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KAMIEŃ

dym

się z każ-

zwiększa

zys ekonomiczny

kry:

pogorszył

Sytuację gospodarczą kraju.
więc do statystyki z roku

Sięgnijmy
zeszłego,

który był lepszym:

W

Łotwie było upadłości

roku

1924

na

na łączną

18,

—

poczyna

się chwiać.

dziennikarski

żyje

godzin dwadzieścia cztery. Potem za-

A kwiatom

naturalnym

dotychczas

trzeba wiedzieć, że utrzymuje się do: nie udało się przeciwstawić kwiatów
tychczas 2-ma głosami większości.
sztucznych.
Znów
więc nie wiadomo,
czy

rencji czterecii państw bałtyckich,
z
udziałem Polski, odkładanej już tyle-

TIT TINDI

Dużo

trumnie

będzie kwiatów

wielkiego

żywych na

naszego kolegi ś.p.

dowodem
artykuł
uważał

tego niestety jest chociażby
pośmiertny, pożegnainy, jaki
za

zastępca,

jego

umieścić

stosowne

a być może następca w Nowym Kur.

państwo

Izby Gmin,

go dał się ująć w słowach:

ludzi,

Wolność

wol-

ludów*.

i wolność

ludu

oraz

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stonie 2-eji 3-ej 30 gr

OGŁOSZEŃ:

CENA

Kronika

10 groszy.

reklamowa

nie jest odpowiedzialne
25, lil. Pat.

za krok

Ministerstwo

oświadczeniu

który łączył

Sejm

Brazylji,
jednego

działalność

delegacji

spraw

Brazylji*.

brazylijskiej

w

angielskiej

Genewie

Кю

wpłynął na rezygnację Szwecji.
Szwecji i przyjęcie Polski do Rady
dla Niemiec nie do przyjęcia.

BERLIN. 25 III. Pat. «Tagliche
oświadczenie szwedzkiego ministra

Ligi byłoby

Rundschaus
omawiając
wczorajsze
spraw zagranicznych
pisze: Wbrew

twierdzeniu Undena, jakoby zmiana pierwotnego stanowiska delegacji
Nic fałszywszego, a zarazem nic szwedzkiej w sprawie rozszerzenia Rady Ligi miała być dokonana pod
bardziej dziwnego, że wybitny czło- wpływem niemieckim, możemy zapewnić, że wręcz przeciwnie delegacja

rozuwiek może być tak opacznie
yzocharakter
miany, tak niemądrze
swego
codziennego
przez
wany

współpracownika.

Ignacego Rosnera.

została

gaci niemieccy

zupełnie

oświadczyli

Ligi Narodów

do

niespodziewanie

zaskoczona

tą zmianą.

byli wówczas, że wystąpienie

Szwecji

Dele-

z Rady

i wybór na jej miejsce Polski jest dla Niemiec niemożliwe

przyjęcia.

Francuski

Ignacy

p.

że

dlatego,

Właśnie

Właśnie dlatego, że chcemy uczcić

niemiecka

budżet dochodów

przyjęty.

Rosner nie był człowiekiem, którego
į
PARYŽ. 25. III. Pat. Izba Deputowanych przyjęła 415 głosami przekroć. Termi tej konferencji ma być tego co odszedł, nie chcemy pisać
wykształcenie Gskończyłoby się na ciwko 128 całość budżetu dochodów. Grupa socjałistyczna Izby postanoustalony na specjalnej naradzie minizwrolami sza- chaotycznem
przesłuchaniu w ;kła- wiła zwalczać projekty finansowe rządu.
strów spraw zagranicznych
Estonji o nim banalnie, żegnać
żegna
pei Łotwy, w Rewlu,
dnia 10 kwietnia blonowej kurtuazji. Jak salwa
dów pierwszego kursu jakiegoś
żegnać do tersburskiego
Pogłoski o dymisji Malvyego.
uniwersytetu — właśr. b. Tymczasem naradzał się kierow- żołnierza, tak publicystę
nik ministerswa spr. zagr. p. Alba grobu powinna krytyczna ocena jego nie dlatego jego cały światopogląd
PARYŽ, 25—1li, Pat. „Excelsior“ uważył w Izbie pewne odprężenie.
z ministrem Piipem i zdał w tej spra- życia i znaczenia.
tak «wol- i „Pelit Parisien* podając pewne po- Tenże dziennik zaznacza że potwiersię zamykać w
mógł
nie
wie szczegółowy taport prezydentowi
Dla mnie p. Ignacy Rosner był nościowym» aforyzmie, Pan Rosner głoski o dymisji Maivyego stwierdza- dza się pogłoska, jakoby Herriot gopaństwa. O naradach tych narazie nic

europejczy- ja, że tego rodzaju ewentualność jest tów był objąć ster władzy wrazie uprzedstawicie- był bardzo kulturalnym
zawsze najcelniejszym
a mogła- padku gabinetu,
które rzeczą nieprawdopodobną,
ne
historycz
lem krakowskiego wychowania. Tylko kiem. Znał reguły
Według „Petit
Parisien* wśród
by zejść jedynie
w
tym wypadku,
wieod
np. rządziły i rządzą
Europą
możemy
w Krakowie
bowiem
radykałów
społecznych
panuje
rozgdyby
stan
zdrowia
nie
dozwolił
tym
W,
rowanych przeciwko Rosji.
оwzględzie pismo <Jaunakas Żinas» usłyszeć w teatrze żydóweczki w wie- ków.l znał prawidła na których a, Malvyemu przez dłuższy czas speł: bieżność poglądów na sprawę podniać swoje funkcje. W sprawie pr-y- wyższenia podaiku od obrotu, pod:
wystąpiło
z iewelacjami o nowym ku lat 14-stu rozmawiające z bajecz- pierały się powodzenia i bankructw
umiarkowanych
jęcia,
jakie przygotowuje się w lzbie czas gdy większość
naro:
i
państw
Fredry,
klęski
progiamie polityki
moskiewskiej
w ną powagą o zaletach komedji
zwycięstwa i
stosunku do państw bałtyckich i lub cytujące jakieś frazesy w spolo- dów. A takie reguły i «światopogląd» dla projektu Pereta „Matin* pisze, że głosowałaby za gabinetem chcąc podnad izbą unosi się nie pomruk wal- trzymać Pereta, a nie chcąc udzielać
Polski, Program ten zawiera Się pohistoKraków, przez pryzmat doświadczeń
Tylko
łacinie.
nizowanej
ki, lecz raczej powiew skłonności po: zaufania Malvyemu. Nikt nie dąży do
krótce w formule: «D.vide et impera»,
rzetelność rycznych widziany jest znacznie szer: jednawczych. — Znacznej większości obaienia gabinetu, lecz również nikt
miasta,
tego
murów
urok
niedopuszczenia
cenę
a za wszelką
do wzrostu wpływów polskich
kulturalno naukowej pracy tego mia- szy, aby się mógł zamknąć w tak deputowanych nie zależy bynajmniej nie chce godzić się na ustępstwa.
Niektóre grupy przewidują rychły
przesilenia .
wesichnie- na wywołaniu nowego
Podobno pos.ł sowiecki w Rydze, sta potrafił sprawić, aby polskość, a neiwnie-grosternowskiem
ministerialnego.
i wysuwają wszelkiego rodzaju
kryzys
Czernych, miał oświadczyć na ostat:
raczej kultura polska, prawdziwa ro. niu do wolności.
Minister Peret oświadczył
przed- kombinacje co do składu gabineiu.
niem posiedzeniu kollegjium komisarjapolska od Andrzeja
Paa Ignacy Rosner mimo wszystko stawicielowi „Echo de Paris“, 12 za:
tu spraw zagranicznych w Moskwie, dzima kultura
SE IKS KOS ANTIKRISTAS
Stanisława
po
to przedewszystkiem autor artykułu (URK OUT USA T TIM DKVR
że Sowiety za mało wyzyskały
spór Frycza Modrzewskiego
wszy”
wsiąkała we
(Kurjer . Polski,
poisko-litewski
dia
swych
celów Wyspiańskiego
„O Nowy Symbol*
Politycznych nad Bałtykiem. Tymcza* stkich, aby potrafiła tak zachwycać, Wrzesień 1921 r.) w którym uzasadsem spór ten w dalszym ciągu kataprzejmować, emocjonować. W Polsce niał potrzebę wprowadzenia ustroju
LONDYN, 25 Ill. Pat. Lord Cecil oświadczył. że dług rosyjski w
Strofainie odbija się na sytuacji gos:
kultural- monarchicznego w Polsce.
zagadnień
z
Kraków
funtów szterlingów. Anglja z pretensyj
Anglji
wynosi
800 miljonów
tylko
podarczej Łotwy, która jak juź wyżej
myśli
przez
wymiany
z
później
swoich
nie
zrezygnuje.
on
zeszedł
konieczności
Prawda,
z
się
nych,
nie przedstawia
zaznaczyliśmy
potrafi siebie samego wbrew
całej Polsce
kultury nauki
dobrze. Zw:aszcza Libawa. Olo co pi- w sprawach
Sze „Dwutygodnik Polski“ о sprawie. czynić produkty pierwszej potrzeby.
wówczas proklamowanego stanowiska.
BERLIN. 25.11. Pat. Obliczanie list przygotowawczych do plebiscytu
wiecznie dla Libawy aktualnej, , tranmoNa tem tle zrozumieć dopiero
Ale tu właśnie zaczyna się jakgdyby
zylu przez linię Libawa—Romny:
w
sprawie
wywłaszczenia rodzin
byłych panujących zostało zakończone.
żemy potężną działalność p. Ignacego odwrotna strona medalu tego Świetniewiadomo,

W

prasie

sowieckiej

ukazują się artykuły
wskazujące
na
konferencję, jako na blok państw skie-

Anglia z pretensyj swoich nie zrezygnuje.

Przygotowania

do plebiscytu w Niemczech.

W prasie libawskiej w ostatnich
Ogółem zapisało się na listy 12.512.148, czyli 32 proc. ogólnej liczby
3
Czasach daje się wyczuwać silne” nie: Rosnera i charakter jego pracy inte: nego krakowskiego wychowania, do- wyborców.
?
zadowolenie z zarządzeń rządu litew- lektualnej.
skonałej szkoły krakowskiej i głęboskiego, które unieruchomiły
tranzyt
Demervis prezydentem Republiki,
Z pochodzenia żyd, z rodziny kiej krakowskiej kulturalności. Oni
po hnji kolejowej Libawa—Romny, od
wno,
rozumieją
nieda
ęła
doskonale
przyj
Krakowie
w
st
tam
chrze
której całkowicie uzależniony jest do- która
Konserwatyści biorą górę w Grecji.
cubrobyt Libawy jako ważnego
portu p. Rosner nietylko doskonale znał i Polskę, potrafią o niej każdego
ATENY. 25 Ill, Pat. Wszystkie stronnictwa polityczne wysunęły ubałtyckiego. Przed wojną port libaw- rozumiał wszystkie składniki prawdzi: dzoziemca objaśnići nigdy się nie
miarkowanego
konserwatystę Demervisa, jako |jedynego kandydatata
na
tej
Ski przyjmowałi wysyłał średnio oko- wie poiskiej kultury, ale stał się
pomyłą w tem gdzie który wielki sianowisko prezydenta Republiki.
rocztowarów
ło 75 miijonów pudów
kultury potężnym współtwórcą. Za re- Polak jest pochowany i ja< jest ponie, Towary. te przewożone były linją dakcji p. Rosnera, pismo jego Kurjer chowany. Ale doprawdy nie najlepiej
Słowiańska Liga w Paryżu.
Liba wa— Romny, przez obecne terytorjum Łotwy,
ne przestrzeni
100 Polski utalentowany polemista p. No- potrafią żywą Polskę tworzyć. "Tutaj
BIAŁOGRÓD 25 lil Pat. Dzienniki donoszą z Paryża, że utworzyła
wiorst. Gdyby Litwa zdecydowała się waczyński ironicznie nazywał nazwą, tak często mają zamiary najlepsze, się tam Liga, kiórej celem jest zbliżenie wszystkich słowian południowych
na tranzyt, mógłby on Łotwie przy: którą w Rzymie nosi półoficjalny or- przekonania najsłuszniejsze i kom- w szczególności Bułgarów i Serbów. W odezwie Liga zwraca się do
wszystkich Bułgarów i Serbów, aby zaniechali wszelkich sporów i dążyli
nieść około 8 miljonów łatów toz: gan Watykanu. Miało to być drwiną, pietny brak odwagi.
do
utworzenia wspólnego państwa
południowo słowiańskiego między
nie, Dochód ten jest całkowicie stradane
k p. Rosner doskonale rozuPan Rosner miał wszystkie
jedna
a
litewrządu
Adijatykiem
a
morzem
Czarnem,
gdyż
jest
to jedyny środek do uwolnieuporu
powodu
z
cony
Organ nia wszystkich południowych Słowian
od
szkodliwej opieki mocarstw.
nie dopuszczającego do ru- miał katolicyzm i z tą głęboką prze- aby stworzyć pierwszorzędny

skiego,
chu na linji Libawa—Romny. Wymie-

niona suma 8 miljonów wypływałaby

nikliwością

dać

jasnością

i

mogą tylko

sądu, którą

gruntowne

studja

prasowy

polski, któryby prasę polską

reprezentował wobec zagranicy,

wo-

”

a

.°

Zakończenie

obstrukcji

Ц

е

°

°

w Sejmie łotewskim.

tranzytu kolejowew
dyplomatycznych
/
RYGA. 25.III, Pat. Na wczorajszem posiedzeniu Sejm przyjął projekt
ryczne — mógł pisać o szlakach bec
placówek
go nie mówiąc o dochodach z opłat histo
c rządowy w sprawie podwyższenia ceł. W ten sposób obstrukcja socjaliRozumieją
e...
go.
Europi
w
u
Stworzył
icyzm
katol
e.
owych
Warszawi
dziej
tak, że ogóina summa strat
jedynie z samego

portowych,

e nie byŁotwy z powodu uporu Litwy wynosi Istotnie <nie co było polski tnem», i chwytając w lot tlukta
nie mniej 20 miljonów łatów rocznie.

łożmu obcem, nie było mu oboję

Rząd polski na konferencji w LuGdyby ktoś chciał dać odpowiedź,
gano, poczynił wszystko możliwe, by jak się najlepiej przysposobić do faprzekonać Litwę o konieczności Ot- chu dziennikarskiego — nie: znalazioy
warcia tej linji kolejowej, solidaryzując
ys p. Rossię w ten sposób najzupełniej z inte: lepszej formuły jak życior
Łotwy

resami

Lie

szczególności

i w

bawy. Lecz Litwa, łącząc zawsze

za-

ekonomiczne Z politycznemi

gadnienia

Narodów

Ligę

dawno zresztą przez
odrzuconemi,

trwa

w

swoim

tatecznego

poderwania

Uporze,

myśli

europejskiej

politycznej jako publicysta pró-

Ze

wszystkich

działalność

ustawodawczą

od

dnia

5 lutego zakoń:

czyla się.

Komunikacja telefoniczna Gdańsk: —Paryż.

bował je wiązać z pałacem Briihlow.
skim. Stworzył organ prasowy, który
GDAŃSK. 25.lil. Pat. Wczoraj wieczorem przeprowadzono
po raz
pozostając zawsze w wygodnej,a tak pierwszy próbną bezpośrednią rozmowę telefoniczną między Gdańskiem
w

pracy

dziennikarskiej

wszystko-

re- ułatwiającej szacie liberalnej — władaktorów w Polsce najlepiej fachowa ściwie zawsze (za jednym wyjątAle
przygotowanym właśnie do stanowi: kiem) był organem
rządowym.
zmarie
zabrakło
właśn
był
już w tej pozycji
ska redaktora naczelnego

nera,

siów paraliżująca

a Paryżem.— Próba

naczelnych

ta powiodła

się w

Wzburzenie

zupełności.

