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"wych następuje trzechletni 

niu, samodzielna praca ucznia, 

Należneść pocztowa opłacona ryczałiem. 

    
  

    

  

    

    

Wilno za ostatnie lat 15 przeżyło du- 

żo wstrząsów i ztego powodu jest wiele mło- 
dzieży, która wychowywała się w warun- 

kach anormalnych podczas okupacji nie- 
mieckiej, najazdów bolszewickich i którą 

w ten sposób pominęły wpływy dobrodziej- 
stwa szkoły. Są te przeważnie czeci rze- 

mieślników, drobnych rolników,  któ- 

rych karłowate gospodarstwa stanowią gros 

przedmieść wileńskich. Ciężki stan mater- 

jalny rodziców i konieczność zarobkowa- 

nia nie pozwoliły tej młodzieży marzyć o 

możności uczęszczania do szkoły. Nawet 

już po roku 1922-im, kiedy stosunki u 

"nas zaczęły się mniejwięcej normować, to 
oddalenie miejsc zamieszkania od cen- 

trum miasta znakomicie sprzyjało uchyla- 

niu się dzieci od uczęszczania do szkoły, 

tembardziej, że — powtarzam — młodzież 

ta, od zsramia Swego dzieciństwa, była 
zmuszona pomagać przy zarobkowaniu ro- 

dzicom, . 

To jest jedna grupa, która wymaga, 

by nią się zaopiekowano jeszcze póki czas, 
chociaż częściowe uzupełniono luki w jej 

wychowaniu. Ale nawet i ci, co byli w 

szkołach powszechnych, to wkrótce po 
wyjściś z nich, przebywając w warunkach 

ciągłej troski o zdobycie kawałka chleba 

oraz małekulturalnem środowiska starsze- 

go rodzeństwa, prędko zapominali znacz- 

ną część z tego szczupłego zapasu wiedzy, 

jaki im da'4 Szkoła. A że tak "bywa, to 
stwierdza cały szereg doświadczeń, poczy- 
nionych w tym kierunku przez kierowni- 

ctwo szkół ludowych w Bawarji. Tam po 

siedmioletniej nauce w szkołach państwo” 

okres nauki, 

odbywającej się jedynie w niedziele przez 

dwie godziny. To ostatnie zostało wprowa- 

dzene ze względu па szybkie zapominanie 

przez dzieci zdobytych wiadomości w cza- 

sie pierwszych siedmiu lat. 
Przyczynę tego staau rzeczy wybitny 

prci. Wetekamp widzi w przepojeniu całe- jwyróÓżniała, np.: 
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srołeczności, która winna być w miarę Ę 
możgości całkowicie obsługiwana przez sa- 

mych wychowanków. Czystość sali, po- 

rządki w urządzeniu, produkcja: pomecy 

szkolnej etc. leży w ręku młodzieży. 

By zadość uczynić wymogom życia | 

należałoby zorganizować w Wilnie szkołę 
dokształcającą, któraby byla czynną w 

niedziels i święta, względnie w soboty i w 

dni prześświąteczne wieczorami. By nie 

odstraszać młodzieży od nauki, do której 

narazie ta niema wielkiej echoty, nie nale- 
ży ©drazu urządzać dla niej suchych odczy- 

tów, chociażby nawet zrozmaicanych prze- 

zroczami, a należy ją wciągać do nauki 

przez urządzanie zabaw, przedstawień ama- 

torskich, gier towarzyskich. W  między- 

czasie, pomiędzy jedną a drugą rozrywką 
można będzie urządzać pogadanki, trwa- 

jące 15-20 minut na temat z historji, geo- 
grafji, higieny, zagadaień gospodarczych 

(kooperacja, rolnictwo etc.) Zmęczony u- 
mysł w ciągu całego dnia, względnie ty- 

| godnia, szuka wypoczynku i nic dziwnege, 
że szkoły dokształcające nie cieszą się u 

nes zbytnią frekwencją, gdyż młodzież u- 

nika suchych wykładów, przekładając wałę” 
sanie się po ulicach, względnie uczęszcza- 

nie do kina na wątpliwej wartości obrazy. 

Trzeba umiejętnie pewiązać pożyteczne z 

przyjemnem, by uczeń ucząc się nie Od- 

czuwał zmęczenia, Żeby z ucznia wyro- 
bić w przyszłości dobrego obywatala kraju, 

użytecznego członka społeczeństwa, który- 

by już zamłodu przyzwyczaił się do ini- 

cjatywy, do brania odpowiedzialności za 

swoję postępowanie — należy w takiej 

szkole zaprowadzić, aczkolwiek bardzo o- 

graniczony — samorząd, dotyczący jedy-   nie wewnętrznego porządku szkoły. 

W odróżnienie od istniejących już na 

terenie wileńskim  kulturalnoroświatowych 

placówek, należałoby nadać tej nowej in- 

stytucji taką naxwę, któraby odrazu ją 

„Ognisko Młodzieży Wi- 

go współczesnego szkolnictwa zasadą przy- | leńskiej". To Ogałsko musi być oddane 
swajania uczniom jak największej ilości |pod kierownictwo osoby, obeznanej z naj- 

wiadomości, które nie są w ścisłym związ- | nowszymi kierunkami w dziedzinie ošwia- 

ku z jego otoczeniem. Znaną powszechnie „ty pozaszkelnej, najlepiej mężczyzny, gdyż 

właściwością człowieka jest, że to, co sam | należy przypuszczać, że najwięcej młodzie- 
on zdobył własnym wysiłkiem, ma dla nie- 

go trwałą wartość. Na każdym stopniu nau- : 

ki musi być nawiązasy ścisły kontakt z 

życiem i praktycą przy zmaiejszeniu mo- 
żliwie najwięxszem strony książkowej. 

Za podstawę wychowania i wyszko- 

lenia służy obecnie, w coraz wyższym stop- 

| oparta ną 

obserwacji i twórczym wysiłku, przyczem 
w wychowaniu powinno się dążyć do for- 

mowania z młodzieży obywateli, godnych 

społeczności cywilizowanej. 

Po tejże linji idą próby, czynione w 
szeregu nowoczesnych szkół europejskich 

i amerykańskich. Zwłaszcza czyanik spo- 

łeczny i obywatelski jest już dziś w całej 
pełni uwzg'ędniany w wychowaniu publicz- 

nem. 
W Belgji istnieje nawet specjalna szko- 

ła służby społecznej (Ecole du service s0- 

cjal), która wychowuje młodzież dla samo- 

dzielnej twórczej pracy spełecznej, dla poć- 
niesienia na wyższy poziom i obrony god- 
ności ludzkiej, dla pracy ciągłej, trwałej, 

tworzącej z człowieka jednostkę wolsą, 
świadomą siebie, umiejącą skutecznie dzia- 

łać w walkach ekonomicznych, społecz 

nych i moralnych. W Niemczech rozwinęły się 
w szkolnictwie, tak początkowem, jak śred: 

niem,wspólnoty szkolne (Gemaiaschaftsschu- 
len) wyrabiające spełeczny i zbiorowy zmysł 
pracy w wychowankach. 

W tym kierunka również idzie meie- 
da Dacroly'ego we Francji oraz szkoła t. 
zw. Daltońska miss Panhurst w Anglji, 
które również uwzględniają czynnik spo- 
łeczny w wychowaniu dziecka. Każde z 
dzieci ma ściśle określone funkcje w tej 

|ży będzie płci męskiej. 
Uszęszczający do Ogaiska będą mieli, 

jak to wyżej wspomniano, możność wypo- 
wiedzenia się przy układaniu i ewentual- 

nych zmiaaach regulaminu, normuiącego 

tryb funkcjonowania  Ogaiska. Kierownik 
(kurator) Ogniska będzie miał obowiązek 

czuwania nad rezwojem instytucji i będzie 

miał prawo wszelkie szkodliwe wnioski 

bezwzględnie odrzucsć, 

Takiego rodzaju szkoły istnieją, jak 
wiadomo, w Belgii, Niemczech, Anglii, 

Francji, i Ameryce i dają rezultaty bardzo 

dodatnie. W tych szkołach wychowuję się 

młodzież dla samodzielnej, twórczej pracy 
społecznej, dla podniesienia na wyższy po- 

ziom obrony godności ludzkiej, wpaja się 
w tę młodzież zamiłowanie do pracy trwa” 

łej, tworzącej z człowieka jednestkę wolną, 

świadomą siebie, umiejącą sobie skutecznie 

poradzić w walkach ekonomicznych i mo- 
ralnych. Ė“. | 

Bardzo jest wątpliwem, czy znajdą 

się sprzeciwy o zbędności założenia w Wil- 

nie szkoły dokształcającej, któraby szerzy” 

ła wśród młodzieży entuzjazm i zamiłowa- 

nie do pracy. Pamiętajmy, co powiedział 

przed paru laty Wielki Budowniczy wskrze- 

szonej Polski: „Idą czasy, znamieniem 

których będzie wyścig pracy, tak jak on* 
giś był wyścig żelaza, tak jak ongiś był 
wyścig krwi...” 

Powstanie takiej szkoły byłoby jed- 

nym z „żywych pomników” ufundowanych 
przez społeczeństwo wileńskie dla uczcze- 
mia dziesięciolecia niepodległości naszej 
Ojczyzny. |   W. 5. 
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GAN DEMOKRATYCZNY. 

: „Mioda Polka“. 
B3 po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, 
с w dniu 13. 
M] Eksportacja zwłok z kliniki U. S. B. na Antokolu do kościoła Zbawiciela odbę- 
sj dzie się dn. 14 b. m. o godz. 4 po poł. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na 

cmentarzu wojskowym w dniu 15 b. m. o godz. 11 rano. 

REFLEKSJE SEJMOWE. 

_ Wilno, Sroda 14 listopada 1928 r. 
EDO CP R ACER A TS 
SAS ei aa SAT SAAB 

           

    

3742 | 

    

P, 

i Patronka S. M. P. Żeńskiej 

opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zmarła 
XI. 1928 r. s 
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Związek Młodzieży Polskiej, 
   

(Telefonem ed własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu odby- , 
Na ło się w atmosferze niezbyt spokojnej. 

sejmie polskim ciąży wciąż, jak zmora, de” 

magogja i wybujały nacjonalizm, które 
stwarzają warunki niesłychanie utrudsiają” 
ce rzeczową pracę parlamentu. Zdsje się, 
że są posłowie wśród opozycji, którzy po- 

mimo niewątpliwego poczucia własnej ni” 
cości nie przestają uderzać w tony dema- 
godii, trzymając się kurczowo tego jedy” 

nego pozostałego w ich rękach Środke au” 

toreklamy wśród bezkrytycznych mas. 
Do rzędu tych bezceremosjalnych wy- 

zyskiwaczy niewyrobionej politycznie lud- 
ności wiejskiej należy i stanowi niejako 
wzór pos, Jaa Dąbski. Temu, kto przeczy- 
ta jego dzisiejsze przemówienie w general- 

nej debacie budżetowej, może się wydać, 

że najważniejszym celem rządu obecnego 

jest sprzysiężenie się na zgubę ludności 

chłopskiej, którą chce obedzeć ze skóry 

i za te pieniądze wystawić w stolicy pała” 

ce dla swoich urzędów. Przemówienie, wy- 

głoszone wielkim wiecowym głosem, wzbu- 

| dza jednakże tylko uczucie ubolewania, że 
w rękach polityków tej miary, znalazło się 

w roku 1921 pierwszerzędne dla państwa 
zadanie restytucji wschodnich granic Rze: 
czypospolitej. Należy mniemać, że p. Dąb- 
ski swoją pieśń już odśpiewał i trzeba po- 
cieszać się, że Polska po raz drugi ryskiej 

lexkomyślności z roku 1921 nie powtórzy. 

Druga mowę „budżetową* w stylu 

podobnym, w której demagogja chłopska 

zastąpiona została demagogią socjal-nacjo- 

nalistyczną wygłosił pos. Lech Baczyński 
prezes ukraińskiego socjalradykalnego klu- 

bu. Socjalizm p. Baczyńskiego jest zresztą 

zupełnie nieistotnym przydatkiem do czy- 
sto nacjonalistycznej ideologji, która prze- 
bijała z jego słów. Walki, choćby bardzo 

gorącej, o postulaty narodowe ukraińskie ; chowane brakiem zrozumienia dystansy, | 
niktby p. Bączyńskiemu nie brał za złe. 

Co innege jednak, jeżeli usiłuje on z try- 
buny sejmowej rzucać tego redzaju oskar- 
żenia na rząd i społeczeństwo polskie, 

według których Polska nic innego nie prag- 
nie, jak zupełnego pognębienia swoich u- 
kraińców. Podjudzanie antagonizmów naro- 

dowych jest zasadniczą odróżniającą cechą 

wszelkich nacjonalistów. Skutki ich działa- 

nia są zwykle takie, jak widzieliśmy we 
Lwowie w dniach 1 i 2 listopada. Odpo- 
wiedzialność za te wypadki ze stanowiska 

zupełnie bezstronnego należałoby umiej- 

scowić w obustronnęm prześciganiu się na-. 
cjonalizmów polskiego i ukraińskiego. 

