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Rok Wi. 

W liczbie dostojników państwo- 

wych, którzy w ubiegłą niedzielę 

zjechali do nas na uroczystości z 

powodu 10-letniej rocznicy wyzwo- 

lenia Wilna, znajdowali się dwaj 

ministrowie nowego rządu: płk. Alek- 

sander Prystor, minister Pracy i Opie- 

ki Społecznej i prof. dr. Witold Sta. 

niewicz, minister Reform Rolnych. 

Obaj rodowici, rzetelni Wilnianie, 

obaj w swej politycznej i zawodo- 

wej pracy z Wilnem i rozmaitemi 
dziedzinami miejscowego życia ści- 

śle związani. 

Niewątpliwie oba te nazwiska są 
u nas szerokiemu ogółowi dobrze 

znane. Społeczeństwo nasze zna 

tych wszystkich z pośród siebie, 

którzy na tych czy innych polach 

pracy społecznej, politycznej lub za- 

wodowej wybili się ponad przecięt- 

ny poziom, umie ocenić ich zasługi 

dla państwa i kraju, uważa za swo-' 

ich, choćby zmuszeni oni byli cza- 

sowo pracować na szerszych pla- 

cówkach, w stolicy państwa, lub w 

innych jego dzielnicach. Zachowuje 

dla nich żywą serdeczną pamięć — 

pod jednym wszelako warunkiem: 

że nie zerwą nici, łączących ich z 

krajem, że nie wsiąkną całkowicie 

w grunt, ńa którym pracują, że po- 

zostaną detaszowanymi przez Wilno 

do pracy ogólno-państwowej jego 

przedstawicielami, że, wreszcie, przy 

każdej okazji, albo kiedy losy Wilna 

się ważą, albo przeżywa ono dzień 

radości i triumfu, spieszą oni do nie- 

go, by w tej krytycznej lub radosnej 

chwili wziąć udział bezpośredni w 

przeżyciach i nastrojach rodzinnego 

miasta, 

na jego terenie ważnych wypadkach. 

lub w rozgrywających się 

Ziemie Litwy Historycznej dały 

państwu polskiemu licznych pracow- 
ników. Spotyka się ich wszędzie, 

przedewszystkiem w stolicy na róż- 

nych placówkach pracy państwowej. 

Ale nie wszyscy oni zachowali bliż- 

szy stosunek do swego rodzinnego 

kraju, niektórzy wsiąkli zupełnie w 

grunt, na którym pracują i w śro- 

dowisko, które ich otacza. Wielu 
zwłaszcza pochodzących z teryto- 

rjum obecnej Republiki Litewskiej, 

z powodu warunków politycznych 

musiało pogodzić się z zerwaniem 

nici, łączących z krajem rodzinnym. 

A i warunki dzisiejsze Wilna i Wi- 

leńszczyzny nie dają wiele pola do 

pracy ludziom, szukającym lepszych 

warunków i szerszych perspektyw 

życiowych. 

Wszystkie te przyczyny i oko- 

liczności złożyły się na to, że wielu, 

bardzo wielu z naszych najbliższych 

kompatrjotów, którzy by mogli z 

pożytkiem pracować na swej ziemi 

rodzinnej, musiało się rozproszyć po 

całej Polsce i złożyć wszystkie swo- 

je siły izdolności dla pracy ogólno- 

państwowej. Wilno szczególnie skur- 
czyło się w sobie, wyzbyło się wielu 

swoich sił twórczych na rzecz 

całości państwa. Tem serdeczniej i 
gościnniej wita w swoich starych 

murach tych, którzy o niem pamię- 
tają i w uroczyste dla miasta dnie 

swoją obecnością pragną ten z nim 

związek uczuciowy podkreślić, któ- 

rzy na swoich dalekich placówkach 

pracy interesy i potrzeby Wilna 

starają się wesprzeć i obronić. Do 
rzędu tych właśnie naszych współ- 
obywateli wileńskich należą obaj 

wymienieni wyżej ministrowie: Pry- 
stor i Staniewicz. To też szczególnie 
byliśmy radzi widzieć ich u nas w 

uroczystym dniu |0-ciolecia wyzwo- 

lenia Wilna. Przy tej sposobności 

pragniemy przypomnieć naszym czy- 

telnikom przebieg dotychczasowej 

ich działalności społeczno-politycz- 

nej, w ciągu której, choć obu tych 

ludzi dzieli spora różnica wieku i 
różne dziedziny pracy, kilkaktrotnie 

wypadki spotykały ich przy jednem 
zadaniu obok siebie. Zaczynamy od 

starszego z nich. 

  

NIEZALEŻNY ORGAU DEMOKRATYCZNY | 
      

Dwaj wileńscy ministrowie. 
* 

* 

Nowomianowany minister Pracy 

i Opieki Społ., płk. Aleksander Pry- 

stor urodził się na Wileńszczyźnie 

w r. 1874. Gimnazjum ukończył w 

Wilnie, poczem studjował nauki 

przyrodnicze w Moskwie, gdzie u- 

zyskał dyplom w r. 1900. Następnie 

przez 2 lata studjował w Dorpacie 

medycynę, lecz warunki zmusiły go 

do przerwania tych studjów i nas- 

tępnych szereg lat płk. Prystor po- 

święcił się wyłącznie niemal konspi- 

racyjnej działalności politycznej pod 

kierunkiem Józefa Piłsudskiego, któ- 

rego był serdecznym przyjacielem i 

wiernym towarzyszem wszystkich 

jego ówczesnych nielegalnych prac 

i zamierzeń. Jako członek bojówki 

frakcji rewol. P. P. S., bral udział w 

najcięższych jej przedsięwzięciach. 

W r. 1912 został z Krakowa wysła- 

ny przez Marsz. Piłsudskiego do 

Warszawy dla zorganizowania tam 
„Związku Walki Czynnej". W trak- 

cie wykonywania tego zadania zo- 

stał aresztowany i osadzony w Cy- 

tadeli warszawskiej. Po roku zapadł 

wyrok, skazujący go na 7 lat cięż- 

kiego więzienia. Karę tę odsiadywał 

w centralnej Rosji, w Orle, skąd go 

zWolniła dopiero rewolucja rosyjska 

w marcu 1917 r. Pracował następ- 

nie w Polskiej Komisji Likwidacyj- 

nej, oraz w Tow. Pomocy Ofiarom 

Wojny, z którego ramienia organi- 

zował w Mińsku powrót uchodźców 

polskich do kraju. * 

W maju 1918 r. przybył z Miń- 

ska do Warszawy, a po powrocie 

Komendanta Piłsudskiego stanął 

odrazu przy jego boku jako najbliż- 

szy współpracownik. W |-ym rządzie 

Moraczewskiego objął stanowisko 

podsekretarza stanu w Min. Pracy i 

Op. Sp. i zajmował je aż do lata 

r. 1920. Wstąpiwszy do wojska i 

mając jedną z pierwszych w „Strzel- 

cu* szarżę oficerską, objął dowódz- 

two kompanji w 201 pułku piechoty, 

biorąc udział w odparciu najazdu 

bolszewickiego. Tu poraz pierwszy 

los zbliżył min. Prystora z obecnym 

kolegą w gabinecie, min, Staniewi- 

czem, który w innym bataljonie te- 

goż pułku również dowodził kom- 

panją. Przydzielony następnie do 

sztabu gen. Żeligowskiego, po zaję- 

ciu Wilna objął obowiązki Gener. 
Adjutanta Nacz. Dowódzcy Wojsk. 

Litwy Środk. Tu znów jednym z je- 

go podwładnych był obecny min. 

Staniewicz, który kierował kancela- 

rją wojskową. W styczniu 1921 r., 

po skasowaniu Dep-tu Spr. Zagran. 

Litwy Środk. została przy gen, Że- 

ligowskim utworzona kancelarja cy- 

wilna, której szefem został kpt. Pry- 

stor. Po przyłączeniu Wileńszczyzny 

do Polski, kpt. Prystor zajął stano- 

wisko szefa oddziału Va Biura Ści- 

słej Rady Wojennej, a po usunięciu 

się Marsz. Piłsudskiego do życia 

prywatnego, został mianowany ko- 
mendantem P. K.U. Wilno. Na tem 

stanowisku zastał go przewrót ma- 

jowy. Wezwany do Warszawy przez 

Marszałka płk. Prystor został pono- 

wnie jednym z najbliższych jego 

współpracowników, początkowo ja- 

ko oficer do zleceń, a następnie 

jako szef gabinetu Gener. Insp. Sił 

Zbrojnych. 

Niedługo przed zmianą rządu zo- 

stał mianowany szefem Biura |'erso- 

nalnego Min-ra Spr. Wojsk. Z tego 

stanowiska został powołany do ga- 

binetu premj. Świtalskiego, gdzie 

objął resort Pracy i Opieki Społ., 

znany mu dokładnie oddawna z cza- 

sów, kiedy w ciągu półtora roku 

był w nim wiceministrem. W gabi- 

necie premj. Świtalskiego znów po- 

raz trzeci spotkał się min. Prystor 

przy wspólnej pracy z min. Stanie- 

wiczem, 

Na szczególne podkreślenie 

sługuje to, że w obu wypadkach, 

kiedy losy Wilna w ciągu ostatnie- 

go I0-lecia się ważyły, min. Prystor 

natychmiast stawał jeden z pierw- 

szych do szeregu tych ludzi, którzy 

najbliższy udział brali w- działaniach 

z wyzwoleniem Wilna związanych. 

W r. 1919 min. Prystor był jednym 

z nielicznych ludzi wtajemniczonych 

w plany Naczelnego Wodza, w któ- 

rych urzeczywistnieniu mu pomagał 

i przygotowywał grunt. 

Próbował pozyskać rząd kowień- 

ski dla wspólnego działania, delegu- 

jąc w tym celu dwóch działaczy wi- 

za- 

leńskich do Kowna. Kiedy marsz 
na Wilno został zdecydowany wziął 

jako wiceminister Pracy i Op Społ. 

urlop i wyruszył do Wilna w sztabie 

gen. Rydza-Śmigłego. W r. 1920-m 

min. Prystor brał najbliższy udział 

w wypadkach. które zakończyły się 

zajęciem Wilna przez gen. Żeligow- 

skiego, przy którego boku pozosta- 

wał przez cały czas, aż do jego us- 

tąpienia, kierując całą akcją polity- 

czną, która po przezwyciężeniu 

wielkich trudności i przeszkód po 

półtorej roku zakończyła się zwoła- 

niem Sejmu wileńskiego. Min. Pry- 

stor jest odznaczony krzyżem „Vir- 

tuti Militari“, krzyżem Walecznych 

i komandorją orderu „Polonja Res- 

tituta". Ożeniony jest z wilnianką, 

p. Janiną Bakunówną. 

* * 
* 

Prof. dr. Witold Stamtewicz, od 
26.VI 1926 r. nieprzerwanie piastu- 
jący tekę Ministra Reform Rolnych, 

urodził się w Wilnie w r. 1888. Po 

ukończeniu ll go gimnazjum wileń- 

skiego w r. 1906 ze srebrnym meda- 

lem, studjował nauki filozoficzne 

i przyrodnicze na uniwersytecie Ja- 

giellońskim w Krakowie, gdzie w 

r. 191] uzyskał stopień doktora filo- 

zofji, jednocześnie słuchając wykła- 

dów na Studjum Rolniczem. Następ- 

nie udał się dó Monachjum, gdzie uzy- 

skał stopień dyplomowanego agro- 

noma, studjując jednocześnie ekono- 

mikę rolniczą u prof. Lugo Breutano. 

Po odbyciu kilku podróży nauko- 

wych po Francji, Niemczech i Wło- 

szech, wrócił w r. 1913 do kraju 

i osiadł na wsi, prowadząc gospo- 

darkę w majątkach Zielonpol i Gi- 

nejciszki w pow. Trockim, a zara- 

zem biorąc żywy udział w miejsco- 

wej pracy społecznej. W r. 1914 zo- 

stał wybrany do Rady Wileńskiego 

Tow. Rolniczego i kierował jego 

biurem aż do jesieni 1915 r. Oku- 

„pację niemiecką przebył na wsi, pro- 

wadząc swe gospodarstwo, organi- 

zując szkolnictwo polskie (przeszło 

60 szkół), będąc członkiem Komi- 

tetu Polskiego w Wilnie. Już w r. 1918 

pracował w P. O. W., jako komen- 

dant na powiat Trocki. W listopa- 

dzie tegoż roku wstąpił do wojska 

i brał udział w wyprawie na Wilno. 

Nadmienić trzeba, iż już w r. 1914 

min. Staniewicz opowiedział się za 

akcją legjonów Piłsudskiego, wy- 

stępując na zebraniu w redakcji 

„Kurjera Litewskiego" 
nawoływaniom ś. p. Balickiego de 

poparcia t. zw. „Legjonu Pulaw- 

skiego". Zbliżywszy się następnie z 

miejscowymi działaczami niepodle- 

przeciwko 

glošciowymi, „rozpocząl organizacyj- 
ną działalność na terenie swego 

powiatu, co go naraziło na interno- 

wanie w miejscu swego zamieszka- 

nia Szef Sztabu Samoobrony Wi- 

leńskiej polecił mu w grudniu 1918 r. 

przeprowadzenie mobilizacji w pow. 

Trockim. Większa część zorganizo- 

wanego przez min. Staniewicza, od- 

działu dotarła szczęśliwie do Ostro- 

wia i Zambrowa. W maju 1919 г. 

po wyreklamowaniu z wojska min. 

Staniewicz został mianowany Sta- 

rostą Trockim i pozostawał na tem 

stanowisku do lipca 1920 roku, kie- 

dy wstąpił ponownie do wojska na- 

razie jako podoficer, następnie po 

nominacji na podporucznika jako 

dowódca w 201 p. p. 

W ciągu kampanii jesiennej został 

ranny pod Poprocią Kościelną, oraz 

odznaczony orderem „Virtuti Mili- 

tari" i Krzyżem Walecznych. Po 

rezejmie z bolszewikami został przy- 

dzielony do Nacz. Dow. Wojsk Lit- 

wy Środk., początkowo jako oficer 

Il-go Oddziału, a następnie aż do 

zwolnienia z wojska w styczniu 

1922 roku jako Szef Kancel. Wojsk. 

gen. Żeligowskiego. Jako poseł do 

Sejmu wileńskiego nie przyjął wy- 

boru do Sejmu Ustawodawczego, 

pragnąc poświęcić się pracy nauko- 

wej. Mianowany starszym asysten- 

tem przy katedrze Ekonomji rolni- 

kompanii 

czej na wydz. prawa U. S. B. habi- 

litował się w r. 1923 z polityki agrar- 

nej przy Szkole Głównej Gospod. 

Wiejsk. w Warszawie, poczem jako 
docent wykładał przez 2 lata usta- 

wodawstwo i politykę agrarną w 

Wilnie, prowadząc jednocześnie ad- 

ministrację w dzierżawionym majątku 

żony Wersoka w pow. Lidzkim, 

ponieważ do własnego gospadar- 
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Pusiedzenie komisji transferowej. 

PARYŻ, 25.IV (Pat). Wczoraj po południu odbyło się posiedzenie 
komisji transferowej pod przewodnictwem Parkera Gilberta O posiedzeniu 

Przechadzka Marsz, Piłsudskiego. 
(Tel. od wł, kor, z Warszawy). 

