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BRASŁAW—Księg.

stanęło

szranki

w ubiegłą

aż 3.736

amatorów

wszelkich

odcieni,

wypo-

wiadających się za rządem unji narodowej Poincare'go, w przeciwieństwie
kartelistów,

czyli

lewicy

radyka-

WIEDEN,

27—1V,

Pat.

W

przepowiedni.

Ale

to,

co jest pewne—

ostatnich dniach dowiedzia-

ła się tutejsza dyrekcja policji, że wydalony
z Austrji b.
węgierski komisarz ludowy Bela-Kuhn przybył do Wiednia z Rosji celem przeprowadzenia pewnego zlecenia politycznego. Natychmiastowe śledztwo doprowadziło
dnia
26 bm. do wykrycia miejsca pobytu Beli Kuhna i do jego aresztowania oraz do odkrycia biura urządzonego
przez Kuhna w VII okręgu
wiedeńskim
pod pokrywką
własnej firmy. Biuro to służyć miało według dotychczasowych badań do przeprowadzenia jego planów politycz-

dzenie

wystarczy, aby orzec, iż w niedzielę
29 kwietnia rząd Poincare'go napewno

akcji wywrotowej.

„

#

Gal nobyiu Beli Kahn'a w Wizdniu,

WIEDEŃ,

zwycięży.

27.IV. PAT.

Prasa omawia

szeroko sprawę

aresztowania

Rząd już ma za sobą 142 posłów, b. dyktatora komunistycznego Węgier Beli Kuhna. Zdaniem pism
wybrał
a będzie ich miał jeszcze conajmniej on Wiedeń dlatego, iż stąd łatwiej mu było utrzymywać kontakt z Buda225, co
czyni
razem 367. Jest to pesztem aniżeli z Moskwy. Przypuszczają, że miał
na celu
wywołanie
przewrotu politycznego na Węgrzech.
większość absolutna.
Według doniesienia dzienników wieNa ile głosów może
liczyć opo- deńskich z Budapesztu w tamtejszych
kołach
politycznych
uważają
za
zycja?
prawdopodobne, że węgierskie ministerstwo
sprawiedliwości zażąda wydaSocjalistów przeszło w. pierwszem nia Beli Kuhna.
Agencja Havasa zaznacza, że znajdował się on w Wiedniu
głosowaniu 16, w drugiem
przejdzie
w celu
przeprowadzenia reorganizacji komunizmu w Austrji i wywołania niepokoconajmniej 68, a więc razem 84.
Radykałów - kartelistów przeszło ju oraz agitowania na Bałkanach.
21, a przejdzie jeszcze conajmniej 44,
ARA TT
TY
OT EOT WG ZRZEC
OBOZY
ITS IIS EBS ST
a więc razem będzie ich 65. Liczymy
ich razem z republikanami-socjalnymi,
stanowiącymi

odcień

bardzo

Zz rady-

Odpowiedź niemiecka na propozycję

Ameryki.

BERLIN, 27-1IV. Pat.
Minister
Spraw
zagranicznych
Stresemann
kałami pokrewny.
wręczył
dziś
ambasadoro
wi
Stanów
Zjedn. notę rządu niemieckiego zawiePonieważ
komunistów
pewnych
wyjdzie
z drugiego głosowania 8, rającą odpowiedź w sprawie stanowiska Niemiec
wobec
amerykańskiego
przeto cała opozycja
anty-rządowa paktu antywojennego.
będzie liczyła 84 -I- 65 -l- 8, a więc
157 głosów. Podkreślamy, że jest to
minimum,

albowiem

nia w 83 okręgach jest niewiadomy.
Byłoby
rzeczą conajmniej
dziwną,
gdyby
z tych
okręgów niepewnych
wyszli sami anty-rządowcy. Ponieważ
Poincare i tak ma już większość zapewnioną,
przeto
prawdopodobnie
wielu kandydatów wybranych w drugiem

głosowaniu

Sensacyjny proces Ezarnej Reichswehry.

rezultat głosowa-

z niejasną

„pobiegnie na pomoc
W rezultacie 400
wych w nowej
lzbie
nas nie zdziwi.

etykietą

zwycięstwu”.
głosów
rządoposłów
wcałe

*

EJ

Jak mordowano

Polaków

na Śląsku.

‚ _ BERLIN 27 IV PAT. W sensacyjnym procesie o morderstwo kapturowe Czarnej Reichswehry zeznawał dzisiaj b. komisarz rządu Rzeszy na Górnym Śląsku w
okresie

powstań

i plebiscytu,

a obecnie

kandydat

stronnictwa

ćentrowego

do

Reich-

stagu dr. Spiecker. Minister Sewering miał sprzeciwić zaopatrzeniu ludności niemieckiej na Śląsku w. broń, dopiero interwencja dr. Spieckera, który specjalnie w tym

celu jeździł do: Berlina, doprowadziła do zgody rządu Rzeszy na utworzenie
Selbstschutzu.
Dalej oświadczył Spiecker, że wymieniana dotychczas w procesie cyfra 200
zabójstw kapturowych, popełnionych na Śląsku jest bardzo
przesadzona,
jednakże
możliwą jest rzeczą, że różni polscy powstańcy byli „usuwani* (w oryginale
powiedziano „erledigt wurden*). Spiecker twierdzi, że nie wydawał
poleceń
wykonywania
zabójstw, przyznaje tylko, że w pewnej sytuacji mógł udzielić instrukcyj, ażeby z danym osobnikiem załatwić się w sposób odpowiedni.
W tem miejscu na zapytanie sędziego Hauenstein
oświadcza
kategorycznie, że
uważał on taką instrukcję za wyraźny
rozkaz usunięcia danego człowieka przez pozbawienie go życia. Dr. Spiecker powoływał się w dalszym ciągu na to, że organizacje
bojowe działały nieraz samowolnie i popełniały
morderstwa
zupełnie
niepotrzebnie,
na dowód czego

Zobaczmy
teraz jak
się ciało
przytoczył fakt, że kiedy wydał polecenie kierownikowi organizacji
wyborcze zachowało wobec ministrów- Hobusowi, aby sprawdzono dokumenty plebiscytowe
, jakiegoś obywatela
kilka
kandydatów. Gabinet Poincare'go li- dni przedłożono świadkowi dokumenty te w oryginale. Na zapytanie w jaki w sposób

czy 9 posłów, z których wszyscy
do
walki stanęli.
Z ministrów
prawicowych wszyscy przeszli
w pierwszem
głosowaniu, a mianowicie:
P. Ludwik Marin,
minister
rent,

zwyciężył łatwo

w Nancy,

18.700.

głosujących

głosów;

jego głównym

był dziennikarz

na

11.345

przeciwnikiem

z Quotid'en' p. Fon-

teny, inwalida wojenny

wicowej

gdzie

uzyskał

organizacji

i

prezes

byłych

w

okręgu

P. Jerzy
rynarki,

wojsko-

Beliort—wieś;

Leygues,

wogóle

nie

minister
miał

ma-

poważnych

konkurentów w Villeneuve-sur-Lot;
P. Maurycy Bokanowski, minister
handlu,

ciężką

musiał

stoczyć

walkę

w Asnieres, pod Paryżem: otrzymał
8.682 głosy na 11.363.
Z ministrów
lewicowych
tylko
dwu przeszło w pierwszem
głoso-

waniu:

P.

Arystydes

spraw

KE

Briand,

zagranicznych,

minister

z

łatwością

zwyciężył
w Nantes,
albowiem
miał poważnego kontr-kandydata.
P.

Edward

Zjazd partii tautininków w Wiłkomierzu,

Z Kowna donoszą: 15 kwietnia w Wiłkomierzu odbył się zjazd
wiłkomierskiego
oddziału partji tautininków. Przybyły z Kowna na zjazd przedstawiciel Zarządu
Centralnego partji p. „Łapenas wygłosił ałuższe przemówienie, gdzie między inn. omawiał

miał

Wilna. Czego
projekty

dwu

kokurentów:

pomimo

nacisku

republikanina

zarządu

Reynard'a,
kandydatury

partji, prag-

nącej nie wyrządzać b. szeiowi
telu lewicy tej przykrości.

kar-

P . Paweł Painleve, minister wojny,

był

energicznie

zwalczany

w

okręgu

Nantua-Gex (dep. Ain) zarówno przez
prawicę jak i przez socjalistów; ci oStatni
wysunęli
przeciw
ministrowi

tow. Kiemczyńskiego,
chodzenia;

atoli w

Polaka

drugiem

z

te nie

pobije

go

Przyznać

głosowa-

micznem

ujarzmieniu

trzeba,

że

nie bę-

dzie to wielka strata ani dla rządu, ani
dla równowagi partyjnej w jego łonie.
P.

Fallieres

należy

do

Niewiadomo

chcą zrobić

przynajmniej

o

co

im

właśnie

z Litwy

wymusić

Litwy,

Pumki

wówczas

będziemy

sławny

bezplciowej

grupy „lewicy radykalnej“, a p. Poin-

chodzi,

swoją prowincję.

specjalne

warunki

o politycznem

na

pa-

jeżeli

celem

dobrymi sąsiadami.*

z Rosją

lecz

podpi-

i ekono-

Niemnie.

NOWOGRODEK, 271IV. PAT. Dnia 25 b. m. p. Wojewod
a
Nowogródzki polecił otwarcie punktu
spławnego z Rosją na rzece
Niemen
w
Swierynowie pow. Stołpeckiego. Pierwszą firmą rozpoczynającą spław
drzewa z Rosji jest firma Jewelowskiego, znanego przemysłowca
i b. senatora
gdańskiego. Firma zakupiła w Rosji 120.000 m. sześć. drzewa,
które
zostanie przerobione w miejscowych tartakach na materjał
i wysłane
następnie do Gdańska.

Zalega „Bremen wylądowała w Ameryce.
NOWY
YORK,

27-IV

PAT.

Załoga „Bremen

wylądowała

dziś o godz.

23 min. 48 w Curtisfield. Przybycie jej wywołało
zdziwienie.
W
chwili
przylotu znajdowali się na miejscu wylądowania jedynie
tylko dziennikarze.
Lotnicy kierowali się do Waszyngtonu, jednakże złe warunki atmosferyczne
skłoniły ich do wylądowania w Curtisfield. Stąd mają się udać
do Wa-

szyngtonu pociągiem.

Sukces Kiepury w medjolańskiej „ba Szala”
MEDJOLAN

, 27.IV PAT. We czwartek dnia 26 b. m. odbył
się w
teatrze La Scala zdawna oczekiwany z wielkiem
zainteresowaniem
pierwszy występ Kiepury. Występ, który miał się odbyć
przed
kilku
dniami,
odłożono do czwartku wczorajszego z powodu przeziębienia
artysty. Kie-

zupełny

"sukces,

Oklaskiwano go kilkakrotnie przy podniesionej kurtynie i wywoływano po
skończonych aktach. Artyści, dyrekcja teatru i przedstawiciele prasy
składali mu życzenia.
o 100 proc.
MOSKWA,

wodował

w

Teatr

był

wyprzedany

pomimo

podniesienia
ag:

cen

27 IV PAT.
miastach

Szalejący na
spustoszenie.

Ukrainie
Szereg

gwałtowny
fzbryk

huragan

- musiało

pracę. Połączenia telegraficzne i telefoniczne zostały uszkodzone.
powywracał na Dnieprze wiele bark stojących na kotwicy.

swej

większości

biletów

Szalony huragan na Ukrainie.

wielu

radykał care z łatwością

zapewne

Litwy?

udadzą się, to

Nėrac, w departamencie Lot-et-Garonne;

od

po- pura śpiewał w Turandocie Operze Pucciniegoi zdobył

niu p. Painleve przejdzie
z
pewnością.
Podobnie p, Queille, radykał,
minister rolnictwa, pewien jest wyboru w przyszłą niedzielę w Ussel (dep.
Cerreze).
'
Natomiast prawie napewno przepadnie p. Fallieres,
minister
pracy,
znajdujący się w trudnej sytuacji
w
Courrent.

Polacy

sania umowy militarnej, politycznej i ekonomicznej:
Gdy Polacy zwócą nam Wilno i wyrzekną
się marzeń

nie
:

przeszedł w Lyonie, gdzie

chcą

n.je przekonanie, że przedewszystkiem

Herriot, minister ošwia-

prawicowego i socjałistę
który nie cofnął
swej

i uci-

ło na całym świecie i Litwa stoi azisiaj obok innych, szanowanych wszędzie państw.
Na jakich warunkach może Litwa porozumieć się z Polską? Otrzymanie z powrotem

ty, tylko dzięki kilkudziesięciu. głosom

większości

że prowokowana

skana Litwa wyrzeknie się Wilna. Prof. Woidemaras w Genewie
dowiódł,
że Litwini
le- potrafią bronić niepodległo
ści swego kraju, jego honoru. Imię Litwy głośno zabrzmia-

wych;
P. Andrzej Tardieu, minister
robót publicznych, przeszedł
ogromną
większością

dokumenty zostały zdobyte Fiobus oświadczył: Człowieka tego zabiliśmy i w ten
sposób dokumenty zdobyliśmy.
Były komisarz Rzeszy na Górnym Śląsku dr. Spiecker
oświadcza, że policja na Górnym Śląsku o morderstwach tych dobrze
wiedziała.

stosunki polsko-litewskie. P. Łapenas oświadczył:
„Nasze Wilno wciąż jeszcze w niewoli. Polacy sądzili,

i z pożytkiem
dla
znajdzie
w nowej

Izbie jego następcę.

Kazimierz Smogorzewsk!.

WILEJKA

|

|

POW.—ul.

WASSZAWA—T-wo

5ро-

przerwać

Huragan

Zakład Położniczo-uiinekologicz ny JĄ
doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg W
Beci
Pohulanki, tel. Nr
1404 WA
lecznicy d-ra Dembowskiego) przyjmuje chore na operacje i porody.
A

W

konstytucji

TA

kontrolę

B. Golembiowskiego.

SNSAUIJI TENS

KAS LTA
ANET

30 gr. Za tekstem
10 groszy.
CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2: -ej i 3
Kronika reklamowa lub nadesłane 40
gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne a
50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

17 Marca,

ani

w

innych konstytucjach które panowały
przedtem
na ziemiach polskich,
jak
austryjackiej, czy statutach galicyjskich,
czy pruskiej, czy niemieckiej
nie znajdziemy ani jednej wzmianki, ani jednego słowa
0 „interwencji poselskiej"
u władz lokalnych. Wszystkie te ustawy,
stworzone pod wpływem idej realizowanych przez Europę. w XIX w., przewidują

Mickiewicza ?4.

Księg. Kol. „Ruch“.

WOŁKOWYSK—-Kiosk

cyfrowe

i tabełlowe

o 25 proc. drożej.

