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Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

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

leūskiego* miešci się przy Blurze Reklamowym S. Grabowskle- 

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

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 5, Prenumeratę 

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

piera W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 

i wszystkie biura reklamowe w kraju I zagranicą. 

Cena ogłoszeń: 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. Termińy druku mogą 

| być przez administrację zmieniane dowolnie. | 

T K R BS S SU ANNSOTNA O. WERONA WK GODOWY OCZ WODY RZDYTTTWWPONAAOZAEZUCZKA 2 

Popierając „Tydzieh Akademika“, umożliwisz: wybudówanie potrzebnej ilości domów i sanatorjów akademickich, z któ- 

rych korzystać będą Twoje dzieci i wnuki, przygotowując się gruntownie w odpowiednich warunkach do. przyszłej służby 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

„Także bezimienni”. 
Prowadzone 1 końcem paždzier- Hallersa" przenika w czało prakurė- 
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Wiadomości polityce. | 
Rakoxskij udzielił 7 

    

Marszalek Jozef Pilsudski w Wilnie. 
Wczoraj reno przybył do Wilna Marszałek Józef Piłsudski. 

nika w Sejmie debaty nad gospodarką tora Hurczyna, gromi na sali sądo- 

poszczególnych ministerstw, w szcze” wej przestępstwo defraudacji, żądając 

gólności dotyczące Ministerstwa Ko- | dla winnych surowej kary, sam zaś 

lei ujawniły społeczeństwu, że po* w przystępstwie szału użycie, kradnie 

  

sisdamy cały szereg bezimiennych i 

nieuchwytnych bohaterów, nieuznają- 

cych „prawa cudzej własności". 

- Jakżesz odmienne typy tworzą ci 

' nieznani, od „Tych* co bezimiennie 

ginęli za Ojczyznę; jedni ginęli za 

wolność narodu, w kieszeniach dru- 

gich ginie podstawa państwa — mil- 

jony złotych. / 

Tych bezimiennych z szeregów 

armji rozbójniczej, walczącej z uczci- 

wością, pierwszy uczcił przed Sej- 

mem na spowiedzi publicznej za 

grzechy Emkaonowe p. minister Tysz- 

ka, wyznając szczerze o rozkradzeniu 

i zmarnotrawieniu z budżetu kolejo- 

wego okrągłej sumki 200 miljonów 

złotych i dzięki tylko jego rozumnej 

| gospodarce budżet ten nmie został w 

całości rozkradziony. 

W wojskowości, wskutęk niesu- 

miennej gospodarki licznych jedno- 

stek, skarb państwa poniósł stratę 

150 miljonów złotych. Jakiż to pocia- 
szający objaw, świadczący o mniej- 

szym apetycie na dobro publiczne w 

tej gałęzi administracji państwowej. 

Całe szczęście dla państwa, to 

posiadanie „Kontroli Państwowej”, 

która zawsze jest w możności stwier- 

dzić „post factum”, ile miljonów 

roztrwoniono z kas skarbowych przez 

nieznanych złodziei. 

O ile we wszystkich iastytucjach 

państwowych przyjmie się podobną 

gospodarkę, jak obecnie w pewnych 
urzędach kolejowych i wojskowych, 

nie będzie to w cale zadziwiające, 

gdy za okrągły roczek usłyszymy z 

trybuny sejmowej oświadczenie przed» 

stawiciela Najwyższej Kontroli Pań- 

stwowej podobnej treści: „na jeden   miljard dwieście miljonów złotych 
budżetu całego państwa, rozgrabio- | 
no jeden miljard sto dziewięćdziesiąt | 
dziewięć miljonów i dziewięćset dzie” / 
więćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, | 
lecz usilnera staraniem Kontroli Pań- | 
stwowej, udało się ocalić pozostałe 
tysiąc złotych przed zachłannością 

„korsarzy rządowych”. ! 

Kradnie stróż prawa — prokura- 

tor Hurczyn, trwoniąc w ciągu kilku* 

letnim 60,000 złotych z kasy sądo- 

wej, o czem dowiadujemy się, bez 

jakiegokolwiek udziału w tym odkry- 

ciu Kontroli Państwowej. 

We Lwowie kasjer stacyjny w ter- | 

minie kilkumiesięcznym  defrauduje 

150,000 zł., lecz i tu znów  zrządze- 

niem przypadku malwersacja ta wy» 

chodzi na wierzch bez interwencji 
w tym odkryciu organów kontrole 
nych. ' } 

Na tysiące wypadków marnotra: 

wienia pieniędzy rządowych, są to 

jednak dwa wypadki ujawniejące ich 

faktycznych bohaterów i, jakby dla 

większej ironji jednym z tych okazał 

się „prokurator”. ` 

Duch scenicznego „Prokuratora 

depozyty pieniężne, pozostające pod 

jego pieczą. 
- Czegoż to wszystko dowodzi? 
Zaniku poczucia prawa cudzej 

własności wśród licznej rzeszy pra: 

cowników piastujących urzędy pań- 

stwowe i publiczne, następnie usta- 

la przekonanie o lichej konstrukcji 

aparatów biurokratycznych jeżeli moż- 

na w nich grabić bezkarnie przez 

szereg lat własność państwową i ci 

specjalni grabarze pozostają „bez- 

imiennymi*. 
Dla opisania tej rodzimej „Arsen- 

Lupinjady“ potrzeba genjalnego pió: 

ra i zdolnego ze wszelkimi szczegóła- 

mi odtworzyć plastycznie klęskę na 

szych „Sherlockėw“. 

Bladą, lecz wywołującą na twa- 

rzach słuchaczów rumieniec przera- 

żenia była w Sejrnie obrona p. mi- 

nistra Tyszki, rozwoju kolejnictwa 

pod jego rządami w szczególności na 

temat potwornych grabieży cudzej 

własności. 
Minister, dopuszczający za swych 

rądów do rozrostu polipa korupcji i 
złodziejstwa, staje przed wybrańcami 
narodu, by jak Piłat obmyć ręce z 

odpowiedzialności za kierownictwo 

powierzonego mu resortu służby pań- 

stwowej. | 
To nie ja rządziłem, rzecze p. mi- 

nister. To Eberhardt, w końcu Su- 

chantk i Paszkowski. Ci zaś, znajdą 

winnych na mniejszych stanowiskach, 

tak, że w końcu starym zwyczajem 

„kozłem ofiarnym* za działalność 

Ministerstwa Kolei pozostanie zawsze 

ten przysłowiowy „zwrotniczy”. 

Na to, by utrzymywać urząd dla 

prowadzenia statystyki kradzieży i 

marnotrawienia dobra państwowego, 

jakim faktycznie, co do obecnej swej 

działalności jest Kontrola Państwowa, 

Państwo Polskie jest stanowczo za 

biedne. \ 
Wobec takich smutnych rezulta-   tów gospodarki w różnych działach 

' administracji państwowej, należy za- |informacyj o przyczynach ustąpienia gubernatora kłajp 

pytać, co robiły wówczas te liczne 

organy kontrolne, gdy žniwiarze cu- | 

plony oszczędności całego narodu 

do własnych kieszeni? ! 
Dotychczasowa działalność naszej : 

biurokracji, wymaga ufundowania 
w stolicy płyty „nieznanego złodzieja : 

mienia państwowego”, B. 
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„SZALONA LOLA* 
operetka Hirsza. 

O godz. 8 ej wiecz. 

    

W sobotę 7 listopadą 
Ч po raz p'erwszy 

„Cnotliwa Zuzanna” 
operełka Ailbeita,   _w kierunku rozbrojenia, jednakże 

Pobyt Mzrszałka w Wilni: potrwa kilka dni. 

  

Mer Kadlensti 0 ОММО gin 
Wywiad prasowy. 

(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Wobec bałamutnych informacyj o przebiegu rokowań w Lugano, po 

dawanych przez prasę litewską, min. Wasilewski w wywiadzie prasowym 

oświadczył co następuje: 
Podczas rokowań w Lugano ujawniło się, że delegacja litewska za- 

chowywałą się z daleko większą powściągliwością, aniżeli w Kopenhadze, 

usiłując między innemi przekonać delegację polską, że sprawa kominikacji 

kolejowej nie jest integralną częścią kwestyj, stanowiących zagadnienie 

spławu Niemnem do Kłajpedy. : 

Oczywiście nie mogliśmy się na to zgodzić, tembardziej, że nie od- 

powiada to ani stanowisku, zajmowanemu przez konferencję ambasado: 

rów (w notach z 2 czerwca 1924 r. i późniejszych), ani też przez komitet 

tranzytowy Ligi Narodów. : 
Odmowa delegacji litewskiej rozpoczęcia dyskusji w sprawie urucho- 

mienia kolei zaprzecza ogólnym tendencjom, panującym obecnie w Euro: 

pie, a zmierzejącym do zlikwidowania ciężkich pozostałości i chaosu, Spo- 

wodowanego przez wojnę. W ten sposób Litwini godzą przedewszystkiem 

we własny interes. . 
Przedstawiciel rządu litewskiego wysuwa oryginalne oskarżenie, że 

„dążyliśmy do utrwalenia normalnych stosunków między Polską a Litwą”. 

Istotnie zasadniczą tendencją rządu polskiego jest dążenie do osta: 

tecznego nowa stosunków polsko litewskich i tego bynajmniej się 

nie wypieramy, chodzi nam bowiem szczerze o pacyfikację wschodu Euro- 

py. Że Litwini zajmują wręcz odmienne stanowisko, nad tem możemy 

tylko ubolewać. | * 
W końcu podnieść należy, że z protokółu końcowego posiedzenia 

plefarnego konferencji w Lugano, bynajmniej nie wynika, jak to przedsta- 

wia strona litewska, że rokowania w sprawie splawu na Niemnie zostaną 

ostatecznie zerwane. ® 
Protokół ten mówi przeciwnie, że wobec niemożności dyskutowania 

nad kwestją komunikacji kolejowej „obie delegacje zadecydowały zrefero- 
wać swym rządom sytuację, w ten sposób powstałą”. 

Niewątpliwie, że rokowania zostaną wcześniej, czy później podjęte, 

gdyż wymaga tego interes całego dorzecza Niemna, przedewszystkiem zaś 

jego ujścia wskutek dotychczasowej polityki litewskiej w Kłajpedzie”, 

p оао ОННООО НОНЕ нРнтриЕсонне3 

Ostatki likwidacji polsko-sawieckich 
sporėw granicznych. 

(Telefonem od własnego korespondenta = Warszawy). - 

  

Rząd sowiecki zawiadomił Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że wy- 

dał zarządzenie, w sprawie natychmiastowego przystąpienia do zwrotu, 

względnie wymiany z władzami  polskiemi koni i wogóle przedmiotów za- 

branych przez pograniczne władze sowieckie. : ы 
Wobec powyższego poszczególne urzędy wojewódzkie na Kresach 

otrzymają wkrótce odpowiednie pclecenia od władz ministerjalnych. 

Z nn 

Ustąpienie litewskiego gubernatora 

| w Kilajpedzie. 
GDANSK, 5.XI (Pat.) „Danziger Ztg" donosząc o ustąpieniu guberna: 

tora Kiajpedy Budrysa, zaznacze, že dotychczas niema jeszcze miarodajnych 

szczając jedaak, że pozostaje ono w związku z wynikierm wyborów do sej 

miku kłajpedzkiego. 

