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fompunju lewicowa we Francji

Biwne fatum na żotwie.
Od czasu podpisania
traktatu
sko-sowieckiego, Łotwa
doznała,

wiek

mniejszego,

rystycznego

temniemniej

wstrząsu

od

łotewjakkol-

PARYŻ, 26—1V.

charakte-

wewnątrz.

nima ustąpienie gen. Radzinsza.

dzielę

jest

postać

armji

do parlamentu

w

łotewskiej.

stów,

131

z bloku

jedności

narodowej

i 13

ność Łotwy*

konsolidacji stronnictw lewicowych.
ze*
oficjalny
organ
stronnictwa

wspominaliśmy
o aferze
oskarżonego o przygoto-

Radzinszą.

z

Socjaliści,

którzy

duszy,

oskarżyli

go o

Sprawa

przy-

całej

współudział

w aferze

Iksze.

mowanego
wanie

generała

kartelu. Z drugiej strony komuniści

go nie-

Radzinsza

z

akademji

wej. Stąło się to tak prędkoi niespodziewanie, że oszołomiło formalnie całą opinię, a przedewszystkiem, jak twierdzą gazety prawicowe, koalicję rządową. Rzekomo postanowienie zapadło bez jej wiedzy.
Oburzenie, już nie tylkow sferach nacjona-

rzekomo

nie mają

żadnych

wpływów,

od-

sunięci są od władzy i zwałczają obecny
gabinet.
Dziwne zaiste jakieś fatum kieruje?losami Łotwy...

Rewelacyjne onancjacje Stalina.
Mińskaw „Zwiezda z dnia 18 kwietnia r. b. podaje rewelacyjne sprawozdanie dyktatora Rosji Stalina,
które
zostało przez niego wygłoszone na zebraniu „aktywu moskiewskiej organizacji” w dniu 17 kwietnia.
Stalin zdawał sprawozdanie o pra-

RT

I TSS TEST

Rozstrzygnięcie

wojsko-

ły na Łotwie w momencie ratyfikacji traktaiu sowiecko-łotewskiego,
kiedy to cała
opinja, prasa, wszystkie
organizącje ekonomiczne wypowiedziały się przeciw, a mimo tego sejm traktat ratyfikował. Zachodzi dlatego wielkie podobieństwo pomiędzy tą ratyfikacją i obecnem usunięciem
generała Radzinsza. Wszyscy, za wyjątkiem
socjalistów, są przeciw, a jednak generał
Radzinsz ustąpił. Tymczasem
ci socjaliści

głosowaniu

TY RS TNN SU BRT

patrzeć na nich

z dołu

w górę, co może wytworzyć niebezpieczeństwo „oderwania się przewódców Od mas,
a także oddalenia się
mas od przewódców.
Chytry
Stalin
instynktownie
odczuwa to -niebezpie-czeństwo,
które
nie tylko, jak on
mówi,
może być, ale które już jest.
Bowiem nietylko jest „oddalenie się",
ale uporczywa walka
pomiędzy najliczniejszą i najpotężniejszą klasą w
Rosji—włościaństwem i proletarjacką
partją
komunistyczną,
co zresztą
stwierdza
sam Stalin dalej w swym
referacie,
gdy omawia kwestję „kryzysu „chlebozagotowocznej* kampanii".
„Przejdźmy
do sprawy
o „chle+ bozagotowkach“
kryzysu
zapasów
zboża,
który mieliśmy
w styczniu.

Stworzyła się oryginalna sytuacja:

zboża dużo,
grożąc

a zapasy zmniejszają się,

głodem

miastom

i

objawu

go

socjalistycznego

budownictwa

w

warunkach naszego międzynarodowego i wewnętrznego stanowiska. Mam

na widoku

przedewszystkiem

Sprawa
rezygnacji
posła
Byrki
była sprawą zatargu Jedynki z resztą
Sejmu. Jedynka
chce nadać pracom
sejmowym więcej sprawności,
reszta
Sejmu się przeciwstawia.
Zwyciężyła
Jedynka, zwyciężył pos. Byrka. Wszystkich sił aby to zwycięstwo
Jedynki
nastąpiło dółożył
p. Marszałek Daszyński. Siwy. parlamentarzysta zwykł
jest przed każdem posunięciem zada-

woli.

Я

wać sobie pytanie, „a

|
,W dalszym ciągu orzeczenie stwierdza, że swoboda oświadczenie jaki
jest język ojczysty dziecka w wieku szkolnym, dopuszczajacw poszczególnych wypadkach
ocenę
okoliczności,
nie stwarza jednak nieograniczonej
wolności wyboru szkoły oraz języka w którym odbywać się ma nauczanie.
Oświadczenia przewidziane w art. 131 konwencji genewskiej,
jak również
odpowiedź na pytanie, czy dana
osoba
należy, czy też nie należy do
mniejszości rasowej, językowej, lub wyznaniowej, nie podlegają jakiemukolwiek sprawdzeniu, względnie oświadczeniu ze strony władz,
nie mających
zdań między rządem niemieckim a polskim co do tezy rządu niemieckiego,
według której jakiekolwiek
zarządzenia,
stwarzające różnice między po-

szczególnemi grupami ludności, nie dadzą się pogodzić

z zasadą

równo-

do zmiany

swej

polityki wobec zachodu

Niemiły

wypadek

min.

wschodniemi.
Jak
sowieckich
płaców-

i

Min.

Stresemann

rzucił

rękopis

gand ową.
|

.

Policja

i organizatorowie

zebrania

26. IV. PAT.

1400

żołnierzy

japońskich

zupełnie

*wylądowało

wczoraj w Tsing-Tao i udało się natychmiast do wsi Tsi-Nan-Fu. Dowódca
wojsk

połuaniowych

mahometańskiej

Feng-Ju-Hsiang

posuwa

przybyłej z Kansu,

obecnie na brzegb północnym

Zamiar

się naprzód

który to oddział

dzięki

ma się

kawalerji

znajdować

rzeki Żółtej.

loiu polskiego

przez

ocean.

LE BOURGET, 25 IV. PAT. Wczoraj wieczorem przybyli tu
na samolocie transatlantyckim, dwuplatowcu' zaopatrzonym w
motor o sile 650 HP, lotnicy polscy major Idzikowski i pilot
Kubała,
którzy mają zamiar dokonać lotu z Paryża do Nowego

Słabe Yorku. Dziś dokonali lotnicy polscy próbnego lotu na wysorozwinięcie się przemysłu. Trzeba by- kości portu Rochefort z obciążeniem 5.000 kig.
Lot rozpoczął

ło zarzucić wieś towarami, ażeby można było otrzymać od niej maksimum
produktów

rolnych.

Dlatego

niezbę-

dnem jest prędsze rozwinięcie się naszego przemysłu
niż my je mamy.
Dalej mam na uwadze trudności naszego

budownictwa

na

wsi.

Marudnie

nych

na wysokości

odnosi

Cherbourga,

do 6.000

się z największem

kly.

przyczem

Załoga

zaufaniem

przeciętna szybkość wynosi i80

klm.

do

którego

na godzinę i który zdolny

rośnie wiejska gospodarka. Tłumaczy jest dokonać lotu bez lądowania długości 8.500 kim.
się to tem, iż jest ona gospodarką
Ddlot nastąpi w sobotę.
drobno-włościańską,
która nie podlega poważnym
polepszeniom.
Stąd
LE BOURGET, 26-.IV. Pat. Mjr. Idzikowski i sierż,
wniosek nacisząć na rozwinięcie się Kubała po ostatnich próbach mają zamiar odleciećw sona wsi typu
wielkich gospodarstw
botę z Paryża do Nowego Yorku.

i

kolektywnych

darstw,

sowieckich

dążąc do stworzenia

zbożowych fabryk dla kraju".

gospo-

z

nich

—

Wniosek ten jest nader rewelacyjny
a również i bardzo ciekawy, a wska-

zuje

on

na

to, iż bolszewicy,

dawawszy znaczną iłość
pom

i żydom

giną

ziemi

teraz z

Następnym ciekawym momentem
w referacie Stalina jest przyznanie się
do bankructwa t. z.
„czerwonych

speców".
chło- " Omawiając głośną sprawę panamy

„poroz-

braku

w kopalniach

„Donbasa“,

Stalin wy-

chleba. Chłop albo nie obsiewa całej ciąga znów bardzo Śmiałe wnioski:
„Sprawa kopalń wskazuje na to, iż
ziemi, bo boi się podatków, albo nie
chce sprzedawać zupełnie įchleba, co nieudolnie dobraliśmy nasze kadry
stwarza kryzys w miastach. Nie szko- gospodarcze, przytem postawiliśmy je
dziłoby naszym ultrarąadykałom z róż- w takie warunki, iż zahamowaliśmy
nych obozów, uważnie przeczytać ten ich rozwój. Nasi młodzi „specy* оwywód

sprytnego

i

bezwarunkowo

rozumnego Stalinai wyciągnąć
wiednie

konsekwencje.

odpo-

kazali się nieudolni w przemyśle dlatego, iż kształcili się teoretycznie i nie
posiadają praktyki. Nie takich speców

Zresztą

polskiego samolotu
aparatu,

z doskonałemi

niestety przyznać

mu-

czenia.

obciążenie samolotu

swego

lecz

siaj artykuł taki nie ma żadnego zna-

się o godz. 5-ej rano a zakończył o godz. 4-ej p.p. Z wyników
jego lotnicy byli bardzo zadowoleni. Jutro oraz
w ciągu 10-ciu
dni następnych lotnicy polscy dokonają
dal-zych
lotów
prób--

zwiększone będzie

Przewodnictwa w Komisjach.

kwietnia.

misje oświatowe. to nie doktryny, to
wybory.
Wróćmy jednak
do tych spraw
poruszonych w „Przełomie*
0
których

powiedzieliśmy,

że tkwią

w

nich

słuszne myśli.
Oto niewątpliwie w
społeczeństwie
(bo chyba nie w Sejmie) mnóstwo jest ludzi należących
do
różnych partyj
radykalnie-ludowych, lecz poza pewnemi doktrynami,
do których specjalnie
może
nie są
przywiązani,

poza

może

pewnemi

szyldami, bo o to w Polsce łatwiej,
niż o przemyślane
doktryny,
Są to
niewątpliwie szczerzy polscy įpatrjoci,
szczerze przywiązani do państwa polskiego,
Szczerze - przywiązani
do

Marsz. Piłsudskiego.

Tych niewątpli-

wie trzeba pozyskać dla współpracy,
nie zrażać się ich radykalizmem—bo
doświadczenia wykazały,
że ten kto
raz

obierze

sobie

za

najwyższe

Кгу-

terjum dobro państwa—tego radykalizm
musi się do wymogów
dobra,
państwa stosować.
Toteż nie przestraszajmy się zbytnio, jeżeli Jedynka
będzie rozszerzać
swe szeregi i nie
podnośmy żadnych alarmów.
Mamy
już teraz po kilkutygodniowych pracach Sejmu
doświadczenie:
„że nie
taki straszny djabeł jak go
malują“.
Zdaje się, że i strona przeciwna, to
jest pp. Polakiewicz, czy Sanojca, czy
inni radykałowie ludowi także doszli
do tego przekonania tylko „z tamtej
strony".
Pos. Stroński naigrywał się z mego określenia
klubu
Jedynki
jako
„nowego . polskiego
eksperymentu
ustrojowego" o epokowem znaczeniu.
Zdaje się, że pos. Stroński
nie miał
racji w swej ironji. Klub Jedynki rządzi Sejmem
nie drogą
większości
parlamentarnej,

do

której

nie dąży,

Sejmu.

Klub

nictwem

jedynki

rządowem

nie jest stronw

tem

pojęciu,

°

wówczas to głównie pod naciskiem p. Zahajkiewicza zerwano umowę, nawet zaprzysiężoną,

i

podstępnie

rozbrojono

polskie

tym artykule
„Prze- straże. Rządy w mieście objęli Ukraińcy, na
łomu*
są słuszne
i zacne
myśli. których czele stanął właśnie nowowybrany
pan vice-marszałek, który rozpoczął wydaTrzeba
rozróżniać
ludzi
doktry- wać
na »zór lwowski różne dekrety i „uny
i
ludzi
dobrych | intencyj. kazy* do ludności polskiej.
Sh
Ci ostatni wpadają czasami pod
paCzyż komu z Polaków, nawet najwięknowanie
doktryny,
która im prze- szemu radykałowi z PPS. mogło wówczas
że ów jegomość zasiądzie
paskę zawiązuje na oczach.
Nie na- przyjść na myśl,
w niespełna dziesięć lat później na fotelu marleżymy zresztą do tych, mówiąc
na- szałkowskim w Warszawie!
:
Warto nadmienić,
że przed wyborami
wiasem, którzyby widzieli w Polsce
zbyt dużo doktryn.
Niegdyś młody zgłosili się do p. Zahajkiewicza delegaci
stronnictw polskich między in.
Bobrzyński rzucił społeczeństwu pol- radykalnych
p. Pawłowski ze Związku chłopskiego i zaskiemu
twarde,
nielitościwe 'słowa: proponowali mu pakt tej treści, że na 6
„Polska

w

tolerancja

wieku

XVI . była

mandatów

trzy (nieparzyste) miały przypaść

wynikiem tylko braku
silnych prze- Rusinom, a drugie trzy (parzyste) Polasom.
- trzeba przyznać - znakonań
"w
Polsce
i polskiego cie- lazł P.się Zahajkiewicz
w kropce i panom deiegatom delinam potrzeba!“
mięstwa”.
Teraz taki np. aktualny katnie drzwi pokazał.
>
$>
Nareszcie
Stalin dodaje:
obrazek.
W Sejmie
jest run na koOto krótki zarysjego dziejów politycz„Afera w Donbassie wykazała, iż misję oświatową.
Mnóstwo
posłów nych.
sprawa kontroli stoi u
nas
bardzo się do niej zapisuje.
Cóż to, czy to
Oczywiście taki artykuł zupełnie
źle we wszystkich gałęziach kierow. znaczy, że tyle w Polsce jest zawzię- był beznadziejny. Pan „Gęzet*
nie
niectwa: partyjnego, przemysłowego i tych zwolenników różnych doktryn w mógł zrozumieć,
że jeżeli były wódz
profsojuzów. Piszą się rezolucje, roz- sprawie
różnych
metod
nauczania, ukraińskiego
powstania wchodzi do
syłają
się dyrektywy,
ale nikt nie czy tyle jest reprezentantów
różnych Sejmu naszego—to jest nasza wygrachce pofatygować się,
albo
zapytać koncepcyj w polityce
narodowościo- na, a nie klęska, bo to oznacza ze
jak faktycznie ma się kontrola"
wej, czy
wreszcie
sprawy polityki strony tego obozu rezygnację
z idei
I chociaż Stalin na zakończenie wyznaniowej
tak
roznamiętniają wojny
z Polakami.
Pan Gezet wypatetycznie woła: „my pobijemy
na- posłów? Broń Boże! Chodzi tu 0 coś myśla p. Zahajkiewiczowi za to, że

szych wrogów”, to jednak sama rze- zupełnie innego.
czywistość

za siebie mówi.

D-o.

Oto

szkół powszechnych
wodnik" wyborczy.

nauczycielstwo

to „dobry przeTen run na ko-

Dnia 25-go

bm. odbyły się

wszystkich Komisyj
dokonano

wyboru

posiedzenia

Sejmowych, na których

Prezydjów:

Komisja Administracyjna, przewodniczą-

cy dr Karol Polakiewicz
(B B), zastępca
pos. Aleksander Dębski (KI Nar), sekretarz
pos. Antoni Pająk.

Komisja

pos

Prawnicza,

Pieracki (Ki

Nar),

przewodniczący

zastępca

pos

jan

Piłsudski (B B), sekretarz pos Hartglas
(K Zyd). |
Komisja Spraw Zagranicznych, przewodniczący pos Janusz Radziwiłł (B B),
zastępca

pos

Mieczysław

Niedziałkuwski

(PPS), sekretarz pos lrena Kosmowska
(Wyzwolenie).
Komisja Oświatowa,
przewodniczący
pos Kalinowski (Wyzwolenie), zastępca pos
Chrucki (Kl Ukrj, sekretarz pos Jaworska (B B).
:
Komisja Morska, przewodniczacy
pos.
Zaleski

(Kl.

Nar.), zastępca

pos.

Kosydar-

ski (B B).
Komisja Konstytucyjna, przewodniczący
pos. Wacław Makowski (B B), zastępca
pos. Czapiński (PPS).
Komisja
Wojskowa,
przewudniczący
pułk. Pieracki (B 8), zastępca
jen.
Roja
(Str. Chł.), sekretarz pułk. Burda (B B).
Komisja Regulaminowa, przewodniczą-

cy pos.

Lieberman

(PPS),

zastępca

Polakiewicz (B B), sekretarz
wicz (Str. Chł.),

Komisja

czący

Ochrony

pos.

Pracy,

pos.

Kulisie-

przewodni-

pos. Reger (PPS), zastępca pos. Franc

(Zj. Niem.), sekretarz pos. Waszkiewicz (N.
P. R.-Lewica).
Komisja
Skarbowa,
pos. Krzyżanowski (B. B.),

przewodniczący
zastępca
pos.

dr. Kiernik (P. S.L.-Piast).
Komisja Opieki Społecznej, przewodniczący pos. Szydłowski (PSL. Piast), zastępca pos. Waśnicwska (BB.).
Komisja Petycyjna, przewodniczący pos.
Grzecznarowski

(PPS.), zastępca

pos.

Gar-

licki (BB.).
Komisja Odbudowy Kiaju, przewodniczący pos. Zawałykuta (Kl. Ukr.), zastępca
pos. Potworowski (BB.).
Komisja Reform
Rolnych, przewodniczący pos. Pluta (Str. Chł.), zastępca pos.
Olewiński (BB.).
-Komisja

Zdrowia

Publicznego,

prze-

wodniczący pos. di. Łeble (BB.), zastępca
pos. Mularek (Wyzwolenie).
Komisja Robót Publicznych, przewodniczący pos. Kosydarski (BB.), zastępca pos.

