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Paryż, 23 marca 

W jednym z najpiękniejszych Sa- 
lonów Luwru, służącym za gabinet 
dla kolejnych ministrów skarbu Fran- 
cji łamie głowę p. Raoul Póret nad 
poprawą francuskich finansów. Wspo- 
mina niewątpliwie aż nadto często 
swoich poprzedników... W ciągu nie- 
spełna roku, ilu ich kolejno przy tem 
oto biurku zasiadało w tym oto ga- 
bineciel Pan Clćmentel, pan de Mon- 
zie, pan Caillaux, pan Painlevć, pan 
Bonnet, Louclieur, Daumer... A żad- 
nemu z nich nie powiodło się zatrzy* 
mać i osadzić Francji nad brzegiem 
przepaści. Teraz bierze się do dzieła 
p. Póret. Może będzie szczęśliwszy? 
Szczęść mu Panie Bożel Złożył już 
lzbie deputowanych swój projekt 
sanacji skarbu. Powiadają, że projekt 
nie tęgi. Lecz ma p. Póret na to ar 
gument ogromnie dający do myślenia. 
Jeżeli — powiada — dalej zwlekać z 
ratowaniem Francji finansów, docze- 
kamy, jak amen w pacierzu, inflacji. 
Więc, co jest lepsze? Czy odrzucić 
projekt rządowy i lecieć prościutko 
w nieuniknioną inflację czy też pró: 
bować — póki czas jeszcze! — rato- 
wać finanse przy pomocy co naj- 
rychlej zrealizowanego projektu rzą- 
dowego, choćby nie był bez „ale*? 
l p. p. deputowani i senatorowie 
skrobią się w głowę. Może w samej 
rzeczy chwycić się jak deski zbawie- 
nia projektu pana ministra Pćreva? 

P. Póret, jak ów Scipio na rui- 
nach Kartaginy, stoi wobec kupy 
gruzów... wszystkich dotychczaso- 
wych projektów finansowych. Od 
roku nie przestano gruchotać jedne- 
go po drugim. Czyżby projekt i p. 
Póreta miał ledz rozbity, na tę tra- 
giczną kupę? 

Paryski „Le Journal“ delegował 
swego współpracownika p. Marce- 
lego Coulauda na wywiady do przed- 
stawicieli wszystkich warstw i sfer 
rosyjskiej emigracji przebywającej we 
Francji—z okazji jej organizowania się 
właśnie w jeden obóz antibolszewic: 
ki aby nie wyrazić się monarchiczny. 
Niewiem jak gdzie indziej ale w Pa- 
ryżu emigracja rosyjska z roku 1917 
paru następujących lat cieszy się 

wcale dobrą opinią. Francja nietylko 
ją toleruje. Hoduje ją—na wszelki wy- 
padek. 

Pierwszego odwiedził dziennikarz 
francuski pułkownika b. gwardji ce- 
sarskiej którego nazwisko pisze jakoś 
mocno.... egzotycznie: Wolorf. Chyba 
błąd drukarski? 

— Bolszewizm — mówił pułko- 
wnik — podszywa się pod Rosję. 
Prawdziwa, prawa Rosja — tu! Na 
emigracji. Taim w Moskwie — inter- 
nacjonał, z którym Rosja nigdy nie 
miała nic wspólnego. ' Bolszewizm 
świetnie opisał i wymalował Henri 
Bóraud (w ogromnie popularnej książ- 
ce «Ce que j'ai vu A Moscou?») 
Ale powtarzam: bolszewizm to nie 
Rosja, o nie! Trzysta tysięcy Rosjan 
przebywa obecnie w Paryżu i okoii: 
cy. Po większej części są to rozbitki 
b. armij monarchicznych Denikina, 
Wrangla Dalej arystokraci, generali- 
cja armj cesarskich... Ten garson 

okrutnie niezgrabny w małej kawia- 

rence tłukący szkło to książe G. Ma 

w żyłach krew cesarską. Księżna W. 
na służbie jest w szpitalu... Generało- 
wie pracują jak prości robociarze; są 
enerałowie rosyjscy wśród .parysys* 
ich szoferów. Niektórzy nasi byli 

ministrowie, byli mężowie stanu uro- 
śli duchem na emigracji. Tacy; Tre- 
pow, Kokowcew. Cesarz Mikołaj ll— 
mówił pułkownik — gdy mu  dora- 
dzano zawrzeć z Niemcami pokój 
separatystyczny, rzekł: «Niech mnie 
rychlej ręka uschnie niż żebym miał 
zdradzić Francję!» My też, rosyjscy 
monarchiści, mamy dwie ojczyzny: 
Rosję i Francję. Oto mój syn. Wy- 
chowuję go na Francuza. Uczy się 
w lycee Condorcet. 

Zobaczymy co inni powiedzą. P. 
Coulaud zapowiada wywiad u Milu- 
kowa i Kiereńskiego. | 

Tymczasem lada dzień ma uka- 
zać się przekład francuski książki na- 
pisanej i wydanej w Moskwie przez 
17 byłych wyższych oficerów armij 

cesarskich. Książka, bogato doku- 
mentowana, ma za zadanie dowieść, 
że każdy rząd francuski od roku 1892 

o 1917-ty podtrzymywał aljans z 
dsją wyłącznie i jedynie w  intere- 

sie.. rewanżu nad Niemcami. Morał 
ten, że obecny rząd rosyjski. nic 
nie winien Francji. Francja pożyczała 
Rosji miljony i miljardy ..we wła- 
snym „interesie! 

Nie trzeba bardziej typowo-bol- 
szewickiej argumeniacji i logiki. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 

     

    

z sylką pocztową 4 zł. 
P. K.0. Nr. 80259 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

r S БТИНК ЕСО 

Zjazd emigracji rosyjskiej. 
W dniu 4-go kwietnia b. r. roz- 

poczną się w Paryżu obrady ogólno 

emigracyjnego rosyjskiego zjazdu t. 

zw. „Zarubieżnawo Sjezda*. Będzie 

to wypadek w życiu emigracji rosyj- 
skiej w ciągu lat ośmiu doniosłej 
wagi. Inicjatywa zjazdu wyszła z pra- 
wicowych kół emigracji grupujących 

się dookoła dziennika „W ozrożdienie*, 

na czele którego stoi P. B. Struwe. 
Zadaniem zjazdu będzie zjednoczenie 
całej emigracji rosyjskiej rozproszo- 

nej w Europie w celu walki z bol- 
szewikami, oraz wybór wodza. Zjazd— 

jak to podkreślają jego organizatorzy — 

nie ma żadnego zabarwienia politycz- 
nego, chodzi bowiem o zjednoczenie 

emigrantów w jedną organizację, któ- 
ra posiadając własną reprezentację 

nawiąże stosunki ze wszystkiemi pań- 
stwami i Ligą Narodów oraz obmyśli 
skuteczne środki walki z bolszewiz- 
mem. Jednakże ponieważ inicjatywa 
zwołania zjazdu wyszła z kół prawi- 

cowych, już podczas pierwszych przy* 

gotowań, lewica emigracyjna na czele 

z p. Milukowym, Czernowym i Kus- 
kową ustosunkowała się negatywnie, 

a nawet rozpoczęła agitację przeciwko 

organizatorom zjazdu. Mimowoli na- 

suwa się tu uwaga, że dzieje emigracji 

rosyjskiej podobne są do dziejów naszej 
emigracji paryskiej, kiedy walki par- 
tyjne pochłaniały najlepsze siły i u- 

tworzenie wspólnego frontu było 

niemożliwością. Jest widocznie w tem 

coś z dziejowej Nemezis. Ale po- 

wróćmy do zjazdu emigrantów rosyj- 

skich. 

Organizacja zjazdu polega na tem, 
że wszystkie związki lub -rzeszenia 
emigranckie wysyłają na zjazd swych 

delegatów, masy zaś niezorganizo- 
wane przeprowadzają wybory na ze- 
braniach. Zebranie takie odbyło się 
również niedawno w Wilnie. Nie dało 

ono rezultatów, ponieważ wzięła w 

niem udział znaczna liczba Rosjan 
nie emigrantów, a obywateli państwa 

Polskiego i w ten sposób wybrani 
delegąci nie mogą reprezentować emi- 
grantów na zjeździe. Wobec takiego 
stanu rzeczy grupa emigrantów zało- 

żyła protest i w dniu dzisiejszym od- 
będzie się ponowne zebranie, na kt6- 

rem nowe wybory zostaną przepro- 
wadzone. Organizatorzy zjazdu kładą 

wielki nacisk własnie na ten fakt, 

aby zjazd który się odbędzie, repre- 

zentował istctną emigrację i nie było 

tam przedstawicieli mniejszości rosyj- 
skiej z jakichkolwiek państw. 

Jeżeli chodzi o emigrantów rosyj: 
skich w Polsce, to mamy tu do czy- 
nienia z większością niezorganizowa- 

ną. Akcją wyborczą zajął się p. Sie- 
mionow, prezes komitetu rosyjskiego 
w Warszawie. Ogółem emigranci ro- 
syjscy w Polsce wyszią na zjazd 10 
delegatów. Należy przytem zaznaczyć, 
że istniejąca w Warszawie nieliczna 

grupa emigrantów zrzeszona w związ- 

ku  radykalno demokratycznym na 

czele 'z pp. Butienko, Fiłosofowem, 
Arcybaszewem wraz z dziennikiem „Za 

Doktor 

zmarł dnia 26 

Antoni Hołówko 
Medycyny 

członek i b. Wice Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 

Polaków w Wilnie 

Swobodu* ustosunkowuje się do 
zjazdu negatywnie. 

W związku z wyborami  delega- 

tów z Wilna mieliśmy możność roz- 

mawiać przed paru dniami z jednym 

z organizatorów zjazdu. Rozmówca 
nasz zapytany o stosunek rozmai- 

tych grup emigracyjnych do zjazdu i 

hasła wyborów delegatów Oraz na- 
stroje mas emigracyjnych podkreślił, 
iż lewica emigracyjna nie wzięła pod 
uwagę żywiołowego wprost dążenia 

mas emigracyjnych do konsolidacji Sił, 

które należy zaznaczyć  związa- 

ne jest z imieniem w. ks. Mi- 

kołaja Mikołajewicza, cieszącego się 

ogromną popularnością. Następnie 

obawa pozostania w mniejsžošci 
zdecydowała o nieprzychylnym  sto- 

sunku lewicy do idei zjazdu, Jeżeli 
chodzi o hasła wyborów, to wszę* 

dzie one odbywają się pod egidą 
zjednoczenia i obioru na wodza w. 

ks. Mikołaja Mikołajewicza. 

A jaki, jest stanowisko grupy w. 

ks. Cyryla Włodzimierzowicza wobec 
zjazdu—zapytaliśmy z koleji? Przede- 
wszystkim grupa ta — odparł nasz 

rozmówca—nie jest ani liazna ani po- 

pularna. Początkowo wahała się czy 

brać udział w zjezdzie, jednakże os* 

tatnio zdecydowała się i udział jej 
jest zapewniony Poza lewicą w zjez* 
dzie wezmą udział wszystkie istnieją: 

ce organizacje emigracyjne rosyjskie 
wraz z masą emigrantów niezorgani- 
zowanych, których dokładna liczba 
nie jest znana. Pierwszym właśnie 

rezultatem zjazdu, dziś już można 
to powiedzieć, napewno będzie prze- 
prowadzenie rejestracji * emigrantów. 
Sądząc z wyników przeprowadzo- 

nych wyborów nastroje na zjezdzie 

będą przeciwne powracaniu do Bol- 

szewji i zjazd niewątpliwie wypowie 

się za w. ks. Mikołajem Mikołajewi- 

czem jako wodzem emigracji, który 

poprowadzi do zwycięskiej walki z 

bolszewizmem. O formach tej walki 
w chwili obecnej trudno mówić — 
o tem zadecyduje zjazd, Jeżeli cho” 

dzi o orjentacje kół emigracyjnych 
w związku z walką z bolszewikami, 

to w ostatnich czasach zyskuje dużo 

zwolenników orjentacja anglo-niemiec- 

ka, jednakże dawna orjentacja fran- 

cuska jest również popularna. Oczy- 

wista, że orjentacje wiążą się Ściśle 

z formą walki o oswobodzenie Oj- 

czyzny i wobec tego trudno a priori 

mówić która z nich ma więcej szans 
urzeczywistnienia. 

" Powracając do zjazdu muszę pod- 

kreślić jego znaczenie praktyczne dla 
rzesz emigrantów pozbawionych ©- 
pieki. Komitet nansenowski nie stoi 

na wysokości zadania i emigranci nie 

są z jego zadowoleni. Stała repre- 
zentacja którą wyłoni zjazd sprawy 

te ureguluje i zapewni opiekę zda- 

nym często na łaskę losu emigran- 

tom. 
SZ. 

   
marca 1926 r. 

O czem zawiadamia Kolegów 

Zarząd 
Stowarzyszenia. 

‘   

ODDZIALY: 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASEAW — ul. 3-g0 Maja 64'' 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIEGWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — wi. Majora Mackiewicza 63 

za tekstem 10 groszy. 

Równowaga. budżetu francuskiego. 
Przed'31 marca, 

PARYŻ, 27.IIL. PAT. Rada ministrów zaaprobowała jednomyślnie 
expose ministra finansów Pereta, mając przytem nań uwadze możliwość 
osiągnięcia porozumienia, dla którego Minister gotów jest podjąć nowy 
wysiłek, zmierzający do znalezienia kompromisowego sposobu zrównowa” 
żenia budżetu przed 31 marca. Po posiedzeniu minister Peret oświadczył 
przedstawicielom prasy, że dalsze trwanie dotychczasowej sytuacji jest 
niemożliwe, gdyż najdrobniejszy wypadek spowodować mógłby fatalne 
następstwa. 

