu

4

i naturze»

Wi aid
jaa Wizja

Pszczeły

Cena zi, 7, na papierze kredowym 11.—

:

OPROORZEGCERĘZYZ UORZZKWRTKERZYCAZEEC
MANWEWZNONZAKOWOCZNZMAWAMAMOAWNUWEWNMKZWM

„Uwadze

stowarzyszeń

i instytucyj

społecznych!
Zatwierdzone

przez Ministerstwo Spr. Wewnętrzn.

BIURO REKLAMOWE
Stefana Grabowskiego w Wilnie:
ul. Garbarska

1. Telefon

82.

л1
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WARUNKACH
ОО НЕ E a

SPECJALNIE ULGOWYCH.
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Jakie są główne zalety

Mydła „MUNKA“
1. Mydło
2. Mydło
3. Mydło
4, Mydło
5, Mydło

UWAGA:
tylko

Oryg.
przez

towy

na nižeį wyszczegėlnione

1) Częściowy remont

roboty

lokali

w

gmachu

ul. Uniwersyteckiej Nr. 6.

2) Częściowy remont cficyny na

ul. Subocz Nr. 20,

3) Przełożenie nowej

gm.

RE

4)

instalacji

Hurt!

roboty

wewnętrznej

w gm. przy ul. Wielkiej Nr. 51 |

Odbiorniki
Two

przy

i

SB

=

cowe

OG

S

Wszelkie informacje co

do

:

&

3

aleja

šlepe

NIE

ski Ki
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0

Tal

CENA
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||

BILETÓW:

Helena
maleńka.

W

loży Trzech Cnót uzyskał Pestel rangę trzeciego stopnia, lecz pracował mało, jakby się rozczarował w
masonerji, «Czy zrozumiesz,
przyja-

cielu, — pisał Ržewski

— fak boles-

ną jest dla nas ta strata? Tylko czar:

ne dusze mogą nie

lubić,

lub

nie

jedynie

PAROWĄ

FABRYKĘ

co

wrėžyla

28

Oo

zodz

10

do

8

ZPN
05

0

WU

znaków

towarowych,

i

R

5

D

IU

modrem

niebem

„

>

Warszawskiego

tych nowogrodczaninach,

którzy nie-

002

wzzjem*

Wydawca Bianisław Ziackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski

którzy w

Banku

RYCZNE

szynie, Drohobyczu, Katowicach, Kołomyi,

w. Zdr. Nr. 31,

złożył! swoje

tel. 277

a

w

nocy

Odpowiedzialny

wa

08

AE
i

Błonia

edi

Daję korepetycję,
udzielam lekcji

|

trancuskiego

pod

mocne gwarancje.
D Handl.-Kom.

„ZACHĘTA

Gdańska 6,telef.9- 05

niedrogo.

Dowiedzieć się 9—11
rano
i 2—4 po połudnu.
Mickiewicza 42, m, 11.

maca
domów, majątków
ziemskich, placów

posiada
MEBLE
WIELKI WYBÓR | | p. H..K. <Zachęta>

własne po | | Gdańska 6 —

w

tel. 9 — 05.

Stanisławowie, Tarno- | x, wali wybów
rozmaitych
FORNIERÓW
firma

K |
z
książkę woj* |

Zm:

skową

wyd

przeź

ы

P.K.U. Wilno na ||
imię Borucha Szabselsa |
zam.W,Stefańska 25/54 |

„Więdeń”

i potudniowo-wschodnia З
Niczege pewnym być nie można. łudniowa
|
Rój pełnych niepokoju
myśli, a- część wyspy, były również hrabiemu

11 na 12 ty

za ogłoszeniaśźZenon Ławiński

ra,
e

centowanie

>
Ś
Р
z,
wie, Wilnie i Żywcu.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń pretensji upływa z dniem
15 stycznia 1927 roku.
Likwidację pretensji obywateli polskich, przebywających obecnie jako
30.
emigranci-zarobkujący we Francji, przeprowadza równocześnie Bank Związ:
ku Spółek Zarobkowych, Oddział w Paryżu, 82, rue Saint Lazere,

nad tem się za- marca pił do utraty przytomności. Nie
przypuszczać,
by
hrabia. Na za- można więc było

rocz-

=

PIENIĄDZE

WZP. Nr 63

Lwowie,

Lublinie,

książkę

wojskową,

sak

Wi aa
przyimoje Mid ryk
46 m. 6

liczę

|

Komowa

gublono

Z

a

-

wyd.