Marszałek Piłsudski odbył wczo” 

raj dłuższą przechadzkę po parku 

Belwederskim. Marszałek z wielkiem 
zainteresowaniem oglądał wiosenne 

roboty, prowadzone w ogrodzie. 

Zjazd dowódców okręgów 
korpusów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj przybyli do Warszawy 
wszyscy dowódcy okręgów korpu- 

sów pod przewodnictwem wieemin. 
gen. Konarzewskiego. W  minister- 
stwie spraw wojskowych odbyła. się 
długa konferencja. W dzisiejszej ob- 
radzie dowódców D. O. K. weżmie 
udzał najwyższy zwierzchnik siły 
zbrojnej państwa p. Prezydent Rze- 

czypospolitej, ; 

Jak się dowiadujemy, na wczo- 
rajszej konferencji zdecydowano 

przyśpieszyć akcję budowy domów 
wypoczynkowych dla oficerów, na 
co min. spraw wojskowych udzieli- 

ło znacznych subwencyj. 

Marszałek Daszyński wyjeżdża 
zagranicę, 

(Teł, od wł, kor, z Warszawy). 

W dniu wczorajszym po kilku 
dniach choroby powrócił do zdrowia 
marszałek Sejmu Daszyński i objął 
normalne urzędowanie, przyczem 
przyjął na audjencji min. spraw we- 
wnętrznych gen. Składkowskiego. 
Pan marszałek Daszyński w niedłu- 
gim czasie wyjeżdża na dłuższy od* 
poczynek zagranicę, 

komisji nie wydano żadnego komunikatu urzędowego. Jednakże panuje 
przekonanie, iż zajmowano się rozpatrywaniem sytuacji Banku Rzeszy 
w związku z uwydatniającym się ostatnio znacznym odpływem złota 
i dewiz,gktory zwiększył się jakoby do tego stopnia, iż zapas złota w Banku 
Rzeszy jest podobno bliski spadku poniżej wymaganego prawnie poziomu. 
Miarodajne koła finansowe wskazują, iż tego rodzaju sytuacja spowodo- 
wana jest nieprzejednanem stanowiskiem Schachta na konferencji rzeczo- 
znawców, które doprowadziło do wycofywania wkładów przez banki 
zagraniczne. 

PARYŻ, 25.IV (Pat). Komunikat ogłoszony przez ' Parkera Gilberta 
stwierdza, że komisja transferowa nie poczyniła Schachtowi żadnych przed- 
stawień w sprawie stopy dyskontowej Banku Rzeszy. Pozatem komunikat 
zaznacza, że podobnie jak każdego miesiąca komisja upoważniła do czy- 
nienia przelewów na rachunek odszkodowań. 

Konferencja rozbrojeniowa. 

GENEWA, 25, IV. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu komisji rozbro- 
jeniowej rozwinęła się żywa dyskusja nad propozycją niemiecką zakazu 
rzucania bomb z aeroplanów i aerostatków podczas wojny. 

Bernstorffa przeciwstawili się liczni delegaci, delegata niemieckiego hr. 
Argumentacji 

Delegat angielski stwierdził, że wniosek niemiecki jest bezprzedmiotowy, 
ponieważ wogóle prawo międzynarodowe zakazuje prowadzemia wojny w 
sposób, szkodzący ludności cywilnej, aczkolwiek, jak wielka wojna wyka- 
zała, zakaz ten nie miał praktycznych skutków. 

W imieniu delegacji polskiej przemawiał minister Sokal, stwierdzając 
że chociaż całkowicie podziela zasady, 
może jednak głosować za propozycją niemiecką, uważa bowiem, 
chodzi o zakaz tego lub innego sposobu prowadzenia wojny, 
kaz samej wojny. Zakaz ten zawarty jest w pakcie Kelloga. 

bronione przez Bernstorffa, nie 
że nie 

lecz o za” 
Wniosek 

polski poparty został stanowczo przez delegata francuskiego oraz delegata 
greckiego. Na wniosek Politisa uzupełniono odpowiedź negatywną wię- 
kszości delegatów uwagą, że delegacje, odrzucając propozycję niemiecką, 
oświadczają, iż bynajmniej nie uznają za dopuszczalne bombardowanie 
ludności cywilnej. 

GENEWA, 25. IV. Pat. (Szwajcarska agencja telegraficzna). Przygo- 
towawcza komisja konferencji rozbrojeniowej odrzuciła wniosek r. Bern- 
storffa w sprawie rozpoczęcia szczegółowego ograniczenia sił lotniczych. 
Na wniosek delegata Stanów Zjednoczonych Gibsona przesunięto na czas 
późniejszy rozważenie sprawy, czy ma być ograniczony również materjał 
lotniczy, znajdujący się w rezerwie i w magazynach. 

"dach Bloku. 

Zebranie posłów i senatorów 
grapy regjonalnej B. B. w 

Krakowie, | 
KRAKÓW, 25. IV. (Pat.) Dziś 

odbyło się w ratuszu krakowskim 
zebranie posłów i senatorów grupy 
regjonalnej B. B. z woj. krakowskie- 
go w obecności posła płk. Sławka, 
prezesa klubu B. B. W zebraniu 
wzięło udział: W charakterze gościa 
przybył p. woj. Kwaśniewski. Pre- 
zes Sławek zagaił zebranie, oznaj- 
miając, że kierownictwo krakow- 
skiej grupy regjonalnej B. B. objął 
prezydent m. Krakowa inż. Rolle w 
miejsce ustępującego dr. Dybow- 
skiego. 

Następnie prezes klubu wygłosił 
dłuższy referat o obecnem położe- 
niu politycznem i aklualnych zada- 

W dyskusji, w której 
zabierali głos prawie wszyscy obec- 
ni, poruszono szereg zagadnień z 

dziedziny interesów gospodarczych 
wsi i miasta, w szczególności war- 
stwy pracującej. Sytuację zagranicz- 
ną omówił pos. Dybowski, poczem 
przez aklamację uchwalono rezolu- 
cję następującej treści: 

Należy stwierdzić, że jeden z u” 
stępów memorandum  przedstawi- 
ciela Rzeszy niemieckiej w komisji 
odszkodowawczej w Paryżu, mó* 
wiący o rewizji granic wschodnich, 
wprowadza element miepokoju w 
politykę międzynarodową. Grupa 
regjonalna posłów i senatorów B.B. 
z woj. krakowskiego wyraża zdecy- 
dowaną pewność, że jednolita 
opinja polska bez wahania i bez 
zastrzeżeń poprze spokojną i rze” 
czową politykę p. ministra spr. zagr. 
Zaleskiego, która stojąc niezłomnie 
na straży postanowień traktatów 
„międzynarodowych i interesów Рай- 
stwa Polskiego, dąży do utrzymania 
równowagi i pokoju w śr Europie. 

96 (1441) 
  

stwa, które pozostało w Litwie Ko- 

wieńskiej, powrócić nie mógł. 

Wykładając w uniwersytecie min. 

Staniewicz brał bardzo czynny u- 

dział w życiu społecznem, redago- 

wał „Tygodnik Rolniczy”, był wice- 

prezesem Związku kółek rolniczych 

Ziemi Wileńskiej, sekretarzem ge- 

neralnym Towarz. Przyjaciół Nauk, 

wiceprezesem Centrali Stowarzyszeń 

handlowych, członkiem Rady Eko- 

nomicznej etc. W r. 1925 odbył 

znów podróż naukową do Szwaj- 

carji i Włoch, a po powrocie do 
kraju, nie porzucając wszystkich 
poprzednich prac objął ' redakcję 
działu gospodarczego w „Kurjerze 

Wileńskim", którą kierował aż do 

powołania go w czerwcu 1926 r. na 
stanowisko Ministra Reform Rol- 

nych, które obecnie zajmuje. Już 

będąc ministrem objął katedrę ad- 

ministracji rolniczej na Politechnice 

Lwowskiej, a ostatnio, pomimo kon- 

kurencji Uniwersytetu Poznańskie- 

go, przeszedł na katedrę ekonomii 
i polityki agrarnej na organizującem 
się studjum rolniczem w Uniwersy- 
tecie Wileńskim. Min. Staniewicz 
ogłosił pozatem szereg prac z dzie- 
dziny ekonomiki, rolnictwa i poli- 
tyki, oraz ogłaszał artykuły w licz- 
nych czasopismach naukowych i 
dziennikach politycznych. Ożeniony 
jest z wilnianką, p. Eugenją Sumo- 
rokówną, córką znanego i zasłużo- 

nego działacza społecznego, a do 
niedawna Prezesa Wileńskiego Są- 
du Apelacyjnego, p. Restytuta Su- 
moroka. 

Rze 

Taki jest przebieg dotychczaso- 
wego pracowitego, żywota dwóch 
ministrów Rzeczypospolitej, rzetel- 
nych obywateli kraju naszego. Są 
oni obaj ludźmi w sile wieku i nie 
zawiedziemy się niechybnie, jeżeli 
będziemy oczekiwali, że i w swej 
dzisiejszej i przyszłej pracy przy- 
sporzą oni wiele pożytku i dobra 
zarówno dla całego państwa jak i 
dla swej najbliższej ojczyzny. 

CZOP 
AE AO, 

"Przed paru dniami byliśmy Świadkami 
zgoła niecodziennego jak na normalne sto- 
Buuki polityczne zjawiska Ma ono swoją hi- 
storję, bez której przypomnienia trudno 
byłoby je należycie ocenić | 

W ciągu ubiegłych trzech lat P, Re- 
daktor naczelny „Słowa* wielokrotnie w 
swoich artykułach atakował ówezesnego 
premjera, względnie wicepremjera profescrą 
Bartla, bądź użalając się, że Marszałek Pił- 
sudski takiemu (tu użył p. Cat określeń któ- 
rych szanujący się publicysta nie używa) 
powierzył po przewrocie ster rządów, bądź 
oświadczając bezpośrednio prof. Bartlowi, 
że fakt sprawowania przezeń obowiązków 
szefa rządu niesłusznie uważa za rzeczywi- 
stość, bądź też zarzucając mu hamowanie 
niezbędnego, zdaniem p. Cata, przyśpiesze- 

nia oktrojowania nowej Konstytucji, 
Prof. Bartel, dopóki był premjerem, nie 

reagował oczywiście na wszystkie te wy” 
stąpienia, Dopiero po złożeniu SWego urzę+ 
du, w wywiadzie z „Il. Kurjerem Krakow- 
skim" zakwalifikował czerpane z kałamarza 
zapowiedzi o nowym zamachu stana jako 
ržeozy szkodliwe dla paostwa. Ten passus 
wywiadu, do którego wspołpracownik „Il. 
Kur. Krak.* dodał komentarz, że odnosi się 
on do p. posłą Mackiewicza, skłonił tego 
ostatniego do napisania polemicznego arty - 
kulu p. t. „Z wyładowanym akumulatoram* 
(„Słowo*z dn. 23 b. m.). 

Nie zamierzamy wchodzić w meritum 
tego artykułu, w którym podrażniony tem- 
perament polemiczny p. Cata walczy o pal- 
mę pierwszeństwa z brakiem poczucia umia- 
„uj niezwykłą pochopnością do dosadnych 
porównań. Notujemy, jedynie z najwyższym 
podziwem fakt zwrócenia się jednego z ро- 
słów klubu popierająeego rząd do b. premje- 
ra, nłezwykie na tem stapowlsku zasłużo- 

nego, członka togoż klubu popierającego rząd 

do byłego premjera, niezwykle na tem sta- 

nowisku zasłużonego, członka tegoż klubu, 

obdarzonego przez cały czas pełnienia swych 

obowiążków jak również po ich złożeniu, peł- 
nem wyjątkowem zaufaniem najwyższych 

czynników państwowych, w formie tak da- 
lece odbiegającej od tej. jaka może być w 
stosunku do podobnych ludzi zastosowana, 

Powtarzamy: zjawisko jest bardzo nie- 
codzienne—i to w sensie wybitnie ujemnym. 

Jak widać, wezwasie do większej rozwagi 

nie znajduje, niestety u p. Cata żadnego 

oddźwięku 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Zebranie okręgu wileńskiego Związku rewizyjnego społdz. roln. 

W dn. 15 i-16 kwietnia r b od- 

było się w Wilsie zebranie delega- 
tów spółdzielni, zrzeszonych w okrę- 
gu wileń kim Zw ązku rewizyjnego 
spółdzielni rolniczych. W zebraniu 

wzięło udział zgórą 140 o-ób. Dele- 
gaci reprezentowali sto kilkanaście 
spółdzielni. 

Porządek obrad zebrania obejmo- 

wał sprawy następujące: 1) referat 

p. Rudziūskiego dyr. zjednoczenia 
Związków spółdzielni rolniczych 

„Zoeczenie spółdzielczości dla Psń- 

stwa”. 2) sprawozdanie z działalności 

okręgu, 3) działowe posredzenia Kas 

Stefczyka, „Rolników* i spółdzie'ni 

mleczarskich, 4) zatwierdzenie wnio- 

sków dzisłowych i wyborów do ra 

dy okręgowej, 5) wybory delesatów 

na walne zgromadzenie Związku w 

Warszawie. 
J.k wynka z przedstawionego 

sprawozdania liczba spółdzielni w r. 

1928 wzrosła z 240 do 34 z czego 

przypadało na poszczezólne woje- 

wódziwa: wiieńscie 186, nowogrodz- 

kie — 177 i białostockie (pow gro- 

dzieński i wołkowyski) 29 spółdzielni" 

Dorobek kilkoletniej pracy spół- 
dzielni zrzeszonych w okręgu wy- 
raża się w następujących liczbach: 
członków 107000, fundusze własne 
zł 38.600.000 ogólny fundusz obro- 
towy około 19000000.—95 proc. człon- 
ków stanorią rolnicy. 

W drugiej. połowie roku spra- 
wozdawczego Okręg zwrócił Szcze- 
gólną uwagę na dokształcenie pra- 
cowników spółdzielni drogą urządze- 
nia szeregu kursów dla rachmistrzów 
i członków zarządów. Ogółenr kursy 
przesłuchało 187 osób 

Dod+tnie wyniki dały zjazdy po- 
wiatowe spółdzielni, zrzeszonych w 
Okręgu, urządzone w 16 powiatach. 
Na zjazdach tych dużo uwagi po- 

święcono współpracy wszystkich spół- 
dzielni rolniczych. 

Rozwój spółdzielni mleczarskich, 
zrzeszonych w Okręgu za lata 1926— 
1928 ilustruje poniższe zestawienie: 

1926 r. 1927 T. 1928 r. 

liczba mleczarni . . - - - - 10 47 108 

4 OZłonkÓw =:.,4 e s * 798 4.311 10.763 

przerob. mleka litrów . . . 1.69?.449 38.113.680 + około 8.850.000 

wypłacono i 'stawcom . 133.725 619.'92 1.780.000 

Gdy w 1926 roku 10 spółdzielni 

przeroniło szem 1 692.449 | trów mle- 

ka, to w roku 1928 jedna tylko spół- 

dzielnia w Tupa szczyźnie (pow. wi- 

lejski) łącznie z b filjąswoją w Nie- 

staniszkucu przerobiła lit Ów 736 000. 

Już w 1929 r. Okręg Zorganizu- 

wał, w W nie I kurs jajezarstwa na 

wileńszczyźnie, który  wysłuchało 

12 osob. 