Wyścig ten w rezultacie kończy się 

krwawemi, a conajmniej obustronnie bar- 

dzo kosztownemi tarciami. To też zwala- 

nie przez p. Baczyńskiego całej odpowie- 

dzialności za wypadki lwowskie na stronę 
polską jest równie niesłuszne, jak prze- 
ciwna teza pos. Stanisława Strońskiego 
(N. D.), którzy przy tej okazji pierwszy 
raz w obecnym Sejmie ukazał 3ię na try- 

bunię i uzasadniał wniosek Klubu Narodo- 

wego. | 
Pos. Stroński również nie jest w sta- 

nie inaczej wyobrazić sobie stosunku dwu 
narodowości w jednem /państwie, jak sta- 
łej walki i podporządkowania przez jedną 
drugiej. Koncepcja państwowa pos. Stroń- 
skiego jest zawsze ograniczona do idei 
państwa narodowego, niezdolnego do stwo- 
rzenia syntetycznych rozstrzygnięć stosun- 
ków narodowościowych.   

  

W sprawie zajść lwowskich zgłoszo- 
"ne były cztery wnioski, z których ukraiński 

1 klubu narodowego utrzymane byly w to- 
nie oskarżenia wyłącznie strony przeciwnej, 
 przesądzając w ten sposób jej winę. Pos. 
| Zahajkiewicz, uzasadniając wniosek ukrziń- 
ski, utrzymał przynajmniej swoje przemó- | 

wienie w tonie dość spokojnym, zakończył 
go również oskarżeniem nietylko Iwow- 
skich akademików, lecz całego rządu i spo- 
łeczeństwa polskiego. Podczas całej tej dy- 
skusji, w której sprawa ukraińska w Pol- 
sce była widoczną w całej swej niepocie- 
szającej okazałości, nastrój na sali był 
znacznie podniecony. Wniosek klubu Je- 
dynki, uzasadniony przez pos. Loewenher- 
tza i utrzymany w tonie rzeczowym, uzy- 
skał większość dla nagłości,—inne upadły. 
Dobrze się stało, że tym razem większość 
w Sejmie potrafiła wznieść się chwilowo 
ponad rozbujane wypadkami lwowskiemi 
nacjonalizmy. Wniosek pos. Loewenhertza 
wzywał rząd do ścisłego zbadania przyczyn 
i przebiegu zajść i wyciągnięcia następnie 
z nich odpowiednich wniosków. Natomiast 
wniosek ukraiński zgóry deklarował nieuf. 
ność co d6 bezstronności dochodzeń rządo- 
wych i żądał wysłania do Lwowa specjal- 
nej komisji sejmowej. 

Z pośród stronnictw polskich głoso- 
wał za wnioskiem ukraińskim tylko klub 
P. P. S., który w ostatnich dniach w wy- 
niku ostrego incydentu pomiędzy pos. 
Sławkiem a pos. Markiem zaostrzył swe 
stanowisko opozycyjne. Incydent ten warto 
przypomnieć od początku. 

"W niedzielnym „Robotniku* ukazała 
się uchwała klubu P. P, S., w której zro- 
zumiała reakcja płk. Sławka na wystąpie- 
nie pos. Marka, zawierające niesłychany 

| zarzut Marszałkowi Piłsudskiemu i nace- 
  
jaki dzieli go od twórcy i obrońcy niepod- 
ległości państwa, nazwana została „niego- 
dziwem i zaiste bezczelnem zachowaniem 
się*, przyczem klub P. P. S. „uznał jed- 
nogłośnie, że p. Walery Sławek postawił 
sam siebie poza nawiasem przeciwników 
godnych szącunku*. 

Że pos. Marek mógł się uznać za ©- 
brażonego słowami płk. Sławka, temu 
zapewne nikt nie zaprzeczy. Każdy obraże- 
ny zna znaną i utartą drogę do  poszuki- 
wania satysfakcji, tak jak każdy najspo- 
kojniejszy i najprzyzwoitszy człowiek mo- 
że się ekazać w sytuacji, zmuszającej go 
do obrażenia innego. Jest to kwestją wa- 
runków i okoliczności, kwestja takiej czy 
innej zupełnie osobistej reakcji na fakt, 
który ją wywołał. Incydent ten został jed - 
nak przez pos. Marka skierowany na tory 
klubowe i utracił charakter osobistego 
starcia. Klub P, P. S. uznał za właściwe 
podjąć się roli sędziego honorowego w 
tej sprawie i wydać sąd o postępowaniu 
przeciwnej strony. Musiało to wywołać 
ponowną reakcję ze strony klubu Jedynki, 
który na wczorajszem posiedzeniu plenar- 
nem powziął uchwałę, w której oświadcza, 
że solidaryzuje się „w całej pełni ze swym 
posłem płk. Walerym Sławkiem i wyraża 
mu uznanie za zdecydowane odparcie 
bezprzykładnej napaści pos. dr. Zygmunta 
Marka na Pierwszego Naczelnika Rzeczy” 
pospolitej i zwycięskiego Naczelnego We- 
dza, zarzucającej Marszałkowi Piłsudskiemu 
antypaństwową działalneść*. Ponadto klub   

Dzień polityczny. 
Premjer p. Bartel przyliął w ponie- 

8 | działek delegację estońską w osobach p. 
ji gen. Leidonera, organizatora ermji estof- 

skiej, estońskiego ministra spraw wojsko- 
S į wych p. Lille oraz dyrektora departamentu 

estońskiego Min. Spraw Zagranicznych p, 
Leppika. 

Następnie p. premjer konferował ko- 
lejno z p.p. ministrami Zaleskim, Czecho- 
wiczem i Kwiatkowskim. 

* 

„Press“ donosi: Ze strony miarodaj- 
nej komunikują: W dniu 11 b. m. poseł 
włoski Maioni wręczył na Zamku Królew- 
skim w obecności Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w imieniu króla Wiktora Em- 
manueja |I!| — Marszałkowi Piłsudskiemu 
odznaki Wielkiego Krzyża Orderu Savoia, 
najwyższego włoskiego orderu wojskowego. 
Przy uroczystości tej obecni byli: min. Za” 
leski, dyr. protokółu dyplomatycznego, p. 

| Romer oraz członkowie domu cywilnego i 
t wojskowego P. Prezydenta Rzplitej. 

* 

Za pośrednictwem agencji „United 
Press“ nadeslali życzenia do Warszawy z 
okazji 10-lecia wskrzeszenia niepodległości 
Polski, następujący wybitni pisarze: G. K. 
Chesterton z Beaconsfeld (Anglia), John 
Galsworthy z Bury Susex (Anglia), Andre 
Maurois z Paryża, Claude Farerre z Pary- 

,ża, Maurice Maeterlinck z Villennes sur Se- 
jine i Maurice Mortin du Gard, redaktor 
z” Literares* z Paryża”. | 

  
* 

Prezes Związku Syndykatów Dzienni- 
| karzy Polskich red. Zdzisław Dębicki otrzy- 
mał od Syndykatu DziennikarzyCzesko-Sło- 
wackich następujący list: 

i „Syndykat Dziennikarzy Czeskesłowac- 
, kich daje wyraz w imieniu dziennikarstwa 
,czeskosłowackiego serdecznych życzeń па 
sdzień Święta polskiego 11 listopada, aby 
,bratni naród polski w odzyskanem niepod- 
ległem państwie po latach cierpień, dozna- 

|nych pod obcem jarzmem, rozwijał się 
szczęśliwie i trwał wiecznie. Za sysdykat 
dziennikarzy czeskosłowackich prezes sena- 
ter Poichl i sekretarz A. Povak*. 

RE. z | 

Agencja „Press“ dowiaduje się, że 
amerykański doradca finansowy p. Charles 
S. Dewey, wyjechał wczoraj raso wraz z 
rodziną pociągiem Orient-Express do Mos- 
kwy. jak już donesiliśmy, jest to wyciecz- 
ką o charakterze prywatnym. Pobyt p. De- 
wey'a w Moskwie potrwa do końca ty- 
godnia. | 

Tym samym pociągiem jak donosi 
„Press" wyjechał do Moskwy radca posel- 
stwa polskiego w Waszyngtonie dr. Stani- 
sław Łepkowski, były pierwszy szkretarz 
poselstwa polskiego w Moskwie. Pobyt je- 
go w Moskwie potrwa kilka dni. 

* 

W związku z pobytem wojewody lwow» 
| skiego p. Gołuchowskiego w Warszawie 
oraz estatniemi zajściami Iwowskiemi u- 
stalono, że starosta grodzki we Lwowie dr. 
Józet Relhlender przechodzi w stan spo- 
,czynku. Przewidziane są również zmiany 
osobowe na stanowisku kemendanta policji 
(państwowej we Lwowie oraz we [lwowskim 
(urzędzie śledczym. Starostą grodzkim we 
Lwowie mianowany ma być kpt. Kotz, ma- 
iłepolanin z pochodzenia. Kpt. Ketz osta- 
,tnio pełnił funkcje oficera do zleceń przy 
wiceministrze spraw wojskowych gan. Ko- 
narzewskim. 

  
* 

Dnia 19.go b. m. przybędzie do War- 
szawy sekretarz generalny Ligi Nsrodów 
sir Eric Drummond w towarzystwie swego 
zastępcy i dyrektora sekcji politycznej p. 
Sugimura: Sir Drummond odwiedzi poza- 
tem Kraków i Poznań, w drodze powrot- 
nej zatrzyma się w Berlinie, gdzie odbędzie 
konferencję ze Stresemannem. 

lnpnjąc towar krajowy — wzmacniasz bilans 
handlowy. 

B. B. oświadczył, że każdy kto w įskiej- 
kolwiek formie i warunkach pozwala sobie 
na podobną napaść na Marszałka Piłsud- 
skiego spotka się ze strony klubu ze sta- 
nowczą odprawą. W końcu uchwała klubu 
zawiera twierdzenie, że uchwała P. P.S. 
stanowi jednostronną próbę ossdzenia po- 
stępowania przeciwnika i jako taka jest 
sprzeczna z elementarnemi zasadami po- 
stępowania honorowego oraz zwyczajami 
obowiązującemi w parlamentach.   Testis. °



° 
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Program niebywale urozmaicony, mrėstwo atrakcyj. Pelno radošci i šmiechu. Kilka 
Połączycie przyjemne z pożytecznem, a więc spotkamy się wszyscy w sobotę 17. XI. o 20-tej. Bilety w cenie zł. 5 i 3 (dla 

B. (Wielka 24) codziennie od 17 do 19. 
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CZARNA KAWA-D 
Wzorem lat ubiegłych Komitet VII Tygodnia Akademika organizuje Czarną Kawę— Dancing w sobotę 17 listopada w Salonach Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 13). 

orkiestr i szereg sal i buduarów zacisznych. Obowiązkiem każdej Wilnianki i Wilnianina jest przybycie na tę zabawę. 

młodzieży akademickiej) nabywać można u Pań Gospodyń w Bratniej Pomocy U. 5. 

  

WOLNA TRYBUNA, 

O Akademję Pocztową. 
W ostatnich dniach w łonie Rządu, a 

w szczególności w łonie Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów powstała myśl utworzenia A 
kademji Pocziowej, przeznaczonej dla tych 
pracowników pocztowych, którzy z braku 
studjów uniwersyteckich mieliby uzupełnić 
swoją wiedzę przez odpowiednio dobrane 
przedmioty w przeciągu dwóch lat. Z uwa- 
gi, że projekt ten jeszcze wie dojrzał, a 
główne zarysy są jeszcze nieznane Sszero- 
kiemu ogółowi pozwolę sobie zabrać z te- 
go miejsca głos, w jaki sposób Akademję 
tę jako urzędnik Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie sobie wyobrażam. 

Przedewszystkiem gdzie leży celowość 
tego projektu. 

Ministerstwo Poczt i Telegrafów spe- 
cjalnie za czasów Ministra Bogusława Mie- 
dzińskiego otacza opieką szeroki ogół funk- 
cjonarjuszów pocztowych o czem zresztą 
społeczeństwo nie jest nigdy tak dokład- 
nie poinformowane, gdyż opieka ta jest 
ściśle,rzec można, wewnętrzna, a przejawia 
się ona głównie w podwyższaniu wynagre- 
dzenia(dość znaczuem) z powodu dodstke- 
wych funkcyj jak służba nocna, ambulan- 
sowa, specjalność telegraficzna i tp. Z tej 
stałej troski o stan pracowników poczto- 
wych widzimy, że celoweśc projektu Aka- 
demji nie jest trudna do uchwycenia. Mi- 
nisterstwu Poczt bowiem chodzi tu o pod- 
niesienie stanu kuliuralnego wśród urzęd- 
ników pocztowych, aby zgnieść w społe- 
czeństwie to przekonanie, że urzędnik po- 
cztowy należy do tych typów ludzkich z 
którymi niemożna nawiązać normalnych 
stosunków. : 

Wskutek takiego fałszywego pOjmo- 
wania powstaje często pomiędzy społe- 
czeństwem a pracownikami pocztowymi 
konflikt. Powołanie do życia Akademji Po- 
cztowej cdrazu wzbudziłoby w społeczeń- 
stwie zaufanie a powiększyć to zaufanie 
można byłoby jeszcze bardziej przez wciąg-; 
nięcie do Akademii Pocztowej uczonych | 
polskich © znaych nazwiskach usuwając 
tem samem ten chiński mur jaki tkwi je- 
szcze gdzieniegdzie pomiędzy polskiem spo- 
łeczeństwem a pracownikami. 

