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Piotr-Paweł CAPE 
Sekretarz Osobisty Wojewody Wileńskiego, 

po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami 
zasnął w Bogu d. 29 października 1926 r. o północy, przeżywszy 

lat 29. : 
Po egzekwjach w Kościele Św. Piotra i Pawła odbył się pogrzeb 

w dniu 30 października na cmentarzu Antokolskim. 
O nabożeństwie żałobnem nastąpią oddzielne zawiadomienia. 

Q stracie oddanego i nieodżałowanego współpracownika i smut- 
nych obrzędach zawiadamia 

2060 WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ, Wojewodą Wileński. 

  

Dzień oszczędności. 
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Obrońcom Wilna w dniu Zadusznym. 
Siłą odwiecznej tradycji, potrze- 

bą serca ludzkiego, wiarą w dusz 

obcowanie co rok w dniu zadusz- 

nym łączymy się myślą z blizkimi 

nam urmarłymi, by uczynić pamię- 

cią nie śmierć ich, lecz życie i ży- 

cia ofiary. 

Wśród tych naszych umarłych 

tym przedewszystkiem hołd pa- 

mięci się należy, którzy zgonem 

swym krwawym swobodę naszego 

bytowania okupilii tym znanym i 

nieznanym z imienia Bohaterom, 

którzy trudem żołnierskim, trudem 

bojowym ziemię podposiew lepsze- 

go Jutra zaorali Ojczyźnie na chwa- 

łę, ludziom na pożytek. 

niu chwały złożonych w nich Bo- 

haterów. W obliczu tych mogił u- 

stają dzielące nas, żywych, różni- 

ce. We wspólnym żalu, we wspól- 

nej czci i niewysłowionej wdzięcz- 

ności dla Nich łączą się nasze 

myśli. 

I to też jest tych naszych po- 
ległych ostatnia zagrobna zasługa. 

To jest ich ponad śmiercią dobro- 

czynne działanie. To jeszcze jeden 

bodziec dla naszej o Nich pa- 

mięci. 

Kraj nasz, który może jak ża- 

den inty w Polsce przecierpiał tyle 

ciężkich i krwawych doświadczeń, 

miasto nasze, które tylekroć było 

Dzień dzisiejszy ma być w ca- 

łej Polsce poświęcony propagan- 

dzie oszczędności. Inicjatywę urzą- 

dzenia tych dni dał międzynarodo- 

wy kongres oszczędności, który się 

odbył w Medjolanie w 1924 r. 

Chodzi tu przedewszystkiem o pro- 

pagandę wśród szerokich warstw 

ludności składania swoich chociaż- 

by najdrobniejszych oszczędności 

do kas oszczędnościowych. 

Pierwsze kasy oszczędnościowe 

powstały w Anglji w końcu XVIII 

wieku. Początkowo były to insty- 

tucje prawie wyłącznie prywatne o 

charakterze regjonalnym, na  któ- 

rych czele stali ludzie posiadający 

znaczne wpływy w swoich para- 

fjach. Operacje jednak rozwijały 

się powoli aż do 1861 roku, kiedy 

Gladson stworzył pierwsze pocz- 

towe kasy oszczędności, które funk- 

cjonowały przy urzędach -poczto- 

wych. Od tego czasu ogólna suma 

kapitałów złożonych w kasach za- 

częła nadzwyczaj szybko wzrastać. 

Za przykładem Anglji poszły 

także inne kraje. 

Sumy te przed wojną doszły 

do ogromnej wysokości. Naprzy- 

kład, w 1903—4 roku ilość ksią- 

żeczek Oszczędnościowych poczto- 
wej kasy oszczędności wynosiła w 

Anglji 11,378 tys., a ogólna suma 

wkładów dosięgała 200 miljonów 

funtów szterlingów, czyli 8,7 mil- 

jardów złotych polskich. We Fran- 

cji iłość książeczek w 1903 r. wy- 
nosiła 11,409 tys., a suma wkla- 

dów około 4,3 miljardów franków. 
Jak znaczny był rozwój kas 032> 
czędności w Niemczech niech świad- 

czy fakt, że w 1900 roku wszyst- 

kie banki krótkoterminowego kre- 

dytu handlowego  rozporządzały 

6,9 miljardami marek kapitału wła- 

snego i cudzego, wówczas gdy ka- 

pitały kas oszczędnościowych prze- 

kroczyły w tym samym roku Su- 

mę 8 miljardów marek. W latach 

bezpośrednio poprzedzających woj- 

nę te cyfry jeszcze bardziej wzrosły. 

Zasadniczym zadaniem kas о- 
szczędnościowych jest skupienie 
tych wszystkich drobnych  Oszczę- 

dności, które każdy usiłuje zebrać 

na czarny dzień. Praktyka wyka- 

zała, że z takiego skupiania mogą 

powstawać potem ogromne kapi- 

tały, które niezmiernie powiększają 

siły gospodarcze kraju. 

Drugim zadaniem jest danie 

jaknajszerszym warstwom ludności 

możliwości otrzymywania procen- 

tów ze swoich oszczędności. Poza- 

tem kasy oszczędnościowe, a szcze- 
gólnie kasy współdzielcze, mogą 

odegrać kolosalną rolę jako źródła 

kredytu dla drobnych producentów. 
Pod tym względem współdzielczość 

kredytowa w rolnictwie szczególnie 

rozwinięta w Niemczech, ma już 

ustaloną opinię. 
Okres wojenny, wytwarzając 

powszechne poczucie niepewności 

i braku bezpieczeństwa ogromnie 

się przyczynił do zaniku w naszym 

społeczeństwie zmysłu oszczędzania. 

Okres wojenny wytworzył psycho- 

logję lekkomyślnego życia z dnia 
na dzień. Tymczasem właśnie po- 

wojenne trudności gospodarcze i 

finansowe wymagają wyjątkowo 

umiejętnego i oszczędnego go- 

spodarowania zarówno w gospodar= 

ce każdej jednostki jak i w gospo- 

darce państwa. Ten zmysł oszczę- 

dności, zmysł mądrej zapobiegliwo- 

Ści i dbania o jutro musimy starać 
się w naszym społeczeństwie roz- 

winąć. Musimy pamiętać, że mądra 

gospodarka państwa bez umieję- 
tności gospodarowania poszczegól- 

nych obywateli jest niemożliwością, 

bowiem polityka państwa w ogrom- 

nym stopniu jest niczym innym, 
jak odbiciem psychologji rządzących 

w nim grup społecznych i naro- 
dowych. 

Drugą kwestją niezmiernie dla 

nas ważną jest przyciągnięcie jak- 

największej ilości gromadzonych 

oszczędności do banków i kas o- 

szczędnościowych. Polska jest kra- 

jem zrujnowanym - przez wojnę i 

powojenny okres inflacyjny oraz 

krajem cierpiącym na straszliwy 

brak kapitałów. Mamy dziś z tego 

powodu największą w Europie sto- 
pę procentową. Obecna stopa pro- 

centowa u nas w bankach prywat- 
nych dochodzi do 24%, wówczas 

gdy w Anglji wynosi około 4'/2% a 
w Holandji i Szwajcarji nie docho- 

dzi nawet do 3%. To też umiejętne 

wykorzystanie każdej cząstki prze- 
chowywanych w prywatnych kufrach 

oszczędności jest dla nas kwestją 
pierwszorzędnej wagi. 

Brak zaufania do trwałości sto- 

sunków, które się ułożyły po woj- 

nie oraz bojaźń strat z powodu 

spadu kursu waluty były czynnika- 

mi, które w ogromnym stopniu ta- 

mowały wzrot wkładów oszczędno- 

ściowych w naszych bankach i ka- 
sach. Dopiero ostatnie czasy, a 
szczególnie okres pomajowy, przy- 

niosły pod tym względem zmianę 

na lepsze. Wkłady w P. K. O. w 

okresie od maja do września wzrosły 

o 5!/a miljonów zł., zaś wkłady w 
46 kasach komunalnych w ciągu 

tylko czerwca i lipca o 3 ml. zł. 

Miejmy nadzieje, że nowy okres 

odrodzenia gospodarczego, który 

się w życiu naszego państwa roz- 

począł będzie okresem stałego, 

choć może bardzo powolnego, 

wzrostu naszego kapitału narodo- 

wego. Miejmy także nadzieję, że 
w nowych warunkach w bardziej 

dodatnim kierunku będzie rozwija- 

ła się psychika gospodarcza naro- 

du, że będą w niej coraz bardziej 
potęgowały się dwie zasadnicze 

cechy, stanowiące najpewniejszą 

podstawę przyszłego bogactwa spo- 
łeczeństw: oszczędność i pracowi- 

tość. Bor. 

przedmiotem klęsk _ dziejowych 

szczególnie ma powody do wdzię- 

W tym dniu pochylają się nad 

mogiłami serca ku rozpamiętywa- 

  

Lalary Rządu z Sejmem 0 erenonał 
przy odczytywaniu orędzia 

Prezydenta. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Kwestja ustalenia ceremonjału, związanego z odczytaniem orędzia 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji sejmowej wysunęła się 
na pierwszy plan dwóch minionych dni. Sprawa, która przy dobrej obu- 
stronnej woli mogła być w bardzo szybkim czasie zlikwidowana, rozją- 
trzyła niepotrzebnie umysły, przynosząc szkodę obu stronom. 

W gmachu sejmowym. 
Przebieg wczorajszego dnia politycznego był następujący. W gma- 

chu sejmowym, na którym powiewała flaga na znak, że ma się odbyć 
plenarne posiedzenie Sejmu, panował, od wczesnego rana ruch Ożywio- 
ny. Dzięki wytężonej pracy wnętrze gmachu sejmowego było całkowicie 
odnowione i przysposobione do pracy sejmowej. Oczywiście tematem 
rozmów kuluarowych było wynikłe nieporozumienie. 

Obrady Klubów. 
Obrady poszczególnych klubów rozpoczęły się o godz. 10. Między 

innemi obradowało Wyzwolenie, klub Chrz. Nar., „Z. L. N.* i Piast. 
O godz. 11 rano przybył do gmachu Sejmu szef gabinetu ministra 

spraw wojskowych płk. Beck, który został natychmiast przyjęty przez 
marsz. Rataja. Płk. Beck informował się w imieniu prezesa Rady Mini- 
strów o stanowiskach klubów sejmowych, p. Marszałćk oświadczył, iż z 
wyjątkiem uchwały klubu P. P. S. (uchwałę tę podaliśmy we wczoraj- 
szym numerze) inne kluby w tej sprawie uchwał nie powzięły, tak iż 
dopiero po Konwencji Senjorów p. Marszałek będzie mógł zakomuni- 
kować p. prezesowi Rady Ministrów sytuację sejmową. Z tą wiadomo- 
Ścią udał się płk. Beck do Belwederu. 

Konwent Senjorów. 
O godz. 11 m. 40 rozpoczął swe obrady Konwent Senjorów pod 

przewodnictwem marsz.. Rataja. 
Na wstępie posiedzenia p. Marszałek zawiadomił, że otrzymał po- 

przednio obietnicę, iż dekret o otwarciu sesji sejmowej doręczony mu 
będzie dnia 29 b. m. i że gdyby się tak stało, to byłby formalnie zwo- 
łał sobotnie posiedzenie. Ponieważ dekret do tej pory nie jest ogłoszo- 
ny, ani też nie jest mu doręczony, wobec tego p. Marszałek zawiadomił 
o doniesieniu posłów w liście prywatnym. 

Następnie p. Marszałek poinformował, iż wpłynęła kwestja ustale- 
nia ceremonjału, związanego z odczytaniem orędzia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w Sejmie. 

Nie byłoby kwestji—zdaniem p. Marszałka—w jaki sposób ma się 
zachować Sejm, gdyby Prezydent Rzeczypospolitej osobiście miał doko- 
nać tego aktu. Gdyby jednakże miano interpretować, jako brak szacunku 
dla głowy państwa niepowstanie z miejsc przez posłów, to gotów byłby 
przyczynić się do zrealizowania tego w myśl rządu nawet, gdyby kto 
inny odczytał orędzie. 

Dyskusja. 
Następnie wywiązała się dłuższa dyskusja, 

wódców poselskich zabierało głos. 
W dyskusji tej na podkreślenie zasługuje wystąpienie pos. Stroń- 

skiego, który między innemi zaznaczył, że nawet na przypadek, gdyby 
kto inny odczytał orędzie posłowie Ch. N. powstaliby z miejsc. Opinja 
jednakże pos. Strońskiego spotkała się z zastrzeżeniem ze strony wWszy- 
stkich innych klubów. 

