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Warszawa, 26 marca, 

Podczas pobytu p. Skrzyūskiego 
w Genewie wielu ludzi wypowiadało 
następujące uproszczone rozumowa* 
nie. Jeżeli Genewa zakończy się klę= 
ską dla polityki polskiej, gabinet p. 
Skrzyńskiego oczywiście natychmiast 
się wywraca. Jeżeli Genewa skończy 
się dobrze gabinet p. Skrzyńskiego 
stabilizuje się na dobre kilka miesięcy. 

Dzień wczorajszy jakgdyby za- 
przeczał wnioskom powyższym. PPS. 
rozdrażniła mowa p. ministra Zdzie- 
chowskiego, NPR. grupa mała, słaba 
jekościowo, gotuje się zwykle do 
wielkiego skoku. Kryzys mimsterjalny 
zainicjonowany przez NPR. na współ. 
kę z PPS. może być doskonałą tram- 
poliną polityczną @@а partji p. Popiela 
Gotowi są kryzys wywołać. 

Okazję stwarza wyjątkowo przy- 
zwoijte stanowisko min. Zdziechow- 
skiego. Dotychczas mieliśmy mini- 
strów, mówiących głośne irazesy, lecz 
pocichu skrzętnie liczących się z dema- 
gogją. Min. Zdziechowski przeprowa- 
dza swój program odważnie. Atakuje 
z trontu. Nie cofa się z drogi rze- 
czywistego obniżenia wydatków pań 
stwowych. Demagogji walczyć jest z 
nim łatwo. 

Nie wierzymy jednak w upadek 
rządu koalicyjnego, nie wierzymy w 
upadek obecnej koalicji. PPS. zanadto 
się boi Piłsudskiego. Z pozorami 
hołdu i czci wobec marsz. Pilsud- 
skiego łączy się tam szalona obawa 
przed ewentualnym powrotem Piłsud- 
skiego do władzy. Zaś koła socjali- 
styczne są przekonane, że kryzys mi- 
nisterjalny w danej chwili może otwo* 
rzyć marsz. Piłsudskiemu właśnie 
drogę do władzy. 

Teoretycznie natomiast istnieje 
możliwość rządów t. zw. centropra- 
wu. Oczywiście bardzo szeroko poję- 
tego centroprawu. Obecna koalicja 
składa się z następująch giup: Zw. 
iud.-nar.—101, Chadecja—41, Piast— 
49. N.P.R.—18, P.P.S.—41 razem 250. 
Absolutia większość w Sejmie (poło- 
wa pius 1) wynosi 223 głosów. Obec- 
na większość ma więc dodatkowo 
27 gł. a z katol.-ludowemi Matakie- 
wicza i chliborobami ks. likowa 38 
głosów. 

W razie odpadnięcia od koalicji 
PPS. i NPR. pozostawałoby w koali: 
cji 191 posłów, a z Matakiewiczem i 
chliborobami 202. Byłaby to mniej- 
szość 21 głosów. W tę lukę wejść 
może kiub  chrześcijańsko-narodowy 
22 posłów, czyli że większość liczy- 
łaby 224 posłów. 

Taka jednak większość istnieć nie 
może. Zależałaby już nietylko od hu- 
moru p. Matakiewicza czy głębi 
przekonań ks. likowa, ale wprost od 
kataru czy niedomagań żołądkowych 
jednego z posłów. Wobec tego na 
specjalną uwagę zasługuje wiado- 
mość że p. Skrzyński konferował z 
przedstawicielem koła żydowskiego. 
Gdyby w miejsce małżeństwa enperów 
z socjalistami miało wstąpić siadło 
endecko żydowskie, to oczywiście ko- 
alicja by istniała z powrotem licząc 
za sobą 258 głosów. 

Gabinet lewicowy oparty o lewi. 
<ę naszego Sejmu jest dziś niemożli- 
wością Małe grupki chłopskiego ra- 
dykalizmu są całkiem pokłócone że 
sobą, a ich przywódcy nie chcą na 
siebie wzajemnie patrzeć. Na komisji 
wojskowej p. Mączyński z klubu 
chrześcij narodowego, poseł specjal- 
nie znienawidzony przez Piłsudczy= 
ków, szedł razem z pos. Miedzińskim 
z Wyzwolenia. Pomiędzy posłem 
Miedzińskim a pos. Libermannem z 
PPS. miała miejsce gwałtowna poie- 
mika. PPS. chce całą sanację budżetu 
oprzeć na redukcji armji, zmniejsze- 
niu zbrojnych sił państwa. , 
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Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjskim, fran- 
€uskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuję książek wydanych przez Polskie 
owarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 

przez Kasę Mianowskiego w Warsza- 
wie szczególnie zaś: 

1. W. James <Pragmatyzm»> 
2. J. Gołuchowski  <Filozofja i 

ycie> 
3. Im. Kant «Prolegomena» do wszel- 

kiej przyszłej metafizyki.» ||| 
4. tegoż  <Uzasadnienie Metafizyki 

Moralności». 
oraz polskiego przekładu Schopen: 
hanera «O poczwórnem źródie twier- 
dzenia 0 podstawie dostatecznej» , 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
ui ch „SŁOWA . 

  

      
   

  

   

        
  

Organizacja monarchistyczna. 
Na sobotę 27 marca zwołane jest 

posiedzenie nadzwyczajne Rady Na- 
czelnej Organizacji Monarchistycznej. 
Posiedzenie to odbędzie się w War- 
szawie. Jako trzeci punkt porządku 
dziennego stoi: ratyfikacja fuzji. Cho- 
dzi tu o ratyfikację fuzji Organizacji 

Monarchistycznej z Obozem Monar" 
chistów Polskich. 

To zlanie się dwóch związków 
monarchistycznych było już dawno 
przygotowane. Zebranie dzisiejsze 
ma za zadanie wypracowanie wspói- 
ne statutu dla jednoczących się zwią- 
zków i ułożenie programu nowego 
zrzeszenia. 

Wszelkie poczynania w sprawie 

łączenia oddzielnych ugrupowań, słu- 

żących tej samejidei, należy z radoś- 
cią powitać. Nie darmo powiedziane 
jest że: w jedności siła, Nie prawdą 
jest że dwie organizacje monarchi- 
styczne pracujące oddzielne mogą 

zrobić to samo co jedna organizacja 
powstała z połączenia tych organi- 

zacji w jeden wspólny związek. Dzia- 

łalność każdego wyznawcy idei mo- 
narchistycznej potęguje się tym po- 
czuciem wielkości liczby jego współ- 

wyznawców idei monarchistycznej i 
ułatwia wyrwanie z panującego u nas 
bezwładu całej masy ludzi, nawet 

jasno oceniających nasze położenie 
ale wątpiących w możność przepro- 
wadzenia w życie tej idei. . 

Ale nie tylko do tego ogranicza 
się dobroczynny wpływ takiej fuzji 

oddzielnych grup. Jako nie mniej 
ważny trzeha cenić wpływ na oczy- 
szczenie idei monarchistycznej od 

drugorzędnych, pobocznych, dodat: 
ków 'domięszanych do programów 

każdej z łączących się grup. 
Każda z tych grup dobiera sobie 

członków na podstawie duchowego 
pokrewieństwa opartego na podobień- 
stwie społecznych lub prowincjonai- 
nych poglądów. Similis simili gaudet. 
Qui se vessemble s'assembie, Ale 
idea monaichistyczna jest szerszą od 
tych niezliczonych kwestji i spraw w 
których każdy może być innego zda- 
nia i innych pogiądów mających swój 
wyraz w programach różnych ugru- 
powań : 

Grupy przystępujące do zlznia się 
w jedną organizację muszą + konie- 
czności dojść do:wspólnego progra- 
mu, a dia tego muszą pousuwać ze 
swych dotychczasowych programów 
wszystko to co ich dotychczasowe 
programy różniło od programów stro- 
ny drugiej przystępującej do związku. 
Nie można przytem myśleć o zmody- 
fikaniu, złagodzeniu różnic. Trzeba te 
różniące punkta usunąć zupełnie z 
programu nowego zrzeszenia, Na tem 
będzie polegać oczyszczenie idei 
monarchistycznej z pobocznych nale- 
ciałości i dodatków. 

Mówmy o tem tylko co nas łączy 
a nie o tem co nas dzieli, 

Łączy nas pragnienie wprowadze- 
nia w Polsce rządów monarchicznych. 
Więc tej idei wyłącznie oddani, nią 
pochłonięci dla niej jedynie pracuj- 
my i łączmy wszysikie pokrewne 
grupy w jedną zwartą i silną całość. 
To też gdy myśl ia się „w serca 
wsieję i rozpleni* i naród cały się 
za nią wypowie, wtedy przyjdzie czas 
na różniczkowanie się oddzielnych 
grup. Podnosić te różnice dzisiaj 
znaczyłoby osłabiać naprężenie całej 
roboty i wprost szkodzić jej, 

Dla przykładu weźmy chociażby 
kwestję żydowską w Polsce. Kwe- 
stja bardzo poważna i bardzo rozna= 
miętniająca iudzi, zwłaszcza antyse- 
mitów, jako że nienawiść zawsze 
bardziej żywo porusza ludzi. Czy 
wytrzymywałoby krytykę pomieszcze- 
nieg w programie zjednoczonych 
grup monarchistycznych jakiejkolwiek 
wzmianki ujawniającej tendencje anty- 

semickie. Zarówno dobrze aniyse- 

miła jak  filosemita może dążyć 
do monarchji i _ praco- 
wać nad jej urzeczywistnieniem. 
To jest.w danej chwili kwestja po- 

boczna. A przecież nię wszyscy lu- 
dzie nie'owładnięci manją antysemilyz- 
mu zgodzili by się wstąpić do orga: 
nizacji wypisującej w swym progra- 
mie hasła antysemityzmu. Powiedzie- 

liby słusznie: „życie potem rozwiąże 

kwestję usiosunkowania się żydów 

do Państwa Polskiego. W tej chwili 
mówić o tem jest nie na czasie i 

jest uzbrojeniem całego świata żydow- 
skiego przeciw propagowanej przez 
nas idei monarchistycznej. Wszak pod 

Sztandary monarchizmu werbujemy 

wszystkich ludzi  tęskniących do 

praworządności. Jakże móżemy jed- 

dnocześnie otwierać przed żydami 

perspektywy, że mogą zostać drugie- 

go rzędu poddanymi Najjaśniejszego 
Pana Króla Polskiego.“ 

Wspominając O praworządności 

trzeba dodać pewne omówienie. W 

języku łacińskim jus ma dwa zna- 
czenia: prawo i sprawiedliwość. jak- 

kolwiek sama praworządność w Pol- 

sce byłaby już rzeczą wielkiej wagi, 
aleby jeszcze nie wyczerpywała na- 

szych aspiracji. Chcemy wszak nie 
tylko żeby prawo miało w Polsce - 

posłuch. Bo mogą być prawa i dob: 

re i bardzo złe, a ich obserwowanie 
i wykonywanie zależy od siły zrządu, 
Chcemy by w Polsce panowała 

sprawiedliwość, to jedyne fundamen- 
tum regnorum. 

Mając dosyć siły można zmusić 

ludzi "do posłuszeństwa | nawet 

względem złego i niesprawiedliwego 

prawa. Ale każdy taki zmuszony do 

posłuszeństwa złemu prawu staje się 

z czasem wrogiem Państwa. Gdy 
przeciwnie sprawiedliwość panująca 

w Państwie staje się jego cementem 

najsiiniejszym. 

Niesprawiedliwe prawa są dziełem 

czasowej przewagi tej grupy, której 

się udało chwilowo zdobyć większą 
ilość głosów w ciele prawodawczym. 

Jeżeli dążymy do Monarchizmu to dla 
tego, że ufamy iż Władza Monarchy 

łatwiej złagodzić potrafi iipohamować 

ie walki partyjne i klasowe z których 

się rodzą złe prawa. Jak słusznie po- 

wiedział „Krasiński, rzeczpospolita 
może stać tylko na jcnocie obywateli. 
Niestety, powiedzmy to sobie otwar- 

cie, że wśród nas tej cnoty niema. 

EKSPOSE MIN. ZDZIECHOWSKIEGO.. 
Rok ubiegły a sytuacja obecna. 

WARSZAWA. 26. Ili. Pat. Sejmowa Komisja Budżetowa przystąpiła 
dzisiaj do rozpatrywania budżetu Min. Skarbu. Przy tej okazji zabrał głos 
pan minister Zdziechowski, który na wstępie stwierdził, że przyczyną 
obecnego kryzysu i załamania się reformy walutowej był budżet państwo. 
wy i brak w nim równowagi. 

Cyfra wydatków wynosi na rok 1925—1,975 miljonów. Cyfra de- 
ficytu budżetowego po wyłączeniu dochodów nadzwyczajnych jak z likwi- 
dacji P. K. K. P. z bilonu, co się już powtórzyć nie może, wynosi 316 
milj. Do tego dego deficytu trzeba dodać różnicę wpływu ceł to jest 
135 milj. o ile bowiem wpływ ten wynosił w roku ubiegłym 285 miłj, to 
obecnie cyfra tych wpływów wynosi 150 milj. Otrzymamy więc łącznie 
sumę deficytu 451,000,000 ale i to nie jest pełny obraz poiencjonalnej 
Siły rozwoju naszego deficytu. 

Pomoc bezrobotnym. 

W roku 1925 mniejsze były wydatki na akcję pomocy bezrobotnym . 
i oprócz tego nastąpiła pewna zwyżka wartości waltt, wzrost cen, a gdyby 
jeszcze mnożna została podniesiona do 48-miu puuktów, to wszystko 
razem podniosłoby deficyt do 700 milj. Budżet przy pensjach urzędni- 
czych zredukowanych o 6 i pół — 4 pół proc. daje deficyt 200  miij. 
ale przy uwzględnieniu zmniejszonego tempa wpływów celnych i wzro- 
stu cen walut dochodzi do 300 milj. Dotychczas zatem zredukowališmy 
przepaść deficytu z 700 na 300 milj. 

Co do walki z bezrobociem, nastąpiło porozumienie skarbu z samo- 
rządami i M-stwo zatwierdziło plan przyjścia z pomocą samorządom co 
do robót, któreby dały pracę bezrobotnym. Ogólna suma tych kredytów 
wynosi około 6-ciu milj. Kredyty te będą realizowane w ciągu pół roku 
i obejmują wielkie ośrodki jak Warszawa, Łódź, Kraków, Zagłębie Dą- 
browskie i t. p. 

Stabilizacja waluty: 
W statucie Banku Polskiego powinna nastąpić—zdaniem ministra — 

zmiana wzmagająca siłę działania tego Banku w zakresie regulowania 
kursu waluty. Statut ten powinien być przystosowany do potrzeb. naszego 
życia gospodarczego. Z porównania bilansu z dnia 20 listopada roku ub. 
i 20 marca roku bież. widać niewątpliwie, że sytuacja pod względem wa- 
lutowym jest znacznie płynniejsza i lepsza, Należy zwiócić uwagę na cią- 
gle groźny stan bezrobocia ale można z zupełnym spokojem stwierdzić, 
że najwyższe napięcie kryzysu już przeszło. 