Za

Udekorawanie

parlamentów nad

rzą-

dem i administracją, lecz drogą interpełacyj i rozpraw
w samym
parlamencie, a nie samosądów czy „interwencyj* na miejscu.
A jednak interwencja posła u wojewody, u starosty, u referenta, u kuratora czy wizytatora i t. d. stała się
główną iunkcją posła polskiego przez
cały nieomal okres rządów parlamentarnych. Taki stan rzeczy nie powstał
w Polsce. Przyszedł do nas z Galicji i
rozszerzył się na całe państwoW
Galicji rozpowszechniony był typ posta ludowego i działacza, który siebie

RZYM,

memorjałów,
opracowań, koncepcyj.
Chodziło
o sprawy narodowościowe
białoruskie,
litewskie etc. Mnogość
koncepcyj była duża, a cnotliwe
ich
opracowanie

w

pocie

dostarczenie nameru

dowodowego

Z

28. IV23.

„Interwencyj“ poselskich koniec żałosny.

socjalnych i socjalistów.
jeszcze
wybrania
do
Pozostaje
428 posłów. Nasza analiza pierwszego głosowania w tych okręgach wy- nych oraz jako miejsce schadzek jego towarzyszy rekrukazuje, że drugie głosowanie, czyli t. tujących się w
największej części z komunistów węgierzw. „balotaż* da wyniki następujące: skich. Bela Kuhn odmawia wszelkich zeznań w szczegól225 unjonistów,
44 radykałów-karte- ności co do celu swego pobytu w Wiedniu. Zostanie
on
listów, 68 socjalistów i 8 komunistów;
po
ukończeniu
śledztwa
policyjnego
odstawiony
do
sądu
w 83 okręgach sytuacja jest tak zawikłana, że wolimy
nie ryzykować karnego za zabroniony powrót do Austrji oraz za prowałów

Ratuszowa

|

Zdokbycz Jedynki.

Prowadził w Wiedniu tajemnicze konszachfy.

nie-

na 612 foteli poselskich,
nic dziwnego, że pierwsze głosowanie dało tylko 184 rezultaty, w czem 142 unjonistów, to znaczy republikan umiar-

do

NIEŚWIEŻ—ul

262

STOŁPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY POW. --Rynek O.

czoła

poszz

27 IV.PAT.

Maioni.

W czasie po-

bytu w Rzymie posła włoskiego Maioniego król nadał mu w uznaniu zasług wielką gwiazdę z orderu Korony
ltalji. Jest to specjalne
odznaczenie,
gdyż order ten nadaje się wyłącznie
tylko w wyjątkowych okolicznościach
z własnej inicjatywy królewskiej.

zupełnie

gwarantowane.—l cóżz tego. Nie dopuszczono go do głosu, nie dopuszczono go do żadnej komisji. „Widzi pan
— tłomaczył mi,—ci posłowie z Galicji, to tacy
sejmowi
bywalcy, oni
tak wszystkiem kręcą”. — Chodziło
tu jednak nie o Galicję, bo iw Galicji nie brak jest ludzi z ideami i nawet poetów
politycznych,
chodziło
właśnie o to, że mój
znajomy
był
zmajoryzowany, odepchnięty, stłumiony, stratowany przez tłum „interwencjonistów* poselskich.
=

żądania Wiseh w Tangerze.
PARYŻ,

21-IV PAT.

W.

sprawie

konferencji dotyczącej Tangeru Matin
stwierdza, że żądania Włoch
istotnie
nie wychodzą pod względem geograficznym poza granice Tangeru, jednakowoż poruszają one pośrednio szereg kwestyj
uważanych
przez inne
państwa zainteresowane za ostatecznie
załatwione w poprzednio
zawartych
traktatach.

Ułatwienie cksparfu do Norwegii
WARSZAWA.

26.IV. PAT.

W dniu

26 b. m. odbyło się w M-stwie Przepodpisanie dodatkologii
„interwencyjności* _ wyrosła mysłu i Handlu
wego protokułu do traktatu
handłoi sama
reforma
rolna,
tak jak
wego z 22.XII 1926 między Polską a
była przez p. Witosa pomyślana. Tu Norwegją. Celem dodatkowego ukłatakże byla „interwencja“
tylko
wię- du, który uzupełnia traktat handlowy
ułatwienie
eksportu
ksza, mająca na celu obdzielenie zie- jest
polskiego
i produktów
soli, melasy
mią najzaufańszych wyborców piasto- węg'a,
naftowych do
Norwegji
wzamian za
uważał za coś
w
rodzaju adwokata wych.
ułatwienie importu norweskich śledzi
W lecie zeszłego roku p. premier i konserw rybnych do Polski.
nietylko gmin swego okręgu lecz raBartel
wydał okólnik przeciw
„interczej i częściej
osób
prywatnych w
TE
pasazerów, którzy przyjechali do
wencjom“
poselskim.
Zdaje
się jednak» Wilna pociągiem pośpies
-jego okręgu wyborczym
zamieszkaznym nocnym 25 26
w kwietnia, odchodzącym z dworcą głównego
łych i jego kandydaturę popierających. że mocniejszem, że głośniejszem
będzie w Warszawie o godz. 23.55- zwróciło się
Za interesami takich osób poseł taki rezonansie od tego okólnika
to
postanowiezie
klubu
Jedynki,
że do naszej redakcji opowiadając, że pociąg
biegał, otrzymywał codzień sterty listów
ten ciągnął
specjalny wagon
z nadpisem
członkowie
klubu
Jedynki
nie
mają
w różnych sprawach, chodził po biu„dla członków Sejmu".
prawa
„interwenjować”*
u władz.. Dorach, wywracał papiery, prosił, groził
Był to duży pullmanowski
wagon, z
piero
w
porozumieniu
z
prezesem podnoszonemi ławkami. Szedł zupełnie pui narzekał.
Całe życie mu schodziio
jedynkowego
koła sty, bo jechało nim tylko trzech członków
na takich bieganinach. Nie posuwamy regjonalnego,
Sejmu, a więc tylu ilu mogło
może
się
udać
się zmieścić
członek
Jedynki
się do większych
oskarżeń,
jakkolw jednym przedziale. Pozostałe 7 przedziaw
jakiejś
sprawie
do wojewody,
wiek kur ują pogłoski, że w ten społów były puste, o ile nie były zajęte przez
| instancji.
Pisa- konduktorów. Zwyczajni
sób niektórzy posłowie nietylko uma- ale nie do urzędu
podróżni stłoczecniałi swoje mandaty,
lecz i wzmac- liśmy już o tem w artykułę z 4 kwie: ni byli w innych wagonach, wyjątkowo tego
że powstrzymanie ta- dnia przepełnionych.—Jak się zdaje, jest to
ńiałi doczesne swe Środki
pieniężne-- tnia w Słowie,
kich „interwencyj* było jedną z myśli uprzejmość dlą posłów zbyt daleko idąca
Stan taki był szkodliwy
bardzo i
przewodnich przy zakładaniu kół re- ze strony dyrekcji kolei, gdyż posłom ustato zarówno
dła administracji, jaki
gjonalnych jedynki i przez prezesa wowo przysługują bilety darmowe I kiasy,
dla
posłów
samych
i
pracy
parlalecz nie specjalne wagony, z których się
°
klubu pułk. Stawka było to wyraźnie
publiczność wyprasza.
mentarnej.
„lnterwencja*
poselska
i dobitnie stormułowane. Nie zaprzeООО
ОАа WEZWIE RAE AEO
nie była przewidziana w żadnej ustacza to oczywiście
konieczności $kon- K.
Przerwa-Tetmajer [aurzafem
wie, rozporządzeniu,
okólniku. Była
taktu posłów z władzami, fale będzie nagrady Nieraekiej m. Warsz
awy.
to więc rzecz nie przewidziana i nie
to kontakt
na tej samej stopie co z
W czwartek zakończono obrady w
uregulowana
ustawowo.
A _ jednak
samorządem,
instytucjami gospodar- sprawie udzielenia nagrody literackiej
wobec pewnej miny
p. posła, wobec
m. Warszawy za rok 1928.
czemi etc., ale poseł Jedynki
może
nieokreślonych a często tajemniczych
Większość komisji stanęła na istawszędzie
szukać iniormacyj potrzeb- nowisku
, że kandydatura Tetmajera z
„wpływów”
„sfer działania”
i t. @.,
nych mu
dla dokładnego poznania uwagi na jego wyjątkowe zgoła znaktóre dany pan poseł reprezentował,
potrzeb ludności swego okręgu, co tak czenie dla połskiej poezji i liryki polub mógł reprezentować—mało urzędsilnie podkreśla samo zawiązanie kół winna ostać się wobec wszystkich is- ników posuwało
się do
naiprostszeregjonalnych,—nigdzie i nigdy nie bę- nych kandydatur. Przyznanie literackiej
go załatwienia sprawy, to jest do
nagrody m. Warszawy
największe:
dzie „szarogęsiować”.
Jest to krok z żyjących dzisiaj
skierowania
rozmowy
na
kapelusz
poetów,
spotka
prawdziwie „sanacyjny”, jakkolwiek z się w szerokich kołach społec
zeństwa
poselski i na możliwość
wyjścia z
niechęcią używamy tego nadużywane- z uznaniem i z odźwiękiem
szczerej
biura, jako że te same
zwykle drzwi
radości, że nieśmiertelny autor Škalgo dziś wyrazu.
jest rzeczą
Oczysłużą
w
naszych
urzędach
tak
nego Podhała uwieńczony został przez
wistą,
že
takie zerwanie
z do- stolicę
wejściu, jak wyjściu.
Zresztą
byłyi
Polski laurami, które mu
się
tychczasową parlamentarną
tradycją, od tak dawna należały. Nagrod
takie wypadki, że p. poseł sprzymiea wya raczej z tradycją tego szkodliwego nosi 15.000
zł. i wręczona
zostanie
rzał z sobą
referenta przeciw stalaureatowi w dniu święta narodowepółproduktu naszego
parlamentaryzroście, starostę przeciw wojewodzie,
mu, z jednym z najszkodliwszych na- go, 3-g0 maja.
jednem słowem „politycznie*
podryłogów poselskich, z najgorszych obyBfiara spadachranu.
wał
subordynację,
wprowadzał
do
czai konstytucyjnych,
RZYM,
27 IV. PAT. Dziś rano na
o których tak
działania administracji chaos i dezorlotnisku
Montsc
hio gen. por. Aleksansłusznie było
powiedziane,
że „zie
ganizację. Działo
się to zazwyczaj
der
Guidoni
pragnąc
wypróbować
obyczaje
konstytucyjne,
są jeszcze nowy system
pod
szyldem
różnej
„ideowošci“,
spadochronu wyskoczył
gorsze od
złej konstytucji”, że ta- z samolotu na wysokości 1000 m. lecz
jakkolwiek
zbytecznem byłoby dodakie
samoograniczenie klubuf Jedyn- skutkiem niewłaściwego ruchu, który
wać, że Oczywiście jakakolwiek ideoki nie może pójść, że tak się wyra- uniemożliwił otwarcie się spadochrologia
polityczna
nie mogła
żadnej
nu we właściwym czasie, zabił się na
zimy na darmo, -musi
to pociągnąć
w tem
wszystkiem odegrywać roli.
miejscu
. Gen. Guidoni był dyrektoodsunięcie od
„Interwencyj“ i zwr6- rem wydział
u aeronautyki.
Dla pracy parlamentarnej to skiecenie do prawdziwej ipracy parlamenrowanie umysłów, nastrojów, ambicji tarnej
na laftakże posłów i innych klubów. Nieszczęśliwy wypadek
i nastawienia posłów na Sprawy pry„
Biskų.
Należy się spodziewać,
że adminiPOZNAN, 27.4 Pat. Wczoraj wywatne
swoich
wyborców,
a nie ku stracj
a nie da się oszałamiać bliżej darzył się na lotnisku
pod
Pleszesprawom państwa, cała ta psychika
nieokreśloną
wem tragiczny wypadek.
„presją
moralną”
(o
Przy
puszinterwencji była jeszcze
szkodliwsza,
w ruch
motoru _ samolotu
wątpliwej moralności) poszczególnych czaniu
aniżeli dla administracji. Za dobrego
śmigło uderzyło instruktora lotniczeposłów
i że
skończy
się
u nas go kpt.
posła uchodził ten, kto miał
M. Siołę
tak nieszczęśliwie,
dobre
System interwencyj raz na zawsze
iż zabiło go na miejscu.
łokcie w przepychaniu się po biurach.
f PISUARO
Pamiętam rozmowy swoje z jednym
sejmowa komisja prawnieza,
DZIŚi JUTRO, ostatnie dwa dni
panem, który jako Piastowiec dostał
B światowej
sławy
psychografolog
WARSZAWA, 27.IV. PAT.
i 5
Sejtelepata
się z Sejmu Litwy Środkowej do Sej- mowa komisja prawnicza pod prze„ SZYLLER-SZKOLNIK
mv.(Nie był to p. Brzostowski, b. en- wodnictwem pos. Pierackiego obradooraz słynne medjum
dek, b. Skulszczyk obecnie Piastowiec). wała nad projektem noweli do rozpoM-HE
EWIGNI RAZA
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Ten
mój
znajomy
nic
oczywiście w Sprawie
przyjmują od g. 9-ej rano
do 8-ej
wydania dziennika ustaw.
wiecz. w hotelu „Bristol“,
II piętro,
wspólnego z klasową partją
„Piast* Sprawozdawca Lieberman (PPS) uczypokój Nr 14.
nie miał, był taksamo dobrym
szia- nił wniosek, ażeby uzupełnić rozpo- 5
Teraźniejszość!
Przeszłość!
Przyszłość!
chcicem, jak i inni demokraci wileńscy, rządzenie tem, że w Dzienniku Ustaw w
UR IE SE
S EAS ALI
SLS
SISU
lecz wytłomaczył sobie że „w wielkiej mają być również ogłoszone
ustawy
Ps ma
O
MA we ma
sagą
Sejmu, uchylające rozporządzenia PrePolsce — wielki lud"
zresztą wtedy zydenta
Rzeczypospolitej,
wydawane 8
wiele osób zapisywało się do Piasta, z mocą ustawy.
Przeciw temu wnio- В
— mój
znajomy
należał do nieli- skowi oświadczyli się posłowi z kluЁ
cznych, który się tam znalazł z pobu- bu BBWR, podnosząc,
że proponosprzeciwia się konstydek ideowych. Mój
znajomy,
skoro wana zmiana
tucji. Sprawa będzie rozpatrzona na į wytwarzająca
artykuł
' codziennej
się już go trzymam,
pojechał
do
wspólnem
posiedzeniu
połączonych B potrzeby do odstąpienia. Oferty do
Warszawy, do swego „Piasta”, z ol- komisyj prawniczej
i konstytucyjnej 8 administracji „Słowa* pod E.
E. —Į
brzymią ilością
różnych
projektów, w dniu 8 maja.
UJ GBA WD SE WEW 426 CEF AE WY (DR UW ZO CÓŻ
Mówiąc

nawiasem

z

psycho-

i Fabryka

ACSS

Ponieważ

kowanych

drukarni

Aresztowanie Beli--Kuhn'a

Paryż 24 kwietnia.
w

228,

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową: 4 zł.
Opłata pocztowa niszczona a r. ryczałtem.
|
|
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administrasprzedąży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.
fcja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

Dwytięstwa Poidcarego nie Ulega
Wątpliwości.
dzielę

redakcji 243, administracji

PINSK— Książnica Polska Śt. Bednarski.
POSTAWY—]. Wojtkiewicz— Rynek.

O LN

W

4, otwarta od 9 do 3. Teleiony:

>p 8

OSZMIANA—-Spóldz. Ksieg. Nauczyc.

Bumawer

PRENUMERATA

ul. Ad. Mickiewicza

St. Michalskiega.