0 :6lny obrót spółdzielni rolniczo- 

handlowych, zrze-zonych w O:ręgu 

wyniósł w 1928 r. zł. 7.666 000, w 
1927 r. był zł. 4.680 004, 

Poza Kasami Stefczyka, spółdziel- 

niami rolni*zo-handlowemi i mile- 

czarniami Okręz zr”eszał 4 spėldziel- 

nie Iniar-k'e, wocars+4 1 1 го!- 

niczo-budowW aną. 
Przedmiotem spółdzielni Iniar- 

skich jest przeróbka słomy lnianej 
na włókno i sprzedaż go z p' minię- 
ciem prywatnego pośrednictwa. 

Praca Okręgu prowadzona jest w 
ści-łem porozumieniu z organizacja- 
mi Kółek rolniczych, działającemi na 
terenie 

Zebranie przyjęło szereg wnios- 

ków m. in. w. sprawach: zwalczania 
lichwy pieniężnej na wsi, wzmocnie- 
nia łączności między spółdzielniami 
rolniczemi, instytutu mleczarskiege, 
hodowlanych, małych wirówek, spół- 
dzielczej zbiórki |aj, współpracy z 
organizacjami rolniczo oświatowemi. 

W/+ nowego statutu — rada о- 
kręgowa w Wilaie składa się z 12 
członków i 6 zastępców. — Z 12 
członków rady okręzowej wchodzi 
do rady głównej Związku 4 osoby, 

  

KRONIKA KRAJOWA. 

— Wz owiene ruchu na polskim 

Bałtyku. Wstrzymany wskutek  nie- 

odpowiednich warunków  atmosfe- 

rycznych ruch emigracyjny z por- 

tów polskich na wybrzeżu bałtyc 
k'em został obecnie wznowiony. 
Buigranci polscy, zmuszeni przed- 
tem udawać się drogą lądową do 

zachodnio europejskich portów są 

obecnie kierrwani drogą nOrmalną 

wprost z wybrzeży polskich. (—) 

KRONIKA SKARBOWA. 

— Nakazy płatncze na rok 1929 

zostały już rozesiane. Ze względu na 

to, że podatki zostały znacznie 
zwiększone, onegdaj odbyło się ze- 

branie kupców i rzemieślników Ży- 

dów, na którem szczegółowo 0ma- 
wiano krytyczną sytuację płatników, 

— Roztoženie na raty podatku do- 

chodowego. Jak już w swoim czasie 

podawal śmy, do dnia 1-go maja 

wszystkie osoby podlegające o0po- 

datkowaniu od dochodu winny zło- 
Żyć do właściwych nrzędów skarbo- 

wych zeznania o dochodzie, przy- 
czem tytułem zaliczki mają wnieść 

połowę przypadającego od nich na 

mocy zeznania podatku. 
Szereg organizacyj gospodarczych 

i społecznych zwrócło się do mini- 

sterstwa skarbu z prośbą o rozłoże- 

nie tej zaliczki na dwie równe raty. 
Jak się dowiadujemy, minister- 

stwo jest skłonne z+dośćuczynić tej 

prośbie i dziś lub jutro ma wydać 
odpowiednie zarząszenie w tej spra- 

wie. (—) 

Z CAŁEJ POLSKI 
— 16-go maja r. b. nieodwołalne 

otwarcie ?. W. K. Wbrew tu i ów- 

dzie pojawiającym się pogłoskom, 

r ri iii RZE KCZOKEDWCOZIECK 

Hopnanierie 0 Dalekytch. 
(V 36-tą rocznicę Śmierci Franciszka 

Dalewskiego). 

II. 

Zapał młodzieży, chęć dochodze- 

nia swych praw z bronią w ręku, 

pociągnęła wodzów i spisek, odkry- , 

ty przez jakąś nieostrożność w strasz- 

liwy sposób był stłumiony. Napełni- 

ło się więzienie u Dominikanów. 

Z niego wyszli na Sybir do kopalni 

Nerczyńskich w „Katorgę“ skazani: 

obaj Dalewscy, Franciszek i Alexan- 

der, Florjan Danowski, który był 

pędzony przez „stroj“ tj. 2000 pałek 

dostał, Michał Bokij, (3000 pałek), 

Ludwik Uklejewski (2000 pałek), 

Skrzetuski, (1500 pałek), Dobkiewicz 

(2000 pałek). Straszne te. hańbiące 

i potworne egzekucje, których żaden 

człowiek by nie wytrzymał, żeby 

nie to, że żołnierze, ustawieni w dwa 

rzędy do bicia biegnącego pomiędzy 

ich szeregami nagiego skazańca, nie 

za każdym razem trafiali, czy to 

z litości, czy z powodu szybkiego 
przelotu, pozostawiały jednak poła- 

mane kości, i głębokie blizny na ca- 

niepozbawionym często złośliwych 
tendeneyj, komunikuje się iż zgod- 
nie z dawną zapowiedzią, Powszech- 
na Wystawa Krajowa otwarta bę- 
dzie nieodwołalnie 16-g0 maja 1929 
r. o godz 10ej rano. Otwarcia: do- 
kona P. Prezydent Rzeczypospolitej 
w otoczeniu całego rządu. 

  

Gietda warszawska 2 dn. 25,IV.bh m. 

WALUTY i DEWIZY: 

Holandja . 2 358,42—357,52 

Londyn ё 43,281/,—43,18 

Nowy Jork $ 8,90—8 88 

Рагуй . .84,86'/,—34,78 
Praga ъ 26,391/, — 26 33 

Szwajcarja + 171,70 171,27 

IEGGŃ se 125,29—124.08 

włochy . —. » у 46,74—46,63 

Naczelna rada adwokacka 

u P. Prezydenta. 
WARSZAWA, 25.1V, (Pat). Dziś 

o godzinie 1li-ej przedstawiła się 

Panu Prezydentowi Rzeczy pospolitej 

na Zamku nowoobrana rada naczel- 
na adwokacka z panem prezesem 
rady mecenasem Kvnicem na czele. 

  

Przeciwko walce klasowej 

w szkołach powszechnych. 
Ludowy komisarjat oświaty Z.S. 

R. R. rozesłał do wszystkich szkół 

początkowych okólnik, zakazujący 

wydalania i pozbawiania praw dzieci, 
których rodzice nie pochodzą z kla- 

sy robotniczej lub włościańskiej O- 

kólnik ten spowodowany został ma- 
sowym wydaleniem ze szkół i szy- 
kanowaniem dzieci t. zw. „nie pro- 

letarjackiego pochodzenia". 

łe życie, a miesiące całe cierpień 

fizycznych. 
Na Syberji wygnańcy, po strasz- 

nej podróży piechotą w kajdanach. 

po amnestjach wydobyci z katorgi 

na „posilenie" zajmowali się: lekcja- 

mi, wyrobem skór, mydła, polowa- 

niem później, gdy im broń dano. 

Trzymali się razem w ciągłem bra- 

terstwie i wzajemnych usługach. 

Wrócili mniej więcej wszyscy 

w latach 1858, 59 r. i... zaraz zaczęli, 

niepoprawni bohaterzy! Spiskowač 

znowu. 
Dalewscy dostali pracę, jak i spo- 

ro ich kolegów, we francuskiej kom- 

panji budującej kolej petersbursko- 

warszawską. Otoczeni ogólnym sza- 

cunkiem, miłością i poważaniem, 
mieli wielki wpływ na otoczenie. 

O Franciszku pisze Giejsztor w swych 

Pamiętnikach: „Nie zwątpił nigdy 

o przyszłości, bo ją w sercu nosił, 

pamiętał na wygnaniu o jednem, 

o swej rodzinnej ziemi. Przy całej 

gorączce uczucia cechował Francisz- 

ka rozwaga, zimny rozsądek, to co 
poetyczne pojmie ukocha, ale wy- 
bierze to co praktyczne. Zawsze 

pracuje nad sobą, a nigdy o sobie 

nie myśli, swego przekonania za nic 

nie odstąpi... Postać to zadziwiają- 

L URL K 

Przedstawiciel Polski na odsło- 
niącia pomnika A. Mickiewicza. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że oficjalnym 

przedstawicielem rządu polskiego, 

na uroczystości odsłonięcia pomnika 
Adama Mickiewicza w Paryżu, bę- 
dzie min. sprawiedliwości Car, zaś 
udający się jednocześnie do Paryża 
dyr. departamentu Potocki będzie 
reprezentował jedynie ministerstwo 

oświaty. 

Zaprzysiężenie nowego prezesa 
Banku Polskiego. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

W driu wczorajszym P. Prezydent 

Rzplitej odebrał przysięgę od no- 

womianowanego prezesa Banku Pol- 

skiego p. Wróblewskiego, który w 

dniu wczorajszym objął urzędo- 

wanie. 
Dowiadujemy się ze źródeł do- 

brze poinformowanych, że dotych- 

czasowy wiceprezes Banku Polskie” 

go p. Młynarski, po upływie swojej 

kadencji na stanowisku wicem. preze- 

sa Banku, która skończy się we wrześ- 

niu, nie będzie reflektował na dal- 

sze utrzymanie swego stanowiska. 

Zoliżenie polsko-łotewskie. 

RYGA, 25/IV (Pat). W dniu dzi- 

siejszym przybyli do Rygi przedsta- 
wiciele warszawskiego związku przy- 

jaciół zbliżenia polsko łotewskiego. 

Przybyłych powitali na dworcu w 

Rydze przedstawiciele ministerstwa 
spraw zagranicznych, poselstwa pol- 

skiego w Rydze i ryskiego związku 

zbliżenia łotewsko-polskiego. W dniu 

jutrzejszym goście polscy podejmo- 

wani będą śniadaniem przez zwią- 

zek zbliżenia łotewsko polskiego, wie- 
czorem zaś na ich cześć charge 

d'affaires Łubieński wydaje w salo- 
nach poselstwa raut. 

2 komitetu Ligi Narodów do 
zwalczania handlu kobietami, 
GENEWA, 25. IV (Pat). Komi- 

tet Ligi Narodów do zwalczania han 
dlu kobietami i dziewczętami zakoń- 
czył dziś badanie zagadnień, znajdu- 
jących się na porządku dziennym 
obrad ósmej sesji. : 

Na następnej sesji, która odbę- 
dzie się w roku przyszłym, komitet 
zajmie się przedewszystkiem przy- 
gotowaniami do międzynarodowej 
konferencji dla zwalczania literatury 
pornograficznej. Komitet postanowił 
przeprowadzić badania nad sprawą 
handlu dziewczętami w tych krajach, 
gdzie tego jeszcze nie dokonał, a w 
szczególności na Wschodzie. 

Burza w organizacji prohibi- 
cyjnej. 

WASZYNGTON, 25. IV. (Pat), W 
głównej kwaterze orzanizacji prohi- 
bicyjnej wybuchła prawdziwa burza 
na wiadomość o tem, że na okrę- 
tach amerykańskich, wykupionych 
niedawno od rządu amerykańskiego 
przez prywatnych kapitalistów no- 
wojorskich, zniesiona będzie prohi- 
bicja. Dyrekcja linji okrętowych 
zdecydowała się na pogwałcenie u- 
stawy ze względu na to, że okręty 
ich pozbawione trunku nie mogły 
rywalizować z okrętami francuski- 
mi, angielskiemi i włoskimi. Liga 
prohibicyjna domaga się od rządu, 
aby ostro wystąpił przeciwko temu 
„zbrodniczemu zamachowi*. 

KAZIMIERZ 

  

zawiadamia z żalem 
Generalna Reprezentacja Samochodów 
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zmarł dnia 23 kwietnia r. b. 

O niepowetowanej stracie nieodżałowanego Wspólnika i Kolegi 

ВЕ ол К 

Ludzie którzy kierują losami świata, 
Kilka rozmów z współezesnemi znakomitościawi pslitycznemi Europy. 

Dziennikarz hiszpański Andreas Ro” 

wesz, redaktor polityczny dziennika 

A. B. C. przeprowadził szereg wywia- 

dów z wybitnymi mężami stanu Eu- 

ropy. Wprawdzie ci wielcy mężowie 

wypowiadają się wobec 

dziennikarza hiszpańskiego w kwest- 

jach zasadniczych, mimo to jednak 

przytoczone poniżej wywiady ukazują 

nam sylwetki psychologiczne ludzi, 

którzy kierują losami świata. 

stanu nie 

I. Musselini i Primo de Rivera. 

Wielu ludzi usiłowało znależć 
paralelę między Mussolinim a Pri- 
mo de Riverą. I ja zajmowałem się 
tym problemem, ale, pomimo iż o- 
bu dyktatorów znam bardzo dobrze, 
nie udało mi się zadania tego roz- 
wiązać, gdyż obaj politycy prócz 
metody rządzenia nie mają z sobą 
nic wspólnego. 

Dla zilustrowania różnicy pomię* 
dzy charakterami obu dyktatorów 
opiszę przedewszystkiem .sposób, w 
jaki po raz pierwszy przyjęty zo- 
stałem przez każdego z nich. Sze 
kancelarji cywilnej premjera Musso” 
liniego, markiz Paulucci de Calboli 
(obecnie przydzielony do Ligi Na- 
rodów), zameldował mnie zawczasu 
u dyktatora, tak że „duce* wiedział, 
iż za parę minut przekroczę próg 
jego gabinetu. Mimo to jednak, w 
chwili gdy wchodziłem do gabinetu, 
stał przed swem biurkiem z pozor- 
nem zainteresowaniem, wertując w 
jakiejś książce. Dopiero, gdy stanę- 
łem przed nim, odwrócił oczy od 
książki, i, udając jakby pewne zdzi- 
wienie, odrzucił głowę cokolwiek w 
tył, a równocześnie nerwowym ru- 
chem odłożył książkę, którą dotych- 
czas wciąż jeszcze trzymał w ręku. 
Następnie rozmawiał ze mną dość 
swobodnie, ale tonem  jakgdyby 
rozkazującym, głosem twardym i z 
groźnym wyrazem oczu. Nie sądzę 
jednak, by sposób, w jaki na począt- 
ku naszej rozmowy ze mną mówił, 
odzwierciadlać miał istotny charak- 
ter dyktatora. Nie sądzę tak już 
choćby dlatego, że pod koniec 
rozmowy Mussolini zapomniał wi- 
docznie o masce dyktatorskiej, ja- 
ką sobie na początku rozmowy na- 
łożył, i był wobec mnie niezmiernie 
uprzejmy, powiedziałbym nawet mi- 
ły. Jestem przekonany, że dykta- 

torska poza Mussoliniego nie jest 

naturalna, że jest ona rezultatem 

specjalnych „studjów* dyktatora, 
podobnie, jak i jego rozmaite ruchy 

„napoleońskie. Wiemy przecież dob" 

rze, że Mussolini nie w jednej rze” 
czy wzorował się na Napoleonie. 

Jaka olbrzymia różnica jest mię- 
dzy tą teatralną recepcją a prostem, 
aż nazbyt prostem przyjęciem, ja- 

kiego doznałem od Primo de Rivie- 

ry podczas mej pierwszej u niego 
wizyty. Dyktator Hiszpanii przyjął 
mnie w swym jednym pokoju, jaki 

ma do dyspozycji w gmachu mini- 

sterstwa spraw wojskowych. Był w 

częściowym negliżu, a w chwili, kie- 

dy wchodziłem do jego gabinetu, 
golił się. Przepraszał mnie bardzo, 
że przyjmuje mnie w pyjamie, ale 

właśnie zbudził się ze swej popołud- 
niowej drzemki i musi się bardzo 

śpieszyć, by zdążyć na czas do po- 
selstwa brazylijskiego, gdzie go za 
godzinę oczekują. Nadto musi jeszcze 
wziąć udział w kilku oficjalnych ak- 

tach, — nie pamiętam już, o jakich 

wspominał. A kilka minut po szó- 
stej widziałem go istotnie w salo- 
nach poselstwa wielkiej republiki 
południowo-amerykańskiej. 