! Stanowisko, jakie zajął Budrys po tych wyborach nie znalazło aproba * 

„dzych łanów w pełnym zapale kośili („ rzadu centralnego, wobec czego gubernator kłajpedzki, nie chcąc przyj 

mować na siebie odpowiedzialności za dalszy rozwój stosunków w Kłajpe- 

dzie, ustąpił z zajmowanego stanowiska. | 

: Kto po nim nastąpi.. 
KLAJPEDA, 5.XI (Pat). Wbrew informacjom niemieckiej „Memeler 

Ztg” donoszą, ze sfer miarodajnych, że pogłoski © dymisji gubernatora 

Budrysa są niezgodne z prawdą. 

Natomiast „Memeler Dampfboot" donosi, że dymisja Budrysa została 

już przyjęta i że na jego miejsce ma być mianowany Gabrys. 

Również krążą pogłoski o kandydaturze Pusyckisa i Szylisa, byłego 

konsula litewskiego w Kłajpedzie. 
-—————————————————— CZ O) 

Raport marsz. Focha. 

Niemcy się rozbrajają. | 

PARYŽ, 5.XI. (Pat.). Marszałek Foch odczytał na posiedzeniu Konfe- 

rencji Ambasadorów, odbytem w dniu 4 b. m. sprawozdanie międzysojusz- 

niczego kornitetu wojskowego, w sprawie rozbrojenia Niemiec. Sprawozda- 

nie to jest krótkie i stwierdza, że Niemcy czynią istosnie wielkie wysiłki 

kilka spraw nłe jest jeszcze załatwionych, 
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1 52Кб@ przeciwko porozumieniu an- 

edzkiego, przypu- | 

  

Rakowskij © przedstawicielowi Dal- 
wne. ly Herald wywiadu, w 

sowieckich. Którym oświadczył, że 
gdyby stosunki: angiel- 

sko sowieckie były normalne i gdy- 
by znaczna część prasy angielskiej 
nie traktowała Rosji, jako wroga cy* 
wilizacji, to wówczas opinja publicz- 
na w Rosji mogłaby oceniać w spo- 
sób bardziej spokojny wyniki konfa- 
rencji w Locarno. 

Część narodu angielskiego uwa- 
ża Rosję za kraj bezprawia, który na- 
l ży izolować i widzi w krajach są- 
siadujacych z Rosją punkt wyjścia dla 
ewentualnej akcji dyplometyczno go- 
ha". przeciwko Rosji Sowiec- 

ej. 
W Azji zdaniem posła Sosieckie- 

go niema żadnych zasadniczych prze- 

        

gielsko-sowieckiemu. Mówiąc o e- 3 
wentualnem przystąpieniu Rosji do 
Ligi Narodów Rakowskij oświadczył, 
że obecnie krok taki postawiłby rząd 
sowiecki w trudnej sytuacji, ponie- 
waż wszystkie sprawy sporne między 
Rosją a innemi państwami zostałyby 
wniesione na forum Ligi, gdzie Ros- 
ja znalazłaby się w mniejszości i nie 
mogłaby bronić swoich interesów.(Pat.) 

„Petit Journal“ za: 
znacze, że możliwym 
wydaje się rozłam w 

partji socjalistycznej. 
Wśród członków partji radykalno- 

socjalistycznej panuje również  roz* 
bieżność poglądów, a niektórzy | 
członkowie opozycji, opuścili ją. 

Dziennik stwierdza, że sytuacja 
polityczna staje się coraz bardziej 
zagmatwana co dalej trwać nie może. 

„Figaro” utrzymuje, że gabinet 
Painlevago ideda trwać tylko w tym 
wypadku, jeżeli uda się mu wywołać 
rozłam z jednej strony wśród socjall- 
stów, 2 drugiej strony w centrum I 
wśród prawicy. 

„Oeuvre” oświadcza, że terenem 
na którem dokona się ostateczna 
reforma lub załamanie się kartelu 
jest sprawa finansowa. (Pat.) : 

„Times“ donosi х 

Sytuacja 
we Francji. 

eee Aten: Grecki minister 
czeństwa, Spraw zagranicznych 

zawiadomił sekretarza 
generalnego Ligi Narodów o goto* 
wości Grecji przystąpienia do ewen- 
tualnego bzłkańskiego paktu bezpie- 
czeństwa, który powstałby według 
wzoru układów zawartych w Lo: 
carno, (Pat.) 

W środę 4 b. m., w 
Mowa przepełnionej sali te- 

pojpwageóc wzi atru Costanzi, Mussolie 
ską zwy: ni wygłosił wielką mo* 

cięstwa wę, w której przy” 
Włoch.  pomniał dzieje przy” 

stąpienia Włochy do woj- 
ny, rozwój myśli narodowej od tej 
chwili, oraz osiągnięta wyniki. 

Premjer przypuszcza, że pokój 
trwać będzie obecnie dosyć długo, 
zaznaczył jednak z mocą, że biada 

| temu, ktoby się targnął na granice 
‘° Brennero:Novoso* 
) Słowa te wszyscy zebrani przyjęli 
” owacyjnie. 
4 Przemówienia Mussoliniego prze- 
.rywano kilkakrotnie okrzykami 1 
„oklaskami. Po zakończeniu przemó- 
„wienia zgotowano premjerowi gorącą 
| owację. (Pat.) SN 
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Sprawa ustawy oszczędnościowej. 
(Telefonem od własnego korespondenta a, Warszawy). Z SEJMU. | 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy P. premier Grabski przyjął wczoraj prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
Głosowanie nad poprawkami Senatu de Reformy Rolnej.— Raństwowej Żarnowskiego w związku z ustawą oszczędnościową. 

Obstrukcja Wyzwolenia. — Sprowadzanie parlamentaryzmu do 
absurdu.—Popravka do art. 7-go.—Majątki na kresach do 300 
ha, majątki uprzemysłowione do 700 ha.— Sprawa rządowych 

projektów sanacyjnych.—,Cżarnosecinny” wniosek Chjeny. 

    

о uproszczenie rachunkowości w są- 

art. 5. Chodzi o to, 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu Wyzwolenie prowzdziła w dal- 
szym ciągu swoją taktykę obstruk- 
cyjną nad głosow. nad poprawkami 
Senatu do ustawy o wykonaniu re- 
formy rolnej. 

Fczkolwiek Wyzwolenie meryto- 
rycznie ma rację, to jednakże należy 
z naciskiem podkreślić, iż stosowana 
przez nie obstrukcja techniczna, a 
czasami nawet fizyczna, tamuje  cał- 
kowicie normalne prace sejmowe i 
sprowadza parlamentaryzm do ab: 
surdu. ` 

Przez cały dzień wczorajszy za* 
łatwiono zaledwie kilkanaście popra: 
wek, Nad każdą z poprawek głoso- 

nie mógł według swobodnego uzna- 
mia stanowić o wyłączeniu, była gło- 
sowaną podczas ustawicznego bicia 
w pułpity. Komisja wniosła o odrzu- 
cenie tej poprawki. Za wnioskiem 
komisji głosowało 50 posłów, prze- 
<iw — 148, Ponieważ nie bylo kwa- 
lifikowanej większości, marszałek za” 
powiedział, głosowanie pozytywne za 
przyjęcie. 

Na ławzch Wyzwolenia szalała w 
dalszym ciągu orkiestra pulpitowa, 
wobec czego marszałek zarządził półe 
godzinną przerwę w czasie której 
zwołano Konwent Seajorów. 

W wyniku narad konwentu zgo- 
dzono się na zamknięcia posiedze-   wano imiennie. : 

Między innami przyjęto popraw- | 
kę do art. 4, okręślającego maximum | 
posiadania dla właścicieli na Kre-| 
sach, którzy dziedziczyli majątki w 
prostej linji od roku 1795—300 ha, 
przyczem rok 1795 zmieniono na; 

1864, + | 
Z ważniejszych poprawek przyję- | 

to między innemi poprawkę Ne 2do| 
że majątkom, | 

posiadającym gorzelnie, krochmalnie, | 
pozostawia się obszar maximum | 
350 ha; majątkom produkującym bu-į 
raki cukrowe — łączny obszar ma*; 
ximum 700 ha. 

Po przyjęciu tej poprawki na ła- 
wach Wyzwolenia wybucha wielka 
wrzawa i bicie w pulpity, Marszałek 
przywołuje do porządku posłów 5гпо- 
łę, Sejdę i Wyrzykowskiego (Wyzw.). 

Następne poprawki, zmierzające 
do tego, aby minister reform rolnych 

  

  

nia; następne wyznaczono na piątek 
o godz. 3 pp. 

W między czasie marsz. Rataj 
ma przystąpić do rokowań z/ klubami 
celem obrania drogi komptomisowej, 
która pozwoliłaby obradować nad 
rządowym projektem ustaw sanacyj» 
nych. 

Po wznowieniu posiedzenia mar- 
szałek poddał propozycję Konwentu 
e odroczenie posiedzenia pod głoso- 
wanie. 

Wniosek ten wbrew sprzeciwom 
prawicy przyjęto większością głosów. 
Po odczytaniu interpelacji wniosków 
posiedzenie zamknięto o godz. 6-ej. 

Wśród odczytania wniosków znaj” 
duje się wfiosek Z.L.N. Ch.D., Ch.N, 
o zmianie regulaminu sejmowego, 
msjący na celu uniemożliwienie ob- 
strukcji technicznej. Wniosek jednak- 
że powyższych stronnictw jest w nie- 
których swoich punktach niemal 
czarnosecinny. / 

  

downictwie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

i 

W Ministerstwie Sprawiedliwości pod przewodnictwem podsekretarza 
stanu Siennickiego i przy udziale wice prezesa sądu apelacyjnego w War= 
szawie Dutkiewicza, prezesa sądu okręgowego Massalskiego, sędziego sądu 
apelacyjnego w Krakowie Krzyżanowskiego, 
uproszczenia rachunkowości sądowej. 

Postanowiono wprowadzić na terenie b. zaboru i 
polegający na skasowaniu kas skarbowych stosówany w Małopolsce, 

odbyły się narady w sprawie 

rosyjskiego system, ' 

a wprowadzeniu na ich miejsce ksiąg pieniężnych. 
Postanowiono również przyjmować w sądach okręgowych wpłaty 

w znaczkach pocztowych. 

    

fudjencje w Min. Spr. Zagr. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. min. Skrzyński przyjął w dniu wczorajszym ambasadora francuskie- 
go p. de Panzfieu oraz pos. rumuńskiego Jacovaky 'ego. 

    

Wykrycie zamachu 

Represje przeciw mascnerji. 

RZYM, 5'XI (Pat.). Agencja Stefaniego kemunikuje: Już od pewnego 
czasu policja włoska otrzymywała wiadomości 
niach do zamachu na prezesa rady 
zaś dniach otrzymano potwierdzenie, 

uroczystości, związanych z obchodem zwycięstwa pod Vittorio Veneto, to 
jest dnia 4 b. m. 

Z zachowaniem zupełnej tejemnicy wydano wszystkim władzom poli- 
cyjnym rozkaz aresztowania podejrzanych osób. 