Wolno ale staie następuje pewne polepszenie się sytuacji w naszem 
życiu gospodaiczem. Przechodząc do równowagi budżetowej, minister 
oświadczył, że niedobór można pokryć pożyczką, drukowaniem pieniądza, 
zwiększeniem dochodów, zmniejszeniem wydatków. Jest jeszcze piąty 
sposób mianowicie schować głowę w piasek i żądać pieniędzy od mini- 
sira skaibu. Psychika naszego społeczeństwa dotychczas ikwi w tym 
b-lym sposobie. Co do pożyczki to może być mowa jedynie o kredycie 
na dobrych warunkach, bo kredyt na złych warunkach nie jest nam 
obecnie potrzebnym. Również nie może być mowy o drukowaniu pie- 
niądza. 

Tylko oszczędności. 
Co do zwiększenia dochodów przez podwyżkę podatków, to wszel- 

kie zwiększenie ciężarów podatkowych musiałoby się odbić na warszta- 
tach proaukcji, a to znalazłoby wyraz w wyniku bilansu handlowego 
i wzroście bezrobocia. Podwyżka taryfy kolejowej nie może wpłynąć na 
bilans handlowy i na liczbę bezrobotnych. Tak samo w zakresie powię- 
kszenia dochodów i podatków pośrednich, niedostateczna siła konsumcji 
nie pozwala na podwyższenie podatków od tytoniu i spirytusu, 

Natomiast można szukać zwiększenie dochodów przez oszczędności 
w administracji monopolu tytoniowego i monopolu spirytusowego. 

Podatek majątkowy. 
Co się tyczy podatku majątkowego, to w związku z nowelą do 

ustawy o tym podaiku, .ninister wniósł na Radę ustawę o podatku та- 
jalkowym wyrównawczym, który ma mieć charakier podatku stałego i w 

Umysł ludzki jest mało zdolny do ramach mniejwięcej 50—60 milj. rocznie zapełnić lukę, która powsianie w 
absirakcji, Potrzebuje koniecznie sym- budżecie z chwilą gdy podatek majątkowy dotychczasowy wygaśnie. 
bolów. Symbolem, personifikacją pań" 

stwa może być tylko król. Bez króla 

Poiska jesttą rzeczą niežyjącą res żnem źródłem oszczędności. 
którą rozkiadają poliiyczni i formacji nalius, 

społeczni działacze bez cnoty. 

Widzą to i słyszą o tem wszyscy 

i dlatego. na całych naszych kresach 

białoruski chłop w jeden głos mówi: 

Bez Korola niczaho nie budzie, 

Dr. T. Dembowski, 
Prezes Wileńskiego Koła Wojewódzkiego 

Organizacji Monarchistycznej. 

  

OBRADY SEJMU, 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

WARSZAWA. 26. lil. Pat. Całe 
dzisiejsze posiedzenie Sejmu wypeł- 
niła rozprawa nad ustawą. O pobo- 
rze rekruta w 1926 roku. Sprawę 
zreferował pos. Mączyński (CH. N.) 
Różnicę zdań komisji wywołała je- 
dynie kwestja ustalenia stanu licze» 
bnego wojsa. Tę osiainią załatwiono 
w ten sposób, że komisja uznała 2a 
słuszne, aby otrzymałi wyszkolenie 
wojskowe wszyscy zdolni do służby 
w wojsku stałem w ramach. stanu 
liczebnego ustalonego w budżecie 
na rok 1926. W końcu swego refe- 
ratu pos. Mączyński zastrzegał się 
przea zbyt wielkiemi redukcjami w 
budżecie wojskowym, gdyż mogłoby 20 e 
to osłabić siłę obronną Polski. 

W dyskusji pos. Liebermann 2а 

W. zakresie wydatków rzeczowych można zrobić stosunkowo nie- 
wiele. Stoimy przed zagadnieniem zmiany wydatków osobowych. Także 
w resorcie min. kolei zmiana ustawy uposażeniowej powinna być powa- 

Przy tej sposobności, minister zaprzecza in. 
icji prasowej jakoby dał komukolwiek jakąś obietnicę, że obcięcie 

pensji urzędnikom 0 6 i pół—4 i pół proc. stosowane będzie tylko w 
1-szym kwartale tego roku. Gdybyśmy—oświadczył min. zawrócili z drogi 
i oddali tę 6 i pół wzgl. 4 i pół proc. pensji bez przeprowadzenia re: 
dukcji personelu, wrócilibyśmy do syiuacji jaka była w grudniu, wielki 
bowiem program finansowy i gospodarczy—kończy minister—o jakim się 
ciągle mówi, może być zbudowany tylko na równowadze budżetowej. 

Po expose p. ministra, komisja wysłuchała referatu posła Michal- 
db B dotyczącego budżetu min, skarbu, poczem rozwinęła się dyskusja 
ogólna. 

A TMN TA TIK I I T IA SSE, PEN T UNITA 

Sowiety zawarły pakt j gwarancyjny z pań- 
` stwami baltyckiemi? 

MONACHJUM, 26.il (PAT). „Miinchener Zeitung* twierdzi, że Rosji 
udało się sparaliżować zabiegi angielskie u państw bałtyckich i zawrzeć 
z Estonją, Litwą i Łotwą pakty gwarancyjne skierowane przeciwko Anglji. 
Rokowania toczą Się jeszcze z Finlandją, która wzamian za przystąpienie 
do paktu, żąda znacznych kompensat jak się zdaje natury terytorjainej. 

Rokowania handlowe łotewskoslitewskie. 
RYGA, 26.11! (PAT). Według doniesień dzienników, łotewska dele- 

gacja gospodarcza zaproponowała rządowi 
rokowania jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Delegacja łotewska jest 
gotowa wyjechać do Kowna w niedzielę. Jeżeli z powodów technicznych 
okaże się koniecznem odroczenia rokowań, to możliwem jest, że delegacja 
łotewska uda się przedtem do Tallina. 

Mrozy w Rosji — ciepło na Syberji. 
noszą z Moskwy o panujących wciąż mrozach. W Charkowie temperatura sięga 

pni poniżej zera. W Odesie zimno dochodzi do 10 stopni mrozu. Natomiast na 
Sybeiji panuje pogoda ciepła. Ostatno w Tomsku notowano Ż stopnie powyżej zera. 

sadniczo wypowiedział się za ustawą, РОМЬЕ ОВ YTY UA TO K RK i I IKI PSA I OK TI 
wniósł jednak o zmniejszenie armji 
do 150000 žoln, a to w celach 
oszczędnościowych. Oszczędnościjmia* 
łyby przynieść 60 miij. złotych. 

Odpowiadając zabrał głos p. mi- 
nister Spraw Wojsk. gen. Żeligowski, 
który prosząc 0 uchwalenie ustawy 
w brzinieniu rządowem przestrzegał rzucono pizy art. 2.gim wniosek po- 

sła Liebermana o zmniejszenie kon- 
tygentu. Wniosek ten był przegłoso- 

przed zbyt powierzchownem reduko- 
waniem buażeiu wojskowego. Mini- 
ster stwierdził, że zmniejszenie kon- 

tygentu przyniosłoby nie 60,000,000 
oszczędności ale tylko około 20 milj. 
a mogłoby wprowadzić chaos do 
płanu obronnego państwa za co p. 
minister nie mógłby przyjąć na siebie 
odpowiedzialnošci.; 

wany na skutek podtrzymania go 
przez posła Dąbskiego, gdyż pos. 
Lieberman zgodził się na wycofanie 
tego wniosku. Odrzucono _również 
wniosek posła Miedzińskiego w spra: 
wie skasowania instytucji ordynan- 
sów. ; 

Całą ustawę w 2 i 3-em czytaniu 
uchwalono. Następne posiedzenie 
dziś na godz. 4-tą po południu. 

Przystąpiono do głosowania. Od- 

\ 

CENA OGŁOSZEN: Wiersz milimeirowy jednosz) 
za miao 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 zr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proe. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabełowe o 25 proc. drofej. 

litewskiemu aby rozpocząć 

ul. Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 s 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul: Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewcza 24; 

ltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 

Sejm i Rząd. 
Losy koalicji zagrożone. 

WARSZAWA, 26 III. (żel. wł. Słowa) 
Sytuacja z dnia wczorajszego ulega 
zaostrzeniu. Dało to się wyczuć w 
zupełności wobec negatywnego sta* 
nowiska P. P. S. Dzień dzisiejszy 
wbrew przewidywaniom nie гогро- 
czął się żadnemi konferencjami mini- 
strów parlamentarnych ani też naradą 
stronnictw _ koalicyjnych. Premjer 
Skrzyński i marszałek Rataj byli przez 
cały dzień nieobecni w Sejmie. 

° ЕКзрозе min. Zdziechowskiego 
rozdrażriło przedstawicieli P. P. $, 

W kuluarach sejmowych żywo 
komentowane jest powiedzenie jed- 
nego z leaderów P. P.S, že „P. 
P. S. zostata poprosiu oszukana i 
od zadań swych bezwarunkowo niz odstąpi». Stronnictwa koalicyjne daw- 
nej grupy centro prawu Są nadał 
przeciwne żądaniom P.P.S. .j między 
iemi grupami znać pewne zbliżenie. 
Nastrój podrażnienia rośnie. 

Premjer Skrzyński konferowa? dziś z delegatami koła żypowskiego oraz 
z min. Bariickim. 

W Sejmie ożywioną działalność 
prowadzi pos. Witos który konferuje 
i naradza się z prezesami klubów 
dawnej grupy centro-prawu, 

„ Ną jutro zwołane zostało posiedze» 
nie Razy Ministrów które albo do- 
prowadzi do kompromisu albo wyja- 
śni sytuację najbliższych dni- 

Komisja spraw zagranicznych. 
WARSZAWA, 26 Ill. Pat. Sejmo- 

wa Komisja Spraw Zagranicznych 
prowadziła w dalszym ciągu dysku- 
sję nad sprawozdaniem p. ministra 
Skrzyńskiego. Pos. Niedzialkowski 
(PPS) zbijał twierdzenie jakoby pań- 
stwa neuiralne szły na pasku Nie- 
miec, kiedy w istocie ich polityka: 
prowadzona jest od kilku lat ze swor 
jemi celami, które niekiedy idą równo» 
legle z interesem niemieckim. Polityka 
tych państw dąży do zmniejszenia 
wpływów wielkich mocarstw, zmniej. 
szenia iłości stałych miejsc w Radzie 
Ligi i wogóle do ich zlikwidowania. 

Pos. Thon (K. Żyd.) uznaje suk- 
ces min. Skrzyńskiego. W Genewie 
poniósł szkodę splot interesów bo- 
dajże większy niż to, o co my wal- 
czymy, bo zachwiało się i Locarno i 
cała Liga Narodów. Locarno, chećby 
było fikcją, ma jedno oibrzymie zna- 
czenie: to jest nastawienie opinii 
świata na te tory, że trzeba robić po- 
kój a przynajmniej udawać jakieś 20 
lat, że wypada robić pokój. Polska 
powinna u siebie dzieło locarneńskie 
wzmacniać a przedewszystkiem przez 
konsekwentne stosowanie _ polityki 
locarneńskiej wewnątrz kraju. 

Pos. Rudziński złożył rezolucję 
wyrażającą votum nieufności ministro- 
wi spraw zagranicznych za jego zgub» 
ną politykę zagraniczną. 

Po przemówieniu posłanki Sokol- 
nickiej (ZLN) i posła Wasyńczuka 
(Ukr.) przewodniczący poseł Dębski 
(Piast) oświadczył, że wniosku 0 vo- 
tum nieufności nie może poddać pod 
głosowanie na komisji, poczem odro- 
czył posiedzenie do jutra rana. 

Remuneracje urzędników. 
WARSZAWA 23III, Pat. Sejmowa 

Komisja Prawnicza załatwiła poprawe 
ki Senatu do projektu ustaw o pra- 
wie autorskiem. Następnie komisja 
przyjęła w drugiem czytaniu projekt 
ustawy karno-skarbowej. Z kolei sen. 
Woźnicki (wyzw.) referował sprawę 
remuneracji przyznawanych w roku 
ubiegłym. : 

Po dyskusji, komisja postanowita 
przedłożyć Senatowi do przyjęcia na- 
siępującą rezolucję: Senat, stwierdza« 
jąc na podstawie danych dostarczo- 
nych przez rząd, że remuneracje dla 
urzędników były w roku 1925 roz- 
dzielanie nader nierównomiernie, za- 
równo pomiędzy poszczególnetni re- 
sortami jak i pomiędzy różnemi kate- 
gorjami urzędników, wzywa rząd do 
równomiernego i ścisłego, zgodnego 
z istotnemi zaslugami urzędników, 
dysponowania na przyszłość kredyta« 
mi na nagrody i zapomogi pieniężne 
przewidzianemi w budżecie. 

Kompromis w sprawie uposa- 
żeń urzędniczych, 

WARSZAWA, 26lil. Pat. Rozbież- 
ność zdań w sprawie wysokości, 
uposażeń urzędniczych jaka się ujaw- 
mia w łonie stronnictw większości 
rządowej została w dniu dzisiejszem 
wyrównana. Kompromisowa formuła 
głosi, że na miesiąc kwiecień uposa- 
żenia urzędnicze będą wypłacone ty= 
tułem zaliczki w wysokości ustalo- 
nej na marzec z tem jednak, że do 
dnia 15-go kwietnia będzie wniesiona 
ustawa, która ostatecznie określi wy» 
sokość uposażeń z mocą od dnia 1 
kwietnia r. b. | ;



ECHA KRAJOWE 
  

Zawiązanie Polskiej Macierzy Szkolnej w 
Niešwiežu, 

— Korespondencja Słowa — 

Jeżeli różni pesymiści często na- 

rzekają na zbyt wielką ospałość ogó- 

łu w życiu społecznem, to w dn. 

23 go marca spotkała ich w Nieświe- 

żu miła niespodzianka; okazało się, 

że są sprawy publiczne interesujące 

szeroki ogół i budzące szczere Zain- 

teresowanie. — Właśnie taką sprawą 

jest oświata, bodaj że jedno z naj: 

pilniejszych zagadnień „bytu państwo- 

wego.—Zainteresowanie, które wzbu- 

dziło zebranie organizacyjne Macie- 

rzy świadczy, jak głęboko tkwi w 

nas poczucie obowiązku spoleczne- 

go. — Wskutek różnych powodów 

moiej lub więcej słusznych lub nie- 

słusznych większość . osób usuwa 

się od pracy publicznej pod prete- 

kstem, że wykonają ją lepiej inni. — 

Jednakże w tym wypadku zrozumiano 

odpowialność ciążącą na każdej je- 

dnostce i to, że usuwanie się od pra- 

cy oświatowej byłoby grzechem wzglę- 

dem sprawy narodowej. 