PEKIN 25 ill Pat. „United Press* podaje, że wzburzenie w

stolicy

walk
z możliwością
doszło do punktu kulminacyjnego. Liczą się tam
tymczasowego
Pałac
ulicznych, do których czynione są przygotowania,
prezydenta Tuan-Czi-Juja otoczony jest fortami i wałami. Wielu wyższych

Budując linię kolejową Kłajpeda— p. Rosner. Doktór praw, b. urzędnik łemu europejczykowi odwagi. i oSzawie—Kowno, Litwa dąży do .08* ministra oświaty, Światły znawcy Jite- choty do walki z wewnętrzną bar- urzędników schroniło się do eksterytorjalnej dzielnicy ambasadorów, któ:
Z dniem

na

rozpoczynamy

dzisiejszym

Czwartej

stronicy

Libawy.

naszego

pisma

druk świetnej powieści rosyjskiego auto-

ra Piotra

Krasnowa

Amazonka

p. t.:

w Pustyni.

wojskowe,
ratury pięknej i krytyk literacki, b. za- barją naszego ustroju, z barbarją ra jest strzeżona przez pogotowie
TT STT
IN
AIA
I
A
stępca ministra dla Galicji, były szef treści naszego życia politycznego. ČK

opisów,

ciela ciół katolicki „chrzeił bogów

barwność

opowiada

dia Rosja*

czytelnicy <Słowa» ocenić w czamoglinajbliższym.
( SiC

cki, Chądzyński, Kiernik,
Osiecki,
Piechocki i St. Grabski, Obradom
przewodniczył premjer Skrzyński. Na
posiedzeniu dyskutowano następujący projekt płac urzędników państwo* wych; 4 ostatnie kategorje płac mają

pozostać

niezmienione,

natomiast

wzwyż będą wprowadzone
obcigcia.
pensyjne proporcjonałnie
do wyso-kości gaży. Do tej chwili porozumienie nie nastąp ło.
W. godzinach
popołudniowych
rozpoczęty się narady klubów sejmowych i od ich uchwał zależeć będzie

przyjęcie lub
propozycji.

odrzucenie

Nastrój

powyższej

w kuluarach

jest

niepewny,
naogół
kluby
wyrażają,
chęć dojścia do porozumienia, jedna- *

kowoż klub P. P. S. stoi kategory=
cznie na stanowisku wypłacenia urzę=
dnikom pensji według
należnej
im

mnożnej. W kołach urzędniczych da-

je Się zauważyć silna reakcja
przeciwko koncepcjom sauacyjnym komie
sji budżetowej
i ministra
skarbu.
Należy się liczyć, że w razie pozostawienia owych koncepcyj bez zmian

reakcja przybrać może ostrą formę.

Z Rady

Ministrów.

WARSZAWA,

25IIL

PAT.

Rada

Ministrów na posiedzeniu 25 b. m.
uchwaliła projekt noweli do ustawy
o zaopatrzeniu weteranów
powstań
narodowych i wdów po nich; wniosek ministra spraw zagranicznych w

sprawie zatwierdzenia protokułu co
do otwarcia dróg celnych i innych
przejść przez polsko-niemiecką granicę, oraz wniosek ministra robót pubiicžnych

w przedmiocie

uzupełnienia

uchwały Rady Ministrów w sprawie
Zarządii Gmachów reprezentacyjnych.

Ustawa

0 poborze rekruta
na rok 1926.

Sejmowa komisja wojskowa rozpatrywała projekt ustawy
0 poborze

rekruta na rok 1026. W myśl artyku.
łu drugiego

ustawy

wszyscy

stałem

winni

rowi uznani za zdolnych
w

wojsku

wyszkolenie

pobo-

do

służby
otrzymać

wojskowe „w ramach

nu liczebnego wojska ustalonego
budżecie na rok 1926.

sta

w

Pos. Lieberman (PPS) zapropono*
wał następujące brzmienie tego. artykułu: Pobór

rekruta

wadzać w ten

liczebny wojska

należy

sposób,

przepro-

ażeby

w roku

stan

1926

nie

przekraczał ilości 150 tysięcy żołnie:
rzy. Przedstawiciel M. $. Wojsk. put.

kownik Petrażycki oświadczył, iż przy«
jęcie takiego wniosku zupełnie zrujnowałoby nasz plan mobilizacyjny i ró.

wnałoby się zmuszeniu
skowych

M. S$. Woj.

do reorganizacji.

L

W dyskusji pos. Liebermana bar-

dzo silnie poparł p. Dąbski (Str. Chl.),
który uważa, iż oszczędności w budżecie M. S. Wojsk. są konieczne ze

względu na katastrofalny stan

sów

państwa.

Za wnioskiem

opowiedział

się

pos.

finan-

Liebermana

następnie

pos.

Pą-

czek (PPS), przeciwko zaś pos. Anusz
i Miedziński (Wyzw.).
W

głosowaniu

wniosek

pos. Lie-

bemana upadł znaczną większością
głosów. Trzecie czytanie ma się odbyć na popołudniowem

posiedzeniu.

Eksmisja dzierżawców.
dy przysięgtych

— Są-_

w b. zab. ros

WARSZAWA, 25.II1. Pat. Sejmowa komisja prawnicza załatwiła po-

prawki Senatu do piojekiu ustawy o
eksmisji
dzierżawców
b. zaboru rosyjskiego.

Po referacie pos. Smiarowskiego (Kl.
Pracy),

przyjęto w drugiem

czytaniu

projekt ustawy o sądach przysięgłych

dla b. zaboru rosyjskiego. Pozostały
jeszcze do przedyskutowania jedynie

kwestje, dotyczące szczegółowego wyliczenia

IATA

przestępstw,

podiegających

RAFA

emocjonował się tylko
biura prasowego w prezydjum mini- dlatego zamiast piętnować, atakować, nich latach
twierdzi, że p. Rosner nie był konserwatystą, dów przysięgłych.
dyb.
sirów wielkiego mocarstwa,
wyrzekać, wolał się akkomodować, wtedy, gdy chwalił p. Skrzyńskiego. bo bronił Wyspiańskiego. Gdyby się p. Gieł090300000006005000000000000000066
plomata na odpowiedzialnem stano- układać, łagodzić. Jak niegdyś koś: Potem i to ustało.
żyński (w co zresztą bardzo wątpię) zabrał się
skich* i tam

i wtedy

gdy

pogańwypadało

Wszystko

to

a być może, że

błędy,

były

może

pamięci

ani

ta

charakter jego pracy nie zatrą, Że wielu

do studjów

nad ideologją

zmar- polską, a także nad tym

europejskość

FRANCUSKIE

konserwatywną

PŁATKI _

OWSIANE EDBr.

co można nazwać

łego była jednak tym frakiem, z któ- polityczną ideologją Wyspiańskiego, toby
przygotowane z najlepszego owsa owernijRosp.
tak
ńską,
chrześcija
rego trudno jest skroić nietylko kon- może zrozumiał (czego także z pewnością skiego i bretoński-go, są znakomitą odżywe
uroczystość
nie twierdzę), że Stanisław Wyspiański jest

święto pogańskie ustanawiał

solenną

ner chodził sobie po Polsce, po Sej- tusz pradziada, lecz i sukmanę
mie z europejskim

kalendarzem pod

da.

Ale to

wszystko

nie

może

dziajednym ze współczynników
nas

szej lat ostatnich był, indywidualnoś- pachą i chrzcił nasz chamski raądyka* pocieszyć w szczerym smutku na
nina, jecz nam obcą tendencją politycz
cy. Miej- lizm nazwami wziętemi ze spisu ra myśl, że nas pożegnał, że od nas
NĄ. <Ąmazonka w pustyni» pozbawiona cią z którą liczyli się wszys
jest wszelkiej tendeucji _ politycznej, my _ nadzieję,
że się prędko w dykalnych stronnictw w Belgji czy odszedł najwykształceńszy, najwybit, żywość
- natomiast jej plastykę obrazównia
ani
będą
polski publicysta.
indywiduziność,
Wolał oczy przymykać, niż
zrozumiałą

26 Il. (żel, wł. Słowa)

sądom przysięgłych, roty przysięgi i
SsąPan Giełżyński także z Nowego Kurjera wreszcie czasowego zawieszenia

przedstawi
faktycznego
wisku
Autor powieści; Piotr Krasnow, były generał armii rosyjskiej zarówno Austrji-w Warszawie. Do tego dodać
dzielny żołnierź, jak utalentowany po- należy potężny talent publicystyczny,
szeregiem
wieściopisarz wsławił się zwłaszc
za aby zrozumieć jak wielką, jak cenną
utworów belieirystycznych a
ka polska.
czterotomową powieścią <Od oria dwuu>, stratę poniosła pubficysty
łowego do Czerwonego sztandaljednapublicystyce
Dlatego tez w
gen. Krasnowa często są
o

Nak przesycone

WARSZAWA,

Dziś rozpoczęła
się w Prezydjum
Rady Ministrów
narada
ministrów
b.ciu stronnictw koalicyjnych, w której wzięli udział pp. Barlicki, Ziemię-

wstrzymaniu
na ziemiach

w Pekinie.

i Rząd.

O płace urzędnicze.

zagranicznych

z deputowanych

stąwiciela.

‚

świątecznych

n-ch

W

40 zr.

lub nadesłane

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

z prowincji o 25 proc. drożej

z imieniem Mussoliniego. Żadne państwo nie jest odpowiedzialne za krok
Brazylji,— stwierdza brazylijskie M.S.Z., która występuje w obronie państw
amerykańskich. Jak długo to będzie w jej mocy, Brazylia nie zgodzi
się,
aby jakikolwiek
naród
europejski
wszedł
do
Rady
Ligi Narodów,
zone
zę południowo-amerykańskie nie będą tam miały swego przed:

Czytamy w artykule p. Grosterna Ustąpienie
zmaiłešwiatopogląd
— że cały
„Wolność.

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
24
ul. Mickiewicza
- WILEJKA POWIATOWA—

TE UTI

zaprzecza kategorycznie

jerze Polskim:

„ność

TIE

RIO DE JANEIRO.

wykłego tego publicysty, —

A

obecna obstrukcja sėjmowa I giožący
kryzys nie umożliwi zwołania konfe-

YN TOS

„Żadne

notrwałe.

Artykuł

—

ui. Wileńska 28

ul. Rynek 19
ul. Piłsudskiego 9

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28

za tekstem

Stanowisko

ludzi starać się będzie pamięć tę zatrzeć,
przeinaczyć właściwy charakter niez-

sumę 70560 łatów; w roku zaś 1925
—148 upaułości, na sumę 668 908 ła- pomina się o nim. Nie znaczy to, aby
tów. Różnica na gorsze, jak widzimy, nie mógł być arcydziełem. Przeciwnie.
duża. Tymczasem obstrukcja sejmowa
Tworzywem, materjałerm prawdzitrwa.
Niezadowolona jes! opozycja, wego talentu dziennikarskiego są żyniezadowoione już nawet mniejszości
we troski dnia codziennego. I dlatenarodowe. Ze wszysikich stron dają
chociaż artykuł dziennika;za żyje
go
sę
słyszeć skargi. Obietnice
dane
przedstawicielom irakcyj mniejszościo= tylko godzin dwudzieścia
cztery, to
wych nie zostały dotrzymane. Co przez ten czas przecie żyje pełnią
będzie dalej? Wielkie również nieza- życia. jest kwiatem,
który zwiędnie
dowolenie daje się odczuwać w szeprędko,
lecz
kwiatem
pięknym.
regach Polakėw. Gabinet... trochę,
troszeczkę

EIK

rza i płótno malarza może być wiecz-

Wiersz posty, jak marmur rzeźbia-

—

STOŁPCE

— Związek Ziemian

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszeżona ryczałtem.

Ś: p, Ignacy Rosner

dniem coraz bardziej. Rok 1926,

a bieżący i nieszczęśliwy,

KOSZYRSKI

ŚWIĘCIANY
—

POSTAWY

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

Kwiaty na trumnę.

Ryga, 24 marca.

NOWO

228, drukarni 262

(STT

Obstrukcja trwa. Tymczasem

-. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

уе

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

redakcji 243, administracji

poćztową 4 zł.

ODDZIAŁY:

Fi

Wilno, Piątek 26-g0 marca 1926 r.

me

.

ŁOWO

ROK V. Nr. 70(1080)

Francji.
oczy wyirzeszczać.

Wreszcie w ostat:

niejszy
;
i

Cat,

ideologji konserwatywnej.

młodej polskiej
Zrozumiałby moż:

także, że dramat <Klątwa», na który się powołuje, nie jest anty-katolickim, lecz właśnie
katolickim
utworem
dramatycznym,
choć
może współcześni pp. Giełżyńscy z lewicy i
prawicy sądzili inaczej.

ką

wżmacniającą

przeważnie

w

okresie:

w
smaku
i posiadają
wartość odżywczą.

wysoką

wzrastania dzieci: dia chorych i ozdrowiefń*
ców. Płatki
owsiane
EDBr są bardzo
przyjemne

Sprzedaż

w aptekach i większych

aptecznych
W.Z.P,

Nr

składach

1 winno-kolonjainych.
11

Wiino,

dn.

15411

1926,

-

‘

" ECHA KRAJOWE
cerkwi

Z postępów

katolickiej obrządku
wschodniego na

Wołyniu.

Korespondencja Słowa. —
Łuck, 22 marca.

—

Jeszcze w pierwszej połowie roku
ubiegłego,

we wsi Jeziory

Slozko-Dorohinski

ks.

pow. Łuckiego,

przyjął

rodziną

parafji prawosł.

proboszcz

z całą swą

wraz

z rąk J. E. ks. bisk.

Godlewskiego sakrament Wiary Chrystusowej obrządku katolickiego.
Sam fakt przejścia na katolicyzm
wywołał niesłychane poks. Slozko,
duchociemnej masy
wśród
ruszenie
osypały
wieństwa prawosławnego.

odebranie cer-

wyklęcia,

się klątwy,

wywłaszczenie zabudowań pakwi,
rafjalnych i wiele innych „podobnych
szowinistycznych
ze strony
szykan

ów.

ENIE zastraszyły jednakże ks. Slozi przecizabiegi
kę te wszystkie

djecezji
zacietrzewionej
wieństwa
prawosławnej. W ciągu trzech mie-

sięcy,
szów,

wówczas „fundubardzo miły dre-

z własnych
wybudował

OBRADY SEJMU,
Posiedzenie

Czy Litwa pozostanie w Lidze Narodów.
Z Kowna

Izby Poselskiej.

Jezioro, 150 miesz-

wsi

perełkę z naszej

literatury

polskiej?

ks.

14 b. m. w

rządku wschodniego.
I nawet kiedy przyjechał zaalarmowany proboszcz prawosławny sąsied-

tejszego banku

spółdzielczego.

wodniczył

starosta

klęcia i groźb że uciekając od „prapójdą
christowoj*
wowiernoj wiery

odbyło

Slozkę i przejść

uchwaliła zaprosić

pos. Piotrowski

podkreślił,

klubie

urzędniczym,

p.

