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Wilno, Sobota 7 listopada 1925 r. 

Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteeznyeh. 

"Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. ©. Prenumeratę 

przyjmują: Księgarnia W. Mskowskiego, 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Gr 

Prenumeratę i ogłoszenia 
abowskiego, Mickiewicza 4, 

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

| wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą. 

  

' JJ 

W niedzielę dnia 8 listopad 

IELKA 

į 
S-to Jańska 1, Skład pa- | 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. | 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjerś Wi- 
leńskiego* 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 3—%6 w. 

  

REDUTA AKAD 
a r. b. w salonach Oficera Polskiego Mickiewicza 13. Zaproszenia nabywać 

mieści się przy Biurze Reklamowym 5. Grabowskie- 
5-0 iarnowy, na 4-ej str. 

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

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) 2а — 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

8-mlo łtmowy. Terminy druku mogą 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

EMIC 
  

KA“, 
  

można w cukierni Sztralla (róg Tatarskiej i Mickiewicza), w restauracji „Warszawianka" i w lokalu Bratniej Po- 

mocy Pol. Młodz. Akadem. U.S.B. (ul. Wielka 24) w cenie zł. 4 (akademickie 3 zł.). Początek zabawy o godz. 10 wiecz 

  

Wyroby wełniane 
Kaftany 

Kamizelki 
Szale 

Czapki 
Rękawiczki 

Pończochy 
Skarpetki 

Kalosze. 

poleca: 

O. KAGICZ 
Wilno — ul. Zamkowa 8, 

telefon 939. 

ZBANKRUTOWAŁ 
kupiec, 

bo miał okno wystawowe zapocone. 
Uniknie tego kto kupi specjalną 
szczotkę do wycierania potu w fa 
brycznym sklepie przy ulicy Tatar: 
skiej 6 w pobliżu ul. Ad. Mickiewicza: 

ORYGINALNY 

Jazz=band 
Z najnowszymi instrumentami, któ- 
rych dotąd w w Wilnie nikt nie wi- 
dział i nie słyszał gra obecnie od 5,30 

tylko w ARTYSTYCZNEJ 
Mickiewicza Nr. 11. 

AA OAGBIRDÓB Id IESKO EA PE PINO Ad T 2 

Ważne dla p.p.Gospodyńli 
Szczotka do zamiatania bardzo 

praktyczna i tenia, bo tylko za 1 zł. 
80 gr. możno kupić w sklepie fa- 
brycznym przy ul. Taterska 6 w po- 
bližu ul. Ad. Mickiewicza. 

    

Spirytus do palenia 
92% ро 51 gr. but. 

poleca sklep win i wódek 
J. KALITA 

wileńska 44-a. į 

m (ROMA AAB 

  

Uszeędność czy zwykła niepoczytalność. 
Niejednokrotnie słyszeliśmy  za- 

pewnienia sfer miarodajnych o szcze” 

gólniejszej opiece jaką M. W.R.i 
O. P. otacza młade nasze szkolnictwo 
zawodowe. Każdy prawie ze zmie- 

niających się ministrów oświaty uwa- 

żał za swój miły obowiązek to stano- 

wisko podkreślać podczas pobytu 

w Wilnie. 
Istotnie zarządzenia i kredyty szły 

po linji tych zamiarów do czasu, kie- | 

dy złoty stał jak mur. Z chwilą za- 

chwiania się pienądza afekty rządowe 

do szkolnictwa zawodowego  słab- 
ną i doszły obecnie do kompletnego 

oziębienia. 

Zmienności tego stosunku do- 

świadczyła Państw. Szkoła Technicz- 

na w Wilnie. Uczelnia ta wychowująca 

techników dla ziem wschodnich czą: 

sowo. rozmieszczona przy ul. Ponarskiej 
63 miała na rok przyszły przenieść 

się do wspaniale zaprojektowanego 

gmachu własnego przy ulicy Holen- 

derskiej, na Antokolu. 
były rozpoczęte. Ogólne trudności 

, finansowe z powodów zrozumiałych, 

4 musiały odbić się na szkole. Kredyty 

na budowę nowego gmachu skreślo: 
no. Szkoła jednak musi być gdzieś 

ulokowania i prosperować, bo nie 

mamy nadmiaru młodych sił technicz: 

nych. 
Od początku roku szkolnego roz- 

poczynają się próby wybrnięcia z 

kłopotliwej sytuacji. Zabiegi ratowni- 

cze są tak skomplikowane, że za- 

chodzi poważna obawa o zdrowię, a 

nawet byt tej szkoły, Sprawę ujęły 

w doświadczone ręce dwa wydziały 
w departamencie szkół zawodowych 

'M. W. R. 1 O. P. Wydział, czy de 
partament Monopolu Spirytusowego 
i miejscowa Dyrekcja Robót Publicz- 

nych. Siła złego na jednego. 