ZDANOWSKI    

  

Il. wrodzona estrożneść Raymunda 
Poincarė 

Przyznaję otwarcie, že Raymun- 
da Poincarė bližej nie znam, sądzę 
jednak, że bardzo niewielu jesj ta- 
ich ludzi, którym udało się wgłąd- 

nąć nieco głębiej do tajemniczej 
jego duszy. Poincarć bardzo rzadko 
przyjmuje dziennikarzy, a wywiadów 
nie udziela nigdy. Miałem zaszczyt 
być przezeń przyjęty i odbyć z nim 
dłuższą rozmowę w jego gabinecie 
w gmachu ministerstwa skarbu 
(Louvre). 

Do tej chwili znałem Pincarć'go 
tylko z opowiadań, z fotografij i 
książek. Myślałem, że zobaczę ma- 
łego, suchego i niezbyt przyjemnego 
w obejściu starszego pana. Jakie 
było jednak me zdumienie, gdy 

przyjął mnie wprawdzie starszy pan, 
ale człowiek w obejściu niezmiernie 
przyjemny, o twarzy dobrotliwej, z 
ujmującym uśmiechem na ustach. 
Z widocznem zadowoleniem mówił 
o polityce zagranicznej, o między- 
narodowej sytuacji politycznej, o 
stosunkach  francusko-biszpańskich 
io wielu innych ciekawych spra- 
wach .Mówił przytem z jawną szcze- 
rością, co było prawdopodobnie na- 
stępstwem tego, iż przyrzekłem mu 
nie publikować szczegółów naszej 
rozmowy. Odniosłem podczas wizy- 
ty tej wrażenie, że Poincarć musi 
być człowiekiem niezmiernie sta- 
nowczym i upartym. Obiecał mi 
przy pożegnaniu, że na pamiątkę 
naszej rozmowy przysle mi swą fo- 
tografję z własnoręcznym podpisem. 
Dotrzymał słowa, dająctem samem 
dowód, iż ma dobrą pamięć i że 
jest człowiekiem, szanującym słowo... 

Ill. Briand — człowiex, który nic 
nie wie, ale wszystko rozumie. 

Kiedy po raz pierwszy ujrzałem 
Aristydesa Brianda w jego gabine- 
cie na Quai d'Orsay. miałem wra- 
żenie, że wchodzę do starego zna- 
jomego. Briand jest bowiem w rze- 
czywistości zupełnie taki sam, jakim 
go widzimy na rozmaitych fotograf- 
jach: długie włosy, zwisłe wąsy, po- 
niekąd złośliwe oczy. Robi wrażenie 
człowieka, namiętnie kochającego 
życie. Często słyszeć można zdanie 
(nie wiem, kto jest jego autorem, 
zdaje się, że Filip Berhelot), że 
„Briand nic nie wie, ale wszystko ro” 
zumie, a Poincarć wszystko wie, ale 
nic nie rozumie". Choć zdanie to 
ma w sobie sporą dozę prawdy, . 
krzywdzi ono jednak Poincare'ego. 
A czy krzywdzi ono i Brianda? Mó- 
wi się, że Briand cierpi na nieule- 
czalną chorobę, mianowicie lenistwo, 
że przez całe swe życie nie zdołał 
przeczytać dokładnie ani jednej 
książki , ani jednego dokumentu. 
Mówi się też, że Briand z całym 
spokojem weźmie laskę do ręki i 
opuści ministerstwo w chwili, kiedy 
upadnie rząd, którego jest człon- 
kiem. Przez cały czas swego mini- 
strowania nic nie napisał, nic więc 
po sobie nie będzie mógł w mini- 

sterstwie pozostawić. Czy legenda 

ta odpowiada rzeczywistości, czy 

jest tylko legendą, — nie wiem; w 
każdym jednak razie w słowach tych 
zdaje się tkwić sporo prawdy. Mogę 
z ręką na sercu powiedzieć, że na 
biurku Brianda nigdy nie widziałem 
książek, czasopism, lub aktów urzę” 
dowych. Mam wrażenie, że polityk 
ten nie ma najmniejszego pojęcia 
o tem, co to jest handel zagranicz- 
ny Estonji. Zato jednak potrafi zna” 
komicie mówić o konieczności po- 
koju między narodami, o ogranicze- 
niu zbrojeń, o braterstwiejnarodów — 
a wszystko to są sprawy, przy któ" 
rych głos serca, gestykulacja i siła 
słowa zastąpić mogą znakomicie głę- 
boką znajomość rzeczy. 

Koniecznem dopełnieniem Brian” 
da jest Mr. Filip Berthelot, sławny 
i faktyczny pan na Quai d'Orsay, 
człowiek, który znakomicie jest ob- 

znajmiony z umowami międzyna- 

NEUE DEEENENZEM | UODZEZDZOZEEKZNENMBA|  todowemi. Mówi się, że Briand bez 

wiadomem pochowane miejscu, może Los 705 tych tragicznych bra- 
ca prostotą". Od ławy szkolnej od- 
dany idei Niepodległości. 

Alexander żywszy, zapalony, wy- 
mowny, był brata towarzyszem i wy- 

kładnikiem jego idei. Zmarł w roku 

1862, przyjaciele położyli mu na 

grobie na Rossie kamień z napisem: 

Nieznękany niedolą uczniu Chrys- 

tusowy 

Wierny Mistrzowi sercem i posłusz- 
ny czynem 

Krtepiłeś swego ducha odważnemi 
słowy. 

Usgne ad finem. 

Przyszły wypadki r. 1863. Dalew- 

scy, Sierakowski, Danowski stają 

z innymi do apelu. Teraz do star- 

szego, seniora rodu, Franciszka przy- 

łączyli się Tytus i Konstanty, któ- 
rzy z uniwersytetu petersburskiego 

wrócili coprędzej do kraju. Tytus 

został pośrednikiem pomiędzy orga- 

nizacjami petersburskiemi, a wydzia- 

łem zarządzającym prowincjami Lit- 

wy i Wilnem. Franciszek i przyja- 

ciel ich Konstanty Kalinowski byli 
AWZ Nicam członkami tegoż wydziału. 

Niebawem wyśledzony, wydany, 
i uwięziony skazany na śmierć przez 

urawjewa, został rozstrzelany 30 
grudnia 1863 roku. Ciało jego w nie- 

  

na Górze Zamkowej: Czwarty brat 
tej niepospolitej w zasługach i bo- 
haterstwie rodziny Konstanty, ukoń- 

czywszy studja miernicze, osiadł w 
Kowieńskiem, a przy wybuchu pow- 
stania wstępuje do oddziału szwagra 
Sierakowskiego, wraz z trzema Giej- 

sztorami, dwoma Stengelmejerami 
i in. Po bitwie pod Birżami, tworzy 
własny oddziałek i walczy, zawsze 
spokojny, rozważny wśród gradu kul, 

nawet gdy rannych z placu boju 

unosi towarzyszy. Sam ciężko ranio- 

ny, zdaje dowództwo Żukowskiemu, 
przechodzi granicę, wraca po kilka- 

kroć, by ratować resztki swego od- 

działu. Z towarzyszami uchodzi na 

emigrację, pracuje z nimi w St. Gal- 

len w fabryce żelaza, potem zabez- 
pieczywszy im byt jedzie do Paryża 

i w księgarni W.Mickiewicza pracuje. 
W czasie oblężenia Paryża walczy 

w 6 bataljonie gwardji narodowej, 
uznanie i pochwały otrzymując od. 

zwierzchności. W 1872 r. 27 maja 

wskutek fałszywego doniesienia, że 
strzelano z domu, gdzie się znajdo-' 

wał, rozstrzelany sądem polowym 
w ogrodzie Luxemburskim, przez 
tych Francuzów, dla których życie 
naražal! 

ci był niemniej bohaterski i strasz- 

ny. Jako żonę Zygmunta Sierakow- 

skiego, wodza powstania na Litwie, 

po straceniu męża, na placu Łuki- 

skim, wiozą ją, ciężarną, na wygna- 

nie do Samary, gdzie już i matka 
z siostrami przebywała. Tam traci 

jedyne dziecko, córeczkę Zygmuntę, 
urodzoną w tak strasznych warun- 

kach. 
Po manifeście 1867 pozwolono 

jej zamieszkać w Warszawie z sio- 

strami i matką; wszystkie tam zmar- 
ły i pochowane. 

Tamże zmarł i Franciszek Da- 
lewski, który był w Wilnie areszto- 
wany w 1863 r. jako członek „wy- 
działu zarządzającego prowincjami 
Litwy" skazany ponownie na 20 lat 
katorgi, znów w kajdanach pieszo 
na Sybir idzie wraz ze starym towa- 
rzyszem broni i spisków Florianem 
Danowskim (też idącym znów na Sy- 
bir, po męczeniu dla wymuszania 

zeznań. Wieszano go trzy razy do 

utraty przytomności i u Dominika- 

nów więziono). Katorgę tę Dalewski 
odbył w Sierakowie. Następnie na 
mocy manifestu przebywał na osie- 
dleniu w Irkucku, wraz z towarzy* 
szami i przyjaciółmi. Wreszcie w 
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jego pomocy nigdy nie znalazlby 
drogi w labiryncie umów, układów 
i konwencyj. Nie wiem, czy twier- 
dzenie to odpowiada rzeczywistości, 
wiem jednak, że Berthelot jest jed- 
nym z najbardziej wykształconych 
ludzi, jakich w życiu swem spotka- 
łem. Jego wielka głowa zawierać 
musi w sobie niezwykle wielki mózg, 
a w oczach jego odžwierciedla się 
niepospolita inteligencja. Nie jest 
mówcą, a na wszelkie sprawy spo- 
gląda z niemiłosierną rzeczowością. 

IV. Józef Caillaux, czyli człowiek, 

który chciałby być dyktatorem. 

Kto chce być w dobrych stosun- 
kach z Józefem Caillaux, powinien 
zawsze tytułować go „panie prezy- 
dencie". Jego najmilszem wspom- 
nieniem są czasy, kiedy piastował 
zaszczytny urząd premjera, a dziś 
jeszcze cierpi on nie tyle na skutek 
świadomości, że „siedział”, ile na 
skutek daleko gorszej jeszcze świa- 
domości, że nigdy już nie będzie 
mógł stanąć na czele rządu fran- 
cuskiego. Jest rozgoryczony i znie- 
chęcony, mimo to jednak wysoko 
nosi głowę i zawsze występuje z 
dumą i godnością, Pragnie uchodzić 
jeszcze za człowieka młodego, któ- 
ry ma przyszłość przed sobą, który 
ma dość wiary w siebie, by podjąć 
walkę z całym światem. a przede- 
wszystkiem ze swym największym 
konkurentem. Poincare'm. Jest inte- 
ligentny, uprzejmy i umie występo- 
wać, jak prawdziwy światowiec, — 
potrafi jednak być też opryskliwym 
i suchym w obejściu. W rzeczywi- 
stości jego zachowanie i tempera- 
ment przypominają arystokratę, któ- 
ry tylko dzięki przypadkowi stał 
się radykalnym socjalistą. 

V. Edward Herriot. 

Inny leader partji radykalno- 
socjalistycznej robi na mnie wraże- 
nie człowieka, który „zgubił sam 
siebie", — a to nietylko w stronnic- 
twie, którego jest członkiem, ale w 
całej polityce wogóle. Sądzę, że 
Herriot stałby się profesorem uni- 
wersyteckim i wybitnym pisarzem, 
gdyby na uniwersytecie potrafił zdo- 
być sobie takie same pozycje, jak 
w polityce. Odznacza się on nie- 
przeciętnym talentem literackim (wy- 
starczy przeczytać jego pracę o 
Mme Recamier), ale jako mąż sta- 
nu nie zdaje mi się być na „właś- 
ciwem miejscu". Muszę jednak pod- 
kreślić, że nasza rozmowa zbyt by- 
ła krótka, by mogła mnie upowaž- 
nić do wydania o nim definitywne- 
go sądu. 

VI. Czy Painleve nosi perukę? 

Karykaturzyści przedstawiają za- 
zwyczaj Painleve'go, jako małego, 
tłustego chłopczyka. Przyznać też 
trzeba, że polityk ten, nie bacząc 

`па to; że liczy już lat 60, mą w 
sobie coś dziecięcego. Dba przytem 
bardzo o swój wygląd zewnętrzny, 
a mógłbym przysięgać, że nosi 
perukę. Jest wielkim uczonym i jed- 
nym z najwybitniejszych matematy- 
ków doby współczesnej, choć na 
takiego nie wygląda. Jest sympa- 
tyczny, niezwykle miły w obejściu, 
nic więc dziwnego, że powszechnie 
jest lubiany. Zdaje się, że kocha 
życie rodzinne, przyjażń, przyrodę, 
spokój wiejski, zwierzęta i ognisko 
domowe. Z pewnością przyjdzie po 
śmierci wprost do nieba... 

Stanowiska dla lekarzy w Kongo. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Belgijski minister kolonji zwró- 
cił się do M.S. Z. w Warszawie z 
zawiadomieniem, że lekarze polscy 
znależć mogą odpowiedzialne stano- 
wiska w służbie belgijskiego Kongo. 
Kandydaci winni składać podania 
wprost do ministerstwa kolonji w 
Brukselli, dołączając dyplom lekar- 
ski i świadectwo moralności, Za» 
świadczenie o stanie zdrowia, oraz 
dowód odbywania praktyki lekar- 
skiej. Koniecznym warunkiem obję- 
cia stanowiska jest znajomość ję- 
zyka francuskiego. 

1883 roku wrócił do kraju i do ro- 
dziny, którą tylko w 1875 roku wi- 
dział, gdy na trzy miesiące pusz- 
czono go do arszawy, „za urlo- 
pem“. Osiadł od roku 1883 w tem 
mieście, ożenił się prawie 60-letni 
z młodziutką panienką Amelją So- 
kołowską, „pracował dla utrzymania 
czterech córek i żony, jako urzęd- 
nik kolei warsz.-wiedeńskiej, zno- 
sząc od czasu do czasu szykany 
rządu rosyjskiego, który o tym se- 
niorze rodu buntowników nie mógł 
zapomnieć, dziwiąc się zapewne, jak 
i współcześni, że wszystko to zniósł 
i wytrzymał twardy, litewski Polak. 

Zmarł w 1904 roku 25 kwietnia, 
pochowany na Powązkach ' obok 
matki i sióstr. Zapomniany ponie- 
kąd, niemający należnego stano- 
wiska, ciągle zajęty organizacjami 
młodzieży, oświatą, otoczony czcią 
bliskich, cichy, pracowity, krysz- 
tałowej duszy człowiek, wielki cier- 
pieniem, poświęceniem i hartem nad- 
ludzkim. Tacy oni byli... wtedy. Ile 
im zawdzięczamy, nie wiemy jeszcze 
może dostatecznie. Nie zawadzi cza- 
sami te rzeczy sobie przypomnieć, 

el. Romer, 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Nowe drogi cerkwi prawosławnej na Wołyniu. 