Wileńska

N.ŚWIĘCIANY—ul

e: su

i Administracja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk

DUKSZTY—
ul. Gen. Berbeckiego 'W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
GR
DNO— Ks
T-wa „Ruch“.
HORODZIEJ— „ Smarzyński.
FWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

WILND, Sobofa 28 kwiefnia 1928 r.
Redakcja

Szeptyckiego

T-wa „Lot.

KRAJOWE

Groźny nożar w

pompę pod dowództwem
kom.
M.
Waligóry i obsadą w osobach instruktorów i inspektorów straży z innych
miast, a znajdujących się w Wilnie na
zjeździe.
W rezultacie w ciągu trzech
godzin udało się żywioł zlokalizować i
ugasić,
- 7 domu
fotografai sąsiedniego
składu pozostały jedynie dymiące się

żarna.

pożarna znajduje się w takim Stanie,
że w ratunku udziału brać nie mogła.

Zaalarmowano

wą,

też wil. straż ognio-

która na miejsce

Znowu
LIDA, 27.

wysłała

na

obok

spłonął

Zaznaczyć

mieszczącym

dach.

należy,

że

trocka

straż

(r)

auto-

Wieś
Nowe-Derewno
gminy Orlańskiej
pożaru, który powstał skutkiem
nieostrożnego
obSpaliło się :0 domów i 20 budynków
gospodarskich
Straty wynoszą /0.000 zł. Tak duże straty przypisać
pożarniczych co uniemożliwiło ratunek.

IV. (tel. wł.

Słowa).

zorganizowania

straży

pożarnych,;

w

powiecie

Lidzkim

staje się

niezwykle palącą. Władze miarodajne powinuy nato zwrócić baczną
uwagę,
coraz częściej bowiem pożary pizybierają zastraszające rozmiary
wobec absolutnego braku potrzeb.ych narzędzi pożarniczych we wsiach, co uniemožliwia wszelką akcję ratowniczą.

NIEŚ 4 1EŻ,
— W sprawie
wych. Mieszkańcy

budowy stacyjjkolejoNieświeskiego powiatu

korzystają z trzech stącyj kolejowych, Horodzieja, Pogorzelców i Lachowicz.
Pogorzelce
to
niewielka stacyjka, ałe choć z
biedą zdoła spełnić swoje zadanie.
Inaczej sprawa
się ma z Horodziejem,

a jeszcze gorzej z Lachowiczami.
nieczna
jest zmiana na lepsze.

Tu koStacja w

Horodzieju

rosyjskie

uważana

była

przez

za poważny

władze

punkt komunikacyjny,

rozpoczęto więc
przed wojną
dawnej
drewnianej
stacji
na

przebudowę
murowaną;

wojna przeszkodziła, budynek więc został
prowizorycznie wykończony i tak pozostało aż do dzisiaj.
stwowa
odcięła

Wprawdzie
granica pańczęść
dawnego
powiatu

Słuckiego ciąžącą do Horodzieja,

ale zato

wzmogło
się znacznie
życie gospodarcze
okolicy; nadto na znaczne ożywienie wpływa

obecności
Nieświeżu,
trzeba,

s

wielu
oraz

urzędów
wojsko.

że Horodziej

powiatowych w
Dodać jeszcze

jest

pierwszą

kurs można było jak najlepiej
przeprowadzić.
Kursiści byli całkowicie skoszarowani
na koszt Wydziału Powiatowego.
Wogóle Powiat Oszmiański wybija się
z pomiędzy sąsiednich powiatów
na
pierwsze miejsce pod względem troski o bez-

pieczeństwo pożarowe ludności. Dzięki funduszom Wydziału Powiatowego i moralnej
opiece

Pana

Starosty

Kowalewskiego,

stra-

że na powiecie Oszmiańskim przejawiają
żywszą działalność. Dlatego też projektuje
się utworzenie w najbliższej przyszłości
Związku Okręgowego i zaangażowanie instruktora pożarniczego*
Należy się spodziewać, że sprawy
pożarnicze obecnie posuwać się będą naprzód
jeszcze w szybszym tempie, dzięki
p. Sta-

roście, który naprawdę jest
nym

pracownikiem

niezmordowa-

społecznym

i przyjacie-

1ет Straży Pożarnych.
Kurs ukończyło 23 słuchaczy.

Kanty.

STOŁPCE.

stacją

Zamach
na
naczelnika
poczty.
granicznych Stołpcach
i leży na wielkilku
dniami nieujęty dotychczas
Kim szlaku kołejowym Paryż - Warszawa-- Przed
Moskwa - Władywostok.
sprawca cokonał zamachu
na
naczelnika
wrzucając
Gdy się wszystkie te wzgłędy weźmie urzędu pocztowego p. Adamka,
niną szczęście
pod uwagę, gdy
się jeszcze doda bardzo „przez okno cegłę, która
ożywiony
ruch
osobowy i towarowy, to kogo nie dosięgła.

Na kilka godzin przed wypadkiem żona p. Adamka zauważyła dwóch kręcących
osobników,
prawdopodobnie
budynek stacyjny.
Dziś jest on w stanie się okeło
z.
okropnym,
o czem
najlepiej
można się sprawców zamachu.
przekonać w zimie.
' POŁOCZANY (pow. Mołodeczański).
Podobno
kilkakrotnie
zdecydowany
— Stan ozimin. Na razie nie trzeba
był gruntowny remont stacji Horodziejskiej,
ale jakoś zawsze kończyło się na pięknych być w „gorącej wodzie kąpanym* w wydaprojektach. Mamy wielką nadzieję, że mo- waniu ostatecznego sądu o przyszłości teże w bieżącym roku ważna ta dla powiatu gorocznych ozimin. Dziś mamy trzeci dzień
sprawa zostanie pomyślnie załatwiona i że ciepła, a już inaczej na polu wygląda i na-

dojdzie$się do przekonania,
powinien

bezwzględnie

wreszcie

uzyskamy

cyjny.

dei

że

Horodziej

posiądać

przyzwoity

porządny

niedobrze

jest

budynek

w Horodzieju,

stato

już fatalnie w Lachowiczach. Tam można
powiedzieć, że stacja istnieje tylko teoretycznie. Wszystko odbywa Się prawie pod
gołem

niebem.

cji przybita

wisi

stary barak

Wielka

tablica,

sklecony

prawdziwy domek,
czekalnię na 4-5

kilkuset kroków.
Ruch osobowy

wprawdzie

nazwą sta-

na brzozie,

sterczy jakiś

z desek,

a

jedyny

mieszczący
kasę i poosób stoi w oddaleniu

w

Lachowiczach

mniejszy,

natomiast

znaczenie komunikacyjne,
tem-

chodzącym
lejowe

te uwagi

w

nadziei,

że w

nad-

sezonie budowlanym władze ko-

zechcą

bardzo żywo

pamiętać

o

obu

stacjach,

powiat nasz RZ

om.

OSZMIANA.
— Kurs
W dniach od

Pożarniczy
dla
14 do 22 kwietnia

był się w Oszmianie
wy Kurs Pożarniczy

1.90 za pud.

Żyto potaniało

o 50 gr.

pudzie, owies

karmowy

płacą

750

sko-Trockim.

Wskutek

częstych

oficerów.
r. b. 0d-

Pierwszy Ośmiodniodła
oficerów
straży

całego powiatu. Na kursie było 23 uczestników reprezentujących
12 miejscowości
na ogólną ilość 13 straży w powiecie.
zarządzeniom

p.

Pełczyńskiego,

Zastępcy Starosty
i Prezesa
miejscowej
Straży, który dołożył wszelkich starań aby

Ulfima Thule feminizmu.

na

pud.

przymro-

zków, zimnych deszczów i spóźnionej wiosny stan ozimin w pow. Wileńsko-Trockim
jest zły. Najwięcej ucierpiały zboża gatunkowe na terenach falistych. Niektóre gminy
przez kasy spółdzielcze sprowadzają saletrę chorzowską (Nitrofas), zaleconą
przez
Państwowy Bank Rolny
w celu
zasilenia

przemiarzłych i źle

przezimowanych ozimin.

To da możność w wielu wypadkach
usunięcia konieczności
przeorywania
ozimin.
Jest nadzieja, że pogoda zmieniona na lepsze i zastosowanie
saletry chorzowskiej

podniesie stan ozimin.
vrukowanie ulic. Magistrat

bara-

nowicki
przystąpił
do
brukowania
ulic,
które
dotychczas
nie były zabrukowane.

Równocześnie
drzewek

w tych

one zniszczone.

Kurs w Oszmianie odznaczył się
doskonałą organizacją, dzięki pomocy i ener-

gicznym

Za

3 7
Powiat Wileńsko - Trocki.
(o) Stan ozimin
w pow. Wileń-

towarowy

niemniej tak prymitywne urządzenia jak w
Lachowiczach są niemożliwe.
Piszę

liczającej się do jednej z najlepszych gmin
województwa, jedno można stwierdzić, iż
żyto żyje i przyszłość cała zależy od pogody i jednego ciepłego deszczu. O iłe to
nastąpi o odsiewaniu ozimin mowy nie będzie. Mamy jeszcze spore ilości kartofli —
których cena na miejscu wynosi
1.70
do

jest

wcąle poważny, gdyż tamtejsza stacja obsługuje część powiatu Nieświeskiego, część
Baranowickiego i nawet skrawek £uninieckiego. Wprawdzie linja Poleska ma względnie mniejsze

strój rolnika znacznie poszedł w górę.
U
nas w gminie Połoczańskiej, coprawda
za-

wy

— Wyścigi
Klub jazdy

przystąpiono

do

sadzenia

miejscach,

gdzie

zostały

BARANO

*1ICZE.