Monopol z dniem 1 stycznia 
roku zdęcydowanie zabiera graach 

B 

З4 ; 
PIP ia Al   

Roboty już , 

(Ponarska 63), gdzie obecnie rozlo- 
kowana jest P. S. T. w jednym 

skrzydle, w drugiem zaś szkoła prze- 

mysłowo-rzemieślnicza. Z ramienia 
„ wydziałów szkół zawodowych średnich 
'| niższych został zakupiony, jak do- 
nosiliśmy, browar br. Lipskich na 

, Popławach, dla rozmieszczenia w nim 

„obu szkół: technicznej i rzemieślni- 

czej. 
| Budowa własnego gmachu dla 
'P. S$. T. naturalnie odkłada się do 
momentu cudownego zwiększenia się 

zapasu kruszcu w B, P. i 

| Te genjalne posunięcia naszej 

| młodej, ale już z bogatą przeszłością 
' biurokracji dają w rezultacie: 
| 1) otwarcie nowego źródła docho- 
dów w postaci monopolu spirytuso- 

| wego (najważniejszy); 

2) stratę jednego dobrego bro- 

waru; 
3) pozyskanie najmniej przydat- 

nego dla celów nauczania objektu; 
4) stratę poważnych sum na 

adaptację; : 
5) zmuszenia kilkuset młodych 

chłopców do przebywania w ciemnym 
i wilgotnym lokalu. 4 

Konia z rzędem temu, kto roze | 

wikła zagadkę, dlaczego szkoła topi 

się w alkoholu (monopol, browar) 
fundusze trwoni się z racji szkoły, ® 
zdrowie młodzieży naraża w 
oszczędności. 

! 
į 

Kto na tej tranzakcji zyskuje, bo ! 

w żadnym wypadku nie skarb i nie) d'affaires w Teheranie p. Stanisławowi Hemplowi 

oświata. 

 COBIOWIEZOWOREDKODRKGCZTIAW POWY ADA ACAR DR 

« Niemiecka Па „Й, " ке , 
sprzedaje rozmaite 

"OBUWIE в10 tanio 
1926 | 

  

imię 
į 

  

Min. Skrzyński konferuje z posłem 
amerykańskim. { 

(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy) 

Minister spraw zagranicznych p. Skrzyński odbył wczoraj dłuższą kon- , 
ferencję z posłem Stanów Zjednoczonych p. Stetsonem. 

| ————————————————————————————————————————— 

Bilans Banku Polskiego. 

  

Bilans Banku Polskiego z dnia 31 października r. b. wykszuje w dal- , 

| 
,pedzkiego został mianowany. dr. Ga- 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). i 

  

Z Kowna. 
Nowy kłajpedzki. gubernator. 

RYGA. 5.XI. (tel. wł.). Rząd 
centralny przyjął dymisję Klajpedz- 
kiego gubernatora Budrysa. 

Na stanowisko gubernatora Kłaj- 

brys, działacz polityczny, litewski dy- 
plomata. 

szym ciągu zwiększenie się zapasu złota o 222 tys, zł. Zapas walut i de-. Nowa nominacja d-ra Szaulisa. 
wiz zmniejszył się o 1 milj. zł. brutto. Portfel 
o 8,64 milj, zł. Pożyczki zabezpieczone papierami o 12.5 milj. zł. Suma 

zdyskontowanych pepierów krótkoterminowych zmniejszyła się o 516 tys. zł; 

Rachunki żyrowe I inne zobowiązania zmniejszyły się o 4,3 mil. zł. Obieg 

biletów bankowych zwiększył się o 11.89 mil. zł. Przyjęty natomiast do za- 

pasu banku stan monet srebrnych i biionu zfnniejszył się o 12 mil. zł. 
Inne pozycje większych zmian nie wykazują. 

    

Wicemin. Eberhardt nie został zawie- 
szony. 

Wyjechał do Paryża na zjazd. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z kół rządowych komusikują, że pogłoski o zawieszeniu wiceministra 
kolei p. Eberhardta są nisprawdziwe. 

P. Eberhardt wyjechał na zjazd kolejowy do Paryża, gdzie bądą рго- 
wadzone obrady, w sprawie dyspozycji taborem kolejawym. 