Do niedawna działało na terenie 
Wołynia istniejące w Łucku od 
wieków Euckie Bractwo Podniesie- 
nia Św. Krzyża, które w swych po- 
sunięciach kontunuowało czarnose- 
cinny kurs, nadany tej pożytecznej 
skądinąd instytucji przez rządy car- 
skie, ku szkodzie państwowości pol- 
skiej i cerkwi prawosławnej w Polsce. 
Władze administracyjne rozwiązały 
więc stary zarząd i wyznaczyły za- 
rząd przymusowy w składzie inż. 
Pylypa Pyłypczuka, jako przewodni 
czącego, dyr. R. Szklara jako skarb- 
nika, M. Sawickyja, jako skarbnika 
oraz dr. M. Zoryckyja i adw. Jurija 
Czerewki jako członków. 

Nowoukonstytuowany zarząd wy- 
stosował przed kilku dniami do 
władz memorjał, w którym zobrazo- 
wawszy historyczny rozwój Bractwa 
i nakreśliwszy zadania, jakie sobie 
stawia na przyszłość, prosi władze 
o względy dla instytucji, która cie- 
szyła się w przeszłości wydatnem 
poparciem polskich _ monarchów. 
Memorjał ten w skróceniu brzmi: 

Roku pańskiego 1619, z inicjaty- 
wy lhumena Czerczyckiego Mona- 
steru—Herasyma Mykułycza, zabrali 
się byli pierwsi założyciele Bractwa, 
prawosławna szlachta wołyńska, pp. 
Ławrentij Drewiński, podczaszy wo- 
łyński, Mychajło Hulewicz—Woju- 
tyński, podsędek łucki, Chwedir 
Światopełk ks. Czetwertyński, Juryj 
ks. Puzyna, Chrystofor Jelowicki, 
podstoli ziemi wołyńskiej i inni. 
Uradziwszy założyć Łuckie Prawo- 
sławne Bractwo Podniesienia Św. 
Krzyża, wspomniani założyciele 
zwrócili się z prośbą do Króla Zyg- 
munta Ill i w r. 1619 otrzymali re- 
skrypt królewski, w którym były 
wyszczególnione zadania Bractwa, a 
mianowicie: praca oświatowa i do- 
broczynna i zaspakajanie potrzeb 
religijnych wołyńskiej ludności pra- 
wosławnej; Bractwo uzyskało prawo 
budowania cerkwi. szkół i przytuł- 
ków dla starców i sierot. Bractwo 
składało się z prawosławnej szlachty, 
mieszczan i włościan i posiadało 
grunty, budowle i fundusz, zatwier- 
dzone przez reskrypty królewskie. 

„Nikt nie ma czynić w niczem 
przeszkód i utrudnień w czynno- 
ściach Bractwa i nie może czynić 
po wieczne czasy”, tak brzmią słowa 
reskryptu Króla Zygmunta IIl. 

Na podstawie tego reskryptu 
Bractwo przystąpiło do budowy cer- 
kwi Św. Krzyża wraz ze szpitalem 
i przytułkiem przy niej. Grunt pod 
budowę zakupił był od Firlejów 
członek Bractwa, Juryj ks. Puzyna, 
i ofiarował Bractwu. 

Patrjarcha Konstantynopolski, Ku- 
ryło Łukaria, pobłogosławił prace 
Bractwa, zatwierdzając jego statut. 

Następnie Patrjarcha Jerozolimski 
—Teofan, mając upoważnienie z so- 
boru Konstantynopolskiego i innych 
soborów wschodnich, ustalił Bractwu 
specjalne prawa i przywileje uza- 
eżniając Bractwo jedynie od patry- 
archy konstantynopolskiego. 

Korzystając z tych przywilejów, 

Komitety pracy społecznej W 
Onegdaj w lokalu starostwa na 

powiat wileńsko -trocki odbyło się 
organizacyjne posiedzenie komitetu 
pracy społecznej, na którem uchwa- 
lono stworzyć podobne komitety 
gminne, do których weszliby miej- 

Bractwo rozwinęło szeroką dzialal- 
ność kulturalną i dobroczynną. 
W liczbie członków Bractwa, poza 
prawosławną szlachtą wołyńską, znaj- 
dujemy takie sławne nazwiska, ja! 
Archimandryta, a później Metropo- 
lita Kijowski, Petro Mohyła, Hetman 
Iwan Wyhowśkyj, Maryna Mazepo- 
wa, matka Hetmana, Marja Hulewi- 
czowa, byli członkami Bractwa-i za- 
porożcy; pułkownik _ Kostiantyn 
Wowk, setnik, Andryj Danyłowycz 
i Semen Skorochod i inni. 

Takie były świetne początki na- 
szego Bractwa. 

Pod naciskiem moskiewskiego 
absolutyzmu, po rozbiorze Polski, 
Bractwo poczęło chylić się do upad- 
ku a od roku 1803, kiedy spłonęła 
cerkiew Bractwa, Bractwo pozosta- 
wało w ciągu lat 80 z górą w zu- 
pełnej ruinie. 

W r. 1871 władze moskiewskie 
powzięły zamiar wznowienia Bractwa, 
aby zeń uczynić ognisko moskiew- 
skich wpływów na ludność Wołynia. 
wiadczy o tem wymownie nastę- 

pujący ustęp nowego statutu narzu- 

conego Bractwu: „Głównem zada- 
niem Bractwa jest oczyszczenie grun- 

tu od szkodliwych wpływów katoli- 

cyzmu i judeizmu, wywyższenie 
i umocnienie ducha prawosławia 
i rosyjskiego nacjonalizmu w kraju". 

Od tej chwili Bractwo zostało 

skierowane na moskiewskie tory, 

stało się twierdzą moskiewską na 
Wołyniu. Powpisywali się do Brac- 
twa wszyscy agenci władzy moskiew- 
skiej, począwszy od generał - guber- 

natorów aż do isprawników, aby 

„umacniać nacjonalizm rosyjski w 

kraju". Później Bractwo wpadło 

w ręce „Sojuza Ruskaho Naroda*. 
Kiedy po rewolucji 1917 r. po- 

częło się rozpadać imperjum rosyj- 
skie i kiedy po ostatniej wojnie 
moskiewsko-polskiej zachodnia część 
Wołynia weszła do składu Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, członkowie za- 
rządu Bractwa pozostali jeszcze z cza- 
sów moskiewskich, dokooptowaliparu 
nowych członków. Bractwo jedna 
nie powrócili do swoich dawnych 
historycznych tradycyj i pozostało 
nadal ogniskiem ducha moskiew- 
skiego na Wołyniu, zaś jego stan 
materjalny podupadł ostatecznie. 

Zarząd tymczasowy Łuckiego 
Bractwa Podniesienia św. Krzyża, 
ująwszy w swoje ręce ster jego spraw, 
postawił sobie za zadanie uporządko- 
wanie tych spraw mocno zagmatwa- 
nych, ułożenie nowego statutu Brac- 
twa, wyrzuciwszy zeń wszystkie śla- 
dy wrogich wpływów moskiewskich, 
które doprowadziły Bractwo do ruiny 
moralnej i materjalnej i nawracając 
do pięknych tradycyj, opartych na 
reskryptach Królów Polskich i patry- 
jarszych błogosłowieństwach, na sta- 
rodawnych prawach i przywilejach, 
dążyć będzie do przywrócenia na- 
szemu Bractwu wszystkich walorów 
moralnych, jakie posiadało kiedyś 
na Wołyniu, przed okresem mo- 
skiewskim i jakie, z pomocą Bożą 
nadal posiadać będzie. 

gminach pow. wil.-trockiego. 
scowi przedstawiciele  organizacyj 
gospodarczych i społecznych. 

Na czele komitetu powiatowego 
itoi starosta na powiat wileńsko- 
trocki p. inż. Radwański. 

Plaga mysia. 
Myszy i szczury wskutek mro- 

zów tegorocznyah przeprowadziły się 
do izb i chałup i w żadnym jeszcze 
roku plaga mysia nie dokuczała wsi 
polskiej, jak obecnie. 

W związku z powyższem władze 
administracyjne w pierwszej poło- 
wie maja zamierzają rozpocząć ge- 
neralną walkę z gryzoniami. Wtym 
też cela wydano już odpowiednie 
zarządzenia. " 

AWIĘCIANY. 

— Brak paszy w powiecie świę- 
ciańskim. Jak nam donoszą, na tere- 
nie powiatu święciańskiego daje się w 
sposób katastrofalny odczuwać brak 
paszy dla bydła, 

MOŁODECZNO. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 
20 bm. podczas rznięcia sieczki przez 
mieszkańca zaśc. Małyszki gm. poła- 
ezańskiej Godebskiego Leona, Sienia- 
wski Teodor, lat 18 bawiąć się wpobli- 
ża trafił w tryby wału obrotowego i 
kieratu, ponosząc śmierć na miejscu. 
Ustalono, że wypadek powstał bez 
winy osób trzecich. 

— Zjazd osadników. W dniu 20 
b. m. przy udziale około 40 uczest- 
ników odbył się zjazd osadników 
powiatu mołodeczańskiego z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 1) za- 
gajenie i wybór prezydjum, 2) spra- 
wozdania poszczególnych kół, 3) spra- 
wozdanie zarządu, komisji rewizyj- 
nej i rady nadzorczej, 4) dyskusja 
nad sprawozdaniami, 5) sprawy or- 
ganizacyjne społeczno-gospodarcze i 
samorządowe, 6) plan pracy na naj- 
bliższy okres czasu i sprawy poży- 
czek, 7) wybory nowych władz 
Związky, 8) wolne wnioski. 

Przy mawianiu punktu 5 spra- 
wy samorządowe poruszoną była 

sprawa zwolnienia ze stanowiska 
wójta gminy kraśnieńskiej Marcele- 
go Szymankiewicza, prezesa Związ- 
ku osadników. Na zebraniu tem z0- 
stał wybrany nowy zarząd Z Szy- 
mankiewiczem Marcelim na czele. 

BRASŁAW. 
— Kółko rolnicze we wsi Mileń- 

kiewicze. We wsi Stankowicze gmi- 
ny dryświackiej z inicjatywy na- 
uczyciela szkoły powszechnej p. Jó- 
zefa Milenkiewicza odbyło się zebra- 
nie, na którem postanowiono uru- 
chomić kółko rolnicze w wymienio- 
nej wsi. 

GŁĘBOKIE. * 
— Zabawy. Dnia 20 b. m. podo- 

ficerowie oddziału Związku strze- 
leckiego urządzili zabawę taneczną. 
Zysk przeznaczono na zakupienie u- 
mundurowania dla sekcji Związku 
strzeleckiego w Przypiernie. 

Tegoż dnia odbyła się w Domu 
policjanta zabawa policyjna, którą 
pe odczyt wygłoszony Z 0- 

azji 10-cia wyzwolenia Wilna, 

POSTAWY. 

‚ — Przedstawienie na rzecz wy- 

cieczki uczniów na P. W. K. Stara- 
niem kierownictwa szkoły powszech- 
nej w dniu 21 b.m urządzono przed- 
stawienie w m. W. Olsi, na którem 
odegrano sztukę „Orlęta*. Dochód 
przeznaczono па organizację wy- 
cieczki uczniów na Wystawę Krajo- 
wą w Poznaniu, 

USZWCWFURZACZNIE 

RZĘDOWE, RZUTOWEIDO 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH 

  

  

Zygmunt Nagrodzki а 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. &       

KURIER 

Poświęcenie lokalu Komunalnej 
Kasy Oszczędności. 

Wczoraj o godz. 14-ej odbyło się 
otwarcie i poświęcenie lokalu nowo- 
założonej w Wilnie Komunalnej Kasy 
Oszczędności przy ul. Adama Mic- 
kiewicza || (róg placu Orzeszkowej. 

Lokal gruntownie odnowiony 
i przystosowany do potrzeb nowej 
instytucji udekorowany był krzewami 
i kwiatami. 

Na otwarcie Kasy Oszczędności 
przybyli: ks. biskup Bandurski, wo- 
jewoda Raczkiewicz, posłowie na 
Sejm Jan Piłsudski i Kazimierz Oku- 
licz, prezydent miasta Folejewski, 
prezes okręg. izby kontroli Pietra- 
szewski, prezes izby skarbowej Ma- 
lecki, prezes Banku Polskiego Białas, 
naczelnicy władz, instytucyj finanso- 
wych, przedstawiciele prasy i t. d 

Poświęcenia lokalu dokonał ks. 
biskup Bandurski, który w. krótkiem 
przemówieniu złożył nowej instytucji 
życzenia jak najpomyślniejszego roz- 
woju, podkreślając zarazem znacze- 
nie jej jako placówki, która winna 
być dobrodziejstwem dla biednej 
ludności, ochraniającą ją przed lichwą. 
Następnie przemówił p. wojewoda 
Raczkiewicz, który wyraził nadzieję, 
Że w związku z wzrastającem zaufa- 
niem ludności do wkładów oszczęd- 
nościowych, Wileńska Komunalna 
Kasa Oszczędności stanie się po- 
ważną. podwaliną dla wykonania 
szeregu zadań gospodarki samorzą- 
dowej, oraz że, utrwaliwszy swój byt 
swojem sprawnem funkcjonowaniem, 
wzmocni zaufanie szerokich mas 
do wkładów oszczędnościowych. 

Prezydent miasta Folejewski po- 
dziękował ks, Biskupowi Bandur- 
skiemu za dokonanie aktu poświę- 
cenia, zaś gościom za przybycie iw 
krótkich słowach scharakteryzował 
zadania nowej placówki miejskiej. 

Komunalna Kasa Oszczędności 
została stworzona przez magistrat 

m. Wilna w celu ułatwienia miesz- 
kańcom naszego miasta możności 
bezpiecznego umieszczania zaosz- 
czędzonych pieniędzy. Bezpieczeń- 
stwo polega na tem, że gmina 
m. Wilna za całość funduszów _po- 
wierzonych Komunalnej Kasie Osz- 
czędności ręczy całym majątkiem 
i dochodami miasta. Kasa przyjmuje 
wkłady począwszy od | złotego i 
będzie czynna nietylko w godzinach 
rannych od 9-ej do 13-ej m. 30 lecz 
i wieczorowych od 18-ej m. 30, do 
20-ej. Oprocentowanie wkładów wy- 
nosi obecnie 70/ę. 

Sprawa budowy szpitała dla 
umysłowo-chorych w Kojranach. 

Dnia 30 b. m. odbędzie się po- 
siedzenie rady wojewódzkiej w Wil- 
nie, na którem będzie omówiona 
sprawa organizacji związku między- 
komunalnego dla budowy i utrzy- 
mania szpitala dla umysłowo-cho- 
rych w Kojranach. 

Jak podają nam z dobrze poin- 
formowanego źródła, do związku 
tego ma się przyłączyć i wojewódz- 
two białostockie, którę myśl budowy 
szpitala dla umysłowo”chorych w 
Choroszczy koło Białegostoku w 
ostatniej chwili zaniechało. 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

SPORT. 
Zebranie Zarządu Okr. Zw. Gier 

Sport. 

W sobotę dn. 27 b. m. o godz, 
19-tej (7 wiecz.) w lokalu Okr. 
Ośrodka W. F. (ul. Ludwisarska 4) 
odbędzie się zebranie zarządu Okr. 
Zw. Gier Sportowych. 