Wczoraj o godzinie 8 rano policja rzymska wkroczyła do jednego z 
położonym ebok pałacu Chiggi, pokoi w hotelu, 

spraw zagranicznych. 
W pokoju tym zastano byłego 

w chwili, gdy miał on już wszystko przygotowane do wykonania zbrodni- 
czego zamachu. 

Równocześnie w Turynie aresztowena generała w rezerwie Ludwika 
Capello, który przygotował się do wyjazdu zagranicę. 

ma Mussoliniego. 

o czynionych przygotowz- 
ministrów Mussoliniego, w ostatnich 
że zamach ma być dokonany wczasie 

siedziby ministerstwa 

deputowanego opozycji Zaniboniego 

Obu aresztowanych ' 

Min. Wasilewski u p. premiera. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. min. Leon Wasilewski był przyjęty wczoraj przez premjera, które” 
mu złożył sprawozdanie o stanie rokowań polsko litewskich w Lugano. 
e 

Konferencja w sprawie rokowań han- 
dlowych z Niemcami. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Pod przewodnictwem p. premjera Grabskiego odbyła się wczoraj przy 
udziale min. Janickiego i Kiarnera, podsekretarza stanu Doleżala i naczel- 
nika Wydziału Wschodniego Łukasiewicza konferencja, dotycząca rokowań 
handlowych z Niemcami. 

' 

    

Narada oszczędnościowa. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

„ 
Wczoraj odbyła się pod przewodnictwem premjera I przy udziale w0- 

jewody Moskalewskiego, dyrektorów Zaczka, Kauzika, naczelnika wydziału 

oddano do dyspozycji władz sądowych. 
W wyniku pierwiastkowego dochodzenia wszystkim prefektom wydano 

rozkaz niezwłocznego zajęcia wszystkich lóż masońskich, zależnych od 
„Wielkiego Wschodu”, którego siedziba znajduje się w Rzymie w pałacu 
Giustiniani. / 

  

  

Z Marokka 
Przerwa w działaniach bojowych. 

PARYŻ, 5.XI (Pat.) W wywiadzie z przedstawicielem dziennika „Metin* 
w Tazie marszałek Petain oświadczył, że działania wojskowe zostały chwi- 
lowo przerwane, ponieważ rozmokłe w okresie zimowym drogi utrudniają 
dowóz żywności. 

Abd-el-Krim wyciąga rękę do zgody. 
LONDYN, 5.XI (Pat.) „Daily? Express* donosi, że w najbliższych dniach 

podjęte będą rokowania pokojowe w. Marokku. Tym razem gotów jest Abd 
el-Krim, wyciągnąć dłoń do zgody. Warunki jego zostały już przedłożone 
francuskiemu prezydentowi Steegowi, Abd-el-Krim oświadczył, że gotów 
jest przystąpić do rokowań pokojowych z Francją i Hiszpanją, mimo, że 
mocarstwa europejskie są zdania, że oferta rokowań równa się przyznaniu 

walkach partyjnych, gdyż ani jedaych 

oe Śkarbu Grodyńskiego konferencja, poświęcona wprowadzeniu 
|czędności skarbowych. / do klęski. i 

Z prasy białoruskiej. 
Uztawy językowe, — Żale do żydów 
z powodu zdrady bioku 16.— Nawo- 

ływanie do bojkotu. 

„Hramadzki Hołas” pisze o usta: 
wach językowych, które — podług 
słów jego — „są podstawą dobrych 
stosunków między bratniemi polskim 
i białoruskim narodami”. 

| Zaznaczając rolę, jaką ustawy te 
odegrały na arenie politycznej i wia- 
rę w lepszą przyszłość, jaką naród 
białoruski żywił w swej duszy po wy- 
daniu ustaw językowych, „Hr. Hol." 
konstatuje, iż pozostały one tylko na 

„ papierze: 
„Mie tylka nasz język białorus- 

ki, jak było zapowiedziane, nie zo- 
stał zastosowany w rządowych in- 
stytucjach kresów równolegle z ję- 
zykiem państwowym, lecz co go- 
rzej—łamie się nawet święte prawo 
każdego narodu do szkoły rodzimej, 
Nie bacząc na to, że tam, gdzie 
były złożone deklaracje na szkołę 
białoruską, rozpoczęła się przeciw 
tym szkołom prawdziwa „krucjata”, 
nie bacząc na to, że do walki z 
temi szkołami byfi zmobilizowani 
wszyscy inspektorowie szkolni, na- 
wet często posługując się pomocą 
władzy administracyjnej, nie bacząc 
na te wszystko naród białoruski 
w bardziej ušwiadomionych rejo- 
nach mocno obstawał przy swych 
prawach do szkoły ojczystej... 

„Rychło po plebiscycie było wy- 
dane zarządzenie, które przeczyło 
sensowi ustaw językowych. Komu- 
nikatem swym Ministerstwo Oświa- 
ty podało do wiadomości, że będą 
otwierane szkoły Z-języczne, czyli 
t. zw. utrakwistyczne. 

„Jednak, pomimo to, że rok 
szkolny |]uż się rozpoczął dawno, 
dotąd nie otwarto jeszcze żadnej 
nie tylko białoruskiej, lecz nawet 
szkoły utrakwistycznej. 
Dzlej, powołując się па docho- 

dzące doń głosy. z prowincji, „Hrzm. 
Hoł.” piszę: 

„Nie wolno zabijać w Białoru- 
sinach resztki wiary w prawdziwość 
tolerancji polskiej. Nie wolno da- 
wać atutów w ręce wrogów Pólski, 
którzy wciąż twierdzą, że ustawy 
językowe pozostaną li tylko na pa- 
pierze i nigdy nie będą zastoso- 
sowane w życiu. 
Organ  Biełorusinów - katolików 

„Biełaruskaja Krynica" wypowiada 
swoje żale do Żydów, którzy zdra- 
dzili blok 16-ki; 

„Zgodnie z umową, zawartą 
między członkami bloku mniejszo- 
ści narodowych, gdy poseł jakiej- 
bąćź narodowości wychodzi z Sej- 
mu, najego miejsce zawsze wi- 
nien wejść nowy kandydat tejże 
narodowości. W tym celu figuru- 
Jacy na liście kandydat innej na- 
rodowości winien zrzec się swego 
prawa. Lecz oto, gdy dwaj posło- 
wie białoruscy z powodu sprawy 
sądowej byli pozbawieni swych 
mandatów poselskich, tedy na ich 
miejsce miell wejść dwaj inni kan- 
dydaci Białorusini. Atoli Žydzi na 
to się nie zgodzili, pozbawiając w 
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asa. Choryh m. Wilna, (ży 
„Lora Masa 

s Tej ostatniej nazwy używał cza- 
sami lud wileński przez niepiśmien- 
ność, nieświadomość, Niestety to, co 
się wydawało przypadkowym błędem, 
staje się w oczach naszych smutną 
prawdą: Kasa jest rzeczywiście chorą, 
ciężko i przewlekle chorą. Niech się 
czytelnik nie spodziewa sensacji: nie 
będzie tu mowy o wielkich nadužy- 
ciach pieniężnych, ani o zażartych 

ani drugich nie było. Niech jednak 
wejdzie w położenie piszącego, niech 
się w odrobinę, cierpliwości uzbroi. 
Niepodobna ograniczyć się paru 
ogólnikami, kiedy się mówi o gro- 
źnych bolączkach instytucji, która 
zahacza o losy około 20 tys, pracu- į 
jących, razem z rodzinami — około 
10 tys. pracodewców, co w sumie | 
trzecią część ludności miasta stano: į 
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„wi. H budżet Kasy dosięga połowy 
budżetu samorządu miejskiego. O in- 
stytucji tej wyraził się przed rokiem 
wybitny parlamentarzysta angielski 
po dokładnem jej obejrzeniu, że rad 
byłby, gdyby robotnicy miast angiel 
skich mieli tak zorganizowaną ро- 
moc lekarską, jaką ona dzje. 

Stanu obecnego nie zrozumiemy 
bez straszczenia w kilku słowach 
pierwszego okresu organizacji i jedno- 
osobowych rządów Komisarza. Rządy 
te naogół były dość przewidujące i 
szczęśliwe pomimo warunków ze- 
wnętrznych (1921—24) raczej gor- 
szych, niż lepszych od dzisiejszych. 

"Przez rozpoczętą zawczasu pro- 
pagandę wśród lekarzy miejscowych 
i pracowników największej instytucji, 
Magistratu, uniknięto dwu. wielkich   
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wojen, które pierwszą z. nowych kas, 
Warszawską, w ciągu paru pierwszych 
lat jej istnienia bardzo drogo Ко- 
sztowały. 

"Nowy suwerenny Zarząd z wy: 
borów objął instytucję zupełnie zor- 
ganizowaną, zaopatrzoną w nejnie- 
bezpieczniejsze inwentarze, wiążące 

końce z końcami w gmachu głów: 
nym, niegdyś bardzo opuszczonym, 
a przez szereg kapitalnych remontów 
nieźle do jej potrzeb dopasowanym. 

Te wlokące się przez pare lat 
rerzonty, za które Komisarz w swo: 
im czesie sporo wycierpiał Od Iska- 
rzy, przy targach 0 stopniowe pod- 
noszenie ich płac, początkowo bardzo 
mizernych do norm gdzieladziej przy- 
jętych, okazały się bardzo praktycz- 
ną lokatą kapitału zapasowego, za- 
miast odkładania go w naturze, cze- 
go statut wymagał: Waluta spadała 
jak wiemy na łeb, na szyję, a war- 
tość dokonanych przeróbek i naby: 
tego inwentarza w tymże stosunku 
rosła. 

Nowy Zarząd przyszedł do goto: 
wego w ekresie już ustalonej waluty. 
Wykorzystując ten ostatni warunek i 
stosując się słusznie do statutu, za: 
czął gromadzić kapitał zapzsowy. | 
miał możBość to robić, eo podkre- 
šlam, ate wprowadzając harazie żad- 
nych głębszych zmian «w gotowym i 
dość sprawnym mechanizmie. Nowy 
Zarząd wywiązał się jaknajlepiej z 
bardzo palącego i ciężkiego zadania, 
jakie spadło na jego barki. Wisiała 
nad Kasą groźba eksmisji z gmachu, 
należącego do Dyrekcji Poczty, a do- 
pasowanego dużym kosztem do po- 
trzeb Kasy. Po energicznych zabie- 
gach i pertraktacjach z władzarni, po 
sumiennych oględzinach wszystkich 
większych gmachów, jakie były do 
nabycia, nabyto na własńość gmach 
przy ul. Sadowej, 
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nabyto tanio to, | zawodów, 

Dyrekcję Poczty i uzyskano za to 
kilkuletnią prolongatę na dotychcza- 
sowy lokal Kasy. 

Otwarto nową i wzorowo urządzo- 
mą przychodnię w najbardziej potrze- 
bującej dzielnicy na Śnipiszkach. 

Tu kończą się tryumfy tego Za- 
rządu, a zaczynają jego reformy we- 
wnętrzne i klęski. 