Dzięki takiemu poglądowi ogółu 

sala sejmikowa we wtorek była prze- 

pełniona. 

Zagaił zebranie prezes tymczaso- 

wego Zarządu Koła Macierzy, p. sta- 

rosta j. Czarnocki, którego też upio- 

szono na przewodniczącego zebrania; 

protokół prowadziła p. K. Brudnicka. 

Ceie i zadania P. Macierzy Szkol- 

nej zreterował p. Z. Domański, po- 

czem wywiązała się dłuższa dysku- 

sja; zabierali głos: |. Czarnocki, De- 

legat Zarządu Głównego P. M. S. p. 

wizytator Podgėrski, pp. Borowska, 

Krupska, Jasiewicz, Domański. Nie 

podniósł się ani jeden głos wątpii- 

wości co do celów zawiązania Koła 

Macierzy, co też uchwałono  jedno- 

głośnie. — Zebranie dało dyrektywy 

tyczące się przyszłych prac Koła i 

Zarządu. Plan działania przekazano 

do opracowania Zarządowi ze Spe- 

cjalnem jednak podkreśleniem koniecz- 

ności w chwili obecnej zorganizowa- 

nia kursów dokształcających dla tela: 

jeży rzemieślniczej, oraz stworzenia 

Z męskiej dla młodzieży szkół 

nieświeskich. : 

Po dyskusji ogólnej przewodni- 

czący zarządzii przerwę w. celu umo- 

żliwienia obecnym zapisania SiĘ na 

listę członków; uczynili to wszyscy. 

Następnie wobec podania się do 

dymisji Tymczasowego Zarządu prze» 

prowadzono wybory nowego, który 

po ukonstytuowaniu SiĘ przedstawia 

się następująco: p. Zygmunt Domań- 

ski — prezes, p. Leonja Krupska — 

wiceprezes, p. Katarzyna Brudnicka 

sekretarz, p. Janowa Kuroczycka — 

skarbnik oraż członkowie: panie Ja- 

dwiga Mikuciowa i Hanna widowa 

i panowie rotm. Paweł Budzik, _Lu- 

dwik Narkiewicz-Jodko i Jan Oko- 

łów. — Na zastępców wybrani zOSiaii 

pp. Julja Kuroczycka, Felicja Jeleńska 

i Wincenty Jasiewicz. — Ko isja re- 

wizyjna: pp. Marja Piotrowska, Jerzy 

Czarnocki i Kaźmierz Krupski. 

Na zakończenie wybrano p. Z. Do- 

mańskiego na delegata na zjazd oświa* 

towy Pol. Macierzy Szkolnej w Brze+ 

šciu n.B, w dn, 28 marca b. r. — 

Przewodniczący zamknął zebranie, 

dziękując obecnym za liczny udział, J 

Oby nowopowstała instytucja nie 

zawiodła pokładanych w niej nadziei 

i oby nie zawiodła świetnych tradycji 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 

  

Z „TAMTEGO' ŚWIATA. 
II. 

W moich osobistych wspomnie- 

niach mam pewien seans u Kazimie- 

rza Kamińskiego, znakomitego artysty 

dramatycznego, w mieszkaniu jego 

przy placu Wareckim (dziś Napole- 

ona) w Warszawie. Wówczas to po 

raz pierwszy ujrzałem Guzika — tak, 

Guzika, owego oszusta, nicpon”, 0 

go rychło potem „zdemaskowano* 
w Paryżu; zaś Kamiński był wielkim 

entuzjastą medjumizmu recte spiry- 

tyzmu. 8 > 

W zupełnie ciemnym, niedużym 

pokoju przylegającym do salonu p.p. 

Kamińskich, siedliśmy przy małym 

stoliku we czworo: Guzik, po jego 

łewej stronie p. Kamiński, po prawej 

pani Kamińska, vis-a-vis Guzika ja, 

W pośrodku niedużego stolika leżał, 

mniej więcej półmetrowy, drewniany 

krzyżyk silnie  nafosforyzowany. Nie 

rninęło minut dziesięć, gdy krzyżyk 

poruszył się, uniósł w grę i zaczął 

fruwać nad naszemi głowami; chwila- 

mi „podlatywał* niemal pod sam 5Ц- 

fit—i wykonawszy w powietrzu cały 

szereg ewolucyj, Cichutko, spokoj- 

niutko znów się na stoliku położył. 

*) Jest bowiem różnica. Medjumizm tłu- 

maczy fenomeny lewitacji, materjalizacji i t. 

p. jako przejawy sił psychicznych, bliżej nam 

jeszcze nieznanych, lecz tkwiących w samym 

organizmie ludzkim, nie mającym z zaświa- 

tem nic wspólnego. Spirytyzm zaś uznaje 

za realny fakt działanie na seansach sił bez- 

cielesnych, zgoła od medjwm niezależnych 

czyli SE obcowanie z nami «duchów» 

osób zimarłych. 

  

Nieśwież 26. III. 
oświatowych, które P. M. S$. zdobyła 
sobie na Kresach. „Р 

— Wyjaśnienie. W sprawozdaniu z 
przedstawienia amatorskiego t zabawy w 
szkole powszechnej w Nowo Święcianach, 
które odbyło się w dniu 2-go lutego b. r. 
zostaliśmy wprowadzeni w błąd, a mianowi- 
cie w czasie zaoawy był bufet, ale bez na- 
pojów wyskokowych. 

NOWOGRÓDEK. 

— Tygodnik Nowogródzki. Ukazał 
się tu pierwszy numer tygodnika p. t. 
«Tygodnik Nowogródzki». W słowie 
wstępne od. redakcji czytamy imię- 
dzy innemi „Całokształt zagadnień 
społeczno- gospodarczych naszego 
społeczeństwa skłonił nas do założe” 
nia organu prasowego, któryby zagad- 
nienia powyższe tak ważne dla szer- 
szych warstw tutejszego. społeczeń- 
stwa rozpatrywał i z punktu widzenia 
konieczności państwowych i intere- 
sów poszczególnych jednostek na 
terenie :Ziemi Nowogródzkiej zamie- 
szkałych”. 

«Pismo nasze ma wypełnić skrom- 
nemi szpaltami swemi choćby w 
części te wszystkie braki, które pole- 
gają na nieznajomości wielu  przeja- 
wów życia codziennego, na lekcewa: 
żeniu ich, na błędnych i często ni- 
czem nieuzasadnionych przesądach i 
twierdzeniach odnośnie do wszyst- 
kiego co nas otacza, na niešwiado- 
mości tego co się pośród nas dzieje 
i na wielu, bardzo nawet wielu in- 
nych niedomaganiach natury społecz: 
nej, które to niedomagania odczuwa- 
my wszyscy w życiu codziennem, a 
wraz z nami odczuwa je i nasze 
Państwo: w sposób mniej lub więcej 
dotkliwy». Jak widzimy, redakcja ty- 
godnika kładzie słusznie nacisk na 
sprawy gospodarczo-społeczne, które 
w życiu obecnem, jak na innem miej- 
scu podkreśla wojewoda gen. Janu- 
szajtis, są dominującem zagadnieniem. 
Odkładając na później sprawozdanie 
szczegółowe podkreślić należy, że fakt 
ukazania się Tygodnika już sam przez 
się jest dla Ziemi Nowogiėdzkiej 
rzeczą doniosłej wagi. Cieszymy się 
również, że trudności związane z 
prowadzeniem wydawnictwa zostały 
wreszcie pokonanie i że na Ziemiach 
Wschodnich przybył nowy poważny 
czynnik pracy UPON 

A 

ŁUCK. 

— (jur) Zjazd plantatorów bu- 
raków cukrowych na Wołyniu. 
W. drugiej połowie marca, ma się 
odbyć zjazd plantatorów buraków 
cukrowych na Wołyniu. : 

Zjazd ma na celu opracowanie 
płanu stosunków między plantatora + 
mi a zarządami cukrowni, jak rów- 
nież podjęcie akcji w celu šciągnię- 
cią należności za dostawy od nie- 
wypłacalnych cukrowni. 

Jak dowiadujemy się, jedna z 
głównych przyczyn w robocie zawie- 
rania umów na plantowanie buraków, 
jest ciężka sytuacja walutowa. 

— (jur) Echa masowych aresz- 
towań „Kom. „Part. Zach. Ukr.* 
ak już donosilišmy, 13 bm. na tere- 

nie miasta Łucka oraz ,całego woje- 
wództwa dokonano licznych aresz* 
towań wśród członków KPZU. W 
czasie rewizji w poszczególnych 
mieszkaniach ujawniony został niez- 
miernie obfity materjał kompromitu- 
jący posła Paszczuka (frakcja ko- 
munistyczna) oraz oświatowo kuliu- 
ralńą placówkę ukraińską „Proświta*, 
W dniu 17%bm. dokonano dodatko- 

Pomijam resztę „fenomenów*. W 
plamie świetlnej, między głowami Gu: 
zika i p. Kamińskiego ukazała się — 
mocno niewyraźnie — twarz „Miko- 
łajka* czy „Mikołajczyka* (dobrze nie 
pamiętam) z którym p. p. Kamińscy 
rozmawiali jak z „dobrym znajomym 
a z ogromną, nawet pieszczotliwą 
serdecznością. Co mówiła „zjawa* 
prawie zupełnie zrozumieć nie mogłem; 
Mikołajczyk tak bałbotał i seplenit, 
także dobywał jakieś niesamowiie 
gardlane tony, że przypomniały mi 
się żywo popisy —- brzuchomówców. 
Kilkakrotnie też uderzony zostałem 
po głowie, wcale silnie, czemś w ro: 
dzaju kropidła używanego w cerkwi 
prawosławnej. Twardy pęk długich 
ja chś włosów. Nagłe takie uderze- 
nie — wśród absolutnej ciemności— 
sprawia nader niemiłe i nerwujące 
wrażenie, 

Mniejsza. Nie o to chodzi, Cho- 
dzi mi wyłącznie i jedynie © unosze- 
nie się aż pod sufit, owego świecą- 
cego się fosforycznie krzyżyka, Czy- 
liż mam prawo przypuszcząć, że p. 
Kamiński porozpinał, tub porozpinać 
pozwolił we własnym pokoju... ja- 
kieś włosy zaledwie dostrzegalne, 
przy których pomocy Guzik owym 
krzyżykiem manipulował? Chyba wy 
kluczone! Mijałoby się niemniej z lo- 
giką, że Guzik — oszust, łajdak zde- 
maskowany—mógł, uwolniwszy którą 
z iąk trzymanych krzepko przez pp. 
Kamińskich.. podrzucać až pod suit 
6w kizyžyk albo wymachiwač nim 
nad naszemi głowami. 

Pozwolę sobie przeto poczytywać 

„Delatyczach pow. 

S_E 

Protest grupy emigran- 
tów rosyjskich. 

W związku z wyborami delega- 
tów na zjazd emigracyjny do Paryża 
które odbyły się w dniu 21-.go w 
Wilnie grupa inicjatorów Rosjan emi- 
gianiów ogłasza piotest w którym 
czytamy: 

Grupa rosyjskich emigrantów cał- 
kowicie oddanych idei ogólno emi- 
granckiego zjązdu obecna w czasie 
wyborów delegatów w dniu 14-go i 
2l-go bm. głęboko oburzona .chao- 
tycznością poprzednich zebrań protes: 
tuje przeciwko nieprawnym  postano- 
wieniom ostatniego zebrania. Moty- 
wy protestu niniejszego są następu- 
jące: 

1. Zawiadomienie emigrantów zk 
przed pierwszem zebraniem tak i 
drugiem przeprowadzone było bez 
odpowiedniego przygotowania pra- 
wie że w przededniu zebrania co Stało 
się powodem nieobecności | szerokich 
mas emigranckich. ‚ 

2. Wbrew przepisom o wyborach 
delegatów na zjazd w zebraniach 
wzięła udział znaczna ilość osób do 
emigracji rosyjskiej nie należąca. ” 

3. Wyboru przewodniczącego na 
zebraniu ogólnem w dniu 21-marca 
nie uskuteczniono a osoba prowa- 
dząca obrady nie zważając na pro- 
testy samowolnie zajęła to miejsce. 

4. Głosowanie odbyło się niepraw: 
nie ponieważ wzięła w nim udział 
znaczna ilość osób nie emigrantów 
oraz nie dokonano przeliczenia gło- 
sów jak również nie odbyła się dys- 
kusja na temat kandydatury i kandy- 
datury te były wysunięte bez — рого- 
zumienia przez przewodniczącego. 

5. Na zebraniu nie prowadzono 
protokułu i wnioski obecnych oraz 
protesty nie zostały wzięte pod 'roz- 
wagę oraz niektórych mówców. nie- 
dopuszczono głosu. 

Wobec tego protestu w nadcho- 
dzącą niedzielę odbędzie drugie ze- 
branie emigrantów Rosjan na którem 
wybory delegatów na Zjazd do Pa- 
ryża odbędą się jeszcze raz. Organi- 
zatorzy zjazdu jak widzimy z protes- 
tu stanęli na słusznem stanowisku, 
że jedynie emigrańci mogą decydo- 
wać o tem, kto będzie ich reprezen 
tował w Paryżu, podczas gdy w 
poprzedniem zebraniu wzięła Udział 
grupa Rosjaniobywateli polskich, któ* 
rzy w danym wypadku ze zjazdem 
emigracyjnym w Paryżu nic wspól- 
nego mieć nie mogą. 

wego aresztowania z pośród człon- 
ków „Proświty”.  Spodziewane są 
dalsze areszty. 

Akta skierowane już zostały do 
Prokuratury Sądu Okr. w Łucku, któ- 
ra zwróciła się do Sądu Marszołkaw- 
skiego z wnioskiem wydania posła 
Paszczuka. 

NOWOGRÓDEK. 

— [w] Nowe szkoły rolnicze 
na terenie woj. Nowogródzkie- 
go. Ministers” wo Rolnictwa zdecydo- 
wało uruchon:ć w r. bieżącym jesz- 
cze 4 szkoły rciniczę na terenie ;woj. 
Nowogródzkiego. Szkoły te zostaną 
uruchomione: w Dolnym Horodzieju 
pow. Nieświeskiego szkoła męska, w 

Nowogródzkiego, 
w Bereźnie pow. Stołpeckiego i w 
Różance pow. Lidzkiego szkoły: żeń- 
skie. Celem uruchomienia powyż- 
szych szkół Ministerstwo Rolnictwa 
wyasygnuje specjalne sumy, - które 
pokryją koszta budowy odpowied- 
nich budynków i założenia wzorowych 
gospodarstw i t.p. 