Porządek obrad: 
1) Sprawy osobowe, 2) opraco- 

wanie „Regulaminu kar“, 3) pro- 
gram zawodów o mistr. Wilna, 4) 
zawody propagandowe 3-go maja, 
5) wolne wnioski. 

Członkowie zarządu W. O. Z. 
С. 5. proszeni są o punktualne przy- 
bycie na zebranie. 

    

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Powódź w Mińsku. 

Z Mińska donoszą, że wskutek 
gwałtownego wezbrania rzeki Świ- 
słoczy, została zalana wodą znacz- 
na część miasta. Większość fabryk 
niżej położonych z powodu braku 
komunikacyj przerwała pracę, ewa- 
kuując część maszyn. iastu grozi 
zalanie elektrowni i wodociągów. 
Woda przybiera w dalszym ciągu, 

Nowe obciążenie chłopów w BSRR 

Ze względu na katastrofalny stan 
dróg w Białojrusi sow., prezydjum 
C. K. W. B. S. R.R. wydało dekret, 
nakazujący budowy i naprawy znacz- 
nej części dróg wyłącznie przez 
miejscową ludność. Prace te będą 
nosiły charakter stałej powinności 
drogowej tego punktu zamieszka- 
łego, który korzysta z danej drogi, 
mostu i t. p. Zgodnie z dekretem, 
w tych robotach ma przyjmować 
udział cała zdolna do pracy miej- 
Ro ludność w wieku od 18—45 
at. 

МАа МЕМ 

KRONIKA 
  Piątek Dziś: Kleta i Mar. 

Jutro: Teofila i Ter. 

26 Wschód słońca—g. 4 m. 20. 
Kwietniaj Zachód w g. 18 m. 26       

Spostrzeżenia Zakładu Mieteorologicznego 
U. $. B. z dnia 24/IV- 1929 roku. 

Ciśnienie | 
średnie w 754 
milimetrach | 

paulęsgcnky į + 0 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr Ai 
przewažający 

Uwagi: Półpockmurno. 

Minimum: — 1° С. 
Maximum: +- 109 C. 

Tendencja barometr. wzrost ciśnienia. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

— Kondolencja wej. Raczkiewicza 
z powodu zgonu ś. p. ks. Londzina. Z 
powodu zgonu ś.p. senatora ks. 
prałata J Londzina wojewoda wi- 
leński p. Wł. Raczkiewicz wysłał de- 
peszę kondolencyjną na ręce woje- 
wody śląskiego p. Grażyńskiego, 

ADMINISTRACYJNA 
— Europeizujemy się... Starostwo 

grodzkie wydało zarządzenie właś- 
cicielom kin, by do dnia 15-g0 ma- 
ja r. b. kontrolerzy biletów byli u- 
brani w przepisową liberję, jednako- 
wą dla wszystkich kin. 

— Lustrac e. Starosta grodzki w 
obecności komendanta policji m. 
Wilna oraz kierownika Ill komisa- 
rjatu P P. m. Wilna przeprowadził 
w obrębie II] komisarjatu lustrację 
szeregu domów celem stwierdzenia 
w jakim stopniu właściciele nieru- 
chomości zachowują obowiązujące 
przepisy oraz celem sprawdzenia 
sprężystości policji w wykonywaniu 
ciążących na niej obowiązków. Sta- 
rosta grodzki wydał przytem na 
miejscu szereg doraźnych Zarzą- 
dzeń. 

Najwięcej oporni właściciele nie- 
ruchomości jak P Dowgiałło, Gar- 
barską 5 oraz adwokat p A. Bur- 
hardt, Mickiewicza Ne 1 zostali do- 
raźnie ukarani grzywną w wysokoś- 
ci po 100 zł. każdy z zamianą na 2 
tygodnie aresztu. Kontrole tego ro- 
dzaju będą przeprowadzane syste- 
matycznie. 

i poładniowe-zachodni 

W dniu wczorajszym starostwo 
grodzkie przeprowadziło lustrację 
stanu jeźdni i chodników wśród- 
mieściu. W wyniku tej lustracji 
część dozorców zostało doraźnie u- 
karanych aresztem bezwzględnym 
za nieoczyszczanie chodników i ryn- 
sztoków. 

— 0 bezpieczeństwo przy myciu 
okien. W związku z mnożącemi się 
szczególnie w okresie wiosennym 
nieszczęśiwymi wypadkami przy 
myciu okien ministerstwo spraw we- 
wnętrznych rozesłało do wszystkich 
wojewodów wzór rozporządzenia, 
które poszczególni wojewodowie 
mieliby wydawać w wypadkach, 
gdyby uważali to za wskazane. 

W myśl tego zarządzenia powin- 
no być bezwzględnie wzbronione 
mycie okien położonych wyżej par- 
teru bez odpowiedniego zabezpie- 
czenia czy to w postaci pasów, czy 
też balustrad lub t. p. Obowiązek 
przestrzegania stosowania środków 
zabezpieczających przed upadkiem 
przy myciu ciążyć ma na osobach 
wydających takie zlecenia, właści- 
cielach mieszkań, którzy o tem wie- 
dzieli, jako też na osobach myją- 
cych. 

Winni nie stosowania się do te- 
go mają być pociągani do surowej 
odpowiedzialności administracyjnej. 

SANITARNA. 

— Słuszne zarządzenie. W ubie- 
głym tygodniu odbyła się w sta- 
rostwie grodzkiem pod przewodnict- 
wem p. dr. Rudzińskiego naczelnika 
wydziału zdrowia urzędu wojewódz- 
kiego w obecności starosty grodz- 
kiego oraz szefa sekcji zdrowia ma- 
gistratu i naczelnego lekarza m. 
Wilna, jak również lekarzy grodz- 
kich i komendanta policji, konfe- 
rencja w celu podniesienia stanu 
sanitarnego m. Wilna. Ustalono, że 
czuwanie nad czystością ulic, pod- 
wórz i t. d. należy do organów po- 
licji, zaś wszelkiego rodzaju budo- 
wy i przebudowy w dziedzinie sa- 
nitarnej, jak śmietników, ustępów i 
t. d. winny być dokonywane pod 
ścisłą kontrolą i według wskazówek 
odnośnych lekarzy rejonowych. 

Również uznano za konieczne bez- 
względne wymaganie od właścicieli 
nieruchomości ścisłego przestrzega- 
nia przepisów sanitarnych, stosując 
nietylko rygory karne w formie 
grzywien lub aresztów, lecz w razie 
odmowy, wykonywanie szeregu nie- 
zbędnych robót na koszt właścicie- 
la, ściągając należne kwoty w try- 
bie przymusowego postępowania ad- 
ministracyjnego jako należności bez- 
sporne (jak ściągają się podatki). 

Z POCZTY 

— Opłaty za rozmowy międzymia- 
stowe. Wobec zachodzących nieraz 
wątpliwości, wileńska dyrekcja po- 
cztowa wyjaśniła, że za rozmowy 
międzymiastowe zgłoszone w godzi- 

nach normalnego ruchu, a docho- 
dząca do skutku dopiero w godzi- 
nach słabego ruchu — należy po- 
bierać opłaty obowiązujące w godzi- 
nach słabego ruchu i odwrotnie za 
rozmowy zgłoszone w godzinach sła- 
bego ruchu, a dochodzące do skutku 
w godzinach normalnego ruchu — 
należy pobierać opłaty normalne, 

— Znaczki pocztowe z okazji P. 
W. K. Ostatnio wprowadzono w obieg 
w celach propagandowych znaczki 
pocztowe wartości 25 groszy Z na- 
pisem „Powszechwa Wystawa Kra- 
jowa*, 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Nowy zarząd cechu krawców. 
W dniu 21 b m. w lokalu cechu 
rzeźników przy ul. Niemieckiej 25 
o godz. 5 popołudniu odbyło się 0- 
gólne zebranie cechu krawców w 
Wilnie w celu wyborów nowego za- 
rządu. Przewodniczył zebraniu p. A. 
Gleb funkcje asesorów pełnili pp. 
J. Golmont i A. Kuszelewski. Po 
przyjęciu porządku dziennego przy- 
stąpiono do wyborów nowego zarzą- 
du, do którego wybrani zostali: J, 
Nowicki jako starszy cechu, J. Gol- 
mont i A. Królikowski na podstar- 
szych, na członka zarządu powołano 
E. Duboniewicza. Na tenże zebraniu 
wybrani zostali członkowie Izby rze- 
mieślniczej A. Kuszelewskii A Gleb. 

Siedziba lokalu cechu krawców 
znajduje się czasowo w hotelu Nisz- 
kowskiego, pokój Ne 39. Sekretarjat 
czynny w każdą środę od godz. 7 
do 9-ej wiecz. 

— Zarząd St-nia lekarzy Polaków 
niniejszem podaje do wiadomości, 
że odczyt d-ra Jana Pióro p. t. „O- 
brona przeciwgazowa*, wyznaczony 
na dzień 27, IV. z powodów nieza- 
leżnych od zarządu St-nia odbyć się 
nie może, 

TERACKA 

— Środa Literacka. Dzisiaj (pią- 
tek) o godz. 20-ej odbędzie się her- 
batka Związku Literatów, na której 
znany krytyk literacki dr. Wacław 
Borowy, opowie najświeższe nowiny 
liter:ckie ze stolicy. 

Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Subwencje rządowe na zatru- 

dnienie bezrobotnych. Na skutek sta- 
rań magistratu, ministerstwo .praey 
i opieki społecznej przyznało tytu- 
łem subwencji gminie m. Wilna za 
miesiąc kwiecień na zatrudnienie 
bezrobotnych 20000 zł. Jak wiado- 
mo w miesiącąch zimowych magi- 

strat otrzymywał na ten cel 40.000 
zł. miesięcznie. 

— Bezrobotni interwenjują. Wczoraj 
do wice-prezydenta miasta zgłosiła 
się delegacja bezrobotnych oraz de- 
legacje robotników, zatrudnionych 
na robotach miejskich. Delegacja 
bezrobotnych  scharakteryzowawszy 
pokrótce rozpaczliwe położenie ma- 
terjalne bezrobotaych, prosiła 0 za- 
trudnienie jaknajwiększej ilości osób. 

Delegacja zaś robotników miej- 
skich interwenjowała o podniesienie 
dotychczasowych płac (obecnie 0- 

trzymuje 3 zł. 80 gr. dziennie). 
Ponieważ prowadzenie robót miej- 

skich nie wchodzi w zakres kom- 
pentencji sekcji technicznej, wice- 

prezydent skierował obie delegacje 
do szefa wydziału opieki społecznej 
d-ra Maleszewskiego, który wyjaśnił, 
iż w chwili obecnej ze względu na 
brak odpowiednich kredytów magi- 
strat przyjąć do pracy nowych ro- 
botników nie jest w stanie. Co się 
zaś tyczy podwyższenia płac robot- 
nikom, pracującym na robotach miej. 
skich, bo normy płacy uregulowane 
zostały przez ministerstwo pracy i 

opieki społecznej. Mimo to sprawa 
ta zostanie prawdopodobnie poruszo- 
na na jednem z najbliższych posie- 
dzeń prezydjum magistratu, 

RÓŻNE 

— Powrót z Rosji aktów archi- 
walnych. Jak się dowiadujemy, akta 
gimnazjum żeńskiego w Słonimie z 

lat 1910 — 1918 oraz szkoły po- 
wszechnej w Słonimie z lat 1912— 
1915 powróciły onegdaj z Rosji do 

Wilna i znajdują się obecnie w pań- 
stwowem archiwum w Wilnie. 

TEATR i MUZYKA. 
TEATR POLSKI (sala „Lutala”). 
— Gościna opery w Teatrze Polskim, 

Dziś drugi występ opery, na którym usły- 
szymy arcydzieło Moniuszki „Halka*. 

— Dwa występy Stanisława Gruszczyń- 
skiego. Genjalny śpiewak i artysta Stani- 
sław Gruszczyński wystąpi dwa razie w na- 
szem mieście, t. j. jutro w sobotę w „Ży- 
dówce*, oraz w niedzielę w „Pajacach”. 

—  Jutrzejsza popołudniówka operowa, 
Jutro w sobotę o godz. 4. m. 30 pp. grany 
będzie po raz ostatni „Faust*. Ceny miejsc 
zniżone. 

— „Za Sledmioma Górami* — ою tytuł 
bajki czarodziejskiej, która ukaże się w 
niedzielę najbliższą o godzą 12 p. 30 w po- 
ładnie w Teatrze Polskim. Będzie to wido- 
wisko pełne czaru, w którem Brat — chwat 
zmagać się będzie ze złymi braćmi: Dusi- 
groszem i Pasibrzuchem, a jakoże dobro 
na tym świecie zawsze zło przezwycięża, 
Bratu—chwatu przychodzą do pomocy siły 
tajemnieze, a mianowicie: Drzewo żywe, 
Echo, Sny dobre, Smok, Leśny dziaduś, 
Król, Królewna, Żywa woda, ale najważ- 
niejsze z nich Zaklęta Żaba, która pod ta- 
ką obleśną i obmierzłą formą, kryje złoto 
serce. W bajce bierze udział cały zespół 

L 
Teatru Polskiego, wiele dzieci z „Cudownem 
dzieekiem* Jasią na czele, liczni statyści 
oraz balet, 

W aktach drugim i czwartym taniee 
gnomów. Cała bajka jest ilustrowana mu- 
zyką 

— „D-r Stieglitz*. Poniedziaikowa pre- 
mjera Teatru Polskiego („Dr. Stieglitz*), 
obiecuje być wyjątkowo zabawna i intere- 
sująca, przedewszystkiem jest to zasługa 
autora, który po królewsku swą rzecz wy- 
posażył, powtóre — będzie to zasługą na- 
szego zespołu, który, jakoże w sukurs 
przyszła mu opera, i miał ezas odpocząć, 
Świetnie swe role przygotował. 

REDUTA (na Pohulance). 

— „Lato*. Dziś i jutro „Lato“ Rittnera 
w interpretacji najlepszych sił zespołu Re- 
uty. 

Początek o godz 20-ej. 
Bilety wcześniej w „Orbisie* 1 od godu, 

17-ej w kasie teatru. 
— „Przyjaciele dla młodzieży szkolnej”. 

Jutro popołudniu przedstawienie dia mło- 
dzieży szkolnej za zgodą Kuratorjum Okrę- 
gu Szkolnego. Odegraną zostanie komedja 
Al. hr. Fredry p. t. „Przyjaciele“. 

Bilety w cenie od 30gr. do 2 zł. wcześ- 
niej do nabycia w „Orbisie*. 

Początek punktualnie od godz. 16.30 
(pół do 5-ej). 