Sprawa, niekorzystnych jakoby, kontraktów, których p. Eberhardt nie 
zawierał, a jedynie podpisał, oddana będzie do zbadania specjalnej komisji, 

  

Rozszerzenie pełnomocnictw Najw. Izby 
Kontroli w sprawie Poczt. Kasy Oszcz. 

(Telefonam od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że p. premier Grabski, wystosował do prezesa Naj- 
wyższej Izby Kontroli Państwowej list, w którym rozszerza pełnomocnictwo 
Najwyższej Izby Kontroli, do zrewidowania również działalności kredytowej 
P. K. O., dotychczas bowiem „rewizja dotyczyła jadynie działu admini- 
stracyjnego. 

—. — 

Falsze niemieckiej endecji. 
Sprostowanie polskiego Poselstwa w Berlinie. 

BERLIN. 6.X!. (Pat). Wczorejsza „Deutsche Zeitung” organ prawicy 
niemiecko-narodowej ogłosił 3 rzekome wywiady z poselstwem angielskim, 
polskiem i sowieckiem. 

Z powodu wywiadu z poselstwem  polskiem, to ostatnie ogłosiło na* 
stępujące sprostowanie: 

W „Deutsche Zeitung" z da. 5 b. m. ukazał się artykuł podpisany 
przez p. Fritsche i głoszący, iż p. Fritsche przybył do poselstwa polskiego 

w celu otrzymania wywiadu od posła, že jadnak na skutek nieobecności 

posła Olszewskiego w Berlinie, przyjął go zastępca posła, pierwszy sekre- 

tarz poselstwa. Następnie p. Fritsche przytacza słowa, rzekomo przez 1-go 

sekretarza wypowiedziane: Poselstwo polskie stwierdza, że poseł Olszowski 

od 2 giej połowy września r. b. przebywa w Berlinie, nie opuszając Swoje- 

go stanowiska. 
P. Fritsche zgłosił się obecnie do poselstwa, celem uzyskania wywia- 

du, jednakże poseł Olszowski udzielenia wywiadu odmówił, wobec czego 

| powyższe przedstawienie p. Fritschego jest sprzeczne z rzeczywistością, 

To samo zaznaczyć należy co do treści rozmowy z 1:szym sekreta- 
rzem poselstwa. 

„Berliner Tageblatt" przytaczając powyższe sprawozdanie piętnuje me 

tody, jakiemi posługują się dzienniki niemiecko-naradowe. 

Polska uznaje nowy stan rzeczy w Persji. 

WARSZAWA. 6.Xi. (Pat). 

  

  

Dziś Min. Spraw Zagran. poleciło char 
uznać oficjalnie nowy 

sten rzeczy w Persji., 
RACE DE A I 

  

| Represje hiszpańskie przeciw niemiec- 
kiemu handlowi. 

MADRYT, 6.X! (Pat). Z powodu odkładania przez Niemcy terminu 

rozpoczęcia rokowań o traktat handlowy hiszpańsko-niemiecki, rząd wydał 

zukaz wwozu towarów niemieckich do Afryki Północnej i na wyspy Kana- 

ryjskie, Na towary niemieckie wwożone do Hiszpanji i na wyspy Bale- 

arskie, nałożono opłaty celne 80 proc. wyższe od dotychczasowych, 

S kronika A 

wekslowy zwiększył się | 
RYGA. 5.XI. (tel. wł.). B. pre- 

zes litewskiej delegacji w Lugano dr. 
Szaulis, został mianowany  dyrekto- 
rem wydziału administracyjnego min. 
spr. zagr. 

Z Gdańska. 
Partja niemiecko-liberalna o 
stosunku Gdańska do Polski. 

Głosy rozsądku. 

GDAŃSK, 6.X1 (Pat.). Odbyło się 
tu zgromadzenie partji niemiecko- 
liberatnej, na którem poseł do sejmu 
gdańskiego dr. Wagner i b. senator 
Jewelowsky wygłosili przemówienia 
na temat sytuacji w Gdańsku i sto- 
sunku Gdańska do Polskt. 

Poseł Wagner stwierdził między 
innemi w swojem przemówieniu, że 
życie gospodarcze Gdańska, jednak 
może się rozwijać tylko przy utrzy- 

maniu dobrych stosunków ż Polską. 
Były sen. Jewelowsky stwierdził 

na wstępie, że polsko-gdański układ, 
tak zwana umowa warszawska, jest 
najbardziej czynną pozycją, jaką po 
siada Gdańsk, gdyż dopiero dochody 
z ceł umożliwiają wolnemu miastu 
egzystencję. 

