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KURJER WILEŃSKI NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

Wyehodzi eodziennie próez dni poświątecznych. 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

przyjmują 
a róg Garbarskiej, teief. 82, J. Karlina, 

i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. | 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

Prenumeratę i 

Prenumeratę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Cena ogioszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Rękopisów nadsyłanych 'redakcja nie zwraca. 

Chrońmy nasze młode pokolenie od załamania linji jego promiennego życia. 

« Chrońmy — uczynkiem, składając daninę społeczną na rzecz materjalnej pomocy mło- 

dzieży akademickiej. 

„Tydzień Akademika'*—to święto młodości i 

szłych pokoleń. 
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Sfałszowa 
Tak tragicznie już ułożyły się losy 

nasze, że dzień radości dla Wilnian, 
dzień wkroczenia do miasta naszego 

gen. Żeligowskiego, po tamtej stronie 

w Kownie, był obchodzony jako dzień 

żałoby narodowej — żałoby u więk- 

szošci Litwinów prawdopodobnie 

szczerej. 

Dlaczegożby zresztą mieli oni nie 

pragnąć założenia stolicy Nowej Lit- 

wy w prąstarym Wilnie, kolebce pier- ; 

wocin dawnej państwowości litewskiej, 

owianej legendami wielkości i sławy. 

Inna rzecz, czy odczuwanie nierozer: , 

walności z Wilnem, które straciło , 

prawie. zupełnie charakter litewski, 

jest aż tak silne w masach, że chcia-, 

no, by o te Wilno orężnie walczyć | 

przeciwko woli jego obecnych mie- 

szkańców. 

W każdym razie jest faktem, że 

jedyną możliwość odzyskania Wilna, 

jako Stolicy, kosztem kompromisu 

z Polską odrzuciła sama Litwa, i že 

datą utraty przez nią Wilna jest nie 

9 pazdziernika, dzień wkroczenia do 

Wilna gen. Żeligowskiego na czele 

dywizji litewsko-białoruskiej, ale data 

odrzucenia projektu Hymansa, który 

przyznawał suwerenność Litwy nad | 

Wilnem, wzamian za pewne konwen+ 

cje zawarte z Polską. Pretensje więc 

tutaj skierowane są nie pod właści: 

wym adresem. | 

W każdym razie w dniu 9 paź-, 

dziernika w Kownie pisma litewskie | 

wyszły w czarnych obwódkach. Społe- | 

czeństwo polskie w Kowieńszczyznie, 

które być może miało więcej przy- 

czyn gorącego pragnienia połączenia 

się z polskiem Wilnem, nie miało 

racji wkładania żałoby — schylając | 

czoła przed wolą ludności wileńskiej. 

„Dzień Kowieński” jako jedyne piśmo 

polskie, wyrażające opinję polską na 

Litwie, ukazał się bez tych obwódek. 

Jednakże pewnym sferom litewskim 

chodziło o zademonstrowanie żałoby 

powszechnej, więc jak już prasa na- 

sza doniosła, puszczono się na na" 

prawdę rzadki i nie wiemy, czy gdzie 

spotykany sposób fałszerstwa, i sfał- 

  

  szowano żałobą powszechną przez 

sfałszowanie Nr. 220 „Dnia Kowień- 

ы m 

  

ANOBOGOGKIOBOGEZAGOGKNOGOOK XWOBABOZ 

Szkoła Tańców 

Alfr. Walden-Hankusa 
rozpoczyna 3.XI b. r. 

Nauka tańców salonowych 
Udziela również lekcyj prywatnie, w zakładach naukowych, i pierw- 

szorzędnych domach towarzystkich. 

Zapisy przyjmuje codziennie od godz. 4—7 wiercz. 

Ui. Mickiewicza 22 (wejście jak do kins Polonji) 
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na żałoba. 
skiego” w czarnych obwódkach, ze 

sfałszowanemi podpisami redaktora i 

wydzwcy, ź podrobionymi tendencyj- 

nie aitykułami podpisanymi inicjala- 

mi znanych i szanowanych działaczy 

polskich na Litwie. 

Oczywiście oszustwo to dokonane 

„być mogło tylko przy udziale rządu, 

nie inaczej też sądzi „Dzień Kowień* 

ski”, który omawiając tę sprawę w 

artykule pod tyt. „Ad minorem Glo- 

riam”, wydrukowanym w numerze 

237 z dnia 27 października stwier: 

dza, że: 
„Niełatwo jest odnaleść drukar- 

nię, która odważyłaby się druko- 

wać u siebie sfałszowany nakład 

całego numeru, jakiegobądź dzien- 

nika; niełatwo też rozpowszechniać 

go, tak jak ryzykownem jest pusz- 

czenie w obieg podrobionych pie- 

niędzy, lub sprzedaż rzeczy kradzio- 

nych. 
Autor wspomnianego artykułu, wy- 

chodząc z założenia, że fałszerstwo 

to jest wynikiem stałej psychopatolo- 

gji polityki antypolskiej, stosunek 
Litwinów i rządu litewskiego do Po 

lakėw i innych mniejszości ujmuje 

szerzej: 
„Dla polityki litewskiej, kwestja 

narodowościowa w Litwie nie ist 

nieje, Wszelkie inne narodowości 

są przez nią traktowane jako „mi 

kroskopijna mniejszość”, nie mają- 

ca racji bytu. Specjalnie zaś w od- 

niesieniu do Polaków sztuczne me- 

tody wynaradawiania są nawet u- 

ważane, jako proces naturalny. Od 

polszczanie „spolonizowanych Lit: 

winów”, chociażby przy pomocy 
gwałtu i ucisku, ma,się, za obowią- 
zek i zasługę, wobec własnego na- 

rodu litewskiego. Taka jest psycho- 

patologja polityki antypolskiej, któ 

ra u ciemnych elementów społecz- 

nych występuje na jaw w całej 

swej brutalnej nagości, Nie tek 
dawno w imię tej samej idei pa- 

trjotycznej w miastach i miastecz- 

kach Litwy zamazywano -szyldy 

nielitewskie, profanowano na cmen- 

tarzach nagrobki polskie i żydow- 

skie, urządzano pogromy polskości, 

: $4szują nam pisma i 

„dzą ostatecznie do poniżenia i znie     

н „wo O KZI ii ZA I TS ЫЕНЕ CORTEZ ROK OE SS 

i Połaków w kościołach. Dziś fał- 
naszą opinję 

publiczną. Jutro znów może dójść 

do tego, iż zaczną fałszować po- | 

słów naszych, iż pewnego dnia, ! 
ktoś z tych samych bohaterskich 

oszustów, podając się np. za posła 

Budzyńskiego, publicznie będzie ; 

się domagał zamknięcia szkół pol- | 

skich w Litwie. į 

Lecz co najgorsza, ludzie ci | 

manifestując patrjotyczne uczucia | 

przy pomocy sposobów, które mo: A 

gą znaleść należyte uznanie dopie- į 

ro za kratami kryminalu, pozostają 

nieznani i bezkarnie działają w 

dalszym ciągu. Nie widzimy žad | 

nej skutecznej przeciwko nim 

kontrakcji ze strony władzy, powo 

łanej do czuwania na straży spo: 

koju i bezpieczeństwa Społecznego. 

Bandytyzm rozfenatyzowanych Ży- 

wiołów szowinistycznych występuje 

wobec tego, z coraz to większą 

zuchwzłością, zaczynając niejako , 
nabywać prawa obywatelstwa. Nie | 

zostali przecież dotąd  wykryci 

ani ci, co znieważali izraelickie i 

polskie cmentarze, ani ci, którzy 

wypróbowali swe kije na cierpliwej 

skórze polskiej w kościele Św. 
Trójcy w Kownie. 

Powstają zatem obawy, iż wła 

dze są bezsilne wobec tych tajem- 

niczych sił, które stosują hakaty- 

styczny terror względem innych 

narodowości. Niepewny swego bez 

pieczeństwa obywatel mojżeszowe- 

go wyznanie, lub. polskiej. narodo- 

wości odtąd próżno ogląda się 

dokoła, szukając obrony i oparcia 

się o sprawiedliwość, Podstawy 
praworządności w kraju są powóaż" 

nie zachwiane. 

Skoro zachodzi potrzeba insceni- 

zowania żałoby z powodu utraty 

Wilna, skoro zewnętrzne oznaki jej 

narzuca się komuś aż nawet przy 

pomocy kryminalnego oszustwa, daje 
to do myslenia, iż smutek taki jest 
nie tyle szczerem uczuciem, ile zim 

nem wyrachowaniem, iż chodzi prze- 

dewszystkiem 0 żałobę na pokaz 

Mimowoli może powstać cień wąt 

pliwości, czy obchod 9-go paździer- 

nika był rzeczywiście żywiołową ma- 

nifestacją, nie powtrzymaną falą u- 

czuć całego narodu, nie zaś tylko   
zręczną agitacją robioną przy pomo- 

cy wszelkich godziwych i niego- 

dziwych środków, nie wyłączając na; 

wet fałszerstwa cudzych podpisów i I 

cudzej opinii", 
Zdaje się w każdym razie nie u- 

legać wątpliwości, że fałszerstwo na- 

wet w imię idei odzyskania Wilna, 

jak i inne „patrjotyczne” czyny dy- 
skredytują jedynie tę ideę i prowa 

sławienia opioji 

świata. 

Litwy w oczach 

    

dzień podatku powszechnego na rzecz przy- 

  

Obstrukcja w sprawie reformy rolnej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Rokowania, prowadzone przez min. Radwana w sprawie porozumienia, 

co'da reformy rolnej, nie powiodły się, wskutek czego na czwartkowem 

posiedzeniu Sejmu oczekiwane są nowe obstrukcje. 

Z 

Komisja dla stabilizacji urzędników 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Rada Ministrów postanowiła w celu uregulowania stabilizacji urzędni- 

ków wyłonić osobną komisję pod przewodnictwem ministra spraw wewnę- 

trznych, aby ujednostajnić postępowanie stabilizacji. 

Oznaczony ustawą termin stabilizacji na pierwszego stycznia będzie 
musiał być odroczony. 
  

Sprawa zmian w ustawie o ochronie 
lokatorów. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min. Żychliński na posiedzeniu Rady Ministrów omawiał wnioski po* 

selskie co do zmiany ustawy o ochronie lokatorów. 

Rząd gotów jest niektóre propozycje poprzeć bez względu na ciężkie 

położenie polskiego przemysłu i handlu. 

  

Akt złożony na grobie Nieznanego 
Zolnierza. 

(Telejonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Rada Ministrów zatwierdziła tekst aktu złożonego na grobie Niezna* 

nego Żołnierza i ma przesłać ten akt do prezydjum. miasta, przekazując 

jednocześnie grobowiec pod opiekę miasta. 

Po kryzysie rządowym w Paryżu. 
Gabinet pozostaje na stanowisku. 