Sojusz Polsko-Rumuński. 
BUKARESZT. 27. ill. Pat. (Rador) W dniu wczorajszym został tu 

podpisany przez ministra spraw zagr. Ducę oraz posła nadzwyczajnego 
i ministra pelinomocinego Polski Wielowieyskiego traktat sojuszu pomię- 
dzy Rumują a Polską 

Rozwiązanie parlamentu rumuńskiego. 
Premjer Bratianu ustępuje, 

_ , BUKARESZT, 27. lll. Pat. Na odbytem wczoraj posiedzeniu Rady 
Ministrów postanowiono, że dziś o godz 16 Bratianu odczyta w Izbie 
orędzie w sprawie zamknięcia parlamentu. O godz. 18-ej premjer wręczy 
królowi dymisję gabinetu. W kołach politycznych przewidują możliwość 
utworzenia przyszłego gabinetu przez partję narodową pod przewodnic- 
twem Manui. * 1 

Walka z nierządem. 
Uchwały komitetu zwalczania handlu kobietami i dziećmi. 

„GENEWA 27 Il. PAT. Komitet zwalczania handlu kobietami i 
dziećmi zakończył swe prace powzięciem szeregu uchwał dotyczących о- 
pieki nad prostytutkami, wychodzącemi z domów publicznych, wydalania 
z kraju prostytutek, waiki z pornografją, opieki nad emigrantkami, wresz- 
cie propagandy. Referentem dwuch spraw, a mianowicie wydalania pro- 
po z kraju Oraz propagandy został wybrany przez aklamację Sen. 
oshner. “ 

„ Dazialalnošė paūnstwa polskiego w dziedzinie zwalczania handlu ko- 
bietami i opieki nad niemi znalazła w uchwałach zjazdu specjalne uznanie. 
W szczególności powołanie do życia brygady kobiet policjantek zostało 
wskazane innym państwom, jako wzór do naśladowania. 

Abd'El-Krim rozpoczyna kroki wojenne. 
PARYŽ, 27.ill. Pat. „Journal“ donosi z Rabatu, że rada wojenna 

pod przewodnictwem Abd El-Krima postanowiła rozpocząć kroki wojenne. 
Dwie dywizje Riifenów wyruszyły na front. Abd.El-Krim rozporządza po- 
dobno znaczną ilością samolotów. 

Taryfy celne pomiędzy Litwą i Łotwą. 
KOWNO. 27. Ill. Pat, Sejm ratyfikował podpisaną w dniu 14 gru- 

dnia ub. r. w Rydze deklarację w spiawie zastosowania minimalnych taryf 
celnych w obrocie towarowym pomiędzy Litwą a Łotwą do czasu zawar- 
cia traktatu handlowego między temi państwami. ‚ 

Krwawe starcie na granicy sowiecko lotew- 
skiej. 

Z Rygi donoszą: dn. 25 b. m. na granicy sowieckiej, w bliskości stacji 
Ritupe, uzbrojona banda, która przybyła z Rosji, dokonała napadu na poste- 
runek łotewskiej siraży granic'nej. jeden żołnierz ranny, Zachodzi możliwość, 
że napadającymi byli żołnierze sowieccy. 

Przygotowania do nowego napadu na odcinku 
Podgajskim, 

W dniu wczorajszym oddziały graniczne KO.P. zauważyły niezwykłe 
ożywienie oddziałów wojskowych litewskich po tamtej stronie granicy. Skon: 
statowano, że do granicy naszej podciągnięte zostały znaczniejsze oddziały 
szaulisów. uzbrojonych w krótkie karabinki igranaty ręczne systemu niemiec- 
kiego. Prócz tego do Kiernowa przybyły dwa działa artylerji oolowej 

Wywiad ustalić iż dowódca odcinku litewskicgo lejtenant Wielunas otrzy: 
mał instrukcję iżby w dniu I kwietnia, po uprzedniem ściągnięciu sił, pono* 
wić próbę zajęcia lasu iodgajskiego. (w) 

Swietokradziwo w kościele OO Bernardynów 
w Krakowie. 

WARSZAWA, 27. III. (fel. wł. Słowa). Z Krakowa donoszą: Nocy dzisiejsze 
niewykryci złoczyńcy dokonali zvchwałej kradzieży wotów z ołtarza św Tere. 
sy w kościele OO Bernardynów. Ogółen skradziono 7 drogocennych pier. 
ścieni i kilka złotych i srebrnych zegarków z oszklonej szafki przy ołtarzu. 
Policja prowadzi dochodzenie. 

e 6. й 

Dr med. Antoni HOŁÓWKO 
kawaler orderu Polonia Restituta, filister K. Polonia 

   

    
    

  

zmarł dnia 26 marca r.b. o godz. 6 wiecz. \ 

Pogrzeb odbędzie się dn. 29 marca o godz. 4 pp. z domu żałoby (Zawal- 
na 11) na cmentarz ewangielicki, 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

Konwent i Filistry Polonił. 

  

PES 

& .р. 

Antoni Hołówko 
Doktor medecyny, kawaler orderu Polonia Restituta 

Zmarł po ciężkich i długich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentemi 
dn. 26 marca 1926 roku w wieku lat 61. 

    
    

    
   

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby Zawalna 1l m.1 na cmem 
tarz Ewangielicko-Retormowany odbędzie się w poniedziałek dn. 29 тач 
ca o godz. + pp я 

Nabožefistwo żałobne odbędzie się dn. 30 marca o godz, 10 rano w 
kościele dw Jk sa 

czem zawiadamiają 
Żona, córka i rodzina. 

_NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
" NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 ; 
STOLPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewcza 24; 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy o na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
Kronika reklamowa ‹ 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 próc. drożej. 
lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

  

Ut. 
Poleca 

Najiep- czekoladki 
Marcepany 

WIELKA 42 

w 108 
odmianach 

Wielki z niespo: 
wybór J A J E K dziankami 

KARMELKOW 
Dużo nowości,     
  

Sejm i Bząd. 
Kryzys gabinetowy zažegnany 

WARSZAWA, 27 III. (żel. wł. Słowa) 
Stronnictwa koalicyjne ZLN, N+R, 
Ch D i Piast przyjęły formułę kom: 
promisową zaproponowaną przez 
premjera Skrzyńskiego polegającą na 
tem, że urzędnikom zostanie na pierw- 
szego kwietnia wypłacone uposaże- 
nie w ten sposób, iż cztery niższe ka- 
tegorje otrzymają według skali grud- 
niowej, reszta zaś otrzymają pensje 
jako zaliczkę w rozmiarach: uposaże- 
nia z pierwszego marca z tem, że w 
ciągu kwietnia sprawa uposażenia 
urzędników zostanie załatwiona. Jedy- 
nie klub P.P.S dotychczas nie udzielił 
definitywnej odpowiedzi na propozy- 
cję powyższą. Jak sądzą w kuluarach 
sejmowych kiub P.P.S. nie będzie 
przedłużał kryzysu i formułę premje- 
ra Skrzyńskiego zaakceptuje. Załatwie- 
nie sprawy uposażenia urzędników 
nie zlikwiduje jednakże rozdźwięków, 
jakie powstały w łonie koalicji ponie- 
waż postulaty wysunięte przez P.P.S 
nie spotkały się z pozytywnefń zała 
twieniem ze sironyinnych stronnictw 
wchodzących w skład koalicji. 

W kołach urzędniczych formuła 
kompromisowa premjera Skrzyńskie" 
go wywołała pewne odprężenie sy: 
tuacji. 

Przygotowywanie pozycii. 

WARSZAWA, 27. III. (żel. wł. Słowa) 
W nadchodzącym tygodniu odoędzie 
się korferencja przedstawicieli koła 
żydowskiego z członkami rządu. W 
konferencji tej wezmą udział: premier 
Skrzyński, min. St. Grabski i mum. 
Osiecki. Omawiane będą zagadnienia 
oświatowe oraz ustawa przemysłowa, 
którs zdaniem posłów żydowskich 
godzi w interesa kupców żydów. 

  

Polski Skład Apteczny 
EUGENJUSZA 

KUDREWICZA i Ski 
w Wilnie przy uł. Adama 

Miekiewicza Nr. 26. 
Poleca w dużym wyborze: perfumy 

i kosmetykę 16žnych firm, środki 
: lecznicze i odżywcze. 

Artykuły gospodarcze: far Ty 
lakiery do jaj, opłaiki, szafran, wanilja, 
kardamon i i. d. Ceny umiarkowane. 

WEZESEBZKSRZSS 

Pour les fetes 

de paques. 
W cela udostępnienia książek francuskich 

na.okres Świąteczny ceny ich zostały da 

duta 15 kwietnia r. b. włącznie znacznie 

obniżone w 

KSIĘGARNI 

Stowarz. Nauczycielstwa Polskiego. 
  

  

DEMANDEZ 
aujourd'hui móme un abonnement de 
trois mois AB30LUMENT GRATUIT 
A une grande Revue Polytechnique 

mensuelle | 

INGENIEURS 8 TECHNICIENS 

Vous recevrez en móme temps franco 
la brochure „Le Rėgne @е 
L'Electricitć”, qui vous donnera le 
moyen d'occuper A brei dėlai une 
brillante  śituation dans le waste 
domaine de i'Electrotechnigue. Ecrivez 

aujourd'hui móme 4 

INGENIEURS ET TECHNICIENS 

40, r. Denfert-Rochereau, PARIS. 

    

    

  

   
    

  

 



    __ nieodzowną, 

ECHA KRAJOWE 
  

Fałszerze czerwońców 
przed sądem. 

— Korespondencja Słowa — 

Nieśwież 26 marca. 

W dniu 22 marca 1926 r. Sąd 
Okręgowy w Nowogródku na sesji 
wyjazdowej w Nieświeżu rozpozna- 
wał sprawę przeciwko Adolfowi Ja- 
žwinskiemu, Ignacemu Loginowiczowi 
i Wawrzyncowi Boszczykowi, oskar- 
żonym z art. 51. 430 cz, I, K. K. o 
puszczanie w obieg faiszywych ban- 
knotów sowieckich 5-cioczerwońco- 
wych. Według aktu oskarżenia w dn. 
26 lipca 1925 r. na terenie m. Stołpce 
ujawnione zostały u różnych osób 
fałszywe 5-cioczerwońcowe banknoty 
w ilości 8 sztuk.—Prowadzone w tej 
sprawie dochodzenie przez st. przo* 
downika Wieczorka i komisarza Da- 
glisa ustaliło, że banknoty powyższe 
zostały puszczone w obieg przez 
kelnera bufetu st. Stołpce, Boszczyka, 
i mieszkańca m. Horodzieja Łogino- 
wicza. Łoginowicz przyznał się, że 
banknoty te otrzymał w większej 
ilości od Jaźwińskiego z Niešwieža 
celem puszczenia w obieg po 20 zł. 

. za jeden banknot 5.cioczerwońcowy. 
Zbadany na przewodzie sądowym 

asp. Puchalski stwierdził, że Jaźwiń- 
ski zwierzył się mu, że banknoty ро- 
wyższe są falsyfikatami. wykonanymi 
w Gdańsku, gdzie sprzedawane są 
po cenie 3 ruble za czerwoniec, na- 
tomiast w Moskwie kfirs wynosi 
9 rubli; również asp. Puchalski usta- 
lit, że w dniu 27 czerwca 1925 r. Jaź: 
wiński otrzymał większy „transport“ 
fałszywych banknotów, Oskarżeni Jaź: 
wiński i Boszczyk do winy nie przy- 
znali się, Łoginowicz zaś ukrył się i 
w stosunku do niego Sąd postanowił 
sprawę wydzielić i rozesłać za nim 
listy gończe, 

Biegły Tomaszewski orzekł, że 
ujawnione banknoty w ilości 8 sztuk 
są falsyfikatami niewiadomego po 
chodzenia, 

Po wysłuchaniu przemówienia pod- 
prokuratora Kałapskiego i wyjaśnieniu 
oskarżonych Sąd w składzie prze: 
wodniczącego Sądu p. Wójcickiego i 
sędziów pp. Pawlucia i Górskiego 
skazał Jaźwińskiego na karę więzie- 
nia (domu poprawy) przez 2 lata, 
Boszczyka na karę więzienia (domu 
poprawy) przez 1 rok. Na wniosek 
podprokuratora obaj oskarżeni zostali 
zaaresztowani i tymczasowo osadzeni 
w areszcie miejskim w Nicświeżu. 

z. D; 
NOWOGRÓDEK. 

—(wp) Inauguracyjne zebranie 
Rady "Miejskiej, Po trzech latach 
nieistnienia w Nowogródku Rady 
Miejskiej, zawitał dzień 22 marca br. 
w którym nowowybrana Rada odbyła 
swe inauguracyjne zebranie. | 

Powstała ona w bieżącym roku 
rzeczywiście pod szczęśliwą gwiazdą 
Raz dlatego, że stała się dla miasta 

powtóre zaś z tego 
względu, iż wyłoniła się z prawdzi- 
wej zgody i jedności całej ludności 
miasta. 

Zebranie, zaszczycone obecnością 
pp. Wojewody generała Januszajtisa, 

UWAGA! NA ŚWIĘTA 

Kapelusze, czapki, bie” 
liznę męską i damską, 

, krawaty, rękawicz- 
ki, wyroby skó- 
rzane i tryko* 
towe, para* 
sole, laski 

i t.p. 

Firma O, KAUICZ 
Zamkowa 8. Telefon 939. 

Sprzedaje po cenach 
konkurencyjnych, 
  

    

(Dokończenie), 

W pierwszym okresie seansów 
należały do najpospolitszych obja- 
wów: objawy ruchowe  (telekinezja) 
oraz t, zw. aporty czyli transfery t. j, 
przynoszenia uczestnikom seansu 
przedmiotów znajdujących się nietyl- 
ko w pokoju seansowym lecz i po 
za nim. (*). W trzecim okresie sean- 
sów te objawy osłabły a wzmogły 
się zjawy i materjalizacje. 

Krótko mówiąc zjawiały się na 
seansach postacie osób znanych z 
imienia i nazwiska, zmarłych i po: 
grzebanych pod wiadomą datą, Oto 
gen. Zaruski poznaje najdokładniej 
pochylającego się ku nieru, w świetie 
ekranu rosyjskiego generała Komaro- 
wa. 

— Komarow, 
gen. Zaruski. 