konne. Wschodnio Kresow Baranowiczach
urządza

w dniach 13, 17, 19, 20 i 23 maja wiosenne wyścigi konne. Ogółem program
prze-

SEJMU

21—1V. Pat. Komi-

Korneckiego
o skreślenie
z działu
sja budżetowa
pod przewodnictwem subwencje na przedsiębiorstwa kwoty
padał tu na ziemię dr. pos. Byrki zebrała się dziś na 2 miljonów złotych, wniosek referenta
niebie pokrytem gęstemi chmurami
o podwyższenie
czynszu,
najmu
i
p wierzchnię cienką dalsze obrady.
jej
pokrywając
pył barwy brunatnej,
Z
plenum
Sejmu
wpłynęły
do
kodzierżawy
o
260.000
zł.,
wniosek
pos.
ano
zaobserwow
brunatnego
warstwą. Podobny opad pyłu
misji następujące wnioski: W
spra- Chądzyńskiego o skreślenie
z : opłat
Wschodniej Małopolrównież w wielu miejscowościach
wie kredytów dla drobnego rolnictwa, emerytalnych 100 zł. i skreślenie z
ski. Przyczyna tego zjawiska dotychczas nie wyjaśniona
w sprawie pomocy dla ludności dot- dochodów służby sanitarnej
144.000.
kniętej
klęskami
elementarnemi,
w Wniosek tegoż posła o skreślenie
z
pylu
opadzie
o
wiadomości
uzupełnieniu
W
LWÓW, 27 IV. PAT.
sprawie
długoterminowego
kredytu pozycjj
na
paliwo
dla
parowozów
dzienniki, że wczoraj o
brunatnego na obszarze całej Małopolski donoszą
dla m. Husiatyna i okolic, w sprawie kwoty 2.500.000 zł.
W "pozycji 173
domieszkę
ustawy o kredytach dodatkowych
za miljony na naprawę taboru rząd dogodz. 10-tej wiecz. spadł w Stanisławowie deszcz zawierający
okres budżetowy
1921/28 wreszcie maga się zmniejszenia o 6.720.000 zł.,
spadł rówtego pyłu, tak iż opady były zupełnie mętne. W Podhajcach
wniosek
w
sprawie
noweli
do ustawy komisja jednak na wniosek referenta
wskutek
zostały
domów
Sciany
pyłu.
domieszką
z
nież w nocy deszcz
emerytalnej oraz petycja komitetu bu- skreśliła 3.720.000 przekazując tę SuWczoraj
wieczorem
panowała we
tego pokryte cienką warstwą
błota.
dowy pomnika ku czci poległych
w mę na premje
warsztatowe.
Uchwabrunatnym
Lwowie wyjątkowa ciemność z powodu przesycenia atmosieiy
Kowlu.
łono wniosek
jednego z posłów
o
nad ranem od strony południowoPrzemawiał
następnie
wice-mini- 4.000.000
pyłem.
Rozjaśnienie 'nastąpiło
dziś
na. przeniesienie dyrekcji
ster komunikacji
Czapski, wypowia- radomskiej do Chełma,
wschodniej. Podobne zjawisko zaobserwowano w Tarnopolu.
dając się przeciwko proponowanemu PREGKWINEBECEOREZDYIAK PARRRZCORZZEN
przez referenta podwyższeniu
niektórych pozycyj w dziale dochodów
z
ponad ziemią. — Możliwość uży- ruchu osobowego i towarowego. Ruch
Pył wulkaniczny. — 40 kim
Wczoraj obchodził
jubileusz
25
pasażerski
dalekobieżny,
mówił letniej godności biskupiej Arcybiskup
źnienia gleby.
zależny jest od konjunkutr prawosławny Teodozjusz.
mo- Czapski
LWÓW, 27. IV. Pat: W związku z cpa- wie pierwszej analizy mikroskopowej
dem brunatnego pyłu „Słowo Polskie“ w żna stwierdzić, że pył ten należy do gatun- gospodarczych, zaś ruch wycieczkowy
Arcybiskup Teedozjusz (nazwisko
się on od pogody. W rachubę
wydaniu nadzwyczajnem donosi, że analiza ku łupków wulkanicznych. Skłąda
świeckie Mikołaj Fieodosiew) urodził
można
brać
jasnych i
pyłu dokonana w laporatorium dr. Westfa- z bardzo delikatnych okruchów
tylko
ten
pierwszy.
Słota w takim się 3-g0 listopada 1864 roku we wsi
lewicza we Lwowie pozwała twierdzić,
że ciemnych. Jasne złożone są przeważnie ze
gdy w Chociejewka
powiatu
Nowozybkowosad ten jest typowym
pyłem
wulkani= szkliwa wulkanicznego, ciemne zaś ze zwią- stopniu obniża frekwencję, że
analiza mikrosko- dzień pogody z dworca
cznym. Analiza wykazuje w nim
składniki zków żelaza, Pierwsza
głównego w skiego gubernji
Czernihowskiej.
Po
takie jak żelazo, magnet i inne. Wszystkie powa dąć narazie więcej nie mogła. 7е Warszawie wyjeżdża
przeciętnie
30
ukończeniu
seminarjum
duchownego
spostrzeżenia wskazują va pochodzenie py- względu na to, źe w Europie nie notowa- tys. osób,to w dzień deszczowy
tyl- w Nowogrodzie i Czernihowie, dalsze
no w ostatnich czasach większych
wybułu z kierunku
południowo-wschodniego
że ko 100200. Pozatem liczyć się należy z studja teologiczne odbył w Akademii
należy,
Pod mikroskopem pył ten przedstawia Się chów wulkanów, przypuszczać
niewgtpli- wzrastającą
którą
ukończył
w
konkurencją
samocho- Petersburskiej,
jako szkliwo, w którem pływają minerały pył ten unosił sę w powietrzu
wie przez kilka miesięcy i może pochodzić dów. Ruch towarowy zależny jest od ła- 1890 r.
wulkaniczne.
ze stopniem
magistra Św.
Pył ten unosił się od długich
tygodni nawet z wybuchów, jakie miały miejsce dunków masowych, a
przedewszyst- Teologji.
Pierwsze lata po ukończew najdalej
w atmosferze i to na znacznej wysokości mo0- przed długim okresem czasu,
kiem
od
przewozu
węgla.
Nie
trzeba
niu
studjów
poświęca
Teodozjusz
od
nas
położonych
zakątkach
świata.
że 40 nawet km. zanim opadł u nas.
O ile analiza pyłu wykaże pewną Z1- jednak
zapominać
- mówił
p. wice- pracy pedagogicznej na różnych sta„Wiek Nowy” przynosi wywiad z rektorem politechniki prof. dr. Tokarskim, wartość potasu i fosforu, Polska zyska na minister—że w Anglji przeznaczońo 4 nowiskach w szkołach duchownych w
w;który jest fachowcem w tym
przedmiocie. tem zjawisku o tyle że jej zwłaszcza
Z kołei w roku 1897
szterl.
na dopingo- Czernihowie.
tanim miljony funtów
zostaną użyźnione
Według
opinji
dr.
Tokarskiego
według jałowione gleby
wanie eksportu z kopalń angielskich, wstępuje do klasztoru, poczem zostawszelkiego prawdopodobieństwa na podsta- kosztem.
seminarium
co może się odbić na naszym prze- je najprzód inspektorem
Inna hipofeza.
wozie. Co się zaś
tyczy
przewozu w Mińsku a po upływie roku już jaw silnym wietrze, który, uniósł drzewa nie wskazuje on już tej pręż- ko Archimandryta rektorem
KRAKÓW, 27. IV. Pat. Obserwatorjum upatrywać
seminarastronomiczne w Krakowie
w odpowiedzi górne warstwy powietrza w znacznej ilości ności wywozowej, jak
poprzednio, a jum w Tule.
pyłu,
opadające
obecnie.
*Tego
rodzaju
wyna zapytania w sprawie zjawiska atmosteDwudziestego ósmego lutego 1903
zdarzył się był w czasie od 9 12 wreszcie otwarcie drogi przez Niemen
rycznego zaobserwowanego ostatnio w Ma- padek
W
ładunek pójdzie r. zostaje biskupem kiryłowskim.
łopolsce Wschodniej komunikuje, że war- marca 1901 r. a, własności pyłu wówczas spowoduje, że cały
stwy kurzu wznoszą się od rana nad Kra- wskazywały na jego pochodzenie z Sahary. na Kłajpedę. Powiększać przeto prze- roku 1917
Biskup Teodozjusz przyjkowem a silny wiatr utrudnia opadnięcie llości pyłu, które spadły wówczas w Euro- widywanych dochodów z tytułu ruchu muje czynny udział w pracach Sobona dwa miliony tońn. W r.
ich: Przyczynę obecności pyłu w tak Zna- pie obliczano
ru Moskiewskiego,
a w rok później
03 powtórzyły
się podobne
opady towarowego także nie można.
cznej ilości i w tak wielkiej przestrzeni od 1902
Następnie
wiceminister
Czapski zostaje arcybiskupem.
W roku 1925
Lwowa do Krakowa należy prawdopodobnie pyłu, tylko w mniejszych rozmiarach.
zasiada
na
omawiał sprawę budżetowania i spra- Arcybiskup Teodozjusz
wę
komercjalizacji
kolei,
dając
przy
tronie
arcybiskupstwa
odeskiego
i
nych w Wileńszczyźnie, iź wiosra a za nią
widuje 28 biegów w t:m 2 włościańskie.
— Zlikw:dowanie szajki koniokra - i wegetacia opóźniają się znacznie. Dziś np. tem wyjaśnienia w sprawach poruszo- chersońskiego, skąd ciężkie przeżycia
przez
poszczególnych posłów, rewołucji
bolszewickiej
po licznych
46 *. Przed kilku dniami policja zlkwido- w trzeciej dekadzie kwietnia jeziora nasze nych
wała szaj kę koniokradów, na czele której odtopniały z brzegów na środku jeszcze a mianowicie w sprawie
Orbisu,
w więzieniach zmuszają go do opuszstał cygan Rutkowski.
Jak się dowiaduje- jednak lód się trzyma. Nic więc dziwnego,
sprawie zakupu podkładów i zakupu czenia Odesy i udania się do Polski,
my wspólnikiem szajki był b. soltys wsi że i nadzieje na przyszłe oziminy w takich
warunkach
jak tegoroczne taboru dla kolei. Stwierdza
przy tej gdzie dekretem Synodu został mianoWielka Kołpienica gm. stołowickiej Dzia- wyjątkowych
ziemię od- okazji, że fabryki nasze mimo, iż pra- wany
po- śniegi, spadłe na nieumarźniętą
Arcybiskupem
Wileńskim
i
świadectwa
dowicz, który wystawiał
dzięki dawną powinne były budzić niepokój. Tym- cują na droższych
koniom,
skradzionym
chodzenia
warunkach są w Lidzkim.
czemu utrudnione było odnalezienie skra- czasem w roku bieżącym okazaliśmy się jak rezultacie
tańsze
od zagranicznych.
W dniu wczorajszym w godzinach
przysłowiowy „Polak po szkodzie” gdyż o
dzionych zwierząt.
Odpowiada
dalej
na
zarzuty,
jakoby
wieczornych
odbyła się uroczysta
аzapasie
nasion
mie
myśleliśmy,
a
teraz
nicSzajka Rutkowskiego była plagą całego
ma! ani kartofli, ani owsa, ani jęczmienia Ministerstwo przeszkadzało
A.
w pracy kademja w pięknie
uderowanej
sali
województwa.
— Program obchodu 3-go Maja, Ko- na odsiew, a że odsiewać dużo żyta trzeba inspekcji głównej. Zarzut ten jest nie“ klubu
Przemysłowo-Handlowego,
w
mitet obchodu 3-go Maja ustalił już pro- będzie, to niema wątpliwości. Worek owsa uzasadniony, inspekcja główna
pod- której wzięli udział
licznie
zgroma*
waży
jeden
pud
a
więc
to
nie
owies
ale
w
następujący:
sposób
w
obchodu
gram
bezpośrednio Minister- dzeni
przedstawiciele
społeczeństwa
proszą 3,50 do 4 zł. lega bowiem
dzień peprzedzający uroczystości o godz. 8 śmiecie. Za kartofle
prawosławnego
Wilna
i
Wileńwieczorem capstrzyk orkiestr wojskowych. za pud. jęczmienia nie można dostać. Na- stwu i jego organom.
A. Per:
Dnia 3-go Maja: pobudka orkiestr woj- dzieje kiepskie bardzo,
Następnie zabrał głos
dyrektor szczyzny.
skowych, nabożeństwa w świątyniach wszyst- .
departamentu
mechanicznego
inž.
Przemówienia
powitalne wygłosili
WOŁKOWYSK
kich wyznań. Organizacje, stowarzyszenia
Skupiewski
i dawał wyjaśnienia w p.p. Andrejew, Bielewski
i Bochan.
i związki zbiorą się przed kościołem para— Kościół kolejarzy i zmiana pro- sprawie
premji
od
zaoszczędzenia
Akademię,
którą
cechował
podniosły
miasto
przez
przejdą
fjalnym i z pochodem
boszcza. Proboszcz kościoła
parafjalnego
węgla
i
w
sprawie
szmelcu
żenastrój
wypełniły
jeszcze
dekłamacje
na plac Legjonów, gdzie odbędzie się mszą przy st. Wołkowysk Centralny
ks. MalawО &
polowa, a następnie defilada wojska,
p.p. Grott de Buko i Anczntina. Liczski z woli JE. Arcybiskupa-Metiopolity Wi- laznego.
14-ej w sali Cyrku odbędzie się uroczysta leńskiego został przeniesiony do
Wilna. Na
Po omówieniu
przez
reierenta ne delegacje złożyły następnie Dostojakademja. Przedstawienie w teatrze „Apol- jego miejsce wyznaczono ks. Karelisą, któSprawy
pokładów,
sprawy Orbisu, nemu Jubilatowi adresy.
3
10° zakończy uroczystości.
ry w swo0im czasie był wysiedlony do Litwy
W ciągu całego dnia odbywać
się bęNa uroczystości nie brakło róworaz
łomu
metalowego
przystąpiono
i ostatnio na mocy układów pojednawczych
dzie zbiórka na oświatę.
у
do
głosowania.
Przedewszystkiem
nież
przedstawicieli władz z p. Dwopowrócił do Polski.
Prezydjum komitetu obchodu stanowią:
przeniesiono
do
działu
administracji
Przeniesienie
ks.
Malawskiego
wywotarakówskim
oraz społeczeństwa
polpp. starosta Kulwieć, Witold Mirski-Szpażywe poruszenie wśród paraijan. Poczy- pozycję żeglugi powietrznej, następnie skiego, z rektorem Pigoniem
i Zdziekowski, ks. kanonik Żołądkowski, pułk. łoniono
wiele starań celem
pozostawienia
Jagielski i rejent Danowski.
3
lubianego kapłana na miejscu, jednak bez oprócz wniosków rządowych przyjęto chowskim na czele.
piąW
rolnej.
komisji
Posiedzenie
następujące wnioski, "które| dotychW imieniu Redakcji
„Slowa“ żyskutku.
posiedzenie sejmikowej
tek odbyło się
czas
nie
zostały
jeszcze
uzgodnione
czenia
Dostojnemu
Jubilatowi
złożył
W
dniu
25-go
kwietnia
1928
r.
nastąpiło
komisji. Na posiedzeniu po wysłuchaniu przekazanie parafji.
z rządem,
mianowicie wniosek
pos. p. Michał Obiezierski.
został usprawozdania organizacyjnego

(0 mówią 0 Tem uczeni.

požar wsi w powiecie Lidzkim.

stała się wczoraj pastwą
chodzenia się z ogn em.
oraz inwentarz martwy.
należy brakowi narzędzi
Sprawa

zaś

BUDŻETOWA

Budżef min. komunikacji.

WARSZAWA,

Dzisiaj wczesnym rankiem

LWÓW, 27 Iv. PAT.

Wczoraj w godzinach popołudniowych w frokach w czasie
wędzenia
mięsiwa, wybuchł pożar w
drewnianym domu, należącym do miejscowego fotografa, a położonym wśród innych budowli tuż nad jeziorem, w pobliżu ruin zamku.
Na pomoc pośpieszyła załoga 22
baonu K.O.P. w Trokach z majorem
Ottonem Urbanem na czele, a wkrótce przybyły z Landwarowa 3 kompanja K.O.P. pod dowództwem
majora
Wałeckiego oraz kolejowa straż
po-

się domu

KOMISJA

Deszczoulkanicznų cpodenaMaropolskęprzy

Trokach.

zgliszcza,

wo

200

stalony
żący.

program

prac komisji

na

rok

bie-

<= Budowa elek rowni w Horodyszczu i Lachowiczach. Przewodniczący wydziału powiatowego
p. starosta Kulwieć
prowadzi pertraktacje
+
elektrowni w Horodyszczu

Spodziewać

się przeto

rb. wymienione

należy, iż jeszcze w

miasteczka

świetlenie elektryczne.

Prace przedwstępne
rejewiczowi.

DRYŚWIATY

sprawie budowy
i Lachowiczach.
będą

poruczono

miały

0-

PR

inż. Pe-

(pow. Brasławski).

"Jubileusz Aicybiskupa Teodozjusza.

zbierania dobrowolnych skłądek i utworzono komitet pod przewodnictwem obecnego

naczelnika
oddziału Eksploatacji Kołei p.
inż. Budreckiego, który w przeciągu zaledwie kilku miesięcy doprowadził rozpoczę-,
te dzieło do końca.
:
W grudniu roku 1926 Świątynia została
wzniesiona.

Wieżyca

z krzyżem

u szczytu

dominuje odtąd nad osadą kolejarzy, również niedawno powstałą, złożoną z grupy
różnego stylu, barwy i wielkości nowych
domków, otoczonych sosnowym
lasem i

- Stan ozimin. Okolice nasze poło”
żone wśród jezor tem się różnią od in- wzgórzami.

kobiet
leońskiemu
Kodeksowi zaprawdę, nie etc. Skoro tak jest, zależność
jest i powinna być naczynią wcale co
im
się spodoba. od mężczyzn
wynikiem | przyrodzonych
Dokończenie.
-—
Zona
pod legalną
męża. kuratelą, turalnym
„De par la
matka pozbawiona władzy nad włas- cech istoty niewiešciej.
A jakże było we Francji?
la
justice
devant
natur
et
elle (la
Z Francji, jak wiadomo, wyszły i nemi dziećmi; la recherche de la papese
pas
ne
le
femme)
tiers
de
ternitć
interdite;
kobieta
wykluczona
rozbiegły się po całym Świecie hasła:
z wszelkich rad iamilijnych etc. etc. l'komme. Sa subordination est inćvi„Równość! Braterstwo! Swoboda!
postać poli- table" *). Odpowiadały Proudhonowi
Niestety, również nie trzeba przy- Restauracja, zmieniwszy
(pani - Adam,
tyczną
Świata,
nie
przyniosła
żad- i kobiety i mężczyźni
pominać jak te szczytne hasła wypaLeroy-Beaulieu)
stanowisku
kobiet J. Simon, Pellatan,
czono.
Freternitć dała nam prawo nych zmian w
zdają się unoale słowa Proudhona
dzielenia się z każdym, który posiada francuskich.
„kwestją
nad
we Frankobiecą"
sić
Dopiero
rok
1830
oraz
wybuchod nas—więcej. Pod hasłem Równośdały pochop cji przez czas cały trwania Drugiego
ci pcha się kaźdy do wszystkich po- niecie saint-simonizmu
znów
emancypacyjnej Cesarstwa.
sad i stanowisk. A Łibertć?
Przypo- do podjęcia
mina się zabawna piosenka francuska akcji. Saint-simonizm wziął pod opieDopiero w 1876
powstaje
„Stokuńcze skrzydła swoje
kwestję femi- warzyszenie* mające na celu poprawę
z taką oto strofką:
Au nom de la Libertė
nizmu. Sławetny
„Ojciec*
Enfantin, losu
kobiety.
Jedną
z
głównych
Moi, son apótre, į'ordonne
mesjasz poszukujący współ-mesjasza onego fundatorek była głośna swojego
Qu*a ['instant on emprisonne
płci żeńskiej, ofiarowujący
pani Ge- czasu feministkaf Marja Deraismes,
Ceux qui r'auront pas chantć:
orge Sand tytuł i stanowisko
papie- słynąca z wyjątkowej wymowy. Obok
„Vive! Vive la Libertėl“
Saint-simońskiego _ Kościoła niej pojawia się na widowni postać
Ale mniejsza. Dość, że kobietom życy
nietylko siebie agitatorki nie wyłącznie oddanej sprazdawało się, że i do nich przytoczo- ośmieszył gruntownie
użyczył wom feminizmu ałe kobieta
ne trzy hasła powinne mieć zastoso- ale i ruch kobiecy, któremu
bardzo
Petycja
niewiast podana wybitna, pani Adam
wanie.
To też,
już między rokiem poparcia.
(z domu Lamdomagająca
się bert) powieściopisarka
1789 а 1793
jesteśmy
Świadkami Ludwikowi-Filipowi
(najlepsza jej
wyborczych
oraz wstępu do powieść „Paienne”), redaktorka załozbiorowisk, protestów i uchwał
nie- praw
została
odrzucona. żonej
wieścich
domagających
się równo- uniwersytetów
przez nią w 1879
„Nouvelle
uprawnienia cywilnego i politycznego. Wreszcie zamach stanu 1851 położył Revue”, publicystka
(jej przypisują
socjalistyczne- znane opisy wyższych
Condorcet ruch ten popiera. Ale
wy- kres wszelkiej agitacji
sier Berlina,
a zarazem i fe- Wiednia etc. wydanych
rok, Konwentu
kładzie
nagle tamę go Saint-simonizmu
pod pseudowszelkiej agitacji:
zamyka kluby ko- minizm do zamilknięcia przymusił. +
nimem comte Vasili), której
salon
Przyszedł Proudhon i nad ušmie- przepojony
biece, rozwiązuje
stowarzyszenia роduchem
republikańskim
т!емай — таса spokój:i porządek w rzonym ieminizmem krzyżyk położył. odegrał pewną rolę w dziejach Franpierw- Kobieta
гаек! — pod _ wzgledem cji współczesnej.
stolicy. Przychodzi do władzy
Na tle zaś Koumysłowym
i moralnym muny zarysowuje się koścista sylweta
szy konsul, w następstwie
cesarz. fizycznym,
na świat niższość
Napoleon przynosi z sobą
Wiadomo jak dalekim był
Świadczy wyraźną wobec
mężczyzny
(infćriood sprzyjania feminizmowi;
*) Proudhon uzasadniłi szeroko roz„Rzeczą jest dla mnie ritė). Przymioty te jej, w stosunku winął teorję „subordynacji* w słynnem i
jego Kodeks.
przymiotów
mężczyzny znakomitem trzytomowem dziele wydanem
wprost nie pojętą —wyrazi! się raz— do takich-że
t. „Ła Justice dans l'Eglise et
aby kobiecie wolno było czynić, co mają się jak 2 do 3. Podobnie jak wdans1858la p.Revolution“.
Przytaczanie zeń dłużumysł
jej
jest
antymetalizyczny,
tak
jej się spodoba”.
szych cytat na ten miejscu, treściwy Ów
To też kobiety podlegające napo- sumienie jej jest antyjurydyczne etc, zarys rozwinęło by zbytecznie.