PARYŻ. 4.XI. (Pat). Po wyjściu z Izby Deputowanych Painlevć oświad- 
czył, że gabinet pozostaje na stanowisku. 

Stanowisko socjalistów. 

PARYŻ. 4XI. (Pat). Przed przystąpieniem do głosowania w Izbie de- 

putowanych Paul Faure odczytał deklarację partji socjalistycznej, która pode 

kreśle, że socjaliści powstrzymują się od głosowania, gdyż uważają, że 

rząd nie wziął należycie pod uwagę ich ostrzeżeń oraz ponieważ projekty 

finansowe rządu zdają się być zbyt nieokreślone i nie czynią wrażenia, ja- 

koby zostały zrodzone w mocnej wierze. 

W sprawie Marokka i Syrji socjaliści życzyliby sobie, 

się przed trybunałem narodów. 

Głosy prasy paryskiej o kryzysie. 

PARYŻ. 4XI. (Pat). Podczas gdy prasa opozycyjna uważa większość 

  

aby te znalazły 

"| rządową za wątpliwą, organy kartelu lewicy wyrażają przekonanie, że rząd 

Painlevego będzie się opierał na trwałej większości lewicowej. 

Wszystkie pisma podkreślają tę okoliczność, że ustępy deklaracji 

rządowej, dotyczące zasług marszałków Lautenay'a i Petuin'a oraz pod- 

kreślające doniosłość dzieła, dokonanego przez Brianda w Locarno, były 

gorąco i prawie jednomyślnie oklaskiwane przez Izbę Deputowanych. 

„Есай” dziennik wrogi kartelowi zaskoczony jest tem, że gabinet 

został ostatecznie uratowany głosami kilku członków opozycji. 

„Matin” zaznacza, że wczorajsza deklaracja rządowa wykazała, że Каг- 

tel właściwie przestał już istnieć. 

Jedyny w swoim rodzaju strajk. 

WIEDEŃ. 4.XI. (Pat). Przez całą noc toczyły się rokowania przedsta” 

wicieli rządu z przedstawicielami urzędników państwowych austrjackich 

w sprawie niedopuszczenia do strajku urzędniczego. z 

Rokowania doprowadziły dziś w południe do porozumienia, wobec 

czego strajk urzędników państwowych nie odbędzie się. 

Porozumienie między rządem austrjackim a urzędnikami państwowymi 

doszło do skutku ma tej podstawie, że czynni I emerytowani urżędnicy 

peństwowi, jako też urzędnicy koctraktowi otrzymają z początkiem roku 

1926 jednorazową remunerację w wysokości 20 proc. pensji miesięcznej.   Czytajcie „Kurjer Wileński".  
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Z SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ostry incydent na posiedzeniu komisyjnem. 

Premjer Grabski obrażony przez posła Byrkę opuszcza salę. częły się rozprawy sądowe o nadu- 

Na środowem posiedzeniu połą: 
czonych komisyj skarbowej i budże- 
towej doszło do silnej scysjł, miano- 
wicie premjer oświadczył, že wszyst- 
skie 3 ustawy stanowią organiczną 
całość i powinny być razem uchwa' 
lone. 

Na to pos. Byrka wyraził przeko: 
nanie, że skoro rządowi zależy na 
równoczesnem przyjęciu wszystkich 
3 projektów sanacyjnych, nie trzeba 
było tak nagle  uchwalać projektu 
pierwszego, ale jednocześnie wszyst: | 
kie 3 razem. Pozatem nazwzł po- 
życzki, zaciągnięte na cele interwen- 
cyjne, „parszywemi". 

Premjer uczuł się temi słowami 
dotknięty i oświadczył, że będzie 

Z państw 
Łotwa. 

  

Dymisja gabinetu łotewskiego. ) 

RYGA. 4.XI. (Pat). Gabinet podal 
się do dymisji. 

Zniesienie wiz paszportowych. 

- RYGA. 4.X]. (Pat). Według do- 
niesień „Jaunakas Sinas”, w najbliż- 
szym czasie nastąpi całkowite znie- 
sienie wiz między Łotwą i Estonją. 

Wybory prezydenta republiki. 
Kandydaci. 

5RYGA. 4.X1. (Pat). Dr. Kelning, 
socjal demokrata został ponownie 
wybrany prezydentem parlamentu, 

  

  

zmuszony opuścić salę obrad jeżeli 

Prezes komisji Zdziechowski zwr6- 
cił uwagę na to, że jakkolwiek nie- 
ma regulaminu komisyjnego, to jed: 
nak na posiedzeniach komisyjnych 

| obowiązują formy parlamentarne, a 
|za nieparlamentarne uważać należy 
| wyrazenie, użyte przez p. Byrkę. 
!  Premjer opuścił salę obrad i udał 
sie do Ministerstwa Skarbu. 

| Wniosek p. Byrki odrzucono i o- 
j statecznie przyjęto całą ustawę w 3 
j czytaniu, Zmienióny tytuł ustawy 
jbrzmi: „ustawa o upoważnieniu rzą* 
jdu do zaciągnięcia pożyczek państ: 
wowych oraz o bilatach skarbowych, 

'bilonie I pomocy dla instytucyj kre: 
dytowych”. 

bałtyckich. 
jjako przedstawiciel grupy, posiadają” 
|cej największą ilość mandatów. 

Wybory prezydenta republiki wy- 
znaczono na drugie posiedzenie par-, 
lamentu, to jest w piątek 6 listo- 
pada. 

Poszczególne stronnictwa przed- 
stawiły następujących kandydatów, na 
stanowisko prezydenta republiki: 
socjal-demokraci maksymališci poetę 
Reynisa, związek chłopski — Ulma- 
nisa, byłego szefa pierwszego rządu 

|za niezawisłej Łotwy, wreszcie cent- 
jrum demokratyczne, obecnego pre- 
zydenta republiki Czakstego, który 

jpodał się wczoraj formalnie do dy- 
| misji, w następstwie przyjęcia man- 
datu parlamentarnego. 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Rewizja u Maksyma Gorkiego 

w Sorento. 

Jak donosi przsa bolszewicka =! 
podstawie denuncjacji dokonano re- 
wizji w mieszkaniu Gorkiego Maksy- 
ma w Sorento, mianowicie w pokoju 
jego sekretarza Wudberga, gdzie były 
przechowywane manuskrypty i ko- 
respondencja Gorkiego. Gorki wy- 
słał pod adresem Mussoliniego pro 
test, poparty przez nadzwyczajnego 
przedstawiciela pełnomocnego SSSR. 

  

we Włoszech Kerżeńskiego. W od- 
,powiedzi swej rząd włoski ošwiad- 
czył, że rewizja nie była skierowaną 
osobiście przeciw Gorkiemu, a miała 

  ności istniejącej, jakoby między Wud- 
"bergiem, a opozycją włoską. W ślad 
za tym rząd włoski zaznacza, że nie 
żywi żadnych nieprzyjsznych uczuć 
względem Gorkiego i niema nic prze- 
ciwko dalszemu pobytowi jego we 
Włoszech. (zd) 

на -——————5 

Tajne obrady niemieckich centrowców. 
BERLIN. 4.XI. (Pat), Frakcja centrum Reichstagu zebrała sią dziś 

przed południem pod przewodnictwem byłego kanclerza Marksa na nad- 
zwyczajną sesję w celu obradowania 'nad sytuacją polityczną. Obrady są 
ściśle tajne. Trwać będą prawdopodobnie cały dzień. 

Przegląd prasy. 
Echa ggnewskiej konferencji narodowościowej. — O co chodzi- 

  

ło mniejszościom w Genewie? — Bilans rokowań polsko-ii- 
tewskich. 

Przed kilku dniami zakończyła się 
w Genewie międzynarodowa konfe- 
rencj mniejszości narodowych. 

„Dziennik Poznański" pisze o ce- | 
lach i dążnościach powyższej konfe- 
rencji: 

Rozmaite były cele I dążności, z któ- 
- remi reprezentanci poszczególnych na- 

rodowości jechall do Genewy. Jedni 
udali się tam, aby szczerze pracować 
nad rozwiąz. zagadnień mniejszościow., 
drudzy, a mianowicie przedstawiciele 
mniejszości istotnie uciskanych, a nie- 
pozostających pod międzynarod. opieką, 
aby na terenie międzynarodowym szu: | 
kać wyjścia ze swego położenia, wresz- 
cie przedstawiciele mniejszości, które 
korzystają z opieki międzynarod. | wobec | 
których państwa spełniają narzucone 
sobie obowiązki, aby opinję publiczną 
Europy mobilizować przeciwko tym wła- 
śnie państwom, dla celów politycznych. 
Że odnosi się to w pierwszym rzędzie 
do Niemców, to już powiedzieliśmy. 

©О taktyce poszczególnych delega- 
cyj na konferencji pisze „Kurjer 
Łódzki”. 

Najbardziej rzutkiemi okazały się przy 
tem delegacje niemieckie, które przyje- , 
chały na zjazd z gotowemi projektami 
rezolucyj | zamiarem opanowaaia zjaz- 
du. Nie zadowolili się oddziaływaniem 
na przybyłe delegacje, a rozwinęli sze- 
roką akcję wśród prasy i w sekretarja- 
cie Ligi Nar. Sekundowali im w tem 
Żydzi, których stanowisko jednak w cze- 
sie całego zjazdu należy uznać za bar- 
dzo powściągliwe I taktowne, czego nie 
da się powledzieć o wszystkich delega- 
cjach niemieckich. 

Delegacje polskie, o ile można było 
zauważyć, mało miały kontaktu z czyn- : 
nikami pozazjazdowemi. Skupiły też one 
główną uwagę na uzgodnienie stanowi- 
ska z Duńczykami i Łużyczanami, z któ- 
rymi występowały na zjeździe solidar- 
nie, przeciwstawiając się dyktandu nie- 
mieckiemu. Należy podkreślić znacze- 
nie scementowania na zjeździe tego 
bloku, jakkolwiek nie można nie wyra: 
zić żalu, że obecne w Genewie delega- 
cje polskie nie postarały się o rozsze- 

rzenie tego porozumienia I na inne de 
legacje, jak słoweńska, czy węgierska. . 
Aie—stało się I odstać się nie może. 

i dzie nie będzie tych niedociągnięć. 

| „Kurjer Warszawski" pisze o nia- 
|dawno zakończonej konfsrencji pol- 
i sko-litewskiej: 
i Jaki zatem jest blians rozmów dele= 
} gatów naszego rządu z Litwinami. Po 

pierwsze: to wykazanie światu, że Litwa 
musi, wbrew urzędowemu stanowisku, 

! skłaniać się do bezpośredniego poro* 
i zumienia się z Polską, wytwa:zając nie- 

znany w dotychczasowej praktyce mlę- 
į dzynarodowej „caus*, mianowicie z 
i jednej strony wojna, z drug'ej pokojo» 
į we, dlugle pertraktacje,--po drugle zaś: 
i omawlanie wspėlnie pewnych zagad- 
} nień oba kraje obchodzących, ułatwia 

późniejsze Ich rozwiązanie | sprecyzo- 
į wanie w ostatecznej umowie 

Praktycznie rzecz biorąc, oraz oce- 
Į niając objektywnie stosunki wewnętrzne 
у na Litwie, tredno jest uwierzyć w szyb- 

ь kle podjęcie pertraktacji, w każdym ra- 
zle przed wyborami do sejmu kowień- 

i skiego, które mogą się odbyć z po- 
i czątkiem przyszłego roku. Wówczas też 

kwestja spławu drzewa stanie się bar- 
dziej piekącą i niecierpiącą zwłoki w 

В Jej realizewaniu. 
į Pozycja Polski jest jasno sformulo- 
` wana, a każdy rząd litewski, jeśli zechce 
į rokowania kontynuowač, nietylko „pro 

forma”, lecz z rezultatem Pozytywnym, 
į musi je w całości przyjąć. Są one bo- 
1 wiem tem minimum gwarancji, bez 
] których Rzeczpospolita nie naraża swo- 

Ich obywateli na ewentualne straty we 
wzajemnych stosunkach handlowych. 