REDUTA (aa prowiacji). 
Dziś w Równem komedja A. Słonim- 

skiego p. t. „Murzyn Warszawski" z Stefa- 
nem Jaraczem w postaci Hertmańskiego, 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

PIĄTEK, dn. 26 kwietnia. 
11.56—12.10. Transmisja z Warszawy, 

Sygnał czasu, 'hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
14.25 — 14,50. Transmisja z Warszawy. Od- 
czyt misyjny p. t. „Matka Marja Ledóhow- 
ska, a misje*. 16.10—16,30. Odczytanie pro- 
gramu dziennego repertuar teatrów i kim 
1 chwilka litewska. 16.30 —16.50. Kurs języ- 
ka włoskiego. Lekcja 45. 16.50—17.15. Au- 
dycja dla dzieci. Krew romańska. 17.25 — 
1700. „Produkeja radości wWilnie* — odezyt. 
17.50—18 50. Transmisja z Warszawy. Kon- 
eert. 18.50 19.15, „Skrzynka pocztowa 
Nr. 71*. 19.15 — 1940. Andycja literacka 
z cyklu „Rozwój polskiego humoru*. 19.40— 
20.00. Muzyka z płyt gramof, odczytanie 
programu na dzień następny, komunikaty 
i sygnał czasu z Warszawy. 20.(0. Transmi- 
sja z Warszawy. Koncert symfoniczny & 
Filharmonji warszawskiej. Po koncercie ko- 
munikaty P. A. T., policyjny, sportowy i in- 
ne, oraz „Spacer detektorowy po Buropie“. 

Finałowe walki w cyrku. 

Porażka Sztekkera musi być za- 
kwetjonowana. 

Na czoło wczorajszych walk wysunęło 
się decydujące spotkanie Sziekkera z Gar- 
kowienką, które budziło ogólne zainterego- 
wanie. Obydwaj walczyli bardzo ostro, tak 
że sędzia był zmuszony dać obu po estrze- 
żeniu. W 49 min. Garkowienko w odpowie- 
dzi na bolesny klucz, uderzył głową Sztek- 
Kera kilkakrotnie o ziemię. Oszołomiony 
uderzeniem ambitny Sztekker, dalej rwał 
się do walki. Garkowienko dopadł go i po- 
walił na obie łopatki. 

Petrowiez w 25 min. pokonał Wolkege. 
Stibor w 16 min' pokonał Sikiego. 
Dziś w piątek, walki budzą duże zacie- 

kawienie. Do walki pozakonkursowej o pre- 
mję 300 zł. stają Sztekker i Stibor, pozatem 
decydująca Pooschoff — Wolke i amerykań- 
ska decyd. Garkowienko — Siki. 

Na wileńskim bruku. 
— Dziecka wpadło do wody. Ba- 

wiąca się nad Wilenką Zofja Bu- 
szańska (Zarzecze 3) lat 4 wpadła 
do wody i omal nie utonęła. Dziec- 
ko wyratował dozórca tego domu 
Juljan Buczyński. 

— Uciekł urysłowo-chory. Ze 
szpitala psychjatrycznego przy ulicy 
Letniej 5 zbiegł umysłowo-chory 
20-letni Władysław Jaśkiewicz ubra- 
ny w płaszcz szpitalny. 

— Zapadł sę chodnik. Przed po- 
sesją Nr 36 przy ulicy Wileńskiej 
zapadł się na przestrzeni 2 mtr 
chodnik. 

— Usiłowali utopić się w Wilji 
Kacia Bermann (l Jatkowa 14) i Jan 
Sadowski (Połocka 13). Obu despe- 
ratów uratowano. Powodem targnięć 
się na życie były złe warunki ma- 
terjalne. 

— Przejechanie. Na ulicy II Jat- 
kowej znaleziono poranionego Fer- 
dynanda Frukińskiego (Bernardyń- 
ski 6) którego przejechał wóz pocz- 
towy. 

— Kradną „na potęgę". Mendlo- 
wi ŚSztejnmanowi (Węglowa 10) 
skradziono z mieszkania garderobę 
wartości 1500 złotych. 

— Ze strychu domu Nr 17 przy 
ulicy Zawalnej skradziono bieliznę 
wartości 400 zł. 

Dr. Regensburgowi (Gdańska |) 
rzekomy monter skradł zastawę do 
herbaty. 

— ŻZagnięcie dziewczyny. Wyszła 
z domu i więcej nie wróciła Micha- 
lina Mazur (Sierakowskiego I 1) łat 22 

— Pożar wybuchł w mieszkaniu 
dr. Kapłana (Wileńska 11) spowo- 
dowany zapaleniem się pasa w ma- 
szynie Rentgena. Ogień zniszczył 
otomanę i uszkodził aparat do na- 
świetlania. Straty wynoszą 3 tys. 
złotych. 

— Bójka wynikła pomiędzy Do- 
minikiem Dziawgo V om Siek- 
manem (Majowa 33). Dziawgo ulegl 
zlamaniu ręki. 

— Wykopanie košci. Podczas ra- 
bėt ziemnych prowadzonych przez 
dyrekcję poczt i telegr. koło domu 
Nr 12 przy ul. św. Jańskiej natra- 
fiono na kości ludzkie. 

DOM-willa 
parterowy, murowany, skanalizowany, i 

ziemi pół dzies., do sprzedania, 
Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus 

  

Popierajcie Ligę Morską!    
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W Muzeum Wilen. T-wa Przyjaciół Nauk. 
W wileńskiem T-wie Przyjaciół 

Nauk dzięki sprężystemu kierow- 
nictwu tej znakomicie zaslužonej 
kulturze ojczystej i instytucji, na 
której czele stanęli niedawno sza- 

"nowni prof. Alfons Parczewski i 
prof. Stan. Kościałkowski, nastąpiły 
już nowe racjonalnie obmyślane po- 
rządki, dobrze wróżące o dalszym 
rozwoju wewnętrznych 'urządzeń w 
gmachu T-wa. 

O tem co się dokonało w ostat- 
nich miesiącach względem zabez- 
pieczenia cennych zbiorów insty- 
tucji, dotychczas bardzo wadliwie 
onserwowanych i nie całkiem na- 

ukowo co do muzealjėw rozmiesz- 
czanych, dowiemy się niezadlugo na 
walnem dorocznem zgromadzeniu 
T-wa za jakieś parę tygodni. 

Kosztem kilkadziesięciu tys. zł, 
pol. dokonano tu naprzykład tak 
ważnych robót, jak osuszenie mu- 
rów, gruntownej naprawy, zwłaszcza 
pod względem izolacyjnym, instalacji 
elektrycznej, oraz zastąpienia podłóg 
cementowych posadzką dębową, tak 
niezbędną, zwłaszcza w salach prze” 
chowujących zabytki sztuki. 

Obecnie nowy kustosz zbiorów 
starożytności i galerji obrazów dwu 
połączonych przed dawnemi laty in- 
stytucji (b. T-wa Nauk i Sztuki zla- 
ło się z T-wem Prz. Nauk) roz- 
mieszcza w salach muzealnych T-wa 
zabytki, grupy nowo usystematyzo- 
wanych pamiątek, obrazów i t. p. w 
znacznie odmiennym od poprzed- 
niego porządku, co do układu chro- 
nologicznego, jak i nowoczesnego 
sposobu ujmowania objektów kultu- 
ralnych w działy właściwe, Zwie- 
dzający górne sale domu T-waP. N. 
będzie mógł oglądać takowe w po- 
rządku rozwoju kulturalnego pro- 
duktów cywilizacji. Obyż retrospek- 
tywne rozlokowanie zbiorów, poczy- 
nając od działu zabytków przed- 
historycznych, dla których przezna- 
cza się pierwsza sala, zadowolniło 
wybredniejsze dzisiaj wymagania 
muzeologa. 

Czy będą całkiem wzorowo u- 
grupowane nowopowstające tu dzia- 
ły pamiątek, zwłaszcza w odniesie- 
niu do rzeczy związanych z imiona" 
mi wielkich mężów zasługi z uzbie- 
ranemi po nich pamiątkami, tego 
przesądzać nie należy, zwłaszcza 
wobec trudności stworzenia nowych 
grup, do których, narazie przynaj- 
mniej niepodobna niepatrzać w zbio- 
rach T-wa odpowiednich objektów. 

Naprzykład wiemy, że najwspa* 
nialej przedstawiać się będzie, w 
osobnym, a tym samym co dawniej 
pokoju, dział pamiątek po E. Orzesz- 
kowej, w którym znajdą jak się 
zdaje, lepszą nieco i staranniej o” 
bmyślaną lokatą przedmiote zwią- 
zane z imieniem Wł. Syrokomli. 

Zapytujemy przy tej sposobnoś- 
ci, czyby się niedało urządzić w 
tym pokoju jeszcze innego działu, 
mianowicie pokrewnego duchem 
autorce „Nad Niemnem" i piewcy 
„Jana Dąboroga* Józefa lgnacego 
Kraszewskiego. Przecież o tym wiel- 
kim pisarzu obywatela, który przez 
lat tyle w Wilnie z pożytkiem dla 
jego kultury pracował, gród nasz 
jakoś dziś pamiętać niechce. Jeśli 
dotąd nie odznaczyliśmy  choć- 
by najskromniejszym momentem 
pamięci autora „Dwóch światów” w 
jego ukochanem Wilnie, to niechby 
przynajmnie instytucja, poświęcona 
przechowywaniu pamiątek narodo- 
wych, udzieliła jakiegoś osobnego 
kącika, poświęconego wielkiemu mę- 
żowi. Jeśliby się w zbiochach T-w 
P. N. zbyt mało znalazło odnośnych 
pamiątek, to przecież należałoby 
wówczas koniecznie odwołać się do 
ofiarności osób znanych z posiada- 
nia licznych po Kraszewskim pa- 
miątek, do krewnych, znakomitego 
pisarza, a zwłaszcza do brata jego 
Kajetana i synowca Bogusława o 
stare portrety autora historji miasta 
Wilna, nawet z lat jego młodych, o 
jego autografji, nawet rysunki (Kra- 
szewski był uczniem Ruszenia W. 
U. W.), nuty, afisze teatralne daw- 
ne wileńskie z jego utworami dra- 
matycznemi i t. d. przecież i w sa- 
mym Wilnie, o to tak bardzo łatwo. 

Grzechem byłoby, gdyby nowy 
kustosz nie przysporzył grupę pa- 
miątek, poświęconych popularnym 
imionom sławnych na kresach ro- 
daków, nadto imienia tyle uwielbia- 
nego przez nasz świat muzyczny 
mistrza Stanisława Moniuszki. Tu 
już niewiele organizator działu od- 
nośnego będzie miał kłopotu, albo- 
wiem przypomnieć muszę kilka 
szczegółów z inwentarzy towarzystw 
b. Muzeum Nauki i Sztuki i Przyj. 
Nauk takie oto naprzykład szacow- 
ne przedmioty, jak piękny biust au- 
tora „Halki*, dłuta Cz. Makow- 
skiego, jak cenny rysunek Walen- 
tego Wańkowicza z roku 1838-go, 
przedstawiający konterfekt wesole- 
go druha Stanisława Moniuszki, 
wileńskiego oryginała, majora Wil- 
kowskiego arfinecisty; dalej jak rę- 
kopis „litanji Ostrobramskiej": mi- 
strza Moniuszki i t. d. Zaś co do 
n. p. afiszów teatralnych wileńskich 
z Halką iinnemi kompozycjami Mo- 
niuszki. Z portretami jego z epoki 
wileńskiej, z wizerunkami artystów, 
którzy odtwarzali cudne jego ktea- 
cje muzyczne na scenie, na estra- 
dzie, oraz w orkiestrze, dalej z nu- 
tami litografowanemi dla Wilna i t.p. 
w Wilnie nie trudno się spotkać i 
zdobyć ich na korzyść zbiorów T-wa 
Prz. Nauk. 

Co prawda najważniejsze pamiąt- 

KURĄ ER WIE E'NS XK | 

"Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Oświadczenie Baldwina w sprawie rozbrojenia. 
BRISTOL, 24.IV (Pat). Przemawiając do audytorjum, składającego 

się z około 40 tys. osób, premjer Baldwin uczynił aluzję do doniosłego 

oświadczenia, złożonego na posiedzeniu komisji przygotowawczej konfe- 
rencji rozbrojeniowej w imieniu Stanów Zjedn. przez Gibsona. 

Baldwin zaznaczył, że tak rząd angielski, jak i rząd Stanów Zjedn. 

pragną doprowadzić nietylko do ograniczenia, ale i do redukcji we wszyst- 
kich rodzajach okrętów wojennych. Anglja gotowa jest współpracować ze 
Stanami Zjedn. nad tą sprawą. amy nadzieję—mówił premj. Baldwin— 

że przy pomocy Stanów Zjedn. uda się nam znaleźć podstawę do prak- 

tycznego rozwiązania zagadnienia. Oświadczenie Baldwina zebrani przyjęli 

gorącemi oklaskami. Przemówienie premjera transmitowane było zapomo- 

cą głośników, co było konieczne ze względu na olbrzymią ilość słuchaczy. 

Komitet trzech zbierze się w Londynie. 
LONDYN, 25/IV (Pat). Agencja Reutera donosi, że komitet trzech, 

wyznaczony przez Radę Ligi Narodów do rozpatrzenia spraw mniejszościo- 

wych, zbierze się nieurzędowo w Londynie w dniu 29 b. m. 

Przesilenie gabinetowe w Austeji. 
Mittelberger nie chce przyjąć kandydatury. 

WIEDEŃ, 25.IV (Pat). Klub chrześcijańsko-socjalny obradował dziś 

przez cały dzień nad kwestją desygnacji dr. Mittelbergera na stanowisko 

kanclerza. : 

Jak słychać, dr. Mittelberger oświadczył w liście, wystosowanym dziś 

wieczorem do prezesa klubu chrześćjańsko-socjalnego, że nie może przyjąć 

nominacji na stanowisko kanclerza, wskutek czego klub chrześćjańsko- 
socjalny odroczył swe obrady do jutra. 

Podpisanie niemiecko-tureckiej umowy koncyljacyjnej. 
BERLIN. 25.IV. (Pat). Biuro Wolffa dowiaduje się, iż formalne pod- 

pisanie umowy rozjemczo-koncyljacyjnej pomiędzy Niemcami a Turcją 

nastąpić ma w najbliższych dniach w Angorze. Umowa ta przewiduje dla' 

wszelkiego rodzaju sporów natury prawnej postępowanie sądowe rozjem- 

cze, dla konfliktów zaś o charakterze politycznym postępowanie polubowne. 

Niemcy podwyższyły stopę dyskontową. 
BERLIN, 25-1IV. (Pat). Bank Rzeszy podniósł stopę dyskontową z 6'/ą 

do 7!/+*/,, zaś stopę zastawową z 7!/ą do 8'/y"/v. 

chmura na Bałkanach. 
BIAŁOGRÓD, 25.IV (Pat). Białogrodzki dziennik „Politika* dowia- 

duje się, iż bułgarski minister spraw zagranicznych Burow udzielił pos- 

łowi jugosłowiańskiemu w Sofji wymijającej odpowiedzi na demarche, 

protestującą przeciwiwko ostatnim manifestacjom antyjugosłowiańskim 

w Sofji. Rząd białogrodzki miał zażądać mowych wyjaśnień. Odpowiedź 

bołgarska zostanie ogłoszona niezwłocznie po otrzymaniu jej w Biało- 

grodzie. 

Strajk robotników w przędzalniach indyjskich. 

BOMBAY. 25.IV. (Pat). Wobec niepowodzenia konferencji, która 

miała omówić sprawę represyj w dziale przędzalniczym, syndykat robot- 

niczy uchwalił rozpocząć jutro w południe w Bombay'u powszechny strajk 
robotników w przędzalniach. 
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Proces sprawcy zamachu na Lizarewa. 
Skazanie Wojciechowskiego na 5 lat e. więzienia. 