Między innymi pos. Poniatowski (Wyz.) stwierdził, że intencja od- 
nośnie znaczenia aktu otwarcia sesji jest w zasadzie słuszna, lecz przy- 
czyniłaby się do tego w wosokim stopniu obecność samego p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, sejm niewątpliwie odniósłby się do głowy 
państwa z należnym szacunkiem. ; 

Po skończeniu posiedzenia Konwentu Senjorów marszałek Rataj 
udał się natychmiast do Belwederu celem zakomunikowania p. preze- 
sowi Rady Ministrów o przebiegu dyskusji na Konwencie. 

w której szereg przy- 

  

(Dalszy ciąg telef. na stronie drugiej). 

Firma istnieje od r. 1895 

С. NOZ, Niemiecka 19, tl. ). 
SPIESZCIE SIĘ! Na sezon zimowy mamy w wieikim wyborze 
rozmaite materjały: najnowszych deseni i kolorów na męskie 

i damskie palłta, kostjumy i pokrycia. 
Wysokich gatunkow: sukna, bostony, kamgarny, krepy i wełny, weł- 
ny na suknie, welwety i szyfon Velur i wielki wybór pluszy oraz 

jedwabi w rozmaitych kolorach. 
Prosimy przekonać się!     1681 

Ceny niskie! Ceny niskie! 
  

     

czności i pamięci o swych boha- 
terskich synach, którzy śmiercią 

żołnierską jego wolność okupili. 

Groby ich na naszej ziemi muszą 

być przedmiotem szczególnie ży- 

wego naszego kultu, bo groby te 

są znakiem naszej woli życia. 

W dniu zadusznym mamy ucz- 

cić je skromnym prostym pomni- 

kiem. 

Napis na nim ma przypominać 

nam nieustannie o tem, o czem 

zapomnieć nam nie wolno—o pra- 

cy i obowiązkach względem Rzeczy- 

pospolitej, z których uiścili się już 

w sposób najpiękniejszy. 

Obrońcy Wilna. 

  

Sejm i Rząd. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Obrady gospodarcze. 

Wczoraj o g. 6 wiecz. odbyło 
się w departamentach Prezydjum 
Rady Ministrów inauguracyjne po- 
siedzenie, zwołane z udziałem 70 
kilku przedstawicieli naszego życla 

ij ody Z 
bradom przewodniczył p. wice- 

premjer Bartel. Dotyczyć one mają 
następujących punktów: 1) omó- 
wienia problematów walki z dro- 
żyzną, 2) stabilizacji złotego, 3) 
sposobów przyciągnięcia obcych 
kapitałów do Polski, 4) nawiązanie 
stałego kontaktu między rządem a 
sferami gospodarczemi. 

Obrady te mają być kontynuo- 
wane dziśt 

W sprawie dostaw |węgla. 
W dniu 30 b. m. odbyła się w 

Ministerstwie Przemysłu i Handlu 
pod przewodnictwem p. ministra 
Przemysłu i Handlu inż. Eugenju- 
sza Kwiatkowskiego i przy udziale 
p. ministra komunikacji Romockie- 
go i dwuch dyrektorów departa- 
mentów Ministerstwa Komunikacji 
narada z przedstawicielaini prze- 
mysłu węglowego w sprawie do- 
staw węgla na rynek wewnętrzny i 
zewnętrzny. 

Pan Minister Przemysłu i Han- 
dlu zobrazował stan zaopatrzenia 
rynku węglowego oraz zwrócił u- 
wagę, że sprawa zaopatrzenia ryn- 
ku wewnętrznego w węgiel jest 
przedmiotem poważnego  zaintere- 

  

1 ; m—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
y / į ki, ogł. zagraniczne—509/0 drožej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, Ovł. z zastrzeżeniem miejsca 109/0 drożej, w dnie świąteczne i za- 
miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowo'nie zmieniane. 

  

sowania Rządu. P. Minister pod 
kreślił również niewspółmierność 
jaka istnieje pomiędzy poziomem 
cen na kopalniach a wygórowane- 
mi cenami detalicznemi, która jest 
niczem nie usprawiedliwiona. Pan 
Minister Komunikacji przedstawił 
ze swej strony program  transpor- 
tów węglowych na podstawie któ- 
rego jedna grupa wagonów miała- 
by być przeznaczona dla zaspoko- 
jenia rynku wewnętrznego, druga 
grupa pozostałaby do dyspozycji 
ministra komunikacji, wreszcie trze- 
cia grupa obejmowałaby wagony 
na eksport. 

W wyniku powyższych * obrad 
program Ministra Komunikacji spot- 
kał się przeważnie z aprobatą przed- 
stawicieli przemysłu węglowego. 
Dyrektor Departamentu Minister- 
stwa Komunikacji Czapski zapoz- 
nał zebranych z planem wysyłki 
węgla na okres najbliższych 5 dni 
przyszłego tygodnia, mającym na 
celu zaradzenie brakowi węgla na 
rynku wewnętrznym. (Pat). 

Ostateczna obsada stano- 
wisk w Min. Spr. Wewn. 

Ostateczna obsada wyższych 
stanowisk w Ministerstwie Spraw. 
Wewnętrznych: Podsekretarz Stanu 
i Dyrektor Departamentu Organi- 
zacyjnego—dr.Maurycy Jaroszyński, 
stały zastępca Dyrektora Departa- 
mentu Organizacyjnego i Główny 
Inspektor Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych p. Stanisław Twardo, 
Dyrektor Departamentu Polityczne- 
go "ir. Kazithierz Świtalski, Dyrek- 
tor Departamentu Administracyj- 
nego p. Karol Kirst, Dyrektor De- 
partamentu Samorządowego p. Wla- 
dysław Weissbrod, wreszcie gene- 
ralny Dyrektor Służby Zdrowia dr. 
Czesław Wroczyński. (Pat). 

W Ministerstwie Rolnictwa. 
W Ministerstwie Rolnictwa i 

Dóbr Państwuwych odbyła się pod 
przewodnictwem p. Karola Nieza- 
bytowskiego konferencja, w której 
wzięli udział z ramienia Ministerst- 
wa p. Roze i p. F, Ubysz dyr. De- 
partamentu, oraz przedstawiciele 
organizacyj ziemiańskich p. p. S. 
Czacki, M. Chlapowski, P. Doni- 
mirski, K. Fudakowski, A. Glažew- 
ski, A. Jundziłł, S. Konopka, po- 
seł K. Łuszczewski, W. Szadurski, 
senator J. Stecki, I. Żółtowski. 

Przedmiotem konferencji była 
sprawa wykonania art. 5 ustawy o 
reformie rolnej, a w szczególności 

kwestja podziału na poszczególne 
województwa kontygentu 550 ty» 
sięcy ha zwolnionych od przymusu 
parcelacyinego na rzecz szczególe 
nie cennych jednostek, (Pat). 

  
  

      

Restauracja „OAZA“ 
Z dniem 1-go listopada r. b. 

| Wieczory Muzycżno - Wokalne 
w wykonaniu pierwszorzędnych stołecznych sił artystycznych. i 

Początek koncertów o godz. 9-ej wiecźorem. B         оСОС   
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WOLNA TRYBUNA. 

W sprawie połączenia 
organizacji rolniczych. 

(Artykuł dyskusyjny). 

Akcja połączenia organizacyj rol- 

niczych w jedno Polskie Towarzy- 

stwo Rolnicze, —zapoczątkowana 

przez Ministerstwo Rolnictwa przy- 

biera obecnie realne formy wobec 

zatwierdzenia przez p. Ministra Rol- 

nictwa „Najważniejszych Zasad Sta- 

tutu wzorowego organizacji Rolni- 

czej w Polsce*. 
Zasady Statutu tego zostały 

przesłane organizacjom rolniczym 

dla zapoznania się i zaopinjowania 

i są następujące: 
Podstawową jednostką admini- 

stracyjną Polskiego Towarzystwa 

Rolniczego jest normalnie funkcjo- 

nujące Kółko Rolnicze. Kółka łą- 

czą się w Powiatowe Towarzystwa 

Rolnicze, |Powiatowe zaś Towarzy- 

stwa Rolnicze w Wojewódzkie lub 

Okręgowe, o ile obejmują teren 
większej ilości Województw. Woje- 

wódzkie lub Okręgowe Towarzyst- 

wa Rolnicze wchodzą w skład Pol- 

skiego Towarzystwa Rolniczego. 

Na pewnym terenie może funkcjo- 

nować tylko jedna organizacja, 

wchodząca w skład P. T. R. 

Powiatowe Towarzystwo Rolni- 

cze składa się członków _zwyczaj- 

nych i nadzwyczajnych. Zwyczajni 

członkowie mogą być dwóch kate- 

gorji: a) delegaci Kółek Rolniczych, 

b) delegaci powiatowych organiza- 
cji rolniczych, jak np. Spółdzielnie 

rolniczo-handlowe, kredytowe t t. p. 

Członkami nadzwyczajnymi Po- 

wiatowego Towarzystwa Rolniczego 
mogą być osąqby fizyczne. Człon- 

kom nadzwyczajnym przysługują 
wszystkie prawa członków zwy- 
czajnych z następującem ograni- 

czeniem: ilość członków nadzwy- 

czajnych nie może przekraczać 50% 

ilości członków zwyczajnych. O ile 

liczba członków nadzwyczajnych 

przekroczy 50% ilości członków 

zwyczajnych, to członkowie nad- 

zwyczajni tworzą kurję tych człon- 

ków, która wybiera reprezentantów 

do Powiatowego Towarzystwa Rol- 

niczego na najbliższy rok. Repre- 

zentantom tym przysługują wszyst- 
kie prawa członków zwyczajnych. 

Liczba 50%, określająca stosunek 
członków nadzwyczajnych do zwy- 

czajnych może być przez Ministra 

Rolnictwa zmieniana dla poszcze- 
gólnych Województw. 

Członkowie Kółek płacą składki 

w wysokości 6 zł. rocznie. Człon- 

kowie nadzwyczajni płacą składki 

w zależności od posiadanego 0b- 
szaru gruntu. 

O w Powiatowym Towa- 

rzystwie Rolniczym do Zarządu, 

oraz delegatów do Wojewódzkiego 

Towarzystwa Rolniczego, Oraz wy- 

bory w Wojew. Tow. Roln. do Za- 

rządu i delegatów do P* T. R. od- 

bywają się na zasadzie proporcjo- 

nalności. 
Po ogłoszeniu Statutu wzoro- 

wego mogą w przeciągu 3 miesię- 

cy organizacje rolnicze nadsyłać do 

Min. Roln. deklaracje o przystąpie- 

niu do P. T. R. O ile z tego sa- 

mego terytorjum zgłoszą deklara- 

cje dwie lub więcej organizacyj, 

Minister Rolnictwa wyznaczy tym- 
czasowy Zarząd Wojewódzkiego 

Towarzystwa Rolniczego z pośród 
projektowanych delegatów od kilku 

instytucji. 
Autorzy tego Statutu starali się 

widocznie pogodzić dwie rozmaite 

koncepcje ustroju istniejących or- 

ganizacji rolniczych—Związków Kó- 

łek Rolniczych i Towarzystw Rol- 

  

Ochrona. 
— „Ach Buożesz mój Buoże! 

Co te ludzie robio zemno! | pocoż 

ja musze iści uod tego dziecka i la 

kogo? Biednieńka ty biednieńka, a 
cuoż ty bezemnie zrobisz?" 

W ogrodzie po-Bernardyńskim 

siedzi starsza kobieta z małą czte- 

roletnią dziewczynką i tak właśnie 

biada. Na pierwszy rzut oka moż- 
na poznać, że to „niania* ze swą 

pupilką. Na tejże samej ławce sie- 

dzi młoda panna, także opiekująca 

się dzieckiem w tym wieku. 
— „l dlaczegoż to pani musi 

iść od tego dziecka*? — pyta pa- 

nienka niani. 
— „A chto ich tam wie panie- 

neczka ty moja. Mówio ja niedobra 

musi im za stara ci co. Bioro ja- 

kieści” niemkinie z luterskiego za- 
kładu. A ci ja to gorsza od jej? 

dziecko mnie lubi i ja jej bardzo, 

wiadomo przyzwyczaiwszy sie*. 

Biadania zażywnej niani prze- 
rwał mały, ale dość głośny incy- 

dent, wynikły ni stąd, ni z owąd 

pomiędzy dwiema dziewczynkami. 

— „Daj mnie ta lalka!*—woła 

pupilka niani do swojej towarzysz- 

ki. Incydent dzięki interwencji obu 

niczych, a mianowicie: powszech- 

ność i równość wszystkich człon- 

ków w kółkach i udział w organi- 

zacjach wyższego rzędu przez dele- 

gatów, z drugiej zaś strony— udział 

w wyższych organizacjach człon- 

ków fizycznych z jednakowemi pra- 
wami z delegatami Kółek. 