Jeszcze w czasach, kiedy dzisiej- 
szy ogólny kryzys finansowy i bazro- 
bocie nie zaczęły się na dobre, na 
jednem z pierwszych posiedzeń par- 
lamentu Kasy, jej Rady, padło pod 
adresem nowego Zarządu pzrę zarzu- 
tów z ust prostego robotnika, p. Ka: 
hana. Zarzuty te przytaczam z niez- 
będnemi poprawkami stylistycznemi, 
nie naruszając ich treści, gdyż utra- 
fiają niezgorzej w sedno rzeczy: 

„Dawniej, kiedy sprawy nie zała- 
twił lekarz, albo urządnik, to nie tru- 
dno było| dojść do komisarza i tu już 
było wiadomo — albo tak, albo nie. 
A teraz, żeby dojść końca trudniej- 
szej sprawy —— to trzeba mieć pie- 
niądze na zelówki”. * 

Służba członków Zarządu i komi- 
sji rewizyjnej jest w zasadzie hono- 

Statut przewiduje tylko zwrot ; 
kosztów za wyjazdy i inne wydatki, ; 
rową. 

w związku z nią poniesione, jako też 
odszkodowanie za uszczerbek w za- 
robku zawodowym członka, z powo- 
du jego udziału w posiedzeniach we- 
dług norm uchwalonych przez Radę. 
W męczących i przykrych dla Żarzą- 
du debatach na ten temat, tenże 
mówca wypowiedział się wę, właści» 
wym mu lapidarnym stylu: 

„Jak przed wyborami to wszystko 
było honorowe i honorowe, a teraz 
nie wiadomo, , gdzie ten honor po- 
dział się—za wszystko trzeba płacić!” 

Jest to zarzut mniej ważki, niż 
poprzedni. Przedstawiciele wolnych 

© ile trafiają do Zarządu, 
co było najlepszego, ulokowano tam ' sprzedają tu swój czas b, tanio, Wy* 

i 
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datki, wypływające stąd bezpośrednio, 
nie są jeszcze dla budżetu Kasy gro- 
źne (około 2 tys, zł. mies.). Wzrssta- 

/Ją one jednak stopniowo, przekracza- 
"lą już dawniejszą przyzwoitą pensję 
,komiszrza i pociągsją za sobą nieo- 
jbliczałne strony ujemne rządów zbyt 
wieloosobowych, o czem niżej. 

Sam przewodniczący Zsrządu, p. 
,Engiel w bardzo przejrzystem s>ra- 
j wozdaniu przed Radą z jego działal: 
! mości lojalnia jej krytykę zapoczątko- 
jwał, stwierdzając, o ile go dobrze 
zrozumiałem, że jest w tem coś nie- 
normalnego, kiedy ludzie pracujący 
stale gdzie indziej, w rozmaitych za: 

„jak zwykle w naszej Radzie, nieznacz- 
ną większością względną. Ponieważ 
z przywilejem tym łączy się inny — 
nieograniczona swoboda odbiegania 
od przedmiotu, o czem, jako prze- 
wodniczący nie znający języka ży 
'dowskiego dowiadywałem się ponie- 
wczasie, 
uznałem za niemożliwe dla siebie 
tkwienie nadal w tak głupiej sytuacji 
i zrezygnowałem ze stanowiska prze- 
wodniczącego. 

Zerwał się przez to mój dalszy 
kontakt z posiedzeniami Zarządu 
trochę odnowionego, na których by- 
wałem dawniej w roli obserwatora z   wodach zbierają się znużeni, senni, 

lada jako płatni, na nocne posiedze- | 
nia, żeby kierować pracą fachowców, | 
prowadzoną stele w najlepszych go- , 
dzinach dziennych za normalną bpła- | 
tą. Pierwszem zadaniem Rady było: | 
by krytykę tę pogłębić i wysnuć z! 
niej konkretne wnioski naprawy, со ! 

lteż zeczęto. 
| Niestety, na następnem osiedzed- 
niu nie było dalszago ciągu z powo- 
nieobecności p. Engla. Posiedzenie 
zmarnowano na jałowe, nie mające 
nic wspólnego z kryzysem Kasy de- 
baty, nad używaniam na posiedze- 

| niach Rady języka żydowskiego. 
Pomimo to, jak roczna praktyka 

dowiodła, jężyk ten okazał się na 
tych posiedzeniach, rzekomo  nie- 
zbędnym zaledwie dla paru mów- 
ców na (48 radnych), pomimo to, ci 
sami mówcy często bywają niezado- 
woleni z dokonanych tuż tłomaczeń 
i zgłaszają do nich poprawki po pol 
sku, pomimo że z pośród większości 
nieżydowskiej nie spotyałem radnego, 
któryby nie stwierdzał na cztery 
oczy niedopuszczalności takiego mar- 
nowania czasu, jednak ten wątpliwej 
wartości przywilej przemawiania w 
jężyku dla większości niezrozumia- 

  

  

głosem doradczym. 

Nie uznaję, żeby instytucja pu- 
bliczno-prawna mogła mieć w na- 
szych czasach swoje sekrety. Ter- 
min następnego posiedzenia Rady 
po trzymiesięcznej przerwie jest mi 
niewiadomy. 

Wiem, że w Kasie wszystko jest, 
jak było, tylko się ku gorszemu 
znacznie pochyliło' Sądzę, że jako 
obszerwatorowi łatwiej mi wpadły 
w oko, głównie błędy Zarządu, niż 
jego członkom czynnym. Jako pa- 
rokrotny zastępca. Naczelnego Le- 
karza, wiem dobrze, jaką“ torturą mus 
ralną dla niego jest kit wg 
się marnym skutkom „reform* Za- 
rządu i ponoszenie za nie jakiejś u. 
łamkowej odpowiedzialnośzi. 

Postawienie  najdotkliwszych z 
tych błędów raz jeszcze przed oczy 
czynnikom zajntaresowanym i mia« 
rodajnym, wskazanie dość prostego 
wyjścia, jakie widzę, uważam za swój 
obowiązek. Załatwię się zstem w 
artykule muastępnym,  conajdalej w 
dwu artykułech, 

Dr. Napoleon Czarnocki, 

` 

  

  łym, przy głosowaniu utrzymał się, 
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ten sposób Białorusinów dwuch 

posłów. 
Oburzenie „Krynicy” z tago о- 

wodu jest tak wielkie, że w dalszym 

ciagu artykułu posuwa się aż do za- 

lecania bojkotu bandlu z Żydami. 
W -Warszawie (|) już od szeregu 

miesięcy wychodzi dwutygodnik 

białoruski pod tytułem „Prawasłauny 

Biełarus”, poświęcony przeważnie 

sprawom religijnym i snač obliczo- 

ne na czytelników ze świata duchow- 

nego. Na treść jego przeto składają 

się sprawy cerkiewne, kazania, nieco 

  

  

beletrystyki, porady gospodarcze. 

Pismo stoi na gruncie i 
o 
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„Polska Współzześnć”. 
Znaczenie naszej propagandy z8- 

granicą rozumieją wszyscy ci, co się 

w obcych krajach natknęli na fałszy- 

we wersje o Polsce i na celowo u- 

jemne o nes wiadomości, szerzone 

przez niechętne naszej młodej pań* 

stwowości żywioły. Ważność wszelkich 

rzeczowych poczynań w tym kierun- 

ku, eceniono trafnie w Ministerstwie 

Spraw Zagr. Ostatnio, w porozum.enju 
z firmami wydawniczemi zagranicz. 

nemi, za poparciem Minister, Spraw 

Zagr. przy bezinteresownym wspėlu- 

dzicie przsy różnych krajów, opraco- 

wuje się wielkie dzieło p. tyt. Polska 

współczesna. Redakcja tej monuman- 
tainej książki, formatu albumowego, 

bogato ilustrowanej przez Bartlorie|- 

czyka, mającej 600 str. druku i 2000 

reprodukcji, składa się z 42 stełych i 
dodatkowych współpracowników. 

w Widzimy wśród nich nazwiska naj- 

wybitniejszych przedstawicieli literatu- 

ry, sztuki i qauki polskiej: Żeromski i 
Reymont, profesorowie: Siako, Ro- 

mer, Niewiadomski, Lam, Wierusz- 

Kowalski, dr. Grabowski, Grzymala- 

Siedlacki, Irzykowski, _ ministrowie: 
Skrzyński, Reczkiewicz, Sokal. W dzia- 
le artystycznym widnieją imiona prof. 
Jastrzebowskiego, dyr. Kopery, Ru- 
szczyca, Drabika, i wielu innych. 

Cztery działy: polityczno administra- 

cyjny, społeczaorkrajoznawczy, finan- 

sowo-ekonomiczny, kulturalno-ošwia- 

towy, złożą się na tę wytworną książ- 

kę z której 150 tysięcznego nakładu, 

wyeliminują wydawcy 2000 egzem- 
plarzy, do rozdania  prezydentom 
Rzeczpospolitych i głównym politykom 

świata. Tekst trójjęzyczny: fęencuski: 
angielski-niemiecki, udostępni to dzie- 
ło wszystkim. 

Z dochodu 5 proc. przeznaczone 

zostało na wdowy i sieroty po žolnie- 
rzach, a 5 proc. na wdowy i sieroty 
po dziennikarzach polskich. Udział 

wybitny prasy zagranicznej, jest jed- 
ną z gwarancji objektywności dziełe, 

które mając za zadanie stać się*ro- 

dzajem podręcznika dla mężów stanu 
i świadectwem naszych wysiłków 
państwowych, odznaczać się będzie 
bezwględną bezstronnością i ścisło- 
ścią w podawaniu wiadomości. 
Obecnie bawi w naszym młeście re- 

daktor tego dzieła p.Michał-Orlicz,w ce- 
lu porozumienia się z kilku osobami z 
tutejszej prasy i literatury, co do er 
tykułów odnośnie do Wilna. 

Całe społeczeństwo polskie z nie- 
cierpliwością oczekiwać będzie tak 
pięknego wydawnictwa, które: ma się 
ukazać w początkach roku 1926, 

/ KJ R.j 
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Rewizja dochodzenia 
w sprawie konduktora 

ś. p. Gulbinowicza. 
Apel „Kurjera Wileńskiego” w 

sprawie konduktora ś. p. Gulbinowi- 
cza, który jak wiadomo popełnił sa- 
mobójstwo w gmachu Dyrekcji Ko- 
lejowej, z powodu krzywdzącego orze- 
czenia władz kolejowych — nie po- 
został bez echo. 

Oto dowiadujemy się, iż p. Pre" 
zes Dyrekcji Wileńskiej wyznaczył 
komisję, dla przeprowadzenia rewizji 
dochodzenia w Sprawie Ś. p. Gulbl- 
nowicza. . 

Do komisji tej wchodzą — jako 
przewodniczący: radca prawny Dy- 
reksji p. Mitkiewicz, jako członkowie: 
inż! Narkowicz orez nacz. oddziału 
eksploatscji inż. Walicki. 

Powyższy krok p. prezesa należy 
powitać z uznaniem, gdyż sądziiny, 
że komisja zdoła naprawić poprze- 
dnie błędne orzeczenie i przyczyni 
się w ten sposób do rehabilitacji 
ś. p. Gulbinowicza. Jednocześnie ży: |. 
wimy nadzieję, iż na przyszłość kie- 
rownicze władze Dyrekcji Wileńskiej 
będą bardziej oględne w swych o- 
rzeczeniach, jak równieź troskliwiej 
odnosić się będą do urzędników ko- 
lejowych, dążąc do wzajemnego za- 
ufania, (z). 