przez P. K. U. Wilno,

NA

dla Handlui Przemy-

Krakowie,

A
S

1 chor, | na imię

ul.Mickiewicza
24

Łodzi, Oświęcimiu, Poznaniu, Przemyślu, Równem,

Postową

kabina

L

||

|

I mažo

czasie swojego

Zjednoczonego,

solidnego

BE

KOBIECE, WENE. |

Zjednoczonego.

kończenie
listu
Rżewski fcytował mógł on stanąć na czele nowego
nie z mostu do rzeki..»
pierwsze strofki żartobliwego wiersza, spisku, A ci wszyscy: Rżewscy, Woł:
«W sprawach europejskich
zbyt napisanego
przez młodego poetę o końscy, C-aadajewy, Murawjewy —
zupełnie na miejscu są w swych gawyrsźnie dwór Wiedeński
nad na: Aleksandrze i.
i z piórem w
szym panuje. Ileż to n»rodów
oszuAutor nazywał się Puszkin; Ade binetach nad książką
kanc!
Żałują one teraz minionych lat Balmin
przypomniał sobie z przyje- ręku, lub przy butelce szampana,
i błogosławią pamięci Napoleona zdo- mnością, że był to właśnie ów dru- prowadząc ze sobą dyskusje O Szczębywcy, którego ty pilnujesz, Paco to gi utalentowany uczeń
carskosielski, Ściu ludzkości. Lecz we drzwiach syczynisz przyjacielu? Despotyzm kró- mniej zdolny od Illiczewskiego. Wiersz pialni śpiącego cesarza, z szarią ЭКаг
spychali się

polskich,

utrzymas

dla

LZeldOWICZOWA | zaświadczenie

0

Przy zgłoszeniach listownych mają interesowzni
podawać swój dokładny adres. Zgłoszenia pretensji przy równoczeszem
składaniu
doku:
Oddziałów
za pośrednictwem
uskuieczniane
m—anentow mogą byč takže
Banku Gospodarstwa Krajowego: w Białej, Białymstoku, Bydgoszczy, Cie-

roku, podobno

muszę
stanowić"
— pomyślał

Banku

D

©

—

1) dowód osobisty wystawiony przez władze polskie,
2) dokument stwierdzający pobyt interesowanego
w swoim
czasie
we Francji jak naprz. dawny paszport zagraniczny opatrzony wizą
Urzędu Emigracyjnego lub kartę
identyczności
wystawioną
przez
władze
francuskie.
jeden z
3) książeczkę wkładkową lub pokwitowanie wydane
przez
lub
francuskich oddziałów Banku dla Handlu i przemystu
w Warszawie

Argentyny

binie Deviere —bodaj że żydzi... Nic nym.
dobrego nie widzę w tych nieumy„Jeszcze

tych obywateli

byė2

DOKTOR

dąć względnie przesyłać następujące dokumenty:

Nie przyjmować talsyfikatów.

=

niem

’° SKÓRNE

którzy obecnie przebywają w Polsce, że likwidac'ę ich pretensji
do wymienionych banków przeprowadza w swoim
Zakładzie
Centralnym
w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 5.
Zainteresowani mają zgłaszać się osobiście lub listownie i przedkła-

POZNAN

ZELDOWICZ

*

ożyblowany
pokój ne
A
może

D

E

ab)

dobilas

dla

—_z,

a.

sła w Warszawiei Warszawskiego

AS

lub cesji fabrykacji prepatudzież odnośnych
<Ąrs»,

3) Sprawa wydzierżawienia
oraz
ratów <Cazimi»