Z drugiej znowu strony powołanie A- 
kademiji Pocztowej przyczyniłoby się do; 
poprawienia stanu duchowego wśród Sa- 
mych pracowników. Urzędnik, który do 
składu słuchaciów  Akademji Pocztowei 
wchodziłby i r.ógłby znajdować się w at- 
mosferze tak odżywczej jaką daje” nauka 
napewno nie narażałby w przyszłości Skar- 
bu Państwa na liczne straty lub szkodliwe 
maripulacje, gdyż wyhartowanie jego @ш- 
cha byłoby największą gwarancją, że od 
złych myśli byłby taki pracownik daleki. 

Chodzi mi obecnie przedewszystkiem 
o to w jaki sposób należałoby rozumieć 
powstanie Akademji, co mogłoby być w 
niej zawarte i jakie korzyści możnaby od- 
nieść z tej placówki. 

Prasa codzieaaa podała, że Akademja 
Pocztowa byłaby przeznaczona dla urzęd- 
ników ze średniem wykształceniem, a okres 
nauki w niej trwałby dwa lata. Czy istot- 
nie dwa lata nauki o poczcie wyczerpało- 
by w sposób nalężyty cały materjał? Są- 
dzę, że nie als w każdym razie już same 
te dwa lata atmosiery naukowej w tak 
wiełkim resorcie jakim jest poczta to już 
ur to krok naprzód na korzyść insty- 
tucji. 

Dotychczasowy  materjał naukowy 
przeznaczony dla urzędników pocztowych 
był wykładany na kursach pocztowo-tele- 
graficznych przez przeciąg zaledwie kilku 
miesięcy. Nauka była zbyt dorywcza a po- 
nadto słuchaczami takiego kursu byli prak- 
tykanci, którzy nieprzygotowani do zawc- 
du pocztowego często traktowali tę naukę 

   

dodatku brak wielu dziedzin z prawa kar= 
nego, etyki, psychologii pociągał niejedne- 
go urzędnika na manowce. Główną jednak 
przyczyną było to, że na powyższe kursa 
przyjmowano ludzi mało wyrobionych žy- 
ciowo nie mówiąc już o tych jednostkach, 
które poziomem umysłowym nie mogły 
przeciwstawić się kolegom posiadającym 
wykształcenie o ile nie wyższe to przynaj- 
mniej średnie. I to znowu powstaje kon- 
flikt, gorszy od poprzedniego, bo konflikt 
wynikający z wewnętrznej organizacji, kon- 
flikt wypływający z stosunków pomiędzy 
kolegami pracującymi w jednym i tym sa- 
mym resorcie. 

Projekt Akademji Pocztowej rozwią- 
zuje tę palącą dziś kwestję. 

Należałoby tylko zastanowić się nad 
tem jacy ludzie przyjmowani byliby na po- 
wyższą Akademię i jakie działy naukowe 
można byłoby tam wprowadzić. Czy słusz- 
nem jest, aby przyjęcie do Akademii u- 
rzędnika uzależnione było ©d posiadania 
średniego wykształcenia? Zdaje mi się, 
że tak, ale sądzę, że _ Ministerstwo 
pociągnęłoby również do tej  Aka- 
demii i te wyjątkowo zdolne jednostki, któ- 
re z powodów czy to materjalnych, czy ro- 
dzinnych nie mogły osiągnąć odpowiednie- 
go cenzusu, kształcąc ich naprzód na swój 
własny koszt aż do czasu, gdy te iednostki 
mogłyby osiągnąć średnie wykształcenie, 
będąc równocześnie urzędnikami. Następnie 
kadry urzędników przeznaczonych do Aka- 
demji kształcić nadał w kierunku gruntow= 
nego opanowania wszystkich dziedzin jakie 
zawarte byłyby w Akademii. Urzędnik, któ- 
ry dostałby się do Akademii pocztowej był- 
by przeznaczony zgóry na urzędnika mo- 
gącego osiągnąć w przyszłości wysokie sta- 
nowisko w swoim resorcie. Urzędnicy, któ- 
rzyby do takich funkcyj powołani nie zo- 
stali mogliby w dalszym: ciągu odbywać kur 
sa pocztowo-telegraficzne, których poziom 
możnsby coraz więcej podnosić. Ci urzę- 
dnicy mogliby zajmować stanowiska niższe. 

Aleksander Leszek Szeligowski. 

(D. n.). 
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Prasa włoska o przebiegu uroczystości 10- 
cioleria Niepodległości Polski. 

RZYM, 13, XI. Pat. Prasa włoska 
wykazuje życzliwe załnteresowanie prze- 
biegiem uroczystości dni ostatnich w Pol- 
sce. 

„Popolo di Roma" podając ich szcze- 
gółowy opis zwraca szczególną uwagę na 
odznaczenie Marszałka Piłsudskiego wielką 
wstęgą orderu włoskiego Savoya. Niezwykle 
gorący artykuł poświęca 10-leciu odrodze- 
mia Polski specjalny wysłannik „Giornale 
d'Italia”. 

W obecnych uroczystościach widzi 
autor wyraz jednomyśluego i gorącego 
hołdu, jaki Polską cała składa Marszałko- 
wi Piłsudskiemu, jako temu, któremu 
zawdzięcza swe odrodzenie. Uderza to 
tem więcej, iż Marszałek oficjalnie jest tyl- 
ko ministrem, czyłi osobą trzecią po Pre- 
zydencie Rzeczypospolitej i prezesie Rady 
Ministrów. Jednak wszędzie, gdziekolwiek 
Marszałek się zjawia, uwaga i entuzjazm 
tłumów zwrócone są przedewszystkiem na 
niego. Jest on faktycznym wodzem narodu.   nie jako pewnego rodzaju zadowolenie ale 

jako przymus. Pracowali z tą świadomo- * 
ścią, że skoro nie będą odpowiednio się | =: 

uczyć mogą łatwo stracić posadę. Wśród ; 
takich warunków i atmosfery najlepsze in- | 
dywidualności zabijano. Utrata zarobku wi- | 
siała nad każdym jak miecz Demoklesa. | 
Zamały materjsł i popularny jego poziem | 

nie dewał urzędnikowi zbytniej wiedzy, a w 

trzebień szyldkrefowy. 
Komedja w 3 akt. Ryszarda Kesslera, 

w przekł. Stefana Turskiego w Teatrze 
Polskim. 

Pan dyrektor Flemining szuka dresz- 
czyków miłosnych (bo gdzie ich szukać, 
jak nie na kurortach), umawia się z Łucją 
Wahrendorf, wielce dystyngowaną, urodzi- 
wą i strojną damą o schadzkę w gabinecie 
muzycznym. Pani Wally, żona p. Fieminin- 
ga przejmuje telefon i postanzwia nietylko 
wybić z głowy amory swemu mężowi, ale 
go jeszcze ujarzmić. Przy pomocy swej 
przyjaciółki Alicji von Reckenthin wypra- 
wia Łucję na przejażdżkę parowcem a sama 
śpieszy na schadzkę. Wkrada się do salo- 
nu, gasi Światło i pada w objęcia swego 
męża, który ją w ciemnościach bierze za 
Łucję. Pani Wally rozmyślnie „gubi* w je- 
go kieszeni grzebień z prawdziwego szyld- 
kretu, jako „corpus delicti" zdrady pana   
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małżonka. Akty drugi i trzeci przynoszą 
zabawne, pełne dowcipu ihumoru momen- 
ty ujarzmiania niesfornego męża przy po- 
mocy owego „corporis delicti*. 

Przyłapany pan Flemining, mieknie 
jak wosk i zgóry zgadza się na wszystkie 
kaprysy swej małżonki. Ale nie wie, kto 
jest właścicielką owege grzebienia, bo nie 
Łucja Wahrendorf, wszak ta, jak się do- 
wiaduje, była owego wieczoru na parowcu. 
Więc kto? Poszukiwania właścicielki grze- 
bienia zmieniają los jego osebistego sekre- 
tarza Jana Waldowa i Schmidt—panny do 
towarzystwa, która także zgubiła swój grze- 
bień, ale na plaży. Dalej, ten sam przed- 
miot namacalnej zdrady mężowskiej jest 
przyczyną perypetyj pana Hrawliczka—kom- 
pozytora operowego, przyszłego narzeczo* 
nego Alicji von Reckenthin, która wykręty 
pana Fiemininga wspaniale zużytkowuje 
również dla ujarzmienia swego przyszłego 
męża zbyt niestałego w sprawach sercowych. 
Wreszcie Sztuka koficzy się perspektywą 
dwóch małżeństw i pojednaniem się Flemi- 

    

  
NNZNZNZNZNZNZNZNZNZAZ MIRTIS NA 
Z 

"VII Tydzień AKADEMIKA 
KONCERT 

  

  

GIGDNUGEUGOW 

  

Bokowania polsko-litewskie w Królewcu | 
a Liga N 

BERLIN, 13-X1. (Pat). Korespondent 

arodów. | 
genewski „Vossische Ztg.“ donosi, że 

rokowania polsko-litewskie przeprowadzone w Królewcu wywołały w kołach Li-| 
gi Narodów bardzo złe wrażenie. 

Koła te uważają wynik konferencji królewieckiej za zupełnie bezwartościowy. 
Liczą się z tem, że na sesji grudniowej R 
konflikt polsko-litewski i podjąć stanowcze zarządzenia dla jego zlikwidowania. 

Sprawy reparacyjne. 
BERLIN, 13-XI. (Pat). „Vossische Ztg.* 

žu von Hoesche odwiedzi! dziś ministra spraw zagranicznych Brianda i 
dłuższą rozmowę, która oznacza podjęcie na nowo rokowań w Sprawach reparacyj-' 
nych, przerwanych przez dymisję gabinetu Poincarego. 

Przesilenie gabinetowe w Estoniji. 
TALLIN, 13.XI (Pat). W związku z wyrażeniem votum nieufności 

Rolnictwa przez frakcję rolników, rząd estoński na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu zgło- 
sił dymisję. 

Miklas kandydatem na prezydenta Austrji. 
WIEDEŃ, 13.X! (Pat). Dzienniki omawiają dzisiejszą konferencję przewodniczą- 

cych klubów parlamentarnych w sprawie wyborów prezydenta i zaznaczają, że wobec 
sprzeciwu socjalnej demokracji niema mowy 
prezydenta. Ze strony większości parlamentarnej wystąpi jako kandydat na prezydenta 
prezydent Rady Narodowej Miklas. 

  

Manifestacje 
BIALOGROD, 13.XI (PAT). Wczoraj wieczorem studenci uniwersytetu w Lublanie 

manifestację z okazji 8-ej rocznicy podpisania traktatu w Rapallo. 
nifestacja rozpoczęła się wielkiem zebraniem w uniwersytecie, po którem uformował się 
pochód z kilku tysięcy osób. Manifestanci doszli do konsulatu francuskiego, wznosząc 

zorganizowali 

okrzyki: „Niech żyje Francja”, następnie zaś 
znajdują się biura włoskiego towarzystwa komunikacji morskiej Cosulich. Budynek, w : 
którym mieszczą się biura, obrzucono kamieniami. Policja interwenjowała celem przy- 
wrócenia porządku i musiała użyć broni, oddając kilka strzałów. Przy starciu ranny; 
został pewien młodzieniec, którego przewieziono do szpitala. Szereg osób aresztowano. | 

Dzieło zniszczenia Etny. 
RZYM. 13. XI. (Pat.) Na posiedzeniu Rady Ministrów min. Gisratti oświadczył, 

że wybuch Etny zniszczył 70 domów oraz około 1200 ha plantacyj pomarańcz. 5 tys. 
osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Rada Ministrów uchwaliła szereg zarzą- 
dzeń celem przyjścia z pomocą ofiarom katastrofy. 

  

Z całej Polski. 
Eksplozja w fabryce amunicji 

„Pocisk* w Rembertowie. 

W dniu 12 b. m. w godzinach popo- 
łudniowych w fabryce amunicji „Pocisk” w 
Rembertowie nastąpiła eksplozja, nasku- 
tek której dwaj robotnicy ponieśli Śmierć 
na miejscu, trzej zaś zostali ciężko ranni. 
Eksplozja nastąpiła podczas spalania re- 
sztek materjałów wybuchowych. Dochodze- 
nie w toku. 

Nąpad na kasę sejmikową. 
Z soboty na niedzielę ubiegłego iy- 

godnia nieznani sprawcy dokonali napadu 
na kasę sejmiku powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej i zrabowali całą znajdującą 
się w kasie gotówkę, sięgającą kilku ty- 
sięcy złotych. 