  

Wi 

+czy nie zną „niejakiej lckowicz, któ- 

ra. proponowała mu 50 dolarów ła- 

pówki. 
Świadek oświadcza, że owszem, 

lecz ją wyrzucił za drzwi. ' 
W koūcu šwiadek wydaje na žą-| 

danie sądu rzeczową opinję o księ- 
gach kancelaryjnych 190 komiserja- 
tu, znajdując między nimi księgi 

Przed południem. 

Posiedzenie przedpołudniowe za 
częło się od dalszego przesłuchiwa- 
nia świadków. Zsznaje aspir. Ku- 
charkowski zastępca kierownika. O 
nadużyciach nie słyszał. Jednzk ży 
dzi niektórzy szukali ścisłego kon 
tektu z Policją. 

Do takich należał Sznejder. 
Sw. charakteryzuje go, jako kry- 

minzlistę. 
Na szereg pytań obrony, tycza- 

cych się przeprowadzenia dochodzeń 
policyjnych w | kom. w związku z 
wykroczeniem, Św. nie odpowiada, 
zasłaniając się tajemnicą służbową. 

Św. Bielecki. stwierdza, że Szolc 
był dobrym kierown, komisarjatu. 

Św. Bosewicz mówi dużo o in- 
trygach w urzędzie śledczym, gdzie 
intensywny w nich udział brał nadk. 
Janczewski Specjalnie te intrygi 

tysane, co naprowadza na myśl, iż 

były one wprowadzone dla jakiegoś 
specjalnego celu, wiadomego kom. | 

Szolcowi. 

leckiego i sąd wywołuje 
Janczewskiego, który nie wnosi nic; 

Zeznanie świadka Izmaito- 
wicza. 

Następny świadek post. |zmailo- 

Proces o nadużycia w Policji. 

w ra 

żadnym innym komisarjacie nie spo” ; 

Na tem kończy się zeznanie Sied- į 
nadkom. | 

nowego do sprawy. ы į 

ftylko 100 zł. i za tak małą sumę 

fzostał wypędzony przez Szolca, z 

zwracały się przeciwko Pawłowiczowi. 

Zeznania te rzucają jaskrawe 

światło na zakulisowe stosunki, pa* 
nujące w policji. 

Intryga, protekcja i prowokacja, 
trzy „boginie” stale zadomowione w 
urzędach policyjnych. 

Następny św. Matulewicz, zastępe. 
Tołpyby zeznaje, że podczes swej 
iyspekcji zualezł dużą llcść proto- 

kułów w | kom. 
„Opinje” o Tołpysze wydaje do- 

datnią, 
Św. Bogdanowicz st. przod. w I 

kom. nic nowago nie mówi. 
Przy końcu przyznaje się, że sły- 

szał o nadużyciach, lecz bał się do- 

mieść o tem, w obawie utraty po 

sady (Przemiłe stosunki. Red.) 
Św. Korkuć st, przod. | kom. sły- 

szał o tem, że piekarnie złożyły więk- 

szą sumę pieniędzy dla | kom. 
Zameldował o tem kom. Szolco 

wi, lecz ten surowo zakazał mu zno- 

sić plotki. 
W trakcie zeznań św. Korkucia 

wynika ostra scysja pomiędzy prok. 

Sskowiczem a obrońcą Czernigowem 

w kwestji stawiania pytań, 
Św. Jundził poster. z ! kom. ze- 

znaje, że sporządzał dużo protokułów, 

lecz nigdy nie myślał, żeby one tra 

fiały do sądów. Twierdzi, że były 

niszczone. 

Św. Rzewski st. przod. z VI kom. 
wydaje złą opinję o Szolcu, Nato: 

miast stara się dać dobrą opinję 

o Kulakowskim. 
Św. Nadybal wywisdowca, zezna* 

je, że za zbieranie konkretnych do- 

wodów o poegłoskach, tyczących się 

nadużyć w kom., dostał ostrą riaga- 

nę od kom. Olędzkiego w obecnoś- 
ci Szolce. 

Po południu. 

Zeznanie st. przodow. Siediec* 
kiego. 

Po wznowieniu rozprawy sądowej 
o godzinie 5:tej zeznaje Świadek st. 

przodownik P. P. m. Wiląa Siedlec- 

ki, który był sekretarzem I go Komi- 
sarjatu do chwili mianowania Komi- 

sarza Szolca kierownikiem tegoż ko- 

misarjatu. Świadek opowiada o ca: 
łym przebiegu swej służby w policji, 

zatrzymując się najdłużej przy oma- 
wianiu swego stosunku do Kom. 
Szolca. Charakteryzując kom. Szolęg, 
świadek nadmienia, iż na nim oso- 

| biście kom. Szolc nie zrobił nadzwy- 

czajńega wrażenia, w każdym razie 

słyszał, że pod jego kierownictwem 

pracownicy komisarjatu byli uciskani, 

Co zaś do rezultatów pracy komisa- 
rza Szolca, to chociaż powierzchow- 
ne efekty wskazywały na dobrą stra- 
nę tej pracy, w gruncie rzeczy mia- 
ły miejsce wielkie niedokładności, na 
terenie administrowanym przez o- 

skeržonego i tu Świadek przytacza 

cały szereg niedostosowania się ko- 

misarza Szolca do ustaw i rozporzą- 
dzeń. 

malje, jakie miały miejsce na daw- 

nym terenie działalności oskarżone- 
go, w rejonie 6-go Komisarjatu, do 

j którego świadek dostał przydział — 
1 

  
ka, 
wiat. 

W dalszym ciągu, z powodu pogło- 

sek o nadużyciach w policji, dał mu 

insp. Tołpyho polzcenie zebrania w 
tej materji danych, w drodze pouf: 
nego wywiadu. Świadek dostarczył 
insp. Tołpysze matarjały żądane. 

Prokurator zapytuje Świadka, jaki 

materjał on zebrał i jakie zna naz- 

wiska pośredniczących w dawaniu 
łapówek. Świadek zsezneje iź, jak u: 
stalił w dochodzeniu, skłedki na hali 
zbierał niejaki Mil, pobierając od 
każdej budki po 10 zł., z rynku zaś 
drewnianego pobiersł składki dla 

klerownika Igo komisarjatu niejaki 

Brost. 
Obrona zaś zapytuje świadka 

zostania „przeniesiony na po- 

| 
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straci kawsłek chlebe, albo trafi na 

Łukiszki. 
Zeznania świadka Rym. obciążają 

w dalszym stopniu Szolca i przodow- 
ników. 

Św. Acbronowicz opowiada hi: 
storję protokułów pozatem nic spe 

_cjalnego zeznania jego nie zawie- 
i — ą. 
dy, Snieżko P. P. twierdzi, że 

słyszał od piakarza Szabada, że pie- 

karnie mogą być otwarte o każdej 

godz. dnia i nocy, gdyż piekarze   
jsłono za to zapłacili kom. Szolcowi. | 

Św. Kwaśnikowicz słyszał, że pie: 
karze złożyli dia Szolca i wręczyli 

mu 400 dol. Następnis niejaki Jan- 

kiel Bass powiedział mu, że miał 

wręczyć Szolcowi 100 dol. lecz dsł 

gabinetu. : 

Św. Wołaj, rzeźnik zeznaje, że 

wicz zeznaje, iż podczas UFZĘdOWA" | wsród nich zbiersne były kwoty pie- 
nia kom. „Szolca zosiał mu odebrany | niężne—sam św. płacił kilka razy 

notes służbowy, z którego wyrwano | składki dla cyrkułu”. 

mu 14 kart i to karty na których |” Św, Szafkolskiepikerz z hali miej 

były wypisane protokuły na przekra- | skjej zeznzje, że sklepikarze z hall 

czających przepisy administracyjne, | chcąc wcześniej otwiersć swe strega 

  Gdy świadek chcizł usunąć ano- | | i stopsd 

, 

| 
i 
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spotkał się z ostrzeżeniem ze strory lączki hotełowoj. W dniu 3.XI. b.r. 

podinspskt. Tołpyhy, że wrazie dal- w gmachu Dziegatury Rządu w refe- 

szego podobnego postępowania świad racie urzędu do walki z lichwą i spe: 

co widocznie potrzebnę bylo jego | 
przełożonym, gdyż innć protokuly | 
pozostały nię wydarte. 

Na zapytanie przewodniczącego, ; 
co może powiedzieć o Wiszniewie- 
rze i Buksztelskim 

komisarjacie iobaj mieli mu oświsd- 
czyć ironicznie, że komisarz Szolc | 
nie jest komisarzem lecz inspekto- | 
rem  podstkowym. Równocześnie 
przyznali mu się iż są wybrani sta: ; 
rostami, celem zbierania składek od 
piekarń dla komisarza. 

Wówczas powstaje z ławy oskar” 
żonych Sznejder i zapytuje świadka 
czy go kiedykolwiek widział, a wska- 
zując na siebie pyta czy on jest 

tym samym. 

lzmaiłowicz odpowiada muiż ow- 
szem jest tym samym  Sznajdrem, 
tyłko że ogolonym I w Innym ubra ; 
miu, co mu nie przeszkadza go do- | 
kładnie poznać. 

Św. ks. Michniewicz wydaje do- | 
datnią opinię o Rymkiewiczu. Zaa 
oskarż. jako lekatora swego domu, į 
ale zna go jsko policjanta. i 

w. Rymkiewicz Piotr post. | kom. ! 

opowiada o tem, że kiedy stał na 

posterunku w bali rniejskiej, przyszedł ! 
do. niego st. przod. Kułakowski i, 
zwracziąc mu uwagę ma nieporządki 
rozkazał ściągnąć z każdego straganu 
5 zł. Kiedy św. oparł się temu, zo-, 
stał postawiony do karnego raportu 
i zwymyślany przez Szolca za nie, 
stosowanie się do rozkazów przodow- 
nika. Kom. Szolc po tem zajściu, 
zabronił mu kontrolowania hsli miej-, 
skiej. Często skarżyli się przed nim 

Szolcowi. 
Wzięty w krzyżowy ogień pytań | 

obrony nie daje się zbłć z tropu || 
twierdzi, że nie mógł meldowsć o 

nzdużyciech, gdyż był pewny, że! 

p w 

przewidzenia. 

MOSKWA. 5.XI. (Pat.). Figencja sowiecka. 
nawczy unji sowieckiej zamienił karę Śmierci, ne którą skszani zostali Niem- 

Było to do 

cy Kinderman i Wolscht oraz Estończ 
czeniein aresztu śledczego. 

Sprawozdanie komitetu rozbrojenia. 

PARYŽ. 5.XI. (Pzt.). Konferencja Ambasadorów zbada w piątek 6 b. 
m. otrzymane w dniu 3 b. m. sprawozdanie międzysojuszniczego komitetu 

wojskowego rozbrojenia Niemiec. 
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— Ostateczne załatwienie bo 

kulacją odbyło się trzecie z rzędu i 
ostatnie posiedzenie komisji hotelo: 
wej przy współudziale Komitetu Oby- 
watelskiego, przedstawicieli magistra- 
tu m. Wilna, przedstawicieli związku 
właścicieli hoteli i przedstawicieli 
zajazdów, oraz przedstawicieli pre- 
cowników hotelowych. 