we Francji, w charakterze emigrantów-zarobkujących

lów jest gorszy od władzy Bonapar- podobał
się hrabiemu, lecz intencje, jatina, lub tabakierką Mikołaja Zubo=
Lecz de Balmin nie odczuł tego, tego, gdyż nie posiadzją oni jego zawarte w nim, wzbudziły pewne za- wa— quelle plaisanterie!. Jedynie w
układać
się strzeżenia. Młody chłopak mógł bez- cłodnym i odważnym Pestelu, w jego
nie lubił bowiem dumnego Pestela i genjuszu Z władcami
widział w nim człowieka, zdolnego nie można. Lud żąda, by prawo pa* karnie żartować z cesarza i rządu. cichym głosie, jest coś, co prżypodo niebezpiecznych czynów. Nie wie: nowało, a czemże jest prawo jak nie De Balmin zaś chciał sprawę tę trak» mina brabiego Palena. A jednak i Pebez niewoli roz- tować poważnie.
le też budzili w nim zaufania
dwaj wolą narodu? Czyż
stel wyraźnie dąży
do
innego celu,
Jak większość ludzi współczesnych nie chce pałacowego 'przewrotu, lecz
inni masoni, o których pisał Rżewski: wijać się nie mogą narody? Chwalimy
Eu- mu, de Balmin nie lubił i nie szano- czegoś zupełnie innego.
Czadsjewi Gribojedow,
chociaż nie się, nazywając siebie zbawcami
Źwiązek
Dobroczynności?
Oni
tuważał ich wcale za ludzi niebez- ropy. Cudzoziemcy inączej nas sądzą. wał Aleksandra Pierwszego. PrzychylOni widzą, że siły nasze
są rezer- "nie dosyć rozpatrywał on możliwość m. ślą, że mój Tiszka potrzebuje tupiecznych.
«Bodaj że staruszkowie z augiel- wuarem despotyzmu Świętego Przy- nowego spisku w Rosji, podobnego reckiej, lub angielskiej konstytucji! On
i 1762, który- porzebuje wódki, to fakt, baby też posą nielubiani, do spisku z r. 1802
skiego kiubu mają rację! Doigrają się mierza, Nie Rosjanie
się zakończył również udusze* trzebuje—jak i ja, zresztą, — a dalej,
ci panowie, że ich na Sybir wyślą.» lecz ich rząd, który dla dobra monar- by
Rżewski pisał o wiarolomstwie chów wyzyskuje narody. Cóż stąd? niein nielubianego przez wszystkich kto wie? Nie bez słuszności twierdzi
ro-. Kapnist, że liberalni rosyjscy
obywa:
tego
silnych tego Świata, o zamrocz:niu Oto w Hiszpanji zbierają się insur- cesarza. Przedsięwzięcie
Włoszech — carbonari; dzaju
nie
wydawało
się nawet tele przygotowują na swą głowę owe
przez biesa ludzi, zrobionych z błota, genci, we
można
by- |iberalne, czyste rewolucje, bowiem
pudru i galonów, o mianowaniu Ma Czemże my gorsi od nich jesteśmy? hrabiemu zbyt trudnem,
„Ho, ho, widzę, gdzie dążysz> z ło bowiem
sądzić, że popularność szą każdą czystą rewolucją podążyć
grickiego
opiekunem
Kazańskiego
uniwersytetu, o tem, że z poborów przyjemnością pomyślał hrabia. Da- Aleksandra niewiele większą była od musi bunt ludu i nowe rozruchy.
żołnierskich odtrącają na rózgi, o tem, lej Rżewski
wspomniał o artykule z popularności jego ojca. Oczywiście hraMoże ma rację Kapnist...
Lecz najmniej rozumiał de Balmin jaże Cesarz powiedział hrabiemu Oża- «Ducha Dzienników», o konstytucji bia sam
nie mógłby wziąć udziału
rowskiemu, że każdy
Rosjanin
jest tureckiej, ograniczającej władzę sułta- w takim czynie, nie tylko ze strachu, ki zachodził stosunek między spiskiem,
albo łotr, albo głupiec; donos'ł wresz- na na rzecz wyższego duchowieństwa lecz i z powodów natury estetycznej: a masonerją, do której należał Rżewnacie o ogólnem niezadowoleniu wśród mahometańskiego | cytował z uzna- ze wstrętem najwyższym wspominał ski i jego towarzysze. Hrabia
osadników wojskowych,
którzy mo- niem zdanie prasy: «Jakież znaczenie on sceny
w Michajłowskim zamku, patrzył się już dostatecznie, w różg Jat o odważyć
się na czyny nie- ma ta papierowa konstytucja w po- widziane we wczesnej młodości. Jednak nych krajach, na kuchnię polityczną i
równaniu z tą, pod którą rozkwita nie miałby on nic przeciw temu, by wiedział doskonałe, że wszelka pelizpieczne...
«Kto może, ten rabuje, kto nie ma Wielka Brytanjal»
Na zakończenie owocnemi stały się wysiłki spiskow- tyka, zarówno reakcyjna, jak i rewona to dosyć šmialošci, ten kradniel mglisto dosyć oznajmiał o istnieniu ców. Lecz nie budzili w nim zaufania lucyjna, jst rzeczą ziemską, okrutną,
do Związku brudną i twardą. Masonerja zaś jawCóż mają robić ludzie uczciwi? —wo: pewnego
Związku
Dobroczynności, ludzie, którzy należeli
nie ustępuje pod względem Dobroczynności, nawet nazwa związku nie uważaną była za związek o wręcz
łał Rżewski. — «Niema dnia, by nie który
Ds Bal- przecudnych zainteresowaniach, nalekrzywdzono u nas ludzkość, paczono swego znaczenia
siawnemu niemiec- nie podobała się hrabiemu.
najprostszą sprawiedliwość, gaszono kiemu Tugendbund'owi, (Rżewski na: min osobiście znał tych ludzi, znał żały do nich kwestje nieśmiertelności
oświatę. Przegrywają, darowują, tyra- rysował pomiędzy wierszami godło typ ich, którego świetnym przedsta- duszy i życia pozagrobowego, a w
nizują sobie podobnych ludzi! Kto związku: ul z pszczołami) i innych wicielem był Rżewski, i uważał, že każdym razie nie mogły wchodzić w
im nadał to prawo? Gdzie szlachet- tajnych organizacjy. Do organizacyj podobni marzyciele nie są zdolni do dziedzinę jej działalności spisku przemość Rosji? Odzie sławne wiece tych weszli wszyscy prawie wspólni dzieła którego zamierzżją dokonać. wroły i rewolucje. A jednak, mimo
wśród nich Palena. Stary to, Rżewski i wszyscy jego przyjaprzodków naszych?»
przyjaciele. Kręci się pomiędzy niemi Nie było
«No, moi przodkowie nie brali znany dosyć dobize Juljan Staal, cho- Palen mieszkał już od dwudziestu lat ciele łączyli jakoś działalność swą w
Dobroczyn=
udziału w dawnych Wiecach> — zau- ciaż różnie o nim mówią. Oczywiście w Swym majątku kurlandzkim, nie masonerji ze Związkiem,
ważył de Balmin. — Przodkowie moi de Balmin będzie w tajnych organi- ruszając się nigdzie i, jak mówiono, ności. «Z tego nic wyjść nie może,
po ojcu to szkoci, a po babce, hra- zacjach człowiekiem bardzo pożąda” bojąc się panicznie ciemności; co prócz Syberji.. A zresztą, kto wie?..»
szanować go».