  

LIKIER ANTIQUE 

BACZEWSKIEGO   

za ustalone jako niezbity fakt, że 
półmetrowy, naforforysowany (aby 
go dokłądnie było widać) krzyżyk 
drewniany, w rzeczy samej, unosił 
się wysoko i wykonywał w powie- 
trzu różne ewolucje. Jakaż go unio- 
sła siła niewidzialna i po powietrzu 
nim miotała? /£ is the question, jak 
powiada Hamlet, 

A skoro możliwe jest jedno, choć: 
by w najdrobniejszej mierze, naru- 
szenie prawa fizycznego rządzącego 
dookoła nas całą przyrodą, io dla- 
czegoż by nie mogło być takie na- 
ruszenie: drugie, trzecie i dziesiąte? 
Diaczegož by np. ciężki fotel nie 
mógł ni stąd ni z owąd, pchnięty i 
pociągnięty jakąś nieznaną nam, nie- 
widzialną, nieuchwytną dla naszych 
zmysłów siłą—przywędrować z pod 
Ściany na środek pokoju. Co my 
możemy wiedzieć, co mu się stato! 

W/ wierszu Ujejskiego powiada 
Lamech: 

Ą we mnie wstąpiła 
Rozpaczna ta siła, 
Co dźwiga iwy ranne w pustyni... 

Dlaczegož by nie miały wstępo- 
wać w dane indywiduum ludzkie: 
jakieś, niezbadane dotąd moce, które 
pozwalają temu osobnikowi —wskrze+ 
szač zmailych i materjalizować ich 
duchy? 

Na przykład Kluski... P. Okołowicz 
utrzymuje kategorycznie, że jego wła- 
ściwości medjaine «są bezwątpienia 
dziedziczne”. A objawiły się—całkiem 
przypadkowo dopiero pod koniec zimy 
1918 roku, w Warszawie podczas sean- 
suz pewnem medjum. W ślad za tem, 
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Litoini usuoają Olechy graniczne, 
Nowe prowokacje kowieńskiej straży 

granicznej. 
Dn. 25 b. . pomiędzy godziną 12 a 2-gą popołudniu, w pobliżu wsi 

Kotysz na granicy litewskiej, naprzeciw Nowych-Trok, oddział litewskiej 
straży granicznej na znacznym odcinku powyrywał z ziemi nasze słupy 
znączące odległość w metrach па granicy. jednocześnie powyjmował 
tyczki z wiechami określającemi nasz teren posiadania i wyrzucił je w 
głąb terytorjum polskiego. jak stwierdzono, niektórzy z policjantów litew- 
skich byli zupełnie pijani. 

Na widok zbliżającego się patrolu K. O. P. Litwini zbiegli. Nasz 
patrol, zachowując zimną krew i niechcąc wszczynać krwi rozlewu. — po- 
prostu poustawiał wiechy graniczne na dawne miejsca. 

Tegoż samego dnia, w okolicy wsi Tataryszki, o godz. 8-ej wieczo- 
rem, 2:ch funkcjonarjuszów litewskiej straży granicznej, u»iłowało Spro- 
wokowač patrol! K. O P. pogróżkami i wymyślaniami, I w da ym wy- 
padku żołnierze K. O. P. zachowali się z zimną krwią i wytrwali na sta- 
nowisku w myśl przepisów swego D cy. 

  

Polsko-sowiecka konferencja w Nieświeżu. 
(Od własnego korespondenia Słowa). 

22 marca na podstawie umowy. 
polsko-sowieckiej zawartej w Mo- 
skwie w dn. 3 sierpnia 1925 r. od- 
była się konferencja nadgranicznych 
władz polskich isowieckich. Ze stro- 
ny polskiej występował jako pełno- 
mocnik starosta nieświeski, p. Czar- 
nocki, ze strony bolszewickiej naczel- 
nik cimkowickiego rejonu, p. Busz- 
man. Prócz tego w konferencji brali. 
udział ze strony polskiej dowódca 
9 baonu KOP. mjr. Piwnicki, referent 
bezpieczeństwa starostwa, p. Malu- 
kiewicz, oraz kilku oficerów KOP. i 
urzędników; ze strony sowieckiej o- 
becnych było prócz pełnomocników 
kilku oficerów straży  pogranicznej. 
Posiedzenie odbyło się po stronie 
polskiej w Kukowiczach, we dworze 
uprzejmie ofiarowanym na to przez 
p. Petrozolina. Przewodniczył Staro- 
sta Czarnocki. Z początku rozpairzo- 
ne były incydenta graniczne, prawie 
wszystkie polegały na obstrzeliwaniu 
patroli bądź jednej bądź drugiej stro- 
ny, większość incydentów wysunię- 
tych przeż stronę sowiecką nie po- 
diegało rozpatrzeniu komisji, ponie- 
waż zaszły przed wejściem w życie 
umowy moskiewskiej, t. j. przed 
3-cim sierpnia. Wypadki zaszłe po 
tym terminie strony przyjęły do wia- 
domości i zobowiązały się do prze- 
prowadzenia na swojem terytorjum 
Śledztwa, po ukończeniu dochodzeń 
sprawy będą przedstawione drugiej 
stronie, jeżeli będą niewystarczające 

wienczas powtórne śledztwó prze- 
prowadzone będzie przez komisję 
mieszaną. Naogół omawianych było 11 
nieporozumień, przeważnie PA je- 
dynie 21 października zdarzyło się wię- 
ksze zamieszanie po stronie sowiec: 
kiej. W nocy o tysiąc  mniejwięcej 
kroków od granicy w głąb terytorjum 

Nieśwież, 23.118 . 

bolszewickiego ©.jakieś indywiduum 
strzeliło z rewolweru do żołnierza 
sowieckiego, raniąc go w kolano; 
ranny żołnierz zaczął strzelać do u- 
ciekającego, który skierował się w 
stronę granicy i schionił się na pol- 
skiem terytorium. Następnie wywią- 
zała się jakoby obustronna strzelani- 
na, w czasie której dano kilkanaście 
strzałów. Według przypuszczeń Stro: 
ny polskiej był to incydent między 
zawodowym przemytnikiem a strażą 
sowiecką. 

Najważniejszą sprawą było ozna- 
czenie terminu, od którego obie stro- 
ny wydawać będą swoim obywate- 
lom przepustki na przejście na dru- 
gą stronę. Datę tę wyznaczono na 
25 marca; od tej chwili dopuszczalne 
będzie przekraczanie granicy. Rozu- 
mie się obowiązywać będą ścisłe 
przepisy: pizepusikę ze strony pol- 
skiej wystawia Starostwo i z urzędu 
posyła do naczelnika Rejonu w Cim: 
kowiczach, który daje swoją wizę i 
odsyła przepustkę do Starostwa. Do- 
piero wtenczas Starostwo wręcza ją 
petentowi. Po otrzymaniu przepustki. 
chcący z niej korzystać zgłasza się 
do jednego z dwóch punktów przej- 
ściowych na trakcie Nieśwież—Cim- 
kowicze lub na szosie Siniawka— 
Słuck i tam przekracza granicę: po- 
byt na obcem terytorjum dozwolony 
jest jedynie w ciągu 12 godzin, od 
6 ejrano do 6-ej wieczór. 

Na załatwieniu powyższych spraw 
konferencja została zakończona po 
spisaniu protokółów w języku pol- 
skim i rosyjskim, a delegacja sowiec- 
ka odwieziona do granicy. W razie 
potrzeby podobne konferencje będą 
sporadyczne zwoływane. 

Z. D. 

Otwarcie radio stacji warszawskiej 
WARSZAWA, 26ili (PAT). Wczoraj o godzinie 9-ej wieczorem pod- 

czas publicznej audycji nowej radjo-stacjj warszawskiej, dyrektor naczelny 
Polskiego Radja p. Chamiec w serdecznych słowach zwrócił się do 
wszystkich znajdujących się na obczyźnie Polaków-Radjoodbiorców, 
czem w języku francuskim wygłosił 

po- 
krótkie przemówienie powitalne do 

członków obradującego obecnie w Genewie międzynarodowego kong resu 
towarzystw radjofonicznych. 

400 policjantów zachorowało. 
Skandaliczne metody nieprzyjaciół Hindenburga, 

DREZNO, 26.Il (PAT). Na wczorajszem pos'edzeniu sejmu saskiego, 
minister spraw wewnętrznych oświadczył, że w dniu przyjazdu prez. 
Hindenburga na. targi lipskie, zachorowało 400 policjantów. Jak wykazała 
analiza, potrawy które spożyli ci policjanci nie zawierały żadnej trucizny 
ecz środek przeczyszczający. Prokurator wdrożył śledztwo. 
szereg aresztowań, 

z magnesu trzymanego przez Klus* 
kiego w ciemności, zaobserwował 
dr. Sokołowski wychodzące fioletowe 
błyski; potem igła metalowa, nie ma- 
gnetyczna, wykonywała ruchy pozio- 
me w lewo i w prawo jakby za ru- 
chem rąk Kluskiego.. W parę dni 
później na seansie już z Kluskim, 
jako medjum, uzyskano foremkę pa- 
rafinową dłoni męskiej... 

Wróćmy do protokółów i komen- 
tarzy p. Qkołowicza. Š 

* 
Znajdą się tam rzeczy oczywiście 

o wiele ciekawsze niż lewitacja na- 
fosforyzowanego krzyżyka — lecz 
względnie do rezultatów osiągniętych 
dawno już temu np. przez słynnego 
chemika i fizyka angielskiego Willia- 
ma Crookes'a, którego dzieło «Rese- 
arches in the Phenomena of Spiritu- 
alism» ukazało się przeszło 50 lat 
temu, gdyż w 1874:tym. Crookes'a 
zmaterjalizowana, głośna Katie King 
warta, doprawdy, niejednej zjawy 
<wywołanej» i zmaterjalizowanej przez 
najznakomitsze dziś medjum, jakie 
świat posiada. 

Kluski nie jest żadnym okultystą. 
Stoi on mocno na gruncie czystej 
nauki, której służy wiernie swemi 
medjumicznemi właściwościami. W 
przeciwieństwie do różnych Guzików 
i Euzapij Palladino, sam przykłada 
ręki do kontrolowania objawów. Sam, 
w miarę oczywiście możności, same- 
go siebie kontroluje. To nadaje ekspe- 
rymentom dokonywanym na seansach 
z Kluskim i fenomenom na nich u- 

Dokonano 

stalanym i pod najściślej szą kontrolą 
stwierdzanym: osobliwą wartość na- 
ukową. 

Ochorowicz, Richet, Gelley, Schrenk 
Notzing 1 inni badacze sporo już 
porozpraszali ciemności  otaczają- 
cych fakty impresjonujące wciąż do- 
tąd jęszcze tak silnie nerwy i wyo- 
braźnię ludzką. U nas w tym kierun- 
ku pracuje niestrudzenie warszawskie 
Towarzystwo Badań Psychicznych 
lecz--jak się rzekło—z zaczarowane 
go koła z jednej strony hipotez, z 
drugiej strony zawsze mniej więce 
tych samych zjawisk nie udaje się 
wyjść. 

Oto na jednym z pierwszych 
seansów z Kluskim ukazuje się taka 
np. zjawa: „Był to twór wielkości 
ludzkiej, pokryty szeleszczącą 4!) skó- 
rą, bardzo silnie owłosiony, z bujną 
czupryną 3 brodą, przypominający 
zachowaniem się zwierzę lub czło: 
wieka. pierwotnego. Zamiast mowy 
wydawał mlaskanie, bełkotanie i kla- 
panie zębami, chcąc się porozumieć 
2 obecnymi. Na wezwanie pozwalat 
siebie głaskać i głaskał sam lub lekko 
drapał [pazurami. Najcharakterystycz- 
niejszym objawem było natarczywe 
i jak gdyby ze specjalnem zamiłowa- 
niem oblizywanie siedzących wkoło 
po twarzy i rękach, czemu, jak rze- 
czy nie miłej, sprzeciwiali się wszy- 
scy*. 

Sympatyczna ta i tkliwa zjawa, 
jak p. Oxołowicz wyraża się „pier- 
wotnego człowieka* (**) kilkakrotnie 
uszczęśliwiała swoją obecnością pier- 
wsze seanse z p. Kluskim, na ktė- 

Demonstracje band szauri- 
sowskich. 

istniejąca po stronie! litewskiej 
t. zw. szkoła plutonowych organiza- 
cji szaulisów, zainscenizowała w tych 
dniach prowokacyjne demonstracje z 
powodu rzekomej napaści Polski na 
terytorjum litewskie podczas znanego 
incydentu Podgajskicgo.—W szeregu 
wsi przygranicznych bandy szauiisów 
w dniu przedwczorajszym urządziły 
szereg wieców, wygłaszając agilacyj- 
ne mowy skierowane przeciwko Poi- 
sce. jednocześnie szaulisi rozplakato- 
wali w tych miejscowościach piakaty 
o napisach i ilustracjach antipoiskich 
wzywających jednocześnie litewską 
ludność miejscową do zbrojnych wy- 
stąpień i do oswobodzenia „zagrabio- 
nego* przez Polaków Wilna. 

Z SĄDÓW. 
Szoic, Tołpvho i Pawłowicz 

przed sądem apelacyjnym. 

W dniu wczorajszym na wokan 
dzie sądu apelacyjnego znalazła się 
głośsa sprawa policyjna Szolca, Toł- 
pyhy i Pawłowicza. O godzinie 10-tej 
wychodzi sąd w składzie vice-preze- 
sa Sawickiego oraz sędziów Stulgiń- 
skiego i Bądzkiewicza. Po sprawdze- 
niu personalji oskarżonych stwierdzo- 
no że z pośród pięciu świadków po- 
wołanych do sprawy nie stawił się 
najważniejszy inspektor bezpieczeń- 
stwa min. spraw wewnętrznych p. Kon- 
rad Mackiewicz. 

Oskarżycie! publiczny p. podpro- 
kurator Przyłuski złożył wniosek o 
Odroczenie rozprawy motywując 10 
tem, że świadek Mackiewicz przepro- 
wadzał pierwszy dochodzenia i ze- 
znania jego będą miały dla sprawy 
doniosłe znaczenie. Następnie w 
sprawie wniosku przemawiali obroń- 
cy p. mecenas Szyszkowski zgadza- 
jąc się z wnioskiem prokuratora i 
prosząc o zmianę środka zapobiegaw- 
czego w stosunku do oskarżonego 
Szołca,i mecenas  Grądzki obrońca 
Pawłowicza prossąc o rozpoznaniespra* 
wy oraz o eweniualne wydzielenie 
sprawy. Obrońcy pozostałych prze: 
ciwko odroczeniu sprawy nie opo- 
nują. 

Po przemówieniach obroov prok. 
składa dodatkowo wniosek, aby w 
razie zgody sądu na zamianę środka 
zapobiegawczego w stosunku do 
Szolca kaucja nie była mniejsza niż 
500 zł. : 

Sąd po naradzie przychyłił się da 
wniosku urzędu prokuratorskiego i od- 
roczył sprawę powołując na nasię- 
pne posiedzenie tych samych Świaa- 
ków ji jednocześnie zamienił środek 
zapobiegawczy w stosunku do Szolca 
na kaucję 500 zł, 

Po wysłuchaniu decyzji sądu mec. 
Grądzki prosi o zmniejszenie kaucji 
Pawłowicza z 300 zł. na 100. Sąd 
Ra prośbę bez uwzgiędnie- 
nia. 