Staniszkis (Kl. Nar.).
Komisja

czący

Dębski

pos.

.Adm.nistracyjna,

przewodni-

Polakiewicz (BB.), zastepca

(PSL. Piast).

pos.

jak istnieją stronnictwa, - rządowe -w
Komisja Walki z Drożyzną, przewodnikrajach
0 ustroju parlamentarnym, „czący pos. Cieplak (BB.), zastępca pos.
gdyż wtedy
rząd
byłby zależny od Arciszewski (PPS.).
klubu Jedynki. U nas jest odwrotnie:
Tagi dla sędziów.
klub Jedynki jest zależny od rządu,
jest tylko instrumentem polityki rządu
"WARSZAWA, 26.1V. Pat. W ostatna terenie
Seimu.
Wreszcie rola nich czasach ukazały się w wielu
posła w Jedynce zbliża się do roli pismach notatki, jakoby Ministerstwo
urzędnika, gdyż: przewaga
kierowni- Sprawiedliwości miało
już w najbliżcza prezydjum jest tu bardzo silna. Szym czasie wprowadzić dla sędziów
To wszystko są elementy nie oko- i prokuratorów togi i jakoby ustaliło
licznościowe,
lecz zasadnicze.
Rze- już także formę ich i kolor. Wiadoczy
te są znane
i podnoszone mości te nie są Ścisłe. Togi mają być
z.
przekąsem.
Ludzie
bowiem wprowadzone najwcześniej
z chwilą
są
jak profesorowie niektórzy, któ- wejścia w życie rozporządzenia
Prerzy
nie widzą
w życiu tego, cze- zydenta Rzeczypospolitej
o ustroju
go czarne na białem
w swoich nie sądów powszechnych, t. j. z dnia
i
mają zapisane podręcznikach.
Życie stycznia 1929, gdyż opo dopiero'wprotworzy rzeczy nowe. Takim nowym ob- wadza obowiązek sędziów i prokurajawem, nową formą jest klub Jedynki, o torów używania przy rozprawach toktórej już powiedzieliśmy, że jakkolwiek gi i biretu i upoważnia ministra spranie jest to tak efektowna forma, jak wiedliwości do wydania odpowiednienp. zajęcie Rzymu
przez kolumny go rozporządzenia
wykonawczego.
czarnych
koszul,
temniemniej“ jest
Politechniki w Katowicach nie
eksperyment parlamentarny
nadzwyhędzie.
czaj ciekawy i niewątpliwie
epokowy
WARSZAWA, 25. IV. PAT.
Połdla parlamentaryzmu.
*
ska Agencja Telegraficzna upoważnio=
*
jest do stwierdzenia, że podana w
Coś się także zmieniło w endecji? na
dziennikach wiadomość
0 zamierzoPrzynajmniej tak można sądzić z ze-

szę, że nie będący specjalnie ostatnim.
wyrazem tego co w dziennikarstwie
czy publicystyce
osiągnąć
się da.
Zresztą nie mam wrażenia, aby „PrzeJom“
miał dużo
czytelników.
Ale
„Przełom" jest organem grupy Związku Naprawy Rzeczypospolitej, to jest
szeregu ludzi młodych,. energicznych,
pełnych zapału w służeniu Ojczyźnie
i Jedynce czy to na polu
pracy parw „Gaz.
'łamentarnej, czy innej. Otóż
„Prze- stawienia dwóch artykułów
Warsz.*
z
14
kwietnia
i
z
24
kwietnia.
łom* napisał artykuł „o pogłębianiu
W pierwszym jakiś autor ukrywademokracji". Śliczny i aktualny tytuł.
„Gezet*
Ten się udał. W tym artykule czyta- jacy się pod pseudonimem
tak
pisał
o
jednym
z
wice-marszałmy wiele komplementów
pod
adresem Wyzwolenia i Stronnictwa Chło- ków naszego Sejmu:
W pamiętnych dniach listopada 1918 r.,
pskiego.
Kiedy
indziej taki artykuł
gdy
się rozpadła i chwilowo Polawzbudziłby
dużo komentarzy, - jako cy z Austrja
Rusinami do spółki objęli rządy w
że powtarzamy „Przełom'* jest orga- mieście (podzieliwszy między sobą władzę
nem dość
dużej ilości posłów. Dzi- i obsadziwszy wspólnie objekty wojskowe),

. Molska japońskie w Chinach.

SZANGHAJ,

w

:

godnik! Redagowany

swej mowy

mieli

się z wami

Druga taka falka na jeziorze, którą omówić trzeba to „Przełom*.—Co
to jest „przełom* zapytacie szanowni
czytelnicy? O! ba! „Przełom* toliest tyzamiarami,

i opuścił salę, a przewodniczący
zebrania Stwierdził z ubolewaniem fakt,
że w Monachium nie dopuszczono do głosu ministra spraw zagianicznych

Rzeszy Niemieckiej.
zawieść.

„Łączę

Wilnie:

Kliniki

Niedziałkowskiego nie są biuletynami
z taktyki parlamentarnej,
lecz stanowią codzienną, żźmudną pracę propa-

Sfresemanna.

wreszcie z gniewem

okul.

w

otwarcie

robotników, że codzienne artykuły pos.

minister
BERLIN, 26-IV. PAT.
Do
Monachium
przybył
wczoraj
spraw zagranicznych
Stresemann i miał tam
na wielkiem
zgromadzeniu
wyborczem wygłosić przemówienie, jako pierwszy kandydat na liście partji
ludowej w Bawarji.
Na zgromadzenie to przybyło około 3.000 osób wypełniając
szczelnie salę.
Większość jednak zebranych byli to zwolennicy
Hittlera, którzy nie chcieli aopušciė min. Stresemanna do głosu, wznosząc
okrzyki:
„Mason“,
Sprzedał się Anglji"
i t. d. poczem zaczęli Śpiewać
„Wacht am Rein“ i „Deutschland, Deutschland ūber alles“.
в

;

ma

mal punktualnie codzienne artykuły pos.
Niedziałkowskiego
w „Robotniku*?
Stałe tam przeciwstawia pos. Niedziałkowski Jedynkę i olbrzymi,
potężny
Świat pracy, który ma w jedynkę uderzyć ze straszną
siłą. Co znaczą
te faniary wojenne, one czy taktyka
sejmowa ilustrują prawdziwie zamiary
klubu P.P.S.? — Jak się zdaje z tego
zestawienia
to tylko
wywnioskować
można,
że „Robotnik*
redagowany
jest nie dla posłów, lecz istotnie dla

Konferencja ambasadorów sowieckich w Moskwie

wiecki dąży podobno

Szymańskiego

26-g0

27. 1V28.

hołdzie dla Marsz.
Piłsudskiego". lecz drogą brania na siebie odpowieCóż wobec tego znaczą stałe, bo nie- dzialności za
merytoryczną
pracę

miernego traktowania, przewidzianą
przez konwencję genewską. Wobec
powyższego Trybunał uznał rozpatrywanie tej tezy za rzecz niepotrzebną.
BERLIN, 26.4 PAT. Do Germanji donoszą z Moskwy,
że w komisarjacie spraw zagranicznych rozpoczęła się konierencja
z akredytowanymi w państwach emropejskich ambasadorami i posłami Sowietów,
którzy
zostali specjalnie w tym celu powołani do Moskwy. Przybyli Lorenc z Rygi, Bogomołow z Warszawy, Krestinskij z Berlina, Aleksandrowskij i Kolłątaj. Przyjadą również Dowgalewskij, Trojanowski i Suryn.
„Germania“
twierdzi, że konierencja ta ma wielkie. znaczenie polityczne, gdyż rząd so-

co dalej". To-

też rozumiał, że Jedynkę można zmajoryzować, jej pracę nad usprawnieniem Sejmu
powstrzymać,
lecz „co
dalej”. Zresztą Marszałek Daszyński
we wszystkiem
okazuje
swą chęć
współpracy z rządem Marsz. Piłsudskiego, Dowodem tego jest choćby ta
jego depesza
nadesłana do marsz.

też prawa wywierać w tym względzie presji, lub stwarzać trudności.
_ Nakoniec trybunał skonstatował, że jak się zdaje nie istnieje różnica

czerwonej

armji. Cóż było powodem
kryzysu?
Przedewszystkiem trudności nasze-

godnia.

PT ZEE REST OSC REC

HAGA, 26 IV. PAT. Ogłoszono dziś orzeczenie stałego Międzynarodowego Trybunału w Hadze, uchwalone 8 głosami przeciwko 4. Przeciw
przyjęciu głosowali sędziowie
Huber, Nyholn, Nigulescu i Schucking (sędzia narodowy niemiecki). W orzeczeniu tem trybunał
wyraził pogląd, że
Polska uprawniona jest do interpretowania postanowień konwencji genewskiej, dotyczącej
Górnego
Sląska
w ten sposób,
że przynależność do
mniejszości narodowej
jest kwestją
objektywnego, a nie indywidualnego

do szerszego rozwinięcia swych stosunków z krajami
na
Na początku Stalin konstatuje, iż twierdzi dalej dziennik, żadne zmiany personalne
przewódcy (komunistyczni, red.) idąc kach zagranicznych nie są przewidziane.
w górę (?) oddalają się od mas i
zaczynają

nale-

w sprawie szkół górnośląskich.

cy kwietniowego pienum C.K.i C.K.K.

masy

śocjałis-

odmawiają wszelkich

niebywałego faktu, że przy powtórnem.
ży jeszcze wybrać aż 427 posłów.

zaj-TTK

listyczńych, ale wogóle narodowych, zapanowało niezwykłe. Oburzenie to porównać
można jedynie do nastrojów jakie panowa-

rzecz

kombinacji wyborczych z lewicą socjalistyczną.
Wytwarza to sytuację bardzo skomplikowaną, zwłaszcza wobec

przez niego stanowiskai miano-

go kierownikiem

na

tów tam, gdzie ci ostatni mają większe szanse
powodzenia. „Paris Midi* widzi w tem wskrzeszenie lewicowego

brała poważny charakter i śledztwo prowadzone jest w dalszym ciągu. W międzyczasie jednak, zupełnie niespodziewanie nastą“
piło usunięcie

celem

„Depzche do Toulouradykalnego
pol:ca

zrzekanie się kandydatur radykalnych

wanie zamachu
faszystowskiego podczas
rządów socjalistycznych w Rydze. Ta afera
właśnie stała się przyczyną ustąpienia generała

Praca sprawozdawcy parlamentarnego jest obecnie o wiele mniej pociągającą, niż to było za czasów panowania
konst. 17 marca.
Wtedy z
łada wietrzyka mogła powstać burza,
lada zarysowanie
sojuszu czy Sojuszyku pomiędzy dwoma partjami, czy
partyjkami mogło się przerodzić w
podważenie fotelu pod takim czy innym ministrem. Toteż sensacji zawsze
było bez liku, Kilka słów niebacznie
rzuconych przez posła Smołę do posła Wrony na korytarzu, a Sensacja
gotowa, gdyż
istotnie tego rodzaju
porozumienia pociągały za sobą zupełnie poważne konsekwencje, obciążające nieszczęsne państwo
polskie.
"Teraz tego wszystkiego niema i tylko
po kuluarach
i korytarzach
sejmowych chodzą widma-wspomnienia po
tych dawnych czasach.
Teraz od początku bieżącego ty-

konserwatys-

tów. Komuniści nie otrzymali żadnego mandatu.
Obecnie prowadzona jest ożywiona kampanja

nawidzili

nie-

zgłoszono

Generał Radzinsz walczył przeciwko
bolszewikom, w pewnym okresie, w
braterstwie broni z wojskami
polskiemi,
o wolSwego czasu
łejtenanta Iksze,

„

Pat. Wobec przypadającego
głosowania

Warszawo,

33 nowe kandydatury.
Obecnie
położenie
przedstawia
się jak następuje: należało wybrać 6i2 posłów, wybrano
przy pierwszem głosowaniu 185, mśród których 15 socjalistów, 5 republikanów socjalistów, 21 radykałów-socjali-

Zasłużony

ten wojskowy, pełnił przez
dłuższy
czas
funkcję wodza armii, uważany był za największy autorylet wojskowy .na Łotwiei

ха sztandarową

powtórnego

ECilka cini sejmowych.

t

ear.

milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz Z prowincį! 0 25
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie

nem,

a nawet

postanowionem

przez

rząd utworzeniu w
Katowicach politechniki
nie odpowiada
w żadnym
stopniu prawdzie. Rząd trzeciej politechniki tworzyć nie zamierza.
poniżej wszelkiej polemiki.
Widoczne
jest, że nie umie on ABCw myśleniu
państwowem, a Gazeta, która tak daleka jest od myślenia
kategorjami

państwowemi powinna się nazywać
nie „Gazeta Warszawska* lecz według

dobrej
„Gazetą
Ale

Sienkiewiczowskiej
z Baraniej Głowy".
oto

„Gaz.

Warsz.“

kwietnia zamieszcza
i rozsądny

artykuł

o

o

24

ciekawy

prądach

reprezentuje

dencje i t. d.

z dnia

bardzo

łeczeństwie ukraińskiem,
klub Undo

tradycji

w

tem

ugodowe

Witamy radośnie

spo-

że
ten-

taki

zwrot na łamach „Gaz. Warsz.“
Na ostatniem posiedzeniu
Sejmu
we wtorek 24 kwietnia miał miejsce
bardzo
sympatyczny
incydent,
Oto
poseł Łucki uzasadniał nagłość wniosku
o przyjście
z pomocą
pów.
wschodn. mał. nawiedzonym w roku

zeszłym

klęską powodzi. Poseł Łucki

nadzwyczaj rzeczowo uzasadniał swój
wniosek, lecz niektórzy posłowie ukraińscy spodziewali się, że wniosek zo-

stanie

odrzucony

przeez

większość

po šką i takie odrzucenie da im powód do antypolskiej agitacji w ich
okręgach. Jednakże za nagłością wniosku podniósł się klub Jedynki, a także
i inne kluby i nagłość została przyjęta jednomyślnie, w ten sposób dając
wyraz
Opieki państwa
nad
nawiedzoną
klęskami
elementarnemi lud-

wszedł do Sejmu, a chwali go za to, nością ukraińską. Także endecy głoże nie chciał iść z Polakami na jednej sowali za nagłoŚcią wniosku
ukraińliście.

Takie

poglądy

p. Gezet

stoją

skiego.

Cat.

35.0

ECHA

KRAiOWE

DOKSZYCE.
— Z życia
historyczym

Dokszyc

szłaku

i

okolicy.

Profektoraf Wloch nad Albanią.
BIAŁOGRÓD.

kowskiego, że poruszy odpowiednie władze
Na

Napoleona u zródeł Be-

ido
tego, jako
głowa powiatu,
nie dopuści.
. |. Traktat Ryski, ustalając
nowe gra-

rezyny leży, niedawno bardzo ożywione i
handlowe m. Dokszyce, dziś mimo późnej nice Polski, oderwał na rzecz Sowietów z
dokszyckiej niektórym
wsiom,
jak
pory
wiosennej spowite grubą warstwą zany
sowu, jankom
i in. łąki, bez Których
śniegu.
Pod względem
atmosferycznym
strona naszą jest upośledzoną przez natu- wieśniak nie może trzymać krowy i konia
rę, gdyż przeważnie wtedy kiedy w innych i wogóle prowadzić racjonalnej gospodarki
nawet
najbliższych powiatach
rolnik z rolnej. Chłop narzeka, ale nie wie jak i da
Czy na podopługiem wychodzi na pole, u nąs jeszcze kogo zwrócić Się o pomoc,
cługo zimą nie ustępuje wiośnie, opóźnia- bieństwo pogranicznych stosunków na zając pracę w polu. Z tego względu przyby- chodzie Polski nie dałoby się w drodze
sze nazywają stronę tą Polską Syberią. W pertraktacji z Sowietami uzyskać prawa do
a
tym roku rolnik z trwogą patrzy
na wą- koszenią tych łąk po stronie żak
tpliwą oziminę, odczuwa brak paszy,
o przyszły urodzaj.
Traktat
Ryski
z historycznych

órży

do tego czasu

R

czy nie udałoby

od

wo

26 IV. PAT. Na dzi-iejszem

KOMISJA

posiedzeniu

WARSZAWA,

CE

Ludzie dobrej woli, energiczni, którzy
Dokszyce czynią wszystko aby

nie tylko
powstrzymać
ich
rozwinąć do dawnego Życia.

upadek,
5

ale

Dzięki ks. prob. Fr. Cybulskiemu gruntownie odnowiono kościół, zawdzięczając
burmistrzowi

miasta

p.

kienrykowi

Węcła*

wowiczowi
wybrukowano
rynek i wiele
ulic, oświetlono miasto lampami gazowemi,
zbudowano
wzorowo
urządzoną
rzežnię
mieįską,
odremontowano
Stąry
budynek
szkolny ną
dom
ludowy, buduje się wzo-

rowy stadjon Sportowy, a między innemi
okazały dwupiętrowy gmach dla 7-io kl.
szkoły powszechnej. Przy budowie szkoły,
jak
nam wiadomo,
dużo
położyła starań
obecną kierowniczka
7-ej kl. szk. pow. p.

Stanisława Lachowiczowa.
ycie kilturalno-oświatowe i społeczne
dzierży w swem ręku miejscowe Koło Poiskiej Macierzy Szkolnej Z. W., które prowądzi

Dom

chóru
mamy

Ludowy

z

sekcjami;

teatralną,

i odczytową. W
Domu Ludowym
tortepjan i radjo 4-0 lampkowe na

łośnik.
Macierz
Szkolna prowadzi bursę
im. Marszałka
Piłsudskiego
i bibljotekę

ąk?

go

naszych

przygotowania

włądz

Sprawie

szerszych

warstw

przeciwpożarowej,

Prezes GLKa na czele szajki kandytów.
Sensacyjny proces w Symferopola.

maja

się kursy

rozpoczną

ludno-

Reierent

strażackie w Mi-

rze. Kurs prowadzony będzie przez instruktora pożarnictwa
pow. Siołpeckiego p.
Mazana.
Zakup zboża sizwnego. Celem regulacji cen rynkowych na zboże siewne
sejmik Stołpecki zakupił 73 tysiące klg.
owsa siewnego różnych gatunków, który
przez gminne kasy
będzie ludności na

Stefczyka
kredyt po

za metr.
— Uruchomienie

sprzedawany
cenie 54 zł.

mieczarni

spół-

kszając liczbę dotychczas
powiecie do 2-ch.

istniejących
z.