Zamach na pociąg. 
Na niedawno otwartej linji kolejowei 

Łuck—Stojanów, między stacjami Dębowa 
Karczma a Sienkiewiczówką; służba kole- 
jowa zauważyła wyrwaną tarczę przy se- 
maforze i obok na szynach pocisk armat- 
ni. Katastrofy szcząśliwie uniknięto. Wdro- 
żono Śledztwo celem wykrycia sprawców 
zbrodniczego zamachu. 

NAAZNZNZNZNANINY 

  
    

   

ninga ze swoją ureczą żoną Wally, Łucja 
Wahrendorf okszała się tylko modniarką, 
sprytnie reklamującą swoją firmę, a nie ża- 
dną tajemniczą syreną. 

Groteskowe pod względem perypetyj 
i szczerego dowcipu sztuki Kesslera, szwan- 

kują brakiem wymiaru czasu w akcji po- 

między jedną sceną a drugą. Kessler często 

sobie radzi przez wpiątanie w główne koło 

intrygi, kółek pobecznych... które wpraw- 

dzie nie wypadają z akcji, ale stają się 

zbędnemi, na czem traci zwięrłość sztuki. 
To sprawia, że scena często za długo jest 
pusta. Tak jest właśnie i w „Grzebieniu 
Szyldkretowym”. Już sam tytuł mówi, że 
clou 'eałej sztuki — to grzebień, lecz na 
to clou składają się aż dwa grzebienie — 
jeden — imitacja szyldkretu, drugi praw- 
dziwy. Tym pierwszym grzebieniem, roz- 
poczyna się akt l-szy i, zdawałoby się, 
żeoś całej intrygi będzie właśnie na tem 
spoczywała. Tymczasem  grzebief—imi- 
tacja  szyldkretu staje się przyczyną 
Szczęścia dwojga młodych ludzi: Ewy   

WANZNANZNANZNZNZNJNA 

  

ada będzie musiała rozpatrzeć znowu; 

donosi że ambasador niemiecki w Pary-; 
odbył z nim | 

ministrowi 

© ponownym wyborze dr. Hainischa na 

w Lublanie. 

Ma- 
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Ūsfaini dzień 
Ciągnienie I klasy 

wielkiej 18 Loterji Państwowej 
Główna wygrana 

zł. 750.000 
Główna wygrana. 

Ogólna suma wygranych około 

27 miljonów. 
Co drugi los wygrywa! 

Cena losów w każdej klasie: 

aif4losu | */elosu | */alosu |] */1 losu 
zł. 10 | zł. 20 | zł. 30] zł. 40 

Jedyna największa, najstarsza i najszczę- 
śliwsza kolektura w Polsce 

В. МРИТЕНСТЫ 0-44 
WARSZAWA. 

  

            

  usiłowali dostać się do dzielnicy, w której 

Sezon zimowy w Krynicy. 
Sezon zimowy w Krynicy rozpoczyna 

się 1 grudnia. W ciągu listopada dom 
zdrejowy jest zamknięty, czynie są nato- 
miast łazienki borowinowe i nowe łazienki 
mineralne. Na sezon zimowy dom zdrojo- 
wy będzie z powrotem otwarty. 

Komisja zdrojowa przystępuje do wy- 
budowania toru bobsleyowego, 

d hliwy Bowleńskiej 
Przygotowanie do obchodu 500-le- 

cia śmierci ks. Witolda. 

KOWNO, 13.X1 (Pat): Wczoraj w sie- 
dzibie Związku szaulisów odbyło się posie- 
dzenie organizacyjne w związku z projek- 
towanym obchodem 500 lecia śmierci ks. 

dt Reprezentowanych było 70 orga- 
nizacyj. 

L Państw Bałtyckich. 
Zjazd kawalerów orderu Lacz- 

plesisa. 
RYGA, 13.XI (Pat). W dniu 11 listo- 

pada w Libawie odbył się zjazd kawalerów 
orderu Laczplesise, w którym wziął udział 

NANZNZNZNZNI 

  

     

15.X1 

Dddział w Wilnie ® 
Wielka 44, tel. 425.      

mu Kalnyn, estoński minister wojny Reek, 
joraz cały szereg wyższych urzędników i 
4 oficerów. 

Nieudany zamach na pociąg. 
RYGA, 13.XI (Pat) (Leta). Pociąg 050- 

bowy, którym prezydent państwa Zemgals, 
prezydent parlamentu oraz wyżsi oficero- 
wie powracali z uroczystości pułkowych z 
Libawy, został nagle zatrzymany przed Mi- 
tawą przez straż kolejową. Jak się okazało, 
w zwrotnicę, którą niebawem pociąg miał 
przejeżdźać, włożeno siekierę tak że pociąg 
byłby musiał wykoleić się na zwrotnicy. 
Dotychczas nie zestało ustalone, czy cho- 
dzi tu o zamach. Śledztwo jest w toku. 
Według doniesień dzienników, miano za- 
aresztować pewną osobę, pozostającą w 
stosunkach z lewicowymi ekstremistami, 
oe. mocno podejrzaną © dokonanie za” 
machu. 

  

Obydny mord w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 13.X1. (Pat). W składzie for- 

tepianów poż firmą Grzegorzewski znale- 
ziono w ohydny sposób zamordowanych 
właścicieli tego skiadu małżonków Tysze- 
rów. W sąsiednim pokoju znajdowała się 
kasa ogniotrwała, w której było 50 tys. zł. 
Kasa została nietknięta. 

Według dotychczasowego śledztwa 
prawdopodobuem jest, że złoczyńcy zostali 
spłoszeni i skutkiem tego nie zdołali roz- 
pruć kasy. Jednocześnie na krańcach mia- 
sta znaleziono zwłoki zamordowanej ko- 
biety. Jak się później okazało zamordo- 
waną była służąca Tyszerów. Prawdopodob- 
nie złoczyńcy zabili ją, ażeby zatrzeć Ślady 
zbrodni i usunąć Ś iadka morderstwa. 

Kronika telegraficzna. 
= Samochody wiozące gości weselnych 

zderzyły się w Welencji, przyczem jedna osoba 
zginęła, 10 zaś odniosło rany, w tem 6 ciężkie. 

= ® magazynie koronek w Cslais, nale- 
żącym do firmy angielskiej, wybuchł pożar. Straty 
wynoszą podobno wiele miljonów franków. 

= „Vossische Ztg.* donosi z Szanghaju, 
że przybył tam drogą przez Syberję i Dairen płk. 
Bauer szef służby wywiadowczej armji niemieckiej 
wraz z dwoma towarzyszami. 

m W Reichstagu toczyła się wczoraj w 
dalszym ciągu dyskusja nad sprawą lokautu w 

       

Schmidt i Jana Waldowa, dzięki te- 
mu, 2е jego pryncypał podejrzewał pan- 
nę Ewę o to, że to właśnie ona 
spoczywała w jego ramionach w ciemnym 
salonie i zostawiła mu na pamiątkę, czy 
w innym celu, Ów grzebień. Ewa i Jan, i 
ich zgubiony grzebień-imitacja szyldkretu, 
jest drugoplanowym epizodem, potrzebnym 
więcej dla wymiaru czasu akcii, niż dla 
spotęgowania samej intrygi. Bo przecież 
clou całej sztuki jest grzebień z prawdzi- 
wego Szyldkretu „zgubiony* rozmyślnie 
przez czarującą panią Wally—w kieszeni 
swego męża podczas owego pamiętnego 
wieczoru w salonie. 

Pomimo tej wadliwej budowy, akcja 
toczyła się dość wartko, dzięki utrzymaniu 
właściwego tempa. Groteskowa intryga i 
szczery humor wywoływały salwy Śmiechu 
na przepełnionej widowni. 

Wally pani Gorczyńskiej pozostawia 
dużo do życzenia. Pani Gorczyńska wypo- 
sażena tak bogato w warunki sceniczne, w 

przemyśle metalowym. 

skonałą rutynę i tylko rutynę. A szkoda, 
gra oparta na rutynie bez odrobiny duszy 
przestaje być artyzmem. Fleminiag pana Wyr- 
wicz- Wichrowskięgo był cokolwiek zada- 
leko od Flemininga, przez swoją zbytnią szty- 
wność, brak mimiki i modulacji głesu. 

Pan Opolski ze swoim Hrawliczkiem 
zrobił ce mógł. Czuł się nieswejo w roli so- 
bie obcej. Autor swego Hrawliczka wypo- 
sażył b. bogato, © tem reżyser powinien 
pamiętać, a Opolski rokuje duże nadzieje, 
lecz wczesne obciążanie tego rodzaju rola- 
mi może go (p. Opolskiego) zmanierewać. 
Jeszcze jedna życzliwa uwaga: czemprędzej 
wyzbyć się stereotypowych ruchów przy za- 
kłopotaniu a mianowicie: — lewa ręka do 
kieszeni, a prawą drapanie się pe głowie. 
Stać przecież na bardziej wymowne edda- 
nie tego stanu psychicznege. 

Reszta zespołu dała sylwetki. 
Zastępca,   postać pani Wally włożyła tylko swoją do- 

prezydent państwa Zemgals, marszałek Sej- > 
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skich pad przewodnictwem przedstawiciela Dziś: Jozafata, stają szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia Tegoroczne zbior y Inu. Polskiej Agencji Telegraficznej w Rzymie 11 оН, DY E Vieri cowych (razazwióki) lab et na dy Dokonane już w wielu krajach europej- 1922-26 1927 1098 | Ted. az Chrzanowskiego. listopada | ScHÓd słofńca—g. 6 m. 46 wali do zebrań kontrolnych urządzanych w 1925, skich oszacowania obszarów zasiewu poz* Bel 233 330 250 ości powitali na dworcu przedstawi: | |listopada.] Zachóod »  £. 15 m: 21 26, 27 roku (pospolitacy), a nazwiska których walają, aczkolwiek z wielką ostrežnošcią, | D“ gja . . . е > |ciele Województwa i Syndykatu Dziennika- rozpoczynają się na A. B. C. D.E. F. G.H.l. Ź. określić przybliżoną wielkość zbiorów tego- Holandia : ` 182 2‹25(9) p" ry ana W godzinach przedpołud- BETEOROLOGICZRA. OLOGICZRA. (x) i * > BIOW zienn 
. 

rocznych Inu. Niemy. 28 108. 130] przewodiietwem mała AL pod ju. SB. z dys zakłada Meteorologi e 
Zasiewy w r. b. w ważniejszych kra- Czechoiłowaci 124 100 p prołesora U. 5. B. Ferdy- | cznego U. S. B. z dn. 13, XL b. r. Ciśnienie — Komendant Reszczyński przeniesiony 

jach wprawy, pomijając Rosję, dla której zecnosiowacja —. 115 nanda Ruszczyca miasto przyczem: niejedno» | średnie 762.  Temperatura-L6 stop. C., opady 0,1. j do Lwowa. Wczoraj wieczorem opuścił Wilno danych dotychczas brak przedstawiają się Pla. Irlandja . . 60 50 — — Įkrotaie wyrażali zdziwienie z powodu wiel- | Wiatr przeważający południowo-zachodni. wezwany nagle do Lwowa komendznt P. licji Pań- następująco (w tys. ha); Razem . 032 g92  —jkiel ilości zabytków, świadczących o wpły- | stop. C is Sia a= muz ski. Władze nilas = Sy zenada Р 
| ‚ 

wach włoskiej sztuki i kultury łacińskiej. " Tendeacja barometryczna. stan stely | skiego za najodpowiedniejszego na stanowisko 
1922-26 1927 1928! Polska. 3 ; 511 675 а.н Po poludniu Syndykat Dziennikarzy Jednocześnie na naszą prośbę Zakład a. | komendanta olicji na tak trudnym posterunku 
Srednia Ца , 2 3 326 336 400 e podejmował kolegów włoskich gonimy 5... wyjaśnia, że w dniu 12 jakim = DE "RABA AB 

: 
% „m. wie iemož- eszczy ojej ki ie Ss Estonia | ° 19 - № "91 Jagniereprezniania Wojeogkiwą Wło | ani, ałewradę gaga oto gina, rc VST a oji A = о | мафа _ Iš 16 _ 12]Plotrowicza, prołesorów U.S. B. Ferdynac-| kresie z doktidnoścą co do mafnj geanym -- sgędnim poziomie trzymejąc wssystkich Jakotic Francja ° . 20 24 2 | da Ruszczyca, Mieczysława Limanowskiego scypliny, służąc przykładem podwładnemu sobie 