Prze-

Nitosławski,

że

się w idealnym

porządku, nie

było ani jednego zgrzytu,

ani jedne-

.raz jeszcze go głosu niezadowolenia. Całe zebrasprawozdania przez
wygłosili chęć przejścia na katolicyzm. nie, po zdaniu
piekła—jednogłośnie

dyrektora banku
p. Jarzębow skiego,
wyraziło
mu
podziękowanie,
za $иwsi
wa
iańst
włośc
wśród
te
e
dencj
mienną
i
owocną
pracę.
o
wołyńskiej przejawiają się w bardz
Również
14 {& m. w gmachu
nawet jaskrawy sposób. Bo psychodwie
„diadko* dyktuje więzienia, więźniowie odegrali
logja wołyńskiego
komedyjki
„Błąd
drukarski”,
i
„Przemu, że skoro głowa cerkwi „car batiuszka“ nie žyje, cerkiew prawosław- budzenie*, jak jedno tak drugie wy:
dobrze. Widać było
no jako takowa traci rację bytu. Za- padło bardzo
pracę aktorów—amatorów.
znaczyć również należy, że niebezpo- staranną
śiednio przyczyniło się do tego po- Zarządowi więzienia, za podjęty trud,
w stosunku do należy się podziękowanie. 18t. m. w
popów
stępowanie
ludności przez wyzyskiwanie i ob- klubie urzędniczym oi>vł się koncert
dzieranie za pogrzeby, śluby i t. d. -—bal, organizowany przez „patronat
Można tedy bez żadnych zastrze- więzienny". Dochód przeznaczono na

©

żeń orzec,

że katolicyzm

wodzeniem

i zaufaniem

wschodniego

obrządku

święcone dla więźniów.

ię

cieszy się zupełniem po-

Karyna

Wołynia.

ten-

ostatnich

w czasach

Wogóle

Nowe

W-ska.

Wilejka powiatowa,

24-marca.

zapłacą stancję i sprawią jakie takie
ubranie, to już na nic więcej ich nie

stać. Są «wprawdzie głosy, że jak nie-

ma czem

idą

niech

to

płacić,

na

szwaczki, tub proste służące, chłopcy
zaś na szewców, lub do innego rzeto

miosła. A czyż

rzemieślnik,

lub

©О godzinie 12 rano z mieszkania
zajmowanego przez maszynistę kole-

szyło z pomocą, zastali drzwi zatara-

Z„TAMTEGO'ŚWIATA,

metapsychicznych
odbytych — przy
stosowaniu jaknajściślejszej kontroli—

A

raczej:

o

zniesieniu

„, Bardzo doniosłe znaczenie

dzie przesyłanie

paszporty

T I ESET

Bestjalskie
„W

znęcanie

się strażników

nocy z dn. 24 na 25 b. m. siraż

telegrafowanie

wiedliwione,

zważywszy,

iż wśród

patrzeć

gdzie ulg takich niema,

Antoniego Łapińskiego lat 34—również

odcinku

na odległość,

przyjęto

bez dyskusji

wszystkie poprawki senatu do ustawy
o pobieraniu
podatków
bezpošred-

nich i niektórych

opłat

skarbowych

w naturze zbożem i węglem.
W dalszym ciągu przyjęto) rezolu*
cję wzywającą ministra kolei do zło:

żenia w ciągu trzech
wozdania

miesięcy spra-

ze śledztwa w sprawie

swoją granicę, nie poczuwając się nawet

do

o powyższem władz naszych. (w)

SENSACYJNE

osoby

obowiązku

PY z Ameryki

dzień

na-

kolejo- Samochodem

drugiem
cžytaniu
pamiątkowym
z

z Mołodeczna

1 maja.

do mińskiego

się

wyższym

Trybunale

Administracyj-

nym,
Następne posiedzenie dziś o godz.
4 ppł.
TASDKERAI URI

NIK ZORRZRIRZC FAY ZRP

ПИСИО

аСЫ КЯ

sowane od środka.Po usunięciu zamknięcia oczom przybyłych ukazał się

widok mrożący

krew.

Na

podłodze

obok łóżka leżał.z rozrąbaną głową
Kermiński, zaś przy oknie dziewczynka i chłopiec również
zamordowani
siekierą.

ciokrotnie,

w

Wilnie, przy ulicy Jatkowej

za każdym

razem

zwalniany

ł: obłąkania i w
przystępie
wymordowała całą rodzinę!

Ww nocy z 24 na 25 b. m.
stojący
na
straży na pograniczu litewskiem w pobliżu

z
Dryssa, żołnierz Korpusu Ocnrony
ogranicza zauważył około godziny 2 w
nocy sylwetkę jakiegoś osobnika, który usiłował przekroczyć w tem miejscu granieę.
Zauważywszy przekradającego
się stojący
na straży usunął się cichaczem w znajdujące się w pobliżu krzaki by tem niespodzie-

13 letni

waniej zaskoczyć podejrzanego gościa z
Litwy. Po przekroczeniu granicy nieznany
osobnik
rozejrzawszy się przezornie na
wszystkie strony, a niewidząc ukryw. jącego

się

przerzuciły przez

watorów, stają się niejako

się na

umykał

na

okrzykiem

szybko

zbliża

się ku niemu

roz:

w stronę granicy.

ołnierz nie chcąc strzelić na stronę
litewską, jeszcze parokrotnymi okrzykami
usłował powstrzymać <piaka». Na okrzyki
te jednak nieznajomy nie zwracał uwagi

i powtórnie przekroczywszy granicę tym rae jr stronę lilewską znikł
w
ciemnoа
SCO

:

Porzucony w ncieczce przedmiot —-oka-

11 m. 5. Aresztowany pię-

z braku

dowodów,

Wszakże

niu. W

i do Wilna, przewożąc ze sobą

tajny bagaż,

W nocy z 24 na 25 Kopański znalazł się w swoim

puda.

dwie godziny

po

przybyciu

jego

zgłosiła się

do

ważący

o-

mieszka-

mieszkania

po-

licja polityczna, celem dokonania ścisłej rewizji. Początkowo,

a

zaś w

Wilnie,

do

demonstracji

użyć

wyłącznie

bezrobotnych

za wszelką cenę unikać członków robotzawodowych,a to w celu nadania demonstracjom cha-

związków

Tłum winien

domagać się jedy-

sami,
zupełnie od nas niezależnie?* jeden tylko jedyny szczegół.
(Sir. 25). Na
to rozległo się jedno
Mianowicie o t. zw. foremki
pukanie, co — podobno—-miało zna- rafinowe.
czyć, że zjawy nie są tworami
ludzProces tworzenia się foremek

pa-

pa-

a na dalsze pytania rafinowych w czasie seansów materżadnej zgoła odpo» jalizacyjnych jest znany od r: 1876-g0.

I daleko... i nie daleko

odbiegliś-

Już wówczas

nawet

otrzymywano

piękne odlewy

zał się workiem,

W

worku

znaieziono

czniejszą ilość sacharyny, którą
nieznajomy usiłował przemycić
: Istnieją przypuszczenia iż

zną*

jak

widać

z Litwy.
wymieniony

nie tylko cacał przemycić sacharynę, lecz
głównie przektoczył granicę mając powierzone sobie przez władze litewskie specjalne

šuo p do a. celnej, — Dalsze dot
chodzenie w sprawie nieproszonego
ść
w toku, (w),
8
e P>

ФФФ

FRANCUSKA MĄCZKA
ML
EC Z
NA
EDBr
HENDEBERT
wyśmienity środek
wiąt,

matek

odżywczy

karmiących,

dla

niemo-

Ozdrowieńców,

starców i ludzi osłabionych wskutek dłu.
gotrwałych chorób przewodu pokarmowego.

MĄCZKA

MLECZNA

EDBr

może być bardzo szybko przygotowana,
jest lekko strawaa, przewyższa Pożywacś:
«ią iane tego rodzaju mączki I dzięki

swemu

wybornemu

smakowi

jest

chętnie

spożywana przez dzieci
i _ starszych.
Sprzedaż w bys
1 większych składach

aptecznych

1

W.Z.P, Nr 13.

winno-kolonjalnych,
Wilno, dn,

konanych z tych foremek.

15-ii 1926.

Kubeł

wodą i kilogramem roztopionej

finy stał na stole
centymetrów

ce

trzvimali

od

w

odległości

medium,

którego

kontrolerzy,

z

para-

60
rę-

oczywiście

mocno w swoich rękach. Słabe, czer-

bardzo worie Światło latarki

gipsowe rąk—a

skonale

widzieć

pozwalało

do-

tkim, ciągle
i „ekie- zawsze albo większych albo zuacznie nieruchomą, sylwetkęwszysKluski
ego.
W '
względem — ргесу- mniejszych niż ręce medium, co wy: chwili gdy
dokon

my od wirujących

stolików

lejakie. To już nie drgnięcie stolika rek*. Daleko pod
pod rączką panny Kety Fox w roku zyjności i, wolno wyrazić Się, nama- kluczało z jego strony wszelką.. in.
1848:ym gdzieś w jakiemś miasteczku calności
objawów; nie do zbytku gerencję potajemną.
Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół daleko od ciągłej jeszcze, dużej wątJakże się taką foremkę otrzymuje?
nocnej
jesteśmy już bardzo
daleko pliwošcis jak wytłumaczyć
skąd się A oto tak. Niedaleko od medium

tokularną relację nietylko uczestnik
niemal / wszystkich
seansów
lecz i od „zabawy towarzyskiej" w. „wiru:
przyjaciel Kiuskiego, znający do naj- jące" stoliki. A i od „pukań*
niesa-

donośnym

299995600.

koło

kiej wyobraźni,
niem
medium,
a więc
w. pewnej nie otrzymano
części i przyczyną stwarzania sięi wy- wiedzi.
stępowania objawów*. (str. 341).
A żniwo tych objawów — nieby-

drogę

począł ucieczkę. Na powiórny okrzyk «stój»
nieznajomy w jednej chwili rzucił na ziemię
jakiś przedmiot i z błyskawiczną szybkością

ką. Dokładny wywiad ustalił, że przeszedł granicę, a po stronie sowieckiej oczekiwał nań automobil i kilku "przedstawicieli mińskiego G. P. U.
Samochodem udał się Kopański do Mińska, gdzie zgłosił się przedewszyst
kiem do urzędu tamtejszego G P. U. zaczem natychmiast, tegoż dnia po-

rakteru żywiołowego i komunistycznego.

dopełnie:

boczną

rozkazał stanąć oddalającemu się. Na okrzyk
strażnika nieznajomy w pierwszej chwili
przystanął, a widząc iż żołnierz wyszedłszy

nie pracy, chleba i zmiany ustroju państwowego, nie występować
zaś z
hasłami głoszonemi przez istniejące w Polsce robotnicze partje polity: znę,
Aresztowanego Kopańskiego odwieziono do więzienia na Łukiszki,

!

Żołnierz zotjeniowa-

wszy się iż nieznajomy usiłuje najwidoczniej
ominąć znajdującą się w pobliżu wioskę, w
której mieściła się straż nasza, i sklerowuje

z krzaków

powiadomienia

Wilnie

w krzakach straźnika, począł szybko od-

dalaė się od granicy.

wrócił na granicę

był

lub zdecydowanych komunistów,

BACZEGWSKIEGO
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zadania natury polityczo,
czem świadczy,
nej,
fakt, że straż pograniczna litewska pomagała
nieznejome'nu w ucieczce. Porzucony
worek z sacharyną posiadał
stemple sachary»
nowe z Wierzbołowa — Sachaiynę odtran-

szału
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istniały niezbite poszlaki, iż Kopański jest ajentem wywiadu sowieckiego i
nadzór nad nim misły w dalszym ciągu władze bezpieczeństwa.
Dn. 23 b. m. Kopański udał się do Mołodeczna na granicę sowiec:

niczych

WÓDKI

dopiero tygodniach,

Ujęcie szmuglu
charyną,

zaledwie

Nocy dzisiejszej policja polityczna

ski, zamieszkały

kilku
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G. P. U. i z powrotem

do Wilna.
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Szmuglerz | wysłannik Rządu
Kowieńskiego w jednej osobie.

ma

w

taniego aparatu odbiorczekażdy amator
odbierać{

jeszcze dnia,

tego samego

ARESZTOWANIE W WILNIE.

Jak przygotowują bolszewicy demonstracje

wielkie

będzie mógł być w przyszłości prześwieiłany

za sprzyjanie Polakom.

wyżej wymienione

posiadać będzie

prześwietlać żywe obrazy.
Film, który obecnie dostaje się do Ruro-

litewskiego,

litewskie wszystkie

za Ocesnem,

co prawdopodobnie już w naj-

Przy pomocy
będzie mógł

go

leńcami zaopiekowali się żołnierze K. O. P. pełniący straż na tym odcinku.

Władze

znajomych

znaczenie,

Jak stwierdzono, wśród
wysiedlonych
znajduje się rodzina Borysowa:
ojciec Tadeusz lat 60, stryj Feliks lat 40, Ludwika Borysów lat/32, oraz
tycznych z więzień gdzie są ulgi dla rodzeństwo Rozalja lat 16, Józef lat 13, Jan lat 12, Stanisław lat 10, Wławięźniów
politycznych
do więzień, dysław lat 6 i Piotr lat 4. Prócz tego wysiedlono jednocześnie niejakiego

Następnie

naszych

bliższej przyszłości

sposób, uskarżają
się na postępowanie
który w ostatniej chwili rozkazał odebrać
wysiedieńcom nietylko skromny dobytek, który zdołali zabrać ze sobą,
lecz nawet odebrać posiadane przez nich środki
żywnościowe.
Wysied-

dowódcy

na

a jednocześnie przy pomocy racjofonji będziemy mogli z nimi rozmawiać
W odczycie swym omówił profesor Belin również sprawę prześwietlania filmów

litewskich,

Borysew

znaczenie

czego widzieć wszelkie przedmioty, znajdujące się przed aparatem. Będziemy mogił

ITNS

znajdują

Piotr

wielkie

odległość oświadczył belin, że można będzie
na dowolnej odległości od aparatu nadaw-

Kołtynian
10 osób PolaBestjalski
ten czyn Litwini

wysiedlonych

z braci

obrazów

dla daiekiego Wschodu, gdyż umożliwi ono
przenoszenie skomplikowanego japońskiego
1 chińskiego pisma. Qdnośne widzenia ma

ków z Litwy, bijąc ich przytem i katując.
motywowali rzekomą agitacją tych osób na rzecz Polski, co jest nieuspra-

Józef, 12 letni, Jan a najmłodszy

olicjii prasy,

Jako czynnik kulturalny posiadać będzie

pograniczna litewska w bestjal-

rzuciła na stronę naszą w okolicach

posiadać bę«

dla

świata.

końcu

na innym

republiki

CATS

obrazów

gdyż można będzie fotografję jakiegokolwiek
zdarzenia jeszcze tego samego dnia obejrzeć

Kownie.

oirzymały

NST SIS

otrzymywał zupełnie autentyczne dokumenty.

Wysiedlenie z Litwy

biorą zjawy.