WARSZAWA, 25-IV. (Pat). Dziś sąd apelacyjny w Warszawie przy- 
stąpił do rozpatrywania sprawy Jerzego Wojciechowskiego, oskarżonego 
o usiłowanie zabójstwa na osobie sowieckiego przedstawiciela handlowego 
w Polsce p. Lizarewa. Wyrokiem pierwszej instancji Wojciechowski ska- 
zany został na 10 lat ciężkiego więzienia. Prokurator, jak również i Wej- 
ciechowski, założyli apelację od tego wyroku. Wyrok spodziewany jest 
dziś późnym wieczorem. 

WARSZAWA, 25.IV. (Pat). Sąd apelacyjny po rozpoznaniu sprawy 
Jerzego Wojciechowskiego, oskarżonego o usiłowanie zabójstwa przed- 
stawiciela handlowego Z. S$. R. R, w Warszawie Lizarewa, ogłosił wyrok, 
którego mocą uchylił wyrok sądu okręgowego, skazujący Wojciechow- 
skiego na 10 lat ciężkiego więzienia i skazał sprawcę zamachu na 5 lat 
ciężkiego więzienia z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. 

Straszna katastrofa samolotowa pod Płockiem. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj przed południem wydarzyła się pod Płockiem straszna 
katastrofa lotnicza, w której znaleźli śmierć dwaj oficerowie lotnicy. 

Samolot wojskowy leciał z Dęblina do Torunia. Pod Płockiem, 
wskutek silnej mgły, samolot ten spadł ze znacznej wysokości do Wisły 
i natychmiast zatonął. Dwaj piloci mjr. Rychłowski i kpten Pawłowski 
poniaśli śmierć na miejscu. Strzaskany samolot przyholował do brzegu 
przejeżdżający obok statek. 

Kwatera propagandy bolszewickiej na Kanadę. 
MONTREAL, 25.IV (Pat.) Jeden z członków legislatury stanu Ma- 

nidoba oświadczył na zebraniu publicznem, że ukraiński dom pracy 
w Winnipeg jest główną kwaterą propagandy bolszewickiej na całą 
Kanadę. Propaganda ta dociera nawet do niektórych szkół kanadyjskich, 
w których nauczyciele uczą dzieci zasad komunizmu. Dom pracy finan- 
sowany jest przez rząd sowiecki, Ostatniemi czasy ukraińcy mieli nawet 
zacząć rekrutację ochotników do armji czerwonej, która „musi być 
w każdej chwili gotowa do walki*. 

Gigantyczny lot Anglików. 
LONDYN, 25-IV. (Pat). Wczoraj z lotniska Cranwell w Lincolnshire 

(Anglja) wylecieli dwaj lotnicy Williams i Jenkin, udając się na jedno- 

płatowcu angielskim nowego typu w podróż powietrzną bez lądowania 

do Bangalore w Indjach Wschodnich. Agencja Reutera podaje, że samolot 

widziany był dziś po południu nad Bagdadem. Samolot leci pomyślnie 

w kierunku południowo-wschodnim. Odległość między Cranwell a Banga- 
lore wynosi 9 tysięcy klm. 

Lot „„Zeppelina*. 
LYON, 25/IV (Pat). o godz. 17.30 przeleciał nad miastem na niewiel- 

kiej wysokości sterowiec „Zeppelin*, dążąc w kierunku półnoeno-wschoduim. 

Epidemja ospy w Angjji. 
BERLIN, 25.IV (Pat). Donoszą z Londynu, że pomimo wielkich wy- 

siłków władz tamtejszych tylko z trudem daje się opanować szerzącą się 
epidemję ospy. Wczoraj przewieziono do szpitali epidemicznych 22 chorych. 
Naogół skonstatowano dotąd 277 chorych na ospę. 

ki po znakomitym autorze „Śpiew- 
niki w domowych”, zabrała w róż- 

nych czasach do Warszawy sekcja 
Im. St. Moniuszki przy T-wie Mu- 
zycznem za pośrednictwem Jana 

Karłowicza W. Zahorskiego. G. hr. 

Broel-Platera, L. Uziębły, P. Zelin- 

gie, dr. ]. Tytiusa i innych. 
Może siedemdziesiąta piąta rocz- 

nica jaka upłynęła w lutym r. b. 

   
  = о иииа нн 

  
    

(mianowicie 16 lut.) od daty wysta- 
wienia w Wilnie poraz pierwszy w 
r. 1854 II aktowej „Halki“ przypom- 
ni społeczeństwu wileńskiemu. a 
zwłaszcza tutejszym muzykologom, 
że pamięć wielkiego muzyka pol- 
skiego zasługuje na odznaczenie jej 
również w pięknym lokalu muzeal- 
nym wileńskiego T-wa Prz. Nauk. 

Diaulos. 

Sprawozdanie 4 działalności 
riądu za r. 1928, 

(Tel. od wł, kor. z Warszawy). 

Sprawozdanie działalności rządu 
du za rok 1928 wyjdzie z druku w 
przyszłym tygodniu i staaowić bę- 

dzie gruby tom. 

kewizyty. 
(Zel, od wł. kor. z Warszawy) 

Wczoraj marszałek Sejmu Da* 
szyński rewizytował w gmachu Pre- 
zydjum Rady Ministrów p. premjera 
Świtalskiego. Dania 24 m. b. złożył 
rewizytę p. premjerowi marszałek 
Senatu dr. Szymański. 

  р я -————— 

Kim Miejskie 
kulturalno- oświatowe 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Najpiękniejsza epopea śmiałej, bo- 
haterskiej, odważnej przygody. po- 
dług znanej powieści Juljusza Verne, 

2) Tygodnik wiado- 

Od dnia 25 do 25 kwietnia 
AS: i będą NIE į KĄ | 
wyświetlane filmy: 

Aktów 7 Udział biorą najwybitniejsi przedsta- R komedja w 3 aktach. 

wleiele ekranu Ša baika Nad program: 1) Górą skauci | mości Pathe Nr 2 rok 1928 w 1 akcie. 

Kasa ezynna od godziny 3 m, 30. Początek seansów od godziny 4-ej. Następny program: „NOCE WIEDEŃSKIE 

  

KINO - TEATR Arcydzieło, którego oczekuje Wilno! Triumfalny przebój Polski. Rewelacja w dziedzinie polskiej twórczości! 

4 ° МС Dramat filmowy podług głośnej powieści Gabrieli Zapolskiej Fenome- 

= и Policma ster Ta i W nalna obsada. W roli tytułowej: Mistrz BOGUSŁAW SAMBOASKI, w ro- 
lach gł : Marja Bogda, Nora Ney, Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Bug. Bodo, 

H Lili Romska i inni... Niezwykły temat. świetna gra, fascynująca treść. Nad program: Najpiękniejsze kobiety Polski: 

Wileńska 38. „MISS POLONJA* i „MISS JUDEA*. Uprasza się Sz. Publiezność o przybycie na początki seansów a e 4, 6, 8 1 10.15. 

KINO - TEATR Nareszcie dziś dawno oczeki- Opowieść miłosna, porywająca głębo- 
kością swego uczucia, potężną prawdą 

Jojolołolojujofofojolafojojcjo 

LEKARZE ® 
AZAJEEMGROCORASA   

»ZNICZ< 

KURJER WILEŃSKI S-KA z oeRaN. ODP. 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

DOKTÓR 

BLUMOWIGZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
0d 9 — I i 8 — 8. 
(Telef. 921). 629 

  

wany przebojowy film p. t.: 

Polonja 
Miekiewicza 22. 

i wytworny LEWI$ STONE. Powyższe arcydzieło to koncert gry 

BŁĘKITNE NOCE 
życiową i niezwykłem pięknem. W rolach głównych: kusząca IMOGENA ROBERTSON, porywający NORMAN KERRY 

Aby dać możność wszystkim obejrzenia filmu eeny miejsc niepodwyższone, 

ność, aby uniknąć natłoku o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Poez. o g 4, 6, 8 1 10.25. 

stojącej na wyżynach prawdziwego artyzmu. 
Uprasza się Szanowną Publicz- 

  

ie ь Pierwsz, kański fil 
„KINO Po raz pierwszy DĄT i PATACHON w AMERYCE | „szych, ulubieńców p. i 

> s B = Weso ramat w 12 aktac! 

Piccadilly PATi PATACHON w obliczu śmierci ry: CHARLE CHAPLINA 
u | Po raz pierwszy Pat i Patachon wykonują role Harry'ego, Peela i Albertyniego. Film nie- 

Wielka 42. wagqa: bywałych atrakeyj i wesołych przygód. 

XINO DZIŚ! Rewelacyjny film! — Sensacja doby obeenejl — Najaktualniejszy dramat erotyczny! 

LUX 
Mickiewicza 11 

Zew zmysłów 
(Spowiedź szesnastoletniej dziewczyny) 
Film przedstawiający w wysoce artystyczny sposób obecne 

pełne nerwowego napięcia I źądzy rozkoszy erotyczne prze- 

życia młodzieży, oparty na tle głośnego berlińskiego procesu. W roli głównej czarująca GERDI GERD. Tysiączne arty- 

kuły prasy calego Świata nie mogły udzielić czytelnikom tej niebywałej emocji, jaką daje widzowi ten szlagier. 
  

KINO-TEATR Dziś! Wzruszający do łez 

Wspaniały film Polski podług dramat życiowy 

E D E N powieści LEO BELMONTA w 12 aktach osnnty 

na tle prawdziwego zdarzenia. W rolach 1 Н : R; Początek 

Wielka 36. głównych nasza wilnianka eudo-dziecko Musia Dajches 1 Bianka Dodo o godzinie 1-ej. 
  

Kino Kolejowe 

(GNISKO 
(obok dworca kolejow.) | vr niedziele i święta o godzinie 4 popołudniu. — | = 

Od dziś do 29-go b.m. włącznie. 

Wybitny salonowy dramat 
w 10-ciu aktach 

KINO-TEATR 

Światowid 
Maaso a W roli głównej prymadonoa 

teatru w Warszawie   
  Poszukuje się 

© film odznaczony na Dziś i dni następnych | b All | anais Н 

w: iały dramat onkursie w Gram 

a6 KA : rew .° a OWI Palais w Paryżu. 

Historja miłości Beduina i Europejki. Nad program wspaniała komedja w 5 aktach. Początek o godzinie 5-ej 
Ceny miejsc zwykłe. 

Tragedja zniesławionej 
osnuty na tle prawdziwego zdarzenia w Polszim dworze w Kieleckiem, 

Zofja Jaroszewska W rolach epizodycznych zna- 
ne siły teatrów w Warszawie. 

ziemskie i 
Majątki dzierżawy 

poszukiwane. Wiadomość 

  Ś.TO JAŃSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40     

LI 
  

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, BRUKI, KSIĄŻKI DLA URZĘDÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCK. 

PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
|! WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA 
BILETY WIZYTOWE, 

    

| FE 
  

  
DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE == OPRAWA KSIĄŻEK 
PUNKTUALNIE m====> TANIO ======= SOLIDNIE 

    

  

  

  
  
  

    

Sprzedaż 
domów, willi, placów 
załatwiamy dogodnie 

i solidnie. | 11630 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handiewo 

Mickiewicza 2], tel. 152 

  

ECOLE PIGIER de PARIS 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18, LA VA- 
RENNE (Seine). Stenografja, handlowość 

  

i język francuski. 
1 L E a os EIA © I AA RA 

Potrzebni agenci w gminach | 
dla rozpowszechniania przedmiotu wiezbędnego każdemu rolnikowi. 

*  Pożądani ludzie piśmienni, enerziezai, z dobrą referencią. Zgłosić się: 

do BIURA OGŁOSZEŃ S. JUTANA, Wilno, ul Niemiecka 4 

| 
| 

  

  

KAWIARNIA # | PIANINA 

Wykonanie solidae. 2 

ZAKŁAD MALARSKI 
,Dekoracyjno - Kościelno - Pozłotniczy, Pokojowy i Szyldów 

WALERJARKA WOŻULICRIEGO 
wilno, ul. Wileńska 5. 

Zawiadamiam Szanowną Klijevtelę, iż po przerwie z powodu choroby wznowi- 

łem przyjęcia i wykorywam wszelkie roboty, jak w mieście, tak i na prowincji. 
Ceny najniżeze. 

wspólnika 
do handlowego interesu 
przynosząeego okoła 

1009/,. Sprawa pilna, ka- 
pitał 6—10.000 sł. 

Wiadomość: 

„INFORMATOR" 
Jagiellońska 8/14. — 1234-0   

    
REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Telefon 99, Czynne od godz. 5—3 ppoł. Naczelny redukter przyjmuje ed godz. 2 —3 ppoł. 

przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują stę od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszakujących pracy 30% zniżki. Za nnmer dowodowy 20 gr. Uład egtonneń 6-cio lumowy, 

"Wydawca „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. — 1205- 

= a 
Pianina = 

pierwszorzędnych fabryk 
sprzedaję na dogodnych 
„./ warunkach. 
W. Pohuianka 9-23. 

    Ц0 «О 
gotówki w różnych 

walutach lokujemy na- 
tychmiast pod moene 

gwarancje. 1282-0   
„KRÓLEWIANKA * 
Wlino, Królewska 9 

Zakąski zimas i go- 
rące. Piwo. Obiad z2-ch 
dań z chlebem 2ł, 1.30. 
Abonamen+ miesięcz- 
ny zł 32 „Gabinety”.     Dom H-K „ZACHĘTA“ 

Mickiewicza 1, tel. 9 05.         

Redaktor działu gospedarczego przyjmuje od godz. 6-— 7 wiecz. we wiorki i piątki, Rękopirów tiładakcja mie rwrace. Kedaktos 

  

do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 1120 
  

  

Popitrajcie 

Ligę Morską: Rzeczną 

Bez kosztów 
przyjmujemy zgłosze- 
nia na sprzedaż nie- 

ruchomości, 1 

Wiieńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel.152 4 

Aipólnicy- (zk! 
potrzeba dė  intratnych 
interesów wiadomość 

„INFORMATOR“, 
Jagiellonska 8/14.  1903-8 

  

  

  

ADODAM JEDDENAWE 

B INFORMATOR 
GRODZIEŃSKI Ę 

EHDEENAOABDNEBZAŻ 

2 2 £ 

M. Wiszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 1) 
| od 4 do G-ej. 

| Grodno, ul. Kołożańska 8 
  

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukamia — til. Š-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu łab przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CZNA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., w tekście I, (l str. — 30 gr., IU, IV, V, VL—35 gi, za tekstem — 15 gr., %ronika rekl. - komeni- 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cem dółioza się: za ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25%, drożej, zagraniczne—100% drożej, 
Oddział w Grodnie: ul. Bankowa 14. 

„Kurjer Wileński" S-ka z ogr. Odp. Druk. „Znicz* Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, teleion 840. 

  

za tekstem 10-io łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina drnku ogłoszeń. 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 625 

Mickiewicza 12 
rėg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 1 5— 7, 

  

DOKTOR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów — тоехо- 
wych, od 9—1, od 5—8 

wiecz. 

Kobieta-Lekara 

Dr. ZelÓoNICZOWA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

iod4—6 
ul. Miekiewicza 24. 
624 W. Zdr. Nr 152. 
  "= 

Akuszerki 
ВИЕНЕНЕНЕНЯ ЕН ЕНЕНЕ) ) Е12)| 

Akuszerka 

МОа ВОИ 
przyjmuje od » rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 380 m. 4, W, Zdr. 
Nr. 8098. 
  

Redaktor odpowiedziałny Józef Jurkiewicz. 

 