Komisja po szczegółowem wyczer* 
paniu porządku dziannego ustaliła 
definitywne ceny na wszelkie dodet 

ki w pokojach hotelowych I zajazdc- 

; Przew. „W ciągu delszych zeznań 

lzmaiłowicz ze: | 
znaje iż spotykał, ich obu często w | 

| karze dali 200 zł. 

kupcy na uciążliwy harucz składany | 
+ 

ONIKA. 

ny, zmuszeni byli zbierać składki, 
które wręczane były Lifszysowi. 

św. wypier się wszystkiego, co mó: 
wił na śledztwie.” 

Jednak w ciągu pytań prokurato- 

ra plącze się i przyznaje, že sklepi- 

Świadek twierdzi, że przy zezna- 
niach w poł. krymil. więcej pisano, 

niż on mówił. 
Św. Tetmajer Maks rzeźnik z ba 

li przyzneje, że zbierał składki no 

poiecenie Kułakowskiego, które mia 

ły ulżyć „uciskowi* jaki panował 

pod „rządami” Szolcz. Przedstawia 
„procedurę” wręczania łapówek, i 
zbierania wędlin dla kam. Szolcz. 

Św.»Skwarczyński  sklepikarz z 
hali potwierdza również zbieranie po 
datków dla |-go komis. 

Św. Gilewicz rzeżatk zbierał skład- 
ki. Wskazał dom gdzie odnoszono 
pieniądze. Sam doręczył przod. Kuła 
kowskiemu 200 zł. dla komiserze 

Szolca. 
Św. Roźnowski Kajetan właściciel 

piekarni, daje zeznania kompromitu: 
jace, Szolca i Tołpyhę. 

Ża upominanie się należności za 
pobranie tortów, zaczęły się sypać 

protokuły. Św. opowiada o lekcewa- 
żeniu bezpieczeństwa ludności, zam. 

przy ul. Bakszta przez Tołpyhę. Po- 
licja brała czynny udział w orgjach 
prostytutek i mętów tej dzielnicy. 

Św. Rybak, i sklepiksrz Hsler 
stwierdzają, że musieli płacić znacz- 

ne sumy dla kom. Szolcu. N 
Zeznania dalszych świadków .ob- 

|ciążają również oskarżonych, prze- 

ważnie oskar. Kułakowskiego i Ryn: 

kiewicza. 
O godz. 

|rzedził przerwę do godz. 10-tej dnia 

j następnego. 

(Dalszy ciąg jutro). 

Centralny kornitet wyko- 

yk Ditwan na 10 lst więzienia z zali- 

X 

  

Służba otrzymuje 25 procent od 

całej sumy rachunku minus światło 

i podztek magistracki. Opłaty na 

rzecz magistratu mają wynosić od 

hoteli l-szej kategorji — 30 proc. od 
sumy rachunku o ile pokój jest za- 
jęty przez lokatora krócej niż 1 mie- 
siąc, w przeciwnym wypzdku poda- 

tek ms wynosić 15 proc. zaś od ho- 
teli ll-giej kategorji w pierwszym 
wypadku 20 proc., w drugim wypad- 
ku 10 proc. Za nastawienie semowa: 
ru 50 gr., za wannę 3 zł, za stajnie 
dla koni na dobę 60 gr., Świece 50 
gram. gr, 25 gr. i świeca 20 gramc- 

wa 10 gr. Co ześ do ceny pokoji, to 
Komisja powołała do życie podko 
misję w składzie przedstawicieli Kom. 
Obyw. p. Bobrowskiego i p. Grec 
kiego, przedst. magistratu m. Wilna 

p. Michniewicza i Poszokińskiego, 
przedst. właścicieli hoteli p. Kurkow - 
skiego i p. Goldbęrga, przedst. wła -   wych.l tak za 2 przescieradła i ręcz- 

nik ustalono cenę 1,80 i na amórty 

zację bielizny 90 gr. co tworzy razem 

świecowej na jeden wieczór 35 gr., za 
dodatkcwe łóżko 50 gr., za jednora:   zowy opał jednego pieca 70 gr, 

\ 

/ 
„dk 

2,70 zł., za Światło od żarówki 25 cio ; 

cicieli zajazdów p.p. Bibligja Hirsza i 
„Cukiermana lcka, przytem komisję 
tę podzielono na dwie sekcje: hote- 
lową i zajazdową. Ksżda z nich ро- 

23 przewodniczący Za: | 

STRZĘPKI. 
Wesołe I smutne. 

— Takie ciężkie czasy, a ciebie żarty 

się trzymają, —powledział mi pewien zacny 

obywatel: napiszże coś, co odpowiadałoby 

powadze chwili... 

Ha. Trudno... Napiszę. Chociaż chciał- 

bym tu dać wyraz swemu najgłębszemu 

przekonaniu, że o najpoważniejszej rzeczy 

można pisać lekko, t. zn. wesoło bez ujmy 

dla jej znaczenia, lub ciężko t. zn. smutno 

bez korzyści dla sprawy. 

Jednemu Muza dała pióro lekkostraw- 

ne, drugi musi smarować je rycyną.. Ale 
nie o to chodzi 

Chodzi w tym wypadku o tak doniosłą 

rzecz, jak wniosek P.P.S. w Sejmie o skró- 
ceniu służby wojskowej I redukcji budżetu 

M. S. Wojsk. 

Jax się należało spodziewać inicjato- 
rów wniosku okrzyknięto defetystami (de- 

fetysta to taki, co nie uznaje fetyszów na- 

wet umundurowanych), nieledwie — zdraj- 

cami kraju. 

I tu właśnie, proszę państwa, kryje się 

punctum saliens: wniosek poważny —wnio- 

skowanie komiczne. Według tego wzoru 

należałoby w życiu codziennem wniosko- 

wać w ten sposób: 

nie jeżdzisz samochodem— jesteś wro= 

giem postępu, 
nie jadasz wołowiny—jesteś nieprzyja- 

cielem wołów, 

unikasz awantur— jesteś tchórzem, 
nie lubisz jazz-bandu—jesteś niemuzy- 

kainy, 
nie chodzisz na dancing—jesteš sparali- 

iowany, 

nie żenisz się — jesteś antyfeministą, 

wrogim dzieci, sprzeciwiasz się naturalne- 

mu Przyrostowi ludności, a więc jesteś 

wroglem potęgi Ojczyzny... 

I tak daiej. Czy to nie wesołe w swym 

smutku?.. 
Kuba. 

  

      

  

od iadywidualnych cech każdego 
pokoju, będzie naznaczała odpowied- 
nią cenę. W ten sposób sprawa ho- 
telowa została ostatecznie  załwio- 
ną, co wykluczy na przyszłość upra- 
wianie paskarstwa ze strony nieucz- 
ciwych hotelarzy, 

— Wilno-Małopolsce. Przewod- 
niczący Komisji Międzyministerjalnej 
powiadomił Dalegeturę Rządu w Wil- 
nie o podziękowaniu wszystkiin tym, 
którzy złożyli się na pomoc dla po- 
wodzian w Małopolsce. Nadmienia 
sóźaiej, iż pomoc została udzielona 
tym, którzy jej najbardziej  po- 

trzebowali. 7 przekazanej sumy 
10.438 zł. przeznaczył Komitet Pomo- 
cy dla powodzian 4.000 zł. dła woje- 
wództwa lwowskiego i 6.438 zł. dla 
województwa krakowskiego. 

Zeznaczyć o przytem należy, żeak- 
cja pomocy dla powodzian w Mało- 
polsce na terenie Wileńszczyzny nie 
została defiatywnie ukończoną, gdyż 
w dalszym ciągu wpływają sumy z 
poszczególnych gmin, co w wielkim 
stopniu powiększy ostateczną sumę. 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Ulgi podatkowe. Wobac myl- 
nych informacji, zamieszczonych przez 
niektóre pisma wileńskie, w sprawie 
udzielenia przez Ministerstwo Skarbu 
ulg w płaceniu wodatków obrotowe* 
go i dochodowego, lzba Skarbowa 
komunikuje, że Ministerstwo Skarbu 
wydało zarządzenie o rozłożeniu na 
raty: 

1) podatku przemysłowego od ob- 
rotu na 1 pół r. 1925r. na trzy rów= 
ne raty: do 10 Istopada, do 10 grud- 
nia 1925 r. i do 31 stycznia 1926 r. 

2) części podatku dochodowego, 
płatnej w terminie 1 listopada r. b., 
na dwie równe raty, płatne do 15-go 
grudnia r. b. 

Od rozłożonych na raty kwot nie 
pobiera się kar za zwłokę i odsetek 
za odroczenie. 

Niedotrzymanie jednego z wyzne- 
czonych ratalnych terminów płatnoś- 
ci pozbawia płatnika przewidzianych 
powyżej ulg i pociąga za sobą egze- 
kucję całkowitej należności z tytu- 
łu danego podatku, wraz z karami za 
zwłokę, obliczonemi od ustawowego 
terminu w wysokości 4 proc., jako 

też kosztami egzekucyjnemi w wy- 
sokości 5 proc. 

: WOJSKOWA. 

— Kurs instruktorski Przyspo 
sobienia Wojskowego. Termia roz* 
poczęcia Inspektorskiego Kursu Przy- 
sposobienia Wojskowego został prze- 
sunięty z dnia 8 na dzień 20 listopa- 
da b. r. 

Kadry Iostruktorskie P. W. przyj: 
mują zapisy kandydatów do dnia 10 

b. m. włącznie. ‘ 

Z UNIWERSYTETŲ, 

sali Nr. 5 glėwnego gmachu Uniwer- 

zytetu (wejście od ul. Ś-to Jańskiej 
o godz, 12'/2 w pierwszym | w razie 

niedojścia do skutku o godz. 13 w   'szczegó!nie przy udziale  przedst. 
Kom. OQbywatelsk, będzie obchodzić | 

|hotele wzglądnie zajazdy i zależnie 

drugim terminie odbędzie się do- 
roczne Walne Zebranie Zrzeszenia 
Asystentów U. $, B. 

ZEM 5 tLiż; > 

— Zebranie asystentów u.s.B, 
W niedzielę dn. 8 listopada r. b. w. 
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SPRAWY SZKOLNE. 

— Organizacja szkolnictwa na 
terenie Wileńszczyzny. W związku 
z podziałem administracyjnym okrę- 
gu Wileńskiego Ministerstwo Wyz- 
nań Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego zarządziło, by Kuratorjum opra - 
cowało zestawienie gmin z podaniem ' 
szczegółowego wykazu szkół i nau- 
czycieli w każdej gminie- Przytem 
inspektorat pow. Wilejskiego ma się 
czasowo do chwili ostatecznego wy* 
łonienia pow. Mołodeczańskiego za: | 
jąć się adminisjracją szkół na terenie | 
tego projektowanego powiatu. 