Czyliż by w samej
chodziły aż tu do nas

w sprzyja- drobniejszych szczegółów jego * życie mowitych w mieszkanku
państwa
Е
prywatne.
W seansach uczestniczył Fox w Hydesvike, które zresztą były świata?
jących okolicznościach.
Sprzyjającą okolicznością, nawet cały szereg zarówno zawodowych podobno figlem jakiejś sąsiadki, w
Więc

mogą zacząć się dziać —

IS

o usta- lat 4. Wyrzuceni w szczególny

się do przypuszczenia,
że „osoby
uczestniczące
w seansach materjaliw ciągu sześciu lat od połowy 1919-go zacyjnych, bez względu na to czy są
roku'do końca „marca 1925-go r.;z «naj- w roli badaczy czy biernych
obser-

Frankiem Kluskim". Zbiór doku- silniejszem» medium, ze wszystkich
mentów i materjałów dowodo: jakie świat dziś posiada, ze znanym
wych, Reprodukcje zjaw, fore' warszawskim dziennikarzem używająmek
i odlewów
części ciała cym
<mediumicznego>
pseudonimu:
zmaterjalizowanych, 96 fotogra- Franek Kluski.
fij, 23 plany, wykresy i tablice.
Z całej akcji doświadczalnej, przeStronic 588. Warszawa. Skt. gl. prowadzonej
w Warszawie oraz w
w księgarni Książnicy Atlas. paryskim Międzynarodowym
Instytu*
1926.
cie Metapsychicznym, zdaje oto pro*

i niezbadane.

odrzuconemi

w

Profesor Belin z Paryża wygłosił w tyca
dniach
w Wiedniu odczyt
o
swych
wynalazkach. Przenoszenie obrazów na odległość posiada daniem jego przedewszystkiem pierwszorzędne znaczenie w życiu hamdlowem, Uniemożliwia ono przekręcanie depesz, tak że adresat będzie w przyszłości

mimo — @Kermińska w chwili wyłamywania gich poszukiwań nie znalezlono nic. Dopiero nad ranem, wykryto pod
drzwi usiłowała udusić najmniejsze schodami stosy odezw komunistycznych, świeżo wydanych w Mińsku,dla
Ziem Wschodnich, na dzień 1 maja. Przeprowadzona rewizja osobista
dziecko, liczące 16 miesięcy.
da.
ła
nadspodziewane wyniki. Przy Kopańskim znaleziono legitymacje z
Obłąkaną
ubezwładniono,
KOWEL,
datą
Jak wykazało dochodzenie, Ker- 30.IX 1924 r. wydaną przez @, P. U. w Mińsku, jako instruktorowi tegoz
— (jur) Krwawy odwet obłąka- miński wracając do domu pijany,
w urzędu na Ziemie Wschodnie.
nej. Mieszkańcy domu Nr. 17 ulicy bestjalski sposób znęcał się nad żoną
„_ Jednocześnie z legityma
i
cją, znaleziono przywiezione
przez KopańWołyńskiej w Kowlu, zostali onegdaj bijąc ją i katując w niesłychany spo- skiego tej samej nocy, instrukcje mińskiego O. P. U. w sprawie demonporuszeni niebywałem
morderstwem sób. Takie warunki doprowadziły nie- stracji dnia 1-90 maja.
dokonanem przez obiąkaną w chwili szczęśliwą kobietę do tego, że dostaInstrukcje te głoszą: Ażeby na całym terenie Ziem Wschodnich,
szału Natalję Kermińską.
zwłaszcz

mnoty i analfabetyzmu?

Dzieją się dookoła nas rzeczy nie-

AS

wowem uwzględnieniu
praw więźniów
politycznych,
0 _ zezwoleniu
więźniom
na otrzymywanie wszystkich legalnie
wychodzących czasopism i wydawnictw,
wreszcie o zaprzestaniu translokacji więźniów poli-

Czyż to znowu mamy wrócić do cię- zorca Oraz paru mieszkańców pośpie:

samowite

Między

więzienia Świętokrzyskiego,

szwaczka, a nawet i służąca, nie po* jowego Kermińskiego rozległy się
winna posiadać odpowiedniej nauki? krzyki i wołania o pomoc. Kiedy do

Norbert Okotowicz: „Wspomnienia z seansów
z medjum

ległość.

wojen o utrwalenie niepodległości i
dokonała w Wilnie sensacyjnego
— (jur) Przeniesienie p. pro- zabezpieczenie
granic
Ojczyzny i aresztowania,
W sprawie tejej otrzymujemy szczegółowe dane: w ciągu
kuratora
Bronisława
Steimana. wreszcie przyjęto wszystkie poprawki
ostatnich
Pan Bronisław Steimann kilkoletni pro: Senatu do noweli do ustawy o Naj- trzech lat, pod ścisłym nadzorem policji, pozostawał niejaki Berel Kopań-

kurator przy Sądzie Okręgowym w
Od ostatniej mojej koresponden- Łucku, został przeniesiony na równocji nic się u nas na lepsze nie zmie- rzędne stanowisko do Wilna,
Nadmienić
należy że p. Steimann
niło. jakeśmy nie mieli prefekta w natak nie mamy i pozostawia po sobie jedynie dodat.
szem gimnazjum,
naszej nie wrażenie
wychowanie
o swej intensywnej
dzisiaj. Widać
„komiteani
rodzicom
pracy w dziedzinie sądownictwo jak
ani
młodzieży
ani dyrekcji również o czynnym udziale w
życiu
rodzicielskiemu,
towi
Z prawdziwym
żalem
szkolnej, na sercu nie leży, przecho- społecznem.
dzą nad tem do porządku dziennego... żegna go grono kolegów oraz cały
która szereg osób znajomych i instytucji.
Mamy teraz wielką troskę,
rodziców,” a
Na miejsce p. Steimanna ma być
spędza sen z powiek
także i dzieciom poważniej myślącym, пагпасгопу prokurator z izby Warz mtodo- szawskiej, zastępuje zaś chwiłowo
usuwa radość i uśmiech
'
cianych twarzyczek. Troską tą jest pprok. Bobkowski.
*
>
opłata wpisów.

Młodzież uczęszczająca do tutejsżego gimnazjum, jest przeważnie rodziców bardzo biednych, którzy jak

itewskiej.

ski sposób

rezolucja

wej, przyjęto
w
ustawę o medalu

ŁUCK.

troski.

stosun-

dużyć w radomskiej dyrekcji

u włościan

— Korespondencja Słowa —

naszych

wyborami

które

spra-

Po przerwaniu dyskusji,
przyjęto
wszystkie rezolucje komisji z wyjąt:

który zaprosił do stołu prezydjalnego kiem 6-ciu.
mimo za- pp. Krakowa i Ungermana. Zebranie znajduje się

niej parafji O. Kulczyński,
do

dze do uzdrowienia

ob- odbyło się zebranie udziałowców tu- ków w więziennictwie.

katolicyzm

na

Fotografowanie na od-

Minister spr. zagr. Litwy, prof. Rejnis, powrócił

Рггей

szkoły wozdanie komisji jest doniosłym fakkańców wsi Trosteniec, i ostatnio cała Przecież w ten sposób innne
sobie
radzą,
n.
p.
w
Oszmianie,
tem i stanowi pierwszy krok na drona
wieś Komarów w dniu 10 b. m.
t. ż. „schodie*

donoszą:

z Genewy. W wywiadzie udzielonym przedstawicielom prasy oświadczył,
Troska ta, która się co półrocze
Na wczorajszem posiedzeniu Sej- że Litwa interpelowała w sprawie incydentu Podgajskiego, ale sprawa
rozstrzygnięta”,
ponieważ Polska obiecała przedstawić dopowtarza, mogłaby być bardzo łatwo mu
przedewszysikiem
zakończono „nie została
usuniętą, gdyby komitet
rodzicielski, dyskusję nad sprawozdaniem komisji wody, iż las Podgajski znajduje się po stronie polskiej. Zdaniem miniwspólnie z dyrekcją gimnazjalną, któ- do zbadania stosunków w
więzien- stra przewodniczący Rady Ligi, naruszył $ 5 ustawy Ligi, ponieważ nie
pozwolił Litwie wypowiedzieć się całkowicie w sprawie zajścia.
rym los wszystkich dzieci nie powi: nictwie.
Wobec
tego pewien
z dziennikarzy
łotewskich
zadał ministrowi
nien być obojętnym, wcześniej o tem
Dłuższe
przemówienie
wygłosił
względnie
złośliwe
pytanie:
Czy
celowem
jest
pozostawanie
Litwy w skłapomyślał. Przecież tyle się u nas
u- poseł Piotrowski (PPS) który między
dzie
Ligi,
skoro
wszystkie
postanowienia
jej
skierowane
są
na niekorzyść
rządza bali. i przedstawień
amator: innemi przeciwstawił się
wywodom
skich na rozmaite cele, jak np. Soko- wczorajszym posła Prystupy. Pos. Litwy? —W odpowiedzi minister oświadczył, że mimo wszystko Litwa połów, więźniów i każde z nich cieszy Piotrowski stwierdził, że pos. Prys- zostanie w Lidze.
^
się zupełnie zadawalniającem
powo- tupa, który brał udział w
pracach
dzeniem. Dlaczego więc w podobny komisji i jej sprawozdanie
podpisał,
sposób nie postarać się o fundusz nie miał żadnego prawa do
przemaBędą mcgły głosować tylko te osoby, pochodzące z
dla tej biednej dziatwy, która o chło: wiania w ten sposób. Gdy pos.
Wileńszczyzny,
które otrzymały paszporty kowieńskie.
dziei głodzie zdobywa
tę więdzę. Prystupa ośmielił się powiedzieć,
że
Potrzeba abyśmy mieli więcej
serca, sprawozdanie ko:nisji „stara się wyZ Kowna donoszą: Główna Komisja
Wyborcza na posiedzeniu 19
a mniej zdawkowych rad...
;
bielić burżuazję
polską*,
zapomniał
kwestje,
związane
ze sporządzeniem
Palącą również
sprawą są mie- zupełnie o stosunkach, panujących w marcą r. b. rozważała nasiępujące
spisów
wyborców:
uczącej się młodzieży, po Rosji, za które ponoszą wyłącznie odszkania
1) Podczas poprzednich wyborów do sejmu na podstawie wyjaśnie*
kilku, lub kilka, mieści się w jednym, powiedzialnošė
komuniści. Rosja nia Głównej Komisji było dozwołone głosować obywatelom
okupowanej
rzadko kiedy przewietrzonym pokoju, sowiecka — to jedna straszna gehenLitwy, zamieszkałym w Litwie nieokupowanej, nie czyniąc pomiędzy nimi
najczęściej u jakiejś baby nic wspól: na. Tu
pos. Piotrowski
przytoczył różnicy. Obecnie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
pismem z dn. 19
nego z kulturą i higieną
niemającą, wypadekz Tobolska, gdzię
miensze- marca 1926 r. Nr. 7828 zskomunikowało
Głównej Komisji
Wyborczej, że
zaś stancje, które nietylko żywią cia- wik Kuczyn
został administracyjnie sprawa obywatelstwa osób, pochodzących z Litwy okupowanej,
już jest
ło, ale otaczają duchowo-moralną о- skazany na 10 lat za przynależność
uregulowana i że ci, którzy się urodzili w Litwie okupowanej, mieszkają
pieką dzieci, stoją pustkami, Rzecz do Esdecji.
zaś w niaokupowanej, otrzymali paszporty republiki
z oznaczesię
podoba
młodzieży
zrozumiała,
Wywód ten spotkał się z głośne- niem obywatelstwa Litwy; ci zaś, którzy nie złożylilitewskiej
dowodów,
że się
swoboda, która niepowinna być do- mi demonstracjami
na ławach ko- urodzili w Litwie okupowanej —posiadają tylko
tymczasowe
pożwolenia
zwoloną.
$ munistów, co dwukrotnie
zmusiło na prawo zamieszkania w Litwie nieokupowanej,
Jeszcze kilka słów 0 zdobyciu marszałka do interwencji. Między inGłówna Komisja Wyborcza na podstawie tych informacji uchwaliła
funduszu na wpisy.
nemi na jeden z wykrzykników: posła wyjaśnić, iż tylko te
osoby, pochodzące z Litwy okupowanej,
winny być
Nie wiem dlaczego u nas ta sa- Prystupy, marszałek zwiócił mu uwa- kyso edy do
spisów wyborców,

wniany košciotek, dom mieszkalny i
zorganizo- gę, że nie jest upoważniony do Sskłapoczął gorąco pracować nad sze- ma młodzież niemogłaby które
dwa dania oświadczeń w imieniu Rosji
amatorskiego,
kółka
wać
Sukckiej.
katoli
wiary
rzeniem prawej
razy
w
roku,
w
tej
krytycznej
chwili
sowieckiej.
cesy odnosił nadzwyczajae!—W ciądałoby
jakieś
przedstawienie,
jakąś
W. końcu swego przemówienia
gu sześciu miesięcy, przeszło 75 proc.
mieszkańców
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owe

S_E

stawia się naczynie

z

ciepłą

wodą,

ywała się foremka—

woda pluskała. W Paryżu
czas sesji Richet trzymał

np, pod:
jedną rękę

Kluskiego a hr. Potocki drugą. Ręce
zjawy, pełne ciepłej jeszcze parafiny
dotykały

często rąk kontrolerów,
a
rzeczy przy- po której pływa roztopiona parafina. parafinę znajd
ywano
na
ubran
iach,
z „iamtego" Na prośbę uczestników seansu (wy: na meblach, raz nawet „we
rażoną

ustnie) zmaterjalizowana

zja- bucików

wnętrzu

Klusk

iego* (Str. 412),
łączność wa pogrąża w parafinie bądź rękę,
Że parafina foremek była idenjak dodatku brzuchomówczyni. Natomiast między nami, żywymi, a „duchami* bądź część
niezbędnym warunkiem, dla ukazania badaczy dziedziny meiapsychyki,
twarzy, bądź nogę.
W tyczną z parafiną pływającą po wo:
się „Spirytystycznych” objawów i np. dr. Geley, Fiamarion, Karol Ri- nie przesiarzała się już tak bardzo zmarłych? Więc pełno ich o każdej parafinie tworzy się natychmiast for dzie,
otrzymali pp. prof. Richet
i
zjaw jest obecność medium. Inaczej, chet, jak osobistości dobrze znanych istna do niedawna jeszcze biblja spi- porze dookoła nas, tylko, że ten z ma, tężejąca bardzo szybko gdy się
(Andrzej
Niemojewski,
Mieczysław
Frenkiel, Kazimierz Ehrenberg,
Mar:
celi |Szarota b. poseł w Wiedniu,
Alboż to być może,
żeby mogło Kłajpedzie i Charkowie, L. Malhomme,
po za Stefan ks. Lubomirski, Juljusz Osterjeszcze
coś
istnieć
faktycznie
widzi, wa, Konrad
Olchowicz,
marszałek
tem, co każde ludzkie oko

i głucho. Martwa
cicho dokoła nas
wszędzie „materja,
Namacalne życie
ziemskie toczy się swoim trybem...

każde ucho

słyszy

i

mniej

więcej

:
każdy umysł pojąć może?
Odpowiedzią na to proste pytanie,

bardzo a bardzo

interesujące — kto

Piłsudski, gen. Marjusz Zaruski, Boy-

Żeleński etc. etc.).
oszustwie

Sam

niema

Kluski,

Mowy o żadnem

i być nie może.

niepospolicie

wy:

wie czy nie rozstrzygającą—
jest dzieło kształcony człowiek, sam żywo inteo charakterze ściśle naukówym, trak- resuje się wywoływanemi objawami.
tujące © całym
szeregu
scansów Autor dzieła, p. Okołowicz posuwa

rytyzmu Allan

Kardec'a

«Livre

istnieje

aż

des nas,

taka

który nie jest medium,
który
ėsprits» z roku 1853-40.
A przecie właściwości medjumicznych nie popierwszy proces, wcale głośny, o siada, nie czuje obecności „zaświata”,
totogratje
<duchów» rozegrał się w nie jest w stanie zmusić «duchy» do
Paryżu latem 1875:g0.
Na którymś zamanitestowania się ...choćby puknięz warszawskich seansćw sam Kluski ciem w ścianę,
choćby ' zgaszeniem
pytał jeszcze zjawy: „Powiedźcie! Czy nagłem lampy palącej się spokojnie
wy jesteście tworami naszej wyobraź” w przyległym pokoju?

ni?

Czy

wy astrale?*

A

ktiótyś z

uczestników pytał:
„Czy
forma,
w
której się nam pokazujecie jest dosto-

*

Okołowicz

(działający

w

tajem

nicy
parafinę wyjętą z naczynia zanurzyw przed innymi
uczestnikami seansu)
zimną wodę (znajdującą w wanience niezbite dowody. Otrzymano niektó
re
w pobliżu), Ręka, noga,
twarz—już foremki takie, że z nich żadną miarą
się zdemałterjalizowała. Pozostaje fo- nie mogłaby np. ręka człowieka žy»
remka pusta. Włewa się do niej gips wego wysunąć się nie rozsadzają
c
i otrzymuje się gipsowy odlew odtwa- parafiny, np. ręka złożona w pięść.
rzający jaknajwierniej
rękę,
twarz, Mogła przeto z tej jakby
rękawiczki
nogę

zjawy.