į Czekamy więc na decyzje Litwy. 

Prof. D-r Wacław Jasiński į 
Н Choroby dzieci 

przyjmuje obecnie tylko 

Wielka 24 m. 20. Tel. 860, 

| godz. 4—6 po poł. 

| RENESANSAS SA 

mówca swego wyrażenia nie cofnie. |: 

jedynie na celu, stwierdzenie łącz: | 

į Miejmy nadzieję, że na następnym zjeź- 

Proces o nadużycia w Policji. 
Zeznanie oskarż. Szolca. 

Wczora o godz. 10 rano rozpo: 

życia w Wileńskiej policji. |. 
Na ławie oskarżonych zasiedli: 

Komendant p. p. m. Wilaa podinsp. 
| Tołpyho, kierownik ekspozytury urzę- 
"du śledczego na m. Wilno nadkom. 
Pawłowicz, kierownik I komis. komis. 

| Szolc, oraz przodownicy P. P. tegoż 
komisarjatu Rynkiewicz, Tomkowicz, 

j Kułakowski i piekarz Sznejder. 
Akt oskarżenia zarzuca wszystkim 

oskarżonym nadużycia przy pelnie- 
niu obowiązków służbowych, w chęci 
zysku. Sznejder zaś, że pośredniczył 
w ściąganiu łapówek. 

Skład Sądu stanowią: Wice-pre- 
zes Sądu Okr.* p. Owsianko, jako 
przewod. i sędziowie Jodzewicz i 
Kontowt, oskarża pprok. Sakowicz, 

! Obrony podjęli się  mecenasi: 
Szyszkowski, Grądzki,  Czernigow, 

: Neuman, Chądzyński i aplikant adwok. 
" Rubinow. 
|  Przedpołudniowe posiedzenie za- 
jęło odczytanie aktu oskarżenia, i 

„przysięga świadków, których powo* 
|łano w liczbie 170 osób. O godz. 3 
| przewodniczący zerządził przerwę do 
godz. 5 ppoł. 

Popołudniu. 

Zeznanie oskarżonego Szolca. 

| | 

Į 6 godz. 5 ppoł. przewodn. otwo- 
rzył posiadzenie. Sala sądowa pełna 

|po brzegi, Przeważa płeć piękna, 
która jak zwykle szuka sensacji. 
|  Zeznaje kom. Szolc. Mówi gło- 
sem pewnym, wyreźnie i zwięźle 
formułując zdania. 

} Protokóły, które zostały znalezio- 
|ne poczas rewizji w  komisarjacie, 
były sporządzone na podstawie 

jprawnej i nadany im był tok postę 
, powania urzędowego. Oskarż. wydał 
j rozkaz posteruńkowym, żeby w razie 
stwierdzenia przekroczeń polic. w 
| obrębie kom. przy sprawach małej 
| wagi, dawali tylko upomnienia, a to 
'w celu zapobieżenia wielkiej ilości 
/protokułów. Co się tyczy protokułów 
, sanitarnych, to te policja miała pra- 
fwo sporządzać, opierając się na roz- 
! porządzeniu Komisarza do walki z 
« epidemjami. 

Przechodząc do zarzutów o bra: 
niu towarów w sklepach bez gotów" 
ki, oskarżony stwierdza, że rzeczy” 

wiście brał towary, ale na kredyt, 
jktóry zawsze pokrywał. Zmuszony 
był do kredytu warunkami materjal- 
nymi. 

Co się tyczy stosunków ze Sznej- 
derem, to stosunki te ograniczały się 
do tego, że w piekarni Sznejdera 
brał pieczywo na kredyt. Raz Śznaj- 
der zwrócił się do oskarż. z prośbą 
o zniszczenia protokułów, spisanych 
na jego współwyznawców,u których by» 
ły stwierdzone wykroczenia. Oskar- 
żony kategorycznie odmówił i zaka- 
zał Sznajdrowi poruszania takich 
Spraw. 20 dolarów od  Sznejdra 
nigdy nie brał. 

Przewodnicz. 

Budżet Wilna. 
э 

Wsdług budżetu, który został 
przedłożony, celem zatwierdzenia. Mi- 
nisterstwu Spraw Wewnętrznych, ро- 

, dajemy niżej dane liczbowe o wydet- 
kach i dochodach miasta Wilna w 
roku 1925, 

Trzeba przyznać, że budżet miasta 
Wilna został ułożony dość przejrzy- 
ście. 

Wydatki budżatu administracylne- 
go m. Wilna wynoszą: zwyczajne — 
6.109.500 złotych i nedzwyczajne — 
1.037.686 zł. i jeżeli wziąść pod uwa- 
gę, że na terenie m. Wilna znajduje 
się 165.000 mieszkańców, to na jed- 
nsgo mieszkańca przypada około 37 
zł. wydatków zwyczajnych i około 43 
zł. 30 gr. wszystkich wydatków zwy- 
czajnych i nadzwyczajnych. 

Na pokrycie wydatków służą do- 
chody zwyczajne w ogólnej sumie— 
6.495.474 zł. i nadzwyczajne w sumie 
651.712 zł, w tem stanowią 552.608 
zł. pozostałości z roku 1924, Dla zo- 
brazowania całej gospodarki miasta 
pódajemy wydatki według poszcze- 
gólnych działów budżetu, a miano- 
wicie w sumie 6.109.500 zł. wzdatków 
zwyczajnych, mieszczą się wzdatki: 
1) zarządu ogólnego — 1.079.100 zł, 
co stanowi 17,7 proc. wszystkich wy: 
datków; 2) działu „Świadczenia na 
rzecz państwa*—754,443 zł. (10,7 pr.) 
w tem 634,513 złot. tytułem udziału 
miasta w kosztach utrzymania policji 
państwowej. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 
obowiązek udziału związków komu- 
nalaych w kosztach utrzymania poli: 
cji został w roku bieżąc. zniesiony; 

i 
ł 

Czem oskarżony 

3) Straży ogniow,—245.400 zł, (4pr,);miasto na swe ogólne potrzeby, W 

  

tłomaczy zarzut ściągania podatków ; 
na swoją korzyść w hali miejskiej? 

Oskarż. Zarzuty te są spowodo- 
wane tem, że robiąc lustrację w Ha- 
li miejskiej, nie przepuściłem żadne: 
go najmniejszego wykroczenia, czy 
też nieporządku. To jest robota mo- 
ich wrogów. 

Przewodn. Dlaczego oskarżony 
wydał 20 piekarniom zaświadczenie 
€o do przepisów handlu? 

Oskarż. Zaświadczeń nie wydawa- ; 
łam, lecz tylko poświsdczenie, gdyż | 
Komis. P. P. ma prawo takowe wy-' 
dawać, na podstawie zaświadczeń 
magistratu. 

Dalej kom. Szolc odpowiada na 
szereg pytań przewodniczącego, ty- 
czących się kwestji wzięcia roweru w 
sklepie na Wielkiej ul. Rower ten 
był wzięty na rachunek Tołpyhy i dla 
jego syna, a oskarżony tylko osobi 
ście spowodował wydanie roweru na 
kredyt, Według mniemania oskarž. 
tu zaczęła się niechęć Tołpyhy do 
niego. W ciągu dalszych zeznań 
oskarż. opowiada szczegóły ze swe- 
go urzędowanie, oraz ze stosunków, 
jakie go łączyły z Tołpyhą. Oskarżo 
ny oburzył się raz na traktowanie 
oficerów p. p. podległych Tołpysze. 
Fakty te były b. częste. Z czasem 
zarysowała się wyraźnie niechęć Toł- 

.pyhv do oskarżonego. 
Z kolei następuje szereg pytań 

przewod. i prokuratora, tyczących się 
przedmiotów, znalezionych u oskarż. 
podczas rewizji, a przedewszystkiem 
40 but. napojów alkoholowych. Os- 
karżony nie widzi w tym fakcie żad- 
nego przestępstwa, gdyż napoje te 
kupował w celu spożycia i w okre- 
sie spadku marki. Ciekawe światło 
rzuca oskarżony ma rolę żony Tołpy- 
hy, która robiła mu częste wymówki, 
za jego ustosunkowanie się do mę 
ża. Była raz” na niego oburzona za 
sposób nabycia roweru dla syna Toł 
pyhy. W końcu swych wywodów 
oskarżony do winy absolutnie się 

Świadek przydzielił Lichodziejew* 
skiego do k.dy m. Wilna. Wkrótce 
zaczęły napływać dowody nadużyć. 
Przeważnie pochodziły z 1-go komis. 
Z chwiłą aresztowania Rynkiewicza i 
Szolca dowodów było coraz więcej. 
W grudniu ustalono, że w hali miej- 
skiej ściągano opłaty na rzecz polic- 
jantów. 

W szeregu odpowiedzi na zapy- 
tania przewod, prokuratora i obroń- 
<ów, świadek opowiada szczegóły, ty- 
czące się urzędowania w policji, oraz 
daje charakterystykę Szolca. W swie: 
tle tych zeznań i opinji  oskarż. 
Szolc pryedstawia się, jako wzorowy 
oficer P. P., który doskonale umiał 
„zaprowadzać porządki* w rejonie 
swego urzędowania. Był jednak bez: 
względny dia podwładnych, a nawet 
ich terroryzował. 

Z kolei świad. mówi o stosunku 
Tołpyhy i ś. p. Zaborowskiego. Tol- 
pyho z początku chciał koniecznie 
usunąć Zaborowskiego, a kiedy przy- 
szło do redukcji, to sc swój 
ccfnal. х 

Sędzia Kontowt stawia pytanie, w 
sprawie anonimów o nadużyciach. 
Świadek wiedział o nich, lecz nie 
zwracał na nie uwagi. Po prawie 2 
godzinach insp. Praszałowicz zakoń- 
czył swe zeznania. 