A
1) Uzupełniające wybory członków zarządu.
2) Upoważnienie
Zarządu do zaciągnięcia
pożyczki z
zabezbieczeniem jej na hipotece - nieruchomości na
leżącej do spółki,

BBEEGEZEBZRKERNE

oszczędności we francuskich oddziałach Banku

do wiadomości

Nr 7 z następują

amas | od 10-1, od 5-8 w.

(IS

Biurze

poł. w

6 po

Zarządu w Wilnie przy ul. Trockiej
3
cym porządkiem dziennym:

adwokata, ul. Wileńska 14/4.

iecz.

1, tel. 1—47.

Мг

1926 o godz.

14 giudnia

się w dn.

aż ide

z PRD

A podj

do

J. B. SEGALL w Wilnie Spółka Akcyjna
zawiadamia Akcjonaijuszów Spółki, iż Nadzwy«
czsjne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów odbędzie

УНа

Kolońskiej

pobytu

dramat w S-miu aktach podług powieści Vincente Blasco Ibanez'a.
Rzecz dzieje się w mlasteczku Alcotra w Argentynie. — Ostatni seans o godz. 10

wiadomo poco

©
©
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łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d.
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Zarząd Spółki Akcyjsej
pou
"rmą: lowarzystwo dla
Hardlu
Aptecznymi
i
Perfumervjnym:
Towarami

speedan
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- CHIROMANTKA
D
ia
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Lenorman;

się w
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wnuczka

na sprzedaż
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MYDŁA

dla Napoleona: Przepowiada przysz-

tisharmoniji.

są o zwrócenie

ul. Zawalna

zał. 1846,

WRÓŻKA

fortepianów,

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian

i wyłącznie

podaje

2 ńskiej

W niedzielę i święta o godz, 3:tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5*tej.

wyspa

jest

niedošci-“

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

SEANSÓW:

MAREK AŁDANOW

"Swieta

oryginał wody

codziennie

„Pod

KRAJOWĄ

un

Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
w niedzielę I Święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m.'30, w inne dnie od godz. 4 m.