Dziśnieńskiego ze starostą
na czele, który w rozumie”

niu ważkości pracy tej instytucji społecznej
uchwalił w tegorocznym budżecie .na ogólne cele

Macierzy

w Dokszycach subsydjum

w sumie 1000 zł. i narazie 100 na przedszkołe im. Marszałka Pilsudskiego. To sa-

Miljon

złotych

pożyczki

Kursy strażackie.
uruchomiony

siewnej

Oprócz

Spółdzie!-

czemu i Spółdzielni „Rolnik*, które również przeznączyły po 200 zł.
Macierz Szkolna zorganizowała tu Sto-

warzyszenie

Młodz.

Polskiej (męskie

i żeń-

skie), które stopniowo rozwija się pod protektoratem ks. pr. Cybulskiego,
AE

W. Kochalskiego

skiej.

i

a patrona-

J. Nowakow-

ielką uwagę zwrócono
na rozwój
fizyczny młodzieży tak szkolnej jak i pozaszkolnej,

Utworzono

w składzie pp.

HM.

Maciejowskiego,

Komitet

PW.

Węcławowicza,

i WF.

por. |.

i L. Terpińskiego,

który

buduje stadjon sportowy i przystępuje do
prowądzenia przysposobienia wojskowego.
Mamy też Koło LOPP-u.
W życiu gospodarczem
miasta wiele
zasług ma kierownik Spółdz. rolnik p. Wącław

Żurawski,

który

przy Spółdzielni,

założył

mieczarnię

dziś dobrze

prosperują-

cą ku pożytkowi rolników.
Mówiąc o Dokszycach,

wspoinnę

dwóch bolączkach miasta i okolicy:

o

1. Powszechnie mówią, że w najbliższych

23 bm.

Kuszelowie

kurs

Podobne

wykładów.

kursa

w Niechniewiczach,
wych.

Bankowi

uruchomione

zostaną

Rajczy, Zdzięciołe i No-

Choroby wśród .zwierząt domoPomimo energicznej ekcji urzędów

weterynaryjnych
choroby
zakaźne
wśród
zwierząt domowych
szerzą się w dalszym

ciągu, co jest po części witią ludności, która nie należycie
współdziała
z władzami,
zapominając o tem, iż niektóre 2 nich jak
np. wścieklizną grożą nietylko zwierzętom

ale nawet ludziom, jak to miało

Nowogródku.

miejsce w

Wśród powiatów. woj. Nowogródzkiego
najwięcej wypadków wścieklizny u psów
było w pow. Baranowickim i Nieświskiem.
Żołza u koni panuje w pow. Lidzkim
i Nieświeskim; zapalenie naczyń chłonnych
w pow. Baranowickim i Słonimskim; świerzb
w pow. Lidzkim, Słonimskim
i Nieświeskim. Zakażenia ropne u krów stwierdzono
w pow. Lidzkim i Słonimskim.
Pomór
trzody chlewnej

objął

silnie

pow.

Nowo-

gródzki, słabiej pow. Baranowicki
pecki.
Uwadze
Powiatowym

i StołKasom

Oszczędności, Począwszy od dnia 26 bm.
wszystkie Powiatowe Kasy
Oszczędności
na terenie woj. Nowogródzkiego winny roz-

dwóch miesiącach Sąd
Pokoju z Dokszyc
ma być przeniesiony
do st. Paraijanowo.
Doprawdy, wierzyć się nie chce, aby spra-

począć urzęde 1anie nn podstawie wydanego
przez Min. Spr Wewaętrznych wzorowego

kszycką, tumiłowicką, porpliską
i parafjanowską mogła być zadecydowaną biurokratycznie bez gruntownego zbadania przez

urzędowania
Kas, co
może
wprowadzić
pewien chaos i nieporozumienia.
Niektóre
tnp. Lidzka Kasa, posiadają statut zbliżony

Może i wskazanem jest aby sądy
znajdowały się blisko kalei, może ta byłoby wygodnem dla samego sądu, ale
na
miłość

i wykonane w terminie.
Tym
zaś kasom,
które nie zwróciły się o odroczenie terminu wprowadzenia
wzorowego
statutu,
a

statutu.
Wprowadzenie

nowego
statutu
połąwa tak bardzo obchodząca blisko pięciow sposobie
tysięczne miasto i sąsiednie gminy — do- czone jest z wielu zmianami

odpowiednie czynniki sprawy

na

miejscu.

przeto

dokonanie zmian

będzie łatwiejsze

boską nie można tego robić kosztem inte- którym Sejmiki nie zatwierdziły zmian staresów wiełotysięcznej ludności miasta i tutu, grozi zawieszenie ich czynności.
Zmiana na stanowisku dziekana
okolicy, dla których Parafjanów byłby pod
wieczokażdym względem niewygodny, a to zado- nowogródzkiego. 'W ub. sobotę
woliłoby tylko gminę prozorocką i część rem w salach „Ogniska" edbyło się uroczy-

gminy

parafjanowskiej

sžczyzną.
ierzymy

х

ji
w energję

maj.

Jasiew-

p. starosty

Jan-

Ulfima Thule feminizmu.
„Le plus grand
une femme, chćre

ridicule pour
enfant, c'est

d'6tre un homme”.
J. de Maistre:

„Letfres

d sa fille",

Ostatnie wybory wprowadziły do
naszego sejmu i senatu z kilkanaście
kobiet. jest to chyba najdalsza, osta-

teczna granica — Ultima Thule — do
której mógł dojść i doszedł t.zw. ruch
emancypacyjny kobiet. Z ławy poselskiej lub z senatorskiego krzesła mo:
żna przecie przesiąść
się bezpošre-

dnio na -- fotel Prezydenta

Rzeczy-

pospolitej. Nie umiem powiedzieć z pamięci czy jest mowa w naszej
Konstytucjj o obowiązującej
dla Prezydenta Rzeczypospolitej... płci, koniecznie
męskiej,
ale zasadniczo
nic
przecie chyba nie stoi na zawadzie

piastowaniu przez kobietę: najwyższej
godności w państwie? Tak czy nie?
Na ten szczyt,

do

tej

ostatecznej

mety musiały kobiety długą odbyć
„drogę. Zmachały się, strudziły. Usiana ta droga gęsto głębokiemi Śladami

stóp

—

emancypantek, feministek, su-

frażystek... Rozgłośne
pularne do dziś dnia

to nazwy,
pochoć
niema

już do kogo ich stosować.

wyczerpał

się sam.

Feminizm

Przestał być

ha-

słem bojowem. Jest już

dziś pustym

dźwiekiem,

Należy:

muzealnym.

do

Historji. O cóż by jeszcze, O jakie
prawo „bierne*i „czynne” miałyby
walczyć kobiety, wydzierać je mężczyznom? Żadnych my już „monopolizowanych“ praw nie mamy do dania

kobietom.

Posiadły

najzupełniejsze

równouprawnienie.
Jak do tego doszło?
Przebiegnijmy tę historyczną

dro-

Dziwny deszcz w Gzerniowcach.

ste pożegnanie

ks. dziekana

Bukraby

od-

chodzącego na nowe stanowisko. W pożegnaniu wzięli udział przedstawiciele władz

gę wstecz. Nietylko ciernie na niej
znajdziemy, lecz i kwiaty, ai wawrzynu liść się znajdzie. | ten skromay
wianuszek — na jaki
nas
stać
złóżmy tym, które... doczekały!
Które doczekały Sprawiedliwości choć w
tej dziedzinie społecznego życia.
Z Francji zwykły
wychodzić
na
Świat wszelkie
postępowe
id"je a
Ameryka Północna śpieszy
pierwsza
wprowadzić
je w życie.
Ojczyzną
emancypacyjnych
dążeń
niewieścich
są niejako oba te kraje; tylko, że tym
razem Ameryka
wyprzedziła
hasła

Wielkiej

Rewolucji.

:

Prąd ieministyczny,
wywalczający
równouprawnienie kobiet z mężczyznami, wywalczający tak zwane
usamowolnienie kobiet,
wyniesienie
ich
prawnie, społecznie i politycznie
na
stanowisko przez mężczyzn zajmowane
przebiega z krańca w kraniec
cały wiek XIX-ty. Wywalczaniu rownouprawnienia poświęciło
w ciągu
lat mnóstwo
kobiet
siły i środki
swoje, często życie; popierało ich dążenia mężczyzn wielu,
między
nimi
wielu wybitnych myślicieli, ekonomistów, polityków, że wymienić
tylko
J. S. Mill'a, Condorceta, Dumasa syna.
Czyliž

zresztą,

mėwiąc

nawiasem,

-w

najznakomitszych
kobietach
wieku
XIX-go w pani de Stael, w pani Sand
nie tkwi „feminizm* jeżeli nie w dzisiejszem
rozumieniu
wyrazu
to w
każdym

razie

w

emancypacyjnych?
reg

Rozprawa przeciw młodocianym rewolucjonistom ukrajńskim.
LWÓW, 26.IV. PAT.
Przed sądem przysięgłych rozpoczęła
się tu
rozprawa "przeciwko 15 ukraińskim uczniom gimnazjalnym
z Kołomyi i
Sniatynia w wieku od 17 do 20 łat,
oskarżonym
о naleženie do t. zw.
zachodniej ukraińskiej narodowej organizacji rewolucyjnej,
będącej ekspozyturą ukraińskiej organizacji wojskowej. Uczniowie ci dokonali w r. 1927
szeregu

aktów

postaci

rozumieniu

Czyliż
niewiešcich

porywów

cały

sze-

malowa-

nych przez pisarzówi autorki, postaci
popularnych swojego czasu, (Eleonora
Constanta, Lelja pani Sand, wiele bohaterek Byrona,
Balzaca,
Jerzego
Elliot, Zmichowskiej,
Orzeszkowej

i teroru,

sabotażu

głównie na Pokuciu,

podpalając

ze zbożem i budynki,
przecinając druty telegraficzne i telefoniczne,
dzając zamachy na pociągi i t. d. Proces potrwa około 10 dni.

sterty
urzą-

Prawda o zamachu na pociąg tranzytowy.

ćwiczeń praktycznych kurs prze-

widuje 30 godzin

rzy

500 zł., Polskiemu

W dniu

w

pożarnicy dla uczniów Szkoły Rolniczej
i członków okolicznych straży. Komendantem kursu został asp. Szwed, wykładowcami insp. jaroszewski, insp. Sokołowski, dr.
Maciulewicz i p. Mazan.

wogródku.

budżecie miejskim na cele Macie-

parowcu.

dzieli wskazówek w urządzeniach
wewnętrznych nowobudującego
się teatru.

mo należy się: burmistrzowi
p. Henrykowi
Węcławowiczowi, który przeznaczył w tego-

rocznym

Z Greenlly Island otrzymano wiadomość, że

BUKARESZT, 25.IV. PAT. Jak donoszą z Czerniowiec dzisiaj po południu w ciągu trzech godzin przy niezwykle zaciemnionem
niebie
padał
tam ulewny deszcz, którego krople zawierały domieszkę, tak że woda po— W spra*ie dekoracji nowego te- chodząca z opadów była zupełnie brudna,
jakgdyby błotnista. Przyczyny
atru przyjeżdża w dniu 26 bm. do Nowogródka artysta-malarz Jan Gall, który u- dziwnego zjawiska dotychczas nie wyjaśniono.

został

wemu Sejmiku
p: Jankowskim

na

GDAŃSK, 26 IV PAT. Wobec pojawienia się w niektórych pismach wiadomości o zamachu na pocią.
tranzytowy
na
stacji
Jabłonowo Pomorskie
dyrekcja kolei państw. w Gdańsku komunikuje, że wiadomość ta nie jest zgodna z prawdą, gdyż żadnego zamachu na pocią
tranzytowy nigdzie nie bylo)
pogłoska zaś o zamachu powstała najprawdopodobniej z tego powodu, że nia
9 bm. pociąg pośpieszny tranzytowy Nr. 303 zdążający z Jawielników przez
Toruń

do

wym
wjazd.

na

Piły

stacji

i dalej

do

Berlina

Jabłonowo,

został zatrzymany

ponieważ

semafor

przy

ten nie

semałorze

dał

wjazdo-

się ustawić

na

Przy badanin
przyczyny tej okoliczności okazało się, że w drutociągu
którym skręcone zostały druty, co niepozwoliło na ustawienie
sygKali
š prawców tego złośliw:go uszkodzenia należy szukać najprawdopodobniej między cnłopcami, mieszkającymi w sąsiednich domach,
zresztą
co
do

był

ki

tego toczy się śledztwo.
Zaznaczyć jednak należy, że wskutek powyższego
wydarzenia pociąg Nr. 303 bynajmniej nie był narażony
na niebezpieczeństwo. Po 5-minutowym postoju przed wspomnianym semaforem, który to czas
był potrzebny dla załatwienia formaln Ści przy wprowadzeniu
pociągu na
stację, pociąg ruszył bez przeszkód w dalszą drogę.

wzięciem

Rozwój radjotelefonji na Ziemiach wschodnich.
WARSZAWA,

26.4

PAT.

Miarą

cji wileńskiej zaledwie 700 radjoabonentów, to w dniu 1 lutego b.r. liczba
abonentów
na
Wileńszczyźnie
wynosiła 5.000, zaś ostatnio w dniu
1 kwietnia 7.304. Główny kontyngent
tworzą abonenci
w mieście
Wilnie.

rozwoju
radjoionji
na
obszarach
wschodnich Rzeczypospolitej
dotychczas zaniedbanych jest fakt,
że podczas gdy na terenie
Wileńskiej
Dyrekcji Poczt i Tel. zarejestrowanych
było w chwili uruchomienia radjosta-

— Roboty inwestycyjne posuną się
ząp. Wojewodą na czele, sądownictwo i
w szybkim tempie, dzięki
interwencji woj.
społeczeństwo.
Beczkowicza u ministra Robót Publicznych,
W niedzielę zaś o godz. 17-ej w ko- który przyrzekł wyasygnewać 1oo tys. złościele św. Michała odbył się uroczysty intych zaliczki na zakup placów pod budogres nowego dziekana
ks, dr. Więckiewiwle oraz materjałów budowlanych.
cza z Drohoczyną,
którego
dokonał
ks.
Po odczytaniu listu pasterskiego ks.
biskupa Łozińskiego mianującego ks, Więc-

£

na

EW ARR

Herbafa

i

Wszędzie do nabycia.

A
T
A
e

kiewiczą dziekanem
nowogródzkim,
Ks.
Więckiewicz wygłosił krótkie
kazanie
do
wiernych, prosząc by
się zawsze zwrącali
do niego © pomoc i radę.

EF. D.

szych

la

Na ingresie obecni byli p. woj. Beczkowicz, wice woj. Godlewski, starosta Hryniewski, burmistrz Czechowicz, szereg wyżurzędników

i tłumy

wiernych.

etc.) nie wygłasza po kolei gorącego
protestu przeciwke ustrojowi społecznemu, ,krępującemu'' kobietę, nie woła
wielkim głosem o relormę w duchu
emancypacyjnym?
Toć przecie setki
kobiet przemawiających
na kongresach niewieścich nie rzuciły w świat
tyle argumentów i słów płomiennych
ile ich znaleźć w pismach, ba, w życiorysach kobiet X1X wieku naprawdę „wielkich“ nietylko feministycznym

35. Stany Ameryki
lebką feminizmu.

ferworem.

One to żywem słowem
oraz nieustanną, niezrażającą się niczem agitacją poparły
znakomicie
dzieło emancypacji
niewieściej i wywalczyły,
ani słowa, — wszystko.
"W obozie
ich były
każdego
czasu
nie same
tylko warchołki, rekłamistki, lub „narwane*
próżniaczki
rwące się do efektownych popisów
niepomne obowiązków,
dla spełniania których na
świat przyszły.
W obozie tym znajdziemy
szczytne
dusze filantropek,
pracowniczki zaszczyt
przynoszące
obranemu zawodowi, dzielne charaktery stražniczek
najdroższych dóbr
człowieka, szczerozłote serca opiekunek niedoli ludzkiej, natury rzucające się ze szlachetnym,
gorącym za-

pałem torować

drogę

wśród

Świata

nietylko
doli niewieściej ale i najwspanialszym wogóle, chociażby utopijnym, iJejom...
A Siostry miłosierdzia, istne ideały
istot ludzkich, dla
których
niema
dość gorących słów
uwielbienia? A ruchliwe i odważne
„salutystki*
Armji Zbawienia, wyławiające

dusze

ludzkie

z odmętów

nę-

dzy i występkut
W

czterdziestu

merykańskich
biet

waha

pięciu

liczba
się

Stanach

procentowa

między

cyirami

a-

ko48

i

cieszą

ładunki

Malinowski

pos.

Wyrzy-

kowskiego o powiększenie
funduszu
zakładowego Banku Rolnego
o 100
miljonów
złotych.
W
głosowaniu

przyjęto budżet w brzmieniu przedło-

żenia rządowego wraz z
referenta
o wstawienie

zycji

w

wysokości

zmniejszenie

wnioskiem
nowej po-

200000

zł,

oprocentowania

na
poży-

czek w województwach
zachodnich.
Wnioski Dąbrowskiego i Wyrzykowskiego odrzucono.

są ko-

się w

Anglji.

Zamie-

całego ruchu,

rolnicze.

Ma

drzewo,

to

ten

SZYLLER-SZKOLNIK
Określa charakter,

zdolności

i prze-

znaczenie.
słynne

medjum

Melle EUIGNI RARA

d wpływem sugestji p, SzylleraSzkolnika odgaduje
Twoje
imię,
nazwisko, wiek, kim jesteś? kim
być

Przeszłość!
Każdy

możesz?