Oskarżony Szolc po wysłuchaniu 
decyzji zdradza silne podniecenie, 
które dochodzi do punktu kulmina- 
cyjnego w chwili kiedy konwojenci 
stanowczo nie zezwalają mu rozmó- 
wić się z matką, zawezwaną w cha- 
rakterze świadka. 

Ciekawych na sali b. mało, żona 
Szolca, były współoskarżony Tom- 
kowid, kilku bezrobotnych zawoda- 
wo trudniących się wysłuchiwaniem 
spraw karnych ot i tyle. (t) 

Sprawa 94-ch. 

Na dzień 12 kwietnia rb. wyz- 
naczona została w sądzie okręgo- 
wym sprawa 94-ch oskarżonych o 
należenie do pariji komunistycznej. (1) 

  

    

A stosowano ściśle naukową kon- 
rolę. 

Brano często na seanse — PSY; 
dla obserwowania jak będą na zjawy 
reagowały. Zawsze objawiały wielkie 
znerwowanie i paniczny strach. Sucz- 
ka np. pani Grzelichowskiej, siedząca 
na jej kolanach, przyjęta złośliwe sku- 
bania za szerść i uszy przez „nier- 
wotnego człowieka" warczeniem i 
piskami, wreszcie zeskoczyła z kolan 
swej pani i schowała się pod kanapę. 

Innym razem lusterko ręczne po- 
kryte fostoryzującą masą zostaje wyr- 
wane z ręki jednej z pań i lawiruje 
około dwóch minut pod samym su- 
fitem, zwrócone w dół Świecą:ą się 
stroną i przez to najdokładniej wi- 
doczne. Innego dnia klawisze ma- 
szyny do pisania, stojącej na biurku 
w pełnem świetle czerwonej iaimpy 
elektrycznej, zaczynają szybko poru- 
szać się, jakby kioś niewidzialny pi- 
sał bardzo wprawnie. Światło zaś 
czerwonej lampki elęktrycznej bywało 
takie, że z odległości półtory metra 
można było widzieć godzinę na ma- 
łym zegarku leżącym w odległości 50 
cent. od lampy. 

Podczas ukazywania się zjaw, np. 
zjawy Turka (która pojawiła się 
w pełnem świetle, przebywała z ucze- 

**) Olo i mamy potwierdzenie teorji 
Darwina! Cóż jej przeciwnicy na to? Cóż 
na to p. prokurator z <małpiego procesu» w 
Dayton w stanie Tennessee Ameryki Połu- 
dniowej? Cóż na to ks, F. Hortyński autor 
rozprawy <Qd Boga czy od małpy?» w 

ae Powszechnym» za wrzesień 
r. ub? 
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URZĘDOWA. 
— (n) Posiedzenie okręgowej 

komisji ziemskiej w Wilnie. W 
poniedziałek, dnia 20 marca, odbę- 

dzie się posiedzenie okręgowej ko- 
misji ziemskiej w Wilnie. | 

( Na porządku dziennym 31 spraw, 
w tem 1] pięć spraw ze skarg Od- 
woławczych od orzeczeń komisji u- 
właszczeniowej, 2) siedem spraw za- 
twierdzenia projektów scalenia grun- 

| tów, 3) pięć zatwierdzenia dobrowol- 

_ mej umowy o likwidzcji serwitutu 
pastwiskowego, 4) trzy sprawy wdro- 
żenia postępowania przymusowej lik- 
widacji pastwiskowego serwiiutu, 5] 
dziesięć spraw wdiożenia postępo- 
wania scaleniowego gruntów. 

k — (Sch) !Odroczenie utworze- 
mia nowego powiatu Mołode- 
czańskiego. Według wiadomości, 

— jaką poJaje Dziennik Ustaw (Nr 26 
z dnia 18 marca), dokonanie czynno- 
ści organizacyjnych związanych z u- 

_ tworzeniem powiatu mołodeczańskie- 
go, który miał stanowić ósmy po- 
wiat w województwie wileńskiem 

/ faa podst. par. [ rozporządzenia rady 
" ministrów z dnia 26 czerwca 1025 r. 

Dz. URN. Nr. 67 poz. 472)—zostało 
odroczone do dnia 1 stycznia 1927 r. 

- Tak wigc wszelkie przygotowania 
| do utworzenia starostwa mołode- 

czanskiego i w związku z tem nomi- 
nacji na to stanowisko, rozporządze: 
niem rady ministrów z dn. 4 marca 

"b. r. uległy zawieszeniu. 

— |] Inspekcje w policji 
Przydzielony miedawno z Warszawy 
do Komendy Okręgowej pol. w 
charakterze of. inspekcyjnego nadko- 
inisarz Markiewicz dokonał w dniu 

24 bm. inspekcję I komisarjutu pol, 
m. Wilna oraz ekspozytury policji 
politycznej na pow. Wil,-Trocki. 

— (w) Konfiskata czasopisma. 
W dniu wczorajszym 26 b. m. władze 
administracyjne zarządziły konfiskatę 

Nr. 6 litewskiego czasopisma „Życie 
Ludu* ża umieszczenie szeregu arty- 
kułów i wiadomości o tendencji anti: 
państwowej. 

  

     

   

   

    MIEJSKA. 
— Podatek od  protesiowa- 

mych weksli. W dniu wczorajszym 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
„powiadomiło Wileński Urząd Woje- 
wód.ki, że gmina m. Wilna upraw- 
niona jest do pobierania podatku od 
zaprotestowanych weksii przediožo- 
mych do protestu w obrębie m. 
Wilna. Wysokość podatku określona 
została na pot prorent od sumy 
wystawionej na wekslach. tt) 

— (x) Powrót wice-prezyden- 
ta m. Wilna. Wiceprezydent m. Wil- 

| Ba p, Łokuciewski powrócił w dniu 
wczorajszym, po tygodniowym — ро- 
ycie — z Warszawy i objął swe 

 urzęcowanie. W Warszawie p. wice- 
prezydent brał udział w posiedzeniu 
Rady Opieki Społecznej. 

„ — (x) O zwolnienie pracow- 
ników żydów na święta. Wobec 
zbliżających żydowskich świąt wiel- 

nocnych naczelny rabin m. Wilna 
zwrócił się w tych dniach do Magi. 
Straiu z prośbą o zwolnienie wszyst- 

(kich pracowników miejskich wyzna: 
dia mojżeszowego od zajęć w na- 
Siępujące dni: 30 i 31 marca, oraz 
$ 16 kwietnia r. b. Magistrat do po- 

Stnikami seansu około pół godziny i 
była fotografowana) wszystkie drzwi 
yły na klucz zamknięte i od pokoju 

1 od mieszkania i od bramy, w mie- 
Szkąniu zaś znajdował się pies poli- 
Cyjny, bardzo czujny. : 

Zanotujmy jeszcze taki szczegół. 
Po seansie trzej uczestnicy wycho* 
Чга z Kluskim na ulicę i „w ciem- 
Rym korytarzu” kamienicy spostrzegają 
Nad j-yo głową i po za nim ogniki. 
G., zaś żegnali się z nim „na słabo 
Oświetlonej ulicy* zaobserwowali w 

go otwartych ustach maleńki, jakby 
Elektryczny ognik w odcieniu srebrno- 
zielonym; ognik kilkakrotnie ukazy- 
Wał się i niknął. 

jų Inny szczegół. Kluski, chcąc być 
ontrolow anym jaknajściślej, siada do 

„S£aNsu zupełnie nagi, W pokoju chłód. 
Ans trwa całą godzinę. Pomimo to 

medjum ma ciało rozpalone, jest spo” 
Gone, bardzo wyczerpane a na całem 

j€iele wystąpiły mu iiczne krwawiące 
1 ropiejące zdrapania, które już na- 
Stępnego dnia znikły bez śladu. 

%   "Przebieg seansu jest zazwyczaj 
"asfępujący: 

Najpierw daje się uczuć siiny za- 
pach ozonu. Potem widać unoszący 
ua wokoło medjum ródzej mgły i 

zują się przerozmaite świaiła, Og- 
Wi. Światełka. „Coś w _ rodzaju 
<zd — opisuje Kami! Flamarion 

1 "ок':‚д ywalo sic tu i Glam, wirując 
3 0 medjum; zapałały się wolno i 

3 і…бг‘” mroku jak błędne ogniki. 
| € z nich rozwijały się szeroko 

  
  

wyższej prośby prawdopodobnie się 
przychyli. 

— 'x) Podzigkowanie D-cy D. 
O. K. III złożone na imię wice- 
prezydenta m. Wilna. Z powodu 
ostatniej decyzji wydanej przez Ma- 
gistrat, mocą której zwolniono  woj- 
sko od opłaty za wynajęcie sali na 
koncerty orkiestry reprezentacyjnej, 
która koncertowała w ostatnim cza- 
sie w Wilnie, oraz za okazaną žyczli- 
wość obywatelską członków  Magi- 
stratu dla wysiłków wojska w pracy 
na polu kulturalno-oświatowem, Do: 
wodca D. O. K. III p. gen. Berbecki 
przesłał w tych dniach na ręce p. 
wiceprezydenta m. Wilna Łokuciew- 
skiego najserdeczniejsze podziękowa- 
nie, 

— (w) Pożyczka „amerykańska 
pod zastaw nieruchomości. Kilka 
miesięcy temu warszawscy właścicie- 
łe nieruchomości zwrócili się o po- 
życzkę pod zastaw domów. Pertrakta- 
cje rozpoczęto z Warszawskiem To- 
warzystwem Kredytowem, które mia- 
ło wypuścić emisję akcji gwaranto- 
wanych domami właścicieli nierucho- 
mości. Pożyczka ta miała być zreali- 
zowana w Ameryce. W tym celu 
zrzeszeni właściciele nieruchomości 
w porozumieniu z  Warszawskiem 
Towarzystwem Kredytowem wysłali 
memorjał do pewnego konsorcjum 
amerykańskiego. 

W tych dniach nadeszła z Ame- 
ryki odpowieoź iż konsorcjum zga- 
dza się zrealizować pożyczkę pod 
warunkiem że: 1) pożyczka zostanie 
Чапа, splacona i gwarantowana w 
dolarach amerykańskich. 2) wszyscy 
właścicieli nieruchomości i żydowscy 
i chrześcijańcy muszą wystąpić razem. 
3) musi być zagwarantowane że po- 
życzka powyższa pójdzie wyłącznie 
pa polepszenie dobrobytu w kraju. 
Oprócz tego w odpowiedzi nadesła- 
nej z New-Jorku zaznaczono, iż głó- 
wnie pożyczka miałaby pójść na cele 
ożywienia handlu, 

Jak się dowiadujemy, właściciele 
nieruchorności w Warszawie zgodzili 
się na powyższe warunki i wybrali 
już specjalną komisję, która ma się 
zająć stroną techniczną realizacji po- 
życzki, 

Wiadomość powyższa która 
wzbudziła w Wilnie żywe  zainiere« 
sowanie w sterach wileńskich  wła- 
ściciel nieruchomości. - 

— (x) Ulgi przy spłatach 
państw. podatku od lokali. Ma- 
gistrat m. Wilna podaje do wiado- 
mości, że okólnikiem Ministerstwa 
Skarbu z dnia 31 października 1925 r. 
Nr. 2042 odroczona była na czas 
późniejszy spłata s/4 części państwo- 
wego podatku od lokali za Ilie 
półrocze 1925 r. dla tych płatników, 

którym wymierzony podatek nie 
przekracza 32 złoiych. W ślad za 
powyższem  Minisierstwo Skarbu 
okólu:kiera z dnia 12 marca 1926 r. 
Nr. 285 zarządziło, że połowa wyżej 
odioczonej należności winna być 
uiszczoną do kasy miejskiej w ciągu 
m-ca kwietnia r. b., druga zaś poło- 
wa tejże należności—w ciągu. m-ca 
czerwca 1926 r, Po upływie wyże 
wymienionych terminów płatności 
zaległości państwowego podalku od 
lokali zostaną ściągnięte z odsetkami 
za zwłokę w wysokości 4 proce 
miesięcznie, wraz z kosztami egze- 
kucyjnemi. 

— Ceny na mięso. W związku 
ze zbliżającemi się świętami Wielkiej 
Nocy i wywozem bydła do Warsza* 
wy daje się odczuć na rynku ten- 

i tworzyły warstwy chmur różnych 
rozmiarów. * 

Rozpoczyna się  materjalizacja. 
Geneza jej jest juź dziś dobrze zna- 
na. Zmaterjalizowane zjawy lub ich 
poszczególne części, członki i „t. p. 
powstają z & zw. pierwotnej sub- 
staneji wydzielonej przez medjum 
„i w minimalnym stopniu przez ucze- 
stników seansu.'* Co do t.z. ekta- 
plazmy to wyraża się o niej p. Oko: 
łowicz, że jak utrzymują jedni bada- 
cze, przetwarzanie się jej na ksziałty 
widomych zjaw jest zależne od Świa* 
domej i podšwiadomej woli medjum 
a częściowo i uczestników (***), dru- 
dzy przeciwnie badacze przypisują 
to przetwarzanie się działaniu „ciał 
astralnych” osób zmarłych. 

. Następują hałasy, pukania, dotyki. 
Zjawy bądź same Świecą i przez to 
są widzialne, bądź Światło pada na 
nie z nafosforyzowanych ekranów, 
bądź—co jest najosobliwsze — same 
porywają ekran i oświetlają siebie 
jakby im zależało na tem aby dobrze 
je widziano (fakt tea w wielu miej- 
scach książki p. Okołowicza jest 
prźytoczony). : 

Zdjęcia fotograficzne wykonywane 
były przy wybuchach megnezjj, 

Powtarzały się nader często: lewi- 
tacje stolu, Raz ciężki stół o czterech 

i ***) Na stronicy21 mę asi 
stanawiaj. lującej tresci: <wsz ie 
osoby > pogo konf dn, 25 grudnia 
1919) nie wyłączając medjum piły uprzednio 
alkohol», Czyżby miał potęgować siły me 
djumiczne? Czy może do tego, że był to 
radośny pierwszy (dzień Świąt Bożego Na. 
rodzenia? 
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dencja do zwyżki cen na mięso. U- 
rząd do walki z lichwą i spekulacją 
przedsięwziął akcję zdążającą do u: 
no:mowania Cen, ; в 
E — (t) Kolegium wodno-prawne 
Urząd Wojewódzki zatwierdził wnio- 
sek powołania przy komisarjacie rzą- 
du kolegjum wodno-prawnego. 