  

  

  

  

Senator Jewelowsky krytykował 
politykę dawnego nacjonalistycznego 
senatu i oświadczył, że doszło do 
tego, iż dawny senat nie reagował 

'|wcale na bardzo doniosłe propozycje 
Polski, mające na celu porozumienie 
w sprawie monopolu tytuniowego i 
spirytusowego. 

;, W końcu nawiązując do rokowań 
handlowych polsko - niemieckich i 
wzrastającego wywozu niemieckiego 
do państw bałtyckich, Jewelowsky 

| podkreślił konieczność utrzymania 
| jaknajściślejszych stosunków gospo- 

i skiem, 
i dowi 

2, Rosji Sowieckiej, 
Konferencja kolejowa. 

MOSKWA 4.X!. (wł. wł.) 2 b. m. 
rozpoczęła się w Moskwie łotewsko* 
estońsko-sewiecka konferencja ko- 
lejowa. 

Między innemi sprawami na kon- 
ferencji ma być omawianą kwestja 

  

  

9€ | bezpośredniej komunikacji z Europy 
do Japonji i Chin przez Rosję So* 
wiecką. 

Niemieckie maszyny @а $0 
wietów. 

\ 

MOSKWA 6.XI, (Pat). Komisarjat 
ludowy handlu zagranicznego zaapro* 
bował zawarty przez berlińskiego 
przedstawiciela handlowego Sowietów, 
układ z niemieckiemi fabrykami, do: 
tyczący dostawy maszyn dla Rosji 
Sowieckiej, 4     
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darczych pomiędzy Polską a Gdań: 
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Z SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy 

Daisze rozprawy nad poprawkami Senatu do Ref. Rolnej. — 
Wyzwolenie ciągle obstruuje. — Pośrednictwo marsz. Rata ja 
nie pomogło. — Wyzwolenie domaga się rozwiązania Sejmu. — 

Klub Pracy przeciw odkładaniu prac Sejmu. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej 
mu Wyzwolenie w dalszym ciągu sto- 
sowało obstrukcję techniczną przy 
głosowaniu nad reformą rolną, unie 
możliwiając w ten sposób normalny 
tok prac sejmowych. 

Jak wizdomo, Konwent seniorów | 
na posiedzeniu czwzrtkowem wyraził 
życzenie, ażeby marsz. Rataj podjął 
się pośrednictwa pomiędzy klubami 
telem osiągnięcia kompromisu, — to 
też wczoraj od godz. 10 rano mar: 
szałek odbył z przywódcami poszcze 
golaych klubów cały szereg konfe- 
rencyj, które jednakże nie doprowa 
dziły do pozytywnych wyników. 

Wczorajsze obrady były b. mono- 
toczne. W dalszym ciągu na wniosek 
Wyzwolenia głosowało nad każdą po- 
prawką imiennie. 

Po art. 5 projektu ustawy pos. Ba- 
giński (Wyzw.) zabrał głos w sprawie 
formalnej. przypomicasjąc o zgłoszo* 
"nym przez jego klub wniosku o roz- 
wiązanie Sejmu. Wniosek ten jest 
wciąż odkładany, a ze względu na je: | 

  
|Rozdział referatów budżeto: 

cu obrad mają być ustawy Sanacyjne. 
Pos. Chrucki (Ukr.) zgłosił wnio 

sek, ażeby posiedzenie odbyło się 
dopiero we wtorek. Wniosek ten w 
głosowaniu, przez drzwi odrzucono 
większością jednego głosu: 141 prze- 
ciw 140. 

Klub Pracy głosował przeciw wnio- 
skowi posła Chruckiego, a to z tego; 
powodu, iż nie można pozwolić na | 
obniżenie powagi Sejmu i marnowa' 
nie jego zdolności do pracy w chwi- | 
li, gdy państwo znajduje się w nader 
poważnej sytuacji, 

Następnie pos. Bagiński (Wyzw.) | 
zgłosił wniosek, aby na pierwszym | 
punkcie dzisiejszego porządku dzien: | 
nego umieścić wniosek o rozwiąza: | 
nie Sejmu, na drugim punkcie — gło: f 
sowanie fad reformą rolną, a na trze- 
cim — ustawę sanacyjną. Wniosek 
ten odrzucono. 

  
wych. 