Belgja . 8 > 21 21 24 Razem 1093 T309 — i Stefana Glixellego, reprezentantów Świata MIEJSKA. | personelowi w pracy. Niezależnie od swych zajęć Czechosłowacja * -5 22 = Ogółem 2.126 2.201 — | literackiego i prasy (!IRed.) Wśród bardzo ser- — Delegacja żydowskiego Pen-Klubu u oc ma seda a Sci as S 
Holandja ‚ . 12 i r 2 decznego nastroju wygłoszono szereg prze- j Prezydenta Felejewskiego. Onegdaj do p. prezy. | _ Przed odejściem bócięki Ra dworcu kolejo- 
Płn. Irlandja . ‚ 15 14 Zestawienie powyższe wykszuje dla mówień, Świadczących o tradycyjnej przy» A F a o zgłosiła się delegacja żydow- | wym zebrali się wszyscy pp. cficercwie P. P. na 
Niemcy = 36 15 Belgii, Holan dii, Niemiec i Litwy daleke | jaźni polsko-włoskiej. Sera toszić _„jSZiego Fen-Klubu, która przedstawiła swe stano. peronie zaś ustawiła się kompania niższych 

SEL, nai), iw g W TOZ= | wisko wobec projektu nagrody za najlepszą pracę | funkcjonarjuszów wolnych w tym czasie od służ» 
Rzzem . 127 104  120;większy zhiór tegaroczny niż wr. ub.; począć w ce-prezes Syndykatu Dzieznikarzy o Wilnie. Delegacja zwróciła uwagę p. prezyder- | by. Do odježdžejącego przemawiał krótko kom 

zbiory we Francji i Irlandji, jak można | Wil. red. Kodź, któremu odpowiedział red. | ta na niewłaściwy w ich mniemaniu warunek, że | Lewandowski wyrażając w imieniu całej komendy Kraje, dostarczające przypuszczać na zasadzie meldunków fa- | Stellutti Scala. Podczas toastu na część | Praca ta wiana Dyć napisana w języku polskim i] szczery żal z powodu tak nagłego wyjazdu i ży- włókno lniane: chowych, również są znacznie większe niż | Włoch i Polski jeden z dziennikarzy włoskich o Wilnie poszczególnych czkoaków: Pom Gie Elas Įsdnoczešnie p. Reszczyńskiemu dalszej o- Polska . : _ 105 110 111;w roku ubiegłym — oceniając je jednak red. Ardemagni wzniósł okrzyk: „Niech ży- | prosiła „O spowodowanie zaproszenia do komisji SEGDOWIEKE: ZACZ Wow Litwa 65 84 96 į ostrožnie na rowne zeszłorocznym, jak į je polskie Wilne! omawiającej tę sprawę członka Pen-Klubu, jako P. Reszczyński żegnając się z ecnymi za- 

p: : 2 5 53 61 | również przyjmując dla Polski ten sam 
też skreślenia warunku © języku w jakim praca 4 znaczył, że pomimo wyjazdu całem sercem zwią- 

Estonia. ° : 33 35 37 | 2bi6r, co i w roku zeszłym (prywatne ob- ma być s ley NB + zany zostaje z Wilnem, gdzie zdołał znaleść Finlandja : 6 > 5įliczenia donoszą o zwiększonych terenach Ūzopelnionjo, odbyło się pierwsze Sadzojowiih  podiedaanie czynności. a AAA R 268 TE zasiewu i az większych zbie- Do wtorkowego artykułu Syk jadu u owiane ao poświęcone omówieniu : 54 azem . K Adas L : ss IA der trafnie ujmującego naturę irytacji „Przegdądu budżetowego M. Wilna i ala aa Następcą nadkom, Reszczyńskiego zamias Z powyższych zestawień wynika, że y Žiomy lnianej w | Wileńskiego, wkradły się, bez chęci zapewne ti. - Štypendja. Na onegdajszem posiedzeniu | 19Wano narazie kom. Lewandowskiego w charakte. 
b. plantacje Inu w Europie, z wyjąt-i"' b. ocenić można na 2.140.000 q. tora, pewne braki. A mianowicie, prostując mnie- | miejskiej komisji kulturalno = oświatowej między | "7% P- 0. komendanta P. P. m. Wiłna. (x) 

w r. b. piantacje pie, m Oczywiście, żę są to czysto orjenta- manie „Prseglądu“ jakoby tylko oficjalne, nie tu- $innemi postanowiono: ustanowić stypendjum w > Ia ai | 1921 r. = 402 000 cyjne obliczenia, gdyż dokonanie ich na 8 a iai as i t Tacko art > 1 k da woda Z KOLEL 
one (w ‚ — , ilna osoby, ział w zie, iczył p. teracko-artystyczną. i A Nė, V I. = '456.000 ha, a więc wzrostj początku sezonu, gdy jeszcze nie jest sło- | Jan Mr-ski szereg nazwisk notorycznie -„futej- | wysokości 1200 zł, jako zapomogę dla, absolwen" Sako ApNriecka kosttóseacja kolejowi. 

uprawy е 84 proc.). Największy wzrostj ma wykoszona, a więc i nie określona wy- pszych* ludzi, ale opuścił wśród nich prof. Rusz- „ta, względnie słuchacza wyższych kursów, studju- | Dziś w Stołpcach rozpoczynają się obrady pol- zasiewów wykazały kraje zachodnio-euro- | dajność włókna, nie uprawnia do wysuwa- a R A prot „Užurpatorem „ wileńskości j Jącego zagadnienia samorządowe. sko-sowieckiej komisji mieszanej w sprawie bez- : : : ych rdzennie wileńskich ładunk i i pejskie, mianowicie: Helandja o 48 prec., | nia dalszych przesłanek co do ilości Otrzy- | ludzi sądzimy, że prof. Pigoń, p. Hulewicz, prof.j SPRAWY PRASOWE. | Polska a pano - muaikacji towarowej pomiędzy 
irlaadja o 42 prec., Francja o 21 proc. ij manego włókna Inianego z tegorocznych | Limanowski, p. Łopalewski, Śzeligowski, prof — ; | Polską a Rosją sowiecką. wreszcie Belgja o 13 proc. zbiorów. Remer zwłaszcza, Od lat kilku niejedną oddali Р = Skonfiskowanie „Siowa“ i „Dziennika „Celem wzięcia udziału w powyższej konfe- Prowizoryczne obliczenia zbiorów te- Sumarycznie jednak zanosi się w se- | awa łe Sz ŚŚ entować ao a i a Laja S S a został Wami. | rencji, w dniu wczorajszym wyjechała z Wilna   
gorocznych uwidacznia niniejsze zestawie- zonie przeróbczym 1928-29 na większą po. dakcji „Przeglądu”, która siebie bodaj jedynie | śresztowany nakład „Stowa“ i „Dziennika Wileń- ; Kolejowaj somiaja x prezesem Wileńskiej Dyrekcji nie, na zasadzie oszacowań urzędowych i daż surowca lnianego, niż w sezonie 1927— | uważa za prawdziwe oblicze Wilna i tego skiego” za umieszczenie wzmianek © wykryciu > | 9lelowej inż, Staszewskim na czele.   

  

  

  
  

prywatnych (w tys. Q): 1928 r. (Przemysł i Handel Nr. 46/28). kraju. Na szczęście tak nie jest. Sandy sagos mene Unas, przedwcześ- , Z POCZTY. ! = 
' | -——————7 0 EI i TNN Przyaresztowanie na stąpiło 2 : : a 

podstawie — Zjazd prezesów Dyrekcyj P h 
R" | 

t. 14 Rozporządzenia Prezydenta R : jas prezesow Dyrekcyį Pocztowych. 
2 KA KR a. Er — ок 2621-25 | z zydenta Kzeczypospo- | Wczoraj wieczorem opuścił Wilno udając się do 
2 s KRONI AJOWA. | szyjce - ; : : : 1'!!.‹151—171‚18‚ Ro W EP do sprzedania litej z dnia 16 lutego 1926 r. Warszawy prezes Wileńskiej Dyrekcji Poi = — Rejestracja zapasów ze a m GR RZA i Kolonija Wileńska, 5klm. od dworca SANITARNA. | inż. J. Ga R ca do Warszawy leży w | 2 e ph pzpn = Marka niemiecka ‚ —. + = SZA W stronę Wilejki, dom Nr. 1, Jasus — Choroby zakaźne w Wilnie. W tygodniu | ścisłym związku z konferencją prezesów wszyst- : ubiegłym na terenie m. Wilna zanotowano - Вк ' - pea ka przyczynę e kiti | ao ME ЧЕО ai dowy | m A niai Gate Kory AA ep R ° 8 т 1 ® 2 u r Lu n a. 5 i — ° i i $ 

Kontroli przemiału dokonywanego po wejsciu w | syina 67. S'0 kolejowa 60. 6% dolarowa 85.1 krzińskiego i ukraińskiej socjalno-radykal- | płonica — 3; błonica -— 3; róży ° 3; krztuciec szawie. . Konierencja pOŚWIĄGOR jezd AZ lnie: 
życie usta kazującej iżej „|8%0 L. Z. Banku Gospodarstwa Kraj. 93,50. NM“ 6 е : аукюгу точ;а:'п?е"‹'і:?:!:Ё%‘:}'ЁЪЗЁ;‘ЁЁЁ pe Banku Rolnego 94. obligacje Banku Gospodarst- , NE] reprezentacji. 3; gruźlicę 5 10 (zmarło 3); grypa — 2 i ospę I usprawnienia służby pocztowej. na terenie całej 

  

  

strzegany. (x) wa RE UM TK ee > 89. 41/90/0 so Re ero ia ais wniosku | Wietrzną — 9. OPIEKA SPOŁECZNA. Rzeczypospolitej. — Kontrola papieru w woj. wileńskiem. | 7 9”Śg>g w, 7/0 Warszawskie > 00 warszaw- | [5),5, zabrał głos pos. Loevenhertz i przed- UP | _ W celu uniemożliwienia nadużyć sitos skarbo- Kas S skie 67,25. 4% pożyczka stawiwszy stan faktyczny wypadków we — Subwercja dla instytucyj dobro скуп- ZE ZW. iSTOWARZYSZEN we zarządziły ścisły nadzór nad papierniami, znaj- Akcje: Bank Polski 174,50. Spółek Za. Lwowie, podkreślił, że sprofanowano pa- | nych. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej wy- — Zebranie organizacyjne Oddziału Wi 
dującemi się na terenie województwa wileńskiego, robkowych 80. Elektrownia w Dąbrowie 88. Cu- | mięć obrońców Lwowa i Orl t, tych, któ- | asygnowało na ręce p. wojewody złotych 3000 na : Е аз ; 
a wyrabiającemi papier wodny dla akcyj I innych | kier 90, Firley 63—62,75. Mieoka 218—220. Ce-|rzy są najbliżsi i najdrożsi i — U-j Polepszenie wyżywienia w instytucjach i zakła- leńskiego Polskiego T.wa Eugznicznego (walki 
  

  

  

  
  

podobnych celów. (x). ielski 42. Lilpop 35,25. Modrzejów 31. Ostrowiec |. | dach Opieki Społecznej w dniu święta Niepod. | 79  wyrodnieniem rasy). Pod protektoratem 
| Fem.105-il em.100. Słęrachowica 39,50 — 39 — | CZY o, — bi ia świadomością 3 PTE" | ległości. ЧА EPO8 | wojewody wileńskiego p. Władysława Raczkiewi- 39,25, medytacią, wybierając moment, gdy, w Ponadto asygnowało Ministerstwo złotych cza, odbędzie się w niedzielę, dnia 18 b, m. o 

SĄ: Giełda warszawska + dn. 13, XI. b- r. a 2 x lwowskich i rocz: s Art bozydatkęci | ch : ПРОГіПб! Oraz godz. 16.30 w sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
4 5 

nicą powstania państw 4234 , т ainej subwencji miesięcz- : : 2 
A=" DEWIZY: | Jan Bułhak io polskiej zma nej dla [nstytucyj Opiekuńczych w Wilnie. Oprócz wódzkiego (Plac Katedralny 2). Zebran OM: 
ARE = 

P. wojewoda udzielił szeregu 5 

J Belgia FA .  , 123,90—123,59 A RTY STA-FOTO GR AF leci Ludność "jednak" ni L powyższych dotacyj jewoda udzielił gu | zacyjne Oddziału Wileńskiego Polskiego T wa 
a о— ЧЕЬ 3 : : : ‚ 43,231/—43 113 ° napięciu. udno edna nie dała się zapomóg poszkodowanym na skutek klęsk ży- | Eugenicznego. Zaproszenie wydaje Sekretarjat 
|. Nowy-zjork ‚ . . . . 890 — 888] Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje |sprowokować i zapanowała nad sobą. wiołowych w wysokości od 100 do 300 zł. (x) Generalny T-wa Eugenicznego (ul. Śniadeckich 1 BO DZE 2003 0. 34,84*/1—34,76 od godz. 9—6 370 : Bo ak sg = | SPRAWY AKADEMICKIE, | * 9) codziennie od godz. 14 — 15. P. p. ofice- jv 

A pocRód ukraiński, a gdy policja zażądała -— rowie, polska młodzież akademicka U. S. B., urzęd- 
ь — —. mia K Rana z ra" 2 Na aaa kelionė letala w Legacisz. nicy państwowi i samorządowi, oraz nauczyciel- ° а ше оаро- ° iedzeniu Zia 0- i . SEJM. wiedziała strzałami. Wniosek B. B. wzywa | Bowszeo, Wolerówisko, Komitet ietsigo | "o ее zamaseń a okasaniam legtymacji Dalsza rozprawa nad budżetem ssa Tad u boa (o adale | zostai Komitet budovy I administracji nowej Ko- Pędzle zęjwcda "13 asis reike od 