Jednak po bliższym zapoznaniu 
się ze Statutem można zauważyć, 

że zasady struktury Towarzystw 

Rolniczych w nowym Statucie prze- 

ważają. Na samym początku Sta” 

tutu mówi się, że podstawową jed- 

nostką administracyjną jest Kółko 

Rolnicze, lecz dalej widzimy, że 

tak nie jest. gdyż w skład Powia- 

wych Towarzystw Rolniczych mo- 

gą wchodzić nie tylko Kółka Rol- 

nicze, lecz i pokrewne organizacje, 

jak spółdzielnie rolniczo handlowe, 

spółdzielnie kredytowe i inne, a 

też fizyczne osoby. 

W samym ustroju Powiatowych 

Towarzystw Rolniczych kryją się 

zaczątki przyszłych nieporozumień, 

walki tarc, gdyż różnorodny skład 

tych Towarzystw z członków zwy- 

czajnych dwuch kategorji i człon- 

ków nadzwyczajnych, tworzenie 

przez tych ostatnich kurji wybor- 

czych, wybory proporcjonalne do 

władz i delegatów do organizacji 

wyższego rzędu, nierównomierne 

składki członkowskie będą działały 

ujemnie na pracę tych instytucji, 

wstrzymają ich rozwój i zdezorga- 

nizują je w ostatecznym wyniku. 

Zastrzeżenie zaś, że Minister 

Rolnictwa może zmieniać w. Po- 
wiatowych 'Towarzystwach Rolni- 

czych dla poszczególnych Woje- 

wództw stosunek liczbowy człon- 
ków zwyczajnych, t. j. delegatów 

Kółek do nadzwyczajnych, t. |. 
osób fizycznych, jeszcze więcej 

zdezorganizuje te instytucje i wy- 

woła jeszcze większe walki. 

Jeżeli zaś weźmiemy pod uwa- 

gę w nowych Towarzystwach Rol- 

niczych stosunek delegatów Kółek 

Rolniczych, wchodzących obecnie 

w skład Związków do delegatów 

Kółek, należących do obecnych 

Towarzystw Rolniczych i osób #- 

zycznych, wchodzących w skład 

tychże Tow. Roln., — to w znacz- 

nej ilości powiatów, delegaci Kó- 
łek Związkowych będą w  mniej- 

szości w stosunku do ogólnej ilo- 

ści osób fizycznych i delegatów 

Kółek Tow. Roln' A przez to in- 

teresy Związków Kółek Rolniczych, 

jako zrzeszeń drobnych rolntków 
w nowych organizacjach będą upo- 
śledzone; natomiast będą bronio- 
ne interesy większej 
ziemianie wysuną się na czoło 

tych organizacji. 
W zasadach Statutu mówi się o 

proporcjonalnych wyborach do 
władz i delegatów do wyższych in- 
stancyj. Wprowadzenie proporcjo* 

nalności wywoła tylko . niezgo- 

dę między poszczególnemi gru- 
pami członków, wywoła walki par- 
tyjne, przeciwstawi sobie poszcze” 
gólne grupy członków i jeszcze 
więcej uwypukli przeciwieństwo ich 
interesów, jako rozmaitych grup 
społecznych. 

Płacenie skłądek na rzecz Po- 
wiatowego Towarzystwa Rolnicze- 
go przez członków fizycznych w 
stosunku od posiadanych gruntów, 
a przez członków Kółek po 6 zł. 
znowuż dzieli członków na dwie 
nierówne kategorje i przyczyni się 
do wytworzenia pewnej walki na 
punkcie większych / obowiązków 

jednych w porównaniu z innymi, 
a stosownie do tego i większych 

praw. 
Również wyznaczenie przez Mi- 

nistra Rolnictwa tymczasowego Za- 
rządu Wojewódzkich Tow. Roln. w 
razie zgłoszenia przystąpienia 2 
lub więcej organizacji rolniczych 

Opiekunek został dość szybko za- 
łagodzony. 

Z podziwen: myślałem o bieg- 
łości z jaką maleńka, 4-ro letnia 
córeczka rodziców, o ile mogłem 
wywnioskowzć z rozmowy niani z 
panienką, zdaje się ze sfery t. zw. 
inteligencji zawodowej, włada ludo- 
wą gwarą wileńską. „Daj mnie ta 
lalka”... Co za dziwnej obojętności 
rodziców, chociażby tylko na kształ- 
cenie dziecka w ojczystej mowie 

trzeba (oprócz innych względów), 
aby wychowanie jego powierzać 
kobiecie może bardzo poczciwej, 
ale równie nieokrzesanej i po pol- 
sku mówić nie umiejącej. A teraz 
ma być niemka? W wieku, który 
jak mówią najznakomitsi pedago- 

dzy, decydującą rolę gra w ukształ- 
towaniu charakteru, umysłu i wie- 
lu innych cech indywidualności 
maleńkiego człowieczka, zaniedby- 
wać kwestję położenia mocnych 
podwalin pod budowę jego mowy— 

wydaje mi się nieco lekkomyślnem. 
Równocześnie mogłem zaobserwo- 
wać przykład wręcz odwrotny. Pa- 

nienka, która opiekowała się dru- 
giem dzieckiem, mówiła dość po- 
prawnie i dziecko też nie zdradzało 
takich fatalnych błędów językowych, 
jakiemi mogła się „pochwalić* jej 
rówieśniczka. 

własności i 

КОВ КЕ WILENSKI 

(Dalszy ciąg telef. z Warszawy). 

W tej sprawie Sejm za pośrednictwem w.-marsz. Daszyńskiego po- 

rozumie się jeszcze z rządem. 

Zdaniem marsz. Rataja interpelacje te winny być traktowane na 

równi z zaległemi wnioskami poselskiemi i rządowemi. 

Marszałek Sejmu do prasy. 

Po Konwencie Senjorów marsz. Rataj przyjął przedstawicieli prasy, 

którym oświadczył, że p. Prezydent Rzeczypospolitej zdecydował się Oso-* 

pozostawiając termin i szczegóły otwarcia biście otworzyć sesję Sejmu, 

sesji sejmowej porozumieniu między Sejmem a Premjerem. 

Dotychczas nie porozumiewałem się jeszcze w tej sprawie z p. 

Prezesem Rady Ministrówoświadczył marsz. Rataj. Uczynię to prawdo- 

podobnie jeszcze dzisiaj. Ze swej strony będę proponował, aby otwarcie 

Sejmu odbyło się w nadchodzącą środę. : : . 

Zarządzenie p. Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu sesji sej- 

mowej pojawi się niewątpliwie w sobotę, albo w niedzielę, gdyż wyma- 

ga tego art. 25 ust. 2 Konstytucji”. 

Narada u Marszałka Piłsudskiego. 

Po posiedzeniu Konwentu Senjorów kuluary zaroiły się licznym 

tłamem poselskim, komentującym niezwykle żywo zaszłe wydarzenia. 

Około godziny 8 wiecz. kuluary stopniowo pustoszały, albowiem 

przeważna część posłów zamiejscowych opuściła stolicę z powodu nad- 

chodzących świąt. 
O godz. 9 m. 30 wiecz. przybył do marsz. Sejmu p. wicepremier 

Bartel, z któryni omawiał szczegóły, związane z uroczystym ceremonja- 

łem otwarcia Sejmu.į 
Następnie obaj dostojnicy państwowi udali się do Belwederu do 

prezesa Rady Ministrów Marszałka Piłsudskiego, który z powodu chwi- 

lowej niedyspozycji nie mógł opuszczać mieszkania. 

Narady w Belwederze dotyczyły tych samych spraw. 

Z Belwederu p. Marszałek Sejmu udał się na Zamek, gdzie prosił 

osobiście p. Prezydenta Rzeczypospolitej o wzięcie udziału w sobotniem 

posiedzeniu Sejmu i odczytanie orędzia w myśl 

wencie Senjorów życzenia. 

wyrażonego na Kon- 

Pertraktacje Rządu z Sejmem. 
Po wyjściu p. Marszałka z Belwederu zebrała się Rada Gabine- 

towa ńa Zamku. 
O godz. 1 m. 15 zjawił się w Sejmie wicepremier Bartel w towa- 

rzystwie ministra sprawiedliwości p. Meysztowicza oraz por. Začwili- 

chowskiego i odby! z marszalkiem Sejmu Ratajem dtužszą konferencję. 

P. wicepremjer zażądał zformułowania na piśmie stanowiska Konwentu 

Senjorów w sprawie ceremonjału, związanego „z odczytaniem orędzia 

Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Podczas tej konferencji p. Wicepremier opuścił na chwilę gmach 

sejmowy i udał się na posiedzenie Rady Gabinetowej z odnośnemi in- 

strukcjami, poczem powrócił do p. Marszałka Rataja. 

Około godz. pół do trzeciej wicepremjer Bartel oraz minister 

Meysztowicz opuścili gabinet marszałka Sejmu. 

W kuluarach p. wicepremier Bartel oświadczył dziennikarzom, że 

decyzja jeszcze nie zapadła i że o godz. 5 po południu ma się zebrać 

Rada Ministrów. 
Było więc przewidywane, iż posiedzenie Sejmu, uprzednio wyzna- 

czone na godz. 5 po południu, odbędzie się w godzinach późniejszych. 

Fakt ten wywołał w Sejmie zrozumiałe podniecenie. 

do Polskiego Tow. Roln. uzależ- 
nia samorządność tych organizacyj 
od czynników administracyjnych i 
da możność tym czynnikom z gó- 
ry wywierać wpływ na pracę tych 
instytucyj, że cały Statut Polskiego 
Towarzystwa Rolniczego jest żle 
pomyślany, zawiera w sobie cały 
szereg niedokładności i przeci- 
wieństwa stworzone zaś na pod- 
stawie tego Statutu Towarzystwa 
Rolnicze będą nieżywotne, w łonie 
ich powstaną walki, co ujemnie i 

dezorganizująco będzie oddziaływa- 
ło na pracę tych instytucyj. 

Natomiast należy jasno posta- 
wić sprawę i uprzytomnić sobie, 
że obecnie istniejące Tow. Roln., 
są to organizacje przeważnie zie- 
miańskie, Kółka zaś Rolnicze i 
Związki ich — są to organizacje 
drobnych i częściowo średnich rcl- 
ników, które pracują tylko wśród 
tych rolników, ustrój ich jest opar- 
ty na równości i powszechności i 
zawdzięczając swemu  jednolitemu 
składowi są to organizacje żywot* 
ne i cieszące się dużym zaufaniem 
szerokich mas rolniczych. 

Chęć zaś połączenia 2 organi» 
zacyj o odmiennej strukturze, w 
skład których wchodzą ludzie z 

rozmaitych klas społecznych o roz- 
maitych šwiatopoglądach, wytwo*= 
rzy tylko ogólne niezadowolenie i 

Drobne zdarzenia potrącają nie- 
jednokrotnie o bardzo poważne za- 
gadnienia, budząc niekiedy głębo- 
kie refleksje. Do takiej właśnie ka- 
tegorji należy obrazek przypadkowo 
przezemnie zaobserwowany w „Ber* 
nardynce“. > 

* 

Wychowanie dzieckal Сб% га 
zawiły i delikatny w swojej donio- 
słości problem. lle się mieści w 
tych dwóch słowach różnych, czę” 
sto zasadniczo sprzecznych pojęć, 
fatalnych omyłek i lekkomyślnych 
zaniedbań. Od myśli do myśli i 
Oto powstaje cały ich gmach. Nie- 
raz w życiu spotykałem się już z 
tem zagadnieniem, rzadziej może z 
jego całością, częściej zastanawia- 
łem się nad poszczególnyini jego 
fragmentami, a jest ich całe ‹ то- 
rze. Kroplą w niem można nazwać 

ten, który mogło nasunąć opisane 
powyżej zdarzenie w ogrodzie po- 
bernardyńskim. : 

Nie czynię jednak z powodu nie- 
go zarzutu rodzicom, względnie 
matce pierwszej z wspomnianych 
dwóch dziewczynek, że się osobiś- 
cio nie zajmują wychowaniem swe- 
go dziecka. Dziś w okresie nad- 
wyraz dla kraju trudnym nasza in- 
teligencją zawodowa żyje w bar- 
dzo ciężkiej sytuacji materjalnej. W 

wywoła walki, Mylny jest pogląd 
częściowo sfer miarodajnych, a też 
przedstawicieli większej własności, 
że na wsi jedyną inteligencją są 
ziemianie, bez których nie może 
być prowadzona praca społeczno* 
kulturalna i należy dążyć rozmai- 
temi sposobami do postawienia 
ziemian na czele istniejących orga” 
nizacyj. A w rzeczywistości tak nie 
jest, gdyż obecnie na wsi pracuje 
już dużo inteligencji, pochodzącej 
ze sfer nieziemiańskich i drobni 
rolnicy dobrze sobie dąją radę bez 
ludzej opieki. 

Chcąc aby praca kulturalno o* 
światowa szła naprzód na wsi i 
dawała pewne rezultaty, należy zo- 
stawić istniejące organizacje i u- 
znać Związki Kółek Rolniczych za 
organizacje wyłącznie drobnego 
rolnictwa i popierać te instytucje, 
jako organizacje szerokiego ogółu 
rolników. H. 
S KI DZIKIEJ TYB TYT TA APC 

Czas opłacić prenumeratę 
„„Kurjera Wileńskiego* za 

miesiąc listopad. 