Podczas seansów z Kluskim niezmiernie często otrzyriywano
takim

W "niniejszych luźnych preludjacir właśnie sposo
sowara do naszych pragnień i proźb? do.obszerniejszego z dzieła p. Oko- we. W książcbem foremki parafinoe p. Okoiowicza pełno
Czy przeciwnie nadajecie ją sobie łowicza sprawozdania, potrąćmy o reprodukcyj odlew
ów gipsowych wy-

parafinowej wysunąć
dematerjalizując się.

się

tylko —
Ca d

Nrzo 1080

3

SŁ
© w ©

| |

iwgazowej.

KURJER

GOSPODARCZY

ZIEM
W

wirze sprzeczności.

Z powodu ostatnio wygłoszonej
w Poznaniu mowy p. ministra Zdziechowskiego, jeden
z poważniejszych
dzienników poznańskich pisał między
innemi:
<Wiemy jakie były skutki
Grabskiego, ale wiemy również,

WSCHODNICH

państwowych. Punkt
czwarty
tego
protestu brzmi: „stosowanie tych metod (t. jį. mechanicznej i masowej re-

dukcji i dążności do utrzymaniżrównowagi budżetowej wyłącznie kosztem
poborów urzędniczych)
wytworzyło

w ciągu ostatnich

błędu
jakie

WŁ.
były

było

rze-

miesięcy w kołach

z dnia 6 października 1925 r. o sposobie
dokonania przerachowania zobowiązań Skar
bu Państwa z tytułu pożyczek z dniem 15
kwietnia 1926 r. upływa termin składania
przerachowanie asygnat z
5 proc. długo—krótkoter=

$.

z r. 1920 oraz świadectw tymczasowych na
RZE
pożyczki imiennych I na okaziciela.
ierwotni nabywcy
tych obligów,
chcący

Kazimierz

podań o wyższe
r. 1918, obligacyj

minowej wewnętrznej

pożyczki państwowej

i kapitału krajowego

stały skonwertowane,

Szym ciagu*,

«zą wśród szerokich mas popularną, podczas
gdy dźwiganie produkcji kosztem
doktryn
socjalistycznych, narażało juź nietylke
po

Zawsze występowaliśmy przeciwurzędniczemu.
syndykalizmowi
ko
był dia
zawsze
pularność, ale wprost byt ministerstwa.
Mi» Związek urzędników
pojęciu
mo pozornej bezwzgiędności szedł on więc nas wyrazem zaprzeczającym
po linji nejmniejszego oporu, a idąc po niej państwowości.
Niestety
„liberalne“
mie baczył, że idzie ku przepaści.
ujmowanie (tej sprawy
przez rząd
A jak rzecz przedstawia się obecnie?
Niestety nie wiele lepiej. Mlmo
dotkliwej

zaświadczenia

instytu:

z t.r. 1918 —

1920 w

po długich

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby
Rossa odbędzie

cji, która w imieniu petenta dokonała konwersji jak również dowodu stwierdzającez0
dsię nabycia

urzędowej

obligacyj

placówce sprzadsży.

i ciężkich cierpieniach, opatrzony S. Ś. Sakramentami zasnął w Bogu
w Wiłnie, dnia 24 marca 1926 roku w wieku lat 59.
się w

O czem
smutku

W podaniu

peient powinien oświadczyć, że nie korzystał
z pożyczek pod zastaw zaąłoszonych do kon-

roku nie zrywamy

regiem błędów, które oświecony

Stąd

kraju i kosztem kraju.

zawiadamia krewnych,

‚

inienzywnej

pieniądza,

||

Ч

tak silne pod-

wytwórczości

INFORMACJE.

i

potrącenie
zdrowego

walutowych, a tak lekkie tylko
sagadnień. dotyczących podstaw

przyjaciół i znajomych

kra

kHożyczek

przerachowani:

Państwowych

podań

knięcia przyjmowania podań,
15 kwietnia 1926 r.

wych.

żowej.

Według

Zbliżone do tego zdanie wypo
wiadaliśmy na łamach «Słowa» nieje-

informacyj

dajnych

mają Izby

mać

źródeł

miaro-

w najbliższych dniach otrzyspecjalny

Skarbowe

dnokrotnie,
wyrażając
jednocześnie
przeświadczenie, że partyjie względy
rządzą:
stronnictw
poszczególnych
bęsię
rwących
rządzenia
do
i
cych
unicestwiającym
dą tym czynnikiem

okólnik Min. Skarbu w sprawie daleko idących ulg w spłacie zaległych

najbardziej zdrowe i rozumne poczy”
mania, który wcześniej czy później
musi doprowadzić do absurdu istniejący system państwowy.

dotąd

KRONIKA

t.j.

MIEJSKA.

od dnia

MIEJSCOWA.

— (x) Z działalności rzeźni
miejskiej. Za czas od 15 do 20 marca r. b. do*
starczono na rzeźnię
miejską:
dla
uboju
bydła rogatego — 340 szt. ogólnej wagi po

Wartość
majątku
miasta
Wilna. .Miasto nasze posiada
dość

duży majątek. Wartość

jego

podług

szacunku przedwojennego przedstawia
się następująco:

1.

Mająiki ziemskie

rb. 1.433.202,

Ziezabiciu — 40800 ką... spraedawano
za 1 2. Działki ziemi rb. 957.569. 3.
rb. 1.155.825,
kgr — żywcem 80 gr. — w hurcie — 1,35 mie wieczysto czynsz.
gr., w detalu 1 zł. 50 gr. Cieląt — 1078 4. Lasy rb. 844355. 5. Place, ogrody

ani rozkładać na raty. Płatnicy mogą
prosić o rozłożenie zaległości wszyst-

ku obecnego stanowi 3.435.000 rubli.

szt, —

og. wagi

—

24,794

kgr. —

płac. żywe

świń 243 szt. — og. wagi 20898 kzr.—żywodraczać cem
— 1 zł 30 gr — w hurcie 1 al. 65 gr.

kich podatków przy zaległościach do

kościele

pogrążona

w

głębokim

nie
wy*

i skwery rb.

ani

żałobnew

o wyższe

się
podatków. Ulgi te m. in, tyczą
po 60 gr. — w hurcie — 85 gr, w
przemy- cem
iównież zaległości podatku
detalu 1 zł. 10 grz owiec — 1 szt. — wagi
1925 i 24 kgr. — płac. żywcem — 1,15 gr. w hur
słowego za I-wsze półrocze
dochodowego za rok 1925, których cie 1 zł. 50 gr. — w detalu — 1 zł.70 gr

nie było wolno

cmentarz

sięga obecnie 70,000.—Z po:

śród zzłoszonych podań
znaczna ilość
posiada wymaganych ustawą, a wyżej

podatko-

płatników

Ulgi dia

na

wersji obligacji. Liczba zgłoszonych do Urzę-

du

OD E

jako

budżetowych

kwestji

przezeń

kreślenie

Szeszkińskiej

ul.

Poczęcia N. M. P. dn. 27 b. m. godz. 9 rano.

musiało doprowadzić do zapowiedzi szczególnionych dowodów, co zmusza Urząd
właśnie „bardzo groźnych skutków*. Pożyczek Państwowych, do przeprowadzenia

z sze!

ogół

przy

dn. 26 b. m. o godzinie 2. Nabożeństwo

paraljalnem Niepokalanego

lokalu sejmiku pow. Wil. Trockiego
Co za tem się kryje, łatwo odgadnąć. z peteniami dodatkowej korespondencji. Oko- zja”d wójtów i pisarzy gminnych teliczność ta ogromnie u:rudnia pracę
Urzędu
z tem, nie Pożyczek Pańsiwowych, a w związku z ko- goż powiatu, Zjazd powyższy ma na
takie uznaje, bo
przy
obecnej
konstelacji Czy jednak, w związku
parlamentarnej zerwać z niemi nie możemy. zawiedzie „linja najmniejszego oporu* niecznością szczegółowego badania wszyst- celu omówienie spraw
odnośnie g0kich zgłoszonych w tak dużej ilości podań spodarki
i
administracjj
urzędów
W tem, co powiedział pan minister Zdzienie czas skończyć z polityką przez Komisję powołaną na podstawie usta:
w — i czy
gminnych, oraz wprowadzenie całego
chowski w Poznaniu, a jeszcze bardziej
wy,
powoduje
niejednokrotnie
opóźnienie
proktóra wytrwale
wszyzałatwienia posaczególnych podań. Termin szeregu inowacyj dotyczących
tem, co przemijczał, zdradza się jego nie- kompromisów,
przepaści.
usiawowy
dla dokonania
dodatxowego stkich dziedzin
ku
moc wobec sił, które od siedmiu lat reali wadzi Pańtstwo
działalności
powyżprzerachowania i wydania nowych obligacyj szych urzędów.
Harski.
zują program swój gospodarcz-społeczny w
został ustalony na jeden rok od dnia zam:

mauki z ubiegłego

Połoński

ubiegać się o wyższe przerachowanie, winni

pracowników państwowych i samo- nadesłać do dnia 15 kwietnia r. b. do Urzę:
rządowych
depresję, której skutki du Pożyczek Państwowych (Warszawa, Senatorska 29) podania z dołączeniem wymaprzyczyny. Jednostronność
ministra
Grabpoważne,
o ile ganych ustawą i rozporządzeniem dowodów,
skiego pochodziła w niemałej części stąd, że mogą być bardzo
w
dai- jak lo: oryginalnych obligów a o ile te zostabilizowanie pieniądza kosztem
klas po- metody te stosowane będą
giadających

P.

w detalu

—

— (x)

2 zł. za 1 kor.

Z targowiska Ponarskiego.

ubiegły wtorek spędzono
ski; koni 34 szt. za które

W

na rynek
Ponarpłacono od 25 do

miejskie

i

4.024.069.

koszary

6.

rb.

Domy

3.933.161.

Razem rb. 12.348.181,
Ponadto wartość elektrowni, wodociągówi kanalizacji, podług szacunPo przerachowaniu na złote miasto Wilno ocenia swój cały mejątek

Votum

ZWA

kobiet polskich—berło

chowskiej—jest

spełnione—złożone

dla

Matki

w Muzeum

Boskiej

szawie, Podwale 15—do chwili odwiezienia Go na Jasną
3 maja roku bieżącego (może być oglądane

we

Często- -

Narodowem

środy

Górę

i

w

War-

w dniu

soboty od

10

do 3-ej.).
Trzeba nam obecnie pracować nad
zorganizowaniem
jaknajliczniejszej pielgrzymki na uroczystość wręczenia berła. Jest to chwila
uznania
przez naród Polski Królowania Matki Najświętszej, której
symboliczne Маsygnia władzy oddajemy.
Oddajemy je w
pokorze,
zeznając
wady
nasze i nieudolność w rządzeniu sobą.—Królewstwo Marji musi
być dla
Niej przez nas przygotowane, gorącem sercem
Miłości ogrzane,—Wiarą
silną wzmocnione—Nadzieją owiane, iż Polska,
zmartwychwstała
mocą
Bożą i opieką Matki, Królowej Korony Polskiej, może przechodzić ciężkie
chwile zmagania się złego z dobrem, ale dobro czyli prawda—sprawiedliwość—spokój—zgoda i ład wezmą górę—i stanieiny się godnem Kró-

lestwem Marii
By uprosić te Łaski, niech ze wszystkich krańców Polski zbiegnie się

naród Polski do stóp Panienki Częstochowskiej—niech kobiety polskie—
te, kiore tradycją uznane za strażniczki Wiary, cnót obywatelskich
i miłości Ojczyzny, nawołują wszystkich wkoło siebie,—ojców,
mężów,
synówi braci, by razem z niemi znaleźli sie w tej uroczystej
chwili
przed

Ottarzem Marji

i wynieśli zasób sił moralnych—by

uzdrowić to

re w narodzie—i tworzyć zdrowe, moralne podstawy
bytu
ny pod opieką Królowej Korony Polskiej.
Н

naszej

co cho-

OjczyzUA

PROGRAM
UROCZYSTOŚCI
1,000 zł. na 3 miesiące, a przy zalena 42.088.000 złotych.
400 zł., bydła rogatego 63 szt. płac. od 110
góspodarczy, głościach ponad 1,000 zł. do. 10,000 zł.
Cały stan obecny
wręczenia
Berła
Matce
Boskiej
Częstochowskiej w dniu 3 Maja 1926 r.
Zadłużenie miasta wyraża się ogódo 250 zł., świń 15% szt. — od
20
do
zliwnosić
się
te
dające
Podania
y.
nie
2,5
zł.
prosiąt
—
13
szt,
—
ой
3
do8
zł.
miesięc
6
w
tem
raczej
na
a
zł.
łem
w
sumie
12
981.746
zł.,
rozdźwięki
Komitet Wykonawczy Berła Matki Boskiej
— Votum Kobiet Polskicn—po porozucielą: — 399 szt. płacono
od 12 zł. — do 11,228,112 zł. stanowi
mieniu się z Ojcem Jenerałem Paulinów w Częstochowie ogłasza:
5 proc. oblikwidować bez siraty dła Państwa należy do urzędów skarbowych. Urzę- 25 zł. za sziukę.
W dniu 3 Maja o godz. Sej rano ze stacji kolejowej Pielgrzymka procesjonalnie
dy załatwiają podania
o rozłożenie
gacyjna pożyczka z roku
1911 ulosprzeczności na tie ustalenia budżetu,
przeniesie na Jasną Górę Berło i Jabłko — Votum
dziękczynne. za Cud
nad Wist
1,000
na raty przy zaiegłościach do
kowana.
na
londyńskim
rynku.
Poa błagalne o Ład i Spokój w Kraju, o Opiekę i Rządy Matki Najświętszej Królowej Ka:
istnienie tylu rozbieżnych programów. zł. podatku państwowego plus podažyczka ta zaciągnęta
została na462
QIEŁDA WARSZAWSKA,
rony Polskiej.
lata.
Obecnie
prowadzone
się perBerło umieszczone na podstawie nieść będą na zmianę po 4 kobiety: ziemianka,
gospodarczych ilu jest ministrów w tki samorządowe t. j. razem do 1250.
24 marca 1926 r.
włościanka, mieszczanka i robotnica.
za Kar za zwłokę, nie dolicza się samo: Dewizy i waluty:
traktację w
Sprawie konwersji
tej
Świadczy, że
rządzie wszystko
Wieniec z zieleni niesiony przez panny w bieli, fub coś co pożądane w strojach
wynoszącej
zwłoce
Przy
pożyczki.
Tranz.
Sprz.
Kupno.
*marodowych otoczy grupę z Berłem.
brak jednolitego programu i za sto* dzielnie.
pań:
ów
więcej niż 1,000 zł. podatk
— (x) Godziny handlu w dni
Pożądana jest jaknsjwiększa ilość sztandarów Korporacyjnych, Stowar:
i
Dolary
7,90
7,92
1,88
sowanie programu kompromisów zai Belgia
opinię
urzędy
Zrzeszeniowych oraz z Herbami Ziem Polskich,
SEA.
oz
stwowych wydają
31.875
3195
31,80
przedświąteczne.
W
myśl
uchwały
płaci Państwo, Wytwórczość i Praca. przesyłają prośbę izbie skarbowej do Hoiandja
Osoby przyjeźdżające 2 maja, czyli w wigilję uroczystości, zostaną przez Komitet
317.50
318,23
316 71
Rady Miejskiej z dnia 24 bm. i tona
w Częstochowie skierowywane do zamówionyca łosali, oraz będą miały wręczone bilety
33,50
38 59
38.41
Raty Londyn
rozstrzygnięcia.
Na Radzie ministrów ujawniły się ostatecznego
prośby
związku
kupców
i
przemy
wejścia dla Delegatek do Kaplicy, — gdzie tylko szczupła ilość osób zmieścić się może
7.88
7.92
7.90
Nowy-York
słowców chrześcijan, oraz żydowskie(1,000 osób)
‹
dwa zasadnicze kierunki: z jednej udzielane będą za opłatą 1 proc.
Paryž
27675
2774
2761
przyczem płatnik musi bez: Praga
,
odsetek
Nabożeństwo
odprawione
będzie jednocześnie na Wałach, przed Ołtarzem Ze23,46
23,52
23,40
i
Piast
go
stow.
kupców
zezwolono
na
drugiej
z
NPR,
i
PPS
strony
wnęirznym, skąd po poświęceniu będzie pokazane Berło i odczytane Błogosławieństwo
151.12
152.38
152,50
względnie przestrzegać terminu. Nie- Szwajcarja
przedłużenie
godzin
handlu
w
dniu
*
zmniej
do
dążą
Ojca
Świętego.
212,07
endecja. Ci drudzy
21313
21260
pocią- Stoknolm
dotrzymanie jednego terminu
29, 30, 31 marca i 1 i 2 kwietnia rb.
1'1,42
Komitet prosi o wczesne zgłaszanie udziału w Pielgrzymce, najpóźniej do 15
111.98
w gnie za sobą natychmiastową €gze- Wiedeń
111,70
Szenia wydalków państwowych
do godz. 9-ej wiecz. Wyciąg protokwietnia, by móc uzyskać odpowiednią ilość ulgowych biletów kolejowych. Zgłoszenia
31,82
31,93
31,90
Włochy
kierować należy: Warszawa, Stów. Zjednoczonych Ziemianek, Marszałkowska 149, Koło
drodze redukcji urzędników, pierwsi kucję, gdyż te odroczenia spłaty rakułu
posiedzenia
Rady
Miejskiej
oPapiery wartościowe.
kontrolowane
nie
Pracy Kobiet, Kredytowa 16; Związek Kobiet Katolickich Krak. Przedmieście 36; Narospecjal
będą
talnej
dochodów
dnośaie
powyższego
Magistrat
prze:
powiększenia
pragną
zaś
Pożyczka dolarowa 74,—
(w złotych 584,60
dowa
Organizacja Kobiet, Nowy Świat 34.
ej.
Skarbow
lzby
organa
słał w dniu wczorajszym do p. wokolejowa 128,00 128—
Państwowych przeż pobranie podatku przez
jewody, komisarza Rządu i inspekto5 pr. pożycz konw.
3450
— — —
Majątkowego i podwyższenie taryfy
Przerachowanie zobowiązań