META

Zaznaczyć należy, iż kościół przy st.
Wołkowysk Centralny powstał dzięki ofiar- EE
ności pracowników kolejowych.
. Na początku roku 1926 przystąpiono do

owicz.

'
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Zajęcia rozpoczną
-
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р GRS

się 1 maja
Kierownik

‚

Wybucha wojna Krymska. Miss Nigh-

selle des femmes“ przewodniczyła ro- i podczas całej kampanii sama biegła
lekarka i operatorka,
jest opatrznoŚcią rannych i chorych żołnierzy.
A Fryderyka
Bremer,
szwedzka
powieściopisarka, o której powiedziano że muzą jej była Dobroć? lleż to
zdrowej i czystej moralności spłynęło w serca ludzkie z popularnych jej
pieśni? Feministki utrzymują
iż Fryderyka Bremer wydaniem w 1856 powieści swej „Hertha*
zainicjowała w
Szwecji ruch emancypacyjny. Twierdzepanna Jani- nie ryzykowne i zbyt pochlebne dla
pocziwej Herthy. Ale szczycić;się samą

daczka nasza pani Szeliga-Loevy. W
1897
zafundowały
sobie feministki
francuskie własny dziennik „La Fronde“ wydawany, redagowany,
pisany,
nawet składany i drukowany wyłącznie przez kobiety.
W zakresie dostępu do nauk nie mają już femistki nic
do wywalczania.
Wszystkie
szkoły
francuskie średnie i wyższe
(uniwerSsytety) stoją dla nich otworem. Pierwsza do korporacji adwokatów iranna Chauvin.
*

Oto na

tle

*

autorkę

*

ogólnem

amerykań-

© godz.
Kursów

IPS ETA DOZNA CHE CREW EN CSKA

Francji tyłko w Paryżu. Jednemu z tingale gromadzi równych jej duchem
takich stowarzyszeń
„Union univer- dam czterdzieści, odpływa na wschód

cuskich przyjęta została:

7

Zapisy przyjmuje się codziennie za wyjątkiem świąt od godz. 6 - 9
wieczorem w lokału kursów, przy ul. Filipskiej 12 (gimnazjum litewskie),
Opłata (wraz z wpisowym) 15 zł. miesięcznie,
Iniormacyj
udžielą
się od 6 9-tej wieczorem w lokalu kursów.

Ludwiki Michel egzaltowanej
rewolu- skiego i francuskiego ieminizmu przecjonistki,
istnego uosobienia
wojny lotem błysnęły
nam pod piórem nadomowej.
Nie trzeba
dodawać,
że zwiska Henrietty Beecher-Stowe, Marji
Ludwiki
ligi niewieście mające na celu. popra- Deraismes, Julietty Adam,
wę losu niewieściego,
nic nie miały Michel..
O! lista
ani głośnych ani
wspólnego z publicznemi wystąpienia- zasłużonych nie wyczerpana wcale. O
mi takiej Ludwiki Michel przeciągają- rozgłośnych angielskich sufrażystkach
cej na czele rozpasanego tłumu
po nie wspomniało się wcale... Emancyulicach Paryża, wrzeszczącego: Le gou- pantkami w ścisłem
rozumieniu słovernement — « leau!
wa były wszak i George
Elliot poznakomita,
o _ wiele
Pierwszy
kongres
odbyty przez wieściopisarka
kobiety francuskie w 1879 miał prze- głębsza
niż George
Sand
malarka
ludzkich
i Rosa
Bonheur,
bieg nawet o wiele spokojniejszy niż dusz
kongresy późniejsze, a petycja poda- której obrazy honorowe miejsce zajna lzbie Deputowanych w 1882 żąda- mują w paryskiej;galerji Luxemburgu.
jąca dla kobiet prawa wyborczego, Ta ostatnia nosiła nawet przeważnie
była manifestacją całkiem platoniczną, strój męski.
A miss Florence Nightingale, dama
która też otrzymała
przewidywaną
należąca
do elity
odpowiedź: nie! Nad takąż drugą pe- wielkiego Świata,
tycją w 1885 lzba przeszła do porząd- inteligencji, która życie spędziła przy
łożu
szpitalników?
Ufundowuje
w
ku dziennego.
Sama
szpital.
Od tej daty mnożą
się niewieście Londynie i prowadzi
stowarzyszenia

DYDIS
ID

„Obrazów

życia codziennego”

nie tylko ieministki ale Szwecja

ma niezaprzeczone prawo.

wogóle

6-fej wieczorem.
Antoni

Wałajtis.

ESS GERI NO KTS SED WCZK DZA
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A Zofja Wasiljewna
Kowalewska
(ur.
1850)
matematyk
kors ligar,
wszechświatowej sławy po przyznaniu
jej nagrody paryskiej Akademii Nauk
w 1888,
doktor
filozofji, protesor
matematyki w sztokholmskim uniwersytecie, władająca
Świetnie . piórem,
umysł zdumiewająco wszechstronny i
głęboki!
„Przypomnijmy nazwisko
baronowej Suttner. Hrabianka Kinsky,
pošlubiona etnograiowi
i powiešciopisarzowi, sama autorka mnogich dzieł
belletrystycznych, wystarczy
jeśli do
plonów działalności niewieściej potrafiła dorzucić w 1889 jedną tylko książkę gdyż była to powieść
„Precz
z
orężem* („Die waffjen ni dzr!*).
Przerzućmy się myślą —zgoła bez
żadnego łącznika—do
Polski. Teraz
moda na jubileusze.
Mam
jeden w
zanadrzu.
Niestety,
tylko
90-letni.
Niepełny.
O tej właśnie przedwiosennej porze w 1838 roku
zawiązało
się w
Warszawie „Kolko“ pierwszych pol-

skich

niejako

zawodowych

emancy-

pantek, które Zmichowsha
ochrzciła
na wieki wieczne nazwą: „entuzjastki".
Znamy je wszystkie
z nazwiska,
Wincentę Zabłocką, Annę Skimborowiczową, Kazimierę
Ziemęcką,
Emilję
Gorselin,

Mokrzycką,

Bibianę

Mora-

czewską etc. etc., aby najwybitniejsze
tylko wymienić,
nie zapominając o
samej
Zmichowskiej.
Dążenia* ich,
rola społeczna,
oraz wpływ
który
wywarły były wielostronnie
i wielokrotnie wyświetlane.
Nie wiążąc
się
w

żadne

się na

towarzystwo,

tylko

gawędy i rozprawy,

schodząc

przeważ-

i als DS Gili

ECHA

S
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Rada

Miejska.

£50

wo

Węgrzy w Wilnie,

Przybyli do Wilna
p. Jan Tom- $
csanyi, literat i publicysta,
tłumacz k
arcydzieł literatury polskiej
na jęz.
Nr.
7,
należności
za
komorne
i
ŚwiadJako
kolejny
punkt
porządku
węgierski,
referent
do
rzeczy
polskich
ziennego figuruje sprawa
przyjęcia czenia w 1927 r. w kwocie 441 zł.
w Ministerstwie Spr. Zagr.
w Budarzez miasto
w depozyt
bibljoteki 64 gr. oraz uznając pożyteczną dziapeszcie i proi. Adrjan Divóky, z połalność
T-wa,
obniżyć
komorne
na
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polselstwa węgierskiego w Warszawie.
kiego w
Wilnie.
Rada upoważnia czas przyszły do 60 zł. rocznie.
P. Tomcsanyi, bawiący
od mie- $$
Komisja finansowa
nie kwestjoMagistrat do
podpisania
umowy z
Siąca
w
Warszawie
dla
studjów
nad e właściciel majątku Lebiedziew, ziemi Wileńskiej po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zakońnując
celowości
przyjścia
z
pomocą
towarzyszeniem co do korzystania
Polską,
wygłosi
w
Towarzystwie
Przymaterjalną T-wu wypowiedziała się za
bibljoteki.
czył życię dnia 21 kwietnia 1928 r. w wieku lat 53. Pochowany dnia 25 kwietnia w grobach rodzinnych w Lebiedziewie.
pozostawieniem
opłaty za komorne jaciół Węgier odczyt p. t. „„Międzynarodowe
podstawy
prawne
dążeń
węO czem zawiadamiają pogrąże ni w głębokim żału
Faux pas radnego Aronowi- w wysokości normalnej, natomiast za gierskich.
udzieleniem
odpowiedniej
subwencji.
cza.
ŻONĄ
i RODZEŃSTWO.
Na ten odczyt zasłużonego
i goRada Miejska punkt widzenia koprzyjaciela
naszego
Zarząd
W dalszym ciągu rozważane były misji
zaakceptowała w całej rozcią- rącego
Towarzystwa
Przyj. Węg. uprzejmie
podania w
sprawach
emerytalnych. głości.
Lewica na czele z radnymi
StążewNastępnie
dokonano
wyborów zaprasza członków swoich oraz gości. botę o godz. 6-ej w seminarjum prawOdczyt odbędzie się dziś,
w
so- niczem (Uniwersytecka 1, dziedziniec,
skim, Dzidziulem i Aronowiczem
u- przedstawiciela m. Wilna do państwodrugie wejście na lewo).
znaje obowiązujące stawki
emerytal- wej rady rozbudowy miasta, powołune za zbyt niskie. Powstaje w związ- jąc na to stanowisko
przewodnicząku z tem kwestja
źródła
pokrycia. cego miejskiego komitetu rozbudowy
!

(Zskończenie

sprawozdania z

Radny Dzidziu! zgłasza

Seni

pokrycie

wniosek

posiedzenia w

dn. 26.1V).

u- Wilna w osobie p. Witołda Czyża, do

z sum

reprezen-

ironiczny:

„dlaczego

komisji rewizyjnej
na
miejsce p. Z.
Kurana wybrano radnego ]. Kanclerza,
nie z uposażenia prezydenta).* Radny zaś na miejsce p. Pławskiego, do koAronowicz
proponuje
wykorzystać misji gospodarczej wszedł p, St. Bartsumy z opieki społecznej.
Dr. Male- nicki.
Szewski wskazuje
na
niedopuszczalWreszcie wniosek r. Jakubczyka i
ność użycia tych sum na opłatę eme- in. zgłoszony jako nagły a dotyczący
rytury. Radny Rates propozycję radn. usunięcia
z ul. Legjonowej pobudoto:
nazywa Śmieszną: „w ak- wanego
przez Magistrat
rezerwuaru
ach posiedzenia Rady Miejskiej
nie dla zlewu zawartości z beczek asenipowinno pozostać
nawet
Śladu,
że zacyjnych, co miało w wyniku
zatruzgłoszony był wniosek o oplacaniu wanie
powietrza
w całej dzielnicyi
emerytury
kosztem
bezrobotnych”. uniemożliwienie obywatelom miejscoOstatecznie
utrzymuje się wniosek wym Oodnajmowania letnisk, po krótradnego Hackela, by zwiększenie eme- kiej dyskusji, z której okazało się że
rytalnej stawki nastąpiło w drodze analogiczne warunki trapią mieszkańwyjątku z sum preliminowanych
ry- ców Zwierzyńca, odesłany został do
czaltem na
uposażenie
emerytalne. zaopinjowania połączonej komisji techNadmienić tu należy, że komisja
fi- niczno-sanitarnej, która kwestę tę zbanansowa również w
niektórych
wy- da w terminie jaknajszybszym. (h)
padkach wskazywała na sumy przeW

yjnych

'Znaczone

(głos

na

opiekę

tych

sum

społeczną

jako

źródło pokrycia wydatków z przeznaczeniem

nie związanych.

Niepowodzenie „Osiedla Road
botniczego.“
'. Sprawa
Sprzedaży działek
ziemi
miejskiej na Wojennem
Polu
spółdzielni mieszkaniowej
„Osiedle
Robotnicze“,

zakończyła

się

odesłaniem

jej do komisyj finansowej .j gospodarczej łącznie. Treść jej jest
następująca: W marcu
r. b. spółdzielnia
mieszkaniowa

pod

nazwą

„Osiedle

Robotnicze*
zwróciła
się do Magistratu z prośbą o sprzedanie pod budowę domów
robotniczych
niektórych działek
na
Wojennem
Polu.
Pierwotnie na ten cel Magistrat,
który działalność omawianej
spółdzielni
/ uznał za pożyteczną, wyznaczył pewne trzy działki, późaiej zaś inne położone bliżej miasta,
ustalając
cenę
szacunkową

|

zł.

40

gr.

za

metr

kwadratowy. Kwestja ta była
dwukrotnie na porządku dziennym
komisji gospodarczej,
która
pierwszy
raz sprawę
odłożyła
mając
pewne
zastrzeżenia

nej

co

do

natury

społeczno-socjal-

charakteru

półdzielni,
aniu wyjaśnień wniosek
a.zaopiniowała
przychylnie.
Atak
niczemu

działalności

po otrzy-

zaś

następnie

Magistratu

przeciwko „Osiedlu
rozpoczął

który mięszając

radny

groch

RobotStążewski,

z kapustą

| wazywał niestrawność tego

wy-

pokarmu

, dla robotników. Radny
Zaks
bronił
interesów dzierżawców działek projek, towanych na Sprzedaż.
Wniosek
o
' odesłaniu całej sprawy do rozpatrze| nia łącznie w komisji gospodarczej i
finansowej (która w tej mierze
opinji nie wypowiedziała) uzyskał więk| szość głosów.