Prenumeratę przyjmują wszyst- 
kie urzędy pocztowe i listonosze, 
oraz wpłacać można za pośredni - 
ctwem Pocztowej Kasy Oszczędne*= 
ściowej. Konto czekowe P. K. O, 
80*750. 

rodzinie, każde z obojga małżon- 
ków pracuje, aby móc jakoś wy- 
żyć wśród ogólnego kryzysu. W 
takich warunkach wychowanie dzie- 
ci powierza się przeróżnym „nia- 
niom*, które tu są decydującym 
czynnikiem... a skutki? Nie trzeba 
tego specjalnie stwierdzać, wiado- 
mo przecież jak bywają opłakane. 
Zresztą, zbytecznem tutaj jest ba- 
danie przykładów, wystarczy zasta- 
nowić się nad tem co tu jest po- 
trzebne a co się normalnie sto- 
suje. 

Niedługo, potem miałem okazją 
zetknąć się z czem$ co jakby, po- 
niekąd PERO š na moje o- 
statnie refleksje. Wypadkowo wpad- 
ła mi w ręce maleńka, ale śliczna, 
rzec można, książeczka o tem wła- 
Śnie „co tu jest potrzebne” a cze- 
go nie należy stosować. 

„Szkoła, przedszkole czy och- 
rona?* — Tak brzmi tytuł rzeczo- 
nego dziełka. Trudno uwierzyć, 
aby w tak niewielkiej rozprawce 
(14 stron dużym drukiem (cicero), 
b. mały format) napisanej w sło- 
wach tak prostych, mogło się zmie= 

ścić tyle głębokich, trafnych, a 
nadto tak pięknych myśli. 

Mowa tu o wychowaniu dzicc- 
ka do lat 7-u. który to okres ży” 
cia tegoż, jest jak, autorka p. Ste- 
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List Marszałka Rataja. 

Tymczasem w myśl życzenia rządu p. marsz. Rataj stormułował 

stanowisko Konwentu Senjorów w następującym liście do prezesa Rady 

Ministrów: 
„Mam zaszczyt zakomunikować, iż przedstawiłem posłom propo- 

zycje Rządu dotyczące ceremoniału, który winien być zachowany przy 

otwieraniu sesji sejmowej, w szczególności pogląd rządu iż w czasie od- 

czytywania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej bez względu na to, że 

miałoby być odczytywane przez inną osobę, posłowie winni go wysłu- 

chać stojąc. Wszystkie kluby reprezentowane w konwencie senjorów 

jednomyślnie wyrazili pogląd, iż rozumieją słuszne dążenie Rządu do 

nadania uroczystej formy aktowi otwarcia sesji Sejmu. Dążenie to mo- 

głoby znaleść najlepszy wyraz w dokonywaniu tego aktu osobiście przez 

Pana Prezydenta Rzeczzpospolitej, którego Sejm powitałby i wysłuchał 

z szacunkiem należnym głowie państwa stojąc. Natomiast do propo- 

zycji Rządu powyżej sformułowanej stronnictwa nie przychyliły się za- 

strzegając w sposób bardzo stanowczy, iż nie może to być poczytywane 

w jakiejkolwiek mierze jako uchylenie się od okazania szacunku nale- 

żnego Prezydentowi Rzeczypospolitej. Dodam, iż w myśl konwentu 

senjorów miałem zaszczyt przedstawić pogląd Sejmu Panu Prezyden- 

towi Rzeczypospolitej". 
Marszałek Sejmu (—) Maciej Rataj. 

Podniecenie. 
Około godziny 5 wiecz. podniecenie w kuluarach sejmowych zaczęło 

dochodzić do punktu kulminacyjnego. 
Rozeszły się pogłoski, iż Rada Gabinetowa ma być odroczona do 

godz. 6, to znowu, że posiedzenie Rady nie odbędzie się. 
W międzyczasie odbywała się wymiana zdań między p. Prezyden- 

tem a prezesem Rady Ministrów Marszałkiem Piłsudskim, wicepremjerem 
Bartlem oraz kilkoma ministrami. 

Pismo p. Prezydenta Rzeczy» 
pospolitej. 

Około godz. 7 wiecz. sytuacja doznała odprężenia, a mianowicie 
szef kancelarji cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej p. Car przywiózł 
następujące pismo do marszałka Sejmu: 

„Do p. Marszałka Sejmu w Warszawie. 
„ Dnia dzisiejszego wystosowałem do p. Prezesa Rady Ministrów 

pismo odręczne, które przy niniejszym odpisie załączam. Stosownie do 
treści tego pisma proszę p. Marszałka o porozumienie się z p. Preze- 
sem Rady Ministrów" co do terminu i szczegółów otwarcia sesji sej- 
mowej. 

Przy sposobności łączę wyrazy wysokiego poważania 
() I. Mościcki". 

Odpis pisma p. Prezydenta do p. Prezesa Rady Ministrów 
brzmi następująco: 

Szanowny Panie Premjerze! 
Dzisiaj wysłuchałem opinji p. Marszałka Sejmu Oraz pańskiej p. 

Premierze w sprawie otwarcia sesji zamkniętego dotąd Sejmu. Skłonny 
jestem przychylić się do propozycji p. Marszałka Sejmu otwarcia 
osobiście sesji Sejmu. 

Wobec Pańskich zastrzeżeń, polegających na tem, iż nie wystarczy 
Panu czasu do wydania zarządzeń, związanych z tego rodzaju uroczy- 

stością, gdyby miał być utrzymany dotychczasowy termin w dniu dzi- 
siejszym o godz. 5 po południu, zawiadamiam Pana, że za Pańską po- 
radą, „anuluję moje zarządzenie z dnia 29 b. m. o otwarciu sesji zwy- 
czajnej, o czem również zawiadamiam natychmiast p. Marszałka Sejmu, 
aby zarówno Pan, jak i Marszałek Sejmu zechcieli porozumieć się po- 
między sobą co do szczegółów i terminu uroczystości otwarcia Sejmu. 

Oczekując od Pana zawiadomienia w tej sprawie, łączę wyrazy 
wysokiego poważania (—) I. Mościcki. 

Po decyzji p. Prezydenta. 
Po otrzymaniu powyższego pisma Marszałek Rataj zwołał pońow= 

nie o godz. 7 wiecz. Konwent Senjorów. : 
Na wstępie posiedzenia marsz. Rataj odczytał pismo p. Prezydenta 

Rzeczypospolitej, w którem p. Prezydent donosi, iż chce osobiście otwo- 
rzyć sesję i żę anuluje poprzednie swe pismo co do otwarcia w sobotę 
sesji sejmowej. 

W sprawie terminu uroczystego otwarcia sesji sejmowej porozu* 
miewał się marszałek Sejmu z p. premjerem. 

Ż kolei p. Rataj zakomunikował, że w sobotę lub w niedzielę ukaże 
się orędzie p, Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu sesji sejmowej. 
Otwarcie sesji nastąpi prawdopodobnie w środę 3 listopada. 

Co do programu prac Sejmu na najbliższą przyszłość p. Marsza- 
łek oblicza, że drukowanie sprawozdania komisji budżetowej potrwa 15 
dni, dyskusja ra plenum Sejmu zajmie równiuż 15 dni, a wobec tego 
wymagana jest usilna praca ze strony Sejmu. 

Poza komisją budżetową będzie jeszcze obradowała komisja admi- 
nistracyjna nad ustawami samorządowemi. 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wydane na mocy peł- 

nomocnictw, będą przedmiotem obrad komisji konstytucyjnej, która 
ustali tok postępowania z niemi. 

W razie uchylenia jakiegoś rozporządzenia sprawa bez zwykłych 
trzech czytań przechodzi na plenuni Sejmu. 

Wreszcie Marszałek zakomunikował treść pisma rządu w sprawie 
„zaległych z poprzednich sesyj interpelacyj poselskich, które rząd uważa 
za niebyłe i odpowiedzialności za nie nie bierze. 

Jeszcze nie... 
‚ Ро godz. 10 wiecz. nie ukazał się dekret p. Prezydenta Rzeczypos- 

politej, zwołujący sesję sejmową, wobec tego należy przypuszczać, iż 

ukaże się on dzisiaj. 

  

fanja  Marciszewska, - Posadzowa 
stwierdza, według zdania „najzna* 
komitszych pedagogów", jest roż- 
trzygającym 0 całej przyszłości 
dziecka. „Wszędzie początek po- 
siada największe znaczenie, przede- 

wawcy w tym okresie można za- 
mknąć w jeden wyraz: ochraniać! 

Te obowiązki ochroniarki naj= 
lepiej spełnia matka, dodaje autot- 
ka i przytacza Pestalozziego: 

wszystkiem tam gdzie chodzi o 
wychowanie“ — powtarza słowa 
Platona. 

Podstawą rozważań autorki jest 
jej bardzo trafne i głębokie przy- 
równanie dziecka do „ziarna zasia- 
nego w łono ziemi”. 

„Do sumiennie uprawnionej ro- 
li ziarno złożywszy powierza rol- 
nik czasowi i przyrodzenin (podkr. 
autorki) wyhołubienie pierwszych 
zawiązkow swego plonu“. 

„Biada rolnikowi, któryby w 
tym czasie pomagał przyrodzie 
zbyt natarczywie”... „odkrywając i 
popędzając nasionko, aby rychlej 
plon wydało. Niechybnie zmarno- 
wałby sobie żniwo*. 

To samo prawo obowiązuje wy- 

chowawcę względem dziecka do 
7.go roku. Całą mądrość swoją, 
całą pieczołowitość usilnie ku temu 
zwrócić powinien, aby młodym za* 
wiązkom człowieka zapewnić błogi 
spokój, pogodę, Światło i chronić 
przed rubasznymi dotykami świata 
i ludzi. 

Wszystkie obowiązki wycho- 

„Wieczne prawa przyrody pro- 
wadzą mnie znów do ciebie mat- 
kol—Matko moja... wszystkie zalety 
mojej szlachetniejszej natury mogę 
otrzymać od ciebie jedynie!* 

A dalej: „Dziecko powinno być 
jaknajdłużej wychowywane metodą 
macierzystą”... Uwięzić w tym cza- 
sie dziecko w szablonie szkolnym 
nym znaczy to samo co zabić w 
niem dzieciństwo"... „Stąd też u 
naszych słowiańskich praojców po- 
zostawał syn aż do siódmego roku 
życia pod opieką matki..." dna 
instytucja tej szkoły matczynej za- 
stąpić nie potrafi. Ochrona wzoro- 
wa próbuje jedynie odtworzyć tę 
atmosferę rodzinną zbliża się nie” 
kiedy do ideału, ale nigdy dorów- 
nać mu nie zdolna! 

P. Marciszewska stwierdza po- 
dobnie jak Froebel, że to wycho- 
wanie powinno raczej być biernem 
to znaczy sprzyjać jeno rozwojowań 
dziecka od wewnątrz. „Uchronić 
je, aby sobie szkody nie wyrządzi- 
ło, nie bawiło się niewłaściwie, 
oto całe zadanie wychowawcy" —«
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Ruch zawodowy. 
Blok kolejarzy i pocztowców. 

Wywiad z jednym z twórców. Bloku, p. Stanisławem rylowskim, se 

kretarzem generalnym Związku Zawodowego Kolejarzy w Warszawie. 

W związku z utworzeniem się 
bloku organizacyj kolejarzy i pocz- 
towców ' otrzymaliśmy wywiad od 
sekretarza generalnego największej 
organizacji kolejarzy, skupiającej w 
swych szeregach 70.000 członków, 
p. Stanisława Grylowskiego. 

Jakie zadania i cele skłoniły 
panów do utworzenia bloku?—zwra- 
camy się z zapytaniem. 

Blok został utworzony — infor- 
muje nas nasz rozmówca — nie, 

jakby się mogło zdawać, dla osią- 
gnięcia jednego, konkretnego celu. 
Stoi przed nami cały szereg zaga- 
dnień, związanych z naszym losem, 
"wynikających z utworzenia mini- 
sterstwa komunikacji. Zatem nie- 
tylko sprawy uposażeniowe, ale i 
pragmatyki, zabezpieczenia emery- 
talnego i t. p. Będzie więc stałem 

zgrupowaniem kilku bliskich sobie 
związków. Naturalnie najważniej- 
szem zagadnieniem, najbardziej pa- 

lącem jest sprawa poprawy bytu 
pracowników państwowych. Żąda- 
nia nasze pokrywają się całkowicie 
z żądaniami ogółu pracowników 
państwowych, wysuniętemi przez 
związki na terenie Centralnej Ko- 
misji Porozumiewawczej. 