kolejowej.
Co

może

w

tych

warunkach

i powinien

uczynić

minister Skarbu?

Na zasadzie ustawy z dnia 20 lipca
1925 r., oraz tozporządzenia Ministra Skarbu

tie pewnego

programu,

|

|

dyjnych,

programu w kierunku — п2)-

mniejszego oporu.
Niestetv ostatnie zarządzenia spraw-

dzają pogłoskę i przeświadczenie,
Prograin

gramem

KRO

ale nie szi-

Banie programu opartego na wypadkowej sił poszczególnych dążeń раг-`

p. Ministra Skarbu

iż

jest pro-

układów za cenę utrzymania

4,5 proc. listy zast.
Ziemskie przedw,

—

/ -—

2275

22,00

ra pracy XIl okręgu do

—

—

— —

(m) Sprawa

26 Das

Wach. si, o g. 5 m. 53,

[7 bol.MatkiB,

Zach, el,

Jatro

0 g. 5 m.30

— Rekolekcje dia

KOŠCIELNA
ogółu nau-

czycielstwa i pracowników oświa-

roku do
Wilna

m.

dnia ta, jak nas informują
została
zamkniętą przed paru laty z powodu
nieopłacania należności przez tamtej-

12.000 zł. szych
—
ludności w
na dokonanie spisu
wające
Wilnie.
Wobec zamierzonego
wówczas śniegu
była

suma

ferencji tej odczytaną zostanie

część referatu
metodach

d-ra

druga

Borowskiego

badania fizykalnego

w

©

roz-

mieszkańców.
poznawaniu gruźlicy. oraz omawiany
(t) Nowy autobus. Przygrze- będzie cały szereg spraw bieżących .
od dwóch dni słońce i brak
SĄDOWA
spowodowało ukazanie się na
miasta
nowych
autobusów.

—
Pożegnanie p. prok. Hołowni. Dowiadujemy się, że
w
Od
wczorajszego
dnia
na
linji
dwoszczęśliwy i wdzięczny
Szanownemu Litwy Środkowej spis miejski był za- rzec kolejowy — Kalwaryjska kursuje związku z opuszczeniem przez p. proPanu z powodu swobód, z których niechany, zaś miasto wzięło udział nowa maszyna firmy „Polaut*.
kuratora Władysława Hołownię, dokorzystają mahometanie w Polsce. w wydatkach na ten spis, dotyczątychczasowego stanowiska, sądy wi- |
J.

Załecam

„Jam D. |

ludności

nadzwyczajnego

budżetu

Muftiego

PIĄTEK.

wiadomości.

spisu

ubiegłym

W

m. Wilna.
wprowadzona

Zdawałoby się, że jego powinnością
jako ministra Skarbu jest przedłoże-

|

4 pr. pożyczk, konw,

państwowych.

Szynkiewicza,

moim

braciom,

Muftiemu i wszystkim
w Polsce, żeby trwali
swego

li godni

Jestem przez

stanowiska

zaufania

nowemu

mahometanom
na wysokości

społecznego

Rządu

i by-

Polskiego.

rząd

Wielkiego

cych

spisu

ogólnego

miejski na ten cel

Wydatek

Wilna.

wyniósł 11078 zł,

3.000 zł. wypłącono

w czem

byłej

na tenże

Wobec tego
spis wstrzy-

cel do województwa.
jednakże przez rząd

ulicach

WOJSKOWA.

leńskie, palestra i koledzy urządzają
— Ks. M. Sopoćko. W dn. 1 zasłużonemu mężowi wieczór pożemarca r. b. w Uniwersytecie
War- gnalny, który odbędzie się w nieszawskim ks. M. Sopoćko z Wilna, dzielę.
Pan prokurator Hołownia
został
Magister Filozofjii Teologji,
absoiwent Państwowego
Instytutu Peda- mianowany wicepreżesem sądu okrę-

w
zwróciło
województwo
staraniem Pozdrawiam
za pośrednictwem Sza- mał,
portfelu. Wierzymy w dobre ciięci towych zorganizowaneOddziału
zł,
2.378
niewydane
r.
b.
Wistyczniu
Mufliego
Zarządu Okręgowego
Pana moich braci,
gogicznego został promowany na gowego w Łucku. Żegnać go będzie
p. Ministra, że chce ten portfel trzy- leńskiego Stowarzyszenia Chrześci- inownego
Obecnie wyjaśniła się możliwość stopień Doktora. Skromnemu i dziel: z żalem nietylko urząd prokuratorski,
mahometan polskich. Poczuję się

mać w imię dobra Państwa, lecz iru- jańsko- Narodowego
Nauczycielstwa szczęśliwy, jeżeli mahometaniew Poidno wierzyć by tym zadaniom mógł Szkół Powszechnych odbędą się w sce.będą prosić Boga, ażeby bracia
5 kościele św. Jerzego w następującym ich w. Palestynie byli równie szczę*
podołać.
śliwi jak oni w Polsce."
Kompromisy
torują drogę do porządku:
b. r. o
marca
27
dnia
sobotę
W/
— () ). E. Mufti Dr. Szynkiewładzy, lecz kompromisy po zdoby- godzinie 7 wieczorem pierwsza КОПciu stanowiska

nie są ratunkiem

dla ferencja, W

niedzielę dnia

28 marca

wicz u p. Wojewody.

Dnia 25 b.

dokonania

specjalnego

spisu

dla nemu

w r. 1925.

mahome-

Magistat
ma
zamiar
przeprowadzić spis ludności w
Wilnie na

Achmatowicza
złożyli
wizytę WiceWojewodzie Wileńskiemu, p. O. Ma:

wiadomo, pracownicy miejscy otrzy”
zaliczkę
dniach
ostatnich
w
mali

m. Jego

Ekscelencja

Mufti

Kapłanowi

przy tej okazji skła-

ale in corpore ciało sądowe.

Proku-

potrzeb ściśle miejskich. jest ba- darny najserdeczniejsze życzenia dal- rator Hołownia przez okres swego
wiem
sposobność
wykorzystania szej owocnej pracy dia dobra Oj- pobytu w Wilnie zjednał sobie gorą-cą życzliwość wszystkich i dlatego
prac i materjałów, zgromadzonych czyzny i Kościoła.
— (t) Licytacja koni wybrako-

wanych. 29 b m. odbędzie się licytacja koni wybrakowanych
z armji
w Podbrodziu, zaś 30 b. m. taka sa-

żał z chwilą
opuszczenia
przezeń
Wilna łączy się z myślą, że pamięć

o Nim zostanie

długo.

— () Sprawa Szolca i innych:
Państwa, uginającego się pod cięża- o godz. 8 rano Msza Święta i druga tański w Polsce Dr. Jakób Szynkie- jesieni r. b.
wieczorem
7
W dniu dzisiejszym sąd apelacyjny
godz.
o
oraz
konferencja
wicz
i
jego
zastępca
p.
Jakób
Romakomproprzedma
w
N.-Święcianach.
Pierwszeństwo
zaliczki
wiecznych
właśnie
sprawie
W
tych
(x)
rem
—
rozpozna sprawę
komisarza
policji
trzecia konferencja. W poniedziałek rnowicz w towarzystwie p. Prezesa świątecznej w Magistracie.
Jak osadnikom wojskowym.
misów.

Gospodarcze sfery Polski, ci któ-

dnia 29 marca o godz. 7 wieczorem
czwarta konferencja. Wę wtorek dnia

rzy stanowią o wytwórczości i ci co 30 marca o godz. 6 wieczorem piąta linowskiemu. Tegoż dnia Wice-Woje- przedświąteczną w wysokości 25 proc.
zapewniają szerokim warstwom pracę, konferencja po której odbędzie się woda rewizytował |. E. Muftiego.
poborów miesięcznych..

PRACA
—

i OPIEKA

SPOŁECZNA

(t) Wysokość zapomóg

bez-

W
dniu
— (i) Z działalności urzędu
Zaliczka powyższa winna była być robotnym umysłowym.
| żądają od Ministra Skarbu nie poli- spowiedź. We Środę dnia 31 marca
wczorajszym
w
lokalu
funduszu
bezo
godz.
8
m.
30
rano
Msza
Święta
miar i wag.
W miesiącu ubiegłym
w dniu 1 kwietnia r. b.,
tyki uzgodnienia żądań partyjnych, i Komunja oraz ostatnia konferencja. w Wileńskim urzędzie miar spraw- zwróconą
robocia
obradowała
komisja,
która
Magistratu
do
lecz pracownicy złożyli
łecz wyraźnego stanowiska.
Na początki! rekolekcyj
oraz po dzono 7097 narzędzi mierniczych.
Z
spłaty wspo” zajęła się kwestją podziału kredytów
zezwolenie
zaznaczył

b.

minister

każdej konferencji odbędzie się krótw rozmowie Z kie
nabożeństwo. z wystawieniem
Sakrarneniu,
Najświętszego
pism
z
ego
jedn
korespondentem
URZĘDOWA.
c
zują
Warszawskich, że rząd wyka
—
(t)
Pismo
wielkiego
;4Muftie,
względem
Przychylne stanowisko
z wyzwiązku
W
Jerozolimy.
go
Zdaniem naszem, wprost zabójczego borem Muftiego mahometańskiego w
| projektu podwyższenia taryfkolejowych Polsce, Ds.
Jakuba
Szynkiewicza,
»Zaczyna wchodzić na linję najmniej- wielki Mufti Jerozolimy Amin Effendi
Szego oporu”. Słuszność tego zdania Ei Hussein wysiosowai do Konsula
Słusznie

/ skarbu p. Michalski
|

liczby

6.438,

tej ocechowano

wano—650.

Policja

zbrako-

sporządziła
w tym

okresie 12 protokółów.
Oddział grodzieński

sprawdził —

ocechował

751,

2 wypadkach

urzędników

cioła

mahometańskiego

w

Polsce

mnianej zaliczki w przeciągu miesiąca (siedem tysięcy złotych) przeznaczomaja i czerwcą r. b. Magistrat praw- nych na zapomogi dla . umysłowych
dopodobnie
dośćuczyni,

prośbie

powyższej

га°

W

dniu 31

marca rb. odbędzie

— (x) Prośba o otwarcie stu-

Sprawa ta

niewątpliwie

wypłacanych
zapomóg
ustaionym
na miesiąc

ściągnie

do gmachu sądowego liczne
ciekawych i zainteresowanych

kiem

sądu.

instancji zajęła

rzesze
wyni-

Sprawa ta w pierwszej
sądowi

cztery dni4

bezrobotnych. Uchwałono: wysokość niewątpliwie cały dzisiejszy

dzień w

w wymiarze sądzie apelacyjnym przejdzie też pod
ubiegiy t. į. znakiem atery policyjnej.

SZKOLNA.

i dni. Mieszkańcy ulic: Białostockiej,
— (x)
Konferencia
lekarzy
Mohylewskiej,
Święciańskiej,
Parko
W dniu 31
wej, Wiiebskiej, zwróciii się
w o: szkół powszechnych.
statnim czasie do Magistratu z proś- marca rb. w sali wydziału szkolnego
się konferencja
bą o ponowne
otwarcie
studni
w m. Wilna odbędzie
Stu- lekarzy szkół powszechnych. Na konsięw obrębie wspomnianej dzielnicy.

Wstrzymującem urzędnikom państwo” „Szanowny Panie,
Bylem bardzo zorakował 9 narzędzi.
w należnej szczęśliwy po otrzymaniu Pańskiego
Wym wypłatę poborów
SAMORZĄDOWA.
— (x) Zjazd wojtów i pisarzy
Sokości, rozporządzeniu, kióre wy- zawiadomienia w sprawie wysorów i
Wołało znany protest Głównego Za- nominacji na stanowisko głowy koś: gminnych pow. Wii. Trockiego.
Stowarzyszenia

o

1152 narzędzi, przyczem ocechowano
— (x) Prośba o subsydjum.
1052 i zbiakowano 100.
sportowe 30 zł. dla samotnych, 45 zł. dla bezŻydowskie stowarzyszenie
sprawdził „Makabi* zwróciło się w tych dniach. robotnych obarczonych rmnałą rodziną
Oddział w Głębokiem
297, ocechował 260, zbrakował 33 i do Magistratu m. Wilna z prośbą O i 60 zł. dia dużej rodziny.
Wydawanie przyznanych zapomóg
skonfiskował 4.
udzielenie mu subsydjum w kwocie
rozpocznie się w tym tygodniu.
Oddział w Baranowiczach spraw- 700 zł. miesięcznie.

Rzeczypospolitej Polskiej dził 762 narzędzi,
Uwidacznia się w ostatniem zarządzeniu, Generalnego
następujące: wniósł konfiskatę w
pismo
Jeruzolimie
w

tządu

prośbę

Szolca i innych współoskarżonych w
tej sprawie: podinspektora
Tołpyho,
nadkomisarza Pawłowicza oraz przodowników
Rymkiewicza i Kułakowskiego.

— (w) Echa
dwudniowego
strejku w roku 1923. Jak wiadomo,
swego czasu

nie » ciągnęły

włądze sądowe

w.