Twarz zjawy rozpogadza się, po- 
stać wyprostowuje się, ręka unosi 
się do czapki Salutując. Uczestnicy 
seasu widzą dokładnie poruszające 

774) Opowiadano mi o rzeczywiście nie- 
zwykłym aporcie na seansie z Guzikiem u 

*pp. Kamińskich w Warszawie, Uczestniczą: 
cemu w seansie Mieczysławowi Frenklowr 
«coś» przyniosło i wsunęło mu pod ałoń 

" spoczywający na stoliku: dwie fotogratje 
siańców z 1863-g0. było to w mieszka- 

miu pp. Kamińskich na placu Wareckim 
 fotografje znajdowały się — na Nowym 

wiecie, w mieszkaniu p. Frenkja, w albu- 
mie, zamkniętym w sake jego biurka, Wy- 
szło mi, niestety, z pamigoi spytač samego 

° p. Mieczyslawa Frankla jak si6 raecz miala, 

eto wy? — pyla 

„szenie wyborów do Rady, 

Vice- Wojewody M. Parfjanowicza, sta- 
rosty Józefa Jelinka, wyższych urzęd- 
ników Urzędu Wojewódzkiego oraz 
przedstawicieli duchowieństwa, zagaił 
burmistrz A, Czechowicz. 

Po uczczeniu przez obecnych pa- 
mięci zmarłego radnego S$, Lebiedzia 
przez powstanie, Burmistrz w  krót- 
kich słowach streścił obowiązki i za- 
dania, jakie ma przed sobą Rada Miej- 
ska. Kończąc przemówienie podzięko- 
waniem pp. Wojewodzie, Vice-Woje- 
wodzie i Staroście za udzielenie po- 
parcia staraniom miasta o przyšpie- 

za zaufa- 
nie, którem władze administracyjne 
darzą miasto, podkreślił, że tak Rada 
jak i Zarząd ożywiony jest szczerem 
życzeniem i silną wolą owo zaufanie 
stale potęgować przez racjonalną swą 
pracę, na pożytek miasta i ku chwa- 
le ojczyzny. 

W odpowiedzi na przemówienie 
p. Burmistrza imieniem władz pań. 
stwowych odpowiedział p. Wojewo- 
da generał M. Januszajtis, nawołując 
do wytężonej, zgodnej i zjednoczonej 
w zrozumieniu potrzeb miasta wspól- 
nej pracy całej Rady. 

W imieniu Rady przemówił radny 
p. Aleksiuk, podkreślając że najcen- 
niejszem wskazaniem dla prac Rady 
jest ta jedność, z której właśnie pwo- 
stała obecna Rada miejska. 

Na zakończenie uroczystości u- 
chwalono jednogłośnie wysłać na- 
tychmiast do p. Ministra Spraw We- 
wnętrznych Władysława Raczkiewicza 
depeszę treści następującej. 

„Inauguracyjne zebranie Rady Miej- 
skiej zwołanej w prastarym Nowo- 
gródku zasyła na imię p. Ministra wy- 
razy szczerego oddania radnych pra- 
cy ku dobru Ojczyzny, kraju i miasta, 
jak również daje wyraz swemu nie- 
zmiennie głębokiemu zaufaniu i czci 
do byłego Wojewody-Munistra, który 
złożył tak niespożyte zasługi dla do- 
bra ogólnego. Burmistrz A, Czecho- 
wicz*, 

Po krótkiej przerwie wyczerpano 
całkowicie porządek obrad podejmu- 
jąc szereg jednogłośnych uchwał w 
sprawach popierania szkolnictwa iin- 
nych. ; 

Pierwsze kroki swe stawia nowa 
Rada śmiało i pewnie Szczęść Boże 

jej pracy. 
W odpowiedzi na depeszę mini- 

ster Raczkiewicz przesłał drogą telegra- 
ficzaą rs ręce p. Czechowicza podzię- 
kowanie i życzenia owocnej pracy dla 
dobra wenólnie umiłowanej ziemi. 

GRODNO. 
— (w) Dalsze szczegóły kra- 

dzieży w Grodzieńskiej fabryce 
tytuniowej. W tych dniach policja 
grodzieńska aresztowała szereg O- 
sób podejrzanych o udział w kradzie- 
ży dokonanej swego czasu w  miej- 
scowej fabryce tytoniowej. 

Areszty to stoją w związku z 
przybyciem do Grodna przedstawi- 
cieli eksp. pol. z Warszawy, którzy 
przeprowadzili szczegółowe śledztwo, 
dające niebywały  materjał, — Ою 
stwierdzonem zastało iż w czasie 
kradzieży tytoniowej znikł strażnik 
fabryki niejaki |Hefer. W parę dni 
później policja warszawska ujęła po- 
dejrzanego szofera, który przewoził 
samochodem trup jakiegoś człowieka 
zamknięty w skrzyni. Szofera aresz- 
towano, tłomaczył się on iż Inie wie- 
dział co znajduje się w skrzyni, gdyż 
otrzymał ją z poleceniem przewie- 
zienia na dworzec, gdzie miał ją za- 
brać oczekujący tam jakiś osobnik, 
Sprowadzona żona zaginionego He: 
fera nie rozpoznała trupa z powodu 
zniekształcenia. Nie przeszkodziło to 
jednak policji aresztować szereg o: 
sób w sprawę zamieszanych. Naz: 
wiska osób aresztowanych i dalsze 
szczegóły ze względów zrozumiałych 
trzymanę są w tajemnicy. 

się usta zjawy i słyszą cichy jakiś 
szept... 

Tak opowiada redaktor „„Olosu 
„Prawdy* p. Wojciech Stpiczyń ski. 

Ktoś inny poznaje swoją zmarłą 
maikę, Inna zjawa skręca papierosy 
biorąc tytoń ze stojącego gdzieś w 
pokoju pudełka i wkłada je w usta 
uczestnikom seansu. Zjaw, które sa- 
me oświetlały siebie ekranem ogląda- 
no ogółem prawie 200. Często jakby 
cały pokój pełny był zjaw, ukazują 
cych się bądź kolejno bądź grupami. 
Wielokrotnie „przybywają* na seanse 
np. jakiś szlachcie starodawny — Но- 
rencki, jakaś  wywiadowczyni z cza- 
sów Kościuszki („Małgorzatka*), ka- 
pitan włoski Cesare Battisti, który 
obcował z uczestnikami seansu až 
38 razy, porucznik Topór « Kisielnicki 
etc, etc, 

Innym razem następuje materjali- 
zacja tylko cząstkowa. Tak np, pod- 
czas seansu w dn. 6 stycznia 1925 
niezwłocznie po zniknięciu zjawy 
jakiegoś zakonnika, „znów dał się 
czuć zapach ozonu — opowiada w 
swej relacji p. Jerzy Powalski — nad 
medcjum ukazały się światełka a za 
chwilę, nad stołem, na wysokości z 
1:/ą metra, ukazały się dwie ięce t.j. 
palce i dłonie aż do przegubu, cie- 
listo krwawego koloru, podobne do 
koloru ciała oświeconego przez żar 
palącego się ogniska. Ręce te wy: 
dzielały z siebie smugi czerwonawego 
światła. Po chwili zniknęły a nad 
medjum zaczęła zarysowywać się 
jakaś postać o zamglonych konturach, 

оОН С 

Dyskusja 0 Komisji sprad Zd0r. 
Sprawozdanie min. Skrzyńskiego przyjęto. 

OBRADY SEJMU, 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

Na wczorajszem posiedzeniu Se- 
natu sen. Karpiński (Ukr.) uzasad- 
niał nagłość w sprawie aresztowania 
10 osób w lokalu t:wa „Proświta” 
w Łucku. 

W sprawie tej zabrał złos mini- 
ster spraw wewsiętrznych Raczkie- 
wicz, który wyjaśnił, że wśród za- 
trzymanych 10 osób 6-ciu okazało 
się członkami partji komunistycznej 
zachodniej Ukrainy. Wobec tego nie 
może być mowy o zarządzeniu prze- 
ciwko T-wu Proświta. 

Po wyjaśnieniu tem Izba postano- 
wiła nagłość wniosku odrzucić i sam 
wniosek przekazać komisji admini- 
stracyjnej, poczem przystąpiono do 
noweli do ustawy o ochronie lokato* 
rów. Do noweli tej w głosowaniu 
przyjęto tylko poprawkę komisji, aby 
zwalnianie od opłaty komornego od 
mieszkań: dotyczyło tylko bezrobot- 
nych, słowa zaś „nie mających sub- 
lokatorów *— skrešiono. — Wszystkie 
inne poprawki odrzucono, 

„ Następnie Izba przyjęła w brzmie- 
niu uchwalonem przez Sejm projekt 
ustawy w sprawie uchylenia mocy 
obowiązującej art. 5 ustawy, wprowa- 
dzonej do ausrjackiej procedury cy- 
wilnej dnia 1 sierpnia 1895 r. 

Pozatem postanowiono zapowie- 
dzieć pewne zmiany do projektów 
ustaw o siosunkach służbowych na- 
uczycieli i o opłatach stemplowych. 
Wreszcie Izba przyjęła szereg popra- 
wek do projektu ustawy o zmianie 
niektórych postanowień ustawy no- 
tarjalnej, obowiązującej w okręgach 
sądów apelacyjnych w Warszawie, 
Lublinie i w Wilnie. Następne posie- 
dzenie we środę o godz. 4 po poł 

Znaczenie letnisk miej- 
skich na Kresach. 
Stan gospodarki na Kresach wię- 

kszej i średniej własności ziemskiej 
pogarsza się. Nic nie pomagają rze- 
czowe wyjaśnienia, statystyczne dane, 
dokładne cyfry bilansów  gospodar- 
czych, wskazujące na błędną politykę 
podatkową, zmierzającą ku ruinie go- 
spodarstw swoich płatników a nie 
ich rązroście. 

Nie pomaga podkreślenie prawa 
ekonomicznego, że płatnik nie jest w 
stanie płacić więcej podatków niż ma 
dochodów. 

Nic więc dziwnego że większa i 
średnia własność ziemska przestały 
rentować i właściciele, zmuszeni nad- 
miernemi podatkami, zaciągają długi 
lub pieniędzmi za sprzedaną zie- 
mię utrzymują równowagę w go- 
spodarstwie—inaczej sekwestr'i licy- 
tacja. 

Tworzy się błędne koło, a zniego 
niektórzy znajdą jedno wyjście—zdo- 
być pieniądze nie pożyczką, bo po- 
życzki udzielane na 24 proc. rocznie 
są zdradliwą pomocą rolnikowi. Właś- 
ciciele majątków i folwarków, którzy 
posiadają zabudowania dostateczne 
dla przyjęcia letników, powinni rozwi 
nąć w swoich gospodarstwach dział 
„letnisk wiejskich”. Produkty gospo- 
darstwa zostaną sprzedane na miejscu. 
Pieniądze za utrzymanie letników 
przyjdą w czasie  naitensywniejszych 
robót polowych, a więc wypłat ro- 
botnikom, oraz półrocznych spłat 
wszystkich podatków. Dział  letnisk 
wiejskich należycie postawiony, zor- 
.ganizowany i zareklamowany zapewni 
corocznie letników i otrzymany zysk 
złagodzi gospodarczy kryzys, obecnie 
przeżywany. 

Osoby zainteresowane w powyż- 
szem, które mogą przyjąć letników, 
zechcą podać swoje adresa: Wilno 
Darowskiego 36. „Letniską wiej: 
skie*, celem odpowiedniego zorgani- 
zowania, oraz żareklamowania tego 
działu pracy. 

W. Kiersnowski. 

wydzielająca z siebie blado ‚слегуо- 
nawe światło. Ekran uniósł się w 
górę, opuścił się na dół i ujrzeliśmy 
postać młodej niewiasty. Wzrost 
wysoki, włosy blond, kędzierzawiące 
się dokoła twarzy, na głowie szal 
koloru kremowego. Poczęła kolejno 
obchodzić uczestników seansu. Do 
mnie powiedziała głosem wyraźnym: 
„Ora pro nobis“, poczem zniknęła 
i ekran, oświetlający zjawę, wrócił na 
swoje miejsce”. ( 

Oprócz relacji p. Powalskiego i 
Stpiczyńskiego EDO in exten+ 
so w książce p. Okołowicza, znajdu- 
jemy w niej też relację Boya - Żeleń- 
skiego. Nota Bene seanse z Kluskim 
nie Mają bynajmniej charakteru jakiejś 
mistycznej celebry. Nic z „nastroju! 
powagi 1 zalęknienia! Przeciwnie, 
przed rozpoczęciem się fenomenów 
rozmowa toczy się swobodna i we- 
soła, a i podczas przebywania w po- 
koju zjaw uczestnicy komunikują So- 
bie wrażenia nie kiępowani niczem. 
Żartują z profanów, z biorących po 
raz pierwszy udział w seansach it.p. 
Oczywiście, że należy tylko baczyć 
aby nie rozerwać łańcucha rąk, ze- 
tknięcia ich ze sobą na stole choćby 
tylko małemi palcami. Często bardzo 
uczęstnicy siedzą, trzymając SiĘ za 
rece,—bez stołu. Nastrój zazwyczaj 
jest całkiem „trzežwy“, chwilami żar- 
tobliwy, 
„Boy Želefiski trafit na seans kiedy 

pierwsze objawy wystąpiły już po 
kilku minutach. Czerwona lampka 
gaśnie sama. Swiatetką coraz ukazują 

Na wczorajszem posiedzeniu ko- 
misji spraw zagranicznych w dalszym 
ciągu prowadzono dyskusję nad spra- 
wozdaniem premjera Skrzyńskiego o 
sesji Ligi Narodów w Genewie. Pos: 
Perl po dłuższem przemówieniu, któ: 
re zakończył podkreśleniem koniecz- 
ności zmiany naszego stosunku do 
mniejszości narodowych, zgłosił wnio- 
sek о przyjęcie sprawozdania do 
wiadomości. Następny mówca pos, 
Bobek (Piast) wypowiedział się rów- 
nież: za kontynuowaniem obecnej 
polityki zagranicznej. Jeżeli chodzi o 
mniejszości, to zdaniem pos. Bobka 
przedstawiciele żydów mają rację 
skarżąc się na niedotrzymanie zobo. 
wiązań ponieważ zobowiązania poli- 
tyczne trzeba zawsze dotrzymywać. 