Biorąc jednak pod uwagę stan 
wielkiego zadłużenia wszystkich 
pracowników naskutek otrzymywa- 
nia niedostatecznych poborów przez 

dłuższy okres czasu, jak również 
nastającą zimę, a więc konieczność 
oczynienia zakupów — wysuwamy 

eszcze dodatkowe Żądanie wypła- 
cenia pracownikom jednorazowego 
zasiłku, który z łatwością może być 

pokryty z nadwyżek, osiągniętych 
przez kolej. 

Jakże się przedstawia stan u- 
mysłów wśród członków Bloku? 

— Proszę pana, cóż mogą mó- 
wić i myśleć ludzie, którzy jak np. 
sezonowi pracownicy kontraktowi 

zarabiają po 60 żł. miesięcznie. 
Tak zwani stali dziennie płatni o- 
siągają 120 zł. Nie do pomyślenia 
jest dla nich żadną miarą związa- 
nie końca z końcem. Za co ci lu- 
dzie mają przetrwać zimę, nie mó- 
wiąc o innych wydatkach, jak np. 
szkoła „bezpłetna"? Codzień pra- 
wie otrzymuję wiadomości z pro- 
wincji o masowych wiecach ostat- 
nio np. z Bydgoszczy, Krakowa, 
Lwowa, ze Skarżyska i wielu in- 
nych miejscowości, na których za- 
padły uchwały, domagające się 
zdecydowanej akcji od władz 
związkowych, aż do strajku włącz- 
nie. 

— Jak panowie zapatrują 56 

na ostatnią uchwałę Rady Mini- 
strów z dnia 23 b. m. o przyzna- 
niu pracownikom 10 proc. pod- 
wyżki ich poborów? 

— Uchwała ta nas nie zada- 
walnia. 

— Jakie związki weszły w skład 
Bloku? 

— Związek Zawodowy Kole- 
jarzy, Związek Zawodowy Maszy- 
nistów, Związek Urzędników Kole- 
jowych, wreszcie Związek Pracow- 
ników Poczt, Telegrafów i Telefo- 
nów. Związki, które weszły w 
skład Bloku dzięki swej organi- 
zacji czynią Blok siłą potężną i 
całkowicie jednolitą. 

— Jaki jest stosunck Bloku, do 
Centralnej Komisji Porozumiewaw- 
czej Pracowników Państwowych? 

— Stosunek nasz do С. К. Р. 
pozostaje niezmieniony. Bierzemy 
f nadal będziemy brali udział w 
C. K. P., której działalność uwa- 
żamy za potrzebną, a nawet ko- 

nieczną dla ruchu organizacyjnego 
wśród pracowników państwowych, 
jak również dla zagadnień, związa- 
nych z ich bytem. 

Krz. 
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Proces 0 nadużycia W mórynarte 
16.1 17 dzień rozpraw. 

Rozprawy dnia wczorajszego 
odbyły się w przeważnej części przy 
drzwiach zamkniętych. 

Na wstępie wczorajszego posie- 

dzenia zeznawał p. Bosiecki, który 
w 1924 roku sprzedał kom. Bar- 
toszewiczowi swój udzlał w koope* 
ratywie za 5-pokojowe mieszkanie 
za sumę 25.000 zł. 

— Kom. Bartoszewicz — mó* 
wił świadek — dał mi na poczet 

tej należności dwa czeki po 5.000 

zł. na Bank Warszawsko - Gdański 
— resztę zaś miał wpłacić przed 1 
kwietnia ub. r. Dowiedziałem się, 
że udział ten w między czasie 
sprzedał dr. Mostowskiemu. 

Po zgłoszeniu się w banku, w 
celu podniesienia pieniędzy — o- 
oświadczono mi, bym zwrócił się 
do p. Marszałka. 

__ Po kilku dniach, na skutek roz- 
"mowy z Marszałkiem jeden czek 
honorowano. 

Ponadto otrzymałem od Barto- 

szewicza list gwarancyjny, który 

wydał Bank Warszawsko - Gdański 
na 20.000 zł. 

Świadek kpt. mar. Nahorski w 
*1923 r. był obecny przy próbie 
objektów broni podwodnej na mo- 
rzu. Referentem był wówczas kom. 
Bartoszewicz. 

Próba wypadła fatalnie, gdyż 
objekty te miały wielkie braki pod 
względem konstrukcyjnym. 

Kom. Panasewicz i obecny kie- 

rownik referatu broni podwodnej 
kpt. mar. Jožwikiewicz, złożyli 
dłuższe zeznania, dotyczące jakości 
i ilości broni podwodnej, przy 
drzwiach zamkniętych. 

Zeznania św., badanych przed 
południem, nie wniosły nic spec- 
jalnego do sprawy. 

Sw. Kowalski, por. mar., za- 
stępczo prowadzący księgi kasowe, 
zamiast kom. Mrozika, zeznaje, 
że nie miał czasu wciągać niektó- 
rych pozycyj do ksiąg kasowych. 

Kierownik wydz. zaopatrywania 
w mar. wojennej, kom. Żelechow- 
ski przyznaje się z rozczulającą na- 
iwnością, że nie znał przepisów, 
jakie obowiązywały w marynarce, 
ani też przepisów, dotyczących 
kompetencji wydziału. 

Por. Grudniewicz, członek ko- 
misji odbiorczej, zeznaje na nieko- 
rzyść osk. Puroskiego i Rotkiela. 
Stwierdza fakt, iż nierzadko odbiór 
zamówień odbywał się w Łodzi, a 
protokół odbioru sporządzano w 
Warszawie. 

Podczas badania Świadka trzy- 
krotnie wypływa sprawa jego praw- 
domówności. Przewodniczący zwra- 
ca mu uwagę, iż jako oficer i czło- 
wiek honoru, winien mowić praw- 
dę. Świadek tłómaczy się, iż ze- 
znań jego sędzia śledczy... nie zro- 
zumiał, że jedynie obecne zezna- 
nia jego są prawdziwe. 

Posiedzenie przerwano wcześ- 
niej, z powodu choroby asesora, 
płk. Dobrowolskiego. * 
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tak proste napozór a zarazem jak- 
że skomplikowane. 

„Władze umysłowe, jak rozum 

są w tym wieku jeszcze w uśpieniu. 

Nie wolno go budzić przedwcześnie 

póki sam siebie nie zaznaczy. 
Inne władze, jak pamięć, wy- 

obraźnia, zmysł spostrzegania i ko- 
jarzenia są jeszcze bardzo wątle, 

choć czułe, świeże i pełne życia. I 
tu główne zadanie wychowawcy po- 
lega na ochronie”. 

Wobec wspomnianych już prze- 

zemnie wyżej warunków, w jakich 

niejednokrotnie „wychowują się 

dzieci współcześnie, sprawa odpo- 

wiednich ochron jest szczególnie 

aktualną. Mogłyby to być jakieś 

niezbyt liczne „komplety“, gdzie 

sens „ochrony*, nie uległby wypa- 

czeniu, co przy-zbyt licznej gro- 

madce snadnie mogłoby nastąpić. 

istota jakości tej ochrony występu- 
je dość jasno i wyrażnie na tle 

rozważań p. Marciszewskiej- Posad- 

lowej. Doskonale tu widać co „jest 

potrzebne* a czego się ustrzedz na 
leży. Autorka opiera się na szero- 

kim doświadczeniu zdobytem w 

wielu latach, pracy wychowawczej 

i pedagogicznej. Znane, choć niez- 

byt głośne są duże zasługi, jakie 

położyła na tem polu oraz wielkie 

umiłowanie przez nią przedmiotu 

jej pracy, połączone z rzadkiemi 
zdolnościami wychowawczemi, 

Na kilka lat przed wielką woj- 
ną rozpoczęła w niesłychanie cięż- 
kich warunkach prowadzenie szko- 
ły nauczycielek i ochroniarek w 
Warszawie. Szkołę tę założyła sa- 
ma i przezwyciężywszy szereg nie 
do uwierzenia trudnych przeszkód 
(między innemi i natury materjal- 
nej), doprowadziła w ostatnich la- 
tach przed wojną do rozkwitu. P. 
Marciszewska-Posadzowa jest autor- 
ką jeszcze szeregu innych prac z 
tej dziedziny jak np. „Uczelnia o- 
chroniarek i nauczycielek ludo- 
wych”, „Rady i wskazówki dla kie- 
rowniczek ochron”, „Pierwsze roz- 
mowy religijne z małemi dziećmi", 
„Z metodyki wychowania przed- 
szkolnego" i inne. 

Zagadnienie, na które chciał- 
bym zwrócić uwagę czytelników 
niniejszego artykułu zagadnienie 
konieczności właściwszego ujęcia 
i przez właściwsze ręce sprawy 
wychowania naszej dziatwy, jest tu 
moją myślą przewodnią i sądzę, 
że zainteresowani niem znajdą 
niepowszednią pomoc w książecz- 
ce „Szkółka, przedszkole, czy о- 
chronka* *). M. Sen-ski. 

*) Wydawnictwo  kuratorjum okr. 
szkolnego poznańskiego. 
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Z ostatniej chwili. 

Zatarg pomiędzy Czetwertyńskim a 
Sapiehą. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

‚ W kotach politycznych i towarzyskich stolicy żywo komentowane 

jest wczorajsze zajście między p. Eustąachym Sapiehą a pos. Cze- 
twertyńskim. - 

Mianowicie, pos. Czetwertyński, będąc obecnym w jednym z tutej- 

szych klubów towarzyskich wyraził się w licznym gronie, iż mowa p. 

Sapiehy, w Nieświeżu była w wysokim stopniu nierozsądna. P. Sapieha 

zaatakował wszystkie poprzednie rządy, zapominając o tem, że sam był 

członkiem jednego z nich. 
P. Sapieha uczuł się osobiście dotkniętym i zapowiedział przysła- 

słanie p. Czetwertyńskiemu dwóch świadków. 

  

Kiedy nastąpi odpowiedź SSSR. na 
   

notę polską. 
(Telegram od własnego korespondenta). 

RYGA, Według „Izwiestij* rząd sowiecki w nabliższym czasie ogło- 

odpowiedź na znaną notę rządu polskiego w Sprawie układu SSSR 2 

Litwą. 
Jako datę odpowiedzi wymieniają „Izwiestja* dzień 7 listopada. 

Imaginacja. 
(Telegram od własnego korespondenta). 

RYGA. Z Moskwy donoszą: Omawiając wystąpienie Bucharina 

Manuilskij wskazał na rzekome niebezpieczeūstwo wojenne jakie grozi 

NSS. R; 
Z jednej strony zdaniem  Manuilskiego grozi Sowietom Polska i 

Rumunja, z drugiej zaś Azja Środkowa i Kitaj, 

Rada miejska w Pradze a Sowiety. 

PRAGA. (Pat). Rada miejska m. Pragi postanowiła większością 

głosów interwenjować u rządu na rzecz uznania de jure Rosji So- 

wieckiej. 

Rozłam w bloku mniejszości narodo- 
wych w Łotwie. 

RYGA. (Pat), W bloku przedstawicieli mniejszości narodowych w 

Sejmie nastąpił rozłam z powodu niespodziewanej secesji Niemców. 

ZE EE ze 

Z całej Polski. 
Zjazd instytutu chemicz 

nego. 
Jak podają dzienniki, chemicz- 

ny instytut badawczy urządza w 
sobotę dn. 30 b. m. plenarny zjazd, 
którego celem jest zaznajomienie 
członków z zadaniami i rozwojem 
instytutu. Instytut zawdzięcza swoje 
powstanie inicjatywie Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej prof. Moś- 
cickiego i ma na celu współdzia- 
łanie w rozwoju przemysłu che- 

micznego w Polsce. Zapowiedziane 
zebranie odbędzie się poraz ostat- 

ni we Lwowie, ponieważ w przy- 

szłym miesiącu instytut przeniesie - 

się do Warszawy. 

  

Z ZAGRANICY. 
Rekord lotniczy. 

PARYŻ, (Pat.) Lotnicy Rignot 
i Costes lądując w miejscowości 

Djask w zatoce Oman przebyli 
5500 klm. bijąc rekord lotu bez 
lądowania. 

Poprzedni rekord Chalces i Wei- 
zerta wynosił 5170 klm. 

  

Uroczystości ku czci poległych ho- 
baierdw na Rosie, 

Dnia 2 go listopada r. b. odbę- 

dzie się uroczyste odsłonięcie i po- 

święcenie pomnika; uroczystość tę 
poprzedzi: 

Msza Święta o godz. 9-ej rano 
w kościele św. Jana za poległych. 

Po ukończeniu Mszy Św. wyru- 
szy z kościoła o godz. 9,45 pro- 

cesja żałobna z udziałem wojska, 

delegacyj stowarzyszeń i szkół na 

cmentarz Rossa, celem wzięcia u- 

działu w poświęceniu pomnika- 

mauzoleum. Pożądany jest jaknaj- 
liczniejszy udział stowarzyszeń, Or- 

ganizacji i młodzieży szkolnej. 
W dniu tym odbędzie się w ca- 

łej Polsce kwesta na uporządko- 

wanie mogił poległych Bohaterów. 
Kwestę tę organizuje również Filja 

Wileńska Polskiego Towarzystwa 
Opieki na Grobami. 