Wil:

do odpowiedzialności

sądowej z art 101 wszystnie teosoby
które stały na czele Komisji Okręgowej Zawodowych Związków Klasowych w Wilnie i przyczyniły się do

wywołania 2 dniowego powszechnego strejku z roku 1923,
Obecnie Prokuratura postanowiła

proces

ten umorzyć z braku

dosta-

murów

obronnych

miasta,

barbakanu wydelegowaną została specjalna komisja złożona
z konserwatora pań stwowego prof. Remera, „prof. Kłosa, archiwarjusza
inž. Zasztowta, aspir. PaWacława a65 ao
inž. KES)

Tczewskim dwie baiki
węgiel do Stokholmu.

czyli t. żw.

sprowadzone

NOWY

YORK,

24.11.

uniwersyteiu w

ponownego

użycia

PAT

Wedłng

lihaca Rhodes

zadrukowanego

postępowanie przy pomocy pewnych
do ponuwnego zadrukowania,

10 pr

w

dziedzinie
doniesień

«New

chemji.

York

Heralda>

przypuszczalnie

wynalazł sposób posępowania w celu
gazetowego. Nadzwyczaj proste
środków chemicznych czyni papier zdatprzyczem straia na masie wynosi tylko

z pierwszym

Tczewa

w

do

pociągnięcia

orkiestry

mann.

W

poniedziałek

i chóru

kolejowego,

solistów

popcł.

Ceny

oraz

I KRADZIEŻE,

— (x) Ujęcie
staraniem
Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego odbędzie się w sali dyty. W dniu 28

groźnego
marca r. b.

banprzez

nja—kraj

i lud*

iłustrowany

ny

licznemi

Panna Siemann

jest Dunką, pod-

wojny światowej

Pausiak

—

języków

dobrze nau- narazie przyczyny spalił się tartak
obecnie jest młynu Samuela Szejmana, Straty

skandynawskich

SALA

przy

wejściu w

prócz

do-

ma prawo

naszych.

marcao g.

7-ej

Kraszewski

wygłosi

wiecz.

stow.

techników

Wstęp

wolny.

p. pr.

odczyt

ul.

W.

w

— Kondolencja. Redaktor Słowa
imieniem

społu wysłał do pani Zofjr Rosnero-

]gnacego Rosnera, która żałobą Okryła całe dziennikarstwo

polskie.

TEATR

i MUZYKA

w teatrze

na Pohulance

P, Adam Qizymała Siedlecki
z Zespołem Reduty przedstawi dzisiaj po raz pierwszy wyniki wspólnej

pracy

Redaktorze

nad

znanego

przeciwko

zo

в

wileńską

insceni-

przeciwko

testow;6

firmy właśnie przez Oddział Zrzeszeń
tronatów Młodzieży Polskiej, o którym
słowa

nie wspomniano.

ZAWALNA1 telef 1 — 47; BOCZNICY

Poniewaź

jednakże

nas osoby z zapytaniem.

zołaszały

program

klórego

się

zapowiada

w całej akcji, że ostatnio po
Litwinów zachwiany jest byt
(w)

się na-

cierz
dniu
fach
cierz
kryje

..22004430530000400995009000035090390

Zygmunt

Wilno,

P. KRASNOW.

» Amazonka w pustyni,
Powieść.
Iwan Pawłowicz Tokarow, dowódca
ukończył

przed

chwilą ćwiczenia codziennie,

obszedł

stajnie i mieszkania, obejrzał czy podwórko j:st czysto utrzymane, a wi:
dząc na niem resztki słomy,
zrobił
uwagę żołnierzowi dyżurnemu.
Wy:
magał on idealnej czystości na
swej

Na

werandzie,

zwróconego ku wschodowi
domku
znalazł przygotowany
już na stole,
przez ordynansa kozaka syberyjskiego,
duży czajnik z wodą
gorącą, obok
mniejszego, zawierającego herbatę, filižanka niezwykłych rozmiaiów, ozdobioną napisem „wypij i drugą* i butelkę romu. Zabrał
się natychmiast
do swej ulubionej herbaty, przygry-

nych

potoków

dowców.

wody

Lubił też

rozgrzanych

lwan

dział

dzwoniącą ciszę gór, gdy dźwięk każdy rozlega się tak daleko i tak wy-

nos ładnie zarysowany, usta o pięknym wykioju, Z powodów,
nie zna:

Środkowej.

Lubił

tawe, zlekka falujące, twarz

opaloną,

reźnie. Całemi godzinami napawał się nych nikomu, nie lubił on i unikał
widokiem ginącej w dali bezgranicz- kobiet. Gdy na wiosnę 'drogą prze-

nej doiiny rzeki Tekes, pokrytej trzci-. chodzili kirgizi dążąc ku roziegtemu
młody
ną i krzakami, podobnej, z tej wyso- piaskowzgėrzu Terskij--Altej

kości,

do

szerokiej

ciemnozielonej oficer nie zachwycał

niższych
wstęgi, kryjącej się wśród
gór, ozłacanych promieniami zachowy:
dzącego słońca. Bliskie i znane
się dzikie wierzchołki
dawały mu
gór, skały o kształtach niesamowitych,
wznosząc
się niby
olbrzymy, lub
rozpostarte jak ruiny tajemniczych
zamków, najeżonych
'wieżycami, o

wyzębionych

murach;

pięknemi,

mi na szyjach, nie mówił im komplementów i nie jeździł potem do odiegłych koczowisk, by słuchać ich pieśni tęsknych i czuć blizkość kobiety,
pełnej wzdzięków pierwotnych. Poło:

przepa» wanie, poszukiwanie,

lubił

się

'mlodemi kirgizkami, ustrojonemi
w
czerwone, niebieskiei żółte barwy, z
dzwoniącemi i błyszczącemi paciorka

wśród

ściste boki grzbietugó: Ałatauskich, po danych gór złota i drogich

kiórych hałaśliwie spływała chłodna,
się
pełna iodu Kołażatka, rozbryzgając
"0 kamienie w drobny pył i pianę.
Lubił wsłuchiwać się w jej mono-

tonny szum,

dnie,

spływały

gdy
w

w

© D

letnie

upalne

nią tysiącami

%wydawca_Stanisław

drob-

damskich

E

žytnie

abinet
Skład

i

t. p.

oraz

Meblowa

a

Sprzedaż szkła

E

nach

Z poważaniem

Sługa

W.

E

:

EEZZZECESEZZZEE

obstalank:,

Matkowski.

wszysiko

ratunku
już

gorąco

rodzinę

Wilnie,

ginie

wyprzedałi

przyjmuje

ŚWIĘTA

amerykańska

oraz świeże migdały marcepanowe,
rodzynki duże, sułtanki i koiynty,

kapeluszy

różne

orzechy,

waniija

dogodne,

i

prawdziwy

drożdże

poleca skład

codzeń

‹

nędzy,

A. Januszewicza

FIRMA

Br ALSZWANG

ul. Zamkowa

20:a

PG

z tego 2

zakład
słonych
swej

było jego rozrywką:

Kochał przyrodę:

i strzegł zazdrośnie swej
nym

niezbakamieni,

samotność.

Domek jego był zwykłym
gliniabudynkiem rządowym, nosił na

sobie ślady dużych pretensyj budowniczego

Mackiewicz

i braku

wygody, cech

—iecsktor w/2 Czesław

właści-

okoje

wód
mineralnych
starczano
i kąpieli błotnych znanych ze
skuteczności

chorobach skórnych,

w

nerwowych,

Zdźie»
Masaż:

BtOSOWANIĘ

Radiolux'u. Usuwanie
zmarszczek. Fa:bowas
nie włosów. Elekiryt
zacja
kosmetyczna,
Usuwanie
podbródka.

Mickiewicza
1 m. 8+
wejście z płacu Ka
tedraluego.

W. Z, P. Nr I Wilno,
dn. 301

1926.

EEK Sa

NA ŚWIĘTA
Lnaleks

(7

młynów

— polecamy

i. zw.

M

K

LUKSUSOW

ieumalyzmie,

będzie otwariy

ieina iyeios Ą

jedn

re

sr

dni

orzechy,

kompoiy,

sza:

fiav, waniiję
i wszelkie
Alo ciast
dodat-

ы

ki

BRACIA

GOŁĘBIOWSCY
Trocka3 tel. 757.

LRLS

spa

Służąca

od 1 Maja do 1 go Października.

świeże

win i wódek

WIEN Gi

nem wejściem, łaz'enka, elektr. oświetlenie
do wynajęcia. Pańska
4 m. 2, .

artretyzmie,

szafran,

godł.

ilickiewicza

i tylko cu-

wyszediby

twarzy,

przybytku niedoli, ze łzą w oku. Łap
J
kawe daiki przyjmuje Adm. «Słowa», umeblowane z oddziel:

Solec

WIELKANOCNE

„od

do 19.

Kosinety-

czny Z.
nickiej.

Akuszerka

du Bożego oczekują. Człowiek o ka-

miennem sercu

17..

G

W.Smiałowska

czworo

z

Woźnicki
Wileńska

| Mąka wyborna
i

konkurencyjnych

|

PRODUCENTÓW

osób bez
stoły

2222-4242
AA
2444

lubelska

po ce-

М

Й

inteligentną, zam. w

15

przyjmuję

szkł a *okiennego

a szklenie od 5zł.
metr. kw.
в

SKŁAD
DOKU,

Polecamy bardzo

osza*

i

Kierownik zdroju dr, med A. Krassowski b. ordynator szpitali
wiedeńskich i kliniki uniw. prof. dr. Noordena, Iniormaeje i
prospekty wysyła zarząd Solca, poczia Sojec Zdrėj.

Telefon 8—72.

lub niania dobrze zna Szycie, розацо

kuje pracy, posiada
referencje. Wiłkomier=
ska
3 m. 8.

tego rodzaju mieszkaniom.
Duża weranda, ciągnąca się wzdłuż

gów rzeki Ili. Zwykla umywalka, sta- się myślą do barwnego Aksu, do ta- kreśnie stoki gór Ałatanskich, pokryte
rannie rozwieszone na šcianach ubra- jemniczego
podziemnego
Turfanu, olbrzymiemi głazami, kióre niewiadoktóre nie, kuter oficerski z bielizną, z leżą- gdzie ludzie, chcąc uciec przed upa- mo kiedy opadły z gór lub może
cem

na nim

siodłem, dopełniały ume-

łem wybudowali

miasto

podziemne;

blowania.
mżrzyło mu się, że widzi
z poza
Na werandzie stał stół, dwa krze- śnieżnej wstęgi gór Ałtanskich, szczyność i niezależność.
Koldżatu nic rosnąć nie mogło, więc sła wiedeńskie i słomiany, pleciony ty jeszcze
wyższych,
lcdowcami
«Tutaj, u stóp najwyższej góry na naga krata nie stanowiła
nawet
o: szezbong, pozostawiony tu przed paru błyszczących Himalajów...
świec e—Chan-ten gri zwanej przez chrony przed wiatrem i śniegiem. W msesiącami przez przyjeżdżających tu
W dole dunganie
pędzili
stado
Kirgizów Tronem Boga, na wysoko: środku były drzwi wiodące do sieni, na, polowanie Anglików,
kóz i baranów, bek, krzyk pastuchów
ści dwuch i pół wioist nad pozio- która dzieliła dom na dwie części,
Po prawej stronie, w pokoju wię- i szczekanie
psów
wyraźnie dolatymem morza, !wan
Pawłowicz
czuł składające się z dwóch pokoi, Jedna kszym, była przygotowana
sypialnia wały aż tutaj
Za chwię ucichło
się lepszym, wyższym, czułsię innym strona należała do Tokarewa,
druga dia przyjezdaych. Stało tu żelazne no- wszystko, zamarły dźwięki, wieczorna
niż wszyscy ludzie.
skromnie umeblowana, była przygo- we łóżko ze sprężynowym materacem, uroczysta cisza i rodzący się Z odstół zakryty bibu- dechu
Stanowisko jego
nie wymagało towana na przyjęcie w razie przyjazdu pod oknem duży
lodowców
chłód ogarnęły
dużo pracy, lecz było to zajęcie nud- władzy wojskowej.
łą i staremi pożółkłemi gazetami. w Koldžat.
ne. Strzeżono granicy chińskiej, ku
lwan Pawłowicz mieszkał po le: kącie prosta szafa do ubrania pomaNagle czujne ucho
myśliwskie
której szła ścieżka Stroma,
pełna ka- wej stronie domku. Miał tu wygodny lowana na czarno. Podłogę zaściełały lwana Pawłowicza usłyszało na dromieni i trudna do przebycia. Z tamtej gabinet, usłany jaskrawemi dywanami dungańskie tkane materje. Mniejszy dze z Dzarkientu. turkot wojskowestrony granicy stała
wysoka, biała, z Aksu, ościanach okrytych również pokój służył
jako skład wszelkich go wózka i tupot koni; Słychać było,
kwadratowa u podstawy, wieżą —by- dywanamii tkaninami wschodniemi, konserwów i pizyborów myśliwskich. jak małe kamuszki odrywały się,
ła to' graniczna placówka chińska, Piękną ozdobę stanowiła broń wyboWszędzie panował porzącek wzo- i staczały w dół, po wąskiej dróżMieszkai w miej jeden tylko, kulawy rowa, rozwieszona na ścianach. Ro- rowy. Okna wymyte starannie, kur, ce, jak skrzypiały pod podkowami i

'nającedo dnia, wśród dzikiej i bezludrej pizyrody Azji

jadalne

swych ponurych i milczących koza: ścian, otoczona była
kratami,
ków, pewnych i poważnych,i ich ma- stanowiłyby ozdobę, gdyby można byłe, kudłate koniki. Lecz nadewszystko ło je pokryć dzikiem winem, biuszlubił on swą samotność, samodziel- czem lub chmielem, lecz na skałach

graniczną.
Iwan Pawłowicz miał około trzy:
dziestu lat. Wysoki był, dobrze zbudowany, zręczny, jak prawdziwy my:
śliwiec górski. Włosy miał gęste, zło:

rządzonemi przęz tegoż ordynansa
—
Zapiewałowa.
Lubił on te godziny ostatnie ko-

Piacėwka
Zawalna

najęeia
Warunki

oe

telef, 4 — 62

«Świtezianka»,

cowanego na sumę zł. 573,
Komornik
(—) F. Leglecki.