' Zakończenie porządku
|
nego.
|
,

dzien-

Z kolei Magistrat wystąpił z wnioskiem o umorzeniu T-wu Krajoznawmieszkanie w
zajmującemu
czemu,
przy ul. Św. Anny
miejskim
domu

|] Mie protegi „Aranmady”
Dalszy

ciąg hadania biegłych

enktó-

kuchałferów.

. Mszą żałobna zostanie odprawiona w kościele Niepokalanego Poa naW dalszym ciągu przewód sądowy nic wspólnego z „Mramadą*,
częcia na Sołtaniszkach dnia 28 b. m. o godz. 6 m. 30 rano, i tegoż dnia
białoruskim
niemająpoświęcony jest badaniu biegłych bu- wet z ruchem
o godz. 4 m. 30 po poł, wyprowadzenie zwłok z kościoła Niepokalanego
Banchalterów.
Po
zeznaniu
ziožonem cych. Korespondenci przygodni
Poczęcia na cmentarz Bernardyński.
przez biegłego Grześkowiaka zabiera ku Białoruskiego rozsiani byli po caO czem powiadamia stroskana ŻONA i CÓRKA.
aż pod Kartuzy i Kołogłos osk. Ostrowski, dyr. Banku Bia- łej Polsce,
łoruskiego. Mówi poprawną polszczy- myję. Antenowy ten zasięg tranzakcji
zną, z wielką swadą i rutyną orator- Banku Białoruskiego niewiele usprakierownictwo
i nadal nie
ską. Przemówienie te, jakkolwiek ro- wiedliwia
Głęboko wzruszona dowodami przyjaźni i uczucia dla
źródła dochobiące sympatyczne może wrażenie, nie wyświetla niejasnego
osłabia wymowności faktów świadczą- dów.
Ś. p. Męża mojego
AN DRZEJA TUPALSKIEGO
Prok. Rauze zadaje osk.
Miotle
cych o niezupełnie „bankowym”
chawszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu Mu ostatniej posługi, a mianowicie:
rakterze
Banku Białoruskiego i nie pytanie dotyczące pochodzenia wpłyWielebnemu Duchowieństwu z Ks. Prałatem Łubiańcem, Ks. Kanonikiem Kretona jego rachunek
(2 razy po
wyświetla żródła ożywiającego
ane- wów
wiczem i ks. Prołesorem Lewickim, której dając tyle serca, był naszym
pociemiczną kasę banku.
440 dolarów).
szycielem w tem nieszczęściu, wielce szanownemu Panu
Wojewodzie Raczkiewiczowi, jako przedstawicielowi Rządu Rzp. Pol. i najszlachetniejszemu PrzyjaW marcu 1926 r. t.j.
w chwili
Miotła wyłaśnia, że jeszcze przed
cielowi, który nam tyle nadzwyczajnej
serdeczności okazał, Wojskowości Z
„Hramady* zgłosił się
otwierania w Pińsku oddziału Banku powstaniem
gen. br. Burhardt-Bukackim, Dowódcą miasta ppułkownikiem Giżyckim i MajoBiałoruskiego
Kasa centrali Świeciła do niego red. Wilczyński, prosząc o
rem Dunin-Wąsowiczem na czele, za tak wspaniałe
okazanie
Honorów
WojPrzedstaskowych, szanownym Profesoromi, Pp. Massoniusowi i Ruszczycowi,
Onegdaj odbyło się w Magistracie pustkami. Dziwnym zbiegiem okolicz- wydawanie pisma.
p. Marji Iwaszkiewiczowej, Delegatowi
wicielce organizacji: „Chleb Dzieciom*
„Sztandarowe*
nazwiskoMiotły
m. Wiłna pod przewodnictwem
wice ności osk. Taraszkiewicz w tym wła„Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Młodzieży Akademickiej*, prezesowi
„Bramiało
pismu
zapewnić
powodzenie.
Śnie
czasie
wpłaca
sto
dolarów,
która
prezydenta
inż. Czyża
posiedzenie
nie
mogąc
Babickiemu,
Przyjaciołom
i
Znajomym,
i
tnieį
Pomocy*
U.
5.
B.
p.
oddzia- Jak' twierdzi osk. Miotła, koledzy jeprzedstawicieli komitetu wykonawcze- to suma zostaje „przekazana
osobiście, tą drogą składamy najgorętsze, z głębi serca płynące
słowa
wdzięgo
sejmowi
zaaprobowali
tę
myśl
ułowi
w
Pińsku.
:
czności i podziękowania.
go Targów Północnych
w Wilnie z
Fakt ten
nie jest odosobniony, ważając, że z czasem .może uda się
przedstawicielami wydziałów miejskich
Żona i Rodzina.
5061
roku
do zagarnąć wpływy w wydawnictwie.
-—wodociągowo-kanalizacyjnego, elek- gdyż 30 i 31 marca tegoż
W związku z zeznaniami
biegłych (EAT ARA PRACO
ATS ANT KATES RS ETO
trycznego, drogowego i straży pożar- Kasy Centrali Banku wpływają znaczobrona
wnosi
o
dołączenie
do
akt
ne
kwoty:
1580
zł.
na
rachunek
nej.
aiówiym
tematem _ posiedzenia Kowsza, 1580 zł., na r-k Ostrowskie- Sprawy szeregu dokumentów. Sąd pobyło omówienie kwestji
uzgodnienia go. 500 dolarów na r-k p. Wiery Ta- stanawia dołączyć je.
W pierwszych dniach maja na po- jeszcze definitywnie ustalony. PomyślNastępuje przerwa, po której rozoraz dwie sumy 500
prac, które w najbliższym czasie ma- raszkiewiczowej
graniczu
polsko-sowieckiem,.przypusz- ne załatwienie sprawy przepustek upoczyna się odczytywanie
protokują być dokonane na terenie wystawo- i 200 dolarów na r-k Kowsza.
któczalnie w rejonie Radoszkowicz
od- łatwi ogromnie pracę rolnikom,
łów
oględzin
broni
znalezionej
u
oBiedny
proboszcz
Kówsz
pracujący
wym Targów Północnych.
będzie
się
polsko-sowiecka
konierenrych
ziemie
częściowo
znajdują
się
za
miesięcznie
skarżonych.
Jako
biegły
występuje
złotych
100
za
banku
Między
innemi
postanowiono w
cja,
mająca
na
celu
ustalenie
systemu
kordonem.
Przepustki
te
dotyczą
rówprzystąpić z dniem 30
kwietnia
do dlatego by „uniezależnić się materjal- kpt. Wołłowicz.
Przed podjum stoją skrzynie. Jed- wydawania przepustek rolnych w okre- nież żywego inwentarza i bydła, które
budowy drogi przejazdowej nad brze- nie od parafjan* otrzymuje z niewia|
wypasane będzie na łąkach
leżących
na
z nich. zawiera
karabiny, druga sie robót polnych.
„domego
źródła
tak
poważne
zasiłki.
giem Wilenki.
Skład
personalny
delegacji
polpo
za
granicą.
Po odczytaniu
protokułów
Kierownictwo
nad
temi pracami Jeżeli otrzymywał je dla siebie — to naboje.
skiej na tę konierencję
nie został
powierzono technikowi p. Rakowskie- nie był znów tak biednym, jeżeli zaś biegły bada broń, poczem składa zeznanie
o
rodzaju
i
stanie
jej.
Karabibył
biednym
—
to
rachunek
jego
był
mu.
Postanowiono
również
umocnić fikcją, a to byłoby dużo mówiącą ny są najróżnorodniejszych typów i
POSŁOWIE WILEŃSZCZYZNY W KARYKATURZE
pochodzą przeważnie z okresu wojny.
brzeg Wilenki na terenie parku spor- okolicznością.
Na
zapytanie
sędziego
Borejki
jePo
zbadaniu
biegłego
kpt.
Wołtowego im. generała Żeligowskiego
przez pewne zabrukowanie i odarno- den z biegłych oznajmił wyraźnie, że łowicza, Sąd odczytuje szereg aktów
Bank Białoruski miał zaledwie 23 ra- znalezionych w archiwum C.K.K.P.2.B.
wanie,
tych
uwidocznia się
W cełu zaopatrzenia
terenu
wy- chunków bieżących i znikomą liczbę Z dokumentów
analogja
systemu
prac
KPZB i „Hrawkładów
terminowych,
przyczem
Systawowego w odpowiednią ilość wona polu organizody oraz
Środki
przeciwpożarowe, stematycznie powtarzały się te same mady*, zwłaszcza
obecnemu
procesowi)
na- wania mas włościańskich.
Dzisiejszy
zdecydowano przeprowadzić prowizo- (bliskie
dzień poświęcony zostanie nadał odryczne rurociągi,
odpowiednią
ilość zwiska.
Wprawdzie biegły ze strony obro- czytywaniu aktów.
dzwonków sygnalizacyjnych i ustawić
ny
p. Botta
mówi
wyraźnie, że zaWczoraj i onegdaj
wśród oskarkilka hydrantów. Między
innemi uznajamiając
się
z
księgami
Banku
żonych
brakowało
Miśkiewicza,
który
letniego
teatru
stawiony będzie koło
Białoruskiego
mial
możność
stwierjak
się
dowiadujemy
o
nadziemny.
hydrant
większy
jeden
Jednocześnie urządzone będzie na dzić, że via Bank Tranzytowy w Ryprzekazy
dia osób
terenie wystawowym 131 punktów o- dze napływały
i
zewnątrz
na
Świetlenia elektrycznego
2000 punktów wewnętrznych, koszta
zł. i
25000
których wynoszą około
Według
poufnych _ wiadomości, Jak
pokryte zostaną częściowo przez Masłychać
komuniści
otrzymali
jakie udało się dotychczas otrzymać, odpowiednie instrukcje z Mińska, aby
gistrat i komitet wykonawczy.
miał w Wilnie wystąpić z olbrzymią demonstracją w
Prace nad elektr/zacją terenu wy- dzień 1 maja będzie
Pomiędzy
po- związku
stawowego rozpoczęte zostaną z po- przebieg spokojny.
z procesem
„Hramady' i
czątkiem czerwca r. b.
szczególnemi sironnictwami do poro- dążyć do konfliktów prowokacyjnych
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nie
doszło.
Oczekiwač z policjąi starć
ulicznych.
W
wyй przeto należy trzech niezależnych od padku jednak gdy
się okaże,
że z
Stenografafistki)
B siebie demonstracji:
lewica PPS. i braku
skłonnych
do demonstracji
poszukujemy od zaraz.
Wiadodrobnerowcy, PPS. prawica i żydow- mas wypadnie ona nie okazale, zamość w Administr. Słowa
ski Bund. Prócz tego spodziewać się niechać wogóle pochodu komunistyczod godz. 11-ej—13 i pół.
można
wystąpień komunistycznych. nego.
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Polsko- sowiecka

konferencja graniczna.
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sięgnęło do tradycji dawnych entuzjastek rozwijając dalej ich dążności.
I
tak
oto,
kobiety
nasze
dzisiejsze:
emancypantek
Ściągnęło
grad
przytwie
wytowarzys
w
Mme coraz smielej
nie tyle pragnąc cinków i ośmieszań. Z drugiej strony pewne zdobycze towarzyskie, uznanie
stępować zaczęło,
do
praktyki potrzeby gruntownej dla kobiet nauki,
„ogłaszać ile je stosowanie przekonań
drukiem
swoje
teorje
że kożyciowej—jak
słusznie
powiada
sama tryumi zasady pedagogicznej,
w życiu przeprowadzać.
bietę
wychowywać
należy
nie
na
ozdoZmichowska
bywa
czasem
cnotą
a
teorjef
były
Jakież to
bę męża ale na „człowieka *—zawdzięczasem
szaleństwem.
Niejedną
entuentuzja
rozmów
i
myśli
Treścią
į
zagad- zjastkę ogłoszono nieprzyjaciółką mo- czają niewątpliwie zapoczątkowanej o
stek były zawsze najwyższe
przez emanc; pantki - enturalności rodzinnej, rozciągając zarzut to walce
postęp,
nienia ludzkości: doskonałość,
zjastki
i
podniesieniu
upadłego
ich
na
całe
grono.
Niesłusznie.
Wśród
,
zbawienie
szczęście,
miiość,
wiedza,
sztandaru
przez
spadkobierczynie
ich
ówczesnych
emancypantek,
między
wszechBóg. Zajmowały je kwestje
„Iwice*, idei i zapału.
Światowe, same szerokie poglądy, Sa- 1840 a 1850, były t. zw.
praktykujące
z
oddaniem
się
godnem
podmuCześć ich pamięci!
szczytności,
/ me niebotyczne
chnięte
potężnem tchnieniem
poezji lepszej sprawy: rozgłośne intrygi miPołożmy przelotem na tem miejnieustanne,
zupelną
romantycznej. Žadaly: większego za- łośne, zabawy
scu dwa imiona:
Elżbiety z hr. Krakresu wiedzy, większej swobody w swobodę w obcowaniu z mężczyzna- sińskich Jaraczewskiej i Eleonory Ziew spo- mi, egzentryczne tualety, palenie cy- mięckiej. Jaraczewska pierwsza sierruchach, więcej niezależności
Rzecz gar etc. Były też wśród — „роз!еро- mułowała u nas zasadę i wygłosiła
stosunkach.
' łeczno-prawnych
wych pań* emancypantki nie posuwa- potrzebę samodzielności dla kobiety,
namiętneprosta, szczerego, niekiedy
filozojące się tak daleko jak Iwice, ale nie zasadę, która stała się następnie
kwestjami
się
zajmowania
go
ficznemi nie brakło. W postępowaniu pozbawione śmieszności i małostek. punktem wyjścia wszystkich postępoco udatowarzyskie pragnęły entuzjastki prze- Były też „fałszywe siostry”,
wych dążności wśród kobiet polskich.
prawdy jąc zamiłowanie do nauki, szukały w „Kobiety nasze—pisala
prowadzić zasadę szczerości,
w przedmoedy uczucia, niezależności, Śmiałości w „samodzielności kobiecej” jedynie zawie do powieści
„Zoija
i Emilia“
w ubiorach. dowolenia próżności i namiętnych u- (1821) — uważane z dzieciństwa jak
czynach, a skromności
losu włościan niesień. Takie elementy znaleść się miłe cacka, potem jak istoty przeznaSprawa polepszenia
muszą w każdym, najzacniejszym nazajmowała je gorąco. Dążyły, najtreczone iść niewolniczo jednym śladem,
wet
ruchu.
:
prawdy
i
ściwiej mówiąc, do wiedzy
ni*mając nigdy
Samoistnienta
nieWraz
z
rokiem
1850
nastąpiła
taza Ow życiu—a poczytywały sobie
zdolnemi się stają wypełnić
istotne
za reakcji religijnej, naukowej i Spo_ bowiązek wolne postępki do „głoszołecznej. Kobiety rzuciły się do zabaw swoje powołanie... w zawodzie dobrej
nych przekonań zastosowywac.
żony, matki, pani i obywał:lki". „SaSzturm taki, umysłów nie zawsze i utonęły w życiu konwencjonalnem. mo-istnienie"*, o które domaga się Jadostatecznie przygotowanych, do „naj- Wówczas to Okazało się jak dalece raczewska, to późniejsze: „samodzielduchowo były ność', emancypacja”, „usamowolnienie wyższemi od nich
wyższych zagadnień ludzkości
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poprzedniego
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zawrotu
mógł obejść się bez
nie”, „równouprawnienie"”.
Rzecz saciolecia,
wśród
których
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część
nie
niejedchaotyczności
bez
słabszych,
ma została, zmieniła się tylko nazwa.
Grono entuzjastek stanowiły bynajmniej. „Iwice“, A gdy
nych poglądów.
Ziemięcka
(1819—1869)
nie było areopagiem wytrawnych fi około roku 1860 podrosło i weszło była Ełeonora
pierwszą u nas kobietą, co się
w.
życie
nowe
pokolenie
kobiet,
które
dążenia
zacne,
były
lizofów. Chęci
poświęcała z zapałem i wytrwałością
„szczytne, ale po drodze do doskona- wychowywały się pod wpływem Źminadzwyczajną
studjom
naukowym.
chowskiej,
nowe
to
pokolenie
Śmiało
łości i odrodzenia społecznego ducha
nie u Skimborowiczów, tworzyły
tuzjastki grono dosyć jednolite,

Tadeusz Stefan Matykiedicz
po długich i ciężkich cierpieniach
opatrzony Św. Sakramentami
zmarł dnia 27 kwietnia 1928 r. przeżywszy lat 35.

nie obeszło

wych

się bez pustych
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na

i jaskra-

grono

Dzieła iej filozoficzne, przeważnie odzwierciadlające dowodzenia i wnioski
filozofów

niemieckich,

mają dziś

tylko

wartość zabytkową. Takąż jej „Myśli
o wychowaniu
kobiet*
wykazujące
marność
wszelkich _ reformatorskich
pomysłów
w
zakresie wychowania
kobiecego, jeżeli pomysły te nie będą
oparte na zasadach katolicyzmu. Takąż „Zarysy filozotji katolickiej", po
których skreśleniu wydawało się Ziedokonała
pierwsza
mięckiej iż ona
wielkiego dzieła nietylko
pogodzenia
ale połączenia

rozumu

z wiarą...