Teraźniejszość!
Przyszłość!

przyjęty

ABE BGŻ MCZ A

będzie

oddzielnie.

ZETA GR CG BGB

Spółdzielczy BANK dla Handiu I Rzemlėsį
(z ogr. odpow.
w Wilnie, Mickiewicza 7, tel. 201.

|

asurosad

Północnej

w

omówił wniesione wnios-

połowę

cement,

|

budżetu

się

zamiast
przez
reiormy
100000
obrad
rolnych.

rzamy wprowadzić takie wagony narazie na próbę
w dyrekcji
Krakowskiej, a jeżeli okażą się dobre, to ustalimy właściwy
typ i zaczniemy
produkować u siebie w kraju.
Ruch
towarowy
ma
charakter
przeważnie masowy, obejmując takie
artykuły, jak węgiel,
który
stanowi

prawie

kanonik Zołądkowski.

zakradł

zł, oraz za wnioskiem

Badżet Min. Komenikacji.

NOWOGRÓDEAK.

imieniem Marszałka J. Piłsudskiego.
Gdy jest mowa o Macierzy warto pod-

Powiato-

'ku

w

otrzymali ziemianie
woj. Nowogródzkiego
z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Część
z tych kredytów została zużytą na pokrycie
poprzednio zaciągniętych pożyczek.

Wydziałowi

26-IV. PAT.

jaki

ki i oświadczył się za propozycjam
pos. Dąbskiego, zwiększającemi wydatki w ogólnej sumie o 9 miljonów

Następnie
po krótkiej
przerwie Skutek, że stawki są względnie niskie,
przystąpiono do budżetu M-stwa Ko- jak też wogóle stawki w Polsce
zamunikacji. Pierwszy zabrał głos pod- równo w ruchu towarowym, jak 0s0sekretarz
stanu
tego
Ministerstwa bowym są niskie.
Czapski, oświadczając, że minister koZamierzamy dalej wprowadzić pomunikacji Romocki z powodu
złego ciągi dalekobieżne, ażeby skrócić jak
Stanu zdrowia nie może przybyć
na najbardziej czas konieczny na postoposiedzenie komisji.
je. Przeszkodą tū jest brak dostaWiceminister Czapski omawiał:spra- tecznej
liczby
rozbudowanych nawy swego resortu, oświadczając mię- leżycie
stacyj sortowniczych.
dzy innemi: Kolejnictwo nasze miało
Zaprowadzamy
też ruch
bezz początku ogromne trudności z odzie- pośredni
bezprzeładunkowy
między
dziczonemi, zniszczonemi sieciami ko- Sowietami
a Połską.
W
dalszym
lejowemi. Na ogólną ilość 17.000 km. ciągu wiceminister
omawiał
Sprawę
sieci normalnotorowej
około
6.000 lotnictwa, wskazując, że lotnictwo ma
km. było doszczętnie! zniszczonych, a wielkie znaczenie
dla Polski,
która
z 6,000 mostów było 2.400 o ogėl- mając tylko 40 km. wybrzeża motnej długości 40 km. zburzonych. Od- skiego
musi
zapewnić
sobie w tej
budowano mniejwięcej 72 proc. róż- drodze wolny wylot na
Świat. Sponych objektów.
W organizacji
tech- łeczeństwo nasze odnosi się jeszcze
nicznej unifikacja jeszcze całkowicie z pewnem niedowierzeniem * do konie nastąpiła. Równowagę finansową munikacji
powietrznej. Ministerstwo
kolejnictwo osiągnęło dopiero
w
r. dąży do
stworzenia
własnego typu
1924. W przedłożonym
budżecie
w samolotów. jeżeli chodzi o utrzymadochodach i rozchodach globalną su- nie linij powietrznych, to w roku biemę należy powiększyć
o
10,520.000 żącym nietylko utrzymane będą linie
zł,
a to
na
podstawie
wyniku komunikacyjne
dotychczasowe,
ale
eksploatacji w r. 1921. Ruch pasażer- przewiduje się utworzenie nowej liaj
Ski na wszystkich kolejach, a także i do Wilna, przedłużenie linji powietrz
na polskich nie daje
dochodu i jest nej ze Lwowa do Rumunji
i nawiądeficytowy.
:
zanie komunikacji powietrznej z NiemKoleje wogóle przechodzą przesi- cami. Nowe linje kolejowe zbudowalenie wskutek konkurencji ruchu au- ne będą
na odcinkach
Herby-lnotobusowego
i automobilowego.
W wrocław i Bydgoszcz-Gdynia
celem
Polsce nie daje się to jeszcze odczuwać, uzupełnienia wielkiej magistrali z zajak w innych krajach, gdzie sieć au- głębi węglowych do
portu. Obecnie
tobusowa jest znaczna.
już przywozi się miesięcznie zgórą i
Robimy próby
z pociągami
tań- miljon
tonn
węgla do Gdańska i
szego typu, t. zw. pociągami krótkimi Gdyni. Linje te gotowe będą za dwa
o lekkich lokomotywach z jednym, łata, Oprócz tego Ministerstwo zamiedwu
a najwyżej
trzema
wagonami rzą zbudować nową linię w zakątku
przy minimalnej obsłudze. Uruchamia północnym
na
krańcach
naszego
się je na szlakach, gdzie wymagana państwa.
jest częsta komunikacja,
gdzie natoGAR GZ UAB RUD CT DR OTB EB
RAT WRO
miast ilość podróżnych nie jest wielka. Dalej przywiązujemy wielką
Szylier-Szkolnik_ w Wilnie! `
wage do wagonów motorowych. CzynioTYLKO
3 DNI!
ne są obetnie
próby
z wagonami
W
piątek
27,
sobotę
28 i niedzielę
benzynowemi, z wagonami
0 moto29 kwietnia b. r. w HOTELU
rach Diesla, które przetwarzają ener„BRISTOL“
ul. Mickiewicza,
gle motoru spalinowego na elektryczll piętro, pokój 14, od godziny
9
rano do 8 wieczór
przyjmować
bęność, wreszcie z nowym typem wagodzie światowej
sławy
PSYCHOnów
parowych,
które
specjalnem
GRAFOLOG redaktor

lotnicy niemieccy
zaniechali
zamiaru
kontynuowania lotu na samołocie
„Bremen“ i odlecieli dzisiaj rano z wyspy
na kontynent
amerykański na
samolocie ratowniczym przysłanym z Nowego Yorku.
„Bremen“ pozostawiony
będzie na wyspie Greenily Island, do zniknięcia lodów.
niemożliwym, gdyż samoStart na „Bremen” był obecnie
iot ten.nie posiada podwozia na sankach, a także z powodu defektu motoru i panującej odwilży. „Breinen* będzie przywieziony do Nowego Yor-

dzielczej. We wsi Ozginowiczach
została
uruchomiona mleczarnia spółdzielcza, zwię-

skąd strawę duchową czerpie miejscowa i
okoliczną inteligencja. Macierz na cześć
tegorocznego dnia imienin Wodza postanowila utworzyć
przedszkole i nazwać je

nieść słowa podzięki

LONDYN,

tego

Maksymiljan

„Bremen* dalej nie poleciał.

w dniu 5

błędu,

druku
preliminarza, gdzie
6130000
zł.
przeznaczonych
rząd na fundusz
obrotowy
rolnej mylnie wydrukowano
zł. przystąpiono do dalszych
nad budżetem m-stwa reform

rządowych

ści do obrony

26 _4. Pat. O g.10

min. 30 rozpoczęły się pod przewodnistwem pos. Byrki obrady sejmowej
komisji budżetowej,
°
Po wyjaśnieniach
sprawozdawcy
generalnego pos. Krzyżanowskiego w

MOSKWA, 26.IV. PAT. Przed sądem w Symferopolu
stanął
przewodniczący centralnego komitetu wykonawczego republiki krymskiej IbrahiPan Starosta jankowski jest u nas od mow oraz 15 jego towarzyszy, oskarżonych o utrzymywanie stosunków z
b aty oderwał do Rosji sowieckiej wieli szmat ziemi, dla Której Dokszyce były niedawna, więc nie mógł się jeszcze zarozbójników i kontrrewolucjonistami,
o zamordowanie
dwóch
ośrodkiem handiowym, i od tej pory miesz- poznać ze wszystkiemi bolączkami powiatu, bandami
poszko- osób, które złożyły władzom
doniesienie o występnej działalności Ibrahikaniec tego lubianego grodu ze zgrozą spo- ale zaiste, biorąc sprawę pomocy
„ gląda na stopniowy zanik handlu, dawnego dowanym wioskomw swoje ręce zasłuży mowa oraz O grabieży grosza
publicznego
na cele
utrzymania
bandy.
życia i stałe zubożenie miasta. Tak, życie sobie na wdzięczność ich, a Polsceiprzys- Ibrahimow, który początkowo przedstawiał całą sprawę, jako uknuty przeEO
jest nieubłagane. Obecnie centrum handlo- porzy dobrych i lojalnych
ciwko niemu spisek, przyznał sie później do udziału we wzmiankowanem
- te.
we z Dokszyc przeniosło się do pow. m.
morderstwie. Wypiera
się innych
zarzutów
wbrew
zeznaniom
reszty
Głębokiego, dziś polskiej stalicy lnu, kt6+
STOŁPCE.
oskarżonych.
°
re do niedawna były głuchą, zdawałaby się
— Kursy strażackie. Celem naležytebez przyszłości, mieściną.
*
ziem

SEJMU

Badżef min. Reform Ralnych.

Sku-

pszczyny zgłoszona została interpelacja do ministra
spraw zagranicznych przez posłów Jovanowicza i Pribicewicza.
Interpełacja wskazuje na pogłoski, że Włochy mają
zamiar
w najbližszym czasie zawrzeć unją celną z Albanją i proklamować
także
protektorat nad Albanię i to podobno jeszcze
przed aniem 28
lipca, w którym to dniu upływa moc prawna traktatu
przyjaźni
Jugosławii z Włochami. Interpelanci zapytują rząd, czy wiadomo
mu cokolwiek o zamiarach Włoch i jakie kroki
podejmuje Juna zawsze
Albanię ©od opieki
gosławia,
ażeby
uwolnić
raz
włoskiej.

się uzyskać

BUDŻETOWA

Zalutwia wszelkie operacje. bankowe.
Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki czekowe

NA

Wydaje
Załatwia

NAJWYŻSZE

OPROCENTOWANIE.

pożyczki

przemysłowcom,
handlowcom,
rzemieš'nikom
i podmiejskim rolnikom.
inkaso, licząc najniższe stawki prowizyjne.

wolnictwa murzynów kwestja
nowa: — polityczne.
Tak np. do Wellesley
niewolnictwa społeczno - politycznego College
już jesienią 1896
podczas
Rozpoczął się tam ruch emancy- kobiet. Zgromadzenia niewiast doma- walki wyborc
zej między Mac-Kinley'em
pacyjny niewieści już pod czas wojny gały się praw wyborczych,
a liczba a Bryan'em zapro
szono dwóch depuo niepodległość
toczonej między ro- pierwszych tych feministek
wzrastać towanych,
jednego
ze
stronnictwa
kiem 1776 a 1783. Amerykanki zażąda- jęła tak pokaźnie iż już w 1848 mo- Mac Kinley
'a
a
drugie
go
ze stronły od kongresu obradującego w Fila- žliwem
było
zwołanie
pierwszego nictwa Bryan'
delijj w 1787-—prawa głosowania przy amerykanek kongresu. We dwa lata kolei wykład a i obaj ci panowie, po
ali swój sposób widzenia
wyborach. Kongres odmówił. Po latach potem drugi kongres potwierdził jed- rzeczy
przed audytorium
- pensjowypłynęła na widownię sprawa znie- nomyślnie żądania kobiet uczestniczenarek.
sienia
niewolnictwa, w której
prze- nia z prawem głosu w wyborach muW zawodzie
pedagogicznym amebiegu
kobiety
ruchliwy przyjęły u- nicypalnych i sejmowych.
2 zasady rykanek pełno.
Wiele
z nich zajmuje
dział,
a jedna z nich, nieśmiertelna żądano Od razu wiele, sądząc, że je- katedr
y nauczycielskie w szkołach
Beecher-Stowe powieścią swoją „Chat- dyny
choć średnich nawet kształ
otrzymania
to sposób
cących młodzież
ka wuja Toma"
poruszyła do głębi czegokolwiek. W 1869 powstały dwa obu płci.
Kobiet - lekarzy ma
każde
serca i umysły. Te też, gdy w Lon- wielkie stowarzyszenia kobiet,
które dziś miasto
amerykańskie,
czasem
dynie (1840) zgromadził się pierwszy zlane w jedno w 1890 utworzyły po- kilka.
Pierwszy dypiom doktorski оkongres
anti-niewolniczy
podążyło tężną ligę zwaną
„Stowarzyszeniem trzymała już w
1849 p. Elżbieta Blackwziąć w nim udział mnóstwo amery- uarodowem amerykanek dla wywal- well.
Kobiety w Ameryce
mają dokanów a zabrały się też z niemi do czenia praw wyborczych".
(National stęp do adwokatury.
Prawie
póltora
Europy
trzy wymowne
i ruchliwe American woman sulirage
Associa- tysiąca kobiet pełni
obowi
ązki
kapłań
amerykanki
zajmujące
się
gorąco tion). Barwa stowarzyszenia — żółta; skie w
rozlicznych
„košci
olach“
kwestją niewolnictwa. Jakież było ich oznaka członkiń
rumianku. (sektach) Ameryki.
- kwiat
. Kwakierzy,
np.
oburzenie gdy drzwi sali kongresowej
Ligi na 45 sta zawsze pozwal
Dzięki zabiegom
ali
kobiec
ie
być
pastoprzed niemi zamknięto, zapraszając nów, w czterech przyznano kobietom
rem;
baptyšci zdecydowali się na to
na galerję jako spektatorki! Z pra- prawo wyborcze.
tych w 1878, metodyści
czterech
W
w 1891.
wem głosu wpuszczano
do niej tyl- stanach kobiety głosują podczas wy„Wyna
dgrod
zenie
za pracę otrzyko — mężczyzn.
Przygoda
ta lon- borów szkolnych, miejskich i sejmodyńska miała
mieć następstwa do- wych; biorą nadto udział w obieraniu mują w Ameryce kobiety mniejsze niż
Anormalność ta wywolaniostošci niemałej.
Amerykanki upo- deputowanych do parlamentui sena- mężczyzni.
korzone i rozgotyczone zajęły miej- tu; głosują też przy wyborach Prezy- ła powstanie niewieściego »„Stowarzyzgruposca na — galerji, ale wracając z se- denta. Same są obieralne. Kobieta z szenia pracy”, dążącego do
wania w jedno ciało zbiorowe WSZysji do hotelu, rzekła pani Lukrecja czterech
tych
stanów
(Wyoming,
stkich wyrobnic
Stanów
ZjednoczoMott do pani
Elżbiety Cody-Staaton: Utah, Colorado i Idaho)
ma zatem uych,
"z wykluczeniem
wszelakož
- Natychmiast
po powrocie do prawo
postawić
kandydaturę
swą wszelk
ich socjalistycznych tendencyj i
Ameryki trzeba będzie
zwołać zgro- na... Prezydenta Stanów Zjednoczomanilestacyj.. Wreszcie w 1888 utwomadzenie kobiet dła przedyskutowa- nych! Nie korzystała dotąd
żadna z
rzoną została
„Rada narodowa konia sprawy — niewolnictwa
kobiet! tego prawa.
biet"
w
której
zasiadają wyłącznie
(slavery of woman),
Wywalczono też wstęp dla kobiet
prezyd
entki
wszyst
kich amerykańskich
„« Jak się rzekło tak się stało. Zgro- do szkół średnich i wyższych.
Wystowarzyszeń feministycznych.
madzenia
amerykanek
następowały walczono utworzenie specjalnych
dla
GE:
po
zgromadzeniach.
Na
widownię kobiet szkolnych internatów, w
któStanów wypłynęła obok kwestji nie- rych otrzymuje nawet
wykształcenie

4

$

KRONIKA
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Wschód sł. g.

|

27

Dziś

|

įTertuljana b

7 rano

meteorologiczne

Meteorologii

U. S$. B.

-- IV 1928 r.

>

o

+

prawne

139C.

Prawniczem.

cu

ną lewo.

mie zaprasza

bę w mm.

|

Wiatr
Południowo-wschodni.
przeważający
Uwagi:
Pogodnie.
Miaimum za dobę -1- SOC.
Maximum na dobę -1-16C
PORY,

widziani.
Komitet
wszystkich

Nowe

uprawnienic

Wojewody
powia-

Województwa

Urząd

domiony został, że w myśl
Ministra Pracy i Opieki

będą

rozporządzenia
Społecznej za-

6

i pół

wiecz.

w

prosi

Urzędzie

Wojewódzkim (Mała Sala Konierencyjna).
Porządek dzienny: |. Zagajenie. 2. Od-

czytanie
protoła
ostatniego
posiedzenia.
3. Sprawozdanie z działalności
i kasowe,
4: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5. Wy-

bór Zarządu. 6. Wybór
7. Wolne wnioski.

Komisji Rewizyjnej.

AKADEMICKA.

twierdzanie statutów stowarzyszeń i związków o celach opieki społecznej na terenie
Województwa przekązane zostało, na podstawie rozporządzenia Komisarza „Generaiskiemu.

będzie się doroczne Walne Zebranie

Wojewodzie

zostało

nadane

uprawnienie

Podóbne

Wileń-

Wojewodzie

p.

Wsch.

Nowogródzkiemu.

mości

kulturalno-oŚwiatowej.