A BR A a ж 
nie mogą się wykazać dowodami od- 
roczenia służby wojskowej z tytułu 
studjów średnich. Również do chwili 
wpisu nie mają prawa ubiegania się 
o odroczenie służby wojskowej z ty« 
tułu studjów wyższych, przeto wogó- 
la z tego prawa korzystać nie mogą. 
Jakkolwiek wypadki zgłaszacia się 
kandydatów do uczelni wyższych w 
wieku lat 23-ch są rzadkie. Minister- 
stwo W.R. i O.P. zwraca uwagę Uni- 
wersytatów, iż kandydatów tych nale- 
ży dopuszczać do wpisu z tem za- 

po przedstawieniu przez poborowego 
(dowodu uzyskania odroczenia z ty: 
|tułu studjów wyższych. (zd) 

strzeżeniem, iż imatrykulacja nastąpi, | 

  

URJER w | 

, założeniem szkoły rolniczej w Bukisz- 
jkach, która ma być uruchomioną 
j definitywnie z dniem 1 stycznia 1926 
| roku. (zd) 

ZEBRANIA I: ODCZYTY. 

| — Odczyt: p. Heleny Potulic- 
kiej., Czem jest śmierć—w Domu Ofi- 
cera”Polskiego (Mickiewicza 13). 

Odczyt następny „Naród w 

  

jutro w tymże lokalu. 
;j Początek obu odczytów purktu- 
ialnie o godz. 7-ej wieczorem* Bilety 
wcześniej do nabycia w cukierni „Świ- 
tezianka” (Mickiewicza 1) oraz od 

LE SNS 

śwletle teozofji” wygłosi prelegentka 

— W tym miesiącu poraz 50-ty. 
Dn. 28.X o godz. nieustal. skradziono bie- 
liznę ze strychu wart. 125 zł. na szkodę 
Kaca Grzegorza, zam. M. Pohulanka 12. 

— Gdzie gęsi majora izaaka. Dn. 
4.XI Izdakowi Majorowi (Wiłkomierska 23), 
skradziono 2 gęsi wart. 10 zł. Podejrzenie 
brak. Doch. w toku, 

— Zaopatrzyji się w narzędzia. 
Dn. 4XI o g. 3 za pomocą wyjęcia szyby | 
złamania kłódki dokonano kradzieży róż- 
nych narzędzi ślusarskich wart. 400 zł. na 
szkodę Sznajdra Szal, zam. Plisudskiego 9 

— „Nieporozumienia”.. Dn. 4XI o 
g. 13 usiłował otruć się za pomocą wypicia 
esencji octowej Marszałek Mowszń, zam. 
Piłsudskiego 6. Despersta pogotowie od 
wiozło do szpit. żydowskiego w stanie nie 
budzącym obaw. Przyczyna targnięcia się 
na życie — nieporozumienie na tle rodzin- 
nem. 3 

— Martwe niemowlę w kiatce 

Ne 253 (405) 

Rozmaiłości. 
Największa maszyna rotacyjna. 

\ Najwleksza maszyda rotacyjna funkcjo: 
nuje w Augsburgu, w Niemczech. 

Maszyna ta drukuje z 15 rof papieru 
jednocześnie. Z pod walców jej wychodzi 
250.000 tysięcy egzemplarzy po 16 stronic, 
na godzinę Siedem dynamo I 37 motorów 
pomocniczych wprawia w ruch to monstrum 
drukarskie. 

„Dreadnought” augsburski waży 240.000 
kilogramów; długość jego wynosi 42 metry, 
wysokość —4 metry. 

Jakżeby się zdziwił Gutenberg na wi- 
dok potwornej machiny, wobec której jego 
prasa drukarska była dziecinną zabawką. 

    

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. | "_ „Reduta Tygodnia Akademi. | godz. 6-ej wiecz. przy wejściu. SACD A ieina 
— Badanie stanu zdrowia e- ka“. W niedzielę dnia 8.XI. 25 r. о; Z PROWINCJI. ce schodowej domu As przy ul. 3 go : merytėw. W dniu wczorajszym pod | godz. 10 ej wiecz, w salonach Domu ; Tr Maja, znaleziono zwłoki 1 dniowego dziecka 7е sportu przewodnictwem starosty pow. Wi-. Oficera Polskiego rozpocznie się wiel-|  — Przeniesienie kancelarji no. PIC! żeńskiej. ` p * leūsko-Trockiego p. Grabowskiego 'ka Reduta „Tygodnia Akademika », tarjalnej z Duniłowicz do Postaw. Dalsze szczegóły biegu sztafetowe - " oraz d-ra. tegoż powietu p. Sumoroka 

i dr. kolejowego p. Borysewicza od- 
była się komisja emerytalna w celu 
badania stanu zdrowia emerytów. (I). 

— llość bezrobotnych. W dniu 
5 b. m. na cwidencji Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy | bylo 
1528 osób bez pracy. (I). 

— 2000 pracowników potrzeba 
do spisu ludności. Komitet woje: 
wódzki spisu ludności potrzebuje na 
kilka dni 2000 pracowników zkordo:- 
wych. 

Osoby ubiegające się o wymie- 
nioną pracę winny składać podania 
do Komisarjatu Rządu. (I). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
  

,Bilety w cenie 4 zł. do nabycia w 
| cukierni Sztralia (róg Mickiewicza i 
| Tatarskiej) w restauracji „Warszawian* 
ka” oraz w lokalu Bratniei Pomocy 
„Pol. Mlodz. Akadem. ul. Wielka 24, 
! Stroje wieczorowe, maski nie obowią- 
"zują“. ; 

| 2Е ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— W Związku Oficerów Rezer- 
;wy. Stan kasy Związku Oficerów Re- 
jzerwy Okręgu Wileńskiego za czas 
jod dn. 1.VII. do 1.IX 1925 r. przed- 
;stawia się jak następuje: 
į 794 zł. 85 gr., rozchód 595 zł. 13 gr., 
ine dzień 1.VI.25 r. pozostało 199 zł. 
„72 gr. W dniu 8 listopzda r. b. o 

| Rozporządzeniem Ministarst. Sprzwie- 
dliwości na mocy art. 4 ustawy no- 
tarjalnej w związku z reorganizacją - 
adminisiracji województw wschodnich, 

; kancelarja noterjalna w Duniłowiczach 
|została przeniesiona do Postaw. (zd) 

! RÓŻNE. 

{ — Konkurs na nowelę mor- 
;ską. Liga Morska i Rzeczna ogłasza 
fkonkurs na napisanie noweli wiel- 
kości od 150 do 250 wierszy osnutej 

„Na tle morza. Nowela winna być za” 
„opatrzona goałem i nadesłana przed 
dn. 20.1. 1926 r. do Ligi Morskiej i 

j Rzecznej (Warszawa ul. Elektoralna 2). 

  

  

Na prowincji. 

— Wiecznie to samo. W dn. 21 ub. 
m. o g. 7 wskutek nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem podczas suszenia inu 
spaliła się łaźnia Kamińskiego Zygmunta, 
właśc. folw. Sudziszki. gm, Aleksandrow- 
skiej. Jednocześnie spalii się len dzierżaw- 
cy Wojciechowicza Ignacego. Strat narazie 
nie ustałóno. 

— Złodzieje pijacy. W nocy z 31.X 
na LXI popełniono kradzież z włamaniem 
£6 butelek rapojów wyskokowych oraz róż- 
nych produktów spożywczych ogólnej wart. 
600 zł. na sztodę restauratora Jana zam. 
w Podbrodziu. 

— Wisielcza epidemja. Dr. 2 bm. 
o g. 12 we wsi Makucie gm. Podbrzeskiej 
powiesił się Gasparaniec Franciszek. Przy- 
czyny samobójstwa narzie nie ustalono. 

— Że strachu. Da. 30.X o g. 11 po- 
wlesił się Jarnowiak Dymitr, mieszk. wsi   

      

go armii. 
Wczoraj o g. 6 rozpoczął się bieg szta- 

fetowy naszej armji z nad granicy łotewskiej, 
od słupa granicznego Ne,0. Bieg trwa dzień 
I noc w pełnem obciążeniu. Przytem wzdłuż 
granicy ustawione są posterunki orjenta- 
cyjne, które mają za zadanie baczyć, by 
uczestnicy biegu nie zostali porwani przez 
bolszewików. gdyż bieg odbywa się wzdłuż 
granicy, tuż przy słupach granicznych. 

Wczoraj o g. 11.10 została osiągnięta 
w biegu przez uczestników strażnica w miej- 
scowości Popraniszki. Dalsze szczegóły z 
dnia poprzedniego podamy w następnym 
numerze. (zd) 

aa ZZ 
  

  
  

Giełda warszawska 

z d. 5—XI 25 r. Giełda pieniężna : Pierwsza. nagroda 500 zł., druga 300 Borniki gm. Postawskiej. Przyczyna samo» | — Robtnicy roli do, Francji | god? rl etynz Oeeskeso | al (zed 200 i bwa Sat red odpowiedz a o | sedi“ us W dniu 20 b. m. przyjeżdźk do zebranie organizacyjne członków Do jury konkursowego zostali za- “**ž Napad bandycki na kobiety. 5*!94 ze 202 s Wilna przedstawiciel Towarzystwa Związku Oficerów Rezerwy Okręgu | proszeni najwybitniejsi teoretycy lite- pn, 2 bm. o g. 17 został dokonany napad Dean й A 4 Ё% uch 
Generalno Emigracyjnego Francji, w Wileńskiego z terenu.P, K. U. Wilno ratury polskiej. Liga M. i R. zastrze- na mieszk wst Jarocze, gm. Parafjanow- Londyn 29,13 29,20 29,06 celu rekrutacji robotników na roboty celem zorganizowania i wyboru władz | 94 Sobie prawo pierwodruku nagro- Aa Bandyci a Rranelaskę I, Mašioto“ Nowy Vóyk | 1548 -- 600 5,96 rolne do Francji, oraz „do kopalń Koła Wileńskiego Związku Oficerów | JZONYch i odznaczonych nowel w tra A o rwyssiaciewi EK kia kn r Paryż 24,35 24,42 24,79 rudy żelaznej. Państwowy Urząd Po- R @ AA SR czasopiśmie swem „Morze“ e AA nA o Piaga 17,824 — 17,87 17,78 * ezerwy. Na zebraniu tem p. płk. * * je w nogi. Szczegułów brak. Wiedeń 84,75 84,96 84,54 średnictwa Pracy robi Starania, zby Bojesław Popowicz wygłosi swój pier- : Włochy 23,774 2388 _ 3372 wymieniona rekrutacja była yt a wszy odczyt, poświęcony zagadnie- WYPADKI I KRADZIEŻE. R CYNY Po p YA a= Przeprowadzona w Brasławiu i Świę- ' э 8 tockholm ‚ , <lanach. pad I ai W winie. ТОа i muzyka. poi SS E sh SPRAWY AKADEMICKIE. braniu przysługuje jedynie tym p.p. — Plilnować mieszkań. Dn. 4.XI o — Teatr Polski ; (Lutnia). Dziś w Franki fr. 24,43 24,49 

— Żądanie dowodu uzyskania oficerom rezerwy, którzy w myśl g. 18 Haniewicz Stanisławie, zam. 3-go ma- 
ja 19, skradziono w czasie nieobecności 

dalszym ciągu pełna humoru I nadwyraz 
melodyjna operetka Hirsza „Szalona Lola“. 