Zeznania Komisarza Rządu 
p. K. Wimbora. 

Z kolei zeznaje Kom. Rządu p. 
W.mbor. 

Na wstępie oświadcza, że w spra- 
wle "nadużyć nie będzie mógł, dużo 
powiedzieć gdyż sam dochodzeń nie 
prowadził, ogranicza się więc do 
scharakteryzowania okresu poprze - 
dzającego aresztowania. 

Mówi o Szolcu, jako o inteligent- 
nym i wzorowym oficerze P. P. Ża- 
den z kierowników Kom. w Wilnie 
nie umiał zaprowadzić takich porząd- 
ków, jakie były u Szolca. Dlatego 
świad. postanowił zamfanować go   nie przyznaje. Zeznania Szolca były 

konsekwentne i robiły wrażenie zu- 
pełnej prawdy. Trwały one godzinę. 

Powstali oskarżeni odmówili ze-| 
znań, prosząc o pozwolenie dawania ; 
wyjaśnień, w czasie przesłuchiwania | 
świadków. Przewodniczący zarządzia ; 
wezwanie świadków. * 

Przed sądem staje K-dant Okrę-! 
gu XVI P. P. insp. Praszałowicz. 

Co mówi insp. Praszałowicz. 

Ż końcem września ub. r. zaczęły | Ś 
dochodzić mnie ‹ słuchy, że w poilcji | 
m. Wilna są popełaiane nadużycia. 

Kiedy wersja te zahaczyły o oso- 
bę K-ta P. P. w Wilnie. Tołpyhę, po- 
leciłem p. Janczewskiemu, nacz. urz. 
śledcz. zbieranie materjału. P. Jan: 
czewski oświadczył, że chcąc wykryć 
nadużycia, trzeba przydzielić do 
K dy m. Wilna podkomis, Lichodzie- 
jewskiego. 

Temu przydziałowi sprzeciwiał się 
najbardziej nadkomisarz Pawłowicz, 
argumentując to tem, że p. Lichodzie- 
jewski pochodzi z „niskiej rodziny”w 
Wilnie. (Ładne poglądy, Red.) 

na oświatę—617.541 zł. (10,1 proc.), 
w tem wydatki na szkoły powsz.— 
349.606 zł., na szkolnictwo żydowskie 
—195.725 złot., subsydja dla tsatrów 
polskich—36.721 zł. i dla teatrów ży 
dowskich—6.740 zł.; 4) w dziale „o: 
pieka społeczna” —591.250 zł. (9,7 pr.), | 
w tem wydatki na utrzymanie 2 orzy- | 
tułków dla starców stanowiły 69.650 
zł, subsydja dla instytucyj społaczn. | 
—428.000 zict., subsydja dla gminy ; 
żyd.— 33,600 zł. | zapomogi dor:źne | 
—60.000 zł; 5) w dziale „zdrowia”— 
1.459.900 zł. (23,9 proc.), w tem wy: 
datki szpitali 1.209.146zł.; do szpitali 
miejsk. miasto dużo dokłada, ponie” 
waż w dziela dochodów zostały po-| 
dane dochody szpitali w wysokości | 
tylko 233.392 zł.; 6) w dziale „porzą: | 
dak miasta”—1.177,737 ał. (19,3 pr.), , 
w tem wydatki na utrzymania bru- | 
ków i chodnikėw—642.000 ztot; na“ 

{ 

  
cšwietlenie miasta—124.300 zlot; па 
parki i plantacja—120.170 ztot, i na“ 
utrzymanie rynkėw—106.000 złot.; 7)! 
zarządu majątku miejsk.—166.385 zł. 
(2,7 proc.); 8) na oprocentowanie i 
spłatę pożyczak— 108.269 zł. (1,8 pr.), 
inne wydatki—9,475 złot. (0,1 proc.). 
Sumę wydatków nadzwyczajn. stano- 

;wi: 1) 400.000 zł na budowę chodni- 
ków z płyt cementowo « betonowych 
(40.000 metr.?), wydatki te zostały 
niesłusznie przez magistrat umiesz- 
czone między wydatkami zwyczajny- 
mi i dlatego my przenosimy je do 
wydatków nadzwyczajnych; 2) 566 686 
złot. na budowę nowych ulic i dróg; 
3) 65.000 zł. na nabycie nieruchomo 
ści na potrzebę szkolnictwa; 4) 6.000 
złot. na jednorazowy spis ludności. 

O przedsiębiorstwach miasta dają 
pewien pogląd liczby ich wydatków, 
oraz czysty dochód, używany przez     

| kierowinkiem | Kom. który był naj- 
trudniejszy. W dalszym ciągu zeznań 
śwładek charakteryzuje Tołpyhę, jako 
człowieka, który niczem specjalnie 
się nie wyróżnił, lecz któremu też 
nic z początku zarzucić nie było 
możne. Nłektóre postępki Tołpyby 
nie podobały się świadkowi i załama- 
ły zaufanie jego do oskarżonego. 

Tołpyho wciąż biadal / nad mar- 
nem uposaženiem policji i zaznaczal, 
że dlatego muszą być nadużycia. 
wiadka dochodziły słuchy, żę Urząd 

śledczy m. Wilna źbył całkowicie о- 
płacany przez klub Białoruski z ul. 
Ludwisarskiej. Tołpyho podobno zwra- 
cał się z żądaniami do kierowników 
kom. o dostarczenie różnych rzeczy, 
O pewnej wartości uzyskanej. W koń- 
cu swych zeznań, świadek na pyta- 
nie obrony opowiada o przyjęciach u 
Tolpyhy, gdzie był 3 razy. Mówi rów: 
nież o tem, że Pawłowicz często gry- 
wał w klubie Kupieckim w karty. 

Na tem kończy się zeznanie ko- 
misarza Rządu p. Wimbora, 

(Dalszy ciąg rozpraw dzisiaj.) 
a a ————————— > 

liczbie przedsiębiorstw znajdujemy w 
budżecie miasta: 

1) elektrownia miejska, której wy- 
datki stanowią 2.031.300 zł., natomiast 
zysku czystego daje 707.700 zł. 2) 
wodociąg wydatki — 223.800 zł. zysk 
208.700 zł., 3) kanalizacja wydatki — 
86.900 zł., zysk 225.100 zł., 4) rzeźnia 
miejska wydstki—94.700 zł, zysk — 
54.800 zł.; 5) targowiska wydatki — 
77,700 zł, 113.300 zł., 6) hale wydat- 
kl_— 53.100 zł, zysk — 38500 zł.; 
7) zptasa miejska wydatki 167.240 zł. 
zysk — 34,600. 8) tabor asenizacyj- 
ny wydatki — 41.850 zł. zysk 630 zł. 
9) tremwaje wydatki — 70.850 zło- 
tych zysk 1.150 zł; 10) dział zaku- 
pów na potrzeby miasta wydatki — 
280.000 zł. zysk. 1.000 zł. 

Jak również w liczbie przedsię- 
biorstw jest umieszczony wydział in- 
żynierji! wydział budowiany, wymie- 
nione wydziały wykonują roboty dla 
miasta i dochody których stanowią 
zwroty wydatków przez inne wydzia- 
ły miejskie. Obydwa te działy nie 
bokrywsją ze wspomnianych zwro« 
tów swych wydatków i wykazują 
niedobór w ogóinej sumy 2,711 zł. 

Z podanych wyżej liczb, dotyczą: 
cych przedsiębiorsw miejskich, wyni- 
ka, że przenoszą one miastu bardzo 
duże ryski. (i). 

TEATR POLSKI 
(gmack „Lutnia“. 

—————— 

Dziś 

„SZALONA LOLA“ 
operetka Hirsza. 

Q godz. 8.ej wiecz. 
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kinis ME 
diczyśnię na Wieki 

OBYWATELE! 

Dnia 4-go listopada rozpoczęło 
się doroczne święto młodzieży aka- 
demickiej — „IV-ty Tydzień Akade 
mika“, 

Terenem obchodu tego święta, 
które jest świętem wesela I radošci— | 
Jest cala nasza Rzeczpospolita — jak 
długa i szeroka. W najbliższych i 
najzapadlejszych nawet ośrodkach 
głuchej prowincji —- hasło pomocy 
akademikowi 
widzi pjoniera swej przysziej potęgi 
— rozbrzmiewa donośnie i czyn za 
sobą wiedzie. 

Wszyscy wiemy, że „takie zawsze 
Rzeczypospolite będą — jak ich mło- 
dzieży chowznie”. Pomóżmy wysił: 
kom twórczym młodzieży naszej, 
która nieraz głodno i chłodno pra- 
cuje nad przyszłością swoją — nad 
przyszłością Polski. 

„Tydzień Akademika” — jesttym 
okresem, który daje sposobność 
społeczeństwu żywo zająć się spra 
wami młodzieży akademickiej, infor: 
mować się o wszystkich przejawach 
jej życia, życia bujnego, życia pełne- 
go pracy i wysiłków. 

„Tydzień Akademika” — to okres 
ścisłego nawiązania kontaktu między 
Polską obecną,=a Polską przyszłości. 

Młodzież akademicka w tym „Ty: 
godniu” — wyjdzie do Was — nie 
z kwestą, żebraniną, karotą — a po- 
zwać Was pragnie i zapalić do swych 
licznych — świetnie zorganizowanych 
imprez, z których największą jest 
„Ilwielka ogėlnokrajowa Loterja Aka- 
demicka*. 

Popierajcie — akademika, popie- 
rejcie jego „Tydzień” — z tym go- 
rącym apelem zwraca się Rada Na- 
czelna pomocy młodzieży akademic- 
kiej 1 Komitety Wojewódzkie „Ty- 
godnia” do całego naszego społe 
czeństwa — pewne, że zew ich żywy 
a serdeczny oddźwięk znejdzie w 
całym kraju. 

Będą budowali Polskę — zbudu- 
jemy im domy! 

Rada Naczelna Pomocy 
Młodzieży Akademickiej 

I Komitet Tygodnia. 

   
   
   

  

   

  

   
   
   
   

    

   

     
   

  

   
   
   
   

  

   

    

   

  

   

  

   
   
   

  

   

    

   

  

   

      

   

    

   
   

      

   

— w którym Polska | 

Ni zebranie W sprawie tostru 
„Redata“, 

Wczoraj w godzinach między 84 
a 10:4 wieczorem odbyło się drugie | 
zebranie, w sprawie 
teatru Reduty, 

Zebranie zagaił p. mec, Klott, pro- 
ponując na przewodniczącego p. S€- 
natora Krzyżanowskiego, który na- 
stępnie powołał do prowadzenia pro* 
tokułu p. Łopsiewskiego. 

P. Klott zreferował działalność 

montu teatru na Pohulance 21 tys. zł. 
najlepiej się da uzyskać przez składki 
publiczne. 