W

bm. odbyło
się w Mlagistrącie posiedzenie
kulturalno-oświatowej.
miejskiej komisji
konano

podziała

jednorazowego

sumy

innemi do-

2 tys. zł. tytułem

subsydjum dla zawodowych
mianowicie:

a

szkół w Wilnie

zawodowej

(szkole Artystów Plastyków 200 zł., niższej
żeńskiej szkole rysunkowej im. Św. józefa
.
d 600 zł, T-wu im. Promienistych 400 zł.,
kursom zawodowym Związku
kobiet Žydowskich 200 zł. i kursom zawodowym
szerzenia wiedzy rolniczej 200 zł.
2-ch
Pozatem
rozważano
sprawę
stypendyj po 1200 zł. dla dzieci prącówni-

ków miejskiej straży ogniowej, którą postanowiono przedłożyć Radzie miejskiej do

zatwierdzenia.

3

:

W końcu akceptowano projekt przyjęcia przez Magistrat w depozyt biblioteki

T-wa

Nauczycielstwa

zakończono.
rowerów w Magizarządzeria

odnośnego

myśl

W

stracie.

Wilnie.

w

Polskiego

Na tem posiedzenie
(x) Rejestracja

w

Czasie od 25 kwietnia do 25 maja rb. odbywa się w Magistracie rejestrącja wszystpraktyczne
kich rowerów oraz egzaminy
óla właścicieli tychże.
Mickiewicza

15.

na przeciąg

jednego

Jednorazowa

w Wilnie

opłata

miejska

torze

na

się

Egzamina te odbywają

Towarzystwa Cyklistów

przy ul.

od roweru

stępującym

porządkiem

4. Wnioski

ką

zwię-

bezrobocią

stan

W ten sposób

się,w ciągu jednego

tygodnia

O 100

- Na powyższe wpłyneło czasowe zamknięcie fabryki „Witryum*, która dotąd zatrudniała kilkaset robotników.

WOJSKOWA.

- (r) Strój

biurowy

dla

urzędni-

<zek. Wszystkie
urzędniczki,
zatrudnione
w instytucjach wojskowych, stosownie
do

ostatniego rozkazu

D. O. K.

Ill, są

obo-

wiązane nosić od dn. 15 maja r. b. w czasię zajęć
płaszcze
biurowe,
sporządzone
šcišie według podanego
wzoru
i opisu

24) od-

z na-

dziennym:

ustępującego Zarządu.

Komisji

Zarządu

W

Rewizyjnej.

w sprawie

Statutu,
5. Wybory nowych
6. Wolne wnioski.

zmiany

władz.

razie niedojścia do skutku

nie określonym z powodu
następne

walne

zebranie

w

braku

Qquorum,

odbędzie

się

te-

RÓŻNE

— (x) Konkurs na najzdrowsze dziecko w Wilnie. Z inicjatywy Towarzystwa
„Pomoc matkom* w dniu 20 maja rb. odbędzie się w Wilnie konkurs publiczny
najzdrowsze dziecko w Wilnie.

na

200
„ł.. która
będzie przeznaczona
matki najzdrowszego dziecka.

dla

W związku z tem, Magistrat
postanowił ufundować nagrodę

nia

m. Wilna
w sumie

Podziękowanie. Wszystkim
0soktórzy przyczynili się do uświetnie-

bom,

naszej

uroczystości

poświęcenia

ioka-

lu w dn. 22 kwietnia rb., a zwłaszcza JE.
Ks. Metr. Arcybiskupowi
R. Jałbrzykowskiemu, ks. kan. St. Miłkowskiemu, p. W.
Zekin-Kompanowskiemu, p. W. Hulewiczowi, Towarzystwu Mandolinistów „Kaskada”,
Redakcjom gazet „Słowo*,
„Dziennik Wileński" „Expres Wileński* niniejszem w
imieniu Sodalicji Św. Piotra Klawera składam

gorące

„Bóg

zapłać”

M.

Konstantynowiczowa.

— Sprostowanie.
na mocy

Rozp.

Uprzejmie

Pana

prosimy,

Prezydenta

Rzp. P.

o prawie prasowem (Dz. Ust. Nr. | z dn.
4. l. 1928 r. Art. 32), o sprostowanie wzmianKi o nadużyciach na st. kol. w N. Święcia-

Dziś

o godz.

20-ej,

poraz

czwarty,

wami długiemi

nia wieczorowe
w Reducie
rozpoczynać
się będą o godz. 20.30.
Jutro, w sobotę — „Ptak*.
. Niedzicina
popołudniówka

z mankietami, zapinane

ręka-

na

guziczków kościanych na prze$ czarnych
dzie oraz przepasane w
biodrach pasem.
jedyną ozdobą płaszczu będzie
kieszonka
$
х
boczną w pasie.

Długość płaszczu sięgać

podstawy.

od

W celu

ч

25

:

równych

w

miesięcznych

i
tach do końca grudnia r. b.
— (r) Wojskowe sądy doraźne.

ra-

Sto-

Min. Spraw

sownie do Oštatniego rozkazu

Wojskowych, wydanego na zasądzie rozporządzenia Rady Ministrów Dow. Okr. Korp.
ll zarządziło utrzymanie z pewnemi ogra”
niczeniami nadal w mocy aż do odwołania
e
us kk
sądownictwa doraźnego

ddlegających sądom wojskowym, ź
s
wojskowe jak też zbroros
Nasa
dnie pospolite.

I OBCHODY

UROCZYSTOŚCI

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Stow.
Dowborczyków, niniejszem wzywa wszy-

Reprezentacyj-

Oddziału

stkich członków

nego, wyznączonych w skład delegacji na
pogrzeb Śp. por. rez. Ignacego Żółkowskiego, Komendanta Oddziału Reprezentacyjnego Chorągwi Wileńskiej Związku Найегczyków do koniecznego stawienia się w
bowborowumundurowaniu
służbowem
skiem, bez płaszczy, w sobotę, dn. 28
kwietnia rb. na godz. 17 wiecz. do lokalu
ul. Uniwersytecka

ZOW.

zaś w

nie

6-8,

to zostało

piątek, dn 27 kwietnia rb. jak
podane w rozkazie Nr. lo 8 1

KOMUNIKATY.
—

Na

Dar

Przystępując

Narodowy

do

3-go

zorganizowanią

Maja.
Wielkiej

Kwesty Daru Narodowego, Zarząd Central-

ny zaprosił na

b. m. wszystkie
znane

celem

ze swej

posiedzenie

w

sobotę

d, 28

Panie obywatelki m. Wilna,
i pracy społecznej

ofiarności

stworzenia

sprawę zbiórki od

W. Komitetu, któryby

wyniku

której

prace Polsk. Macierzy Szkolnej,

energicznei umiejętne

Posiedzenie Komitetu

Tegoż

zezwolono wy-

płacać im na ten cel zaliczki zwrotne po
25 zł. na osobę. Zaliczki te będą potrącane z poborów

dłonie.

zależą

wziął

w

oznaczone

Pań

na sobotę d. 28 kwietnia _o godzinie
szóstej wieczór
w Biurze
Zarządu
Polskiej
Macierzy Szkolnej Benedyktyńska
2
- 3.

—

29 kwietnia

dniu

urządza w niedzielę dnia

b. r. o godzinie

Doroczne

Zebranie

cznej Chrześcijańskiego

(Metropolitalna

śmy

po połu-

sali

bibijote-

Domu

Ludowego

wszystkim

członkom

1) o czem

przypomnieć

ó-ei

w

czynnym,

wspierającym,

wszystkie

osoby

Rada Miejscowa Tow.

proszeni

oraz

zaznaczyć,

zaprasza

dobrej woli,

jeste-

i żeńskiej, którzyby się chcieli
z dotychczasową działalnością

uprzejmie

płci

tej instytucji. Jednocześnie Rada

że

męskiej

zaznajomić
i ideologją

Miejsco-

dnia

o godz.

„Teatr Polski

20.30 —

Wy-

tni występ Jadwigi Śmosarskiej w roli Ludwiki- Ferdynanda gra p.. Peliński, artysta

teatru lwowskiego. Inne role spoczywają
w
rękach najlepszych Sił naszego teatru.
jutro „intrygai miłość”.

‚ — Niedzielna popołudniówka. W niedzielę o godz. 3-ej pp. po raz ostatni gra-

na będzie świetną sztuka Tołstojai Szcze-

golewa pt. „Spisek carowej (Rasputin).
Ceny

miejsc od

20 gr.

do 2 zł. 5o gr.

RADJO—WILNO.
Piątek dn. 27 kwietnia 1928 r.
15.30—15,55: Transmisja
z Warszawy:
„Polska współczesna" ll-gi odczyt z cyklu
wykł. dla maturzystów szkół średnich wygł.
prof. Aleksander Jaworski.
16.0
— 16.15:
0 Chwilka litewska.
16.15- 16.30: Komunikat Pol, Macierzy

tego

w Wiłnie,

Komendant Chorągwi
Z. O. W. w Wiłnie,

członek

ną cmentarz

17.50

wykonaniu

|

Broszowa.

dr. Anna

19.00: Koncert popołudniowy w
orkiestry dętej 5 p.p. Leg. pod

umie

księgi

bankowe

niedostatecznie

Rossa

tegoż dnia

Wilnie,

Związek

Hallerczyków,

nie Dowborczyków,

Związek

o godz.

Kościeszy.

Solista:

Radja w Wilnie Witold Hulewicz.
„20.15

banku wzO- występuje zasadniczo przeciwko

rowana

używanym

była na systemie

w kaznaczejstwach rosyjskich.

fonicznega

Sku

czerpały

pełną

wjaniu spraw

22.05—: Komunikaty

WYPADKI

Po porozumieniu

skupią

zwyczajem

zylice

będzie

się

z Kurją

lat ubiegłych w

celebrowana

Msza

przy udziale przedstawicieli władz

stwowych,

samorządowych,

'oraz społeczeństwa,
Inicjatywę społeczną

Sprawie

Podprokurator

Rauze.

Okoliczność ta nie tłomaczy, rzecz
jasna, faktu istnienia „podwójnych*

ksiąg, co stwierdzają

wydanie

materjału

eksperci, i nie

Po złożeniu zeznań przez p. Grzeš-

kowiaka

ekspert

obrony

p.

W

związku

obcho-

dla

nieczystości

(przyjęty)

Nagłość wniosku

Punkty,

i

rad-

upada 16 głosa-

„Bad
:

sek w

sprawie

wywołały
й

przedewszystkiem
dziennego: wnio-

przeniesienia

kredy-

Następuje badanie biegłych przez (ÓW % pewnych paragratów budżetu
strony.
Badanie te zaciąga się 7 do 1921-28
do innych, punkt 2-gi: komupóźnej godziny.
nikat o programie robót inwestycyjnych (rozbudowa elektrowni
wodociągowo-kanalizacyjne)

cach przyznanej

m. Wiłnu

i roboty
w grani-

pożyczki

krótkoterminowej, punkt 3-ci: sprawa
upoważnienia Magistratu do podpisywania zobowiązań
w związku z in-

które życzą przyjąć udział westycjami przy rozbudowie elektrow-

przez

Pana Prezydenta

zorganizowa-

z uroczystym

dwa

nycia Dzidziula,
Zasztowta
i Co o
przemianowaniu ul. Wileńskiej na ul.
„1-go Maja“.
Nagłość wniosku radny
Dzidziul
uzasadnia w sposób humorystyczny:
ofiarnym wysiłkiem całego społeczeństwa uzyskana została niepodległość
— by uczcić ten moment należy
ui.
Wileńską przemianować na ul. ,„1-go
maja", bowiem 1-szy maj jest symbolem niepodległości.
Radny Fedorowicz rozpoczyna od
słów: „właśnie
dlatego,
że uzyskaliśmy niepodległość nie należy ul. Wileńskiej przemianowywać na ul. „1-go
maja”.

Botta

ku poszczególnych punktach.

będą podane
miasta.

dem Święta Narodowego w dniu
3
maja, w sobotę dnia 28 m.b. o godz.
7 wiecz. odbędzie się w Magistracie
w Sali posiedzeń Rady Miejskiej
zebranie przedstawicieli organizacyj społecznych w celu opracowania programu uroczystości.

rezerwoarów

ošwiadczyl, že nie zupelnie solidaryDO tych należy
zuje się z wywodami kolegów w kil. P:,1'SZY porządku

społeczne,

wojska

ogłasza

W celu tym też, Magistrat m. Wilna prosi wszystkie organizacje społeczne, które zechcą

wziąć

udział w

obchodzie, o wydelegowanie swych
przedstawicieli na to zebranie.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie
będą.

ni i robotach wodociągowo-kanalizacyjnych
i punkt 4-ty:
wniosek w
Sprawie
zmiany
terminu
spłacenia
3-ciej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
na remont domów

Ponewna

Sprytnego

Nie podejrzewając
szko

zastosowała

podstępu

się do

życzenia

p.

ES GEE ОМВ С

męża

zostaną

pra-

Е2 ТО СЕ СО ЕЛ КЕС НЕ ЕВ СЕЛ Н

Stenografafistki)

Oku-

towar wydała. Dopiero wieczorem okazało
się, iż Helman w ten sposób przywłaszczył

byrk.

złodzieja policja aresztowała.

16-ty dzień

turnieju.

Wieczór emocji i ogólnego zaciekawie-

parze

nia: W pierwszej

i

poszukujemy od zaraz. Wiadomość w Administr. Słowa

od godz..11-ej—13i pó,

P

o Pop"

z tem zastrzeżeniem,

spłacone

przedterminowo.

Wreszcie co się

tyczy

dobyć

wniosku O

zmianie terminu
spłacenia
pożyczki
50.000 zł. na remont domów, sprawa
przedstawia się następująco:
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
przyznał
gminie m. Wilna 6 proc. pożyczkę budowlaną na remont zagrożonych domów prywatnych,
płatną w ciągu 5
lat w 10 równych ratach półrocznych,
— pierwotnie zaś przypuszczano,
że
pożyczka będzie udzielona na półtora
roku.
Wobec powyższego Magistrat

wysunął projekt by: 1) z sumy 50.000

zł. udzielać pożyczek poszczególnym
petentom
na okres
2 i pół letni,
zwrotnych w 5 ratach
półrocznych z
tem, że po upływie tego terminu wolne sumy będą raz jeszcze pożyczane
na 2 i pół lata i 2) udzielane w ten
sposób pożyczki
były oprocentowywane w stosunku 10 proc. rocznie—
jak dotąd — a to w celu stworzenia
pewnej rezerwy, służącej na pokrycie
ewentuałnych strat i nieprzewidzianych
wydatków.

„Służbowy*

:

tow.

Koźmy

Kruka.

Najbardziej ożywioną i obiitującą
w wesołe kawałki dyskusję wywołał
następny punkt porządku
dziennego,
dotyczący
zaopinjowania
godzin
handlu w związku z Rozporządzeniem
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia
22 marca r. b.
:

ników

mającym znaczenie więcej formalne.
O przebiegu starań Magistratu w
zaciągnięcia

że w razie otrzy-

mania pożyczki ną warunkach
gódniejszych weksle
miałyby

Streszczamy się więc
tylko
do
treści zgłoszonych
przez
Magistrat
wniosków,
poza
punktem
1-szym
Sprawie

Poprzednio

w

Banku

równocześnie, że
niczem
nie naru-

dotychczasowych
przepisów
0- Sza
: ochronnych w zakresie pracy pracow-

poszczególnym

Go-

spodarstwa Krajowego długoterminowej pożyczki na rozbudowę elektrowni i roboty inwestycyjne donosiliśmy
już w swoim czasie. Chodziło o 4

najemnych

a w

ustawy o czasie pracy

szczególności

w

przemyśle

i handlu oraz ustawy w przedmiocie
pracy młodocianych i kobiet. Następnie w myśl
tegoż
Rozporządzenia,

ustalenie godzin handlu i czasu otwarcia należy odtąd do władzy administracyjnej | instancji (w Wilnie Starostwo Grodzkie), zaś
rola
Rady
Miejskiej ogranicza się do wydawania
opinji.
W
wykonaniu
powyższego

Magistrat zwołał 14. IV.

konierencję

przedstawicięli
handlu
i niektórych
gałęzi przemysłu oraz Iprzedstawicieli
pracowników handlowych w celu wysłuchania opinji stron
zainteresowanych,
która by mogła
służyć
jako

materjał

dla opinji

Rady

Miejskiej.

Opinja
konierencji została
potwierdzona przez
Komisję Gospodarczą.
Natomiast
Związek
pracowników
po zużycia przez m. Wilno
1
milį. handlowych wystąpił do Magistratu z
w którym domagał się
kredytu i o ile starania o zagraniczną memorjałem,
ustalenia
pożyczkę długoterminową
nie będą w interesach pracowników
do tego czasu siinalizowane. W ten godzin handlu od 8 rano do 6 wie-

do starcia staje Sposób roboty inwestycyjne,

mistrz Sztekker z Willingiem.. Była to wal-

obstalunków.

uzyskał on akceptę komisji finansowej

kładach,
ustalając
przedłużenie to w

demonsfracja bezrobofnych

„7, (x) Aresztowania poszukiwanych
koniokradów. Onegdaj na pograniczu pol-

zawczasu

procentowania i sposobu amortyzacji
tej pożyczki oraz ustalenia planu wy-

dawania pożyczek
sobom.

w

Nowa ustawa przedłuża godziny
handlu
w niektórych sklepach i zaustalenia o-

w wysokości 50.000 zł,

jektowane _

pierwotnie

zapro- czorem.

w

gra-

Po

:

odczytaniu

przez

sekretarza

ka gaterido 2. PE: BE NE nicach=
3,920.000 zł. (nominalnych)
Magistratu referatu, który powyżej
е
wi,
z
iec chciał
streściliśmy, głos w dyskusji zabierali
zł.
milj.
2
ża”
ostatni „stosował „kaften bezpieczeństwa”, Gan piktina
kolejno radni: Trocki,
Gołębiowski,
wyciągając skrzyżowane ręce pod brodę
iorąc do 949,
2.
przy
przeciwnika. Środek zaradczy na furję do- uwzględnieniu opłaty zgóry oprocenprowadzał do wściekłości Niemca, Mimo towania). Roboty projektowane w tych

obopólnych wysiłków

spotkaniu

Po

walka w pierwszem Ostątnich
nie dała.

po 20 min. rezultatu

Czech. Prdhaska W2dńinć pokonał Kryasyczna

nem w ciągu

wa,

a

Uūf

US:

20 min. przeszła

rse-

CZaS do

granicach
е

obliczone Są ю na

1 lipca 1928 r. Koszty ich
- W rocznicę śmierci śp. Marii Konrarozbudowa —: elektrowni —
di na schronisko dla nieuleczalnie chorych stofa. Prohaska jak zwykie wałczył b. bru- wynoszą:
ш]пі;.;-1
PORE
a
pe
569.700
zł.,
inwestycje wodociągoskłada Aleksander Konradi zł. 20.

na kostjum.