' ” zbada: I wyciągnął odpowiednie  konse- | lonii Letniej dla akademików. Kol „j pgdzie się w dniu Istopada, w czwartek, O * kwencje. stać na die powiatu Wileńsko-Trockieza w godz. 8-ej wiecz. w sali Kuratorium (Wolana 10) 
WARSZAWA 13.XI (Pat). Dziś Izba | datu oraz rozdziału Kościoła od państwa W uzasadnieniu zaś tego wniosku | *22i- Legaciszki. Skł:d Komitetu jest następujący: odczyt p. Prażmowskiej, delegatki Państwowego przystąpiła do dalszej rozprawy nad preli- | Wreszcie oświadczył, iż stronnictwo chłop- i inż. Wiktor Niewodniczański, prof. dr. Władysław j Instytutu Wychowania Fizycznego, p. t. „Wycho- 

i budż { skie. głosując za budżetem. ż dać będzie w mówca oświadczył, iż społeczeństwo pol- Jakowicki, inż. August Przy odzki, inż. Józef Ła wanie fizyczne w Ameryce“, e źnicki (W. еа аан pa я а};…{яу A otzówdności 2 jeśli |gkie Odróżnia agitatorów i podżegaczy od | stowski i Władysław Babieki. Komitet w лее Wstęp wolny. 03. Woźnic yzwolenie), Z ; lojalnych obywateli. Życzliwa polityka rzą- ! szym czasie opracuje plan nowej kolonji, a wio- Sekretarjst T-wa Wychowania Przedszkol- etinis, wm Jayk a wać będzie ało. ad Boso" | du względem tej spokojnej ludności ukra- | 874 roku przyszłego przystąpi do budowy tak | nego urzęduje w średy i piątki od godz. 5 — 7 < я žnej dla akademikėw placówki. pop. w lokalu przy ulicy Zamkowej 24, m. 5. 
| ; ińskiej winna zmierzać drogą rozwoju go- | ** eszcze echą Świątecznego nastroju w rocz- Pos. Gruenbaum (Koło Żyd.) skarży > one niepodległości, a w przemówieniu |się na wzrost obciążenia podatkowego, | 5POdarczego i kulturalnego. Realna polity SPRAWY SZKOLNE. ZEBRANIA ! ODCZY TY. 

ь 
‚ ka musi się opierać na rzeczywistości, a 

cm > ten co do przy- Taa saa E Lori ке йь ріезі‚ а анца = Od roku — Propaganda samowystarczalności w — Wznowienie zebrań towarzyskich w- 
szkołach. Kuratorjum Szkolne wydało polecenie | Stow. Techników. Komunikują nam, że Stowa- Mówca poddaje krytyce stosunek rzą- | wiada się przeciwko ugodowości, a nato. | 1340 stanowią integralną część Państwa | urządzenia we maaystkich szkołąch pogadanek i jrzyszenie Techników w Wilnie wznawia zebrania Polskiego i że obok 20 milionów Polaków odczytów ną temat samowystarczalności gospo- | towarzyskie, które odbywać się będ 

+ 
; ‘ ! c - ą w každą | z diese sie e nokta R vaiko O ocdrone pfiw mieszka w Państwie Polskiem około 4 mil- | darczej przez co będzie wywierany pośredni wpływ | środę w lokalu Stowarzyszenia, Wstęp dla człon- 

>. 
3 ; ь | Wyzwolenia nie solidaryzuje się z wywia- Pos. Baczyński (Soc. Rad. Ukr.) | spolona węztami krwi, wspėlžycia i ир | оо ктаокворанучае sių jedynie w towary wy- 

  

  jonów Ukraińców. Ludność ukraińska ze- | Da rodziców dzieci uczęszczających do szkół, któ. | ków Sm CRRAWY dny? E i adis, | dem Marsz. Piłsudskiego, udzielonym przed L twierdzi, že potrzeby narodu ukraińskiego nei ORNE | odczyt prot. wat aladeckich U.S. B. odbędzie się 
* 5 2 pracy z Polakami w równej mierze jest za- — Uroczystość w szkole im. Henryka Sien- Odczyt prof. Matza z Paryża, który now zechni 
'._ zamknięciem poprzedniej sesji. Poruszając | w tym budżecie są rzekome zupełnie pra- interesowana w sile i rozwoju państwa. | kiewicza. W czwartek, dnia 15 b. m. jako "o "ceniony jest nietylko jako specjalista w zakresie 

            

   

    

   

    

   

   
   

  

   

  

sprawę stosunku rządu do ustaw, uchwala- | wje pominięte. Przechodząc do niedawnych | Obie m rocznicę śmierci Henryka Sienkiewi ie logji, al i 
Е i uszą zgodnie współpr = $ śmierci Flenryka Sienkiewicza zostanie neurologji, ale również z tego względu, że podczas 

nych przez lzbę, mówca, zwracając się do | zajść we Lwowie, mówca przypomina słe- ka wa boś w e odprawiona o godz. 10 m. 30 uroczysta msza św., wojny światowej położył wielkie zasługi w kie- rządu zapytuje, czy słuszny jest zarzut, żełwa ministra Spraw Wewnętrznych £EN. | strona nie mogą przez prewokację podże- 5 A Po-Bernardyńskim. Szkoła Powszechna w akcji daly wania. na społeczeństwo francuskie rząd nie wykonywa budżetu zgodnie z u- | Składkowskiego, że policja nie była winna "ania, cyryka Sienkiewicza, która corocznie | w akcji wypowiedzenia się za niepodległością Pol- hwałami ciał ustawod h. W zależno- , „| gaczy dać się sprowadzić z drogi wzajem- | organizuje obchód Sienkiewiczowski w Wilnie, j Ski w tym właśnie okresie, kiedy cenzura woj- 
c am! ciaż ustawodawczych. W zaleźno- ftych zajść, na co minister Składkowski nego poszanowania i zgodnego współżycia. | uprasza wszystkie Instytucje, Stowarzyszenia, Or- | Skowa francuska nie pozwalała na podnoszenie w. ści od odpowiedzi na to pytanie stronni- odparł z miejsca: „Była winna, bo była Pos. Stroński (Kl. N.) uzasadniał ną. | ganizacie i Szkoły w Wilnie o wysłanie swych | prasie kwestji polskiej, jako drażliwej w stosunku ctwo mówcy ustosunkuje się do budżetu już zbyt pobłażliwa". Mówca dalej oświadcza, ; oC delegacyj ze sztandarami, a wszystkich, komu ;| do ambasady rosyjskiej. 2 łość wniosku sw bu, i _ 5 
w pierwszem czytaniu. iż naród ukraiński nie czuje nienawiści go “ zlikwidowanie golema zh ide aka a Polaka o przybycie LITERACKA. Pos. Kuśnierz (Ch. D.) uznaje, iż | narodu polskiego i popierać będzie pań- | prajńskich. Mówca zbiiał ros а Uroczysta Akademja ku ezci H. Sienkiewi- — Podziękowanie. Pra ić przedłożony budżet jest rzeczywiście real-| stwo polskie, gdy cofnie się ono na swoje ŚR do ziem Małopolski Wakodaki. wę. cza odbędzie się w Sali Kina Miejskiego '# п wdzięczność za OWOCNĄ pomoc w czasie Zjazdu ny, Opiera się ma faktycznych wpływach, iterytorjum. Klub mówcy głosować będzie wołując się na dane historyczne 1 posta- A Ei kos > kół h omów b: wojewodzie Raczkiewiczowi, p. prez. należy go jednak oceniać w zestawieniu z | przeciw budżetowi już w pierwszem  CZy- | nowienia międzynarodowe, wreszcie stwier- | nych w Wilnie. j yynika z ostatnio sportą. | rząd Zw law cterwie i prof. Remerowi Za- 

  

ak wynika z ostatnio sporzą-| rząd Zw. Literatów pode mował wyżej ienio- 
dełicytem bilansu handlowego. Według I taniu. dził, iż na dążenie Ziem Wschodnich od | dzenego sprawozdania higjeniczno-lekarskiego, w ne osoby w P unieiičiaiok kolacją . „Żorża”. Pre. mówcy, punktem wyjścia programu gospo» Pos. Dębski (Piast) uważa, iż nasze | Polski naród odpowiada raz na zawsze || miesiacu ubiegłym w szkołach powszechnych m. | zes Zw. prof. Pigoń wygłosił niezmiernie trafną darczego powinna być reforma ustroju rol- | życje gospodarcze nie wytrzyma długo o-| stanowczo: „Nie* Jeżeli młodzież polska nięć na choroby лааар 13е° Wypadki zastab- || dowcipną mowę Soad OE 

: ° nięć na choroby: swierzba—6; inne choroby sk6r- | leńskiego do jego poprzedników da h je- 
nego. W tej mierze mówca zapowiada | becnego wielkiego obciążenia i jedynem | we Lwowie widząc ten zamiar tak jak |ne—30; gruźlica płuc podejrzana — 134; gruźlica wodów, którzy nierównie "mniej niż obecny inte- 
zgłoszenie odpowiednich wniosków. wyściem z sytuacji jest pomnożenie eks-| przed 10-ciu laty, temu się opierała, to ma | P!uc stwierdzona — 69; gruczoły chłonne powięk- | resowali się literaturą, zakończył tę barwną ga- Mówca witą z zadowoleniem wnie- portu. Co się tyczy reformy podatkowej, oną za sobą całe społeczeństwo polskie. szone — 10; gruźlica gruczołów chłonnych — 84; lerję tyzów i anegdot, serdeczną podzięką za przy- sione przez rząd nowe przedłożenia, zmie- to naprawa musi objąć cały system po” Pos. Walnyckij (Selrob-lewica) prze- gruźlica innych narządów—2; choroby nosa—17; | i>:ny stosuntk jaki p. wojewoda Raczkiewicz do choroby uszu—24; jaglica—90; inne chorob oczu | Związku i osób zawsze okazywał. 
rzające do reformy systemu podatkowego. datkowy. Z tego więc względu mówca wy- | mawiał przeciw nagłości wniosku B.B., na- | — 141; wady rūkai 74. oraz choroby oi : Pot, Romer-Ochenkowska przemawiała do 
„Aapomocą reformy ustaw skarbowych i powiada się przeciwko ROowym przedłoże” tomiast popierał nagłość wniesków ukra- | 7. Z chorób zakaźnych zanotowano: odrę — 3;] p. prezydenta Folejewskiego, zaznaczając, że 
wprowadzenia oszczędności należy uzyskać niom podatkowym, a zwłaszcza przeciwko | ińskich. Za wnioskami temi przemawiali płonicę—4; a ospę wietrzną—16; koklusz | słusznie się jej ta rola należy jako prawauczce ||  fundusze na poprawę uposażenia urzędni- zwiększeniu podatku gruntowego. W dziele | również posłowie Zahajkiewicz i Kłym —15 i Saso . : mera miasta Wilna w 1812 roku (Michała Rome- 
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| ków. Budżet winien kształtować się pod naprawy konstytucji i uporządkowania W głosowaniu przyjęto jedynie na- | no badań 58. RE mim Z stałe, by eis > S dice było 
kątem widzenia potrzeb rolnictwa i prze- stosunków prawnych w państwie koniecz- głość wniosku klubu B.B. Pozostałe wnio- Zaznaczyć należy, iż opieka lekarska na | to trudnem zadaniem, z powodu rozproszkowania 

1 _mysłu. nem jest — zdaniem mówcy — współ- | ski odesłano jak zwyki - | ogadnych I 2270 gaęgzaści stwierdziła: 2366 dzieci | sił, podziału na kółeczka, zcierań się i niechęci 
Rs y р į ykle do komisji admi brudnych i 2270 zawszawionych. wzajemnych, dziś z radością stwierdza, że utwo- 

Pos. Dąbski (Str. Chłop.) wygłosił | działanie wszystkich czynników państwo- | nistracyjnej. нн > lością ‚ 1 długie opozycyjne przemówienie, w któ- |wych, zarówno rządu, jak i Sejmu. Na tem Wreszcie pos. Gawryliuk (Biał.) uza- wo ĮSKOW A. różnych stanowiskach, ale wołowy zoo dzi, NA = om iż oo oe DEE sa a 2 rasa Dagejo a o pe yyy Kto jaja 4a Ero оы = 2 a: gm > w opcja, Wzko- st w porównaniu z dochodem spolecz- erwszemi czytaniu Odesłano doj otwarcie gimnazjum białoruskiego w Rado- 28 ! hych. óle w ukochanego Wilas; nym i stanem majątku narodowego za |komisji Spraw Zagranicznych dwa projekty | szkowicach. Ё do zebrań kontrolnych stają szeregowi rezerwy i| zakończyła dziękując p. prez. Felejewskiemu za 
| 

: pospolitego ruszenia urodzeni w roku 1898 kat. | owocna pracę w tym kierunku i życzliwość dl: 
duty. P. Dąbski zapowiedział, iż stronni- | ustaw o ratyfikacji umowy handlowej i tra- Nagłość wniosku przyjęto 148 głosa- | A“ Ce którzy nię odbywali jeszcze ćwiczeń | Zw. Literatów, ago dovanas ios sk ".  ctwo jego nie zgodzi się na żadne zmiany | ktacie przyjaźni z cesarstwem Persji. mi przeciwko 147. Na tem posiedzenie | wojskowych (rezerwiści) lub też nie stawali do grody literackiej. Koiejno p. wojewoda i p. prezy- 

| “ konstytucji, ograniezające prawa przedsta- Zkolei Izba przystąpiła do nagłości zamknięto. zebrań kontrolnych urządzanych w 1925, 26 { 27 | dent dziękowali w krótkich słowach i życzyli dc- wicielstwa narodowego, domagać się bę-| 4 wniosków w sprawie zajść we Lwowie— Następne jutro we środę o godzinie A (Posnolitacy), o pos rozpoczynają | brych e twórczej pracy na terenie naszym, dzie natomiast zniesienia Senatu i konkor- ! Klubu B.B., Klubu Narodowego, Kiubu U-* 13-tej popołudniu. 9 м]ипо 15 іыЪЁа{ 40 CA "kontrolnych zna do 1-e] s A sias 
       



SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Kemisja Rolna. Dziś w lokalu Inspekto- 
ratu Pracy odbędzie się posiedzenie Komisji rol- 

nej celem zawarcia na terenie województwa wi- 

leńskiego umowy zbiorowej pomiędzy pracodaw- 
cami a robotnikami rolnymi. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Wybór sen. Rubinsztejna nie został za- 
twierdzony. Władze administracyjne powiadomi- 
ły gminę żydowską, że wybór naczelnego rabina 

m. Wilna nie może być zatwierdzony ze względu 
na to, że nie ukazał się jeszcze w tej mierze Od- 
powiedni dekret. 