W tym celu zaproponował w 
imieniu Komitetu rozpowszechnianie 
list składkowych, które mają być wy- 
pelaione do dania 18 b. m. poczem 
złożone u dyrektora Oddziału Banku 
Polskiego w Wilnie, p. Białasa, pie 
niądze żaś na rachunek Komitetu w 
Banku Spółek Zarobkowych. Wnio: 
sek ten przyjęto,jak również i wnio- 
sek zbierania składek także za po 
тоса weksli. 

Po krótkiej dyskusji nastąpiła 
10-0 minutowa przerwa, w czasie któ- 
rej odbyło się rozdawanie list skła- 
dek, których rozeszło się sporo. Po 
zostela reszta znajduje się u p. mec. 

Sumorokowej (Mickiewicza 22, m. 10), 
i otrzymywać je można w godz. od 
3 do 4-ej po poł. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
mec. Klott wyjaśnił sprawę niezwykle 
wysokiego czynszu, jakiego zażądali 
właściciele gmachu teatru na Pohu 
lance od kierownictwa Reduty, Tło: 
maczą się oni tem, że właśnie tyle 
wynoszą rniesięcznie podatki pań- 
stwowe, miejskie, asekuracja i inne 
wydatki, związane z utrzymaniem 
gmachu. Po pertraktacjach zgodzili 
się ma wpłacenie A conto całego 
czynszu za czas do końca b. r. 2000 
zł. (będzie należało się 5 tys. zł.) 
zaś w roku przyszłym także na pew- 
ne większe ustępstwa. 

Następnie przedyskutowano i przy 
jęto wniosek komitetu urządzenia 
dla szerszej publiczności wiecu in= 

! formacyjnego o Reducie, jej ideologii 
fl znaczeniu dla kultury Wilna i 
|wschodnich ziem Rzeczypospolitej. 
i Były tylko pewne różnice zdań po- 
-alędzy zebranymi, co do lokalu, w 
którym się ten wiec ma się odbyć, 

P. wice prezydent Łokucijewski 
zaproponował aby dla informowania 
publiczności о Reducie wyzyskać 
miedzielne poranki muzyczne—wnio* 
sek ten zyskał aprcbatę zebranych. 

W końcu na propozycję p. Oster- 
wy uchwalono udać się w najbliższą 
niedzielę do teatru na Pohulance, w 
celu obejrzenia stanu robót w tym 
gmachu. 

Na tem posiedzenie zakończone. 

(sk) 

Mompromiiacja p. Kołowni. 
Nie przebrzmiały jeszcze echa 

niefortunnych konfiskat prasy włleń- 
skiej przez p. Hołownię, świadczą: 
cych bardzo wymównie o jego zbyt 
niej gorliwości w podciąganiu pod 
art. dawnego kodeksu carskiego nie: 
winnych wzmianek, informujących 
społeczeństwo o wykryciu przestępstw 
antypaństwowych, mamy do zanoto- 
wania nowy fakt, rzucający jaskrawe 
Światło na tendancyjne zarządzenia 
p. Hołowni. 

Wczoraj został 
„Ekspress Wileński", za personalny 
atak na p. Hołownię w związku z 
aferą Hurczyne. 

Z faktu konfisksty wynika, iż p. 
Hołownia jest zwolennikiem ukrywa: 
nia wszelkich nadużyć przed społe: 
czeństwem, 

  
    

  

  

skoafiskowany 

Nie wolno wyjawiać nazwisk 
zbrodniarzy, nie wolno krytykować 
prokuratora — władza sama wie, co 
robi, społeczeństwo niema nic do 
adania. 

Rozkaz i koniecl,. 
Żadnej krytyki, urzędnik 

ma rację. 
Takie poglądy panowały 

iedy p. Hołownia zajmował 
rząd w carskiej Rosji. 

Pan Hołownia nie zrozumiał du- 
ha konstytucji polskiej i postępuje 
ak, jakby żył do tych czas w danych 
dobrych czasach", kiedy to pano- 

ł „bożej miłośtju My Nikołaj Wto- 

zawsze 

wtedy, 
wysoki 

ОЫО ЫО СЬ ЫЛ "RCI рн 

Niemiecka и „ОИ "re. 
sprzedaje rozmaite 

buwie bardzo TANIO 

  

uruchomienia | | Fałszywe pogłoski 

  

Obywatelskiego Komitetu uruchomie- | 
nia teatru „Reduta”*, stwierdzając, iż | 

| niezbędna suma do wykończenia re: | 

| Z kraju i 
Z całej Polski. 

w Gazecie 
Porannej. 

„Gazets Poranna Warszawska” po- 
jdała w jednym ze swoich numerów 
į* iadomość, 
j wypuszczony na wolność za wysoką 
/ kaucją. 

że Muraszko ma być 

Otóż, jak się dowiadujemy, 
pogłoska jest absolutnie nieprawdzi 
wą, gdyż ze strony obrony nie było 
rawet takiego wniosku. Pozatem, mo- 
tywy wyroku nie zostały jeszcze wcale 
ogłoszone, a do czasu ogłoszenia 
motywów wyroku nie może być wno- 
szone odwołanie do Sądu Apelacyj- 
nego. „Gazeta Poranna” zatem wys- 
szła tę wiadomość z palca, goniąc, 
jak zwykle, za banalnemi sensacjami. 

Proces Steigera. 

LWÓW, 4.XI. (Pat.). Podczas dzi- 
siejszej rozprawy przeciwko Steige- 
rowi, przesłuchiwano kandydata ad- 
wokatury Allernauda, który wysta- 
wił Steigerowi pochlebne świadectwo, 
jako dobremu sjoniście i człowieko- 
wi spokojnemu. 

policji Bronisława Łukomskiego. 

wał głównego świadka Pasternaków- 

chwili, gdy rzucił bombę, i w chwi- 
li aresztowania go. 

Świadek przesłuchał również Stei- | 
gera, który zeznawał przy inspekto= 
rze Sawickiim. Steiger wskazał, że za- 
machu dokonał Ukrainiec, gdy go 
zaś świadek zapytał, skąd wie o tem, 
Steigier oświadczył, że ukraińcy chcie= 
li pokazać, iż są tu również gospo- 
darzami, a nie goścmi, 

Następnie Steiger miał oświad- 
czyć, że Żydzi również mieszkają tu 
od 600 lat i nie uważają się za goś 

Z kolei przesłuchano inspektora | 
wia” | 

dek od pierwszej chwili przesłuchi:; 

nę, która stwierdziła z całą stanow” | 
czością, że nie myli się co do oso-| 
by sprawcy zamachu,że pamięta gow | 

  

zagranicy. 
ci, ale mają także coś do powiedze- | 
nies. Poczem skarżył się przed świad= ; 
kiem, w tonie bardzo podniecosym , 
na numerus clausus,z powodu któ 
rego miał jechać na studja do Wied: | 
nia. 

Przesłuchiwanie świadka +trwa da- 
lej. 

Z zagranicy. 
Nabożeństwo za Nieznanego 
Żołnierza Polskiego w Paryżu. 

PARYŻ 3.XI. (Pat) W kościele pol 
skim odbyło się tu uroczyste nabo- 
żeństwo w zmiązku ze złożeniem 
zwłok Nieznanago Żołnierza w Mau- 
zoleum w Warszawie. Nabożeńst- 
wo celsbrował arc. Cieplak. 

Na nabożeństwie byli obecni am- 
basador Chłapowski z małżonką oraz 
cały personel ambasady, komandor 
Świrski, gen. Rydz Smigły, oraz ba- 
wiący tu w przejeździe członkowie 
delegacji polskiej na kongres Mię 
dzyuarodowej Unji Parlamentarnej w 
Ameryce. 

  
| Ossendowski w Paryżu. 

PARYŻ. 3,XI. (Pat.). Bawi tu zaa- 
ny podróżnik polski i literat Ossen- 
owski z małżonką. Udaje się on w 

6 cio miesięczną podróż po Afryce 
środkowej. Zamierzona podróż Os 

| sendowskiego wzbudza wielkle zain- 
teresowanie w odpowiednich sferach 
francuskich. 

| Kondolencje czy gratulacje? 

Rzym. 3.Xil, (Pat.) W Forli zmar- 
ła teściowa Mussoliniego. 

Kto zastąpi gen. Saraillia 
w Syrji. 

PARYZ. 3.XI. (Pat). Jak się do 
wiaduje „Le Journai”, rząd nosi się 

|= zamiarem mianowania sen. Hanr. 

de Jouvenela nastęscą gen. Sarrail'a 
  

Dzis—Elžblety, Zacharjasza. 

Czwartek, Jutro— Leonarda W., Feliksa. 
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MIEJSKA. 
  

— Nowe ulgi podatkowe od 
lokali i zwolnienie bszrobotnych 
od podatku. Ministerstwo Dkarbu 
wydało rozporządzenie w sprawie ulg 
w państwowym podatku od lokali. 
Uigi te są następujące: Dla wszyst 

kich płatników państwowego podat- 
ku od lokali Ministerstwo Skarbu od- 
roczyło termin płatności tego podat- 
ku za IV kwartał 1925 r. do końca 
grudnia b. r. bez doiiczania odsetek 
za odroczenie. Stosownie do tego 
przesunięty zostaje termin płatności 
państwowego podatku od lokali za 
liil kwartał 26 r. o jeden miesiąc 
później t. j. na luty i maj 26 r. co 
do płatników którym wymierzono 
państwowy podatek od lokaii w mia- 
stach ponad 100.000 mieszkańców w 
sumie nje wyższej ponad 32 ał., w 
miastach ponad 25.000 mieszkańców 
w sumie nie wyzszej niż 24 zł. Po- 

ło, aby od takich płatników był po: 
brany państwowy podatek od lokali 
za Il półrocza 25 r. w wysokości !/4 
w terminie do końca grudnia 25 r. 
bez odsatek za odroczenie. Mato- 
miast */4 części wymierzonej podat- 
ku za ll połr. odroczono па czas 
późniejszy. Uigi te zostały wprowa- 
dzone dla szerokiego koła płataikow, 

gdyż obejmują mieszkania do 2 albo 
3-:h pokoi, Wreszcie gdy chodzi o 
bezrobotnych Ministerstwo Sxarbu 
zarządziło zwolnienie ich z urzędu 
od państwowego podatku od an 

zd). 
— lie przyniosia zbiórka na 

„Skarb Pracy Oświatowo-Kultu 
ralnėj“. Momuet zbiórki na rzecz 
„Skarbu Pracy Ošwietowo Kulturai- 
nej” podaje do publiczūėj wiado- 
mości, że kwesia w dniu 17, 18 paź- 
dziernika rb. zorganizowana w Wil- 
nie dała 362 zł. 46 gr., jeden złoty 
fałszywy, 20 centów włoskich i 20 
kopiejek iosyjskich. Koszta zbiórki 
wyniosły 29 ał. i 10 gr. 