Komitet wierzy w ofiarność 

Społeczeństwa, które swojemi dat- 

kami umożliwi ostatecznie ukoń- 
czenie prac przy wzniesieniu pom- 

nika - mauzoleum na wileńskim 
' cmentarzu Rossa i przez to samo 
spłaci dług wdzięczności względem 

tych, z których bohaterskich mogił 

wykwitł niejako kwiat wolności 

Ojczyzny naszej, a z nią Wilna i 

Ziemi Wileńskiej. 

* * 

Rezerwistów i byłych wojsko- 
wych wzywa się do jaknajkczniej- 
szego stawienia się w dniu 2 li- 

stopada b. r. na uroczystościach 
oddania czci poległym  współkole- 
gom na cmentarzu Rossa. 

Zbiórka w lokalu Stowarzysze- 
nia P. Ż. P. ul. Dominikańska 13, 
o godz. 9 rano. 

Zarząd Stowarzyszenia 

Rezerwistów. i b. Wojskowych. 

2 Państw Balynkich 
Łotwa. 

RYGA, (tel. wł.) W Łotwie 
nastąpił ostry kryzys węglowy. 
Wszystkim większym  fabrykom 
grozi zamknięcie. 

Dla potrzeb kolei należałoby 
zrobić zamówienia na sumę 15 ty- 

sięcy dolarów. 

„UNIVERSAL“ 
Ul. WIELKA 21. 

Patefony i gramofony sprzedaż 
na raty 6-cio miesięczne. Wielki 
wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych oraz instrumentów 
muzycznych. Lustra, lampki 
elektr. kieszonkowe i żarówki. 
Własny warsztat reperacyjny. 1705 
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Z karty. żałobnej 
Pogrzeb Ś. p. Capego. Wczo- 

raj podaliśmy, iż zmarł w szpitalu 
na Antokolu wskutek zakażenia 
krwi sekretarz osobisty Wojewody 
Wileńskiego ś. p. Piotr Cape. 

Ś. p. Piotr Cape . urodził się 
w Piotrkowie w 1897 roku. W ro- 
ku 1915 przerwał studja gimnazjal- 
ne i wstąpił do Legjonów polskich 
biorąc czynny udział w walkach, 
gdzie był kilkakrotnie ranny i kon- 
tuzjowany. 

W r. 1918 jako niezdolny wskue 
tek odniesionych ran do dalszej 
służby wojskowej wstąpił do służ 
by państwowej, początkowo jako 
urzędnik prezydjum Rady Mini- 
strów, następnie od roku 1922 jako 
sekretarz osobisty wojewody Wła- 
dysława Raczkiewicza na ktorem 
to stanowisku pozostawał aż do 
ostatniej chwili. 

Pogrzeb Ś$. p. Capego odbył się 
w sobotę po południu na cmen- 
tarzu św. Piotra i Pawła. W ostat- 
niej posłudze wzięli udział oraz 
złożyli wieniec Wojewoda Włady- 
sław Raczkiewicz i koledzy pra- 
cownicy Urzędu Wojewódzkiego 
Wileńskiego i  Nowogródzkiogo. 
Eksportacjj zwłok dokonał ks. 
Biskup Władysław Bandurski. 

U grobu nad trumną w imie- 
niu kolegów wygłosił dłuźsze na- 
cechowane głębokim żalem prze- 
mówienie radca wojewódzki p. Man- 
kiewicz. ; 

Pan wojewoda, którego zmarły 
w ciągu niespełna 6-ciu lat był 
osobistym sekretarzem, żegna w 
serdecznych słowach swego naj- 
bliższego współpracownika i odda- 
nego mu przyjaciela i składa hołd 
podnosząc, że zmarły nie należał do 
tych, którzy się pięli do tego by 
przewodzić innym. Umiał być sze- 
regowcem w ciężkiej służbie pań- 
stwowej. Jego bezwzględne odda- 
nie się pracy, nacechowane patrjo- 
tyzmem, wiara w zwycięstwo $рга- 
wiedliwości i dobra jak przedtem 
wiara w niepodległość nadawało 
specjalne piętno jego pracy. 

Po złożeniu ostatnich wieńców 
obecni powoli i w skupieniu opuś- 
cili cmentarz. 

Witajcie! 
Dziś po raz pierwszy zbiorą się 

w salach Wileńskiego Związku Strze- 
leckiego delegaci oddziałów związ- 
ku strzeleckiego Okręgu Wileńskie- 
go, celem wymiany myśli i dążeń 
w kierunku zespolenia' pracy strze- 
leckiej, na terenie naszej ziemi. 

Praca strzelecka i ideologja strze- 
lecka ma przed sobą olbrzymią 
przyszłość. Realizacja dążeń strzelca 
znajduje się na płaszczyźnie naj- 
wyższego dobra narodu i państwa. 
Wieżymy, że wyda dobre owoce. 

Czeka nas wiele wysiłków, lecz 
wierzymy głęboko, wierzymy nie- 
złomnie, że idea nasza idea rzuco- 
na przez Wielkiego Wodza Narodu 
zapanuje w duszach szerokich mas 
społeczeństwa i dlatego Śmiało pa- 
trzymy w przyszłość. 

W nas leży sila i siła leży w 
pracy naszej nad wychowaniem 
przyszłego obywatela-żołnierza, któ- 
rego oddamy ojczyźnie. — I wiemy, 
że wychowany w strzeleckiej szkole 
nie splami nigdy honoru i gdy po- 
trzeba zajdzie jak jego poprzednicy 
z pod Łowczówka i do ostat- 
ka bronić będą zagrożonej placówki. 

Nie idziemy sami. Jest z nami 
twórca wielkich przeobrażeń spo- 
łecznych, czynionych w imię przy- 
szłości, wielkości i potęgi Państwa, 
są z nami ukochane ziemie tych, co 
wpatrzeni w świty odradzającej się 
ojczyzny ciałami swemi w Polsce, 
kopce graniczne, wyznaczali.—Są z 
nami wyczyny pięknoduchów, giną- 
cych z imieniem Polski na wałach, 
na ulicach miast i polach bitew, są 
z nami westchnienia i błogosła- 
wieństwa wielkich męczenników za 
„naszą i waszą wolność"! 

Idziemy w przyszłość silni, z0- 
stawiając za sobą posiew potężnego 
czynu i pracujemy dla przyszłości, 
którą czujemy idącą, brzemienną w 
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kataklizmy dziejowe. Zostawiamy 
po drodze w marszu ku i świetlanej 
przyszłości wszystko co słabe, ni- 
skie, co wyrosło na plugawej spu- 
ściźnie po zaborcach, wciąż naprzód 
wpatrzeni w nadludzką postać czło- 
wieka opatrznošciowego, którego 
historja wzięła na swoje skrzydła 
olbrzymie, a legenda rycernego Na- 
rodu rozsnuła się wokół jego po- 
sągowej postaci. 

Nauczył on nas swego abecadła 
pracy dla ojczyzny, pracy ciężkiej, 
codziennej pracy. Nauczył nas two- 
rzyć życie, urabiać je, rozwiązywać 
najtrudniejsze zagadnienia jedną 
śmiałą decyzję. 

Gdy na naszych ziemiach go- 
dzina po godzinie i dzień po dniu, 
czerw agitacji komunistycznej prze- 
gryza korząki drzewa państwowego, 
tylko zgrupowanie, tylko solidarna 
praca może je uzdrowić. 

W dniu dzisiejszym, w dniu 
zjazdu delegatów Związek Strzelec- 
ki w Wiłnie, otwierając zebranie, 
otworzy serca witaniem. 

witajciej Jacek Rolicki. 
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GOŚCINNE WYSTĘPY 
znanych muzykalnych komi- 

ków satyryków B 

Din-Don i 
Jedyni rywale Bim-Bom. 

DIN DON mówią o wszyst- 
kiem i o wszystkich 

wkrótce na scenie 2068 

kina „Helios“.           
  

   
  

scenarjusza d-ra Skotnickiego, 
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W dzień premje 

2
.
 

DZIŠ dawno oczekiwana premjera dla Wilna 

O е ° :1-„ © „O czem się nie myśli © 
współczesny dramat obyczajowy w 10 akt. z prologiem według 

Udział bierze cały zespół artystów teatrów warszawskich. R 

W rolach główn.: słynny tragik Józef WĘGRZYN, Marja MODZE- && ; 

LEWSKA, Mania Malukiewicz, Wł. Grabowski, Mira Zimińskaiin. “= 

W scenach batalistycznych uczestniczyli: 3 

36 pułk piechoty, Oddział Sztabowy M. S$. Wojsk., Wojska Obozu Čwi- & 

czebnego w Rembertowie i Kompanja Obsługi Oficerskiej Szkoły Sanit. fe) 

Rzecz dzieje sią w Warszawie, w Rosji Sow. i na Kresach. 
bilety honorowe nieważne. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

Uprasza się Sz. publiczność o przyb. za 15 min. do początku seansu. 
Kasa czynna od godz. 3.30. 2 
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KRONIKA. 
  Dziś: Olimpjusza M. 

Jutro: Wszystkich Swiętych. 

Wschód słońca---g. 6 m. 24 
Zachód „— & З ш. 46 

MIEJSKA. 

— Plan przemeldowania na 

dzień 2.XI 1926 r Komisarjat I. 
Wielka Nr. 47 (czyli Rudnicka 2)' 

Rudnicka Nr. 4 i 6 czyli Bosacz- 
kowa 1i Końska 1. Rudnicka Nr. 
8 1 10. Rudnicka Nr. 12, 14i 16 

Niedziela 

30 
październi       

czy W. W. Świętych 22. Bosacz- 
kowa Nr. 3, 5 i 7 czyli W. W. 
Świętych 24. ' 

Komisarjat II. Horodelska Nr. 

41, 43, 45 i 47. Sygnalowa Nr. 8, 

10, 12, 14, 16, 41 i 43. Sienna Nr. 
49. Raduńska Nr. 42, 42-b, 44, 46, 

46-a, 48, 50, 52, 54 i 56. Kowień- 
ska Nr. 28 (Mironowski). Kowień- 

ska Nr. 50 (dom Koczanowskiego). 

Św. Wincentego Nr. 60 (wychodzi 
na Kowieńską 58). Raduńska Nr. 

66, 68, 70, 12, 74, 76, 78 i 80 i 
Św. Wincentego Nr. 62, 64 i cała 
lewa strona od ul. Nieświeskiej. 

Komisarjat V. Kijowska Nr. 12, 
14, 16, 18, 20, 22. Legjonowa Nr. 

88, 90, 92. Karna cała prawa stro- 

na. Malinowa cała ulica. Pogodna 

cała. (5) 
— Konferencja w Magistra- 

cie. We wtorek. 2.XI r. b. odbę- 

dzie się w Magistracie konferencja 

Członków Komisji Technicznej z 

przedstawicielem firmy „Brown-Bo- 

weri* w sprawie dostarczonych 

przez firmę objektów dla elektrowni 
miejskiej. (S) 

SPRAWY PRASOWE 
-— Nowy tygodnik w Wilnie. 

Z dniem 1 listopada b. r. zacznie 
wychodzić w Wilnie pismo tygod- 
niowe „Nowiny Wileńskie", poświę- 

cone sprawom lokalnym. Pismo to 

nie będzie nosić żadnego charakte- 
ru politycznego i będzie mieć za- 

barwienie raczej sensacyjne. 
Niezależnie od tego we wtorek 

wychodzi tygodnik Chrześcijańskiej 
Demokracji. (z) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Praca nad V-ym Tygod- 
niem Akademika*. Komunikat Sek 
cji Prasowej: Przygotowania do 
V-go z kolei Tygodnia Akademika 
czynione są z największym pośpie- 
chem. W biurze Komitetu naszego 
w lokalu B-ci Jabłkowskich wre 
praca. Czynności podzielono mię 
dzy sekcje. Każda z nich ma quan- 
tum studentów, zajmujący się poru- 
czonemi im przez Komitet funk- 
cjami. 

Na całość Tygodnia złożą się: 
1-0 Loterja fantowa, 2-0 Zakłada- 
nie Kół Przyjaciół Akademika, 3-0 
Imprezy Propagandowe i docho- 
dowe. ‚ ; 

Ad primum:  Uzyskaliśmy już 
drogą kupna i darowizn do 10.000 
funtów z bardziej - wartościowych 
wymienić da się: konia, rowery, 
krowy, kompletny aparat radjowy— 
co kto woli—nieco nierogacizny, 
amatorskie aparaty kinematogra- 
ficzne, nesesery, serwisy, ba! na- 
wet oryginalny odkurzacz  elek- 
tryczny. Sa 

W dniu 2-go listopada nastąpi 
uroczyste otwarcie wystawy fan- 
tów. W otwarciu udział wezmie 
Komitet in corpore i zaproszeni 
przedstawiciele prasy. 