5 proc. poż. konwers. 43,50 
8o/o proc. Poż. konwers. 70 złożonych deklaracyj ozłacili ustano- * z > w mieszkaniu różne rzeczy wart 50 zł. Role główne spoczywają w rękach M. Bań- ' Poż. kolej. 85—80—85 Ku WR wione wpisowe (3 zł.) i składkęłj — — Dn.4xXlo g. 19 SOEGTAno kradzie- kowskiej, J Kozłowskiej, Z. Koslńskiej, L. Poźyczką zl. 394,68 P ersytet. członkowską  (1złoty).  Legitymncje | ży garderoby z mieszkania Kęsowicza Kon- Sempolińskiego, B. Horskiego, 3 Witow-  Poż. dolar. _ 66,75 stwo Wyznsń Religijnych i Oświece- 

nia Publicznego Departement Nauki 
i Szkół Wyższych zawiadomiło Uniwer- 
sytety, iż zgodnie z art. 57 p. a. (u- 
stawy o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej) Dz. U.R.N. Na 61 
z 1924 r. poz. 609 odroczenie służby 
wojskowej z tytułu studjów średnich 
przysługuje najwyżej do 23 roku ży- 
cia. Jeśli tedy władze akademickie 
żądają przy wpisach od kandydatów 
wykazania się z dowodu odroczenia 
służby, należy mieć wzgląd na to że 
osoby, które ukończyły 23 lata życia 

Czy wiecie dlaczego 
mają wielki zbyt? Bo są mocno 

członkowskie oraz zamówione znacz- 
ki związkowe będą wydane w tymże 
dniu 8.Xi.25 przy wejściu na sslę. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Posiedzenie Wydziału Sej- 
miku pow. Wil.Trock. W dniu 
11.X1—25 r. o godzinie 3-ej po poł. 
odbędzie się posładzenie wydziału 
Sejmiku pow. Wileńsko-Trockiego. 
Na porządku dziennym, prócz spraw 
z poprzedniego posiedzenia, znajdzie 
się kwastja budżetowa, związana z 

towary zagraniczne 
reklamowane. Czy nie jest naj- 

stantego zam. Makowa 8, na cgólną sumę 
zł, 

Dn. 4XI o g. 20 m. 45 skradziono se ske- 
pu przy ul. Szopena 3 za pomocą włama- 
nia obuwie wart, 350 zl. na szkodę Rajsen 
Cury, zam. przy ul. W. Stefańskiej 18. 

— Bieliznę 1 2 baranie skórki. 

zam. Tyzenhauzowska 8, nieznani sprawcy 
skradli z mieszkania biellznę 1 2 skórki ba- 
ranie wart. 300 zł. 

— „Przemysł' kleszonkowy kwit- 
mie. Dn. 4.XI o godz. nieustal. na rynku 
Stefańskim nieznani sprawcy skradli z kie-   szeni Pastuchowej Elżbiecie, zam Kurlandzka 
32, 10 zł. 50 gr. | 

— Okradziona cura (przez „u*). 

Dn. 4.XI o g. 5 Kosowskiemu Mojżeszowi, , 

sklego, S. Brusikiewicza I Innych. 
Tańce | ewolucje układu F. Bańkow- 

skiego. Reżyserję prowadzi B. Horski. Dy- 
ryguje A. Wiliński. 

W sobotę wystawioną będzie po raz 
plerwszy w sezonie ciesząca się wyjątko- 
wym powodzeniem operetka Gilberta „Cnot- 
liwa Zuzanna” z M. Bańkowską w roli ty- i 
tułowej, Z. Kosińską, L. Sempolińskim, B. 
Horskim, B. Witowskim, S. Brusiklewiczem į 
1 Inn. 

W przygotowaniu operetka Ennema, 
„Krėlowa Monmartre“. Ё 

Reżyserję prowadzi L. Sempoliński, i 
W niedzielę nadchodzącą odbędzie się 

w Teatrze Polskim o g. 12 m. 30 pp. ko- 
lejny poranek po cenach najniższych. 

    

ZAKŁAD KRAWIECKI 

41/80/o listy z. T. Kred. Z. przed, 15,25—15,00 
50/0 listy z. wńrsź. przedw. 14,18 14,15 
4/a 0/0 warsz. przedwoj. 12,30 
6% obligacje rubl. 15 I 16 r.— 9,20 

PARA я 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Or. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 
W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

ad godz. 1—3 pa poł. 

  

    

   

WODA 

  

  

lepszą reklamą szybka dostawa? Który kupiec będzie kładł pienią- 3% STANISŁAWA PUSZĄ $ ПЛМОН KSIĘGARNIA 
Wraz 1 działem materjałów piśmiennych 
w dużem powiatowem mieście 

DO SPRZEDANIA 
na b. dogodnych warunkach. 

dze w zagraniczne zamówienia, jeśli w kraju dziś zamówiony towar 
jutro będzie miał w swoim składzie? 

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

Polska Linja Lotnicza, podejmując propagandę 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 żEtem 

w Wilnie S-to Jańska 9 (wejście z dziedzińca). 

* Przyjmuje obstalunki w zakres 
I krawiectwa wchodzące. 

25 
ж 
ж 

D-ra Ihnatowicza 

odznaczona 15 me- 
dalami , znalazła po- Wykonanie szybkie i solidne. 

Ceny konkurencyjne. 

юК 
wszechne uznanie. 
Usuwa u dzieci i star- 
szych liszaje, pryszcze 

x 
ж 
IR 
X 
X 
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możność nadania jednej przesyłki w każdym kierusku bezpłatnie. 

INFORMACJE: 
Warszawa— Nowy Świat Nr. 24, telefony: 9-00, 19-88 I 8 80. 

STI ES RO IATA MA IS VST EU EWC ISK 

Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom 

poleca šię 

i Przemysłowcom 

Biuro Przepisywań 81 Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

     ANNAŃ NL 

: 
v NN 

4 Pracownla Krawiecka 

* ААСНООЕС 
Wileńska 23. 

   
Li 

Zastawów nie sprzedanych w dn. 3 i 4 b.m. 

RACJA 
odbędzie się powtórnie 9 | 10 listopada r. b. 
w lokalu Wil. Tow. Hand, ziataiów a: 

Ceny bardzo przystępne. LL 
PORANA 
Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 
cjalistów. 

Nilno, al. Garbarsta 3, 
2-gie piętro. 

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 

trznych, płuc, chirurgicz+ 

nych, dziecięcych, ner- 
wowych, kobiecych I aku- 
szerji, oczu, uszu, nosa 

l gardła, skórnych 1 we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

  

  

  

lnformacje w Księgarni Stowarzyszenia Nau- 
czycielstwa Polskiego w Wilnie. 

° ? 
to jest dźwignią handli? 

Na to pytanie odpowiada doświadczony 
kupiec angielski, Peter I. Stevens, który po- 
wodzenie swej firmy zawdzięcza stałemu 
anonsowaniu się w 86 dziennicach angiel- 
skich. Gdy mu zarzucali przyjaciele i rodzi- 
na, iż zawiele pieniędzy wydaje na ogłosze” 
nia w pismach, zwłaszcza, że firma jego ma 
zdawna wyrobioną markę, odpowiedział do 
świadczony kupiec: Zaprzestanę ogłaszać swe 
przedsiębiorstwo, gdy: 

1) ludzkość przestanie się rozmnażać, 
a na świecie nie będzie ani jednego człowie- I 
ke, któryby nie wiedziało istnieniu mej firmy. 

2) gdy zdołam przekonać każdego, że 
moje wyroby są najlepsze i najtańsze. 

3) gdy się przekonam, iż kupcy nie 
dający ogłoszeń do gazet, mają większą kli- 
iantelę odemnie. 

4) gdy tsk zgłupieję, że 
świadczeniach całego życia. 

5) gdy nie będę widział bogaczy, za- 
wdzieczających swe mienie stałej reklamie. 

Tylko wtedy osiągniesz skutek jeżeli 
będziesz ogłaszał się w najwięcej rozpo- 
wszechnionym dzienniku, jakim jest: „Kurjer 
Wileński”. 

ZGUBIKĘŚ ; Mieszkanie 

  

zspomanę O ko. 

  
  

Szanujący swój czas | 
korzysta zawsze z usług 

Biura Reklamowego 
w Wilnie 

uł Garbarska I, tel. 82. 
w którem ogłaszający się znajdzie praktycz- 
ną radę: jak ułożyć ogłoszenie, do którego 
plsma poaać, w jaklem miejscu umieścić itp. 

Za peradę się nie płaci. 

Kosztuje nie drożej niż w Redakcjech 
a zaoszczędza znacznie fatygi oddając w 

BIURZE REKLAM 
ogłoszenia do wszystkich pism 

polskich 
rosyjskich 

i żydowskich 
codziennych I tygodniowych. 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje 

„Księgę Handiowo-Przemysło- 
wo informacyjną WILNO 

kto deje ogłoszenia ze pośrednictwem Biura 
Stały klijentom znaczne rabaty. 

lania A 
ы biela, wygładza, chro- 

studentka uniwersyte! т 
udziela lekcji i korepety- ni od zmarszczek, u 
cji w zakresie kursu szkół | suwa żółtość twarzy, 

       
     

       
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

      
    

        

" Uezciwego 

  

pieczenie i swędzenie 
skóry po kilkurazo- 

wym natarciu. 

W nocy ma 4 listopada 
koło dworca kolejowego 
zgubiono małą skórzaną 
walizkę zawierającą przed 
mioty tualetowe, gwizdek 
do lokomobilu I doku- 

menty wartości. 
znałazcę u- 

prasza się o odniesienie 
zguby na ulicę Sierako- 
wskiego Nr. 24 m. 1 (koło 
Lukiszek) za wynagrodze- 

niem 40 zł. 

  

Kolne mieszkania 
pokoje, stancje, pensjona- 
ty, ogłaszajcie się za po- 
średnictwem Blara Re- 
klamowego St. Gra- 
bowskiego Wilno, Gar- 
barska 1, tel 82. Układ 
ogł: szeń, Informacje bez- 
płatnie, bezinteresownie. 

Oferty zapewnione 

  

  

Polska Orakarala 

falowa 
„LUX“ 

  

średnich. Specjalność: ję- ienieni k, pi bard zauł. Ś-to Michalski Nr. 1 dz. 10 atownia bakterjologiczna TOR słoneczne na piętcze przy k Iski czerwienien erą „, pie- 

rano. Sprzedaż rozpocznie się So na ue przyjmuje się dowód osobisty, Ra, lub | ul. Stowackiego 10 — 2 WEZ. modą ai ob | czenie i swędzenie WILNO, leżności przypadającej Towarzystwu, Licytacji | od godz. 9—7 wiecz.) iijchwiśmi + 22 kaire, 2 Edas Otok. soy kompletach. | skóry. Wszędzie do il. Leligowskiego 1. podlegają wszystkie zastawy do Nr. 16750 | Zabiegi elektro dnictw łoszenia w pnia). Wiadomość ul. Moniu- nabycia. włącznie t.j. zastawione przed 1 ym sierpnia r.b. | światło-lecznicze. | ' Kurierze Wiieńskim. | „— 009 szki Ne 8 m. 4. L ai 

a — Brak, Aux”, A 
Slrdawea w imienin wzpółwiaściętali dfzał Katerewiez, | 

"5 
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