Czysty dochóa w sumie 333 zł. 
36 gr. został przekazany na rachu- 
nek „Skarbu” w P. K. O. Nr. 5050 
29 października rb. 

OSOBISTE. 
— Przyjazd redaktora p. Or- 

licza. Wczoraj przybył do Wilna re 
daktor Michał Orlicz, znany na grun- 
cie wileńskim, jako krytyk teatralny 
j+.publicysta. Obecnie p. Orlicz kie 
ruje od kilku miesięcy z ramienia 
czynników oficjalaych pracami redak- 
cyjnemi nad wydaniem clbrzymiego   dzieła, pod tytułem „Polska Dzisiej- 
sza”, które drukowane równocześnie 

nadto Ministerstwo Skarbu zarządzi: ; 

KRONIKA. 
;,w językach: francuskim, angielskim 
ji oiernieckim, ma ukazać zagranicy 
| całe piękno i bogactwa odrodzonej 
| Rzeczypospolitej. 
i Wileńszczyzna znajdzie w tym 
fdziele specjalne wyróżnienie, i w 
įtym celu redaktor odwiedził osobiście 
| Wilao. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
  

— Polskie Towarzystwo Teozo- 
ficzne urządza w dniacn 6-go i 7 go 
b. m. dwa odczyty publiczne na te 
mata: „Czem jest śmierć" i „Naród 
w świetle Teozofji"*. Odczyty te wy 
głosi nie prezeska P. T. [. p. Wan- 
da Dynowska, jak pierwotnie poda 
weliśmy i jak było ogłoszone na afi 
szach, lecz znana już publiczności 
wileńskiej wybitna prelegentka i pra- 
cowniczka Tow. Teoz. i Związku 
Jutrzenki — p. Helena Potulicka. 

Sądzimy, że ze względu na wyso- 
ce interesującą treść filozoficzną 
oraz osobę prelegentki, która zdoła” 
ła juź sobie zasłużyć na uznanie 
miejscowej inteligencji — wspomnia- 
ne odczyty zgromadzą wszystkich, 
kogo zagadnienia życia duchowego 
i ewolucji, jak jednostek,tak i społe 
czeństw głębiej obchodzą. 

Obydwa odczyty odbędą się w 
sali Domu Oficera Polskiego (Mickie 
wicza 13). Początek punktualaie © 
godz. 7-ej wieczorem. 

B.lety w cenie 1, 2 i 3 zł. (mło 
dzież ucząca się 50 gr.), wcześniej 
do nabycia w cukierni „Świtezianka* 
(Mickiewicza 1) oraz w dni odczytów 
przy wejściu, 

— Ogólne zebranie Zw. Zaw. 
Drukarzy. W czwartek dnia 5 listo- 
pada odbędzie się w sali szkoły tań* 
ców Frosta (ul. Trocka 2) ogólne ze” 
branie Zw. Zaw. Drukarzy — na któ- 
tym wygłosi referet delegat Zarządu 
Giównego Związku p. Szczucki. 

Omawiane bądą sprawy organi- 
zacyjne. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

  

— Z Wydziału Sejmiku pow. 
Wileńsko-Trockiego. w dniu 3 b. 
m. odbyło się posiedzenie Wydziału 
Sejmiku pow. Wileńsko - Trockiego 
pod przewodnictwem starosty na po- 
wiat Wileńsko-Trocki p. Grabowskie- 
go. Na porządku dziennym znalazło 
się 26 spraw. Komisja jedrak wobec 
ogromnego nawału pracy i niemoź 
ności objęcia jedną sesją obrad 
wszystkich znajdujących się na po- 
rządku dziennym spraw, cały szereg 
kwestji odłożyła na następne posie- 
dzenie, załatwiając najważniejsze. Prze- 
dewszystkiem nastąpiło przyjęcie į 
podpisanie  protokułu posiedzenia 
Wydziału z 19.X 25r., następnie roz- 
patrzono dane z rozpisania konkursu 
na stanowisko lekarza rejonowego 
w Oikienikach i po sztzegółowam 
wyczerpaniu tej kwestji powołano na   
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Wyroby wełniane 
Kaftany 

| Kamizelki ! 
| Szale i 

Czapki 
| Rękawiczki l 

Pończochy 
| Skarpetki 
į Kalosze. 
! į poleca: į 

O. KAUICZ 
i Wilno — ul. Zamkowa 8, B 

telefon 939, 

ten urząd lek. Szwengrubena Mie- 
jczysławs. W dalszym ciągu przystą- 
piono do rozpatrywania sprawy za- 
brukowania miasteczka Ostrowca, 
gminy Worniańskiej i uchwalono ode 
powiednią sumę na delsze brukowa 
nie ulic Ostrowca wnieść do budźstu 
sejmikowego na rok 1926. Reklama 
cje administracji majątku Orniany w 
sprawie podatku wyrównawczego za 
1925 r. większością głosów ostatecz- 
nie odrzugono. (zd.) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Reduta „Tygodnia Akade- 
mika” rozpoczyna sezon zabaw te- 
gorocznych. Dobry humer nie za- 
leży od stanu posiadania. Precz z 
frakami, bojkotujemy lakiery, Byle 
dziurawe spodnie z dobrym smakiem 
ozdobić bibułką, byle gałgan kolo- 
rowy skomponować w całość dzi- 
wacznego, a zadziwiającego swą po- 
mysłowością i prostotą kostjumu, a 
nie więcej nie trzeba. 

W takiem otoczeniu wystarczy 
czasem strzęp barwnego papieru na 
codziennym ubraniu, ażeby już się 
czuć jak w smokingu, jak w jedwa- 
bisch, lepiej nawet; niema -obawy 
zniszczenia — tylko na jedną noc. 
Niema krochmalnego nastroju, wy* 
gorsowanych chomątów, niema pra- 
sowańej martwoty, karawaniarskich 
czarności. 

To święto swobody, barw i humo- 
rów odbędzie się w sal. Oficera Pol- 
skiego o godz. 4 wieczór w nie- 
dzielę dnia 8 listopada 1925 roku. 
Bilety po 4 zł. do nabycia w cukier- 
ni Śztrale, w restauracji „Warsza- 
wianka*, oraz w lokalu Bratniej Po: 
mocy ul. Wielka 24 taraże bilety 
akademickie po 3 zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Protest mieszkańców pow. 
Dzisnieńskiego w sprawie zwol: 
nienia insp. Szukiewicza. Kura- 
retotjum szkolae Okręgu Wileńskie- 
go zwolniło bez podania motywów b. 
inspektora szkół powszechnych pow. 
Dziśnieńskiego p. Szukiewicza, na 
jego zaś miejsce powołało insp. p. 
Sierakowskiego z Białej pod Krako- 
wem. Ponieważ jednak były inspsk- 
tor p. Szukiewicz cieszył się nadz- 
wyczajnem zaufaniem społeczeństwa 
w pow. Dzisnieńskim, dymisja jego 
była ogólną dla wszystkich niespo 
dzianką, wobec czego w obronie je- 
go stanęły zomitety rodzicielskie, о- 
pieki szkolne i szereg mieszkańców 
miasteczka Głębokie pod przewodnie- 
twem tamtejszego sędziego śledcze” 
go, które wysłały umotywowaną szcze” 
gółową petycję do Ministerstwa Oś 
wiaty, z prośbą o pozostawianie p. 
inspektora Szukiewicza na starym 
jego stanowisku. Jak się dowisduje- 
my w zwolnieniu p. Szukiewicza z 
zajmowanego stanowiska (działały ja- 
kieś zakulisowe ręce, (zd) 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Z działalności P. U. P, P. 
W ubiegłym tygodniu t.j. od dola 
26 ub. m. do dnia 31 ub- m, na awi- 
dencji Państwowego Urzędu pośred 
nictwa pracy zaajdowało się 2998 ro: 
botników bezrobotnych, z poprzed- 
niego tygodnia pozostało 3278 osób, 
wysłano kandydztów do pracy 28 iu, 
dano pracę 27 osobom, pozostaio 
wolnych miejsc 26, zaś bezrobotnych 
na ewidencji urzędu 1524. 

Bezrobotnych uprawnionych do 
pobierznia zasiłków z funduszu beze 
robocia jest 244 ch. (I) 

— Zapotrzebowanie  robotni- 
ków. Do Państwowego Urzędu Po- 
średnictwa Pracy wpłynęło zapotrze: 
bowanie na 4 majstrów do fabryki 
wyrobów forniru za granicę oraz na 
10 drwali na wyjazd w kraju. (I) 

— Zapotrzebowanie zagranicy 
na robotników zmniejsza się. w 
ubiegłym tygodniu Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy wydał tylko 2-wa 
zaświadczenia ma ulgowe przejszdy 
robotnikom udającym się na roboty 
za granicę. 

Dowodzi to, że zapotrzebowenie 
na robotników za granicę znacznie 
się zmniejszyło. (I) 

— Spis poszukujących pracy 
w Państw. Urz. Pośr. Pracy. Obec- 
nie na ewidencji Państwowego Urzę- 
du Pośrednictwa Pracy, zapisani są 
następujący bezrobotni, poszukujący 
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ргасу па wyjazd w kraju, 

10) nauczycieli 26; 11) biuralistów 
151; 12) techników 13; 13) subjektów 
handlowych 20 i innych 274 osoby. (1) 

  

a miano-; 
wicie: 1) slusarzy 47; 2) kowali 6, | 
3) elektromonterów 9; 4) drukarzy 16; , 
5) stolarzy 16; 6) cieśli 11; 7) szew- 
ców 19; 8) pracowników komunika- 
cyjnych 11; 9) oficjalistów rolnych 24; 
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z tem rozporządzeniem” ładunki o — ЧзНомате samobójstwa. Dn. którą po okazaniu pierwszej pomocy prze« £ kabi, wypada podkreślić, że przez cały czós 

) ., 3.Х! о g. 16 m. 45, na ul. Tad. Kościuszki slano-do szpltala sw. Jakóbe. Sprawcę za- | gry zachowywali się prowokacyjnie, a w 

większej wartości będą otaczane apei usiłowała pozbawić się życia przez wypicie trzymano i z aktami sklerowano do sędzie- szczególności p. Goldsztaub, który kilka 
cjalną opieką władz kolejowych, przy- 
tem przy pociągach z podobnemi 
ładunkami będzie powiększona obsa* 
da konduktorska. (zd) 

Z POŻARNICTWA 

— Ochotnicze straże ogniowe. | 
SPRAWY PODATKOWE. | Delegatura Rządu w dniu wczoraj- 

— Termin sciągania podatku 
drogowego. W dniu 15 b. m. mija 

ostateczny termin sciągania podatku 
drogowego w pow. Wileńsko-Troc- 
kim. Wydział Sejmiku wiele liczy na 
sumy, jakie z tego tytułu wpłyną do 

kasy sejmikowej, gdyż suma ta do- 
sięga liczby 96.000 zł, co w wielkim 
stopniu przyczyni się do polepszenia 
sprawy finansowej Wydziału (zd). 