Аа зесипаит: w Wilnie i na 
prowincji werbuje się członków do 
Komitetu akademickiego. Ма рго- 
wincję wyjechali już celniejsi dzia- 
łacze akademiccy dla przygotowa- 
nia organizacji „Kół Przyjaciół A- 
kademika" (Członkowie. wspiera- 
jący wnoszą składkę roczną w Su- 
mie 25 zł., członkowie dożywotni— 
jednorazowo zł. 256). 

Ad tertium: Imprezy propagan- 
dowe i dochodowe obejmą wido- 
wiska uliczne, pochody manifesta- 
cyjne, mecze sportowe, wreszcie 
„Czarną Kawę z tańcami w Pałacu 
Pa: O tem — póź- 
niej. 

10000000900060000 26 | 
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Codziennie zgłaszają się do pra- 
cy dziesiątki akademików. Z dzie- 
siętnikami na czele przystępują do 
powierzonych sobie zajęć. Zazna- 
czamy, że praca w Tygodniu Aka- 
demika stanowi bezwzględny obo- 
wiązek każdego studenta Uniwer- 
sytetu. 

Z UNIWERSYTETU. 

Dziekanat Wydziału Humani-_ 
stycznego U. S. B. donosi, że 
pan Kurator O. S. W. Dr. Antoni 
Ryniewicz objął wykłady w Uni- 
wersytecie Stefana Batorego. W 
bieżącym roku akad. przedmiotem 
tych wykładów będzie „Objaśnianie 
tekstów starofrancuskich *. 

Z_KASY CHORYCH 

— Zebranie delegatów do Ra- 
dy Kasy Chorych. 26.X . odbyło 
się zebranie 15 delegatów do Rady 
Kasy Chorych z listy Nr. 7 pol- 
skiego komitetu wyborców ubez- 
pieczonych na którem uchwalono: 
zawiązać koło Rady Kasy Chorych 
pod nazwą „Polskich przedstawi- 
cieli organizacji społecznej i 
chrześcjańskich związków zawodo- 
wych” w Radzie Kasy Chorych. 
Następnie wyłoniono prezydjum z 
5 osób, do którego weszli jako 
przewodniczący: adw:  Mitrowicz 
Józef wice-przewodniczący: Syp- 
niewski Marjan i członkowie: Wi- 
told Kieźun, Walicki Franciszek i 
Józet Liwandowski. (s) 

— Ochrona prawna urzędni- 
ków Kasy Chorych. Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej wydało 
w dn. 2 sierpnia r. b. wyjaśnienie 
obowiązujące do Ustawy z dn. 
19.V 1920 r., z którego wynika, że 
urzędnikom Kasy Chorych, zarów- 
no jak urzędnikom państwowym, 
przy pełnieniu obowiązków służ- 
bowych, służy prawo do szczegól- 
nej ochrony prawnej, przewidzia- 
nej w ustawach karnych. W razie 
znieważenia urzędnika Kasy Cho- 
rych podczas pełnienia czynności 
służbowych, przy ocenianiu czynu 
karygodnego winien mieć zastoso- 
"wanie art. 532 p. 3 Kod. Kar.(f) 
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Mam nadzieję, 

(Beletrystyka, Ekonomja, Geografja, Historja, książki 
dla młodzieży, Literatura, Medycyna, Podróże, Prawo, Przyroda, 
Rolnictwo i pokrewne, Technologja, Teologja, Wychowanie) Ę 

poleca DZIAŁ KOMISOWO-ANTYKWARSKI 

rz Hgięgarni JÓZGFA ZAWADZKIGGO, we В 

tamże nabywane są dobre książki nowszych autorów na wa- 

‚ runkach korzystnych dla sprzedajacych. 

| Niniejszym podaje się do wiadomości Szan. Klijenteli, iž 
| wystąpiłem z firmy Szybowski-Gorfung i założyłem własny 

e o 

inees towarow kolonjalnych 
przy ul. Rudnickiej Nr. 3 

pod firmą IZRAEL GORFUNG 
1 iž moją 53-ch letnią praktykę w tej branży oraz dobre 

| i sumienne obejście się, Szanowna Klijentela przyjmie pod uwagę i za- 
szczyci mnie swemi łaskawemi zamówieniami 

— Składanie list kandydatów 
do Zarządu Kasy Chorych. W d. 
1 listopada b. r. mija ostatni ter- 
min składania list kandydatów do 
Zarządu Kasy Chorych. Posiedzenie 
Zarządu Kasy Chorych w nowym 
komplecie odbędzie się dnia 3-go 
listopada b. r. 

Do dnia dzisiejszego nie złożona 
została ani jedna lista. (z) 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Żydzi domagają się roz- 
wiązania Rady Miejskiej. Wczoraj 
odbył się wiec żydowski sekcyj 
kulturalno - oświatowych znajdują- 
cych się pod wpływem Bundu w 
sprawie ubezpieczeń społecznych. 
Na wiecu tym napiętnowano u- 
chwałę Rady Miejskiej w sprawie 
ubezpieczeń socjalnych, jako go- 
dzącą w interesy robotnicze. | 

W. konkluzji obrad zapadły 2 
uchwały: 1) domagająca się roz- 
wiązania Rady Miejskiej i rozpisa- 
nia nowych wyborów, 2) domaga- 
jącą się ochrony społecznej dla mło- 
dzieży i kobiet. (z) 

NADESŁANE. 

— Nowy cennik spożywczy. 
Nowy cennik spożywczy został za- 
twierdzony przez Komisarjat Rządu. 
Cennik obowiązuje od 29 paździer- 
nika. Sprzedaż odbywa się w Zwią- 
zku Kupców, W. Pohulanka = 

2065. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Reduta na W. Pohulance. 
W środę d. 4 listopada, prof. M. 
Limanowski opowie o św. Franci- 
szku z Asyżu, a Zespół Reduty 
odczyta wyjątki z „Kwiatków św. 
Franciszka'. Cały szereg obrazów 
z życia św. Franciszka i św. Klary, 
oraz reprodukcje najpiękniejszych 
dzieł sztuki związane z treścią wie- 
czoru, ukaże się za pomocą pro- 
jekcyj Świetlnych. Początek o g. 
8-ej wiecz. Bilety w cenie od 2 zł. 
do 20 gr. nabywać można wcze- 
Śniej w biurze „„Orbis“ od 10—4 i 
pół pp. (w niedziele i święta od 
10—12) w dniu zaś wieczoru w 

  

kasie teatru Reduty na Pohulance 
od 11—2 i od 5—8 pp. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— U lekarzy. We wtorek 2-go 
listopada r. b. o godz. 17 i pół, w 
lokalu własnym, Zamkowa 24, od- 
będzie się nadzwyczajne posiedze- 
nie (akademja) Wileńsk. Tow. Lek. 
z udziałem czechosłowackich gości. 
Zarząd uprasza o jaknajliczniejszy 

„ udział. 

ROZNE. 

— O sprzedaż za kartkami 
spirytusu skażonego. W ostatnich 
czasach zwięxszyła się ilość wy- 
padków zakłócenia spokoju przez 
osobników ze sfery  robotni- 
czej w stanie niezwykłego pod- 
chmielenia graniczącego ' często 
z obłędem. Ponieważ większość 
tych wypadków przypadała na 
dni zakazane, zaczęto  poszuki- 
wać lokali w których sprzedaje się 
alkohol w dnie prohibicyjne. 

Ale tu następował zwrot, bada- 
ny oskarżony na pytanie, gdzie 
pił wódkę, oświadczał: piłem w 
domu. Wobec tego sięgnięto dalej 
i w rezultacie stwierdzono, iż w 
przeważnej części wypadków pod- 
chmielenie było następstwem nad- 
miernego spożycia spirytusu ska- 
żonego. 

Jeden z koncesjonarjuszy zapy- 
tany w tej sprawie oświadczył: 
„wódka stoi całemi tygodniami na 
półkach, a spirytus skażony sprze- 
dają całemi pakami. Ludność wiej- 
ska nabywa nieraz po kilkanaście bu- 
telek na osobę, i to jedni i ci sami 
osobnicy w odstępach paro-dnio- 
wych. Jestem pewien, że kupują 
spirytus nie do palenia ale picia”. 
To samo robi biedniejsza klasa 
robotnicza. 

Powyższy stan rzeczy godzi nie 
tylko w interesy skarbu państwa, 
bezpieczeństwo publiczne ale i w 
zdrowotność publiczną. 

Spożywanie spirytusu skażone- 
go w małej nawet ilości powoduje 
najrozmaitsze choroby, a użyty w 
większej dozie spowodować może 
obłęd, a w razie braku pomocy le- 
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Skład mebli 
SPÓŁDZIELNI 

w Wilnie, Trocka Nr. 6 

  
„Zjednoczeni stolarze* 

Wielki wybór różnych mebli własnych 
warsztatów. Komplety: Jadalnie, Sypial- 
nie, gabinety i t. d. oraz gięte meble. 

Lacki, Wielka 5.3; 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow.' 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b   2055 

  

Przyjmują się obstalunki. 

wróżka - chiromantka 

В 
В 

   
   

jednoczenie SpożyWCZE 
Spółdzielnia z ogr. od. w Warszawie 

Wanny lano-emaljowane pierwszorzędnego ga- 
tunku, Armatury do wanien, wodociągu i kana- 
lizacji, Rury kamionkowe, żeliwne i wodocią- 
gowe, Piecyki oszamotowane poleca ze składu, 

po cenach konkurencyjnych 
Dom Handlowy Bracia Cholem 

Wilno, Kwiatowa 5, tel. 3—53 i 9—19. 1734 

Przyjechała słynna 1713 

wnuczka Lenorman; co wrožyla dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy: 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na schody. 

Od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz. 

+RADIO+ 
PREZERWATYWY 

SĄ NAJLEPSZE i NAJTAŃSZE. 
1656 

OOGOWGONWGPWGH 

Wojskowe 
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Oddział w Wilnie 
ul. Mickiewicza 13. 

Działy: spożywczo-kolonialny per- 
fumeryjny i wojskowy. 

Zaopatrzane w artykuły sezonowe. 

Sprzedaż dla wszystkich. 
Dla członków rabat. 

HURT i DETAL. 2033 
VSONGOWGONGEOJOGOWGH0GDUGDO Ul. Trocka 4. 

w Poznaniu, 

karskiej śmierć. W jednym z po- 
wiatów granicznych, gdzie ludność 
systematycznie spożywała spirytus 
skażony, było kilka wypadków o- 
ślepnięć i pomieszania zmysłów. 

Kres temu położono przez 
wprowadzenie systemu sprzedaży 
kartkowej. 

W związku z powyższemi ko- 
menda policji m. Wilna wystoso- 
wała pismo do wszystkich kiero- 
wnikėw komisarjatów by ci 0s0- 
biście przeprowadzili « pogłębiony 
rzeczowy wywiad na te okolicz- 
ności i w terminie do 4.X1 r. b. 
wypowiedzieć się, czy nie naleža- 
łoby wystąpić do właściwych władz 
z wnioskiem wprowadzenia kon- 
troli kartkowej (system przedwo- 
jenny) nad sprzedażą spirytusu 
skażonego. 

Wprowadzenie systemu  sprze- 
daży kartkowej wpłynie przedew- 
Sszystkiem na zwiększenie docho- 
dów monopolu spirytusowego, 
zwiększenie bezpieczeństwa pub- 
licznego i zdrowotność publiczną. 

Przypuszczamy, że zaintereso- 
wane władze przedstawią odpowied- 
nim czynnikom korzyści dla pań- 
stwa i społeczeństwa mogące wy- 
niknąć z wprowadzenia powyższego 
systemu. O 

Z POGRANICZA, 
— Przekroczenie granicy. W 

rejonie Wiran patrole K. O. P. za- 
trzymały Bułajtisa Adolfa za nie- 
Jegalne przekroczenie granicy 2 
Litwy do Polski. (f) 

    

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś jeden z ostatnich występów uro- 
czej artystki M. Malanowicz-Niedzielskiej 
w sztuce T. Rittnera „Głupi Jakób*. 

Po wtorkowem przedstawieniu, „Głu- 
pi Jakób* zupełnie schodzi z repertuaru. 

Jutro raz jeden tylko graną będzie 
o godz. 8 m. 15 wiecz, wesoła „Bitwa 
pod Waterloo* Lenguel'a. 

— Przedstawienia popołudniowe, 
Dziś o godz. 4-ej pp. grana będzie arcy- 
zabawną krotociwila W. Rapackiego 
„Papa się żeni”, jutro zaś również o g. 
4-ej pp. rekordowy „Urwis* B. Katerwy. 
Ceny najniższe od 15 gr. do 2 zł. 

wanej wytrzymałości i sile. 

| j Całkowite urządzenia 

— Środowa premiera. W środę po 
raz pierwszy wystawioną będzie kroto- 
chwila Ruszkowskiego „Wesele Fonsia*. 