Ale

nas
panujący u
Ziemięcka rozbiła
nieiż kobieta
przed laty przesąd
zdolna serjo na naukowem pracować
tej dziedziny
do
polu i utorowała
drogę kobietom
naszym
pragnącym
Ścisłej.
czynnie poświęcić się wiedzy
| doczekaliśmy nielada zaiste chlu-

by. Świeżo zarządzona w Paryżu ankieta:

jaką

kobietę

należy

uważać

za

największej miary kobietę współczesną? wyniosła naczoło kobiet współ-
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Konserwacja malaturw kościele Ostrobramskim i bibljotece uniwersyteckiej
Dowiadujemy się, że w ostatnich
dniach bawił w Wilnie proi. jan Rutkowski, zaproszony przez Urząd Konserwatora w celu przeprowadzenia badań

nad

malaturami

w

kościele

p. w.

św. Teresy i w Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej, które mają
być w
bieżącym

sezonie

restaurowane.

Po

gdzie odkryto ub. roku malatury Franciszka Smuglewiczai na
sklepieniu
cenny

obraz

z

czasów

Jezuickich

(przedstawiający
adorację
N. P. M.
przez Zakon) postanowiono podjąćjw
w przyszłym miesiącu roboty konserwacyjne, które przy zachowaniu ogólnego charakteru
malatur,
pokrytych
uprzednio farbami
olejnemi,
doprowadzić mają wnetrza
obydwóch
sal
do artystycznego wyglądu.]

szczegółowej ekspertyzie, która wykazała, że freski w kościele Ostrobramczesnych nazwisko Polki — pani Cu- skim po dwukrotnych
przemalowarie-Skłodowskiej przedstawicielki nau- niach (ostatnia restauracja, dokonana
ki, nawet jaknajbardziej Ścisłej.
przez Strzałeckiego z Warszawy
w
NADESŁANE.
poważnemu
Pani Curie-Skłodowska obok ko- 1895 r.) uległy bardzo
biet już zaczynających piastować mi- zniszczeniu wskutek użycia niewłaści*- Koncert prof. Witolda Jodki. Któż
nisterjalne fotele — to najwyższy try- wych farb, wywołujących na całej po- z radjosłuchaczy
w całej Polsce nie oczewierzchni
grzybek,
postanowiono
przyumf emancypacji niewieściej a zarakiwał z biciem serca występu prof. Witolda
stąpić do odczyszczenia
naleciałości Jodki, którego cytra ma niezliczoną ilość
ultima Thułe — ieminizmu.
zem:
ópźniejszych.
Od stanu
zachowania zwolenników.
Otóż cieszmy się wszyscy!!! Prof. о4pierwotnych malatur ireskowych, przeda takżei słynna śpiewaczka p. Zofja
stawiających sceny z życia Św. Tere- ko,
Piejewska wystąpią w sobotę dnia 28
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sy,

uzależniono

dalsze

postępowanie.

kwietnia

rb

w klubie kolejowców Dąbrow-

Odnośnie do malatur w Bibljotece, w skiego 5.
© koncercie odbędzie się wspaniasali sklepionej ll-go piętra, wykonały dancing. llość biletów bezwzględnie
nych farbami temperowemi i w sali ograniczona.
parterowej (d. auli uniwersyteckiej)
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Ordynator
Szpital
Sawicz, choroby skó

WP. L 1шх,

GyntuDy Pow. wię pO—

Ьпагп_\гда_Зпа‚ MASZYNĘ troli

SE:
Urząd Wojew. Nowogródzki. o=D pisania. Zgłgłosze- rejonu".
nia do administracji
(BRA HS О З СА СЕ ЕА ЕА С ERD A GA STA CIA „Stowa“ dla D. S.

SŁUCHAWKI nawet najbardziej
zużyte doprowadza do idealnej czu-

łości „RARJO-POGOTOWIE*, pra-|M *
cownia konstrukcyjno- reparacyjna
ul. Mickiewicza Nr. 30.
4

VS GAJ GAT GUY WR

1Б

ЧЕЛ В

А Ч

ul

Wileńska 7, tel. 1967

Kobieta-Lekarz | 7 L8L

i wszelkie

wchodzące

|

—1, od 5-8 wiecz. i płciowe i skórne,

pisa- sumienne.Najmodniej-

i PA

weneryczne,

e gó

skie)i elektryczności

BL
alias
ET
(djatermja).
Rolny) w No- ski
jewódzkiego (Wydział
2
metalową do la“N9T997
|
я
оНОО
УЕИ
wogródku.
Poszukuje
ku
2
>
napisanie
lili
AKórne.
WIZ
gp
ACZ
doś
„Wileńska lzba Skar- 70; Ul
Wileńska 3, eumówienia.
Warunki do
Posada
posady
maszynistki,bową Inspektor Kon-!e0n 567. Przyjm-je R
ANUSZERKI
do objęcia zaraz.

z kuchnią, elektrycznością,
sodai
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem
|
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 @ С. А.
0
E US

gubiony kwit lom-

2

M nicowanie

Harni

:

ATR

Poszukułe się
mieszkania

wa“ podan „komorne“,
pomi
os sias

wogródzkim, dla doglądu wychowu i żywienia trzody
chlewnej,
cieląt
i
królewskie,
krów.
do Sprzeda”
„ Oferty z życiorysem i Świadectwa- Tarlaki,
nia.
St. Póki

j8-śmnio pokojowe,

CZ

AE EO

jątku Państw. Delatycze

ipotezekne tluże miecziamie!
6 ОЫЕ

A

AA EE KA

Poszukuje

7968. I. A. „Królewicki-Kozłowicki August.Nochim“

1а ВЕЫ

2, tel. 1—47.

kojowego.
z kuchnią £ 254059),: Ц…е“—а—о
nieważ. b.M. „all
Hauryikiomitis
Zgłoszenia do_„Sło- nia się.
asystent

3

kę

Ogi oszemie

w Oszmianie, ul. Rynkowa 2, sklep naczyń. Firma istnieje od
1928 roku. Właściciel Królewicki-Kozłowicki August-Nochim,
zam. tamże.
154—VI

<

Kalwaryjska

UDWADUADAKZDUOREDENESZKKZ

urzędach „Stowa“ za.
pod
sprawie.

apo
a

ZZEBEOKE
KARAEO

12.

ul. Zawalna

Wileński

SZR
A ARE
A hale powieroznych materja- | syfilis, narządów
Dr. E. WOLFSO
y
NOSA
łów Garnitur od 95] moczowych, od 9 | Weneryczne,
mocz
terję, korespondencję,

PE

od 1895 roku. Właściciel
152—VI
w Wilnie,

Rolnik

Albi-

Poszukuję
zajęć w S7ę fasony a także|
ACC

w Oszmianie, pl. Kościusz-

sklep bławatny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel
Liba-Mirel, zam. w Wilnie, ul. Słowackiego 14.
153

SWIATLODRUKI

mies
ia 3 pokojorozlegte sto- wegozkan
z kuchnią od
poparcia
we gospodar
Ofert do

22

istnieje od 1927 rotamże.
150 VI

ul. Boruńska

Kapusty
kwaszonej
(na
beczki),
kartofli jadalnych,
nasion
ogrodowych,
zbożowych
i
pastewnych

Posiadam, świadectwa gnalłowa w Petersbur-| p ZELDOWIEZ |
chlubne. Zoe dobrze jupi zy. nuje Sid B.
|

Holszań-

Oszmianie,

Polskiej).

Sprzedaż

J
©.

uczciw
Kazimierz
Muszkowzwy |. odpowie:
o y: “ski,
byty krojczy
.Mi-

į

VI

dzieży

PLANOW,

za-

PEĘOOOOOPOPOOPGOPCC

mło-

liński (AZS). Brzozowski (Stow. Mł

Plate-

wszystkich
w
każdej

151—VI

1967.

się

Krok-PasZ

W roku ubiegłym w biegu wzięłć
udział
przeszło
stu
zawodnikó
Puhar zdobyła drużyna WKS Pogo
nagrody indywidualne p.p. Sidorowi
(AZS) Halicki (WKS Pogoń), Wit
Jentys Kłaput "(WKS Pogoń),
Sof:

KOPIOWANIE

w dniu 11 lutego

3 sunki

`

w

z maj.

E MAM

1965. 1. A. „sklep wódek i artykułów spożywczych
Adam sranicki* w Oszimianie, ul. Rynkowa 8, sklep wódek
i artykułów spożywczych. Firma istnieje od 1920 roku. WłaAdam,

gruntów

loży

roku.

12-84
DoBRa

1908

r.

Ignacy“

gruntów

pułk.

grozaauunacnaneszasszazasaczy

Albinowo tej-

rachunkowość,

ul.

żetony.

N

ra, 4) około 4 ha gruntów, należących
do
gospodarzy
wsi
Pasternaki tejże gminy i powiatu oraz 5)
około 2 ha gruntów, należących do gospodarzy wsi
Kozia ny
tejże gminyi
powiatu
łącznie na obszarze Około 733, „o5 ha.

W

programach.

ha

Witoida Broel

występy, światowej

istnieje

1964. I. A. „Bartoszewicz

ścicie! Branicki

ha

17. II. 1928 r.

1966: I. A. „Beński Abram"

w dniu 27. III. 28 r.
7983. I. A. „Laboratorjum perfumeryjno-kosmetyczne — Divina
Fruma fromberg* w Wilnie,
ul. Uniwersytecka 1, labaratorjum perfumeryjno-kosmetyczne. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Fromberg
Fruma, zam. w
Wilnie, ul. Zygmuntowską 28-7. Plenipotentami są: Mojżesz
Fromberg, zam.
w Wilnie, ul. Zygmuntowska
28-7 i Joel
146-V1
Jabłoński, zam. w Wilnie, ul. Kijowska 2-21.
istnieje

JAI

wciąg-

7982. 1. A. „Rubinowicz Rywka* w Lidzie, ul. Rynek,
21, pracownią cukierków. Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel Rubinowicz Rywka, zam. tamże.
145-VI

w

po

przyjmuje się zapisy do Kółka operowego

ściciel - Baran

w Wilnie

w Wilnie,
ul. Zarzecze, 21,
od 1928
roku.
Właściciel

Firma

HI m.

7963. I. A. „Baran Ester" w Oszmianie,

144-V1

i zajazd.

1 Zł.

Dział A. w dniu

143-VI

7984. I. A. „Lewin Nachama"

po

Pozatem .cały program artystyczny.
Dzieci, uczniowie i żołnierze płacą

nafty i różnych smarów.
Właściciel Krywiski Abram,

Lurja Lifsza, zam. tamże.

5, piwiarnia

miejsc:I į II m.

22,55

m-ka Koziany z maj.

Warownego

kowski, Komendant miasta pułk. lw
Giżycki, D-ca
Samodzielnej Brygad
Jazdy pułk. Przewłocki _ prezes
M
chał Obiezierski i kap. Tadeusz
Ka
walec.

Jadwiga
Raczkiewiczowa, hr. Marjanowa
Broel-Platerowa,
Marjanowa
Mikuliczowa
Radecka,
Senatorowa
Stanisławowa Wańkowiczowa, Redaktorowa Stanisławowa Mackiewiczowa,

ekonomi-

i powiatu, własność

Obozu

wicz, w Skład zaś Komitetu Honorowego wchodzą:
P. P. Wojewodzina

nie wy-

2) około

I Dyw. Leg. pułk. Kruszewski,
D-c
19 Dyw. Piech. pułk. Kasprzycki, О-с

nad
biegiem
objął
Władysław Raczkie-

. „Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na
posiedzeniu w dn. 9sierpnia 1927 roku postanowiła wdrożyć
postępowanie scaleniowe na obszarze: 1) około 652 ha gruntów, należących do gospodarzy m-ka Koziany, gminy
bohiń-

Charles

salonowy

Protektorat
Pan Wojewoda

L040+4444446444:44444454444440-

PETROWICZ

osnuty

miłości)

29-go kwietnia, o TE

oraz

1981. 1. A. „Lurja Lifsza*
spożywczy
Firma istnieje

Wydawca

iowatą“

SENSAC

i jutro w niedzielę

zam. tamže.

roku.

10 aktach,

cięzców pamiątkowe

przerwa-

ze

ZORRY“,

Dział A w dniu 22. Ill. 28 r.
w
7980. I. A. „Krywiski Abram“
Wilnie, ul. M. Ste-

Właściciel Lewin

w

— 1 zł. 40 gr. UWAGA: W kancelarji „Ogniska*
dzieży pod kierown. p. M. Worotyńskiego.

Handlowego Sądu Okręgowego
nięto następujące wpisy:

Firma istnieje od

dramat

do

э IĮ
12 aktach, według głośnej powiešci Heleny Mniszek. W rolach głównych: JADWŁGA SMOSARSKA,
JÓZEF WĘÓRZYN i inne. Początek sean-

|

2 sprzedaż

IWAN

grupa

Kl. zw. zaw., sprawcą

Dubow-

złożony

znaczna

oraz

kojnie.

gła, wobec
czego sprowadzono
silniejsze
posiłki z Wiina na czele
z komendantem

policji na pow. Wil.-Trocki

fabryce

kujących przystąpiła do pracy, a strajkuje
jeszcze 30 dó 40 robotników.
Wczorajszy dzień minął zupełnie spo-

podnie-

sienia zastaw, mógł nastąpić wybuch kotła,
zawezwano z pobliskiego posterunku oddział policjantów. Interwencja ta nie pomo-

„Ptak“

komedja

usłuchała
pracowali

łamistrejkom

Że względu

Habsburg)

Rejestt Handlowy.