CZYNNA;

POCZĄTEK

e

Dziś będzie wyświetlany film;

KULTURALNO-O ŚWIATOWY
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
KASA

Wileńska 24

Tel. Nr 1038.

HENRYK ŻAK

И

Mal

Elektrit

,,

S

Dyrekcja Robót Publicznych.

ipo

1

wydajność ,

proszeni

2

EAUde COLOGNE
J
m
yz

WIL. URZĄD WOJEWÓDZKI

Okręgowa

jego

6.

wypożyczanie,

zamiana

którzy mają

Wilno,

Е

kosztorysy, obowiązujące warunki przetargu, ogólne
i techniczne warunki wykonania robót, projekt umowy
oraz obowiązujące przepisy M. R P. o przetargach
są do przejrzenia względnie otrzymania za zwrotem.

kosztów w pokoju Nr. 78 O. D. R. P.
od godz. 12—13 ej.

- CZĘŚCI SKŁADOWE, '

Często naśladowany,

gniony

NSE

przetargów,

bardziej

SPRZEDAŻ,

:

kanalizacji

w
dnie przy ul,
Magdaleny
Nr. 2, pokój
Nr.
78.
Risemne cferty winne być złożone w tymże daiu
do godz. 9-iej i pół w kancelarji oddziału
budowla:
nego Dyrekcji Robót Publicznych pokój Nr. 92.

wyrabiane

SE

kompletne —

123)

Radjo techniczne

„Przetargi odbędą się w dniu -27 XI r.b. o godz.

E

Detal!

ZRÓDŁO!

przy

w

RAT

NAJTAŃSZE

ofer-

elektrycznej

Królewskiej Nr. 4

Częściowe

posesji

g

Y!

z

jeszcze

:

MUNKA

PIERWSZĄ

potęgującą

Rok

NA

budowlane:

metodą,

3 m.

©

specjalną

doświadczenia

letniego

80-cio

Niemiecka

©©
Š® Ё Rolnicy
$ Ё
©
© Ё
kartoile
© Ё
®
©& Ё
©

Szymona Munka w Żywcu.

G

ogłasza pisemny przetarg

mydło

podstawie

na

jest

bezkonkurencyjną
dobroć i jakość.

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja

Robót Publicznych)

bardzo dodatnio na jego wydajność i siłę odczyszczającą.

wyrabiane

Wilno,

pianin,

wyrabiane jest jedynie tylko z najprzedniejszych czystych surowców
zagranicznych.
MUNKA wolne jest pod gwarancją od wszelkich szkodliwy ch domieszek.
MUNKA
posiada świeży, przyjemny zapach, gdyż wolne jest również pod gwarancją od
tranu i innych tanich tłuszczów cuchnących.
posiada największą zawartość tłuszczu, jaką wogóle przy mydle do prania da
MUNKA
się osiągnąć.
MUNKA
dostarczane jest w stanie zupełnie suchym,
co wpływa
oczywiście także

6. Mydło MUNKA

(1281

K. DĄBROWSKA
kupno,

MUNKA

о00000008000

m

Podaje do wiadomości Pp. urządzających
odczyty, przedstawienła, koncerty, zabawy i wszelkie imprezy -urządzane na cele
oświatowe, kulturalne, filantropijne i t. p., że Buro
przyjmuje
na siebie całkowiią organizację kampanji reklamowej

00 2685868666

Rozprawa

6860606666 ©
©

000000000000

‚ , 19 baon K.O.P. w Słobódce Zawierskiej rozpisuje
niniejszym przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych i paszy na czas od 1-go grudnia
1926 r. do 28 lutego 1927 r. franco loco pododdziały
baonu.

Nr 271

zna:
garnął umysł
de Balmina, Rozumiał nieznane. Angielscy oficerowie,
radzili młodym ©
on i czuł, że wszystko
to jest nie- "jący dobrze wyspę,
iekko-żartobliwą i
zmiernie ważne i może mieć olbrzy- małżonkom z tą
odcienia
zazdrości
mie znaczenie w jego
przyszłem ży: nie pozbawieną
zwracali
cu. Lecz rozstrzygrąć te zagadnienia pieszczotą, z jaką wszyscy
tutaj było rzeczą niemożliwą. Uspa* się teraz do nich, —by zwiedzili Diana”