W. skład kolegjum weszli by: ko- 
misarz rządu na m. Wilno, jako 
przewodniczący oraz przedstawiciele 
Rady Miejskiej i Dyrekcji Dróg 
Wodnych. 

Zadaniem kolegjum będzie roz- 
patrywanie spraw dotyczących bu- 
dowli nadbrzeżnych, zakładów kąpie- 
lowych, korzystania z siły wodnej i 
tp. 

— Przetarg na budowę i 
dzierżawę kiosków. Magistrat mia- 
sta Wilna ogłasza niniejszem, iż 29-g0 
marca r. b. © godzinie 12 ej odbę- 
dzie się w Wydziale Domów Mieį- 
skich Dominikańska 2, pokój Nr. 45, 
przetarg w kopertach zamkniętych 
na budowę i wydzierżawienie kiosków 
do sprzedaży gazet, według planów 
podanych przez Magistrat. ! 

Życzący przyjąć udział w prze- 
targu, w celu obejrzenia planów 
złożenia na pismie swoich propozycji 
mają zwracać się do pokoju Nr. 45 
w godzinach urzędowych. 

— Kuratorowi sanitarni. Ko- 
misarz Rządu na m. Wilno podaje 
do wiadomości ogólnej, że w V Ko: 
misarjacie P. P. m. Wilna zostali 
mianowani honorowymi kuratorami 
sanitarnymi p. p. Teodor Bether, 
Grzegorz Malinowski, Jankiel Jakob- 
son, Aleksander Zygalłło, Bolesław 
Bartoszewicz, Franciszek Jachowicz, 
Antoni Galis, Franciszek Piešlak, 
Kazimierz Nowicki, Józef Bazylewicz 
i Michał Jakóbczyk. : 

— Ceny w Wilnie z dnia 26 marca 
Żyto 23 i pół—24 i pół za 100 ka., pszenica 
34—36, owies 29—31, jęczmień browarowy 
28 i pół—31 i pół na kaszę 24—26, otręb; 
żytnie 19 i pół—20 i pół, pszenne 21 i pół 
—22 i pół, sroch biały 32—35, szary (brak), 
groch "asienny <Victorja» 45—50, ziemniaki 
12—14, siano 12 — 14, czerwona koniczyna 
nasłenna 55—70 zł. za pud, masło 6—7 i pół 
zł. za 1 kg. 

gr, 2a 1 kg., ży- Mąka pszenna 65 — 90 
tnia pyviowa 40—47, razowa 27—28, chleb 
pszenny 80—90, żytni pytlowy 47—50, sto- 
łowy 38—45, razowy 28—29, kasza jęczmien* 
na 50—80 jaglana 60—80, gryczana 65—85, 
manna 1.30—1 40, owsiana 1.00—1.20, perło- 
wa 60—65, pęczak 45-50, groch biały 40— 
50, fasoła biała 50—60, ryż %0—1.00, cebuła 
70—80, kapusta kwaszona 30—35, świeża 45 
—50, marchew 30—35, buraki 15—20, bru- 
kiew 15—20. 

Rynek mięsny: mieso wołowe 1.50—1,60 
za 1 kg., cielęce 80—1 00, baranie 1.50—1 60, 
wieprzowe 1.80—200, szynka świeża 180 — 
2.00, wędzona 250—2,70, boczek 2.20. 

Tłuszcze: Słonina świeża 280—3.00, so. 
lona 2.80—3.00, sadło 3.00 — 3.20, szmałec 
wieprzowy 3.80—4 00. 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za litr, šmie- 
taną 1.20—1.40, twsróg 80 — 1.00 za 1 kg., 
ser twarogowy 1.30—1.60. 

Jaja: 1.20—1.40 gr za 1 dziesiątek. 
Ryby: szczupaki 3003,50 gr. za 1 kg, 

okonie 3.00—3 50 wąsacze 4 00--4 50, karpie 
3.60, leszcze 3.00—3.50, sielawa 200 — 4.00, 
płocie 150, stynka 120, drobna 50—80. 

Cukier: kryształ 1.35—1,40 za 1 kg., ko- 
stka 1.70—1.80, (u) 

WOJSKOWA. 
— (t) Termin stawienia się do 

formacji szeregowych, urlopowa- 
nych w ub. r. na 6 miesięcy, prze- 
sunięty został z dn. 1 kwietnia na 7 
kwietnia r. b. Wydane dokumenty 
przejazdowe ważne są do dnia 7 
kwietnia, | 

— (t) Min. Spraw Wojskowych 
dziękuje władzom administra. 
cyjnym. O postępującem doskonale- 
niu się apsraiu  administracyjnego 
świadczy udział władz administracyj. 
nych w piacy przy powołaniu w 
ubiegłym roku rezerwistów na ćwi: 
czenia. W związku z tem, Minister 
Spraw Wojskowych za pośrednictwem 

    

nogach został uniesiony w górę i 
postawiony na stole doświadczalnym. 
Innym razem fotel suwał się po po- 
koju. Innego dnia naczynie z para- 
finą i piecyk, ważące razem przeszło 
8 kilo coś przeniosto na inne miejsce 
pokoju po nad głowami uczestników 
seansu. Hr. Potockiemu ukazała się 
zmaria siostra. „Uczuiem—pisze— 
lekką rękę kobiecą, robiącą mi krzy+ 
žyk ż kółkiem na czole, jak to zaw- 
szę czyniła za życia moje siostra gdy 
się ze mną żegnał'. Poznaję dobrze 
jej rękę oświetloną brzegiem ekranu. 
Glaska mnie po twarzy, ściska moją 
rękę. Nieco potem tworzy się koło 
mej twarzy kula ognista i z radością 
poznaję rysy mej siostry, która śmieje 
się do mnie jak żywa. Wydawała się 
jednak o wiete młodszą, jakby miala 
lat 25 nie 54, które mając umarła. 
kazanie się twarzy trwało bardzo 

krótko. Zaledwie miałem czas krzyk- 
nąć: <To onal»—wszystko zniknęło», 

W Paryżu seanse odbywały się w 
laboratorjum Międzynarodowego in: 
stytutu  Matapsychicznego w _ sali 
specjalnie założonej i urządzonej dla 
eksperymentów materjalizacji, Potem 
gdy Kluski via Fiorencja i Wiedeń 
wrócił do kraju, przyjechali specjalnie 
z Paryża do Warszawy prot, Karol * 
Richet, dr. Geley i p. G. Lange aby 
w dalszym ciągu studjować podczas 
szeregu seansów  medjalae w łaści- 
wości Kluskiego. 

Ez. J. 

ama 

    

(0 cieniach średniowiecznych lochów. 
Na miejscu historycznego odkrycia przy ul. Ostrobramskiej. 

Jak już podawaliśmy w poprzed: 
nich numerach naszego pisma, pod- 
czas robót kanalizacyjnych, na ulicy 
Ostrobramskiej, natrafiono na nie- 
zimiernie ciekawy zabytek historyczny, 
mianowicie sklepienie lochu średnio- 
wiecznego. 

Celem obejrzenia i dokładnego 
zbadania sprawy, udał się nasz współ- 
pracownik na miejsce. 

Rzecz pokrótce miała przebieg 
następujący: W czasie robót kanaliza- 
cyjnych natrafiono na mur z cegieł 
typu średniowiecznego. Zainteresu- 
wany Odkryciem, prowadzący roboty, 
inżynier Zasztowt, dowiedział się, że 
naprzeciw, w suterynie domu Nr. 25 
mieszka pewien stolarz, który prócz 
mieszkania korzysta z obszernych 
podziemi, 

'Jax się okazało, podziemiami temi 
interesowała się w r. 1913, specjalna 
komisja rosyjska, która jakoby po- 
czyniła nawet dokładne pomiary. Od 
tej chwili sporo upłynęło czasu i ca- 
ła sprawa poszła w zapomnienie... 

— Dzień dobty!-—mówimy, wcho- 
dząc do mieszkania stolarza. Sytery- 
na to niska. Przez małe okienko w 
bliskości sufitu, widać zaledwie nogi 
koo» po trotuarze ludzi. 

samym środku pokoju— wycięty 
kwadrat podłogi, to wejście do lo- 
chów. A więc po krętych schodach 
w dół. —Zrazu ciemność ogarnia czło* 
wieka i oślepia. Zdawałoby się, że 
w cieniach tych podziemi latarki i 
świece tlą dziwnie blado. Iść trzeba 
ostrożnie, miejscami pochylonym w 
pół, bo sufit sklepienia nie wysoki. 

Dziwnie tu jest w tych lochach i 
niesamowicie. w skromny stolarz 
rozporządza całym kompleksem ta- 
jemniczych zakamarków, niszy, kory- 
tarzy, służących ongiś гусеггот śred- 
niowiecza do obrony wileńskiej for- 
tecy. Ze ścian ścieka wilgoc. U stro* 
pu piętrzą się wielkie cegły, jakich 
dziś już nie używają, 

Podziemia te przebiegają w kie- 

runku prętopadłym do ulicy Ostro- 
bramskiej, z jednej i drugiej Strony 
zakończone niszami, w których widać 
zamurowane otwory od drzwi. Mur 
w tych niszach jest nowy, mogący 
liczyć ząłedwie lat kilkadziesiąt, może 
więcej. Prawdopodobnie zamurowane 
były podczas budowy samego domu, 
celem odseparowania piwnic, od dal- 
szych ujść nieznanych lochów. 

Otóż w ten mur, zamykający loch 
od strony ulicy uderzyły kilofy ro- 
botników. Zrazu natrafiono na drzwi, 
zwykłe drewniane, obite blachą i że- 
laznemi sztabami na krzyż. Dalej 
mur ustępował względnie szybko, 
Ою drzwi już wybite, prowadzące 
w ciemnię tajemniczą... 

Obszerna nisza, sklepiona jak po- 
przednie, 
ziemią. Łopatami ziemię tę szybko 
usunięto. Stoimy o 6 metrów potliżej 
poziomu ulicy. Nad nami słychać 
zrzadka głuchy turkot. Praca postę- 
puje naprzód, Jednak nowa przaszko- 
da—jakiś mur wyrasta przed robotni- 
kami. 

Oto na miejsce przybywają pro: 
fesorowie Remer i Kłos. Krzyżują 
się zdania co do pochodzenia i 
przeznaczenia tych podziemi, Po- 
wstają dwie hypotezy: albo są to 
lochy wypadowe i komunikacyjne, 
podobne do tych, znanych, pod 
Bakszią, lub też część składowa 
fortyfikacji wileńskich, mniej więcej z 
XVI wieku. Być może już i w blis- 
kim czasie dowiemy i ujrzymy rzeczy 
jeszcze ciekawsze; kierunek lochów 
odegra w tej mierze role decydującą. 

Mamy nadzieje, iż prace w tym 
kierunku w żadnym wypadku nie 
zostaną przerwane, tembardziej, że 
nie wymagają one zbyt dużych 
kosztów. a jednocześnie nadarza się 
doskonała okazja do zatrudnienia, 
choć bardzo małej, części bezro- 
botnych. 

m. 

KTE EA KT AZZARO TZĘZSKAKA ORCO KODA RAS TT ZAD PORZTZZCZI 

Ministrą Spraw Wewnętrznych zwró* 
cił się z podziękowaniem do władz 
administracyjnych | i II instancji, kió- 
re okazały pełne poparcie w tej pracy 
zamierzeniom _— Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. 

SZKOLNA 

— (t) Wyższy kurs nauczyciel- 
ski. Ministerstwo wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego zatwierdziło 
na rok szkolny 192627 wyższy kurs 
nauczycielski w Wilnie z grupą hu- 
manistyczną. 

Przy repartycji płatnych urlopów 
na ten kurs przyznanajest dla kandy- 
datów z Okręgu Wileńskiego nastę: 
pująca ilość stypendjów na poszcze- 
gólnych kursach: na humanistycznym 
(w Wilnie) 12 miejsc, geograficzno- 
przyrodniczym (w Warszawie) 2 
miejsca,  fizyko-matematycznyri (w 
Lublinie) 2 miejsca, robót ręcznych i 
rysunków (w Warszawie) 2 miejsca 
i śpiewu i wychowania fizycznego 
(w Poznaniu) 2 miejsca. 

Termin składania podań przesu- 
nięto do 10 kwietniarb.  Kollokwja 
wstępne będą konkursowe. Preklu- 
zyjny wiek kandydatów na kursy 
wyznaczony został w sposób nastę- 
pujący: dla korzystających z płatnych 
urlopów 35 lat, dla korzystających z 
płatnych zastępstw 40 lat i „dia osób 
korzystających z bezpłatnych utlopów 
bez ograniczeń. ь 

— (x) W sprawie komasacji 
szkół powszechnych. Jak się do- 
wiadujemy, komasacja szkół ро- 
wszechnych na terenie m. Wilna do- 
biega już w opracowaniu ku końco- 
wi. Wprowadzenie jej w žycie na- 
stąpi z początkiem roku szkolnego 
1926/27. Zaznaczyć należy, iż ilość 
szkół pozostanie prawdopodobnie ta 
sama. 

“ RÓŻNE. 
— Kwesta na ochronkę i bur- 
sierot powojennych im. J. 

Piłsudskiego. W niedzielę 28 marca 
T-wo „PŹP.* urządza zbiórkę uliczną 
i w lokalach na zaspokojenie nie- 
zbędnych potrzeb i umiłenie dzie- 
ciom Świąt dorocznych. 

Przy stolikach będą jednocześnie 
sprzedawane drobiazgi okoliczno: 
ściowe. 

Zawsze ofiarne Wilno, nie wątpi- 
my, pośpieszy i tym razem z pomo- 
cą sierotom! 

— (t) Kursy rolnicze. W pow. 
Brasławskim w pierwszej połowie 
zimy zostały zorganizowane kursy 
rolnicze, a mianowicie 6-iodniowe w 
Opsie oraz 3-dniowe w Kowalisz- 
kach i Qajdach. Kursa te cieszyły 
się wielką frekwencją. 

SPORTOWA, 
— [| I-szy w Wilnie popis szer- 

mierczy. Wreszcie ruszyła w Wilnie 
szermierka, posiadająca tak piękne w 
Polsce tradycje z dawnych lat. Za- 
sługa to przedewszystkiem p. Dy. 
rektora gimnazjum Św. Kazimierza w 
Wilejce i wychowawcy tegoż gimna- 
zjum p, Drabika. 

Na popis, poprzedzony serdecz- 
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nem przemówieniem dyr. Feli, złoży- 
ły się: pokaz zbiorowy nakomendę, 
przeprowadzuny świetnie przez in- 
struktora p. sież. Kruka z 85 p. p. 
wykazał nadzwyczajną Sprawność i 
jednolitość: młodych adeptów szabli 
i floretu. Pokaz poprzedził faktyczne 
zawody, w któ.ych najlepszym we 
florecie okazał się p. Walentynowicz 
Aleksander, 2im był p. Świdziń- 
ski Ludwik. W szabli bezkonkuren- 
cyjnie zaprezentował się p. Swidziń- 
ski Kazimierz, 2-im był p. Pogorzel- 
ski Józef. 