RÓŻNE. 

— Obchód 11 listopada w Państwowej 
Wytwórni Wódek Nr. 6 11 b. m. w celu uczcze- 
nia uroczystości wskrzeszenia niepodległości Rze- 

czypospolitej Polskiej cdbyła się z inicjetywy dyr. 

  

p. Władysława Zanozińskiego zabawa w sali IC- ; 
kalu Państw. Wytw. Wódek przy ul. Ponarskiej į 
63. Zabawa urządzona specjalnie dla robotnic i 
robotników tejże fabryki. Po odegraniu przez or- 
kiestrę wojskową hymnu n=rodos ego rozległy się 
na sali gromkie okrzyki na cześć Pana Prezyden- 
ta Rzplitej i Pierwszego Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego, poczem jeden z pracowników wytwórni 
miał przemówienie do robotnic, potem chór mie- 
szany, składający się z robotników i robotnic od- 
špiawal „Rotę“ i inne pieśni. To była część ofi- 
cjalna uroczystości wieczoru. 

Po niej nastąpiła zabawa, w przerwach była 
rozdawana bezpłatna herbatka i zakąski. Na wie- 

czorze tym byli obecni p. dyrektor wytwórni Wła- 
dysław Zanoziński z synem Oraz jego zastępcy 

Marjan Freiliv i Konstanty Wołejko z małżonka- 
mi i szef biura-wytwórni. Henryk Wemk i goście 
zaproszeni: Naogół panował bardzo miły nastrój, 
przyczem dało się zauważyć niewymuszony, a na- 

wet serdeczny stosunek między pracownikami a 
władzami wytwórni. Inicjatywa p Zanozińskiego 

godna jest naśladowania, gdyż przyczynia się do 

upamiętnienia w sferach robotniczych 10-tej roczni- 

cy odzyskania Niepodległości polskiej. — 10 b. m. 

wygłoszony został odczyt dla robotników przez 

dyrektora wytwórni p. Zanozińskiego na temat 

niepodległości. 

gilne lotnictwo to poięga państwa! 

  

«KYRJER 

— Rocznica La mars A w więzieniu. 

W związku z 10 rocznicą Niepodległości w tut. 

więzieniu na Łukiszkach 
odczyty dla wszystkich więźniów. Tak samo za- 

rząd więzienia wydał lepsze niż normalnie po- 

żywienie. (x). 

Teatr 1 muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

Dziś „Car Paweł I* D. Mereżkowskiego. 

Posteć trtułową kreuje Junosza-Stępowski. W 

przedstawieniu bierze udział cały Zespół Reduty. 
Początek o godz, 20-ej. 
Bilety wcześniej w „Orbisie“ I od godz. 

17-ej w kasie teatru. 
Jutro i pojutrze „Car Paweł I". 

Przedstawienia szkolne 

W piątek i w. sobotę o godz. 15.30, za zgo- 

dą Kuratorjum Okr. Szkolnego Wileńskiego 

przedstawienia dla młodzieży szkolnej dramatu G. 

Zapolskiej — „Tamten“. : 

Bilety sprzedaje biuro, „Urbis“. 

Wileńskie Towarzystwo Fiłharmoniczne 
w Reducie na Pohulance. 

— Kwartet Drezdeński w Wilnie. W nai- 
bliższy wterek Wilno mieć będzie niebylejaką 
atrakcję. Wystąpi bowiem w wieczornym kon- 
cercie słynny Kwartet Drezdeński. Zespół ten za- 
Исхапу jest do najlepszych tego rodzaju w Euro- 
pie. Występ jego jest tembardziej atrakcyjny, że 
Wilno dotąd mie gościło od czasu wojny tak 
świetnego zespołu kameralnego, jakim jest właś- 
nie Kwartet Drezdeński. Na koncercie wykonają 
członkowie zespołu trzy kwartety z czasów naj- 
większego rozkwitu muzyki kameralnej a miano- 
wicie z czasów klasycznych. Spodziewać się nale- 
ży, że muzykalna publiczność wileńska tłumnie 
odwiedzi teatr Reduty, by usłyszeć znakomity 
zespół, tak rzadko odwiedzający nasze miasto. 
Bilety do nabycia w „Orbisie" ul. Mickiewicza 11. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia*). 

Ostatnie dwa pożegnalne występy Marji 
Gorczyńskiej. 

Dziś i jutro Marja Gorczyńska wystąpi w 

Wilnie ostatnie dwa razy w świeinej, pikantnej   komedji „Grzebień szyldkretowy”. 

odbyły się pogadanki | 

W ILE R 5 KR !- 

Występy: K. Hanusza 

Piątkowa premjera, na której ukażą się dwie 

arcywesołe komedje Twaina i France'a „Historja 
o człowieku, który wydawał Gazetę Rolniczą” i 
„Historja o człowieku, który zaślubił niemowę“, 

będą prawdziwym wieczorem humoru. Całości do- 

pełni dodatek, w którym wystąpi ulubieniec sto- 

licy Karol Hanusz zupełnie w nowym repertuarze, 

oraz nasi artyści pod wodzą Karola Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

ŚRODA, dn. 14 listopada 1928 r. 

11.56—12.00: Transmisja z Warszawy: Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjsckiej w Krakowie, 
komunikat meteorologiczny. 16.10—19.30: Odczy- 

tanie programu dziennego i chwilka litewska. 
16.30 — 16.55: Bajki opowie dzieciom Zofja To- 

karczykowa. 16.55 -17.45: Audycja poświęcona pa- 

mięci poległych żołnierzy: 1) Pieśni chóralne w 

wyk. | Drużyny Harcerek, 2) „Białe róże” słu- 

chowisko pióra Heleny Markiewiczównyj wyk. 

zespołu studentek U. S$. B. 17.45—18.45: Koncert 
popołudniowy. Wykonawcy: Orkiestra Rozgłośni 
Wileńskiej pod kier. Zygmunta D łęgi. Cz.l. 1)F. 
Chopin: Polonez a-dur, 2) St. Moniuszkc: Uwer- 

tura Bajka, 3) Ignacy Paderewski: Suita-s, Pieśń 
miłosna, b. Nekturn, c. Menuet, d. Krakowiak 
fantastyczny. Cz Il. 1) Fantazja na tematy St. 
Moniuszki, 2) F. Nowowiejski: Kujawiak, 3) Ks. 
Scharwenka: Mazurek: 18.45 — 19.00: Komunikat 
Zw. Mł. Pelskiej. 19.00 — 19.25: Audycja niespo- 
dzianka. 19.25 — 19.55: Kwadrans akademicki. 
19.55: Sygnał czasu z Warszawy, Odczytanie pro- 
gramu' na czwartek i komunikaty. 20.30. Transmisja 
z Warszawy: Koncert poświęcony muzyce duń- 
skiej. Wykonawcy: Orkiestra ?. R. pod dyr. JÓze- 
fa Ozimińskiego i Wara Neumark (fortepian). 
22.00—23.30: Transmisja z Warszawy: Komunikaty: 
P. A. T. policyjny, sportowy i inne, oraz mu- 
zyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Katastrofa samochodowa na ul. Arse- 

nalskiej. Wczoraj rano na ulicy Arsenalskiej 

miała miejsce katastrofa samochodowa. Tuż przy 

99 zderzyła się z pędzącym w przeciwnym kle- 

runku autobusem Nr 14378. Zderzenie było tak 

silne, że taksówka uległa zupełnemu zniszczeniu 

szofer, zaś tylko cudem uniknął śmietci. Tak 

samo autobus jest bardzo znacznie uszkodzony, 

a to z powodu rozbicia nadwozia. Zaraz po wy- 

padku przybyła na miejsce komisja techniczna z 

Województwa, która przystąpiła do zbadania oko- 

liczności katastrofy 1 stanu szmochodów. Komisja 

następnie orzeknie, który z szoferów poniesie 

odpowiedzialność. 
Podczas zderzenia pasażerowie nie odniesi 

poważniejszych obrażeń prócz poranień szkłem. 

Może wypadek ten nareszcie wpłynie na 
kontrolę, rozwijającego się coraz więcej w Wilnie 

ruchu samochodowego. (x). 
— Nieuczciwy sprzedawca gazet, Wczoraj 

rano jeden z urzędników Dyrekcji Kolejowej p. 
Wyrzykowski przywołał do siebie sprzedająceg » 
w gmaichu Dyrekcji gazety 19 letniego Kisiela, 
któremu wręczył 500 zł. z prośbą o zmienienie 
ma kilka banknotów. Kisiel zabrał pieniądze i 
zbiegł pozostawi*szy gazety. Policja wszczęła za 
nim poszukiwania, które są utrudnione z powedu 
braku adresu Kisiela. (x). 

Przejethada przez potiąg. 
Wczoraj nad ranem w pobliżu stacji kole- 

jowej pyciąg Nr 1743 idący z Kolonii Kolejowej 
do Wilna przejechał kobietę, żebraczkę lat okeło 
65, nazwiska której nie zdołano narazie ustalić. 

Ważne zeznania w sprawie o szmugiel 
spirytusu do Litwy. Jak np. hr. Przež 

dziecki bawi! z towarzyszami. 

W procesie Przeździeckiego w dałszym cią- 
gu są badani świadkowie oskarżenia. Zeznania nie- 
obecnych Sąd odczytuje. Komendant b. 5-ej kom- 
panji granicznej Truszkowski zeznał, że pomimo 
zakazu nieudziełania przepustek na przebywanie 

w strefie granicznej będąc w Jawniunach 
trafił akurat na pijatykę, w której brali udział Jer- 

  

    bramie 3 p. sap. jadąca do miasta taksówka Nr moliński, Przeździecki i inni i po pijanemu pod-   

"Nr. 261 (1308) 

pisał Przeździeckiemu przepustkę na przebywanie 
w strefie granicznej. Z innych zeznań należy za- 
notować zeznania przodownika P. P. Waltera, 
który jak wiadomo zatrzymał zdążający do Wil- 
na transport spirytusu i temsamem przyczynił się 

do ujawnienia całej afery. Przodownik Walter 

młody o sympatycznej twarzy i energicznych ru- 

chach policjant, dobitnym głosem opowlada © 
tem, jak roztoczywszy obserwację zatrzymał na 

szosie mejszagolskiej cały transport, jak mu po- 

tem proponowano łapówkę 3 tysiące złotych, a 

następnie przyrzekano dołożyć jeszcze 7000 zła- 

tych. Walter pozornie zgodził się i razem z Pa- 
leckim pojechał do Wilna, gdzie proszono go © 

zwłokę w złożeniu'o całej sprawie meldunku, a to 
w celu umożliwienia Preździeckiemu porozumie- 
nia sią z komendantem policji na powiat wileń- 
sko-trocki. Przod. Waltera najbardziej zastanowi- 
ła wymówka Paleckiego, że złożył on nieprzy- 
ch:lny dla nich meldunek o czem nikt poza oso- 
bą komendanta powiatu nie wiedział. Następniešdo-— 

iero okazało się, że o zeznaniach jego był in- 
formowany... Przeździecki, lecz przez kogo Wal- 

ter dyskretnie zamilcza Walter nie zgod'ił się 
również na napissnie protokułu dogodnego dla 

zsinteresowanych, a o wszystkich poczynionych 
mu propozycjach powizdcmił kogo należało. 

wiadek potwierdził również zeznania in- 
nych świadków o libecjach urządzanych w ekspo- 

zyturze celnej w Jawniunach i o przyjacielskich 

stosunkach pomiędzy Jermolińskim a Przeździec- 
kim. Wczoraj zeznawsło jeszcze kilku świadków 

przeważnie furmanów, którzy byli wynzjmowani 

do przewożenia spirytusu z lasu do Wiłoz. Pole- 

cano im rozmawianie po litewsku i udawanie 
kupców litewskich. iektórych furmanów po 

odwiezieniu spirytusu do Gudalina zamykano na 

wszelki wypadek w stodole i zwalniano dopiero 
na drugi dzień. Transporty defilowały przez wieś 
Zarnowody, gdzie mieścił się posterunek P. P. 
lecz policjanci nic nie widzieli. 