Peaki Fischer's

kajał siebie myślą, że tam na miejscu,
w

Rosji

pomyśli

o

tem

poważnie,

gdy dowie się wszystkiego o związku

io nowych
prądach
myślowych w
masonerji,—stosunek
jego
do tych
rzeczy będzie częściowo
zależał od
tego, jak po powrocie
do ojczyzny
będzie przyjętym
przez Nesseirode
i cesarza Aleksandra,
Na razie, nie
mógł się uskarżać, gdyż cesarz był

dlań bardzo uprzejmy: nieoczekiwany

Valley,

we wschod=

niej cześci, gdzie już wychodzi poza
sferę terytorjum Napoleona;i radzono,
ocean 4
na
jeśli się uda, popatrzeć
wysokości King and Queen.
Droga,
co prawda, była ciężka, górzysta i
nawet

niebezpieczna,

nych przepaści,
dzili

z powodu

lecz

pozostawić

powóz

dotrzeć do celu.

licze |

oficerowie
i

ra* |

piechotą |

:

3

Tego dnia wiosennego
wszystko |
wydawało się de Balminowi
pięk*

dodatek pieniężny był niezmiernie na
pogodą słoneczna, i
czasie. Da Balmin
postanowił w tej nem: i ciepła
ożywczę
chwili, że, przejeżdżając przez Paryż, wietrzyk, niosący do płuc
kupi żonie kolczyki, a sobie kolekcję sól oceanu, i niermądra piosenka po*
szcze
broni.
Wprawiło
go to w dobry wożącego Tiszki, i niemądry
beze
humor i w lepszym nastroju wyszedł biot żony młodziutkiej, i myśli

|

radośnie, ogarniające
przed dom, gdzie już czekał nań po- ładnie, lecz
świeży umysł, i wreszcie mgliste na*
wóz.
vi
dzieje na przyszłość.

Spoglądając

na

piękną dziewczynkę, siedzącą obok
niego,
czując delikatne i chiadne do*
miły spacer. Hrabia i hrabina de BalMłode małżeństwo odbyło bardzo

|

rączki,
hrabia |
min wyjechali z domu
rano, powo tknigcie jej drobnej
znaleźć w sobie
zem gubernatora, Zbliżał się dzień ich starał się napróżno
wyjazdu do Rosji. Opuszczając
na- znane mu uczucie upojenia miłosnego.

Helenę, pragnęli po Tak, oczywiście, teraz jest coś zupeł” 4)
raz ostatni odbyć spacer po wyspie, nie innego, niż dawniej. Lecz i to
na której tak dziwnie połączył ich teraz nie było złe.
Wątpliwości jego zostały rozwia“ i
zły los cesarza Napoleona, Chcieli

zawsze Świętą

te zakątki, ne. Życie jego nie jest skończone.

zobaczyć, po raz ostatni,
w których nie

ani

razem,

byli

ani

jeszcze, trzydziestym dziewiątym

nigdy

każde

i

z osobna

odkrył nieoczekiwanie

roku

nowy,

życia

dosyć

których nigdy już ujrzeć nie mieli, ciekawy rozdział w książce, która
Słowo nigdy miało dźwięk złowiesz- znudziła go już porządnie. Czekały
czy w uszach de Balmina, jak zwykle
u człowieka niemłodego.
Takich nieznanych zakątków było

dużo na Świętej Helenie.
dzoziemskich
gubernatora

części.

komisarzy

płynęło

na

i

Życie

północno-zachodniej

cu-

rodziny

niewielkiej

wyspy.

go jeszcze

nowe

rozdziały:

wieś rū“

|

którego uważał za stosowne žarto“
wać zawsze, nie wiedząc, dlaczego to
czynił, dobroduszne,
bezsensowne

|

Syjska, gościnny żywot

sąsiedztwo, którem
europejczyk,

ziemianina, Z

pogardzał,

a kochał

w

jako

istocie tem

Dalej, na wschód węodlegiości trzech serdecznem uczuciem, jakie żywi się
mil od Plantation House, zaczynała zwykle w stosunku do środowiska,
się strefa willi Longwood,
gdzie
mieszkał Napoleon. Tam, oczywiście,
nie można było się dostać, Lecz po-

w którem

się

niezależnie od

spędziło

tego,

oddaliło i czy się go

Drukarnia , Wydawnictwo

Wileśskig"

dzieciństwo»

czy się

wyrzekło.

Kwaszelna

23

odeń.

|