Na zakończenie zwycięzca we 
florecie spotkał się z instuktorem p. 
Krukiem, mistrz w szabli — z prze- 
wodniczącym jury p. pułk. Kunickim 
d-cą 13 p. uł. Dwa ostatnie spotka: 
nia wywołały wprost entuzjazm u 
zebranej w sali gimn. Lelewela pu- 
bliczności, wśród której szlify oficer- 
skie były licznie reprezentowane. 
Pułk. Kunicki przy dźwiękach orkie- 
stry 85 p. p. wręczył zwycięzcom 
ofiarowane przez Dtwo 19 Dyw. 
Piech. parę szabel i fioretów, dzię- 
kując w swem przemówieniu, w 
imieniu wojska, dyrekcji i kierownict- 
wu za wskrzeszenie w Wilnie rycer- 
skiego sportu szermierczego. Rolę 
Sędziów wzorowo pełniła Komisja 
w _ składzie pp. pułk. Kunickiego, 
Wierzyńskiego i Drabika. 

Może ten pierwszy stęp pu- 
bliczny szermierczy, będzie. Pala 
dem dla naszych towarzystw sporto- 
wych, gdzie o ile wiemy szermierka 
jest uprawianą,  dlaczegoś jednak 
kryje się pod korcem. 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj B raz czwarty komedję w trzech 
aktach Al. Fredry «Dożywocie», Jutro o g. 
3.30 po poł. dramat w trzech aktach T. Ritt- 
nera <W małym domku». Wieczorem po 
raz drugi «Siostry» sztuka w trzech aktach 
Adama Grzymały Siedieckiego. W poniedzia- łek po raz pąty «Dożywocie». 

— Koncert na rzecz L: O. P. P. Dziś w A dnia 27 marca b.r. w sali <Lutnia» 
ul. Mickiewicza Nr. 6 staraniem Komitetu 
Wojewódzkiego Wileńskiego Ligi O, P. P, odbędzia się przy współudziale znanej Śpie- 
waczki b. artystki Opery Poznańskiej i Fil. 
harmonji Warszawskiej p. Heleny Ostaszew- 

skiej. Kozłowsk ej i znanego pjanisty kompo» 
zytora profesora Szkoły Т, С «wa Muzyczne; w Warszawie p. Aleksandra Wieihorskiego, 

koncert. 3 
,. Program koncertu zapowiada się nader interesująco. Pani Ostaszewska « Kozłowska odśpiewa utwory Masseneta, Saint Заепза, 
Giiicka (arja z opery «Samson i Dalila»), Karłowicza, Moniuski, Niewiadomskiego, Że. leńskiego, pieśni Schumanna, Schuberta, Hu- 

o Wolfa, Max Regera i Wielhorskiego. 
rofesor Wielhorski odegra nieznaną jeszcze w Wilnie niegraną sonatę Nr. 2 Paciulskie- 

go, utwory Chopina, Paderewskiego, Skrią- 
Dina, Rachmaninowa, Różyckiego i Wielhor- ego. 

„ Początek koncertu o godz. 8 min. 15. Bilety są do nabycia w kasie teatru <Luinias 
od godz, 11—1 i od 3—9 wiecz. 

— Poranki muzyczue w Sali Miej: 
skiej. Jutro w niedzielę 28 b, m odbędzie 
się Wieiki Koncert Religijny ze współudzia* 
łem orkiestry i coóru Kolejowego, solistów 
oraz szkoły śpiewu prof. Ludwiga. W pro- 
gramie Kantaia Grubera oraz wielkie ora- 
torjum J. Rossiniego Stabat Mater w wy- 
konaniu całego zespołu. Początek o 12,30 
popoł. Ceny miejsc zwyczajne, 

prawie całkiem zasypana” 

  

Wyrąbane w dn. 25 b. m. drzwi, w sklepie- 
niu podziemia, 6 metrów pod ulicą Ostro- 
bramską, wiodące do niezbądanych lochów 

średniowiecznych. 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE. 
— Wściekły pies. Dn. 26 b. m. mały 

pies nieznanego właściciela wpadł do pod- 
wórka domu Nr. 11 przy ul. Piwnej i po 
kąsał psów należących do dozorczyni tegoż 
domu m zapiec lokatorki Sielawko, 
nasiępnie pokąsał Annę Sielawko oraz ma- 
łego prosiaka. Pokąsane psy zostały izole- 
wane. Rzekomo wściekłego psa zabito, gło- 
wę PAŁ Dochodzenie w toku. 

— Tajemnicze strzały na cmentarzu. 
W nocy na 26 b. m. policjant patrolując 
okolice cmentarza Rossa usłyszał 3 strzały 
rewolwerowe oddane na cmentirzu. Docho- 
dzenie ustaliło, iż strzejali bezcelowo uosob- 
nicy, którzy nastąpnie zbiegli. 

Ofiary. 
M. S. dla rodziny złożonej z czterech 

osób — ał. 5, — dla staruszka wysłedlone - 
dionego z Litwy — zł. 3, 
.22242002290000000700000040002990 

Koncert dzisiejszy. 
„, Niewiemy ani dnia ani godziny 

kiedy na rodzone miasto Wilno mo- 
84 posypać się jak grad z nieprzyja- 
cielskich aeropianów bomby—eksplo- 
dujące zatrutemi gazami! 

Odpór najskuteczniejszy tej okrut- 
nej klęsce może dać tylko kontrofen- 
zywa temiż zabójczemi gazami lub 
— atak naszych wojskowych aero- 
planów, : 

Bądźmy do obrony gotowi! Miej- 
my w pogotowiu eskadry lotnicze! 

Ojczyzna wzywa! Kio grosze da 
teraz na obronę powietrzną pań- 
stwa, ten będzie miał może 
fortunę uratowaną, a jeśli jej nie po- 
siada, to życie zachowa. 

Cala Polska skłaja się na po- 
wietrzną obronę państwa. A z 
kieszeni Wilnian czyliż trzeba złotych 
parę wyrywać jak obcęgami?! 

Jeżeli zaś nikt „darmo* nie chce 
dać nic na powietrzną obronę 
państwa, niech — kupi bilet na 
dzisiejszy koncert! 

Niech dobrej, Śicznej posłucha 
muzyki. Śpiewać będzie w Lutni dziś 
wieczorem znakomita śpiewaczka pani 
Kozłowska - Ostaszewska a grać bę- 
dzie na fortepjanie p. Aleksander 
Wielhorski, którego Paryż rzęsiście 
oklaskiwał. 

Do Lutni na koncert dzisiejszy! 
Niech to będzie hasłem dla całego 
patrjotycznego Wilna, 

Doprawdy, chybaż miło służyć 
Ojczyznie — siedząc wygodnie w 
koncertowej sali z programem w ręku 
pełnym Moniuszki i Szuberta, Szopena 
i Rachmaninowa, Schumanna i Skrja- 
bina! 

Na koncert do Lutni dziś! Sypnij- 
my groszem Lidze Obrony Powietrz- 
nej Państwa! 
200040092400004400000006400000464 

Demonstracje Бетго - 
botnych przed Gminą 

żydowską, 
„  Wezoraj przed gminą żydowską zebrał się znaczniejszy tłum żv lów—bezrobotnych zasilany przez najroz na.iszego rodzaju włó- częgów. Wśród demoustrantów w jednej chwili rozeszła się pogłoska, iż Gmina ży: 

dowska otrzymała z Ameryki 100 tysięcy dolarów dla bezrobotnych żydów wileńskich. Wrzenie wśród zebranych wzrastało z mie nuty na minutę podniecane przez jakichś po- dejrzanych kręcących się w tłumie osobni- ków. Demonstranci przedostali sio do kan- celarji gminy i rozpoczęji awantarę, doma- gając się wydania im zamiast dotychczas wydawanego drzewa i środków żywnościo- wych—pieniędzy. W sposób brutalny kilku z przewódców tłamu oświadczyło, iž mogą 
za te pieniądze sami kupić sobie rzeczy, które im będą potrzebne — j natarczywie zażądało wydania im czeku do banka Buni- mowicza, gdzie rzesommo miały się znajdo- wać otrzymane z Ameryki dolary. Tiėma- czenia i perswazje nic nie pomagały. Lada chwila należało się spodziewać jakichś po- ważniejszych zajść. Nie mogąc uspokoić de- monstiantów, gminą zaprzestałą dalszego wydawania produktów żywnościowych I 0- pału i siłą usunęła demonstrantów z gma* chu gminy zamykając jednocześnie urzędo* wanie Wobec groźby lada chwila mogącej nadejść z Pomocą policji demonstranci, wśród których jąk już mówiliśmy kręciło się parę nawet bardzo podejrzanych osób — szybko się rozproszyli, Jak się dowiadujemy pogłoski 0 otrzymaniu przez gmiaę 1 ty- sięcy dolarów dla bezrobotaych żydów mia- sta Wilna są pozbawione podstaw i praw- dopodobnie rozsiewane przez osoby, któt rym zależy na wywołaniu zaburzeń 'i 22 kłócenia spokoju publicznęgo, (w).
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Miejski Kinematograń 
Kaka ek forte 0 
Kino Kameralne 

„Polonija“ 
tl. Mickiewicza 

se 

žė 
Kino-Teatr so E 

  

“ 
" L Pruža 

Mickiewicza 15, 

DZiŚ PRENJERĄ? 

| ва SKŁAD APTECZNY M 

Telefon 482 
vis a vis hotelu «St. Georges» 

Dziśjbędzie wyświe- 
tlany fliaa „Wędrowny еугК“ ш 

rzętach w 6 aktach. * 

opowieść smutna i we- 

SŁOW OG 

o ludziach i zwier 

lim: MAŁPA QO OCALIŁA, arcykomiczna farsa w 
Kasa 

* Początek 

Daiśl Genjalny twór znakomitego rež 

Lucrezia 
Liana Haid, Conrad Veidt, Albert Basserman, Wegener, Anita Berber, Salmonowa 

1 Na nadchodące Ś W LĘTA poleca: m 
e największy wybór 

perfumerji 
i kosmetyki 

Opłatki, szafran naturalny, 
nilja, cardamon etc. | | | 

Faiby, lakiery, maimurki do jaj. 

— — Geny najtańsze — — 

Wa” 

ef 

NEEBEBERSZZRAM 
GE Pieiwszorzędny na nowo odremontowany  MEZEMEM 

lace 
Centrum miasta 

Winda, Centralne ogrzewanie : 

Hotel 
ul. Wielka 47 

„Pa 
Telefon 495 

Pokoje — luksusowo umeblowane 

— miesięcznie — 
cenach. po tanich 

  

seansu; w ni 

  

w micdrieišioė godz. 2 m. 30. w powszednie dnie ód EE 30. 
żieją od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej. nzea 

CENA BILETÓW: wax z dodatkiem na pomoć bezieboinym. Parter 60 gr. Amfiteatr i balkon 30 gr 
Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego. 

DRODZENIA p.t. 

Borgia 
w rolach głównych.- 

"Największy 
reżyserji znakomitego ENRICO GUAZZONI 

„Helios“ žė „MESSALINA“ epoce 
2 sesje — 16 

Sąd Okręgowy w Wilnie 1 

dnia 16 lutego 1926 roku 

nia w Monitorze Polskim złożyli je w 
gowym w Wilnie lub zgłosili sprzeciwy. Nr. spr. 
Z. 165—25. 

w/z Sekretarza 

(—) podpis 

Obwieszczeni 
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wyd 

film jie upadek obyczajów w 
ezarów w Rzymie 

  

Obwieszczenie. 
| 4 Wydział Cywilny, 

Ogłasza, iż na żądanie Beiki Lejbowicza, decyzją z 
i postanowił: _wzbro- 

nić wszelkich wypłat z listów zastawnych Wileńskie- 
go Banku Ziemskiego, a mianowicie serji S-ej Nr. 
57635, 57626, 57652, 75284, 897202, nominalnej war- 
tości po 1000 rubii kazdy, serji 8-ej Nr. 19389, 18297, 
15430, 12096, 9743, 9742, 0741, 9740 8896, 8895 no- 
minalnej wastości 500 rubli każdy, tudzież wzbronić 
dokonywania że wszystkimi powyższymi tytułami ja- 
kichkolwiek tranzakcyj. Wzywa się przeto wszystkich 
roszczących prawa do wyżej wymienionych tytułów, 
aby w ciągu lat dwuch od daty pierwszego ogłosze- 

ns OSWALDA — Monumentalne arcydzieło z epoki 

Potężny dramat 
2 serje 

12 akt razem 

film świata! 

aktów razem. 

Sądzie Okrę- 

е. 
ział Cywilny, 

ogłasza iż na żądanie Konstancji Fedorowiczowej, de- 
cyzją z dnia 12 grudnia 1924 roku postanowił: wzbro- 

  

MANUFAKTURA 
MEBLE 

      

D.-H. FE. Mieszkowski oC = zacząc PM 2—99 

Punktualne i solidne załatwienie zleceń z prowincyi. 

kostjumy i 
ny ię dM 

ry salono-we, 
otomany. kozetki 
Szaty, stoły, kredensy i t. p. 

77727 7———————— 75755 TK STT 

Elefanty i pala © Jedwab, 
laterjały obiciowe. 

Łóżka angieiskie t-my Konrad Jarnuszkie- 
wicz i S-ka. — Krzesła wiedeńskie, garnitu- 

meble gięte, — Materace, 
własnej wytwórni, — 

ie i 
Fe ini 

ЕЛа 
w wielkim 

wyborae 

TANIO 

ma najdogodniej- 

szych warunkach 

nati 

  

  

SPRZEDAJE: 
KARTOFLE 

OWiES 
ŻYTO 
PSZENIC 
JĘCZMIE 
SERADELA 

  
  

DEMANDEZ 
aujourd'hui móme un abonnement de 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

KONICZYNA CZERWONA 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
od 160 k. Z DOSTAWĄ do DOMU, 

NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST OD PRODUCE NTÓw. 

WWUDWUWUWUWUWSNEWES 
ФФ оФФФ ФФ * 

Obwieszczenie. 

| 
"TTTTTTTTTITITTITTT VC 
SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
em KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIANŃ ec 

ZAWALNA I telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOWEJ telet. 4 — 62 

wy psychogra- 
tolog Szyler-Szkolnik 
opowie kim jesteś, 
kim być możesz ? 
Nacedii) charakter pis- 
ma swój lub aintere-- 
sowanej osoby, zako 
komunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. 
Otrzymasz szczegóło* 
wą analizę charakteru, 
określenie zalet, wad, 
zdo!ności, przeznacze- 
nie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 2 zł. 