Pos. Czerniewski (Ch.-D) polityki 
min. Skrzyńskiego nie uważa za złą. 
W Locarno i Genewie było wiele 
dobrych posunięć, które ugruntowały 
w opinji Świata przekonanie o ko: 
nieczności wejścia Polski do Rady. 
Niedopowiedzenie było jednak w 
mowie min. Skrzyńskiego co do u- 
zyskania stałego miejsca, z tą.oowiem 
instrukcją minister wyjeżdżał. 

Pos. $eęyda (ZLN) godzi się na 
rezolucję posła Peria i sam wnosi 
inną stwierdzającą, że Polska obstaje 
przy uzyskaniu stałego miejsca w 
Radzie. 

Pos. Chrucki (Kl. ukr.) stawia 
zarzut bierności polityki polskiej na 
Wschodzie i wnosi rezolucję doma- 
gającą się prawa samostanowienia o 
sobie dla Ukrainy i Białejrusi. 

Pos. Siroński (Ch. N.) przeciwny 
jest przyjmowaniu do wiadomości 
Sprawozdania p. ministra o nieskoń- 
czonej jeszcze sprawie. Pozatem wno- 
si, aby sprawozdanie ministra Skrzyń- 

skiego było przedmiotem obrad ple- 
num na  jednem z najbliższych 
posiedzeń. 

Pos. Dębski (Piast) stwierdza, że 
zarzut, że ponieśliśmy w Genewie 
porażkę, nie jest niczem poparty. Po- 
stulatem bowiem naszym było wejście 
razem z Niemcarni. Mówca z całem 
uznaniem odnosi się do taktyki min. 
Skrzyńskiego i «dyskretnej» obec- 
ności Polski w Genewie. To było je- 
dyną drogą. 

Na tem rozprawy zakończono i 
przystąpiono do głosowania. Rezo- 
lucji posła Rudzińskiego. (Wyzw.), 
wyrażającej votum nieufności p. mi- 
nistrowi, przewodniczący nie poddał 
pod głosowanie, gdyż sprawa ta na- 
leży do pełnego Sejmu. 

Na rezolucję pos. Perla 6 przy- 
jęcie do wiadomości sprawozdania p. 
ministra oświadczyło się 19 posłów 
przeciwko 5-ciu. Za rezolucją posła 
Seydy, stwierdzającą, że Polska ob- 
Staje przy żądaniu stałego miejsca w 
Radzie Ligi oświadczyło się 25 prze- 
ciwko 1 mu posłowi Cnruckiemu. 

Rezolucja posła Strońskiego co 
do przeniesienia obrad nad sprawo- 
zdaniem na pełny Sejm upadła 15 
głosami przeciw 5 ciu przyczem prze- 
wodniczący wyjaśnił, że dyskusja nad 
Sprawą ią potoczy się w Sejmie przy 
sposobności obrad nad budżetem 
ministerstwa spraw zagranicznych. 
Wreszcie 24 głosami przeciwko 6 
przy wstrzymaniu się PPS od głoso- 
wania odrzucono rezolucję pos, 
Chruckiego, dotyczącą zastosowania 
prawa narodów do samostanowienia 
o sobie do narodów ukraińskiego i 
białoruskiego. Na tem obrady zakoń- 
czono. 
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Przed świętami będzie czynna cały tydzień. 
/ 

/ 

FRANCUSKA MĄCZKA 
ML EC Z N A EDBr 

HENDEBERT 

wyśmienity środek odżywczy dla niemo- 
wiąt, matek karmiących, ozdrowieńców, 
starców i ludzi osłabionych wskutek dłu- 
gotrwałych chorób przewodu pokarmowego. 

MĄCZKA MLECZNA  EDBr 

może być bardzo szybko przygotowana, 
jest lekko strawaa, przewyższa pożywnoś- 
cią inne tego rodzaju mączki i dzięki 
swemu wybornemu smakowi jest chętnie 
spożywana przez dzieci i starszych, 
Sprzedaż w aptekach i większych skiadach 

aptecznych 1  winno-kolonjalnych. 

W.Z.P, Nr 13, Wilno, dn, 15-1il 1926. 

  

Przyśpiesza pracę i oszczę- 
dza umysł, kto rachuje na 
znanych powszechnie ma- 
szynach , do LICZENIA 

į )Pianat poHNER 

  

niezbędnych _'w  každem 
biurze i łatwych w użyciu 

6. Gerlach
 — WA RS ZA WA Ossolińskich 4 

TELEFON 1—77. 

  

się liczniejsze. Rozchodzi się po po- 
koju zapach ozonu. 

„Za chwilę—pisze Boy Żeleński 
—-ciepłe palce dotykają moich palców. 
Chcę je przytrzymać. Wysuwają się 
lekko. Czuję że na moich palcach zo- 
stało trochę parafiny. Coś leży prze- 
demną na stole, przed drugim Zz o- 
becnych również. Mówią mi, że to 
odłew ręki zjawy w parafinie. (Tak 
też było w istocie).* 

Boy widzi zupełnie plastycznie 
głowę męską w czapce z daszkiem 
wojskowym. Mówi: «Pogłaskaj mnie 
po głowie». Zjawa głaszcze. „Pocałuj 
mnie*, Całuje. Czuję—powiada Boy— 
najrealniej pocałunek w twarz. Zjawy 
pojawiać się zaczynają jedna po dru- 
giej. Zupełnie — pisze Boy —jak w 
«dziadach» Mickiewicza. Oto i Batti- 
sti, popularny bohater ostatniej wiel- 
kiej wojny, powieszony przez Austija- 
ków za io, że uciekł od nich do armji 
włoskiej. Boy Żeleński na wezwanie 
obecnych aby powiedział coś po 
włosku, improwizuje fiywolny dwu- 
wiersz. Słyszy zą sobą głośny oklask, 
poczem cichy lecz aobiny głos: 
„Brawo!“ Oklask i głos słyszą wszy: 
scy. Ućzestnicy zaczynają rozmawiać 
2 niesamowitym gościem... „Cieka- 
wym jak on tu przyjechał, czy koieją?" 
Odzywa SIĘ kios Żżariobliwie 1 w tej 
chwili dostaje porządnie pięścią w 
kark. Zjawa znika. 

Objawy słabną. Medjum jest wi- 
docznie znużone, Trzeba kończyć Se- 
ans. Po pokoju rozchodzi się silny 
zapach róży. Prowadzący seans mówi 

Łaźnia AGRESTA 
wa 13. 

  

OSTATNIE NOWOŚCI! 

Kapelusze 

Koszule 

Laski 

Palta 

Skarpetki 

Pończochy 

Galanterja 

Obuwie 

| | CENY NISKIE | | 

JAN WOKULSKI I Ska 
Wielka 9 > tel. 182     

Každa matka, dbająca o 

zdrowie dziecka, otrzyma bezpłatnie 
książeczkę, zawierającą wskazówki, jak | 
karmić i odżywiać dziecko, dania 
ze wskazaniem dokł dn go adiesu 
należy przesyłać pod «E. D. Br.» do 
Centralnego Biura Ogłoszeń Metzl i 
S-ka, Warszawa, ul. Jasna 17. 

    

głośno „do zjaw*: „już kończymy, 
zapaicie światło!* | momentalnie za- 
pala się samo czerwone światełko 
lampy elektrycznej. Qbecni przerywają 
łańcuch. Seans skończony. 

„Oglądam z ciekawością — opo- 
wiada Boy — odlew, który zostawiła 
nam zjawa. Jest to cienki i bardzo de- 
likatny odlew ręki aż do przegubu; 
dwa palce wyprostowane, trzy zgięte. 
Jest to tak jakby ktoś rękę zanurzył 
w parafinie i wyjął ją powleczoną 
cienką jej warstwą. Jest fizyczne.n 
niepodobieństwem aby żywą rękę 
można było wyjąć z takiego odlewu. 
Jest to ręka zjawy; ręka astralna*, 

Zapomniałem — 0 zjawach zwie 
rzęcych. Na seansach z Guzikiem u: 
kazywała się często zjawa zwierzęca 
podobna do łasicy. Protokóły z sean- 
sów z F. Kluskim notują dość dużą i 
różnorodną ilość zjaw zwierząt o ty- 
pie przeważnie egzotycznym, a jakby 
towarzyszących zjawom. 

Czy zaiiczyć do nich «człowieka 
pierwotnego» (o kiórym już była. 
mowa) mającego wygiąd — i  inieli- 
gencję — aniropoidainej małpy? Po- 
siadała tak wielką Siłę fizyczną, że 
traszką było dla miej suwać po po- 
koju ciężką szafę z książkami lub u- 
noszenie kiórego z uczestników se- 
ansu wraz z krzesłem na wysokość 
wzrosiu dorosłego człowieka. Raz — 
podczas seansu dn. 22 sierpnia 1919— 
„Człowiek pierwoiny* przyniósł „dość 
dużą, skóią oDbitą kanapę i położył ją 
na kolanaca jednego z uczestników 
$eansu; innym razem usiłował pod- 

  

Nr 72 (1082) 

Z izby adwokackiej. 
Jubileusz p. mec. Strumiłły—Wy- 
bór prezydjum Izby Adwokackiej. 

W Sądzie Okręgowym odbylo się 
20-go marca uroczyste zebranie ce" 
lem uczczenia 30-letniej działalności 
adwokackiej dziekana Rady Adwokac- 
kiej w Wilnie p. Marjana  Strumiłły. 
Przemawiali pp. Abramowicz, L. Su- 
morok, Jundziłł, Duniłowicz z Grodna, 
BE z Pińska, Bobiński i Andre- 
ew. 

Na wyraźne życzenie jubilata uro- 
czystość odbyła się bez rozgłosu i 
miała wyłącznie charakter wewnętrzny, 
koleżeński, Na akademii ku czci p. 
Marjana Strumiłły uczestniczyła jedy- 
nie palestra. Nikogo z osób obcych 
nie było. 

Akademia miała charakter niezmier- 
nie serdeczny. W przemówieniach 
podkreślono zasługi społeczne jubila- 
ta i tę gorącą życzliwość i sympatję, 
jaką cieszył się przez cały czas swej 
służby społecznej. 

W dniu 21 b.m. odbyło się do- 
roczne walne zebranie członów lzby 
Adwokackiej, na którem dokonano 
wyborów nowego Piezydjum. Dzie- 
kanem został p. Zygmunt Jundziłł, 
prodziekanem p. Kazimierz Petruse- 
wicz, sekretarzem p. Józef Folejew- 
ski, skarbnikiem-—p. Aleksander Kre- 
sijanow, bibljotekarzami pp.. Eugen- 
jusz Kozłowski i Stanisław  Sad- 
kowski. Sch. 

"A 

Z SĄDÓW. 
Zdziczenie. 

Niesamowity zaiste wypadek zdziczenia 
zdarzył się pized niejakim czasem. Oto pro- 
boszcz parafji Kościoła Św. Jana zarówno 
jak i część parafjan zauważyli następujący 
fakt Skoro ksiądz wychodził z prucesją, 
uzymając monsirancję z Przenajświęiszym 
Sakramentem, wślad po procesji znsjdowano 
porozrzucaną na ulicy sieczkę z wycinkami 
papieru w ksziałcie komunikantów, 

. „Długo głowił się ks. proboszcz i para- 
tjanie, kto może dopuszczać się tak ohydne- 
go żaiiu czy—występku. 

„. Wreszcie po pewnym czasie jedną z ko- 
biet scnwyciła podczas procesji jakąś drugą 
kobietę, która zanurziła rękę w płóciennym 
worku i równom ernie rozrzucała po drodze, 
kędy szła procesja sieczkę z okiązłemi pa- 
pieikami, 

Kobietę ową zatrzymano. Okazało się, że 
jest to niejaka Anna Michałowska, którą za- 
prowadzono do komisarjatu. Siam ąd skiero- 
wano sprawę do prokuratorji. Pan prokura» 
tor spisał już akt oskarżenia, z kiórego wy* 
nika, že oskarżona Ihichałowska odpowiadać 
będzie z art. 75 K, K. za naruszenie spokoju 
publicznego. 

* 

Inny podobny pod pewnym względem 
incydent miał miejsce w katedrze wileńskiej. 
Przed głównym ołlarzem modliła się młoda 

dziewczyna. Po pewnym czasie cichaczem 
zbliżyła się doń pewna kobieta, Kobieta owa 
obrzuciła modiącą się złym wzrokiem. Nagle 
wyciągnęła ona z ukiycia—jajko, stłukła je 
o kolumnę, rzuciła się ua modlącą i—osma- 
rowała jej twarz żółtkiem, krzycząc: «Teraz 
nie będzie ci się chciało uwodzić mi męża!» 

Po spisania protokułu, sprawę skiero- 
wano do sądu. 

Sch. 
2.1.000024044400040030000230040008: 

Nowcści wydawnicze. 
— Wincenty Szawłowski. Rejestr 

handlowy, zbiór ustaw dotyczących orga- 
nizacji rejestru handlowego ti postępowania 
rejestrowego, Opracował p. Wincenty Szaw« 
łowski, sędzia rejestrowy w Wilnie. Zawiera 
między innemi: dekret o rejestrze. handlo- 
wym z dnia 7:g0 lutego 1919 r.; rozporzą. 
dzenie Min. Spiawiedliwości o rejestrze han: 
dlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.; rozp. 
Ministra Sprawiedliwości i Min. b. Dzielnicy 
Pruskiej z dnia. 10 marca 1921 r.; opłaty 
rejestrowe oiaz wzory rejestrowe, 

Wydawniciwo to uważamy za nadzwy- 
czaj pożyteczne dla wszysikich, mających 
styczność z rejestiem handlowym, ułatwia 
znakomicie orjentowanie się w tej dziedzinie 
ustawodawstwa, 

Jan Bułhak i;:: 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6, 

Ceny zniżone. 
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nieść kolejao dwóch uczestników 
wraz z krzesłem do góry, przez co zo- 
stał łańcuch zerwany i medjum się 
obudziło. Skarcony, chował się nape- 
wien czas pod stół lub siadał u stóp 
uczestników, skrobiąc się z lekka po 
nogach. Zjawę tę zdołano trzykrotnie 
stotografować, Reprodukcje tych wi- 
zerunków oglądać można w dziel e p. 
Okołowicza, niestety, jednak zdjęcia 
te należą właśnie do najmniej uda- 
nych. 