SPRAWY ROLNE. 

— Zjazd rolniczy, Na terenie 
powiatu Wileńsko-Trockiego odbędzie 
się w połowie grudnia b. r. ególny 
zjazd rolniczy, który będzie miał za 
zadanie omówienie całego szeregu 
kwestji, związanych z uprawą roli, 
oraz poczynienie odpowiednich kro- 
ków u władz, dla zainteresowania się 
tychże dezyderatami sfery rolniczej. 

RUCH PRZEMYSŁOWY 

— Pomyślne objawy. Na pod- 
stawie danych, otrzymanych z Inspe- 
ktoratu Pracy 1 Biura Obwodowego 
Funduszu Bszrobocia zostały stwier- 
dzone na rynku pracy następujące 
zmiany, zaszłe w ciągu ostatniego 
tygodnia sprawozdawczego, a misno- 
wicie: została uruchomiona fabryka 
konserw „Sokensów” w Wilnie — 
która zatrudniła 17 tu bezrobotnych, 
przedsiębiorca budowlany Edward 
Lange, przyjął do pracy 82 robotni- 
ków, zaś takiż przedsiębiorca Kamie- 
nicki 30 robotników. Pracownia rę: 
kawiczek Apatowa w Wilnie przyjęła 
6 robotnic, Hygjeniczna Jadłodajnia 
7 rob. Ponadto zwiększyła się liość 
robotnik. w Pierwszej Polskiej Fabryce 
Tkaniny Drzewnej w Wilaie o 50 
osób, iw Zakładach Mozera w Nowo- 
Wilejce o 100 osób. (i). 

Z KOLEI. 

— Ochrona cennych ładunków 
kolejowych. Ministerstwo Kolei Že- 
laznych wydało rozporządzenie, w 
którem omawianą (est sprawa zabez- 
pieczenia ładunków wartościowych 

przed kradzieżą z pociągów. Zgodnie 

  

owoczesna 
ajtańsza 
ajprzyjemniejsza 
ajkrótsza 
ajwygodniejsza 
ajbezpieczniejsza 

TYLKO SAMOLOTAMI 

Polskiej Linji Lotniczej 
które kursują codziennie 

szym zatwierdziła nowe towarzystwa 
ochotniczych straży ogniowych w 
miejscowościach Jody, Łużki i Prozo- | 
roki — wszystkie na terenie powiatu | 
Święciańskiego. Członkowie wspom- 
nianych straży ogniowych rekrutują 
się przeważnie z miejscowych włoś- 
cian 1 mieszczan małych miasteczek, 
a organizacja ich jest wzorowana na ' 
organizacji straży w centralnych i za- 
chodnich województwach Rzeczypo- 
spolitej (zd) i 

_RÓŻNE. 
— Ulgi dla turystów zagranicz 

nych. Na ostatniem posiedzeniu 
międzyministerjalnej komisji turysty- 
cznej uznano za celowe nietylko 
rozwiniącie propagandy, w celu przy- 
ciągnięcia do Polski turystów zagra- 
nicznych, lecz również i ułatwienie 
przyjazdu do Polski przez udzielanie 
w konsulatach polskich ulgowych 
wiz turystycznych. Wizy te, które ko- 
sztować będą taniej i łatwiej będzie 
je uzyskać, wydawane będą jedynie 
członkom zagranicznych towarzystw 
turystycznych jadącym do Polski na 
pobyt, niedłuższy niż 6 tygodni. 

Poruszenie tej sprawy spowodo* 
wane jest zażaleniami czeskich i 
austryjackich turystów na napotyka- 
ne w konsulatach pojskich trudności | 
przy uzyskiwaniu wiz wjazdowych do ; 
Polski. 

Ministerstwo Robót Publicznych 
poleciło, w związku z powyższą opinją 
komisji międzyministerjalnej, opraco 
wanie odpowiednich wniosków dla ; 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Chodzi o to aby zainteresowani 
mogli korzystać z owych wiz tury- 
stycznych już w 1926 roku. (I) 

WYPĄDKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwo artysty wi- 
leńskiego. Wczoraj około godz. 6-tej 
rano w hotelu Ermitaż przy ul. Bi 
skupiej 12 odebrał sobie życie przez 
powieszenie artysta teatru „Lutnia“ 
Z:remba. Przyczyna tego desperac- 
kiego kroku nieznana. 

  

DO 

Gdańska, Lwowa, 

Krakowai Wiednia 

INFORMACJE: 
WARSZAWA: Żarząd, Nowy-Świat Nr. 24 tel. 900. 

Lotnisko, ul. Topolowa s 8-50. 
KRAKÓW: Ekspozytura P. L. L. 

ul. Św. Anny Nr. 4 u: „Bł 
L W Ó W: Ekspozytura P. L. L. 

‚ Hotel George'a A 6 10. 
GDAŃSK: Zastępstwo P. L. L. na, 

„ Lotnisko Wrzeszcz »/ 415 31. nia 
W1EDEŃ: Zastępstwo P. L. L. 

Wiedeń |, Tegetthof „ 72-5-75. 

| rai 1 

Czy wiecie dlaczego towary zagraniczne 
mają wielki zbyt? Bo są mocno reklamowane. 
lepszą reklamą szybka dostawa? Który kupiec będzie kładł pienią 
dze w zagraniczne zamówienia, jeśli w kraju dziś zamówiony towar 
jutro będzie miał w swoim składzie? 

Sprobójcie i przekonajcie się, że korzystając z poczty lotniczej 
I przesyłek lotniczych wzmożecie obrót towarów krajowych. 

Polska Linja Lotnicze, podejmując propsgandę w tym celu, 
oświadcza, że chętnie dla przekonania niewiernych przewiezie zu- 
pełnie darmo 100 przesyłek towarowych z Warszawy dla kupców 
w Gdańsku, Lwowie, Krakowie i Wiedniu. Każda firma ma zatem 
możność nadania jednej przesyłki w każdym kierunku bezpłatnie. | będziesz ogłaszał się w najwięcej rczpo- Pa WREN 

jedna Praa8y < aa wszechnionym dzienniku, jakim jest: „Kurjer m. 2, od godz. 15 tej do 
INFORMACJE: Wileński”, 

Warszawa—Nowy Świat Nr 24, telefony: 9-00, 19.88 I 8 50. 

AAA UNI OT II I o T I PCZTZ ZOE | X 
Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemystowcom 

poleca 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska.1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokłądnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

ka, 

Czy nie jest naj 

jen 

> 
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p 
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się 

śl. Grabowskiego   

esencji octowej 20 letnia Bakuć Antonina, 
| zam. Antokolska 121. Desperatkę odwiezio- 
j no do szpitala sw. Jakóba. Powód targnię- 
f cie się na życie — fałszywe oskarżenie o 
| kradzież. 
i — Strejk. Dn. 3.XI wybucht strejk ro 
botników rzežniczych na tle ekonomicz- 

| nem. Przebieg strejku dotychczas spokojny. 
— Dn. 3X! w przedsięb. „Futodor”, 

Wiłkomierska 5, wybuchł strejk sz. ferėw i 
innych zatrudnionych w tym przedsięb. ro 

botników. Ogółem strejkuje 19 osób. Po" 

wód strejku—solidaryzowanie się z Innymi 
tego rodzaju przedsiębiorstwami. Przebieg 
spokojny. 

— Pobicie. Dn. 3.X1 o g. 20 na ul 

Wodociągowej pobili się wzajamnie Woj- 

clechowicz Władysław ! Rakowski Józef. 
Pogotowie Ratunkowe obydwu dotkliwie 

pobitych edwiozło do szpitala żydowskiego. 

— Zatrzymanie. Dn. 3X! o g. 13, 

zatrzymano Kwiatkowskiego Michała za pa 

serstwo skradzionej walizki. Dochodzenie 

w toku. 
— Dn. 3.X1 o g. 21 zatrzymano Krasno- 

piorowa Mikołaja bez stałego miejscą za- 
mieszkania. Dochodzenie w toku. 

— Pożar. Dn. 8.Х! о g. 6 m. 30 w 
mieszkaniu Frankielsztejna przy ul. Kalwa- 

ryjskiej 78, od zbytnio nagrzanego komina 

zapaliła się ściana. Przybyła straż ogniowa 

pożer zlikwidowała w ciągu 20 minut Stra- 

ty nieustalone. 

— Kradzieże. Dn. 38.X! o g. 21, Gołb 
Mowsza zam. Wiwulsklego 16 I Lezarow 

Chaim—-Piłsudskiego 2, dokonali kradzieży 

jednej skrzyni wódki, wart. 200 zł. i 400 zł. 

gotówką ze sklepu przy ul Zawalnej 27, 
na szkodę Baranowskiego Eljasza. zam. Ja- 

go sledczego. < BD 
— W nocy z 31.X na 1.XI r b. nagle 

zmarł powracając z Wilna do Niemenczyna 
Podlipski Ignacy, zastępca wójta gm. Nie- 
meńczyńskiej Zachodzi przypuszczenie, że 
śmierć nastąpiła wskutek nadmiernego u- 
życia alkohoiu Trupa zabezpieczono. 

— W dn. 20 b m. o godz. 18, w maj. 
Wobozuny, gm. Rudomińskiej, otruła się 
esencją octową robotnica Łozoszczówna 
Olga. Przyczyny samobójstwa narazie nie 
ustalono, 

— Pożar. W dn. 28.X rb. o g. 13, spa- 
liła się stodoła z tegorocznemi zbiorami i 
Inwentarzem martwym Bejnarowicza Jara, 
zam. we ws! Szaszki, gm. Dryświackiej. 
Straty wynoszą—2.000 zł. Zachodzi przy- 
puszczenie, że pożar wybuchł wskutek pod- 
palenia. 

  

      

Teatr | muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Pełna hu- 

moru i zabawnych sytuscji melodyjna ope- 
retka Hirsza „Szalona Lola", graną będzie 
tylko dziś | jutro, z udziałem M. Bańkow- 
skiej, J. Kozłowskiej, Z Kosińskiej, L. Sem- 
polińskiego, B. Horskiego, B. Witowskiego 
i inn., poczem zejdzie z repertueru, ustę 
pvjac miejsca głosnej operetce Ennem'a 
„Królowa Monmartre”, odznaczającej się 
oryginalną muzyką i pomysłowem ujęciem 
tematu 

Do operetki tej przygotowuje się nowa 
wystawa. Reżyserję prowadzi L. Sempoliń* 
ski. Produkcje baletowe przygotowuje ba» 
letmistrz F. Bańkowski. 

razy padając umyślnie pod bramką Wiiji 
krzyczał, że go |uż „zabili” Wskutek tego 
sędzia Sznejder, który wogóle niema naj- 
mniejszego pojęcia o grze, zasygnalizował 
2 razy „jedenastkę”, nie wykorzystaną, ani 
razu 

Ze zwycięskiej drużyny na wyróżnienie 
zasługują: Nikołajew, Missluro i Kęszycki, 
w zwyciężonej: Zejdel 1 jak zwykle Birn= 
bach, który też był najlepszy na boisku. 