Osobiście grzylmuję 
ой 12 — 7. Protokóły, 
odezwy, podziękowania 
najwybitniejszych  o- 

B sób stolicy. Warszawa, 
Psycho-Graiolog Szy” 

e iler-Szkolnik, Piękna 
| 25—3, 

| 
- Akuszerka 

W.Smiatowska 
zyjmuje оа god2. 
0 io, Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

    

  

2 pokoje 

Nr 71 (9081 

UWAGA! 
NA ŚWIĘTA 

Kapelusze, czapki, bie- 
liznę męską i damskę, 
krawaty, rękawicz- 

ki, wyroby skó- 
rzane i tryko- 
dowe, para: 
sole, laski 

i tp. 

Firme ©. KAUICZ 
Zamkowa 8. 
Telefon. 939. 

Sprzedaje po cenach 
konkurencyjnych, 

Okazyjnie do 

dua pianino 
Srhóder w dobrym 
stanie Hotel «Paiacep 
pok. 117. od 10—i2g. 

  

gubiony w czerwe 
cu lub lipcu 1924 

iewers, wyd. 
przez r. Zygmunta 
Kamieńskiego na imię 
Józefa Klemensa Kie- 
miaczyca, zam. we 
wsi Nawry gm. Mia 
dziolskiejj na sumę 
100 dolarów, unieważ- 

nia się. 
  

sariadowes 
st. Kol. repa- 

© trjanc jade 
kuje jakiejkolwiek pra- 
ty. Obarczony rodzie- 
uł. Bez żadnych środe 
ków do życia. Ul. Bu- 
kowa 15b Franciszek 

Kwieciński. 

  

Dom murowany 
z wolnem mieszka- 
niem 6 pokoi, front, 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w     nić dokonywania wszelkich iranzakcyj 
pół proc. 

serji 37-ej Nr. 216200, serji 

listów zastawnych Wileńskiego Banku 
Ziemskiego wartości nominalnej po 1000 rubli każdy 

38-ej Nr. Nr. 218953, 

Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. Wilnie 
przy ul. Wileńskiej Nr 28 m* 5 zamieszkały 

— zgodnie z art. 1030 U. P. C. podaje do 
wiadomości publicznej, że w dniu 31 go 

marca 1926 roku 0 godzinie 10 rano, w 

trois mois ABSOLUMBNT GRATUIT 
dune grande Revue Polytechnique 

mensuelle 

INGENIEURS %8 TECHNICIENS 

i wypłat z 4.i nem wejściem, łazien- 
ka, elektr. oświetlenie 
do wynajęcia. Pańsk wykie korzystne. 

х 15 2. zj Objekt bardzo do- 
chodowy. 

  

218954, 219053, 219054, 219055, wartości nominalnej Vous recevrez en móme temps franco 

  
Domy, wilie w 

balkon, wygody 
Do sprzedania za- 
raz. Warunki niez: 

umeblowane z oddziel* 

Dem Handi.-Kom 
sZACHĘT A» 
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» Amazonka w pustyni. 
Powieść. 

— Czy pan jest Iwanem Pawłowi: 
czem Tokarowym?— zapytała, a głos 
jej miękki zadźwięczał jak muzyka w 
rozrzedzonem powietrzu górskiem. 

Czy była piękną? Nie myślał o tem. 
Nienawidził ją w tej chwili za to, że 
się wdzierała w jego życie, zmieniając 
zwykły tryb dnia, który stał się jego 

przyzwyczajeniem, | wydawało mu 

się niestosownem ukazanie się tej 
kobiety, a wobec kozaków krępującem 
4 żenującem. SE 

Lecz patrząc prosto w jej oczy, 
nie mógł nie zauważyć, że były to 
piękne, duże, ciemno - błękitne oczy, 

spogiądające śmiało z pod długich, 
czarnych rzęs. Nie były to oczy 
dziewczyny, były i miały 'one wyraz 

chłopięcy. Twarz o- pięknym owalu, 

była opalona i pokryta jasnym, deli- 

katnym puszkiem, Usta pełne wyra- 

żały upór i siłę charakteru. Delikatne 
nozdrza rozchylały się i drżały. Gęste 

ciemno -kasztanowate włosy były 

ukryte pod karakułową „papachą, z 

pod której wysuwały się niestorne 
ioki, które w ostatnich promieniach 

słońca przybierały ciepłe « odcienie 

bronzu. Była ślicznie zbudowana, 
cienka w pasie, o wysokich nogach, 

zręcznie zarysowujących się pod 

opiętemi butami. Karabin był diań 

widocznie zbyt ciężki, lecz bawiła 

się nim tak, jak bawiło ją wszy- 

stko i nóż i' nabóje, Widać było 
że zachwycona jest swem męskiem 

ubraniem, że się najwięcej boi, by 

nie wziąi ją za zwykłą pannę, bawią- 

cą się sportem, których tak dużo się 

ruchomego, 

składającego się z pianina i mebli, znajdu- 

jących się w cukierni «Świtezianka», osza: 
cowanego na gumę zł. 572. 

(—) podpis. * Komornik 
1 

spotyka na Kaukazie i Krymie. 
Iwan Pawłowicz 

wszystko. 

— Tak jest, odrzekł sucho, nie 
ruszając się z miejsca, nie zbliżając 
się do dziewczyny. Jestem esaułem 
Syberyjskiego pułku kozaków i do: 
wódcą Koldżatskiej stanicy. Co pani 
sobie życzy? 

Roześmiała się wesoło, pokazując 
przy tem białe, śliczne zęby. 

— Wiedziałam, że tak będę przy- 
jęta, zawołała. 

— Wybaczy pani, lecz ja nie mam 
przyjemności znać panią, 

— Powinienby pan raczej powie- 
dzieć:—nie poznaję pani, nie mogę 
sobie panią przypomnieć, 

Bezczelność tej kobiety oburzyła 
Tokarowa, powtórzył więc z uporem: 

— Nie, nie znam panią, Zz pew- 
nością. 

— A jednak,—odrzekła z jakimś 
smutkiem w głosie,—jesteśmy nawet 
krewni. Czy nie pamięta pani szalo- 
nej Fanni, z którą bawił się pan bę- 
dąc chłopcem, w majątku ojca jej, 
kuzyna pańskiego, na stepach Zado» 
nieckich, Jestem więc siostrzenicą 
pana, и 

Twarz Iwana Pawłowicza zachmu- 
rzyła się jeszcze bardziej, przy tej 
wiadomości. ., .... Ч 

„Krewra, siostrzenica, z całym 
wozem gratów, cóż ona chce odem- 
nie, co myśli tu robić?* Myślał z 
rozdrażnieniem, wyciągając rękę na 
powitanie. Silnie po męsku uścisnęła 
podaną dłoń. : 

— Widzę, że mój przyjazd nie 
sprawia tu radości. 

— Ale, Teodozjo Mikołajewówno... 
zaczął, lecz przerwała go, | 

— Żadnych „ale* Iwanu Pawło- 

zauważył to 

(—) F. Legiecki,   

  

    Kosztorysy na kazde żądanie wysy- 
ła natychmiast. 

wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują, Człowiek o ka-     miennem sercu wyszedtby z tego 
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wiczu. Bardzo proszę nazywać. mię Koldżat przewiduje się tylko miej. zaprowadzę panią do jej pokoju — 
Fanni, jak dawniej, Proszę się z tym 
faktem pogodzić—zamieszkam tutaj... 

— Ależ przepraszam... 
— Tak się złożyły okoliczności, 

Tutaj skierował mię ojciec, umie: 
„rając. : 

— Jakto, więc Mikołaj Teodoro- 
wicz umarł? 

— Przed pół rokiem. Majątek 
nasz zabrano, wszystko posprzeda- 
wałam. Mam pieniądze i, będę tutaj 
wiodła życie samodzielne i niezależ- 
ne. W niczem pana krępować nie 
będę. 

— Ależ, 
wówno... 

— Fanni— przerwała, 
| — Ale, Teodozjo... 

— Fanml—srożej jeszcze krzyk- 
nęła dziewczyna, a z oczu jej posy- 
pały się błyskawice, 

— Jakże będzie pani tu mieszkać, 
naco i dlaczego? 

— Czy konieczna jest etykietka? 
Drwiła z niego, chociaż był od 

niej dziesięć piawie lat starszy. 
— Tak, etykietka jest niezbędna i 

to nie dla mnie, lecz dla pani. 
— Jakie podłe myśli i pojęcia zo- 

ologiczne. ы 
— Ależ, Teodozjo Mikołajewówno. 

Fanni! — zawołała ze złością. 
Rozumiem to „ależ”*, Co powie świat? 
A gdyby to nie młoda dziewczy- 
na przyjechała, nie siostrżenica.. | 

— Jaka tam siostrzenica. Dziesiąta 
„woda po kisielu, — wirącił. 

— Wszystko jedno, to. do rzeczy 
nie należy. Więc jeśliby przyjechał 
siostrzeniec, a nie siostrzenica, sądzę, 
że byłby pan rad z tego.- Pomagałby 
w pracy. 

— Byłby oficerem, a zresztą na 

Teodozjo  Mikolaje- 

sce dla jednego. 
— Wszystko jedno, ale pan pew- 

nie poszukuje złota i poluje? 
— A pani może również ma za- 

miar zająć się polowaniem i poszu- 
kiwaniem złota? — zapytał ironicznie, 

— Cóż w tem śmiesznego? 
— Proszę mi wybaczyć, Teodozjo 

Mikołajewówno. 
— Fanni, poprawiła ze złością. 

Lecz on nie chciał nazwać ją tak, 
bał się by nie powstała między ni- 
mi poufałość i blizkość pokrewień- 
stwa, której postanowił uniknąć. 

Prawo gościnności zmusza 
mię przyjąć panią. Proszę uprzejmie. 
Kozakami się zajmę., A co do rzeczy... 
Sądzę, że dopóki się kwestja nie wy- 
jaśni, mogą one pozostać na wozie. 

— Bardzo uprzejma propozycja. 
Lecz zbytecznie pan się tem zajmu- 
je. Mam doskonały namiot angiel- 
ski, rozstawi mi go mój kałmyk, któ- 
rego tu przywiozłam, Oprócz waszych 
koż:ków, których, wbrew mej woli, 
narzucił mi (komendaat brygady. Czy 
ta rzeczka górska stanowi granicę 

a | i Chinami? 
— bak. 

— Więc ziemia chińska zaczyna 
się już w odległości śtu kroków 
stąd? 

— Tak jest. 
— Mam nadzieję, że Jego Cesar- 

ska Mość, Bogdychan chiński, .nię 
będzie miał nic przeciw temu, że 
skorzystałem z jego gościnności? 

„ — Nigdy się na to nie zgodzę. 
Mam pokój gościnny, w którym pani 
zamieszkać może. Zapiewałow! Iwan | 
Pawłowicz zawołał ordyhansa i kazał 
mu zagrzać herbatę i podać: kolację. 

— Zanim kolacja będzie gotowa, py kasztanowate jej włosy przybierały ; е . Ё 

Wydawca, Stanisiaw Mackiewicz — Reóskicr w/z Czesjaw Karwowski. — Oopowiedzialny 4a ogtoszenia Zenon Ławiński. 

) 

Kozacy rozpakowali rzeczy i przeno- 
sili je z wozu do pokoju gościnnego. 
Zapiewałow podał wodę do umycia. 
Iwan Pawłowicz chodził tymczasem 
wielkiemi krokami po werandzie i 
rozgniewany mruczał: „A to licho 
nadałol.. Siostrzenica, tam do djabła! 
Jaka tam siostrzenica! Bawiliśmy się 
razem w dzieciństwiel.. * A jednak, 
istotnie, bywał w domu jej ojca, lecz 
zapomniał już dawno o istnieniu tej 
małej dziewczynki. „Nie miała baba 
kłopotul.. Żegnajcie teraz polowania 
i poszukiwania złota i wycieczki po 
tajemniczych rozpadlinach i wodo: 
spadach, po górach na których noga 
europejczyka nie stanęła! * 

„Nie, muszę się z nią rozmówić, 
wytłómaczyć całą niewłaściwość i 
niemożliwość pobytu młodej dzie- 
wczyny w Koldžacie“. 

I. 

Zapiewałow ustawił na niena- 
krytym obrusem stole niebieskie, 
emaljowane czajniki i szklanki, przy- 
niósł grubo pokrajaną na talerzu kieł- 
basę, kawał zimnej baraniny, z niea- 
petycznie sterczącą kością i chleb. 
Wyglądało to biednie i nieporządnie. 
Postawił też lichtarze ze šwiecami, 
łecz dla uniknięcia dokuczliwych me- 
szek nie zapalono ich. 

Fanni weszła w tymże podróżnem 
ubraniu do gabinetu. 

. — Czy można powiesić? — zapy: 
tała, pokażując karabin i gwoźdź w 
ścianie, naprzeciw drzwi. 

— Prośszę—odrzekł chłodno. | 
Ruchem. zręcznym zrzuciła karabin 

z ramion i, razem z papachą, powie- 
sita go na ścianie. Przy świetle lam- 

kawe datki przyjmuje Adm. «Słowa». Trocka3 tel. 757. 

GBZERBEMEZEAZEME 

odcienie starego złota; ciężyły jej wi” 
dać na głowie, wstrząsnęła nią 
ciężkie warkocze opadły na ramiona 
okrywając aromatycznemi, złote 
zwojami. 

— Herbata podana na ij 
—zaprosił Iwan Pawłowicz, otwiera: 
jąc drzwi. 

— Boże, jąk cudnie! — zawoła 
wychodząc na werandę, — Jakie powi 
trze czyste, aż w uszach dzwoni, N. 
jakiej wysokości jesteśmy? 

Dwie i pół wiorsty nad pozio 
mem morza. 

— Wspaniały, przepiękny kraj 
braz!.. 

Kilku nagłemi urwiskami, prost: 
padłemi ścianami skał szeregiem har 
monijnie złączonych łańcuchów skal 
nych, schodziły góry Ałatauskie k 
dolinie rzeki Tekesa. Dolina ta, ok i 

  

niona o tej porze kłębami mroku 
mgły, zdawała się bezdenną. Gdzieś 
daleko, daleko na wschodzie, przerzyj 
nały tę dolinę góry swemi czarnenii 
kłami. Z poza nich wychylało się du? 
że, czerwone oblicze księżyca, zaru* 
mienionego wstydliwie, nie rozšwie“ 
tlającego jeszcze mroku. W miarę, j 
się podnosił bladł, stawał się srebrn 
i malai, | niby balon ostrożnie pusz 
czony w górę zwolna i uroczyści 
podnosił się nad odległemi górami 

„płynął wśród pobladłego zgęszczone” 
go błękitu nieba. Drżąca nad rzeką 
dolinie mgła napełniła się srebrem 
mienić się zaczęła jak drogocenna Ja: 
ma zmiennemi tonami opalu. Gdzi 
błysło samotne ognisko,a wzrok pod 
nieconej fantazji zaczynał tworzy 
zaczarowane obrazy baśni wscho! 

niej. : 

"(D. C. N.) 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23.