* 
Cóż o tem wszystkiem myśleć? 
Na prawie 600 stronic dużego for- 

matu swego dzieła poświęca p. Oko: 
łowicz mniej więcej połowę 'prołokó - 
larnym sprawozdaniom z całego sze- 
regu seansów a drugą połowę dro- 
R inform:cjom dotyczącym 
zarówno osoby medjum a uczesi- 
ników jak organizacji seansów tudzież 
wreszcie objawom. 

Mamy dosłownie cały materjał 
dowodowy jaki tylko udało się ze- 
brać dowiadujemy się np. mię- 
dzy innemi, że po za seansami 
F. Kluski podlega rozdwajanu się 
osobowości, względnie wydzielania 
jeźai z ciała (ekterjoryzacja). Raz na- 
gle podczis seansu stwierdzono, że 
krzesło medjum jest puste; zaświe- 
cono światło i przekonano się że 
Kluskiego niema w pokoju. Znalezio: 
no go w trzecim pokoju. Leżał na 
kanapie pogrążony w śnie. Gdy go 
obudzono, nie zdawał sobie sprawy 
co z nim zaszło. Drzwi nota bene
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Międzynarodowa kon- 
ferencja ekonomiczna. 

Dnia 15, IX r. ub, na  plenarnem 

posiedzeniu Vl-ego ogólnego zgro- 

madzenia Ligi narodów w Genewie, 

p. Loucheur, jeden z delegatów fran- 

cuskich, zaproponował przyjęcie na- 

stępującej rezolucji: 

„Zgromadzenie w bezwzględnem 

swem postanowieniu poszukiwania 

wszelkich sposobów mogących  za- 

pewnić pokój na świecie, . 

przekonane, że pokój ekonomiczny 

przyczyni się do zapewnienia bezpie- 

czeństwa państwa, 
poleca radzie Ligi narodów utwo- 

rzenie komitetu przygotowawczego 

na szerokich podstawach, który opie- 

rając się na organizacjach technicz- 

nych Ligi narodów i międzynarodo- 

wego biura pracy, przygotowałby 

prace konferencji ekonomicznej mię- 

dzynarodowej. 
Celem tej konferencji byłoby zba- 

danie trudności ekonomicznych, któ- 

re przeciwstawiają 516 przywróceniu 

dobrobytu powszechnego, jakoteż zna- 

lezienie najlepszych sposobów do 

przezwyciężenia tych trudności i usu- 

nięcia możliwych zatargów". ; 

Podczas dyskusji wszyscy prawie 

delegaci wypowiedzieli się za rezo- 

lucją p. Loucheur'a. Wniosek, zgło: 

szony przez p. Loucheur'a zapowia- 

dał utworzenie komitetu, któryby 

przygotował prace międzynarodowej 

konferencji ekonomicznej, W komite- 

cie mają być uwzględnione wszyst- 

kie państwa, przedstawiające pewne 

grupy problemów. Z drugiej strony 

konieczny jest udział przedstawicieli 

mas konsumentów, przedewszystkiem 

organizacji robotniczych. : 

Przyszła już godzina — mówił 

między innymi p. Jouhaux—kiedy na- 

leży narodom powiedzieć całą pra- 

wdę, nie ukrywając tragizmu sytuacji 

i niebezpieczeństw, w jakich Świat 

się obecnie znajduje. Wywołanie wiel- 

kiej dyskusji na konterencji między- 

narodowej ekonomicznej nie zagraża 

prawom odnośnych rządów, które 

przez swych delegatów będą miały 

decyzję w ręku. Jeżeli konferencja 

ma rozstrzygnąć jakąś spiawę, nale- 

ży dążyć do rozwiązania całokształtu 

sytuacji, a nie fragmentarycznych jej 

części. Po wielu trudnościach ronu 

1925 (odrzucenie protokółu genew- 

skiego) trzeba na nowo wzbudzić w 

narodach nadzieję w przyszłość i po: 

kój świata, organizowanego przez 
Ligę narodów. Liga narodów powin- 
na być tym parlamentem międzyna« 

rodowym, który będzie nietylko arbi- 

trem w konfiiktach politycznych, ale 

również będzie zajmował się konfli- 

ktami ekonomicznymi i przez dobrą 

organizację przygotowywał ich roz* 
wiązanie. B 

Co do metod, któreby należało za- 

stosować do prac przyszłej konferen- 

cji, to stwierdzono, że konferencja 

powinna być doradcą i stawiać dja- 

gnozę tych trudności ekonomicznych, 

które piętrzą się w. danej chwili przed 

wszysikięmi państwami, nie może zaś 

opracować jakiejś ogólnej konwencji. 
W stosunku do spraw ekonomicz- 
nych można będzie najwyżej dopro- 
wadzić do porozumień regjonalnych i 
do uchwalenia pewnych dyrektyw, 
które mogłyby służyć do wypraco- 
wania konwencji, rozstrzygających po- 

szczególne probiematy. 

Mk Już obecnie rządy szeregu państw 

zajęły się przygotowaniem niezbęd- 

z 
EA 

seansowego pokoju były na klucz 
zamknięte i klucz tkwił w zamku od 

wewnątrz. Dość często w mieszkaniu 

Kiuskiego powstają hałasy, roziegają 
się pukania w mebiach. Były wypadki 

ukazywania się zjaw po za seansami, 
w pełnem świetle, lnnym razem pa- 
ratina stojąca w przyćmionym kącie 
pokoju Kiuskiego — we trzy godzi- 
ny po seansie! — roztopiła się i roz- 
grzała do tego stopnia, że nie mo- 
żna było ręką doiknąć naczynia, je- 
szcze innym razem „coś” przewraca- 
ło karty książki, którą trzymał w rę- 

ku i czytał, Raz znowu gdy, leżąc 

na kanapie w ciemnym pokoju, za- 

czął narzekać na padające mu na 

twarz światło księżyca, nie dające 
mu zasnąć, szafa z książkami po- 

sunęła się « DEZ szelesiu do okna 

j zasłomła je. Na ostatek, oto jeszcze 
- coś—niebywalszego. Ból spróchnia- 

łego zęba męczy Kluskiego 1 nie po* 

zwala mu pracować. Odwiedzający 

go dr. . G żałuje, że niema po- 

trzebnych przyrządów i wychodzi do 

przyległych pokojów gdyż gu popro" 

szono na herbatę. Kiuski kładzie SIĘ 

na otomanie. Po upływie kikunasiu 
minui—opowiada p. Okotowicz — 

weszliśmy 1zastaliśmy go, ja i doktór 
@О. śpiącego. Zapaliliśmy świaiło i 

spostrzegismy ieżący na stoliku ząb 

trzonowy z lekko zakrwawionym ko- 
rzeniem, ien sam, 1a kióry skarżył 
się Kiuski. Obejrzeliśmy miejsce 
wyrwania, Nic prawie nie krwawiio, 
a zdaniem dokiora С, musiało nawet 
mocno krwawić. Nikt podczas naszej 

nego materjału, a skład komitetu 
przygotowawczego dla przyszłej kon- 
ferencji ekonomicznej jest już prawie 
skompletowany. 

Francję reprezentować będą: ' pp. 

Serruys — dyrektor departamentu w 
ministerjum handlu, p. Peyerimoff de 
Fontenelle, p. jouhaux, sekretarz ge- 
neralny konfederacji pracy i wreszcie 
zapewne p. Loucheur, który, jak prze: 

widują, wejdzie do komitetu w za- 
stępsiwie p. Briand'a. Anglja będzie 
reprezentowana przez sira H. L. Smith 
z Board of Trade, sira Artura Balfour, 

przedstawiciela angielskich przemy- 

słowców Oraz przez p. Laytora—re- 
daktora czasopisma  <Economist», 

Nadto z grupy robotniczej desygno- 
wanej przez radę administracyjną 

międzynarodowego biura pracy wy- 

szedł przedstawiciel robotników an- 
gielskich p. Arthur Pugh. Do grupy 
przedstawicieli angielskich należy do- 
liczyć ewentualnego zasiępcę pana 
Chamberlain'a. Pozatem z grupą an- 
gielską, jaknajściślej pracować będzie 

sir C. Chatterjee, wysoki komisarz 
Indji w Londynie, jak również dr. 
Adam Shortt, kanadyjski członek ko- 
mitetu. Niemcy wchodzą do komitelu 
w składzie następującym: p. Trende- 
lenburg, sekretarz stanu z minister- 
jum gospodarstwa narodowego, p. 
Lammers— przedstawiciel przemysłow* 
ców niemieckich oraz z grupy robot" 
niczej p. Max Eggert. Delegacja włos- 

ka składa się z b. ministra de Siefa- 

ni, Ernesto Belloni i Alberto Pirelli. 
Inne państwa są reprezentowane prze- 
ważiie przez jednego tylko delegata, 
rzadko przez dwóch. 

Niewiadomo, czy reprezentacja 

sowietów (prof. Guensel i p. Chin- 

czuk— prezes kooperatyw) weźmie 

czynny udział w pracach komitetu. 
Stany Zjednoczone mają reprezentację 

nasiępującą: p. A. W. Gilbert—Com- 
misioner of Agriculture, p. A. Yong 

KRO 
Wsch. si, o g. 5 m. 53, 
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5 postu 
Jutro 

Cyryla, Eust 

Zach. sł. o 2. 5 m. 39 

KOŚCIELNA 
— Kurja Metropolitalna uwa- 

ża za miły obowiązek oświadczyć, że 
firma „M. Kaczyńska i S-ka* na 
pogrzeb Ś. p. Arcybiskupa Cieplaka 
dała zupełnie bezinteresownie kara- 

wan i wóz pod wieńce wraz z 
obsługą. 

5 URZĘDO WA. 
— [t] Rejestracja samochodów 

i egzamina szoferskie. W niedzie- 
ję 28 b. m. o godz. 10 rano odbę- 

dzie się w Urzędzie Wojewódzkim 
rejestracja samochodów. Jednocześnie 
z tem odbędą się praktyczne egza- 
mina szoferskie, 

Egzamina szoferskie na uzyskanie 
prawa jazdy odbędą się tam że 
przed specjalną komisją we wtorek 
30 b. m. o godz. 7 m. 30. 

— |] Termin proiongaty po- 
zwoleń na prawo jazdy. Z dniem 
1 kwietnia r. b. upływa iermin pror 
longaty pozwoleń na prawo jazdy i 

pozwoleń na prawo kursowania sa- 
mochodów. 

Karty te przed upływem wymie- 
nionego terminy muszą być  zare- 
jestrowane ponownie w urzędzie 
wojewódzkim. 

chwilowej nieobecności do pokoju 
gdzie spał Kluski, nie wchodził. 

Teraz zaś wióćmy do relacji 
Boya Żeleńskiego, 

Qto, co pisze: 
„Nie silę się na tłómaczenie obja: 

wów, które widziałem. Sam Kiuski 
opowiada po prosiu: «Nie wiem, co 
to jest!» 

Co do mnie nic nie mam w tej 
rzeczy do gadania. Skłonny tylko je- 

stem upatrywać w iem wszystkiem 
działanie j-kiejś siły, tak samo nie- 

zbadanej dzisiaj, jak Dyla niezbadaną 
niegdyś elektryczność lub niedawno 
radium. 

W życiu codziennem ten prosty 

w obejściu człowiek, jakim jest Klus: 

ki, cichy człowiek, sprawia w Życiu 
codziennem wrażenie kogoś żyjącego 

gdzieś wewnątrz, po za naszem ży: 

ciem. Sądzę, iż te zjawy, które poja- 
wiają się na sensach są jedynie gru- 

bą parodją tych, które oblegają go 
w chwilach samotności. Ae on o 
tem nie lubi mówić. Może kiedyś..." 

„Tyle Boy żyjący z Kuskim na 
najlepszej, przyjacielskiej, koieżeńskiej 
stopie. Żeleński zdaje się przypuszczać, 
4: Kluski wie więcej niż my wiemy. 

Lecz co wie? 
Podczas jednego z nim seansu, 

w kwietniu 1923-g0, pewna zjawa 
podeszła do kominka, wzięła znajdu- 
jący się tam Olówek, poszła do biur: 
ka, wyszukała kawałek papieru i na- 
pisała: «Dziecko wyciągające rękę do 
księżyca 

potem papier wśunęła w rękę panu 
jest bliższe celu miż wya— 

z Harvard University i p. Julius Bar- 
nes—reprezentujący eksport amery- 
kańskich ziemiopłodów.  Przedstawi» 
cielem Belgji będzie senator Theunis, 
b. premjer belgijski, a Szwajcarji=p. 
Dubois (szwajcar) —prezes «Societe 
de Banque Suisse», Z poza Eu- 
ropy wspomnieć należy o trzech 
południowo-amerykańskich członkach 
komitetu, którzy nie zostali jeszcze 
wyznaczeni. 

Polska miała być reprezentowana 
tylko przez jednego przedstawiciela, 
p. Władys awa Grabskiego, b. prem- 
jera i ministra skarbu, który jednak 
wobec ataków prasy zrzekł się tego 
mandatu. 

Rynki krajowe: 
Głębokie. 