Dziś dalszy ciąg procesu. (x). 

SPORT. 
Najbliższe imprezy strzeleckie, 

W niedzielę, dn. 18 XI b. r. na strzelnicy 
Ośr. W. F. Wilno odbędą się następujące imprezy 
strzeleckie: o godz. 10 rano konkurs strzelecki 
Pol. Kl. Sportowsgo Wilno z udziałem zespołów 
Strzelca, W. K. S. „Pogoni“ i 1 p. P. Leg. o godz. 
17 drugi konkurs strzelecki A. Z. S-u. 

   

    

  

    

Z oz 

Od dnia 14 do 18 listopada 1928 r. с Dramat w 8 aktach. W roli głów- 

włącznie beda. ETA filmy: MSCICIELE nej: słynny aktor czworonožay E 

PETER ths-GREAT. Rzecz dzieje się współcześnie w puszczach Północnej Ameryki wśród tra- 

perów, czyli myśliwych, pelujących przy pomocy sideł na zwierzęta o drogocennem futrze. 

  ———"W8 Kupię zaraz 
l i ° | || | mało używane tokarkę i wier- 

eoydijaca CHWIIA! 
Zn S S S 

Miejski Kinemstograf 

Kaltoralno - Oświatowy 

  

  

tarkę do metali i heblarkę do 

  

Ostaleczny czas! SALA MIEJSKA Nadpro- nej 
pro w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3.30. Początek sesnsów od £.4-ej. 

drzewz. Oferty £ 61- 

(Ostrobramska 5) ram: Ur atowani Nsstępny program: „WILCZE SERCE“. a" Panis" bed, | 
& charakterystycznych cech i t. p. 

upraszam złożyć do Admini- 

KINO TEATR 
: 

stracji „Kurj. WiL“ pod L W. 
6 

„NGhIOS“ 
Wileśska 38. 

Dziś. Supersziegier sezonu! Mistrz ekranu, genjalny 

w swem najnowsz. arcydziele prod. 1928—29 r. p.t. Iwan Mozżu chin 
T ajny kurjer 2 udzialem czarojącej gwiazdy LIL DAGOWER. 

Wyjątkowo -fascynuiąca treść. Mistrzowska gra. 

Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagraniczn. SEANSY o £. 4. 6, 8 i 1015. 

Dziś! Salon.-srotyczny film z życia arystokracji weneckiej p-g woln. przeróbki Dskobiy p.t. 

Purpurowa gondola (Żono, słuchaj męża). 
W roli głównej jak zwykle czarująca FLORE*“ CE VIDOR. Pocateko 0% 

Dula 15 listopada r.h, a więc JUTRO 
Obywatele! rozpoczyna się już ciągnienie 1-ej klasy 

18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej, 

której Swe. wagi al. 750.000 wygrana 

a co drugi los stanowczo wygrywa! 

s Lekarze i 

DOKTÓR MEDYCYNY 

M. GTMRLÓR 
KINO 

„МММ 
Mickiewicza 22 

  ost. 10.25. 
  

  

  

  

    

Tył i jwięks: film dob b jl Mi k ER D 

KING a Só ości SUZY WERNÓŃ i ulubieniec kobiet WILLI PRETŚCH ' porywajacym Największa i najszczęśliwsza Kolektura Polskiej Państwowej (toroby Wodergczoe | skórne. | 

Piecadillų w 12 wielk. akt. WIN IEN (Tragedja człowieka, skazanego na śmierć) Ei Loterji Kiašowrei Elektroterapia, Diatermia, 

dejrzanym kabarecie, palarniach opium i szulerniach. Ujawnienie tajemnic nocnych lokali! Pełne tra- Słofice górskie Sallsx. ; 

WIELKA 42 gicznych wstrząśnień duchowych przeżycia człowieka niewinnie skszanego na śmierć. Pocz. o g.3, ost. 10.30. 8 Mi ki i 42 

KINO Dziś! Sztandarowe arcydzieło! © tana rze į e : Сб = = 

| Zagadnienia wolzej miłości. De : D : z zmys y. 
z e g oz. z: 

WANDĄ Paietax Arapiai w 12 akt. ilustrujący najważniejsze zagadnienia erotyczne doby obecnej. W| <essinS Niemiecka 35 Telefon 13-17 sie. zus BD Akona | 

rolach głównych urocza 
, э „ii. \ 

Wiaka 30. | MG anei us, Marcela Albani, Hans Nlrendori, Wilhelm Dieferle RO aa. DR. MED. 

Kino Kojejowe a> ы Centrala w Warszawie, Nalewki 40. Tel. 296.35 P.K.O. 3553 Harjan Mienicki - 

uszczęśliwiła już tysiące graczyy BOWIEM POSIADA ] i il.-skór- 

Ognisko | Dziś zmiana programu! o, Adjynkt Klinik Syti skór 
(o e) ko- zawsze szczę śliwe los y 11! 1 wznowił przyjęcia chorych. 

; Wileńska 34, m. 3 od 4—7 pp. 

Nie zwlekajcie ! Czas jest drogi! |] 7 ss 

  

  

  

    

              

Folwark r. о в gba b. dala CIĄGNIENIE JUTRO! M ] Remgziei 
zabudowaniami, parkiem i i 1 1 
ogrodem owocowym, Od ko- | | I l £ is ® z Va losa e lei 9 klm. Cena 5.500 dol. ||] JĄl di za 10.— zł. za 20.— zł. za 40.— zł. chor. skórne, weneryczńie, 

sprzedamy pilnie. 3683-0 

Wileńskie Biuro Komi- 
sewo-Handlowe. 

Mickiewicza 21, tel. 152. 

LAkODANE 
Biuro J. Kubiūskiego 

syfilis | moczopłciowe. 
Mickiewicza 28 m. 5. 
Przyjmuje od 9—1 I 4—8. 

3305 

można się łatwo wzbogacić, żyć w dostatku i dobrobycie bez trosk 
codziennych... 

A więc pocóż zwlekać? Spieszcie zatem czemprędzej do rajszczęśliwszej 

kolektury l. Minkowskiego Kiejadadka 35 
gdzie szczęście stale sprzyja graczom. 
Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po wpłaceniu należności 

  

DOKTÓR ' 
BLUKOWICZ | 

chorobyweneryczne, syfilis 
i skórne.   

  

  

ma do sprzedania wille, na nasze konto P. K. O. 
pensjonaty, parcele. iais Wielka 21. 

36741 TTT NEOTURAS A Od 9—1 | 3—8. (Telef. 921). 

        
    
     

    

      

  

  

| AKUMULATORY B Obwieszczenie. KUNNSNENNZENEZSZANEM 

Aukcjonista Izby Sksrbowej w Wilnie Ch a jońchi E - c y i ilnie Ch. Smajki 
= anodowe, katod iinne ży- ZĄ "3 zasadzie art. 1027 i 1030 U.P.C. tudzież $ 35 niai B Iniormalo! grodzioński a 
= , katodowe, samochodowe y Z (Q przymusowem ściąganiu państwowych podatków i opłat ją SKZZESEKANEZNZNASAEE 

9 wotne, trwałe, efektowne i dlatego tanie. Kwas gh 17-V 26 (Dz. Urz. Min. Sk. Nr 15) podaje do wiadodiaści ogól 
> siarkowy i części do akumulatorów. ZY nej, iż w dniu 16 listopada 1928 roku o godzinie 11 na miejscu Przędgi hir$two handlowe 4 2 »Ё w Wilnie przy ul. Mostowej Nr 2 odbędzie się sprzedaż z licy- . | | 

m ŁADOWANIE I NAPRAWA Z żyta orzel Tel na paktyce zległocći Pad a asle- 5. obrót miesięczny okolo S | Do cie zaległości podatk „ ce, (obrót miesięczny około 15 

j & FACHOWO. TANIO. — 883 ©@ зтнллввли Ch. Śmajkienlcz tysięcy złotycn) i, sprzedania 
Ą achun © sprawdzenia. In- 

o < Zakłady Fkumulatorówe i Elektrotechniczne & ® okozYZYKYKYAW zanunnanuznunuNannau formacje: „Kurier Wileński*od- | 
$ * MICHAŁ GIRDA V'"*. Szopena 8 Pr SIONGBIEKIAIJNIA BŚ m SUM dział w Grodnie, ul. Domini- | 

b) : (przy dworcu). : _ Kilka parce E Akuszerki 5 BEBO. śm 

3182/4345 | SŁAOCXOCABCXNCAMONDOXKID DOIDOOCD PKD razem lub oddzielnie, z du- Nuuznuununuununannni parowa- 

DEM żego majątku, glęba b. uro- Tabiegi kośmel CINE, nie twa- 

IOGOWGODRGONWGOWGOWGOWCOWNROMGOCOO ТЕН Dw a duże dzajna (len, pszenica) sprze- Ak uszerka rzy, ścienianie nóg, masaże elek- 

PROWINCJA! WYJAZD do Warszazy LRYTECLNYIĄ) | DOM MUFOWANY kania damy z dużym długiem ban- tryczne w gabinecie dyplomo- 
kaniach 

z placem 200 sąż. kw. sprze- 
damy natychmiast za 2.000 

dolarów. 3729-1 

Dom H./K. „ZACHĘTA", 

kowym długoterminowym 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. tel. 152. 

wanej specjalistki Wandy Cze- 
czott przy fryzjerci Zalewskie- 
go w Grodnie, ul. Dominikań; 
ska 22, 3649-14 
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ładnie umeblowane pokoje 

z fortepianem są do wyna- 
jęcia przy ul. Mickiewicza 

Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państw.i 
komunalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych. 

Interweacje, zastępstwa, porady, informacje we wszelkich 

sprawach. Windykacje weksli i należności. Wywiady. 

Larobek staly 
zapewniony każdemu ucz- 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

   
  

  

     

  

wy, rocz. 1900 na imię Szymo- 
na Awrejcewicza, unieważnia się. Popierajcie 

3545-1 4 igę Morską i Rzeczną. 

rzyjmuje od godz. 6 do 7 więcz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Brukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893, 
w tekście I, Il str.—30 gr., III, IV, V, VI —35 gr., za tekstem — 15 gr. 

z zastrzeżeniem miejsca—28%/e drożej, w numerach niedzielnych i świą- 
IV $-mio łamowy. Administracja zastrzega sebie prawo 

P BIUR R dl Mickiewicza 1, telef. 9-05. S S nie A 46, m. 13. ai Ul Pionie: m. 4, ст 

awno - han owa" wemu. Prospekty wysyłam PROT SZJ ks. wojskową wyd. Х. Zd. Nr. . A. 

„006 pr dowód osobisty wyd. po otrzymaniu 1 zł. (poczt. T AKS r © Tgubioną przez P.K.U. Posta- UNEURZYUNNNNNN SZWU Filatelišci! Tas: 

Lqubiony przez Starostwo 
Oszmiańskie na imię Efraima 
Efraimowicza, unieważnia się. 

3733- 

Warszawa, Nowy-Świat 28. 
Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź. 

Korespondenci w całej Polsce poszukiwani. 3628-11 

IGONGDNGONGOWGOWCEAGOWGONCEH 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Administrator przyjmuje od 9—2 ppł. Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750. 

ФЕМА PRENUMERATY: miesięcznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr. 

kronika rekl.-kemanikaty — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, Ogłoszenia mieszkaniowe — 10 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—50%% drożej, 

teczn.—25% dreżej, zegraniczne—100%0 drożej, zamiejscowe—25% drożej. Dia. poszukujących pracy 50% zniżki. Za dostarczenie n-ru dowodowego—20 gr. Układ ogłoszeń 5-cio łamewy, na str. 

Oddział w Grodnie — Bankowa 15. z zmiany terminu druku ogłoszeń. . 

Wydawca „Kurjer Wilenski“ Sp. z ogr. odp. 

daję, kupuję na warunkach naj-+ 
korzystniejszych. Grodno. Skr 
poczt. 14. Księgarnia. 3651-0 

znaczka). Francja, Paris 16, 
B-d Murat 122. 

1 N. Schifrin. 36261 do 12 i 0d 5—6. 
sprzedaż. Pańska 25, m. 3, 

3697 

Redaktor działu gospodarczego 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax“, ul. św. Ignac © 5, tel. 893. Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz.   
 