— Poranek Tow. Filharmonicznego 
zapowiedziany na dzień dzisiejszy, ze 
względów technicznych, został odłożony. 

— Drugi występ K. Niewiarowskiej 
w Teatrze „Reduta*. Dziś znakonita 
primadonna operetki warszawskiej Kazi- 
miera Niewiarowska wystąpi po raz dru- 
gi czarując widzów potęgą swego talen- 
tu oraz zyskując ogólny poklask j uzna- 
nie w doskonałej operetce W. Kollo 
„Lady Chic”, urozmaiconą licznemi tań- 
cami i ewolucjami. Zarówno treść ope- 
retki, obfitującej w sceny pełne humoru 
i zabawnych sytuacji, jak również świet- 
ne wykonanie tworzą całość prawdziwie 
artystyczną. Akt Il-gi urozmaica efektow- 
na wkładka pióra Julicza „Serca”, w wy- 
konaniu K. Niewiarowskiej i wybitniej- 
szych sił zespołu. 

Całość wyreżyserował B. Horski. 
Część muzyczną prowadzi P. Sfrota. No- 
we efektowne kostjumy wykonane w 
pracowniach Teatru Niewiarowskiej. 

Początek o godz. £ m. 15 wiecz. Bi- 
lety nabywać można dziś od godz. 10 
do 12 m. 30 w biurze podróży „Orbis“— 
Mickiewicza 11, od 3-ej zaś w kasie te- 
atru „Recuta”. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Kradzieże. Wczoraj Zydowicz 
Zygmunt, zam. Nadleśna 1 zameldował 
policji, że dnia poprzedniego o godz. 24 
do herbaciarni Butkiewicz Stanisławy, 
mieszczącej się w tymże domu począł 
się ktoś dobijać ze słowami „policja, 
otworzyć”. Gdy otworzono drzwi wszedł 
do herbaciarni st. żołnierz niewiadome- 

io nazwiska i pułku, który zabrał z bu- 
etu bułki i kiełbasy, poczem grożąc bag- 
netem zbiegł. Poszkodowany ocenia 
straty na 5 zł. 

— Wywiad. Urzędu Śledcz. zatrzy- 
mał Szulberskiego Kazimierza, oskarżo- 
nego o dokonanie szeregu kradzieży 
palt z szatni różnych instytucji, a mia- 
nowicie: z szatni Uniwersytetu 5. В. 7 
restauracji Zacisze, z lzby Skarbowej i t.p. 

— Zatrzymani. Policja zatrzymała 
Toruńskiego Edwarda, zam. we wsi Gó- 
ra 6, który podając się za urzędnika 
lzby Skarbowej wyłudził od właścicielki 
sklepu przy ul. Filareckiej 41 Rynkie- 

przejeżdżającego z Duniłowicz kupca 
Kagana Chaima, któremu zrabowano 
500 zł. i 43 dolary. 

W godzinę po napadzie Posterunek 
P. P. w Słobodzie zatrzymał dwóch o- 
sobników nie posiadających dokumen- 
tów, z których jeden podaje się za Czer- 
niawskiego Andrzeja, drugi zaś za Hwal- 
ko Jana, rzekomo zamieszk. w zaśc. 
Bernatowo, gm. miadziolskieį, jako po- 
dejrzanych O riapad na Kagana, 

— Skutki libacji. Dn. 26 bm. w mias- 
teczku Widze podczas bójki między pod- 
chmielonym Łazarewem Nostorem, ze 
wsi Romuliszki, a. Jerzy m z Widz, 
oraz Czernowym Porfirem i Stefańskim 
Wincentym, ze wsi Lipołaty — Łazarow 
Nastor zadał Czernowi nożem dwie ra- 
ny, wskutek czego tenże po godzinie 
zmarł. Uczestnicy bójki na skutek za- 
rządzenia Sędziego Śledczego, który pro- 
wadzi dochodzenie, zostali zaareszto- 
wani. 

— Zamach na kolejkę wązkotcro- 
wą. Na przejeździe kolejki wązkotoro- 
wej pomiędzy wsiami Monastyr i Szaury 
gm. brasławskiej z pomostu przejazdo- 
wego zostały wybrane trzy deski, z któś 
rych jedną odrzucono na drogę, za- 
dwie sterczały między torem wzdłuż 
szyn. Pociąg osobowy, zdążający o godz. 
18 z Drui do Brasławia najechał na u- 
rządzoną przeszkodę wskutek czego 
uległ uszkodzeniu kran parowy. (f), 

— Pożary. We wsi Dąbrówka, gm. 
wołkołatskiej, wskutek wadliwego urzą- 
dzenia pieca, spaliła się łaźnia i znajdu- 
jące się w niej 80 klm. Inu na szkodę 
Józefa i Macieja Maciuszonków. Straty 
wnoszą 225 zł. 

— W łaźni należącej do mieszkań- 
ców wsi Prońki, gm. zanarockiej Bliz- 
niaków Michała i Panfila, wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem 
podczas suszenia lnu spalił się dach i 
opaliły się ściany. Strat narazie nie u- 
stalono, 

— We wsi Weromejki, gm. radosz- 
kowickiej wskutek niewyjaśnionej nara- 
zie przyczyny spaliła się stodoła ze zbo- 
żem Bażynudy Aleksandra. Straty wyno- 
szą 1720 zł. 

— Kradzież. W nocy z 26 na 27 
bm. w folw. Giedropole, gm. kobylnic- 
kiej, pow. postawskiego na szkodę Gu- 
mowskiego Marjana skradziono dwie 
krowy, wart. 600 zł. * 

Dr. D. Zeldowicz 

  

wicz Stanisławy, 16 zł. tytułem rzekomo 
zaległego podatku. 

— Napad. Dnia 27 bm. o godz. 20 
w pobliżu folw. Śtarzyna, gm. żośniań- 
skiej, pow. postawskiego, 2 zamasko- 
wanych bandytów uzbrojonych w rewol- 
wery, dokonało napadu rabunkowego ną 

  

H. CEGIELSKI 
rok założenia 1846. 

Lokomobile i młocarnie parowe, 
elewatory do słomy, siewniki rzędowe „Polonja* o powszech- 
nie uznanych najwyższych zaletach, grabie konne, kartoflarki, 
spulchniacze podglebia, «młocarnie szerokomłotne sztyftowe i 
cepowe z odpowiednimi maneżami — wszystko o gwaranto- 

Walce 

Na prowincji. 

  

SZOSOWE. 

CUKROWNI, GORZELNI i KROCHMALNI. 
+4 Przedstawicielstwo na województwa Wileńskie -i Nowogródzkie: | 

inżynier Jan Gumowski. 

  
Katalogi i cenniki na żądanie. 

Obwieszczenie. 
Zarząd Więzienia w Wilnie na „Łu- 

kiszkach* poszukuje dostawy na 110.000 kg. 

żyta, 40.000 kg. fasoli, 

polnego, 10.000 kg. 

20.000 kg. kaszy jaglanej, 
i 5.000 kg. słoniny. 

kaszy 

25.000 kg. grochu 

jęczmiennej, 

5.000 kg. ryżu 

Wyżej wymtenione produkty winny być 

pierwszej jakości z dostawą loco więzienie. 

Należność regulowaną będzie w miarę prze- 

kazywania kredytów. Oferty należy składać 

na imię Zarządu Więzienia w Wilnie na 

„Łukiszkach* do dnia 9. XI. 26 r. 2035-2 

  

  

„WILEŃSKA POMOC SZKOLI” 

Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie.     

Swój do swego. 

Sklep chrześcijański galanteryjno - spożywczy i 
Dominik 

Swój do swego. 

tyluniowy 
Czesnulewicz 

w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 
  

  

Wilno, ul. Mickiewicza 7. Telef. 271. 

    

2003-2042 

. ° 

Pieniądze 
na oprocentowanie 

pod mocne gwarancje 
najdogodniej lokuje 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05 

2036-0 

Ma dogodnych wartnkach 
sprzedajemy-kupujemy 

domy, majątki 
ziemskie, place 
Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. I 

2037-0 

Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. Pianina 
POLECA: Szkło i porcelanę apteczną, Szkło | do wynajęcia. Reperacja 
perfumeryjne. Wagi osobowe, apteczne i ana- | i strojenie. Mickiewicza 

lityczne. 1513-7 24—9. Estko. 

Fortepjan S$, Konce: z 
towy, dobry tanio sprze- 
daje się. Zygmuntowska 
26. Czytelnia. 2062-3 

nieumeblo- 
Dwa pokoje wane z uży- 
walnością kuchni do wy- 

filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 

Kobieta- lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, 
Przyjm. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m. 4, 

Telefon Nr. 277. 

weneryczne i skórne. 

1717 

  

Walne Zebranie 

Lokatorów 
odbędzie się w sali Kreńgiela przy ul. 
Ludwisarskiej 4, w niedzielę 31-go 
października o godz. 6-ej wiecz. 

nieważnia się zgubiona 
książka wojsk., wyd. 

rze. P.K.U. w Wilnie na 
m. Piotra Lisowskiego. 

2064 

ĮĮriewažnia się zgub. dn. 
16.X rb. książka wojsk. 

wyd. przez P.K.U. Świę- 
ciany na im. Antoniego 
Tałapina. 2068 

po specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony, 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

Bóle sklep naczyń 
, kuchennych  „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 

  

| maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. a-1386 

racownia damskich i 
męskich kapeluszy 

przerabia ze starych na 
nowe na najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemie- 
cka 21, m. 26. 1676-a 

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

  

'erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. 

“ zaklad opty- 
„Optifoł” czno-okulisty- 
czny, największy м Wi- 
eńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 1691-b 

pe fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne I zł. Strzyżenie pań 

odfiryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni wy. 

w. JUREWICZ 

majster Paweł Bure 
A Ford i najęcia. Sosnowa 8—3 sklep i pracownia zega- 

[i l WOLFSÓŃ Dwie taksówki Austro- (Zwierzyniec). 2031 WE ul Mickiewicza 

Chor, weneryczne, Pine w dobrym stanie gastronomi. A : » okazyjnie do sprzedania. miczno- r 

moczopiciowej skór- Plutonowa S, Pr ЭЩО mieczny N. Jezier- _ Tajład fryzjerski | 
ne, 1 Wileńska Ši O ваые wz awe PAZ rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 

* » Ф 

ło” a Pianino  WWicika 22, cu: Ryby, konserwy, czekola. 10 Ma 
; i kiernia „Zdrowia”. 2061-4 STY wh | Genoa, PET APT 

mina ZA a, 'zwajcarskie I holen- a ajstar- 

Do SAMOCHOD W Zamko- derskie, masło świeże, „Optyk Rubin sza firma 
żarówki, ładowanie aku- 
mulatorów. Inż. 1. Gilels, 

1792-8 i dziecinne. 

W. LifwinowiCz 
Obuwie damskie, męskie 

wa 24, 

2016-b 

oraz sprzedaż kart do gry 
Ceny konkurencyjne. 

1633=b 

w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska A 

1484-a | 

2—1 

rawiec męski P. Radzi. 
wiłowski, Subocz 7, 

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 

dy. b-1259 

Meble na dogodnych wa- 
runkach S. AN- 

CELEWICZ. Niemiecka 
15 (w podwórzu). 1745 

Je isią Wielka Nr, 5 
wejście z podwórza. 

Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań z 
chlebem 1 zł. 10gr. Mie- 
sięcznym ustępstwa. 

2029-b 

jp sia się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł, Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
zWilja”: 1693-b 

Obuwie, kalosze, kon 
‘ iekcja, galanter- 
ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 
ca D. H. W. Nowicki, 

Wilno, ul. Wielka 30, 
telefon 9-08. a-1659 

„Bar Passaż” 
Jadłodajnia Nr. 12, róg 
Końskiej. Obiad—2 da- 
nia 0,90 gr., 3 dania 1,20 
zł. z chlebem. 1800-b e op 
pracownia wojłoków 

. damskich, męskich i 
dziecinnych. Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa- 
ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo. a-1658 

Stale zane się! Mę- 
le, obrazy, d* 

ny i różne antyki. P. l 
my najwyższe ceny! Do- 
minikańska 16. Sklep rze- 
czy okazyjnych. __2054-b 

Sprzedam niedrogo 
Żyrandol elektryczny i 
krzesło do pianina. Ul. 
Wileńska 16, tel. 397, 
sklep $. Szawedanca. Ma- 
szyny do pisania, przyj» 
muję reparację i kupuję. 

2053-b 

  

Ogłoszenia 
* d o 

Мига Wileńskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego'* 
Jagiellońska 3. 

  

Wydawca:(Tow, Wydaw. „Pogoń" sp. z ogr. odp. 
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