(Cena za 100 klg.). 
! Żyto 27 zł., owies 25, jęczmień 24, sie- 

mię Iniane 55, len włókno 100, siano 12, 
mąka pszenna 0000 A 74, 0000 B 70, żytnia 
stołowa 40, razówka 30, masło 4 złote za ką, 
jaja od 80 gr. do 1 zł, za 10 sztuk. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
26 marca 1936 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 1,90 1,92 1,88 
bełgja 31,87,5 31,95 31,80 
Hoiandja 317.50 318.30 316 70 
Londyn 35,50 38 59 38.41 
Nowy-York 1.90 192 _ 788 
Paryż 27,40 2747 27.33 
Praga 23,46 23,52 23,40 
Szwajcarja 15260 152.22 15155 
Stokholm 21260 21313 212,07 
Wiedeń 111,75 112,02 1'1,48 
Włocny 31,95 32,03 31,87 

Papiery wa: tościowe 
Pożyczka dolarowa 73.00 (w złotych 576,70 

ы koiejowa 128,00 128 — 

5 pr. pożycz konw. 34,00 — — 
- JE pożyczk. konw, — — — 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 2160 2125 -- 

NIKA 
+ [i] Redukcja koni w poli- 

cji Okręgu Wileńskiego. W zwią- 
zku z ogólną redukcją tunkcjonarju- 
Szy policji, w okręgu Wileńskim |u- 
legło redukcji pięćdziesiąt koni. Dal. 
sza redukcja obejmie sto pięćdziesiąt 
koni. Konie te zostaną sprzedane 
drogą licytacji. 

MIEJSKA. 
— (x) Posłedzenie Rady 

Miejskiej. W dniu 31 marca r. D. 

o godz. S:'ej wiecz. odbędzie się w 
Magistracie posiedzenie Rady Miej- 
skiej. Na posiedzeniu tem rozpatrzo- 
ne będą: 1) wniosek w sprawie 
umorzenia drobnych zalegtości po- 
datkowych. 2) podania instytucji 
dobroczynnych о zwolnienie od 
dodatkowej opłaty za energję elektrycz: 
ną na fundusz zatrudnienia bezro- 
botnych. 3) dodatkowy  preliminarz 
nadzwyczajny na rok 1926, 4) komu- 
nikat w sprawie wniosku w przed- 

miocie przyznania pracownikom kon- 

traktowym dodatków ekonomicznych 

do poborów, na równi z pracowni- 
kami etatowymi. 5) wybory przed- 

stawiciela Rady Miejskiej do rady 
nadzorczej żeńskiej szkoły niższej 

zawodowej im. św. Józefa w Wilnie, 
6) Referat w sprawie działalności 
komitetu rozbudowy m. Wilna. 

— (x) Zwolnienie żydów od 
zajęć w dni świąteczne. W myśl 
uchwały Magistratu m. Wilna z dnia 

wczorajszego zwolnieni zostaną Od 

Siemienskiemu. 
Długa jeszcze droga przed nami 

do celu—do przeniknięcia ludzkim 
umysłem zagadki świata i życia. 

Dzieło p. Okołowicza jest tymcza- 

sem latarką oświetlającą tylko Otacza- 

jące nas zewsząd głębokie, ogromne 
—ciemności. Bijemy się o nie, jak 
ryba o lód... 

Gdzie jesteśmy? Co to wszystko 
znaczy? 

Co to znaczy na ostatek, że przez 
lat oto z górą 70 badania ekspery- 
mentalne  metapsychiczne wraz z 

swemi fenomenami posunęły się 72€- 
czowo tak mało naprzód? Zmatetjali- 
zowane zjawy czyżby istotnie nic 
nie miały lepszego do roboty jak 
głaskać po twarzach, lub walić nas 
w kark, uśmiechać się do nas lub 
hałasy wyprawiać, przenosić sprzęty 
z miejsca na miejsce lub niewidzial- 
nemi rękami przebierać po klawiszach 
maszyny do pisania? Czyżby nie mo- 
gły zdobyć się na coś innego?... 

A no,—cierpliwymi bądźmy. Nie 
od razu Kraków zbudowańo. Kon- 
teniujmy się tymczasem kapitalnym 
„proiokółem* p. Okołowicza. Jesi 10 
obecnie, niesłychanie interesujące, 
ostatnie słowo tego, co da się po: 
wiedzieć i przyioczyć o doświadcze- 
niach w dziedzinie metapsychiki i о- 
siągniętych tych doświadczeń rezul- 
tatach— rzeczywistych, faktycznych. 
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Gustaw Molendai Syn 
ĄRFABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (ŚląskC'eszyński) rok założenia 1850. 

    
Skład Fabryczny 

na całą ziemię Wileńską 

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949. 

Sezon lefni 1926 
WIELKI WYBOR 

Najmodmiejszych materjałów sukiennych I kamgarnowych 
na ubrania i palta męskie i damskie 

  

  
SPRZEDAŻ DETALICZNA 
po cenach fabrycznych 

  
  

SSE A NIKE 
zajęć zwykłych pracownicy miejscy 

wyznania mojżeszowego w dni 30 i 

31 marca oraz 5 i 6 kwietnia jako w 

dni żydowskich świąt wielkanocnych. 

PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA 

— [|] Walka z bezrobociem. 
Posiedzenie Polskiego Komitetu Wy- 

konawczego dla walki z bezrobociem 

odbyło się d. 24 marca w lokalu 

Magistratu. Przewodniczący senator 

Krzyżanowski poinformował że wła- 
dze traktują wysunięte przez Magi- 

strat wileński projekty, kióreby mo- 
gły zatrudnć w ciągu 6 miesięcy 
1400 bezrobotnych aziennie — przy- 
chylnie — jednak czy żądane kredy: 

ty zostaną wyasygnowane — to się 
okaże w Ciągu 2—3 tygodni. 

Następnie sen. Krzyżanowski 

otrzymał ustne zapewnienie ze strony 

gen. Konarzewskiego, że wojskowe 
warsztaty samochodowe w Wilnie 

zamknięte nie będą. 

Zabiegi komitetu o udzielenie 
przez Bank Polski fabryce tkaniny 

drzewnej ]. Sobecki i Ska w Wilnie 
kredytu do wysokości 20 tys. zł. zo- 

stały uwieńczone powodzeniem, na 

skutek czego fabiyka powiększy etat 

robotników do 900, przez co ilość 

bezrobotnych w m. Wilnie zmniejszy 
się, Z kolei komitet wysłuchał głosu 

przedstawicieli wileńskich  tartaczni- 

ków, pp. Parnesa i Szejniuka, oraz 

omawił z p. inżynierem Kochem 
warunki ożywienia przemysłu ce- 

gielnego. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna podaje do wiadomości OSo- 
bom zainieresowanym, że w myśl 

art. 51 Ustawy O „obowiązkowem u- 

bezpieczeniu na wypadek choroby 

(Dz.URP Nr. 44,poz.723 20 r.) obli- 

czanie składek na rzecz K. Ch. za 

pracowników ustaje nie z chwilą za- 

przestania pracy przez danego praco- 

wnika, a.z dniem faktycznego o tem 

zawiadomienia Kasy Chorych przez 

pracodawcę. 
Wobec powyższego Zarząd przy- 

pomina pp. pracodawcom O usta- 

wowym obowiązku zawiadamiania 

Kasy na przepisowych blankietach, o 

zwolnieniu . pracownika w ciągu 3 

dni od daty zwoinienia, i ostrzega, 

że w razie opóźnienia takiego ,zawia- 

domienia składka musi być Obiicza- 

na zgodnie z ustawą, aż do аша 

zawiadomienia, i że żadne reklamacje 

nawet z podaniem dowodów faktycz- 
nie wcześniejszego zwolnienia pra- 
cownika (np. wyciągi z ksiąg mel: 

dunkowych i tp.) uwzględniane być 

aż RÓŻNE 
— (w) Tarcia wewnętrzne w 

litewskiem  t-wie oświatowem 
«Rytas». W tych dniach na skuiek 
taić powstałych wewnątrz Zarządu 
T-wa litewskiego oświatowego „Ry- 
tas* z zarządu wystąpił Kazimierz 
Welecki. Według krążących pogłosek 

wystąpienie to nasiąpło na skulek 
nieuwzględnienia przez zarząd T-wa 

żądań p. Weleckiego zmierzających 
do zmiany katolickiego charakteru te- 
go towarzystwa — P. Welecki do- 
magał się by T-wo «Rytas» posiadało 
wyłącznie charakter towarzystwa 
oświatowego litewskiego nie mające- 
go nic wspólnego z katolicyzmem. 

— Recenzję ze sztuki Siostry 
Adama Grzymały Siedleckiego umie 
ścimy w numerze wtorkowym pisma 
naszego. 

W numerze niniejszym nie mogła 
być umieszczona ze względów techni- 
cznych. 

— Sprostowanie. W związku z umie” 

szczoną w Nr. 62 «Słowa» z dnia 20 b. m* 
notatką o postrzelenia 4 osób cywilnych na 
granicy p Isko-litewskiej przez żołnierzy K. 
0. Р., dowiadujemy się ze źródeł miarodaj- 
nych, że podobny wypadek nie miał miejsca” 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Zebranie lekarzy Polaków. 
Zebranie zwyczajne stowarzyszenia: 
lekarzy Polaków w Wilnie odbędzie 
się w poniedziałek dn. 29 marca br. 
w lokalu Wileńskiego Towarzystwa 
lekarskiego, Zamkowa 24, punktual- 
nie o godz. 19 m. 30 (siódmej i pół 
wieczorem). 

Porządek dzienny: 1. Odczyt prof. 
d-r. Karaffa—Korbut p. t.—zasadni- 
cze kierunki eugeniki--2. Sprawa lz- 
by Lekarskiej i inne. 

TEATR i MUZYKA. 

— Reduta w teatrze na Pohulance 
gra dzisiaj o godz. 3.30 dramat w trzech 
aktach T. Rittnera <W małym domku». Wie- 
czorem o godz, 8-ej po raz drugi «Siostry» 

Adama QGrzymały >iedleckiego Jutro po raz. 
czternasty komedja w trzech aklach ŚL Że- 
romskiego «<Uciekłą mi przepióreczka». We: 
wtorex komedja w trzech aktach Al. Fredry 
«Dożywocie». 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (w) Przejechana przez po- 
ciąg. 18 b.m. o godz. 6 na odcinku 
Porubanek— Jaszuny dostała się wsku- 
tek własnej nieostrożności 
ciąg Dulkówna Michalina, mieszkanka 
foiw. Podbrodzie gm. Rudomińskiej. 
Olarę własnej nieostrożności prze- 
wieziono do szpitala św. Jakoba w 
Wilnie. : 

— Ujęcie złodzieja. Dn. 26 b. m. po- 
sterunkowy sł Śl. Fysz przytraymał i do« 
prowadził do Ill komisasjatu Mikołaja Fio- 
dorowa (Boltupska 8 m. 6), który oskarżo” 
ny jesto kradziež sko: w garbarni Rywklna. 

— Połów śledzi lcka Bałojko nie 
udał się. W nocy ną 25 b. m. przez pa- 
troi zostali schwytani na gorącym uczynku 
kradzieży Icek Bałojko (Zawalna 32), Lipka 
Solecznik i H.rsz Szuljin (z, Kucharski 18), 
którzy, włamawszy sę do składu śledzi 
Chaima Jabrowa przy ul. W. Siefańskiej 21, 
wynieśli kilka beczek śledzi, 

— Zaginięcie. Wiadysław Pawłowicz 
(Słowiańska 1) zameldował, iż syn jego 13 
łetni Hearyk wyszedł da. 24 b. m. w go* 
dzinacii rannych do szkoły i nie powrócł 
do domu. Poszukiwania w toku. 

— Kradzieże. P. Niewiarowiczowi (Nie- 
cała 2) skradziono z kieszeni 100 zł. go- 
tówką oraz zegarek arebrriy. Sprawca kra: 
dzieży Józefa Buniewicz (w. Wołkompie) 
zatrzymana, 

— Z balkonu domu Nr. 12 przy ul. 
Niemieckiej skradziono kołdrę na szkodę 
Jankiela Memzora, Siraty wynoszą 100 zł. 

pod po: £! 

Nasz duński gość. 
Jutro wieczorem, w poniedziałek, 

będziemy mieli w sali Śniadeckich 
uniwersytetu odczyt o0—Daniji z inicja 
tywy wileńskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. 

Specjalnie dla wygłoszenia tej 
prelekcji przybywa z Warszawy rodo- 
wita Dunka p. Ingeborg, (po polsku 
Ingeborga) Stemann, magister praw 
uniwersytetu kopenhagskiego, która 
na uniwersytecie w arszawie wy» 
kiada języki skandynawskie. A zawo- 
łana lingwistka zna wogóle coś czy 
kilkanaście języków. Między innemi 
dobrze mówi po polsku. Gdzie i jak 
się nauczyła? To cała historja. 

P. Ingeborga Stemann, córka szam* 
belana króla duńskiego, b. guber- 
natora, przebywała podczas wojny w 
miejscowości Ribe na pograniczu 
Danji i Szlezwigu, w prowincji obecnie 
przez Duńczyków odzyskanej. Gdy 
jeńcy rosyjscy, trzymani przez Niem 
ców w obozach konceniracyj ych, 
zaczęli masowo uciekać z Niemiec do 
Danji, pierwszym ich etapem było 
Ribe. P. Stemann roztoczyła nad 
uciekinierami jak najtroskliwszą opie- 
kę. O ich głębokiej wdzięczności 
świadczą setki ich listów pisanych 
do wielkiej tilantropki. i 

Wśród uciekinierów było sporo 
Polaków. Szybko p. Stemann opano- 
wała język nasz, zapoznała się grun- 
townie z literatuią naszą i historją — 
i pokochawszy naród nasz wraz z 
jego dolą i niedolą poświęciła się 
pracy naukowej... w Polsce i dla Pol- 
ski. Znaczną też pomoc niosła szla: 
chetna Dunka robotnikom naszym 
w Danji zatrudnionym. 