Stowarzysze-

kwocie 533.667 zł. (na rachunek przyrzeczonej
1 milj. pożyczki) i 3) od
1-1V 1929 do 1-1V 1930 r. w kwocie
399.923 zł., które w danej chwili
realnego pokrycia nie mają.
Wniosek
Magistratu
w sprawie upoważnienia
go do podpisywania zobowiązań wywołany został koniecznością czynienia

posiedzenia

osłabia twierdzenia, że buchalterja u- mi przeciwko 10. Znamiennem
jest,
żywana przez Kowsza i Ostrowskiego że za nagłością wniosku
głosował
była „białoruską b"chalterją" wygod- radny dr. Wygodzki, inni żydzi (poza
ną być może dla kierownictwa banku z lewicy) — przeciwko nagłości.
ale stanowczo niedopuszczalną.
°

w tych uroczystościach,
proszone są
o składanie zgłoszeń do Pana Prezydenta Miasta.
W dniu
Święta Narodowego
na
Bi- placu Łukiskim
odbędzie
się rewja
Ba- wojskowa z udziałem oddziałów garŚw. nizonu wileńskiego oraz oddziałów p/w.
pańSzczegóły programu
uroczystości

Ofiary.

—_ (r) Sprytny Helman za przestępną
kradzież znalazł się w
więzieniu. Do
p. Anny Okuszko (ul. Zarzeczna Nr 14)
zgłosił się niejaki Józef Helman,
zamieszkały przy ul. Niedźwiedziej
Nr 22 i powołując się na zlecenie jej męża prosił o

Rezerwy,

sta- 2) od 1-VII 1928 do 1-IV 1929 r.

dziennym

1-g0 maja.

na ul. Łegjonewej

Posiedzenie organizacyjnego komifefu obchodu święta narodowego.

PAT.

I KRADZIEŻE.

Oficerów

MIEJSKA

wnioski nagłe: radnego Jakóbczyka w

nia uroczystego
obchodu przyjął na
siebie p. Prezydent; Miasta. Organizacje

Okręgu Szkolnego w Wilnie, p. Łoku-

przedsmaku
Sekretarz Magistratu

Przygofowania do uroczystości w dn. 3 Maja
W dniu dzisiejszym Pan Wojewoda odbył konferencję z p. Kuratorem

na porządku

przed samem otwarciem

W

garścią z kasy

Konie zaś odprowadzone
wym właścicielom.

z Filharmonji Warszawskiej.

i T-wa

19-ej.

Związek

Rady).

źwierciadlają faktyczny stan rzeczy.
Bank
Białoruski
nie
posiadał
przytem koncesji na dokonywanie оperacyj dewizowych,
które
były zasadniczą bodaj czynnością Banku.
" Z pośród
966 członków banku,
prawie połowa, bo 423-ech nie wniosło nic
do kasy, a pozostałych
512-tu tylko po 25 złotych.
W tych
warunkach
składki członkowskie nie
mogły stworzyć zasadniczego kapitału banku, a przecież stwierdzone zostało, że i filie w
Głębokiem i Piń-

sądowym.

22.00: Transmisja koncertu sym-

Rezerwy

Legjonistów Polskich.

RADA

buchalterja omawianego

od-

sko-litiewskiem w pobliżu Dukszt patrol
- Кори aresztował 3-ch oddawna poszukiwaprof. Witold jodko (cytra).
|
nych koniokradów w czasie gdy zamierzali
19.00
19.25: Gazetka radjowa.
1925—19.35: Sygnał czasu i rozmai- nielegalnie przeprowadzić 5 kradzionych
tości.
koni z Polski do Litwy.
pocztowa” -- kułu Po sporządzeniu odpowiedniego proto„Skrzynka
20.00:
19.35aresztowanych przekazano
wygłosi Kierownik programowy Polskiego
włądzom

dyr. Kap. Mieczysława

Oficerów

Q tych smutnych obrzędach zawiadamiają
towarzyszów
broni Z
okresu walk o Niepodległość Związek
Organizacji b. Wojskowych
w

milj. zł, z tem, że pożyczka ma być
spłacona
po
otrzymaniu
przez m.
Wilno pożyczki
zagranicznej.
Dnia
W dniu wczorajszym pisaliśmy o się,(przyczem ilość demonstrantów po- 18 kwietnia otrzymana została przez
Szkolnej w sprawie Darn
Narodowego
3 demonstrac
ji
grupy
Malaja.16.30 16.55: Audycja dla dzieci: „Kop- przed gmachem. Urzędu bezrobotnych większyła się. Znów zawezwano po- Magistrat promesa Banku GospodarWojewódz- licję. Tłum rozchodząc się oświadczył, stwa Krajowego przyznającą
gminie
ciuszek bajka radjofonizowana wygłosi ar- kiego.
Demonstracja
zlikwidowana że w sobotę powtórzy swój protest o m. Wilna pożyczkę krótkoterminową
tystka Reduty Halina Hohendlingerówna.
została przy pomocy policji. Wczoraj ile do tego czasu
prośby
Dbezrobo- (na 6 miesięcy) w kwocie
1 milj zł.
16.55—17.15: „K. Szymanowskii L. Ró- nieprzyj
emny ten incydent
powtórzył tnych nie zostaną uwzględnione.
z zaznaczeniem, że kwestja ewentualżycki* odczyt z działu „Muzyka polska w
przykładach” wygłosi Stanisław Węsławski. ET
nego podwyższenia pożyczki do sumy
TIT
TINKA INIT
17.20 - 17,45: Transmisja z Krakowa:
2
milj. zł. będzie wzięta pod uwagę
„Kościuszko, jako szermierz oświaty" od- sobie materjał wartości 105 zł.
Czyt wygłosi

Związku

Wileńskiej Zu
referent Urzędu

»Sokół*, kawaler „Krzyża Walecznych”, Medailie Interallie, Mieczy Hallerowskich, Krzyża Kaniowskiego i inn. zmarł w dniu 24 kwietnia 1928 r.
w wieku lat 32.
Eksportačja zwłok ze Szpitala Św. Jakóba do kościoła Św. Jakóba odbędzie się dnia 27 kwietnia o godz.
19-ej. Nabożeństwo żałobne
zostanie odprawione w dniu 28 kwietnia r. b. O godz. 7 m. 30. Pogrzeb

listu

bank, część kapitału lokowali na rachunki bieżące.
Z zeznania p. Grześkowiaka,
@аjącego
drobiazgowe
odpowiedzi na
wszystkie pytania postawione biegłym
przez
Sąd wynika,
że okazane im

„Ptak*.

(sala „Lutnia“).

stępy Jadwigi Smosarskiej. Dzisiejszą premjerę dramatu „Intryga i miłość"
— uświe-

— Wileńskie Męskie Tow. Św. Win-

centego a Paulo

nie

ciewskim _ przedstawicielem
miasta
„Eros i Psyche”. W niedzielę
o godz. 15.30, oraz
płk.
Giżyckim,
komendantem
po cenach zniżonych,
przedstawienie
pecmt. pularne powieści scenicznej w 7-miu odsłomiasta w sprawie obchodu Święta Nanach J. Żuławskiego — „Eros i Psyche".
rodowego w dniu 3-go maja r. b.
zao-

urzędniczkom

ułatwienia

się w te płaszcze

patrzenia

ma

Wojewódzkiego

Te.

Stanisław Żółkowski

porucznik rezerwy, kaniowczyk,
yks
Hallerczyków, rw”
Zast. Komendanta

stałej placówce białoruskiej, jaką byl

kome-

dja w trzech odsłonach J. Szaniawskiego —
„Ptak* z ]. Osterwą w głównej postaci.
„ Od soboty, dnia 28 b.m. przedstawie-

wykładanym kołnierzem,

Wołoszyn

wytłomaczyć tego, natomiast pozostali
dwaj stwierdzają, że wkłady terminowe dawały większy
procent jednak
chcąc
przyjść z pomocą nowopow-

centrali.
:
BPonadto
ekspertyza
ustaliła, że
nach popełnionych, rzekomo, przez członka saldo na 1926 r. nie uwidoczniło sumiejscowego [-wa „Sokół”,
p. Trapszo, my 1111 dolarów, będących wkładem
a umieszczonej w Nr. 74 dz-ka „Stowo“, terminowym
szeregu działaczy Hrojak następuje:
madowskich
i
ich żon.
„Nieprawdą jest; jakoby p. Trapszo naleOsk. Kowsz
wyjaśnia, że sumy
żał do T-wa Gimna$st. „Sokół* w N.
Święcianach, natomiast prawdą jest, iż T-wo te powinny być zaksięgowane w pierwPU
nic wspólnego z p. Trapszo nie szej części księgi, która
znajduje się
miało”.
;
Z ramienia Twa „Sokół* zapewne w Izbie Skarbowej,
Mec. Krzyżanowski prosi, w związ„Prezes
(podpis nieczytelny)
ku z tem, Sąd o zbadanie tych ksiąg,
lecz przewodniczący uchyla wniosek,
TEATRY i MUZYKA.
— Reduta
na Pohulance. „Ptak*

ego.
Iš
Płaszcze te muszą być uszyte z satyny
a dowolnej jakości koloru granatowego,
z prostym

Oskarżony

termi-

goż samege dnia o godzinie 12 poł. bez
względu na ilość członków.
Obecność członków jest obowiązkowa.

i 1.50 zł. za numer.

(x) Bezrobocie na terenie
m.
Wilna. Według cyfrowego zestawienia z una
biegłego tygodnia ilość bezrobotnych
terenie m. Wilna wynosi
obecnie
4998
;
osób.

w loka-

(Wielka

„1. Zagajenie Zebrania.

10 zł.

wynosi

roku

że dnia 29

11 rano

Akademickiego

3. Sprawozdanie

środę dnia 25

Na posiedzeniu tem między

i sympatyków,

2. Sprawozdanie

kom.

miejskiej

członków

lu Ogniska

MIEJSKA.
(x) Z posiedzenia

Związku
Akademikėw
podaje do ogólnej
wiado-

kwietnia r. b. o godzinie

„Hramada

KANNOREWA

sekretarza C. S. pisze do jednego z
Posiedzenie w dn. 26-g» kwietnia.
„dziataczy
hromadowskich; „nie! mamy
Z
Na wstępie na wniosek przewod- rozpatrzony był w dn. 24 kwietnia
nie przeciwko zapisywaniu się człon- niczącego, p. vice prezydenta
Czyża, przez Komisję Finansową, która żadków „Hramady“ do związków zawo- Rada Miejska uczciła przez powstanie nego sprzeciwu nie zgłosiła, zastrzedowych. Należy się je nawet Opano- pamięć zmarłych: gen. Andrzeja Tu- gając jednak, że projektowane roboty
wać i starać się zabić wplywy PPS.“ palskiego i naczelnika wydziału samo- przed ich wykonaniem powinne być
Rzuca to charakterystyczne Światło na rządowego Stefana Kopcia.
uzgodnione z Komisją
Techniczną i
narodowościowo - kulturalną
pracę
Porządek dzienny
ulega
pewnej że przyznana
m. Wilnu krótkotermi„Hramady“.
zmianie. Mianowicie wyeliminowuje się nowa pożyczka miljonowa powinna
Podprokurator Kałapski.
z ebrad komunikat w
sprawie . uru- być bezwzględnie pokryta z przyszłej
Eo dala ekspertyza buchalferyjna.
Е
ч
chomienia teatrn letniego, koncertów pożyczki długoterminowej.
Pozatem dzień poświęcony został użnając go jako przedwczesny przed symfonicznych i porankėw
muzyczCo się tyczy wniosku w sprawie
badaniu ekspertów buchalterów, w definitywnem zbadaniem biegłych.
nych w ogrodzie Bernardyńskim na upoważnienia
Magistratu
do podimieniu których zeznawał
p. GrześZ zeznania ekspertów widać, że sezon letni 1928r., następnie projekt pisywania
zobowiązań
w związku
w Białoruskim
Banku
prowadzona 7.ch stypendjów
dla uczących
się z inwestycjami przy
kowiak.
rozbudwieo elePrzed badaniem biegłych przewod- była jakaś
dziwna buchalterja, nie dzieci pracowników wileńskiej straży ktrowni, -— istota jego polega na naniczący zadaje osk. Taraszkiewiczowi, wzorowana ani na amerykańskiej, ani ogniowej oraz wniosek w sprawie re- stępującem: opracowany przez MagiRak-Michajłowskiemu i Wołoszynowi na podwójnej włoskiej.
|
organizacji w-łu iażynieryjno-budow- strat program rozbudowy elektrowni,
pytanie, czem objaśnić,
że składając
‚ № tle tem
uwidocznia się roz- janego; ponadto
porządek
dzienny obliczony w całokształcie na 1503290 zł.
pieniądze w Białoruskim Banku loko- bieżność zdań ekspertów oskarżenia uzupełnia się punktem
dotyczącym obejmuje 3 okresy płatności:
1) do
wali je na rachunek bieżący i jako (pp. Grużć, Grześkowiak i Rakowski) budek świetlnych reklamowych (wbrew 1-VI 1928 w kwocie 569.700 zł. (na
wkłady terminowe.
i obrony (p. Botta), który uważa, że opjnji radnego Wygodzkiego, który rachunek przyznanej 1 milj. pożyczki),

o przybycie na Walne

— Zarząd
Inflantczyków

nego Ziem

miie

dzieciom*

ustęp

s

wania wpływów wśród mas nie białoruskich. Autor listu Makowski, zast.

swój

zebranie, które odbędzie się dnia 30 kwie-

URZĘDOWA.

Wileńskiego.

goście

„Chleb

członków

tnia o godz.

ciśnienia.

spadek

barometryczaa

członków;

Końcowy

OWO RZ ROOTA

Ignaey
I

brzmi jak niżej:
„Weźcie
udział
w
zjeździe PPS
postarajcie
się go
rozbić.*
Drugi list omawia kwestję zdoby-

zapowiedział teź prof. Diveky. Zarząd uprzej-

|

—

nictwa.

dążeń

Przyiazd

komunistami

z

Ś

że władze utrudniają
organizowanie
mas, gdyż rozumieją czem mogą się
one stać w ręku sprężystego kierow-

(Uniwersytecka 7, w dziedziń-

drugie wejście

и

kretarza Centr. Sekr. mówi się otem,

wie dła studjów nad Polską. Wygłosił tam
kilka odczytów po polsku.
W Wilnie przedmiotem
jego wykładu
w Towarzystwie Polsko-Węgierskiem będą
podstawy

i

DOBA

wszelkiemi siłami dążyła do
pozbawienia PPS wpływów.
W
jednym z
listów pisanych przez pomocnika se-

węgierskich". Wykład z dyskusją odbędzie
się w sobotę 28-go o 6-ej w Seminarjum

| Opad za do-

Tendencja

równi

W trakcie odczytywania treści kopjałów
Centralnego
Sekretarjatu
„Mramady' uwidocznił się
wyraźnie
Stosunek „Hramady* do P.P.S.
Na-

godz.

po Bernardyńskim nabo-

„Międzynarodowe

79

Teraperatura
Sania

|
|

kościełe

się

ponie-

y Spostrzeżenia

średnie w m.

!

t. j. w

skiego. P. Janosz Tomcsanyi z Budapesztu
przybywa do Wilna dzis wieczorem. P. Tomcsanyi bawi od dwóch miesięcy w Warsza-

z dnła 26

|

w

wo

1-17 dzień proces „ramady”

nazajutrz

jutro

44

Pawła od Ki

Cisnienie

|

że

działek 3o kwietnia odbędzie

4 m. 34

Zach. sł. o g. 18 m.

Zakładu

|

zawiadamia,

żefństwo żałobne za dusze zmarłych członków i dobroczyńców Towarzystwa.
:
Towarzystwa
Polsko-Węgier-

Į

`

1

PIĄTEK

wa

ŁO

wę—

9,

bez rezul- barakai

+.

i

i

e

ss Taku

£

oe

Gian

Fedorowicz,
Aronowicz,
Stążewski,
Zaks i Koźma Kruk. Polemika przeciągnęłaby się do późna,
gdyby nie
zgłoszony w czas wniosek o zamknięciu dyskusji, co pozbawiło
radnego
Dzidziula sposobności wystąpienia w

charakterze

przysięgłego

„obrońcy

uciemiężonych*..
tatu.
`
т
5
г
47е
Ostatnie spotkanie między Poschofem Projekt tych robót,
stanowiących
Rozbieżność zdań
polegała
właOrłowem wzbudziło ogólne podniecenie" częściową realizację programów, któ- Ściwie na różnicy zasadniczego stanoi aMimo
całej brutalności i kawałów Orło- rę już
były
przedłożone
Radzie wiska:
Czy interesy
konsumenta i
i wa, Silny
Poschof w 33 min., paradą z tyl- Miejskiej
przy sprawie projektowa)
B nego pasa, rzucił go na obie łopatki. Poprzedsiębiorcy podporządkować inte>
długoterminowych, resom pracownika, czy też interesy te
pożyczek
nych
schofą wywoływano.

8

SŁOW O

zmusiły

lewicę

do

Miejski: Kiremategrat

zajęcia

Kulturalno-Oświatowy)

pierwszego
Stanowiska, — žądala i
więc najwcześniejszych
godzin zam- į|
knięcia handlu;
w
Rozporządzeniu
Prezydenta
Rzeczypospolitej
doszukiwała się ukrytej chęci
pozbawienia
pracowników
zdobyczy
socjalnych;
zarzucała Inspekcji Pracy, że świadomie sabotażuje obowiązujące przepisy o ochronie pracy; we wnioskach o
ustalenie dla handlu niespożywcz. go- .

ul.