W niedzielę 1 bm. o g. 1 pop. na bol- 
sku 6 pp. leg. odbyły się rewanżowe zawo- 
dy pomiędzy „Wiiją” a „Makabi” z wyni= 
kiem 1:1. 

Napewno zbudziło to ździwienie I wy- 
wołało zapytania—co to znaczy. Po tak ła- 
dnem sobotniem zwycięstwie wynik nieroz- 
strzygnięty? Otóż Wilja zlekceważyła rewanż 
i wystąpiła nietylko bez Makuwskiego, Grzę- 
dzielskiego, a nawet bez Kaswinera, Berna- 
towicza | Ksoka, których zastąpiła swemi 
pupilami. Dlatego też i osiągnęła wynik nie 
rozstrzygnięty, a nawet o mało co nie uje- 
mny, ponieważ przez cały czas gra toczyła 
się na połowie Wilji I tylko brak strzelcó v 
w Makabi nie pozwolił przechylić szali zwy* 
cięstwa na jej stronę. 

Do przerwy Wilja prowadziła 1:0, któ- 
rą to bramkę uzyskał p. Nikołajew z odle- 
głości 20 metr. strz-iając b. ładnie w prawy 
róg. Po przerwie Makabi wyrównała przez 
pr. łącznika. Sędziował p. Sudnik. Ciekawe, 
czy p. S. o tem nie wie, że graczy, kiórzy 
używają w grze pięści, momentalnie się 
usuwa z boiska? To mianowicie czynili gra- 
cze z Makabli pod bramką Wilji, na co p. 
sędzia wcale nie reagował. (I) 

  

  

    

  

[KSIĘGARNIA 

DO SPRZEDANIA 

Informacje w Księgarni Stowarzyszenia Nau: 

  

60 jest dźwignią handlu! 
kupiec angielski, Peter |. Stevens, który po- 

wodzenie 
anonsowaniu się w 86 dziennikach angiel- 

skich. Gdy mu zarzuceli przyjaciele i rodzi- 

zdawna wyrobioną markę, odpowiedział do 

świadczony kupiec: Zaprzestanę ogłaszać swe 

przedsiębiorstwo, gdy: 

a na świecie nie będzie ani jednego człowie- 

moje wyroby są najlepsze i najtańsze. 

dający ogłoszeń do gazet, meją większą kli- 

świadczeniach całego Życia. 

wdzięczających swe mienie stałej reklamie. 

JI NK JIE ООО ЛОНО 25 

WOBOGODOBOGOGOGÓK 
POPIERAJCIE L.O.P.P. 

glellońska 7. Sprawcy zatrzymani. 
— Dn. 8.XI o g. 18 Stere Rywie, zam. Giełda warszawska Operetkę prowadzić będzie utalento- 

wany kapelmistrz W. Szczepański. Premje- 

  
  

  

  
     

          

    

     
      

      

  

       

      

    
       

   
   

   
   

    

  

    

: ki 10, skrad do- i s 

pra Stovackieso JO, "30 lol o | [f zapowledziarą zostala na sobolę naj. jz d, 4—X 25 r, Gielda pieniężna 
— Dn. 30.X Brasławska Zofja, zam. Po- aa sprzedaż kupno 

leska 18, skradła z otwartej szuflady stcli- = a UA 27,21 27,36 27,23 

ka sublokatorowi swemu Zarnisowi Macie- Dolary Ga 6,04 6,00 

jowi 31 zł. Dochodzenie w toku. Holandja 24187/21 — 242,48 241,27 

— Dn. 3.XI o 12 min. 30. z niezam- Ze sportu. |! Londyn 29,13 29,20 29,06 
kniętego mieszkania Rzepko Zofji, zam. ; Nowy York 5,98 6,00 5,96 

Wileńska nr. 31 — nieznajoma cyganka Wilja—Makabl 3: 1 (0: 0) | Paryż 24,35 24,42 24,79 

skradła pościel wart. 200 zł. ? Praga 17,824/2 17,87 17,78 

— Dn. 8X o godz. nieustal, Pletrad: gp, Aa aoi па ajsku a ędoy Wiedeń _ 8475 8496 | 8454 
| kowi Władysławowi, zam. w Tryncpolų teini Ark ini YE |. pomiędzy | włochy 23,7T%/ą 22,83 23,72 

| skradziono ubranie wart. 94 zł. Wi ja c aka aka bl 22 «ai Szwajcarja 115,90 116,19 115,61 

|  — Dn. З. о g. Il m. 20, Bogdano- 3, ostatniej porażki wystawiła swój najlepa | Stockholm 160,70 161,10 _ 160,30 

|wicz Józef, zam. przy ul. Dobrej Rauy 5, Szy skład Niestet jednak dE | Kopenhaga 146.53 146,89 146,14 
| zameldował, że skradzioną mu przed 6 ty- he o 2 ch nejle aE ch raćz tego składu i Funty ang. 25,25 25,32 25,19 

| godniami uprząż poznał u Wiktorji Zacha- Madowski I Grzędzielski STAC 552 jść | Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
rewicz, zam. przy ul. Dolnej 46, Zachare: „a boisko, @ przecież obaj I kainai ч 15 proc. poż. konwers. 48,50 

wicza zatrzymano. kładzi del tiko Ai 9 80/0 proc. Poż. konwers. 70 

į" — Dn. ŠXI o g. 11 m. 45 z lasu Alek: to ną, le | Jeżeli tylko atekceważyli zawody: | Poż. kolej. | 85—80—85 
| sandrowicza Antoniego, Pośpieszka—skra- ARA Go do PE I i ai E €' | Pożyczka zł. 39468 
dziono 8 szt. sosen nieustalonej wartości. = & 5 i 45 A y оЕЙ ; Pož. dolar. 66,75 

Gdy ie Prey: narz sa rt? zin | 4/sf/o listy z. T.Kred, Z. przed. 15,25—15,00 ” jo, « 

Ма prowincji. przewagi Wilja nie potrafiła wykorzystać w j Ab WIZ ZAS 10 14,15 
szeregu b. korzystnych dla niej sytuacyj, 6%0 obli acje BŁ 15 | 16 TŻ 9,20 

— Napad. W dniu I bm. o g. 15 na dla tego też do przerwy nie było żadnego g A * * 
P g 

  

wyniku. Po przerwie kpt. drużyny przestawił drodze między wsią Swobodą a Nową Wsią, 
szczęśliwie Ksoka li na pr. skrzydło, a Ma» | gm. Dokszyckiej 2 uzbrojonych osobni«ów 

napadło na Wojciechowicza Józefa, zam. cklewicza na łącznika, ponieważ ten ostat- 

w N. Wsi, którego odprowadzili do lasu i ni nie mógł „scentrować” ani jednej pił 

przytrzymali tam około 2-ch godzin, jedno- czego dowodem były jego 2 bramki b. ła 

cześnie rabując mu kożuch i spodnie. 1 nie strzelone. Trzecią bramkę, nejładniejsz 
| Pościg zarządzono. tego dnia, uzyskał Kęszycki z podania N 

1 — W dniu 31.X r. b. o gedz. 24 Zary- kolajewa. 

nowski Władysław, zam. w N. Wijejce zadał Makabi zdobyła bramkę honorową przeł 

ciężkie uszkodzenie ciała Kraczkowskiej Zejdia, który sam nie wiedział, w jaki sp 

Zofjl, zam. tamże przy ul. Wileńskiej 4, sób mu to się zdarzyło. Co do graczy M 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. D Olsejko 
gardła I nosę: 
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Majętność rycerska 
okolicy Księstwa poznański 
2000 mórg magdeburskich 
buraczanej i żytniej ziemi, 
jednych rękach z bardzo 
mesywnemi budynkami, i 
parku, żywym i martwym 
rzem. 200 mórg lasu dębo 
snowego (od 25 do 50 lat), 
łąk, 35 mórg zarybnionej 
szta pod rługiem, po 20 zł 
Zaliczki 150,000: zł, reszta 
lata po 8 proc. Z prześlicz 
waniem. Komunikacja do 
dwa dworce kolejowe n 
linji. Oferty pod Nr. 1 
restante Książ Pozna 

OGŁOSZE 
Zarzad Komitetu Wojewódzki. 

Ligi Obrony Powietrznej Państwa (L) 
sza wszystkich, którzy bezpośredni 
Komitetu Woj. Ligi O. P.P. w WL 
rozsprzedaży bilety loteryjne, loterji 
wódzkiego Wileńskiego L O. P. P. 
sprzedanych b letów, grzbietów rozs 
żeczek biletowych, oraz o wplaceni 
sprzedaży pleniędzy do Sekretar 
Wilno, ul. Wieika 34 najpóźniej do 

Sekretarjat czynny codzlennį 
niedziei I świąt od godziny 9—'5. 

Zarząd Komite 
Wojewódzki: 

Wilno, dnia 3 listopada 1925 r. 

EE 

Tani 
do sprzedania 60 koone, 
auto ameryk. w b. dobry 

   

   wraz 1 duiełom materjałów piśmiennych 
w dużem powiatowem mieście 

    

   

   na b. dogodnych warunkach. 
      

czycielstwa Polskiego w Wilnie. 

   

   Ц 
Na to pytanie odpowiada došwiadczony     

swej firmy zawdzięcza stałemu 

iż zawiele pieniędzy wydaje na oglosze- 

w pismach, zwłaszcza, że firma jego ma 

1) ludzkość przestanie się rozmnażać, 

któryby nie wiedział o istnieniu mej firmy. | 

2) gdy zdołam przekonać każdego, że 

3) gdy się przekonam, iż kupcy nie 

telę odemnie. 
4) gdy tak zgłupieję, że zapomnę o do-      

    

   
   

5) gdy nie będę widział bogaczy, za* 

Tylko wtedy osiągniesz skutek jeżeli 

* 
Ж 
* 
Ж 
ж 
Ж 
* KKK Kk K KKK 

ZAKŁAD KRAWIEC<I x ( ją | ° | 

STANISŁAWA PUSZĄ Ś| UIJENIONNĄ | Pol 
w Wilnie S-to Jańska 9 (wejście z dziedzińca) gy я; 

ZR Ihnatowicza | 
Przyjmuje obstalunki w zakres 54 (ki pcaniji 

krawiectwa wchodzące. 

Wykonania szybkie i solidne. 
Ceny konkurencyjne. 

3X | cudownie szybko dzia- 
ła na wybielenie i 

wydelikacenie twarzy 

jakoteż usuwa wszel- 

kie plamy i piegi bez 

powrotnie. 

„L 

il. 1   
  

Wyranete w :miasią wamalwiniaicioii Anai Botorawi="   

 