EEVUEBAS

NA

Do

m

CZERWONA

WPROST

gwarantuje za ich trwałość.
Polecam: także szafy,
kredensy,

lia

lo- wych

Pawłowicz

sucharami, przy- chińczyk, stanowiący straż

zając syberyjskiemi

NAJTANIEJ GDYŻ

jących się w cukierni

tamże

Nie zgadzam się z przekonaniem
Wenej
Klijenteli, że meble bamvn:owe są nie mocene. Mebie bambusowe są mocne, trwałe
i tanie

Nagrodzki
Zawalna

i

WAGONOWO i NA WORKI
LOCO
od 160 kl.
Z DOSTAWĄ
do

wołyńska,

Ofiary.

niewielkiej placówce,

żołdu

Koniczyn (bez kanianki)
tymotk:, seradeili, peluSzki, łubinu,
buraków
i marchwi
pastewnych
tudzież różnych
nasion
warzywnych
z
najlep:
szych
źródeł
poleca

do

KOLEJOWEJ

pszenne

OW:ES
ŻYTO
PSZENICĘ
JĘCZMIEN
SERADELA
KONICZYNA

Polska

Ma-

der inieresująco. Początek konceriu o godzinie 8 m. 15. Bilety są do nabycia w kaSie Teatru Lutnia od 1l—l:ej i od 3—8 w
/
* — Poranki muzyczne w Sali Miej.
Bezłmiennie, @1а staruszka wysiedlonego
skiej. W niedzielę 28 b. m
odbędzie się
Wielki Koncert
Religijny ze współudziałem z Litwy — zł. 2

Kołdżatskiej stanicy,

OTRĘBY

Podgajsklago.—

na wypłacanie

ZIEMIAŃ

zgodnie z art. 1030 Ust' Post. Cyw. podaje
do wiadomości publicznej, że w dniu 36
marca 1926 r. o godz. 10-tejrano w Wilnie
przy ul. Miekiewicza Nr 1 — odbędzie się
sprzedaż z licytacji, należącego do Edmunda
Podbereskiego,
majątku
ruchomego;
składającego się z pianina i mebli, znajdu=

BB

KARTOFLE

czasie

Pa:
ani

Polska

czy

przy ul, Wileńskiej Nr. 28 m. 5 zamieszkały—

Simon
Simon

SPRZEDAJE:

bojowym

szaulisowskiej—w

naszej
г

serje

Komornik przy Sądzie
Okręgowym
w
Wilnie, Franciszek Legiecki, w - m, Wilnie,

ROLNA

ZWIĄZKU

BEBESEBENZEZZE

Szkolna urządziła zbiórkę uliczną w
21 b. m., oświadczające, iż na Szarkwestarek widziano nap's <Polska MaReduty wywarła wszędzie głębokie wrażenie
Pozaszkolna», przeto podejrzewamy, że
i odniosła wielki sukces artystyczny.
Jutro
się w tem jakieś nadużycie.
Е
po raz czwarty komedja w trzech aktach
0 Towarzystwie Patronatów Iłodzieży
T. Rittinera «W małym domku». Wieczorem Polskiej i jego działalności bliższych inforpo raz drugi «Siostry»,
macji nie mamy, i dajecy jestemy od oskar
— Koncert na rzecz L.O.P.P. W so- żeń
kierowanych pod jego adresem.
botę dnia 27 marca r.b. w sali Lutni uł.
W końcu zaznaczyć muszę, że nad groMickiewicza 6 staranem
Komiietn Woje- źbami zawartemi w piśmie przechodzę do
wódzkiego Wileńskiego Ligi O.P.P. odbęu.
dzie się przy współudziale Heleny Osta« porządk
Racz Panie Redaktorze przyjąć wyraz
szewskiej-Kozłowskiej b, artystki Opery Poanańskiej ! Filharmonji Warszawskiej (śpiew) szacunku.
Dr. Witold Węsławski.
i p. Aleksandra Wielhorsk'ego
profesorą
Prezes,
Warszawskiej Szkoły Muzycznej (fortepian)
zacją swej uzyzktowej sziuki «Siostry», która podczas ostatniej wyprawy artystycznej

konceit,

jednostkom

KRESOWEGO

po-

Macierzy w pismach wileńskich w tymże dmu.
Oświadczam więc,iż umieszczając wspoATSR.
mniarą notatkę nie mieliśmy zamiaru pioprzywłaszczenia

Wegener,

WSZĘDZIE

SPÓŁDZIELNIA

granicy. Bank ten o tyle był zaangażowany
porażce
Banku.

2

Obwieszczenie.

Parfumerie Simon.59 Fg. St.- Martin, Paris.

fi- a

wypłacano

incydentu

Potężny dramai

12 akt
razem
Anita Berber, Saimonowa

głównych.

kremu

Krem, puder i mydło
Crėme, poudre 6 savon

oraz zakup prowizji
ala oddziałów
szaulisowskich
stacjonowanych przy

!

notatce umieszczonej

rolach

oczekiwać od doskonałego hygjenicznego

śmierci Ś. p. przez Centralny Zarząd

wej depeszę z powodu

— Reduta

Panie

jącej
wzmianki:
Zarząd
dniu 24 b. m. Centralny
W
>
Pol. Macierzy Szk. otrzymał od Sekreta!jaiu

protestujące

kióre

Sumy te szły

Generalnego Okręgowego Oddziału Zrzeredakcyjnego ze- szenia Patronatów Młodzieży Poiskiej pismo

naszego

organizacji

Redakcji.

Proszę o łaskawe umieszczenie na ła> mach Pańskiego poczytnego pisma następu*

RÓŻNE.

pieniędzy,

szczególnym

do

Szanowny

sali

Wileńska 33.

my

144433036022094060303404060005A0004

List

Basserman,

w

z epoki

Dziś będzie wyświe
„Szalona jazda'* («usisz BYĆ MOIM)
tlany fiim
x
а A
esn£ film o! byczajowy w 6 aktach.
WIATA Nr 22* aktualność w 1 akcie.
ad program: „Z CA
О
«PARYŻ z LOTU AUTOBUSA» szkic w 1 akcie
«KTO POD KIM DOŁKI KOPIE..» groteska w 2 aktach
Kaso czynna: w niedzielę od godz. 2 m. 30. w powszednie dnie od codz. 3 m. 48.
Początek seansu; w niedziełę od
godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej.
arier 60 gr. Amiiteatr i baikon 30 gr
z dodatkiem na pomoć beziobotnym.
Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego.

DO NABYCIA

Koszedarski, kióry posiada specjalne
fundusze na „oswobodzenie Wilna”.

sumę 8000 złotych.

1 złŁi25 gr. dla uczącej się młodzieży.
* — Rola chemji w
obronie
kraju, pod tym tytułem dziś 26-g0

Veidt, Aibert

6 8 1 10

arcydzieło

gia

Ulubiony przez kobiety eleganckiego świata KREM
SIMON, „Crćme Simon* zapewnia twarzy kobiecej
doskonałość skóry,
sprężysłość, miękkość. aksamit"
ność naskórka i białość cery. czego każda kobieta

część

nie obliczone.

cenie

(ul. Ostrobramska 5)

Monumentaine

04,

GJańsk i Gdy-

Obecnie pogłoska ta znalazła pojęzyk duński szereg arcydzieł naszej del kradzionymi końmi
twierdzenie. Jak się okazuje, Bsnk
—
Kradzież
manufaktury.
Ze
sklepu
literatury, w tej
liczbie i „Nieboską
Komedję”. Początek odczytu
o g. 8 M. Hellera (N. Wilejka, wileńssa 104) skra- Koszedarski wysyłał znaczniejsze sudziono manutaktuię oraz gotówkę na ogólną
Bilety

MIEJSKA

CENA BILETÓW: wraz

Z Kowna donoszą: Swego czasu
rozeszła
się pogłoska o finansowaniu
narazie
organizacji
szaulisów
przez
Bank

i

Ujęcie koniokrada.
W folwarku
uniwersytetu
warszawskiego. P. SteHorodyszcze gm. Wijejskiej zatrzymano Włamann
przettomaczyla
również
na dysława Mnchowicza, kióry prowadził han-

wiecz.

Kinematograi

Haid, Conrad

Seansy

Bor

nansuje
organizację
SZUNMNONENCUWBEEKNNKUA
szaulisów.

Pożary. We wsi Towary gm. Stewskutek nieostrożnego obcho-

z ramienia Duńskiego Czerwonego dzenia sę z Ogniem, podczas suszenia lnu
Krzyża jeńcami Polakami iniermowa- spłonęła łoźnia na szkodę Adama Horeszki
650 zł.
nymi w Danji i w pizeciągu paru Siraty— wynoszą
W Dokszycach wskutek nieustałonej
lekiorką

drogę

przez

Liana

KULTURALMOOŚWIATOWY

wyjadą

Koszedarski

Bank

opiekowała się ianpoiskiej

zaledwie iat zdołała tak
czyć się po polsku, że

iejski

Aleksander.

Wyżej wymieniory ma na sumieniu cały szereg napadów i zbrodni.

przezroczami.

czas

bandyta

z

22

SĘ
O>WĄLDA —
DRODZENIA p.t.

Lucrezia

4030063000002000002044000005000000

grož-

poszukiwany

oddawna

został

ty

na temat „Da-

Stemann

węgla

1300 tonn

nową

nych towarów

Śniadeckich odczyt w języku polskim posterunek policji w Mejszagole ujęp. Ingeborg

barki te

Dziś! Genjalny twór znakomitego

« $©
ФФ@
sė

nię. Przy niewielkich
inwestycjach
pojemność Tczewa może być dopiowadzoną
do 30 a nawet 45 ty:
sięcy tonn miesięcznie, Zapoczątko=
wany eksport węgla z czasem da się
rozszerzyć na eksport
drzewa
1 -

miejsc zwyczajne:

WYPADKI

29 b. m.

trzy dni

transportem

tychczasowych

wielkie oratorjum J. Rossiniego S.abat Mater w wykonaniu człego zaspołu Początek
o 12,30

za

ilości

ski uzyskał

materjału

ul. Mickiewicza

do Stokholmu.
W ten sposób nasz eksport mor-

oc.

tecznego

Ży-

Zakoūczenie damaiu «Dziecko paryskiego pruku»

GO

Kameralne

„Polonja

silnego

gia rozpoczął się w dniu 22 b. m. i

prof.

pa pieru

z at. 101 k. k.
ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Odczyt p. Ingeborg Ste-

Kino

wej Wisły w Schiewenhorst z Hamburgu. Holownik
wyciągnął je do
Wisły i przeprowadził w ciągu
pięciu godzin do Tczewa. Ładunek wę-

kopalisk i rezultacie prac komisji podamy w numerze następnym. (x)

wynalazek

przy pomocy

holownika morskiego do ujścia

wlikowskiego, Zadaniem komisji jest zbadanie dokładne wykopalisk. Prace
swe komisja powyższa rozpoczęła w dniu wczorajszym.O znaczeniu wy-

Sensacyjny

morskie
po
Barki zostały

SEB

u

na części dawnych

„Helios“

w porcie Tczewskim. 18 b. m. po
raz pierwszy pojawiły się w porcie

związkuz natrafionymi przez robotników zatrudnionych przy ka-

nelizacji ul. Ostrobramskiej

chemii

„Helios“ 28 „CZI00I8I 0 ПФ tOurZach: 2a =

Šai As a E aiste mei ra

W

ы

|

WE

TP

DEE

ERO

S$

KinoTeatr

Polski.

Z całej

ul. Ostrobramskięj.

przy

Ciekawe odkrycie

Nr 70 (1080

3

sŁOwo

4

przyniesione tu zostały przez lodowce;
wydawały się one
stąd
drobnemi,

czarnemi kamuszkami,
od rzeki li wiła się

Wśród
droga,

nich,
którą

oznaczały jedynie obłoki złotego py=
łu, podnoszącego się i zawisającego
w

martwem

powietrzu

wieczornej,

w kształcie węża.
Do stanicy kryjąc się za
skały,
lub w głębokie jary, to znów
ukazując się na przełęczach, lub stokach,
zbiżali się trzej jeźdcy, a za. nimi
posuwał się ciężko naładowany wó-

zek, ciągniony przez parę koni, Wyraźnie rozróżnić można było, że dwaj
jeźdcy są kozakami,

ubrany w szarą

trzeci

zaś

byt

czernieskę

i

takąż

Iwan Pawłowicz zbliżył

do

ocziu

papachę.

lorneikę i w tejże chwili opuścił
ją
syjski karabin, oprawny w drzewie starty, łóżko, poduszki i kołdra by! szeleściły pod kołami.
z wyrazem zdziwienia
i oburzenia...
pokrowem
—płóciennym.
skaukazkiego orzecha, strzelba o trzech przykryte
Nie oczekiwano teraz nikogo na do Kołdżatu zbliżała się kobieta i
lufach z dolną gwintowaną do
kuli, Kuchnia, mieszkanie ordynansa, odry- Koldżackiej stanicy. Nie
przewidy- przytem, niezawodnie, była to eurolekka dubeltówka świetnego wyrobu ny, stajnie, łaźnie i tp. gospodarcze wano żadnych zmian personalnych, pejka.
angielskiego. Między bronią wisiały budynki, zbudowane była poza ogro- nie oczekiwano też dostawy produkA więc.. To miało znaczyć,
że
ładownice, noże i tp.
"dzeniem, tuląc się jedne niżej, inne tów, które wczoraj przysłano, ani też będzie musiał przez czas jakiś, da
Pod ścianą stała kanapa, zrobiona zaś wyżej
na niewielkim grzbiecie poczty przychodzącej tu co dwa ty- Bóg niedługi naturalnie, zajmować
z niskich paczków, na których poło: górskim, spuszczejącym się urwisty- godnie.
się nią, kłopotać, lokować i częstożono wór, napełniony wętną i pokry- mi skałami ku rzece Koldżatce
a za
„Lecz słuch go nie mylił, Coraz wać, słowem, opiekować się tą istowyraźniej rozlegał się turkot i miaro* tą, ktorej obecności najmniej pragnął
ty ciężkim dywanem, poduszki ijwałki nią ku dolinie Tekesa.
nadawały charakter wygodnej otoniaJeden bok werandy schodził ku wy tentent posuwających się w górę w swem szmotnem życiu.
|
ny. Duże biurko zarzucone było przy- brzegowi przepaści i stąd to wiaśnie koni.
Znów
spojrzał przez
lornetkę.
borami, niezbędnemi do polowania. "otwierał się ten cudowny
krajobraz
Iwan Pawłowicz poszedł z lornet- Niezawodnie, była to kobieta. Ale, jaByła tu waga i miara, do
prochu
i nieobjętych wzrokiem przestrzeni ta- ką ku zachodniej stronie werandy.
kaś dziwna kobieta, podobna była
śrutu, maszynką do robienia naboi i jemniczej, nieznanej Azji Środkowej,
Purpurowe Słońce kryło się za do młodego chłopca raczej w sweż
pudełko z gilzami. Przy ścianie prze- krajobraz kiórym rano i wieczór na- wierzchołkami Aitauskich gór. Zmyte czerkiesce długiej, z fuzją na ramieciwiegłej stała duża szafa z ksiąžka- pawał swój wzrok lwan Pawłowicz,
i poszarpane przez czas i fale poto- niu, nabojami u pasa, dużym nożem
mi przyrodniczemi, z zoologji, minePo wypiciu herbaty z romem, któ: pu, które pokrywały niegdyś calą tą i żółtych długich butach.
ralogji, opisy podróży itp. Beleirysty- ry pozostawił przyjemny smak w us- dolinę, sterczały tu skały pokryte
"Nie ruszył się z miejsca i nie 2а
tach i lekkie rozmarzenie, pobiidzające warstwami naleciałości kolorów ciem- wołał Zapiewałowa, by
ki w niej. nie było.
wydać mu
myśli, Iwan no czerwonego i szarego, tworząc rozkazy O przyjęciu gości, Nazbyt
Pokoj sąsiedni, mniejszy,
służył niejasne a przyjemne
jako sypalnia. Zamiast dywanów, po- Pawłówicz rozsiadł się wygodnie na faliste pagórki, lub dzikie ostre zręby. był oburzony
i zmartwiony, został
ich zdawały się okute więc na werandzie, przed którą zai zwrócił wzrok ku Teke- Wierzchoiki
dłogę pokrywały skóry
niedzwiedzie, szezlongu

baranie i kozie. Przed łóżkiem
wem

leżała olbrzymia skóra

polo- skiej

tygrysa,

troerumm myśliwskie Iwana Pawłowicza, który spędził w tym celu
dwa
tygodnie na polowaniu nad jeziorem
Bałchasz i wśród. zatośniętych
brze-

Karwowski.

—

Oocpowiedzialny za czioszenia

dolioie.

W

wyobraźni

jego rozpaloną

Zenon

się

wspomnienia

Ławiński.

wycie-

miedzią,

przez

same

słońce

zaś skały

czerwoną „trzymali się wkrótce

Orukarnia

tonęły

jeźdcy.

we kobieta lekko
i zręcznie
czek myśliwskich w tej dolinie, gdy fijołkowej mgle, rozściełającej się w z siodła.
błądząc wśród
krzaków i trzcin dolinie, jakby wykute z przezroczysterzecznych płoszył czajki, dzikie kacz- go ametystu.
(D. C. N.)
Bliżej nieco rozpościerały się bezki, gęsi, złociste
bażanty. Przenosił
przesuwały

„Wydawnictwo

Wilęńskie”, Kwaszelaa

Młoda

zeskoczyła

23.