SALA MIEJSKA
Ostrobramska

5.

Kino-Teatr

obalenia 8 godzinnego
dnia
pracy.
Przedewszystkiem jednak dominowała
jedna wyraźna tendencja: niech inteligencja wstaje jaknajwsześniej a przedsiębiorcy zarabiają jaknajmniej... Mowy radnych
Stążewskiego,
Koźmy
Kruka i Aronowicza były niemal iden-

sosem

znajomości,

że

„służbowego,

można

dostać i o godzinie 3-ciej w nocy.
Ostatecznie opinja komisji gospodarczej został podzielona przez większość radnych (20 głosów
przeciwko 14).
Wobec
spóźnionej
pory
dalszy
ciąg posiedzenia Rady miejskiej omówimy w następnym numerze.
(4h)
BONEROZOCZEENOSTE

dniu

w

3-go Maja.

W dniu 3 Maja z okazji Święta

Naro-

dowego zorganizowane
zostaną
w
punktach miasta propagandowe
gry

kilku
Spor-

„tore;

Niżej podajemy program gier:
Pląc Łukiski. Godz. 16-a
Siatków=

ka, gimn.

16.30

Lelewela

koszykówka,

—

Z. Augusta,

gimn.

godz.

Lelewela -

Augusta, godz. 17.30 Siatkówka,
wackiego - Harcerze, godz. 18

Z.

gimn. SłoKoszyków-

ka, kl. Ognisko — Harcerze.
Plac przy gimn. Orzeszkowej, Godz.
16 siatkówka zespołów: gimn. Mickiewi-

cza — Słowackiego, gimn.
szkowej

— im.

żeńskie

Czartoryskiego,

Orze-

gimn.

mę-

skie Lelewela
Mickiewicza.
Plac przy ul. Bosaczkowej. Siatkówka, od godz. 15.30 zespół żeński RKS „Si
ła" — z. żeński
Makkabi, koszykówka,
RKS „Siła* - T. S. „Makkabi“, zesp. żeńiš RE
— RKS
„Sita“, Harcerze

S EADS BE ES ESS ES ES EEA ESA
WOBANUNNCEANEZNAUSNSSENN

s Nowość wydawnicza &
=

3

I SZOPKA ANADEMCA
wydaniu

5

a

w

broszurowem

š

z

wyszła nakładeni „Słowa”.

=

£ Do nabycia w adm. „Słowa”. Ė
8
CENA 1 zł. 20gr.
B
Nunasnasaananaczacecuaczza:

—
AA
Ważne dla Krawcow i Krawezyn!!
w
wiekszy polski Podręcznik Kroju
męskiego I damskiego
autora TAfĄDEUSZA GÓRSKIEGO, prof. Insty- 44
gut
Przemysłowego
we
Lwowie,gy
absolwenta
Akademii
w Londyniei
Wiedniu i przykrawacza największych
wim
dostawców . nądwornych
ve
Wiedniu, Karlsbadzie, St. Petersburgu
i t. d. 300 stron, około 200 ilustracji
cena, zł, 25. Wysyła za zaliczką, za- 9
mawiać wprost w
firmie F. Górski

AbLwów, Sapiehy 75.

1827—144

V. WILLIAMS.

mu jest krew serca niewinnej dziewczyny który
zmusza ją być w jego ręku bezwolnem
narzędziem.
Początek
o g. 4. Ostatni s. 10.30.
Bilety honorowe na premierę i w dni
świąteczne nie ważne.
Dziś!

WARDA"

»Wielka 30.
ж

К

Kino

Czarująco

i

в

į

„ВЕНО°

|

Dziś

Wožnica

trzasną!

z

bata

i

nawpół leżała w saniach, nie

„COLOSSEUM,

na plącu„Łukiskim*

stępnych!

w piątek

27 kwietnia,

IWAN

Rekordowy

krajowej!

W

areometry,

Do Rejestru Handłowego

Sądu Okręgowego

nięto następujące

o godz.

mowym

i

< (Pieśń

iowata

urocza

miłości)

bożyszcze

NATALJA

współczeSny

m jest

LISIENKO.

dramat

salonowy

NOWY

PROGRAM

i dalszy

ciąg

walki

francuskiej.

=

=

warów

12 i Seweryn

firmowi. Kierownikiem

Oddziału

11, sklep

zobowiązania

stemplem

pod

podpisują

i umowy

pieniężnych, różnych

należności,

weksle,

te-

TEST

TA NSA RADZE

spożywczy.

Firma

istnieje

od

1907

roku.

maszewicz, zam. w Wilnie, przy

ul. Bazyljańskiej

2.

wspólników firmowych. Żyra, przekazyi
ma z pozostałych
czeki oraz pełnomocnictwa sądowe podpisują dwaj wspólni-

Ejsmoadem

firmowymi

cy firmowi. Pomiędzy wspólnikami

od 1928

istnieje

14

2

135

i

i

Izrael,

jest Jakób

Drui.

zam. w

Portowicz,

bocznica

kolejowa.

Firma

istnieje od

1921 roku.

Flaks Szejna, zam. w Wilnie, ul. Ponarska,
1978. |. A. „Kac Stawa“

30, sklep spožywczy.

Pirma

Kac Slawa, zam. tamže.

41-6

w Oszmianie,

istnieje od

139-VI

—

wyciąg-

—

by

Proszę

mnie

rozkazać swemu

natychmiast

Wolistal,—rzekła rozkazująco.

Wydawca Stanisław Mackiewicz.

słudze,

odwiózł

do

я

P. P. „Żegluga Polska”.
miejsc wraz

Paszporty

informacyj

„Kamienna

20/22, tel. 235
żerski, Gdynia

z wyżywieniem

zagraniczne

Wszelkich

Morskich

B GRID

141-VI

nie

udziela

Góra", Warszawa,

60 i P. P. „Żegluga
tel. 93.

WAWAWW

SAWAAWA

Właściciel

“

od

składzie

295 zł.

Towarzystwo

Krak.

j LEKARZE $
: *

Zgłoszenia

Kąpieli

Wydział

imem==

esa

złoż

S EST

pożądana

wanna

i ogród,

ełektrycznością,

oferty

ldać w administracji „Słowa*

EB EB

piśmienne

z adresem

wastem

i ogniotrwałej

kasy.

rej spędziła noc.

:

przynajmniej

Wybór

tychmiast,

ter€ncjami

fortepjan

skła-

0

mieć

Proszę

nie wymawiać

go imienia, — wtrąciła

pewność, że Godfrey nie został przy- watym.
łapany!
Gdyby był teraz w rękach okropnego karła, byłoby to straszne. Dziewczyna z trudnością usiłowała zapomnieć wstrętną twarz potwornego kar-

ła, podobną do przerażającej maski.
Wiedziała, że była
w jego mocy.
Powtarzała sobie, że musi się zdobyć
panować
nad
sobą
i
na męstwo,
umiejętnie przedstawić swym wrogom,
na co się narażają
odbierając wolRepubliki
ność obywatelce
wielkiej
Amerykańskiej.

— Cóż za śmiałość!

ła przez zaciśnięte zęby.
Zerwała się i zaczęła
pokoju. W kącie ujrzała

— powtarza-

dzwonić

chodzić po
sznur od

gwałtow-

nie. Z oddala
doleciało do niej słabe dzwonienie, lecz nikt nie przychodził.
Gdy pół godziny później zgrzytnął
klucz w zamku, dziewczyna odwróciła się ku drzwiom jak złe drapieżne
zwierzę, gotowe do skoku. Stał przed
nią mężczyzna wysoki
w
uniformie
wojskowym z papierosem w zębach.
Nie dała mu przyjść do słowa:

tutaj

tonem

MARYA
|

R

wiCZE,

gródzkie,

ce"

WOJ.

NOWO-

Plombowanie
i usuwa
:
bez

CK

Woynito- L

jeśli
a za
przyprzy
mnie
-na-

me-

Dow. się

miejscu

lub

5

poniedziałki, wtorki i

szacie

|

i

Кшітяю\:ъша‹зьэ >
ziciela.

A

|

Ofiarna 4)

Przyjmuje:
i 0d 4-7.

od

Wydz. Zdr, Nr. 3

|ESEYAO TL

и —————
ов przyimuje
а
—0

— —
pokojo- Kupię

‚

#

dMIaAZDWSKA

od godz. 11

mieszkania 3
AR
do 2.
Mickiewicza
SZynę dO 46 m. 6. Niezamożwego z kuchnią od
„,
!
gospodarza. Ofertyldo pisania. Oferty: Wilno,
nym RE
63 |
„Słowa” pod „B*. -—o Młynowa 12—13.
4 1681

22 - 3.

Gniew Wirginji zniknął. Opanowała się, lecz twarz jej zbladła śmiertelnie.

się zniżka.

Viana

na

i

meble,

i

angielskiego

pojedyńczo i komple- m. 5.
się: 8—1
ty. Dowiedzieć

mieszkania.

ainas

3 ОО
—
Poszukuję

Wiwulskiego

należy tylko

rozumie pan?

|

! Potrzebny ogrodnik (IKS
| znający się na proį wadzeniu Sasek do Lekarz-Dentysta

GB ANUSZERAU

вач5 па

i

Przez smugę szarego dymu spojrzał na
nią i pokiwał
głową
przecząco.
— Nie możemy pani tak wypuścić,
droga
panno Wirginio! — odrzekł
spokojnie.
—

mogła

przyjąciół

“=

zaraz
do_ wynajęcia,
ul. WIELKA
15, mo“ go 1 m. 10, telef. 8-38
3
žna

1—968[

się _ opamiętać,

|

""=W. Zdr. Nr.152.

wadi
ka

czwartki od 7-8 g.
wiecz., ul. Słowackie-

pokai

12

ułecnjcmi

аан

zaw,

о288

bona

Dosprzedania

wodociągiem,

Mickiewiczą 4 dla C. A.

|

tel. 277.

Zi , i Palos, in KURGOWE Ożyńska Smolska
—0|sSzczyzna,
p. Hryces
gody Jamy. UStnEj.

> ———

WR

Trubiłły,

Pofrzebna
епа

potrzekne
duże
mieszhunie
"oai
:
lets
-śmio pokojowe, z kuchnią,

od 12--2i Od 4-6,
wi. Mickiewicza 24,

Wileń.
Biuro Ko- pniewietkiega ogrodu.
misowo-Handlowe, | Oferty
z życiorysem

21, | ———

9 %

Dr. Zeldowiczowa
KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW MOCZOW.

warzywne,

р

о4

Kobieta-Lekarz

„5-

ST

narządów й

—1,04 5-8 wiecz.

NASIONA
wyborowe,

weneryczne, |

moczowych,

B wa“ pod „komorne“,
a

Pożyczki
niskoprocentowe
AA

1830—0

Pasa6681

AWAWAWAWAW

ЗЕВ РОЙ

chor.

syfilis,

się

do

SAWAWAG

DOKTOR
||
b. ZELNOWIEZ |

przy

zwrocie ew.
remontu lub kosztów |

we Mickiewicza 21, = A
tel. 152.
о gratis

Ludwisarska
12, róg
Tatarskiej.
Perfumy
na luty. 48 zapachów.

Przedmieście
1

.

Wirginja osunęła się na krzesło i
próbowało zebrać
myśli. Nie było
wątpliwości, iż znalazła się w pałacu
Keś. Gellert uwięził ją tutaj. Zapewne
von Bartzen
poznał ją przy pociągu
i szedł jej śladem aż do willi,w któ-

Karwowski.

poszu-

gotówką

pod „K. S,

pod

aptecznym

Władysława

do mnie,
- przerwała, — ale
pan jest człowiekiem honoru,
takiego miałam pana dawniej, (z
jemnością zauważyła, że drgnął
tych słowach),
to odprowadzi
pan natychmiast do
Wolfstal...

Redaktor odpowiedzialny Czesław

do 6 pokoi

0—p68i

SWÓJ DO SWEGO! DG
pokoje wicz
| 1 -19LL korony. Sztuczne zę-.
Rodacy!
NIe
łapoz
kuchnią
do
wynajęLekcje
języka
by. Wojskowym,
un)
minajei
im cia. Pi
A
i
rzędnikom
i uczącym.

wymagane.

Polska”,

GALOWY RD I YATO E 3 2В

:

zdążyła

dzwonka, zaczęła

od 3

j kujemy dla solidnych [okatorów z

tel. 152_— 0

wepchnięto ją do małego pokoiku i
zamknięto za nią drzwi.
Był to rodzaj gabinetu,
o śŚcianach pobielanych wapnem, zimno panowało tu iwilgoć. Umeblowanie składało się z paru skromnych sprzętów,

Gdybyż

| MIESZKAŃ

się.

BMWAWAWE

do pisania. Zgtoszenia do administracji
„Słowa* dla D. S.

15.000 dolarów
A
ziemski

korespon-

tokio,
Mickiewicza

— Pułkowniku
von
Bartzen,
—
krzyknęła, głosem drżącym
z
gniewu, — czy potrafi mi pan
wytłomaczyć, co to wszystko ma znaczyć?
Wzruszył ramionami.
— Pani źle wybiera
przyjaciół,
droga pani... — zaczął.

biurka

wažnia

@ mieszkania 2 3 poPokojowego z kuchnią

Wileń. Biuro Ko- | | Mickiewicza
misowo-Handlowe, | | tel. 152.

Dopiero teraz nieznajomy
otworzył usta:
cien— Janie, — rzekł głosem
kim, dziecinnym prawie i dodał kilka
słów po węgiersku. Wirginja została
nagle porwana na ręce i zaniesiona
do domu.

Zanim

Poszukuję

Zgłoszenia

„Słowa*

załatwiamy lokaty
., najpewniej

Wycieczki turystyczne po Bałtyku s. s. „Gdynia* do Danii,
Szwecji, Norwezjl, Finlandji, Estonji i Łotwy. Najbliższa wycieczka 24 maja do Danji na Zielone
Świątki. Powrót 30
maja. Ceny

gubiono ks. wois 4
wyd, przez P. K.

„e

posady
maszynistki,
mam własną maszynę

o-

MA UEF AŻ (ZE MA ЕЧЕ

KOSZTÓW

1979. 1. A. „Kemach Jakėb“ w Wilnie, ul. Straszuna,
11, pracownia pończoch. Firma istnieje od 1927 roku. Wias142-VI
ciciel Kemach Jakób, zam. tamże.

gdy

do administracji

BEŻ

ui. Holszańska

1895 roku.

wykluczone,

S. Grabowskiego
Garbarska 1, tel. 82

136- VI

Właściciel

Państwa,

6, tel.0-05}

-

załatwia BIURO
inwentarzem į Wielkim wyborze po
PODAŃ
i przepisy- | | Wileńskie - Biuro jSęnach = najaižszych
wań na maszynach
Komisowo Handloa” La SZYK

.

i wszelkie

› 4000 до!агбм шоM
Postawy na
;kujemy na dobrą
imię Leona Artamowa:
| hipotekę na okres ;
kilku lat
gub. ksiąž. wojsk.,.
D. H.-K. „Zachęta,
Z wydaną przez P.
iGdańska 6, tel.9-05 3 :
K. U. Lida, na
imię Wiktora Roubo,
rocznik 1888,
unie-

sumę zł. 1.200, па

dencji it. d. TANIO

VI

w dniu 22, Ill. 28 r.
7976. 1, A. „Flaks Szejna* w Wilnie, ul. Ponarska, 44,

s | Gdańska

niedaleko stacji, do sprzedania.

umów,

1973. I. A. „Sklep win i wódek
- Zbigniew Buhardt*
w Drui, pow. Brasławskim, sklep win i wódek* Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Buhardt Zbigniew, zam. w Drui.
Plenipotentem

Skarbu

Przepisywanie
na
maszynach podań,

Sądu Okręgowe134-VI

Ajzensztadt

Właściciel

roku.

w

Folwark ; >oszukuje

-———

Antczak,-Piotr Jawszek, sukceserowie Jana Muzyka Apolinary
Spółka Myi Warszawska
Ołdakowski, Lucjusz Bernbacher

Firma

i ładnej

Gdańs
AC ka 6,O tel.9-05

średnictwo

140-VI

obsta*

roboty wchodzące w
zakres _ krawiectwa
Daje
lekcje
kroju
damskiego w g meto-

w

; pobliżu
jeziora,
; odnajmiemy
na

do nabycia.

na

(EW MB ES (HD UR

w dniu 22, Ill. 1928 r.
7912. 1. A. „Słowo -1zrael Ajzensztadt* w Wilnie, ul.
Wielka 12, księgaraia, sklep nut i materjałów piśmiennych.

pokojach

; miejscowości

zaspokojenie pretensyj Tomasza Bonysewicza.
. Komornik Sądowy: (—) A. SITARZ.

B

przyjmuje

nicowanie

mieszkalny

7

fi około 100 ha,w powiecie Wileńskim

Aleksander Ronczewski, Dr. Stanisław Zaborowsk!, sukcesorowie Tomasza Potockiego, Zofja Siemenska, Aleksander
Łański, Adela Ronczewska, Stefan Kuskowski' Włodzimierz
Błąk, Zygmunt Sall, Antoni Tomicki, Zbigniew Kzępiński, Karol Kitzman, Helena Kwiatkowska, Wanda „,Sallowa, Felicja
Kielanówna, Janina Pinowska, Andrzej jędrzejczak, Michał

zam. w Wilnie, ul. Wiejka

ziemi

szacowanego

|

na mocy
Słończyńskim a małżonkami ich nastąpiły układy
i wspólność dorobintercyz, ustalające wyłączność majątku
ku. Wspólnikami komandytowymi z łącznym wkładem 93.000
i Janina Kram.
rubli są: sukceserowie Roberta Kram-—Marja

śliwka. Wpisano na mocy odpisu z rejestru
go w Warszawie za Nr. I +1-A.

"DOM

„o

D. H.-K. „Zachęta”

Włąściciel Okręgowe Koło Związku Inwalidów Wojennych w
Wilnie. Plenipotentami są: Edward-Adam Bielicki i Adolf To-

fir-

i naj

Og oszenie.