Pierwszą jej pracą w Polsce była 
wydatna pomoc okazana księdzu Lu: 
dwiczakowi przy zakładaniu uniwer- 
syteiu ludowego w  Dalkach pod 

nieznem. Na ten cel zebrała p. In- 
eborga Stemann znaczną sumę w 

Danii. Potem przez lat kilka była w 
uniwersytecie w Poznaniu lektorką 
języków skandynawskich, aby w roku 

zeszłym objąć—jak się rzekło —takąż | 

posadę w uniwersytecie warszaw: | 

skim, 
Przetłumaczyła na język duński 

sporo arcydzieł naszej literatury, mię- 
dzy innemi «Nieboską komedję», Nie- 
bawem ukaże się w Kopenhadze 
jej dzieło o Polsce, W wielu mia- 
stach w Polsce, oczywiście w pierw- 
szej linji w Warszawie wygłosiła p. 
Stemann cały szereg odczytów o Da- 
nji i Duńczykach. Pragnęłaby gorąco | 
zbliżyć do siebie oba kraje, oba na- | 
rody. W duchu tego apostolstwa od- | 
wiedzała już Wilno cztery а!а temu, 
obecnie znów do nas zawita. я 

Prelekoja naszego miego i niepo- | 

spolitego gościa ooudziła żywe zaję- 
cie, Zwiedzić Danję nie rusząc się z 

Wilna — riie codzienna to gratka! || 
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Sport 
Przygrzewające od kilku dni słońce 

obudziło ze snu zimowego piłkarzy wileń- 
suich, Ożywiły się bolska, słychać wesołe 
nawoływania i miży sercu piłkarzyfstuk piłki. 
Jeszcze kilka dni, a wszystkie mniej więcej 
równe place i placyki będą terenem gorą- 
cych zmagań naszych domorosłych urugwaj- 
czyków, grających w t. zw. <szmaciaukę». 

Dopieio z dniem 10 kwietnia rozpoczną 
slę rozgrywki o mistrzostwa <A> i «<B> kla- 
sowe naszego okręgu, gdy tymczasem inne 
okręgi walczą już od paru tygodni. 

. A — klasowe kluby nasze, posiadające 
boiska własne, rozpoczęły treningi. Gorzej 
jest z mniej zamożnemi klubami, które zda- 
ne na łaskę nie zawsze gościnnych swoich 
starszych kolegów'klubów nie mogą zająć 
się racjonalnem przeprowadzaniem trenin- 
gów. Skutki tego niewątpliwie ujawnią się 
w rozpoczynających się rozgrywkach. Do- 
brzeby było, aby każdy z klubów posiada: 
nov własne boisko przygarnął jeden z 

«В» klasowych klubów, dając tem możność 
należytego rozwoju. T. 

Rozgrywki w okręgach. 
Dla łatwiejszej orjentacji naszych czy: 

telników'sportowców podajemy ciekawsze 
wyniki gier w innych okręgach. 

Okręg Warszawski: Polonła—Warsza- 
wianka 2 : 3; Legja — Varsovia harcerska 
2: 1; Korona—Czarni (Radom) 9 : 0; War- 
'szawianka—Legja 3 : 03 Varsovia—Korona 
3: 2; Polonia—Czarni (Radom) 3 : 1. 

Okręg Krakowski: Cracovia — Wawel - 
5:0. 

Okręg Poznański: Warta—Unja 6 : 33 
Poznanja—Unja 3 : 4. A ! 

Okręg PRE W.K.S. Gryf—Polonia 
(Bydgoszcz) 4 : 2; T K. S.—Baliyk 6 ; 1. 

Okręg Górnośląski: I. F. Ć—Am,K.S. 
4:0. 

* 

— Niedzielne Walne Zgroma: 
dzenie Sekcji Wioślarskiej Aka- 
demickiego Związku Sportowego by- 
ło zapowiedzią rychłego -obudzenia 
się życia wioślarskiego Związku, któ: 
ry posiadając wygodny hangar przy 
wodzie oraz dość liczny i gotowy do 
użycia tabor, w przeciwieństwie do 
innych Towarzystw może niezwłocź- 
nie rozpocząć systematyczne  tre- 
ningi, 

Potwierdzeniem dogodnošci urzą- 
dzen A. Z, S-u byla možliwošė wy- 
jeżdźania już przed dwoma tygodnia- 
mi, kiedy Wilja byłą chwilowo wolna 
od kry. 

Warunki te oraz zapowiedziany 
na kwiecień przyjazd dr. Mazurka 
najlepszego w Polsce trenera—ama- 
tora--pozwolą na zaspokojenie licznej 
frekwencji członków oraz zapewnią 
należyty kierunek sportowy. Obok 
zwykłych spraw dorocznych zebranie 
dokonało wyboru nowych władz sek- 
cjj w osobach: p. Dowbora—prze- 
wodniczący, p. inż. Kadenacego—za- 
stępca, oraz pp. Szabanówny, Niem- 
czewskiego, Niemczynowicza i Dą- 
browskiego—jako członków zarządu. 
Do Komisji Sportowej powołano: p. 
prof. Alexandrowicza, p. prof. Lan- 
dego i p. Dowbora. | 

Jednocześnie zaprojektowane zo- 
stały regaty wewnętrzne oraz otwar- 
cie przystani na dzień 2 maja, w 
końcu zaś czerwca przewidziane są 
regaty międzyklubowe z ewentualnym 
udziałem osad z poza Wilna. 

Ofiary. 
J. Solmonowicz dia rodziny. w nędzy 

złożonej z czterech osób — zł. 5, dła staru- 
szka wysiedlonego z Litwy —- zł. 5. — Ra* 
zem — zł, 10. * 

J. MŁ. Na Nauczycielki Weteranki—10 zł. 
Przytułek dla nieuieczalnych chorych — 10 
Żłobek Dzieciątka Jezus — 10, T.wo Pize- 

> ciwgruźliczne — 10, Na nędzę wyjątkową — 
10 zł. Razem 50 zł. 

BEZEZEZZEZEKEBZESE 

ZAKŁAD KRAWIECKIE - 

St KRAUZE 
Wileńska 32—2, I-sze piętro 

Poleca świeżo otrzymane materjały 
sezonowe.—Przyjmuje obstalunki z 
własnych i powierzonych materjałów. 

       

                          

    

    
    

  

   

   

P. KRASNOW. 

9 Amazonka w pustyni. 
Powieść. 

Na prawo sterczały groźnie wy- 
niosłe szczyty Terskiej. Autau, któ- 
rych boki północne zarastały wy- 
smukłe świerki. Na szczytach, jak ży- 
we srebro, błyskały lodowce, a za 
niemi daleko świeciła cukrowa głowa, 
pokrytego śniegiem wierzchołka Chan: 
Ten-Gri, który przez chwilę tylko о- 
czarował wzrok tajemniczą swą wiel- 
kością i znikną, wśród otaczających 
go obłoków. 

1 dziwną, nieprawdopodobrą zda- 
wała się myśl, wśród tej ciszy nie. 
zakłóconego żadnym dźwiękiem po“ 
wietrza, że tam, w górze ryczy wściekła 
zawieja i tumany śniegu zasypują lo- 
dowce. Zdawało się im, że czują sto- 
jąc tu, szybki bieg ziemi. Zdawało 
się, że ta niebotyczna wyżyna prze- 
rzyna nieogarnięte przestrzenie Świa* 
tów i pędzi, razem z ziemią w dal 
nieznaną, 

"_ Doznawali zawrotu głowy, w tem 
rozrzedzonem powietrzu, przy jasnym 
blasku księżyca spoglądającego prosto 
"w twarz, wśród tej przestrzeni bez 
granic, wśród tajemniczej nocy. 

W. dole, wśród krzaków jarzębiny 
i dzikiego berberysu płynęła, po swem 
łożu kamienistem, Koldżatka. Cicha, 
w ciągu dnia, teraz dopiero, po na- 
braniu sit ze spływających przez 
dzień cały potoków z lodowców, za- 
czynała groźnie szumieć. Nie słychać 
było głosu ludzkiego, ani szczekania 
psa. Fanni miała tak silne wrażenie 

  

ajwiekszy film świata! 

ezarow w Rzymie 
2 serje — 16 aktów razem. 

SŁOWO 

Kino-Teatr = ak reżyserji znakomitego ENRICO OUAZZON, 

„Helios“ ėė „MESSALINA“ “5; 
  

Kino Kameralne se 

„Polonja“ $$ 
ul. Mickiewicza 22 

KULTURALNO-OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

CENA BILETÓW: wraz z dodatkiem na pomoć bezrobotnym. 

  

Dziś fiim nad 

śż „Płoche kobietki” 
kiejski Kinematograi 

Dziś będzie wyświe- 
tlany flim „Wędrowny 

rzętach w 6 aktach. 

filmem! 
dramat życiowy w 8 akt. 
W rolach głównych Ramor Nawa: 

rro i Barbara La Marr. 

Nad program: MAŁPA GO OCALIŁA, arcykomiczna farsa w 2 aytach, 
Kasa czynna; w niedzielę od godz. 2 m. 

Początek seansu; w niedzielę od 
30. w powszednie dnie od godz. 3 m. 30. 

paź 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej. 
arter 60 gr. Amfiteatr i balkon 30 gr 
Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego. 

  

  

Wielka: wyprzedaż 
Obuwia szwedzkiego "uuu" 

о: КА ЦОБ 2 Y 
Ceny znacznie znižone. 

Dom Handl. 
Kom. 

= 

  

ELEGANCKIE i TRWALE 
OBUWIE 

,„CEDA” 
fabryka krajowa 

  

ROLNICY!!! 00000000000B 
e s 

rośliny uprawne, 
buraki 

$ SALETRA 
© 
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po najniższych 

WARSZAWA, 
TELEFON: 4

4
4
4
4
9
 

Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie, 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

a zwłaszcza pod 
cukrowe, jest oryginalna 

którą nabywać można za gotówkę 
cenach w firmie: 

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI i 

131—62, 

Trocka 11, Tel. 436 * 
(w podwórku na prawo 3 

  

   

Wyłączna sprzedaż 
w magazynie uniwersalnym 

L. Załkind 
   

   
Wilno, Wielka 47. 

Telef. 400 — egz, od 1872 r. 

IKOS 

CHILIJSK 

S-ka, 
ul. Zgoda Nr 1 

101—37. 
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Rejestr Handlowy 

Zbiór ustaw 
dotyczących cgranizacji Rejestru handłowe- 

go i postępowania rejestrowego 
opracowany 

rzez 

Wincentego *Szawłowskiego 
sędz. rejestr. w Wilnie, 
nabyć można 

w Księgarni Stow. Naucz. Polsk. 
Wilno 

Cena zł. 2,50. 

płynięcia gdzieś w nieznane przestwo- 
rza, że chwytając się z całych sił krat, 
otaczających werandę, z trudnością 
zapanowała nad zawrotem głowy. 

Mijały chwile, Iwan Pawłowicz 
nie przerywał zachwytu Fanni. Zbyt 
dobrze rozumiał i cenił piękno Kol- 
dżatskich wschodów i zachodów; jako 
gospodarz i władca tego piękua, du- 
mny był z zachwytu gościa. Sam 
jednak nie mógł się zachwycać cza- 
rem nocy księżycowej. Obecność tej 
kobiety zatruwała mu radość i spokój. 
Jaki był cel, który przywiódł ją tutaj, 
nieproszoną i nieoczekiwaną?... 

W dole, na lewo, rozległo się 
przeciągłe wezwanie. Zadźwięczało 0- 
no wśród tej ciszy nocnej tęsknem 
wołaniem duszy umęczonej,i ucichło- 
by za chwilę znów przerwać ciszę. 

— Allach il allach, wzywał do 
modlitwy muezin, w jąkiejś wiosce 
du :gańskiej. 

Zaszczekały psy i znów cisza. Jak 
widmo życia, jak drgnienie oddechu 
ludzkiego, przemknęły te oiginas po- 
przez mocarne piersi ziemi i ucichły. 
| jakby umyślnie aby przerwać marze- 
nia tej baiki czarownej, rozległ się 
za domem okrzyk wzywający koza” 
ków do spoczynku. 

Kozacy zbierali się hałaśliwi, a za 
chwilę przerywanemi tona- 
mi, jakby przeziębiona wilgocią nocy, 
zagrała pobudkę stara, zardzewiała 
trąbka. 

iv. 

— A więc—mówiła Fanni, nalewa- 
jąć sobie drugą szklankę  her- 
baty i wyjmujac szczuplemi paluszka- 

Meble 

Pokojowy 

   

Wyjątkowo Tanio! Na samych najdogod- 
niejszych warunkach 

różne w wyborze dużym 
poleca skład mebli 

Ś. AREBIEWCZ *""Gwpodwówuj. * > 
744+44444444444444 44 

MALARZ 

iszyldów 
W. | Woźnicki, Wileńska 17. 

przyjmuje i wykonywa wszelkie ro- 
boty w zakres malarstwa wchodzące. 

Ceny konkurencyjne. 

  

mi z puszki bleszanej, przyniesione 
przez Iwana Pawłowicza herbatniki 
petit beurre—a więc, dziwi pana mój 
przyjazo? : 

— Szczerze mówiąc-tak. 
— Umówmy się przedewszystkiem 

raz nazawsze, że mówić będziemy 
tylko prawdę. Mówić będziemy szcze- 
rze, otwarcie, to co myślimy. 

-- Wątpię, czy byłoby 
żliwe? 

— Musi mię pan bardzo przekli- 
nać,—uśmiechnęła się mile, dziecinnym 
uśmiechem Fanni. 

— Nie, skądże, —zmieszał się Iwan 
Pawłowicz,—ale przyznać się muszę, 
że nie pojmuję postępowania pani. 

— Dlączego? 
— Czyż mało w Rosji” znaleźć 

można zakątków o wiele bardziej u- 
roczych i pociągających, aniżeli głu- 
cha stanica pograniczna w Azji Środ- 
kowej. I czemu wśród tylu krewnych, 
przypomniała sobie pani o dalekim, 
bardzo dalekim wuju, który już daw* 
no zerwał łączność z Donem i krew- 
nymi dońskimi, by pędzić żywot pu- 
s elnika? 

— Pragnę podróżować. 
— Są podróże ciekawsze, Mogła- 

by pani pojechać do Paryża lub do 
Szwajcarji, nad jezioro Komo chociaż: 
by, czy gdzieindzić j. 

Pogardliwy grymas wykrzywił pięk- 
ne usteczka Fanni. 