1928

w

J. Szaniawskiego
— „Ptak*

i dni następnych! Rekordowy
krajowej!
film produkcji

:

Rejestru

szańska,

nowili

zł. 30

Pohulance.

tego

robotnicy

p. t. lolanda. W roli głównej:
DE
Marjon Davies. Nad program: „Bujaakcie. W poczekalni koncerty
adjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.
Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ceny
biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny

, Dziś w sobotę 28-go

COLOSSEUM,
Taki

sklep

Przeciwko

inni

pa robotników, którzy w

z J. Osterwą w głównej postaci.
— Niedzielna popołudniówka „Eros
tych
kon-i Psyche*. |ш!го о godz. 15.30, po cenach

„Sąd.
Boży Major'a
nie w obłokach* w 1

dworca kolejowego).

fańska,

wezwania

garstka,

nadal.

z

i MUZYKA.

30, poraz

robotników.

Oczywiście

koła” w

urządzonego

wynosił

przez prezesa Bartnickiego, a ogłasza-

zaledwie

253 zł. 90 gr., a dochódz

Dancingu*

<* (Maksymiljan

Kolejowe

CYRK

Do

dochód

sane

jące strajk

Od dnia 25 do 29 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film hisoryczny:

„OGNISKO”

+ (obok
}

o

к
Z
IOR!
filmie Świata
UPIORNE
OCZY
Dzieje
pięknej
i ALICE TERRY w najcudowniejszyni
a,
oddającego się studjom
kobiety, uprowadzonej w przeddzień ślubu przez czarnoksiężnik
czarnej magji, celem którego jest stuczne stworzenie
życia ludzkiego, do czego potrzebna
mu jest krew serca niewinnej dziewczyny
który
zmusza ją być w jego ręku bezwolnem
narzędziem.
Początek
O g. 4. Ostatni s. 10.30,

(Kii
Mim
' „Kulturalno-Ošwiatowy,

į

że

Dziś! 3 gwiazdy ekranu: PAUL

Kino-Teatr
POLONIA"
5
ia

Н
į
i

rb.

|

į

+

B. Sztralla

Żeligowskiego

„Wesele

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

edt

Wileńska

cukierni

gr. —

kilkuset tysięcy zło-

Szkolne

wiadomości,

wynosił

„Wiosennego

rząd

Kursy języka litewskiego. W

do

Reducie

do bibljoteki im.

SZKOLNA.

kwietnia

generalnej próby „Zaczarowanego

i paruset

nej, musiałby wydać conajmniej I i pół miiljona zł. Niezapłacenie 100.000 zł. Komitetowi

podaje

prz

U

Warszawy:

dzieci:

Operetka W. Jacobi „Targ

miejsc obniżone do: parter — 60 gr., balkon — 30 gr.
#
Całkowity dochód z filmu przeznaczony na obozy letnie Drużyny.
— Komitet Harcerskich Obozów le-

uskutecznione jeszcze

i

„Radjokronika* wygłosi dr. klarjan Stępowski.
17.58 18.15: „Kącik dlą pań* wygłosi

w

wyświetlony

stanie w niedzielę, dn. 29

w roku bieżącym.
Gdyby jednak rząd odmówił, zaspokojenie wszystkich] spraw powyższych odwiekłoby się na lat kilka. Pozatem na zakup
placu
i budowę nowego
gmachu dla Archiwum
państwowego, rząd

Zur

Błgga ogrodowego
o feukar cal „ona“

litewska.

16.30: Komunikat

godzinie 12-tej. Start u wylotu Alei ników o godz.
W ten sposób,
jeżeli rząd to żądanie
artystyczny
Wydalony odwołał się do kl. Zw. Zaw. Syrokomli i ul. Tadeusza Kościuszki, ku sportowego
zaspokoi, to sprawy
budowy gmachu dla godz. 13-ej w kinie Miejskim
Robotników, który w obronie swego człon- meta
Archiwum państwowego, oswobodzenia ko- film pt. „Bohaterstwo dziecka Paryża”.
w Alejį Cieletnika równoległej go. Wręczenie
Mimo
wysokiej wartości filmu ceny ka wystosował pismo do zarządu podpiścioła franciszkańskiego i murów uniwergodzinie 13-ej
syteckich mogą

winnabyć

ŁAC teary

—————23

uł

ży Wiejskiej.
16.30
16.55: „Instytut aerodynamiczny"
odczyt organizowany przez l. O. P. P. wy-

-- (t) Kinematograf na obozy letnie.

im. Kr. Zygmunta

biegiem

Śliwińskiego. W

16.00 - 16.15: Chwilka

Staraniem Koła Przyjaciół Drużyny Harcerskiej Błękitnej
Jedynki przy Gimnazjum

Bi-

następnym

prz

oOrganizag
na miesii

w se-

Scicki.

Letnich
prosi o
członków
T-wa

jak i sympatyków.

ul.

jest

chowywanie
nagrody
odpowiedzialno!
materjalną ponosi, organizacja,
która
n
grodę przechodnią przechowuje.

drużyny,

(6 osób)

przechodnia

cona do redakcji „Słowa”.
11) Za należytą konserwację

biegaczy

będą tylko” te

uczestnicy

ukończą.

przed

przyczem kla-

pierwszych

Nagroda

interesujący odczyt na

Zarząd T-wa Kolonji
jaknajrychlejsze przybycie

dniach

„odbyło się posiedzenie Komitetu Bibljoteki
im. Wróblewskich, na którem uchwalono
nie cofać żądania udzielenia mu ' przez
Skarb

wynosi:

na wsi" wykona art. Reduty Halina Hohentemat „Kowno—Królewiec*
(wrażenia z dlingerówna.
19.00 19.25: Gazetka radjowa.
podróży).
:
:
19.25 - 19.30: Sygnał cząsu i rozmaiCeny biletów od 50-u gr. Ze względu
:
na aktualny temat jutrzejszy
odczyt
bez- tości.
_ 19.35—20.00: Transmisja z Warszawy:
względnie zainteresuje szerokie masy pu„Eugenjusz Małaczewski*
odczyt wygłosi
bliczności.
— (t) Kolonie letnie. Walne zebranie red. Zdzisław Dębicki.
atrze Polskim

wodociądzielnice:

tych

biegu

storja* z cyklu wykładów dla maturzystów
szkół średnich wygłosi prol. Henryk
Mo-

Pohulanka, Nowe Miasto, Ponarska, Nowy
Świat, Rossę i w śródmieściu: ul. Rudnicką,
Szpitalną, Hetmańską i Zawalną na odcinku T-wa Kolonji Letnich Zdrowotnych dla
dzieci szkół powszechnych,
odbędzie
się
od Szpitalnej do W. Pohulanki.
Wskazane jest by mieszkańce tych dziel- dn. 9 maja © godz. 18 w dużej sali konierencyjnej Urzędu Wojewódzkiego ul. Magnic zaopatrzyli się w wodę na 2 dni.
в
:
— (0)
sprawie oswobodzenia ko- daleny 2.
franciszkańskiego.

3) Trasą

biegnie jak na szkicu. Start u wylotu
Alei
Syrokomli i ul. Tadeusza Kościuszk', . meta — w alei Cielętnika równoległej
do ul.

lejności osiągniętych miejsc

Sobota dn. 28 kwietnia 1928 r.
15.30 - 16.00: Transmisja z Warszawy:
„Fiłomaci i Filareci* odczyt z działu „Hi-

Teatrze Polskim Jutro o godz. 12-ej m.
30 pp. red. Stanisław Kodź wygłosi w Te-

— (r) Część miasta pozbawiona będzie wody. Oddział wodociągów Magistratu w dniu 30 bm. będzie dokonywał remontu głównej rury tłoczącej dla strefy
górnej miasta, wobec czego nastąpi krótka

ścioła

„SŁOWA.

10)

chowywana
rok rocznie w
która ją zdobyła, z tem, że

której zespót
osiągnie
najmniejszą
ilość
punktów. Punkty obliczą się według
ko-

RADJO—WILNO.

sala

średnich w sprawie wybrania delegatów
zjazd geograficzny we Lwowie,
Wstęp dla nauczycieli wolny.
— Odczyt „Kowno — Królewiec*

tacy

zostaną ukarani za opieszałość i następnie
tracą prawo do skłądania odwołania na

przer :a dopływu wody
do sieci
$gowej w dzielnicy, obejmującej

Hygjena

ь
Kropla

Józefa

W

dakcji

dzie przechodniej.

(towarzystwo)

głosi Dyr. Stanisław Rómer.
16.55—17.15:
„Uprawa
i nawożenie
ni Przyrodniczej (róg Zawalnej i M. Pohulanki, wejście od
M. Pohulanki) zebranie owsa" odczyt z działu „Rolnictwo* wygłosi
nauczycieli geograiji szkół powszechnych i agronom Edward Żywiecki.

uskujakim

płątnicy

temat

— Staraniem Koła nauczycieli przyrody i geografii
szkół polskich m. Wilna Odbędzie się w niedzielę driia 29 kwietnia r. b. o gódzinie 12-ej w lokalu Pracow-

minamy, że
ostateczny
termin
składania
zeznań o dochodzie za rok 1927
upływa
dnia 30 kwietnia. Stosownie
do
ustawy,
gdy zeznania nie złożono lub złożono je
władza

W

kal Seminar. Hist. Zamkowa 11) odczyt
prof. Kazimierza Chodynickiego pt. „Problemat syntezy w historji indywidualności historyka“.
"
3
Goście miłe widziani.

mięci pułkownika
wojsk polskich Żyda
Berka Joselewicza i Akademii która oabędzie się w dniu 6 maja r. b.
MIEJSKA.
— (o) Podatek dochodowy: Przypo-

po terminie, wymiar podatku będzie
teczniony na podstawie materjału,

Dziecka”.

T-wa Historycznego. W niedzielę dn. 29 bm. odbędzie się o godz. li-ej

wiadujemy, Marszałek Józef Piłsudski wyraził zgodę na przyjęcie pod Swój protekkomitetu

na

Wstęp bezpłatny.
Mała Pohulanka,
szkolnej pracowni.

URZĘDOWA.
— (o) Z Wileńskiego
komitetu
czczenia Berka Joselewicza: |ak się

„Hygiena

niedzielna.

mniej 6 osób.
6) Zwycięża organizacja

w Wilnie w pierwszą niedzielę miesiąca
maja.
2) Nagrodę gprzechodnią stanowi puhar srebrny z napisem:
1927. Drużynowy
bieg na przełaj. Nagroda
przechodnia
re-

niedzielę, d. 29-z0o b. m. o g. 6-ej
w sali
Teatru Polskiego wystąpi znakomity pianista Józef Śliwiński z nader ciekawym programem. Początek o g. 6-ej po poł. Bilety
w kasie Teatru Polskiego od g. 2-ej rano
do 9-ej w.

niedzielę dnia 29
bm. o g. 3 i pół
Staraniem stowarzyszenia „Samopomocy Matek"
odbędzie się odczyt wygłoszony przez d-ra

Uwagi:
Pogodnie.
Minimum za dobę -l- 39С.

torat Wileńskiego

— Koncert

KOMUNIKATY.

Wschodni.

„Małgorzata z Na-

niedziele o g. 3-€ej pps>poraz ostatni
zonie „Spisek carowej" (Rasputin).

w Wilnie.

|

puhar „Stowa“.

W niedzielę 6-90 maja.

-- „Ptak*.

drugi „intryga i miłość* z Jadwigą Smosarską w roli Ludwiki i p. Pelinskim
w roli
Ferdynanda.
Małgorzata z Nawarry. jutro ostatni występ Jadwigi Smosarskiej
w dowci-

i jednocześnie domagać się pewnej podwyżki dotychczasowych
płąc od pracodawców

Opad za do- ;
bę w mm.

Wiatr

Żydzi,

poprzeć strajk

MC.

przeważający

okręžay o

— Poniedziałek — „Ptak*.
— Zapowiedź
Reduty.
„Ptak* Szaniawskiego grany będzie tylko do środy 2
maja b. r. poczem w czwartek Zespół Re-

I OPIEKA

bytem zebraniu w dniu

średnia

Tegoż dnia o godz. 20.30

— (x) Strajk introligatorów žy/owskich. W związku z odbywającemi sięstrajkami introligatorów w Warszawie, na od-

=
169

Temperatura .

Reduty.

Zajęcia rozpoczną się dn. 1 maja rb. o wa Augusta.
godz. 6 wiecz.
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Występy Jadwigi Smosarskiej.
Dziś poraz

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteoroiogji U. 5. B,
z dnia

Zespołu

-

Wschód sł. g.

Bieg

zniżonych powieść sceniczna |]. Żuławskiego
„Eros i Psych-:* z udziałem pełnego

UZ.
/darpkona

Dzis

wo

©

W niedzielę 6-go maja odbędzie Arsenalskiej.
1) Bieg odbywa lsię według
przepis
4) Do biegu mogą stawać
członkowie
PZLA.
2
się doroczny bieg okrężny o nagrodę
cesji naucz. Antoniemu Wałajtisowi na kurtowarzystw
sportowych,
stowarzyszeń
8) Nagroda przechodnia
przechodzi
przechodnią
puhar
„Stowa“.
Bieg
sy języka litewskiego dla dorosłych, które
własność tej organizacji, która zdobę:
przysp.
wojskowego,
i
td.
odbywa
się
według
następującego
rebędą się
mieściły
przy ul. Filipskiej
12 duty przedstawi poraz pierwszy
na rzecz
5) Bieg nosi charakter drużynowy, to ią 3-krotnie kolejno, lub 5-krotnie bez zł
(gimnazjum litewskie.)
Daru Narodowego P. M. Szk. komedję
J. gulaminu:
chowania kolejności.
|
Zapisywać się można w lokalu kursów Korzeniowskiego
p. m. „Wąsv
i Peruka*,
1) Bieg okrężny o nagrodę przechodnią znaczy: każda organizącja uczestnicząca w
9) Nazwa zwycięskiego zespołu uv ч
w godz. 6-9 wiecz.
>
ы
charakteryzującą obyczaje epoki Stanisła- redakcji „SŁOWA” odbywa się rok rocznie biegu wystawia drużynę w składzie naj- doczniona zostaje każdorazowo na nagi k

| SOBOTA
58
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Meble:

«

Skarbowej

] о4 8 do
=

1903 —0

I i od4 д0 8.

„oO

Doktėr
salon. mahoniowy, pokoje

choroby, weneryczne,

© - 1681 40 2 1 ой 5 do 6.

Bruk.

-Z

„Wydawnictwo

—©9}

Wileńskie'"

С

uma

Medycyny

KUKIEWICZ

ie
używaną sypialny
i stołowy z skórne i płciowe, ul.
p
maszynę do powodu wyjazdu nie- Mickiewicza 9, wejście
pisania. Oferty: Wilno, drogo sprzedam. Por- z ul. Śniadeckich
1,
Miynowa 12-13.
towa 4 m. 6, od 12 przyjmuje
od
4 7.
u

043

AKUSZERKA

W. SMiałOws

przyjmuje od godz. I
do

2. _ Mickiewicz

46 m.
nym

6. Niezamo

ustępstwa.

ul. Kwaszelna

Z. PONE

23.

Ь