Właści-

Siedziba Centrali w Nowej Wilejce, agentury zaś
w Wilnie,
hurtownia komisowo-wódczana. Firma istnieje od 1926 roku.

w

najlepszą

Komornik przy Sądzie
Okręgowym w Wilnie ANTONI
SITARZ,
zamieszkały w Wilnie przy ulicy Św.
Michalskiej Nr 8, zgodnie z art. 1030

na placu

Srebrny lnb Stanisław Lilpop łącznie z dwo-

Seweryn

Wszędzie

,

1

łów Garnitur
ad
95
do 280 zł. Wykonanie
sumienne.Najmodniejsze fasony a także

ETR GREE EZ

Ulftamacyna O» | zarowej

płotu na rozbiórkę, znajdujących się

żyra

utrzymanie“

Inform.: Zarzecze

lunki z własnych
powieroznych materia:

U, P. C. ogłasza, iż w
dniu
5-go
Maja 1928 r. o godz.
10ej
rano w
Wilnie, przy ul. Piotra i Pawła Nr 9
odbędzie się sprzedaź z licytacji pubłicznej majątku
ruchomego
Stanisława Wołejszo, składającego się z
domu i zabudowań drewnianych oraz

cielka Feldman _Jenta, zam. tamże.
138-VI
7971. 1. A. „Hurtownia komisowo-wėdczana Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych w Wilnie”.

Srebr-

Spółki

i sum

calodz.

chajłową w Petersbur

ARERZEEKACHZRNNANKUBZENUNERNKAWNKE

DZIŚ

wypg

Radjo. Možnt

dy
a
Z gwaw Brukseli i Medjolanie = | pensjonat, od sta-į rancią, opłata od uzłotemi medalami.
z į BSK SE 2 kim.
į mowy, Ś-to Michalsigdjk
°
;
. H.-K. „Zacheta“į zaułek d. Nr _8, m. 44

m stawach
=

12 aktach, według głośnej powieści Heleny Mni-

sosnow

cichy

Kazimierz
Muszkew:
ski, były krojczy Mi2

„ wydatniejszą farbą do bielizny
с
m lów malarskich. Odznaczona
na wy

w

górzysta, si)

cžynek

gu,

bezwzględnie

st.

m. 17 w godz. 9 ti
17-19.
1895—

u

= Perlmutfera

ekranu,

weksłowe, czeki i tp. podpisuje w imieniu spółki Deut Eija
pod stemplem firmowym.
137-VI
1975. 1. A. „Feldman Jenta* w Wilnie, ul. Ponarska,

Wilnie na mocy upoważnienia z dnia 15 lutego 1926 r. jest
Aleksander Ronczewski, zam. w Wilnie przy ul. Wileńskiej 10.
Wszelkie

MOZŻUCHIN

tytułowych:

las

Idealny

cyrkle

НЕ

"

ca 1929 roku. Zarząd należy do obydwuch
wspólników.
Wszelkie zobowiązania, umowy, akcepcje, plenipotencje, korespondencję wszelkiego rodzaju pokwitowania zgodbioru to-

Sztolc-

jan

Warszawie:

uł. św. Aleksandra

Ejsmont- przy
wspólnicy

rolach

(Poseł do Parlamentu)

nie: Elja Deul — przy
ul. Piłsudskiego, 41 i Alter Karp —
przy ul. Świętoduskiej, 1o-a. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 5 marca 1928 r. na czasokies do dn. 5 mar-

ny przy ul. Królewskiej 35. Spółka firmowo'komandytowa.
są
Do zastępowania spółki wobec władzi osób upoważnieni

wszyscy

W

MIŁOŚCI

7974. 1. A. „Deui i Karp — S-ka, handel
końmi
Hande! końmi. Siedziba w Oszmianie, przy ul. Piłsudskiego,
41. Firma istnieje od 1928 roku. Wspólnicy zam. w Oszmia-

przy ul.
przy ul. Smolnej 36, Władysław Słonczyński
man
Fredry 4, Stanisław Lilpop przy ul. Górnośląskiej 24, Franciszek

akt,

8-е] wiecz.

w Wilnie wciąg-

wpisy:

w

Wspólnicy zam.

1927 r.

12

„I

Dział A. w dniu 20. Ill. 1928 r.
1971. L. A. „Warszawska Spółka Myśliwska Jan
Władysław Słonczyński,: Antoni Woiski
Sztolcman,
Oddział w Wilnie”. Skład broni ti artykułów sportowych.
Siedziba Centrali w Warszawie, przy ul. Królewskiej 17; Oddziału zaś w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 10. Oddział otwarto
1 stycznia

w

PRTĘGA

malown.

cha,

MIERNICZYM:

CEGO ROEE CET

f]

duk“

m. Brasław. Miejscot

ter-

my po cenach fabrycznych
odolity i niwelatory.

brzegu

ieziora, 20 klm.

Na zamówienie sprowadza-

życia ludzkiego, do czego potrzebna

WILLA

i

cenach.

DZIALE

"tanie taśmy miernicze,
Gerlacha i Rychtera.

JADWIGA SMOSARSKA,
JÓZEF WĘGRZYN i inne. Początek
seang. 4. Ceny miejsc: I i II m. po 1 z4., HI m. po 75 gr. i kupon do loży
W kancelarii „Ogniska* przyjmuje się zapisy do Kółka:operowego młoWorotyńskiego.
8

Rejestr fimdloy.

konie

mogąc

inne

po dawnych

WALCZĄ: 1) Sztekker (Polska), i Orłow (Rosja), Wolna amerykańska: 2) Szczerbiński (Warszawa),
i Hubert
(Austrja), Decydująca aż do rezultatu: 3) Budrus (Kłajpeda). i Prohaska (Czechosłowacja), 4) Willing ( Berlin)
"
|
i Poochof (Frankfurt). Szczegóły w programach.

kich palcach. W chwili,

bezwładna

sławy

> ślmprodokcji

wego).
Dziś

i dni

dramat

szek. W rolach głównych:
sów o g. 5, w niedzielę o
— 1 zł. 40 gr. UWAGA:
i TO
M.
dzi ież

dworca kolejo-

CYRK

erotyczny

wszechświatowej

Kolejowe

(obok

Wspaniałe arcydzieło. kinematograiji!

Lotniska

Sp. z ogr. odp.

mometry i t. p.
W DZIALE
LEKARSKIM:
wymianę strzykawek „Rekord*

Dzieje pięknei

czarnej magji, celem którego jest stuczne stworzenie

niej rękę, zasłaniające
go
, Nieznajomy zawrócił na
prawo i nął ku
obejrzał się, czy Wirginja
idzie za futra odchyliły się nieco i Wirginja
nim. W odległości stu metrów przed ujrzała twarz swego
sąsiada.
Serce
jej ogarnęło przerażenie
na ten wimimi stały sanie.
Były to wspaniałe sanie w kształ- dok. Natychmiast otulił się drugą rę«cie łabędzia,
niepodobne
wcale
do ką i zasłonił
twarz
lecz przez tę
tych, które widywała
dotąd
młoda krótką chwilę Wirginja dojrzała monstrualną głowę, bladą twarz
i oczy
amerykanka.
Trzy
konie
w
zaprzęgu miały straszne, jakby umarłe, i krótki, kadługie ogony i grzywy.
leki tułów.
Czuła się Sparaliżowaną
przera' Gdy Wirginja podeszła do sanek,
towarzysz podał jej rękę, pomagając żeniem.
Milczenie i spokój, z jakim się zawejść. Stało się to tak szybko, że zaoraz
pośpiech
z jakim
ledwie zauważyła, że siedziała już w chowywał,
nich jakaś
оКшапа
postać,
której jechali, przerażały. ją jeszcze bargłowa tylko wysuwała się ponad fut- dziej.
Nie mogła wydobyć z siebie. głorami, okrywającemi resztę ciała. Nie
mógł to być Clive, ani też. hrabia su, była ogłuszona.
Zdrętwiała wśród ciepłych
futer,
Aranyi. Coinęła się, lecz sługa wesen widziała
uciekające
pchnął ją gwałtownie i w tejże chwili jak przez
konie szarpnęły, zadźwięczały dzwo- sosny przydrożne z ciężkiemi od Śnieneczki i sanie ruszyły tak nagle,
że gu gałęźmi.
Wreszcie sanki przemknęły
przez
młodajdziewczyna upadła!
Próbowała się zerwać. Sanie $pę- most skrzypiący pod płozami, wzdłuż
która
dziły, wyrzucając płozami Śniegi ko- długiego muru, aż do bramy,
otwarła się szeroko i zatrzymały się
łysząc się.
Wirginja była przerażona.
na tajemniczym dziedzińcu, na którym
wy— Zatrzymać! - krzyknęła, odwra-. stały dwa samochody. Wożnica
i odpiął futrzany
cając się do woźnicy, siedzącego sty- skoczył z sanek
nogi
jadących.
łu na wysokim kożźle.—Zatrzymać!-— fartuch, zasłaniający
powtorzyła
rozkazująco
do swego Za jego plecami otworzyły się małe
sąsiada.
drzwi, za któremi
widniał
przedpoLecz nikt nie zwracał uwagi na jej kój bielony wapnem.
krzyki.
Dopiero teraz Wirginja odzyskała
Wówczas
pochwycila
za prawe nad sobą władzę i zwróciła
się do
lejce, które przeciągnęte
były
koło siedzącego w saniach karła:
— Kim pan jest? — krzyknęła.—
niej przez duże kółko srebrne. Jeden
wbrew
koń
zatrzymał
się i sanie stanęły Jak pan śmie porywać mnie
mej woli?
nagle.
R
Lecz jednocześnie: dłoń
śŚcisnęły
Odpowiadaj pan!
:
Jednak nie uzyskala žadnej odpomocne szpony człowieka siedzącegó
į
koło niej. Miała wrażenie, że kość wiedzi.
Gniew jej wzrastał, oburzał ją ajej zostanie za chwilę zgruchotana,
pod wpływem tego bólu wypuściła z front jaki ją spotykał, a podniecenie
rąk lejce.
й
perwowe pogarszalo ten stan.

ruszyły naprzód. Wirginja

wszelkie

oddającego się studjom

uł. A. Mickie„wicza 22.

oswobodzić swej ręki.
Dłoń, która ją tak silnie ściskała,
była mała, gruba i wilgotna, o krót-

» TRÓJKA TREFLOWA.

OBZY

Szkolna“

uznunkkzuzzznukuzEsSuRukZANZNESU

ANICOZZRRCCRCZZZRCA

gry sportowe

ZORRY“.

filmie świata
UPIORNE
i ALICE TERRY w najcudowniejszym
kobiety, uprowadzonej w przeddzień ślubu przez czarnoksiężnika,

|

Kino-Teatr

SPORT.

Propagandowe

„ZNAK

„KOLÓRIA”

zaprawione.

Radny K. Kruk przemawiał po białorusku,
Silił się na dowcipy, Kwintesencją
jego mowy
było wykazanie

prozram:

Pomoc

Wilno, ul. Witeńska 38. Fel. 941.
"W DZIALE
RADJOWYM:
POLECAMY:
Radioodbiorniki
najnowszych
Ww DZIALE LABORATOsystemów, oraz składowe częRYJNYM:
tanie mlekomierze | ści do budowy apa.atów.
dla kontroli jakości mleka i
WŁA. NE WARSZTATY.

Dziś nadzwyczajna premjera! 3 gwiazdy ekranu: PAUL WEGENER,
IWAN PETROWICZ |

dzin od 9 rano do 7 wiecz. dopatrywała się zamaskowanego
dążenia do

jednym

„Wiiefiska

Kino-Teatr | Dziś! Najpopularn. osobistość, kobieta najpiękniej zbudowana, za którą
szaleje
cały
Świat,
„PIELIOS"| czarna
królowa Paryża— mulatka JÓZEFINA BAKER
w roli tytułowej we wspaniałym
draMaurycego
Dekobry.
Film
| macie p. t« „CZARNA VENUS" specjalne opracowanie
Wileńska 38. |
ten wzbudził niebywały
entuzjazm na obu półkulach.
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15.

į

tyczne,

Od dnia 25 do 29 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film hisoryczny:
į R
*" (Maksymiljan von Habsburg) dramat w 10 aktach, osnu
na tie
powieści
A
į
dž
Major'a p. Ł lolanda. W roli głównej: enjalna Marjon
Davies. Nad program: „Bujanie w obłokach* w ł akcie. W poczekalni koncerty Radio. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.
epańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny
1

т

giczne

pokrzywdemago-

эч

pogodzić w ten sposób by
dzonych nie było. Względy

в

— Co z nim zrobiliście? — zapytała półgłosem.
— Niechże pani zostanie tutaj, by
go odnaleźć,
mała panienko!—drwił
dalej.
| nagle
dodał,
zmienionym
tonem:

mała

się dyskretnie

szacunku

zdala,

ostrożnością,

z

pelną“

wiedziała

bo-

wiem, że jedno słowo, kieden
nieopatrzny gest może rozpętać burzę.
Zgrzytnęła zębami, piękna
baronowa czuła fizyczny ból na ntyśłl, że
młody Anglik wyprowadził ją w pole,
zażartował sobie z niej. Trzymając

się w przyzwoitej

odległości,

wyko--

— Niech
pani
będzie rozsądną, rzystywał dla swych celów jej wiał
panno Wirginjo! — rzekł prosząco. miłość, jej przywiązanie
głębokie!
—Mówiłem pani,
że zobaczy
pani oto w chwili decydującej wymknął się
wiele ciekawych rzeczy na Węgrzech. by ją zdradzić!
dy
Z pewnych względów koniecznem jest
Gorycz dusiła ją. Jak mogła po- |
by pozostała pani przez czas jakiś w zwolić, by tak wzgardzono,
sponieKeś, u hr. Gellerta. Jeśli pani będzie wierano jej miłość,
godność
jej, by
się spokojnie zachowywać, nie spotka tak wyzyskano
ją i odrzucono,
jak
tu panią żadna przykrość, ręczę za to. niepotrzebną zabawkę
Przyszedłem oznajmić pani, że pewna
Ach, gdybyż mogła
się zemścić!
baronowa, która mieszka
w tym: pasołacu pragnie przyjąć panią u siebie. A jednak, = gdy przypomniała
bie
jego
oczy,
oczy
które
kukochała
Pierwszym odruchem Wirginii by-

lodo- ła odmowa, lecz wiadomość o tem, pierwszą miłością, czuła, że nie poObecza
nic, że w tajemniczym pałacu znajduje'się trafi dokonać zemsty na nim.

— Nie zostanę tutaj
radzę zastanowić się dobrze nad tem, jakaś kobieta, przyniosła jej pewną ność jego w tem zimnem, wilgotnem
co mówię. Jeśli pan odmawia mi po- ulgę, przytem obudziła się w niej na- zamczysku, wniosła atmosferę radości, |
dziesięciu
laty |
mocy, to niech mnie pan przynajmniej dzieja, że może znajdzie pomoc u tej słodyczy! Gdy przed
rozstać
się
musieli
tak
nagle,
ileż
ranie zatrzymuje!
nieznajomej.
zy
marzyła
o
powrocie
tych
cudnych
Zwróciła się ku drzwiom. Baron
Nagle przypomniała sobie, że mia-

nie ruszył się z miejsca.

Stali nieru- ła dostarczyć ważny raport Godirey'a,

chomo naprzeciw siebie.
— Niech mnie pan puści!—powtórzyła.
— Nic z tego! — uśmiechnął się
spokojnie, nie wyjmując papierosa z
ust.
Nerwy odmówiły jej posłuszeństwa, łkanie wyrwało się z jej piersi.
— Jak pan śmie! Jak pan śmie!—
powtarzała przez łzy.
Von Bartzen próbował
objąć
ją
ramieniem, lecz coinęła się ponsowa
z oburzenia.
— Nie dotykać mnie! — krzyknęła. — Ach, czemuż niema tu nikogo,
ktoby was potraktował tak, jak na to
zasługujecie.

a pociąg z Hacz

odchodzi

za

parę

godzin. Zbliżała się dwunasta! Gdyby
potrafiła przekonać

baronową,

Si natychmiast stąd odjechać,

łaby jeszcze na pociąg!
— Pani baronowa czeka

—powtórzył

von

Bartzen.

że mu-

zdąży-

na panią

chwil,

które

przeżyli

razem.

Teraz,

gdy się spotkali znowu, zdawało się,
że marzenia jej się spełniają!...
|
Z bijącem sercem i łzami w oczach
myślała
o nim
i wiedziała już, że.
gdyby powrócił znowu, przebaczyłabye.
mu wszystko.

Wirginja

Ciche pukanie do drzwi

zbudziło

Musiała to być
z ją z tych marzeń.
młoda Amerykanka, o której porwaniu oznajmił tryumfujący Gellert.
|
Rozdział XXIII.
Vali otwarła oczy, spojrzała
do,
lustra i natarła policzki. Postanowiła
Vali otwiera karty.
być bardzo uprzejmą dla tej *dziew‚ Вагопома Vali była bardzo roz- czyny,
by wybadać
przy
pomocy
gniewana. Nie mówiła i nie ruszała zręcznych pytań, do jakidgo
stopnia
Się ze swego pokoju. Z zaciśniętemi "znała ona tajemnicę Godfrey'a.
pięściami stała przy
oknie,
błądząc
- Proszę!
-- zawołała
swym
W oczach von Bartzena błysnął wżrokiem po zaśnieżonych wierzchoł- głosem niskim i dźwięcznym, odwrazły ogień, lecz już nie próbował się kach drzew, rosnących w dolinie. W cając się ku drzwiom.
do niej zbliżyć.
takich chwilach,
gdy
ogarniała
ją
EB
—- Pana Cairsdale, naprzykład! — wściekłość, stara
jej towarzyszkai
rzekł drwiąco.
opiekunka, baronowa Matzsera,
trzybez słowa
pokoju.

skinęła głową

Bruk.

i

wyszła

„Wydawnictwo

Wiłeńskie'*

ul. Kwaszelna

23.