— | w Paryżu, i w Szwajcacji i 
nad jeziorami włoskiemi—byłam już. 
Nie podobało mi się. Za dużo tam 
kultury, Wszystko jest wylizane, wy- 
chódzone i, zdaje się, że nawet па 
wierzchołku Mont Bianc widnieje na- 

      

agazy 

Mickiewicza 7 
Otrzymano ostatnie nowości wiosenne 

KAPELUSZE 
PALTA 

SUKNIE jedwabne i wełniane. 
Własna pracownia kapeluszy pod kierownictwem 
wykwalifikowanej 
firmy „ZYDRAŃSKA* 

modystki znanej 

Przyjmują się obstalunki. 

OBUWIE 
BIELIZNA 

KAPELUSZE 
KRAWATY 

RĘKAWICZKI 
SKARPETKI 

*_ 1 wiele innych PRZEDMIOTÓW 
LUALETY MESKIE 
po cenach bardzo przystępnych. 

W: wielkim wyborze, poleca nowootworzony 

DO: HANDLOWY 

W. JANKOWSKI i S-ka 
ul. Wielka 42. 

usuwa i udelikatnia cer 
krem «NEO-METAMORFOZA 
LISZAJE i EGZEMĘ 

maść «EGZEMOL» 
WE wa proszek 

w WARSZAWIE, 

two 

WILNO, е 
W.Z.P. Nr. 2281-l] dn. 25-1U 1926. pozy, o sujsowanie 

E. Dufkiewicz 

Warszawskiej 
ls 

  

   

                

   

   

film ilustrujący upadek obyczajów w PIEGI 

R S» 
wyrobu APTEKI A. KLIPPEL 

: sa Nr M 
66 opowieść smutna i we. żądać w aptekach i składach aptecznych. 

eyrk S o łudziach Tówió Reprezentacja i główny skład na Wojewódz- 
— skład _ materjałów 

aptecznych 

Bugenjusza Kudrewicza 
Jul. Mickiewicza Nr 26 

    
  

Od r. 1843 istnieje 

GILENKIŃ 
ul Tatarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- 
łonowe i gabinetowe 
kredensy, stoły 
Szafy, łóżka i td, 
Wykwintne— Mocne— 

Niedrogo. 
SPRZE DAŻ 
NA R AST Y. 

«ОЙН СЫ 

NA ŚWIĘTA 
najiep= 

szych w 
kraju 
młynów 

polecamy t. zw. 

M K 
LUKSUSOWĄ 
oraz migdały słodkie 
przebierane, ro. 
dzynki, orzechy, 

zyjmuje ęP ]muj 

» 

leczy 

Jaja 

Akuszerka 
W. Smiałowska 

od godz. 
lo 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

Ok azyjnie do 

dania Pianino dania 
Srhóder w dobrym 
stanie Hotel «Palace» 
pok. 117. od 10—12 g. 
    

abinet Kosmety- 
czny Z. Zdzie- 

stosowanie 
Radiolux'u. Usuwanie 
zmarszczek. Farbowa- 
nie włosów. Elektryi 
zacja kosmetyczna. 
Usuwanie podbródka. 
Mickiewicza 1 m. 8i 
wejście z placu Ka 

tedralnego. 
W. Z, P. Nr 1 Wilno, 

dn. 301 1926. 
  

kur raso- 
wych — do 
nasadzania 

Wiadomość w Domu 
Ludowym (Antokol 44) 
od 12 — 1 w d. powe 
Bzednie. Udzłeja się 
także informacyj listo- 
wnie — co do hodowli 
i kupna kaczek, gęsi, 
indyków, pawi, perlic, 
psów, kanarków, pa- 
pug 1 królików. Na 
odpowiedź załączyć 
50 gr, marek pocz. 
  

zawiadowca 
st. kol. repa- 

© trjant poszu- 
kuje jaklejkolwiek pra- 
ty. Obarczony rodzi- 
ną. Bez żadnych środ- 
ków do życia. Ul. Bu- 
kowa 15b Franciszek 

Kwieciński. 

2 
  

  

ORTEPIĄN krótk 
F- dobrym stanie 

niedrogo do sprze- 
dania. Ul. Gazowa 2, 
m. 1. Heller. Ogiądać 

od 11—2, 5—7. 

TANINO Schrūde- 
| ra okazyjnie do 

sprzedania. Ul. 
Piłsudskiego 24, m. 2. 

Liiszyc, 

  

ianino $:% 
dobrym stanie oka- 

zyjnie do sprzedania. 
UI Sawicz 16, m. 4. 

  

kuszerka Okuszko, 
Zwierzyniec, ul. 
Moniuszki Nr.28. 

Przyjmuje od 9 — 6. 
W. Z.P. 24. 

ezrobotny biurali- 
B: kreślarz prosi 

o jakąkolwiek pra- 
cę znajdując się w bar- 
dzo ciężkim położeniu. 
Podejmie siękażdej pra- 
cy. Łoskawe zgłosze- 
nia do Administracji 

«Słowa» dla K. K. 

  

    

O SPRZEDANIA 
część pasieki za- 
raz, PSZCZOŁY 

zdrowe w dobrym sta- 
nie z dostatecznym zą* 
pasem miodu. Ule nad: 
stawkowe, cena umiar- 
kowana. Wilno — Kal: 
warja. K. Szalkiewicz. 

RUM 
KRAJOWY 
niezbędny do ciast 

Wielkanocnych. 

RUM KRAJOWY 
do herbatki dla 

    

   

to mo: 

DZIŚ SKLEP OTWARTY 

1) ul. Tiocka 7. 
2) ul. Zamkowa 26 Sklepy detaliczne: 

PERFUMERYJNYCH 
KOSMETYCZNYCH 

i GALANTERYJNYCH 
firm kiajowych 1 francuskich 

PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGO 
OPŁATKI DLA PIECZYWA 

Oliwa nicejska i sezamska, esencja octowa, szafran, 
wanilja, kordamon, goździki, cynamon, spirytus dena- 
turowany (skażony) środki do czyszczenia metali, 

środki do prania bielizny i inne 

Farbka i lakier do jaj. 
Sklepy dziś otwarte od 1 

  

MANOFAKTURA 
MEBLE 

  

T-vo „|. B. SEGALL“ 

3) ul. Ad. Mickiewtcza 5, tei, 873, 

Poleca na nadchodzące |ŚWIĘTA 
bogaty wybór towarów 

  

Trocka3 tel. 757. 
kuje lekcyj. Witoldowa 

$ prze- 
kompoty, sza- po ko Je ziębionych 
tran, wanilję umeblowane z oddziel. poleca 
RE nem wejściem, łazien- Pierwsza Wileńska 

6 A: ka, elektr. oświetlenie Spółka Win i Przetw. 
> do wynajęcia. Pańska Owocow. 

BRA CIA m. ża A 36. 

GOŁĘBIOWSGY Korepetytor     
sumienny poszu* WĘDLINY 

  

  

dział damskich kapeluszy 
Warunki dogodne. 

FIRMA 
Br. ALSZWANG 

UNS -idis WIEJSKIE 
° > k . W.P. Pe. 

Do najęcia dora jako % 
znane za najlepsze, 

poleca 

Pierwsza Wileńska 
Spółka Win i Prze- 
tworów Owocowych 
Wilno, Wileńska 36.     

wołyńska, lubelska 

różne orzechy, pra 
wanilja 1 drożdże 

do 6 g. 
ul. Zamkowa 20a 

p 

materjały wełniane na damskie i męskie 
kostjumy i palta. — jedwabie, zefiry, saty- 
nyi t. d.Materjały obiciowe. МРа 

Łóżka angielskie f-my Konrad Jarnuszkie- 
wicz 1 S-ka. — Krzesła wiedeńskie, garnitu- 
ry salono-we, mebie gięte. — Materace, 
otomany, kozetki własnej wytwórni, — T 
Szafy, stoły, kredensy it« p. || |tl| 

na D.-H. E. Mieszkowski sp. e ul, Mickiewicza "L З4 

Punktualne i solidne załatwienie zleceń z prowincyi. 

Mąka wyborna 
"NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

oraz Świeże migdały marcepanowe, 
rodzynki duże, sułtanki i korynty, 

poleca skład win i wódek 

A. Januszewicza 

szych warunkach 

Tei. 8 86. 

Nd 

Szatnik, 
kasjerka z kaucją 

potrzebni, wiadomość 
od 5 do 7 w. 

Kalwaryjske 16, m. $, 

i amerykańska 

    

wdziwy szafran, 
codzeń Świeże ETNISKO POD 

WILNEM z ogro« 
dem, przy stacji 

kolejowej — do sprze« 
dania okazyjnie za 6000 
złotych. Inne |etniska 
również posiada <ZA- 
CHĘTA». Portowa 14 

tel. 9—05, 

Telefon 8—72. 

połączone ume- 
blowane pokoje ze 

  
  

wszysikiemi wy- 
>. e godami do e yasikčiė 
wyborze ul. Oimnazjainą 6 m,16 

AN IO 
UPIMY ZARAZ 

najdogodniej- DOM w Wilnie 
Pożądane więk- 
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pis— „najlepsza czekolada na świecie 
Gala-Peter“. | 

— Czyż mało miejsc na Świecie, 
gdzie możnaby jechać? Wyspy prze: 
różne, Afryka, Transwaal, do burów... 

— Pociągał mnie szlak, przebyty 
przez Przewalskiego. Przypomniałam 
sobie, że pan tu mieszka i pojechałam. 

Co parią u nas tak zachwyca? 
— Nie wiem jeszcze, dopiero bę- 

dę poznawała. Proszę się nie niepo- 
koić, wujaszku lwanie Pawlowiczu, 

Powiedziała to tak prosto to „wu- 
jaszku Iwanie Pawłowiczu*, że nawet 
głos jej nie |drenął. Iwan Pawłowicz 
zadrżał z oburzenia na zwrot tak po- 
ufały. 

— Ach, lepiej będę pana nazy- 
wała „wujaszkiem Jasiem* przypomi- 
na mi pan „Wujaszka Jasia* Czecho- 
wa. Nie będę wcale krępowała wu. 
jaszka, m2m wszystko. Mam swego 
kałmyka Carankę, kupię jutro konie— 
będziemy odtąd tylko sąsiadami, 

— Gdzie pani kupi konie? 
— Na jarmarku w Karakarze. 
— Kto panią poinformował? 
— Wasz komendant, Pierwuchin. 
— Tak,ale jarmark ten będzie 

dopiero za miesiąc, a i konie tam 
sprzedają bardzo dzikie. 

— Czy wujaszek sądzi, że nie 
potrafię ujeździć dziklego konia? Oho! 
w domu sama konie na arkan łowi- 
łam, sama siodłałam. | pędziłam po- 
tem dowoli po stepie! 

Oczy jej zabłysły. Gdyby nie 
włosy, spływające po raniionach jak 
grzywa, pełna pukli,—bytaby podob- 
na do chłopca, młodego zucha, Oczy 
rniała pełne błyskawic, wyzywające 

Wydawca, Stanisław Mackiewicz —Redaktor w/z Czesław Karvrowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

spojrzenie i wargi wysunięte napizód, 
jak u kapryśnego chłopaka. 3 

„Musi mieć charakter*— pomyślał 
Iwan Pawłowicz 

— A jednak podróżowanie, szu- 
kanie przygód nie jest to zajęcie od- 
powiednie dla kobiety samotnej. 

— Po pierwsze—nie samotnej. 
— Jakto? 
— Będziemy podróżować rażem— 

wujaszku Jasiu. ы 
— O, to jeszcze pytanie. To się 

pani nie uda. 
— Czemu? 
— Ach, ciągle „czemu i czemu*, 

jak małe- dziecko. Bardzo prosto. 
Diaiego, że pani jest młodziutką 
dziewczyną. — To wszystko. 

Fanni klasnęła w dłonie 
całkiem dziecinnym, 

— Znowu, —zawołała. Wujaszku, 
proszę, wujaszku, raz ną zawsze za- 
pomnieć o tem. Proszę traktować 
mnie, jak mężczyznę, 

Wszak to szalenie zacofane zda- 
nia. To pachnie wiekami, które już 
minęły. Ja panienką perkalową nie 
jestem dzięki Bogu. 

— Życie tutaj jest pełne niebez- 
pieczeństw i przygód. 

— Tem lepiej—przerwała mu, a 
twarz jej i oczy zapłonęły—tego wła- 
śnie szukam, tego pragnę. 

— Poza tem pędzimy tutaj życie 
proste—pierwotne nieomal. 

— Cudownie. ' 
— Życie młodej dziewczyny, pod 

jednym dachem z mężczyzną, staje 
się w tych warunkach niemożliwem. 

— Nie jestem sama, mam przy 
sobie Kałmuka Carankę. Zresztą są 
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to pojęcia archaiczne. Czasy zamyka: 
nia kobiet do domu już minęły. 

Równouprawnie kobiet nastąpiło. 
Wzorujmy się na Zachodzie. 

— Jesteśmy jednak na Wschodzie, 
— Wszystko jedno, — roześmiała 

się. Co tam jest?—zapytała wyciąga. 
jąc rękę ku dolinie. 

— Kuldża, odparł niechętnie Iwan 
Pawłowicz. 

— A dalej? 
— Dalej, pustynia Gobi. 

dalej? 
— Dalej, Chiny, Pyta pani, jak 

dziecko. Dalej, dalej, daiej?... Jakby 
pani sama tego nie wiedziała. 

— Ale wiem, naturalnie, Dalej 
jest Pekin,—potem Ocean Spokojny 
i San Francisco. To znaczy Ameryka, 
a więc Zachód. Czy nie mam racji, 
że jadąc wciąż na wschód, znajdzie- 
my się na Zachodzie? : 

— Odkrył tę prawdę Kolumb, 
jeszcze przed panią—zauważył chmur- 
nie. 

Wstała od stołu, przeciągając się, 
jak kotka, z wyrazem zadowolenia, 
dumnie spójrzała na wiszący naprze- 
ciw otwartych drzwi karabin i papa- 
chę, obejrzała się raz jeszcze na bez- 
graniczną dolinę, i westchnęła. 
: a Dobranóc, Dziękuję za chleb 
1 le 

— Dobranoc — odrzekł gniewnie 
Iwan Pawłowicz. 5 

— Jaki niegrzeczny! -- Oznajmiła 
dziecinnie i jak ptak skoczyła do 
swego pokoju. | 

(D. GC. N.) 
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