Sejmowa komisja budżetowa do- 
go wybitne pelityczne znaczenie mów: konała wczoraj rozdziału referatów 
ca proponuje przerwać głosowanie i budżetowych na rok 1926. 
przystąpić do tego punktu. ! Budżet Sejmu, Senatu i Prezy- 

Wniosek pos. Bagiūskiego odrzu: denta Rzeczypospolitej otrzyma pos. 
ceno, poczem przystąpiono *do del- Harusewicz (Z.L.N.). Najwyższą lzbź 
szego głosowanie.  Przegłosowano Kontroli — poseł Paczek (P. P. S.), 
drobniejsze poprawki do art. 13 włącz: Ministerstwo Sprzwiedliwości—p. ks. 
nis, Na tem przerwano obrady. . | Kaczyriski (Ch.D. Ministerstwa Rol- 

, Wice-marszałek Moraczewski ze- nictwa — pos, Pluciński, renty i dłu- 
proponował, zby następne pcsiedze- gi państwowe —pos. Michalski (Ch.N.), 
nie odbyło się w sobotę o godz. 10 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych— 
rano z tem że na pierwszym miejs . pos. Romocki (Ch.D.). 

  — 

Minister Spraw Wewn. o miastach polskich 
(Wywiad u p. ministra Rączkiewicza). 

„— Jakie potrzeby miast polskich ) dzeń sanitarnych, brak oświetlenia, 
widzi p. Minister w chwili obecne!? | wodociągów, kanalizacji, bruków i t. 
—zwóciliśmy się do p. ministra Racz- | d. stawia te miasta daleko poza ka- 
kiewicza. tęgorją przeciętnych misst Europy ; 

— Potrzeby naszych miast, zwła: | środkowej. Jako jedną z ważniejszych | 
szcza w b. dzielnicy rosyjskiej, są c-|spraw dla wewnętrznej gospodarki | 
gromne, i to w każdej, bez wyjątku, | miejskiej uwsżem sprawę potanienia 
dziedzinie. O ile chodzi o chwilę ; administracji miejskiej. Miasta osią- 
obecną, to na czoło zagadnień miej-j gsąć to mogą przez stosowne unor- 
skich wysuwa się sprawa ożywienia i mowanie atatów pracowników w po- 
w miastach ruchu. budowlanego, | szczególnych Magistratach i przez 
sprawe, posiadzjąca znaczenie nietyl- | obniżenie, często zbyt wysokich w 
ko lokalne, sle ogólno - państwowe. | stosunku do urzędników państwo- 
Sprawy tej miasto każda nie jest w; wych, uposażeń pracowników miej- 
możności rozwiązać o własnych si-, skich. W tym też kierunku zmierza 
łach, to też na podstawie ustawy o ; rozporządzenie Prezydanta Rzeczypo- 
rozbudowie miast, ujął ją w swe rę: i spolitej Polskiej z 30 grudnia 1924 r. 
ce Rząd, oparłszy się o samorząd |o dostosowaniu uposażenia członków 
miejski. Pozatem, dopiero po ukoń:«: zarządu i pracowników związków ko- 
czeniu podjętej w roku bieżącym i munalaych do uposażenia funkcjo- 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz- ; narjuszów państwowych, oraz wydany 
nych akcji, w kierunku ustalenia pro- | na jego podstawie okólnik Minister- 

, szczególne związki włesnemi 

„dziej aktualne. Rozwój miast naszyc 
w okresie ostatnich dziesięciu lat zo- 

dział 

gramu działalności wszystkich związ- 
a więc także i; 

į 
i 

ków komunalnych, 
miast, będzie można zdać sobie spra- 
wę, które potrzeby miast są najbar: 

stał powstrzymany. Potrzeby ludności 
miejskiej nigdzie prawie nie są nale- | 
życie zaspokojone, a dotyczy to w 
szczególności miast, leżących na ob- 
szarze wschodnich województw  kre- 
sowych, gdzie polityka zaborców, a 
później wojna pozostawiły trwałe śla- 
dy. Brak najprymitywniejszych urzą” 

Kasa Chorych m. Viltė, (2) 
„Čiora Kau? 

Steła niezbędna budowa Kasy skła- 
da się z dwu skrzydeł: biura załatwia- 
jącego rejestrację ubezpieczonych, ra- 
chunki z pracodawcami, opłatę pra- 
cowników i innych rachunków Kasy, 
wypłacającego zapomogi w chorobie, 
pcłogu i pogrzebowa i skrzydła, 
gdzie się odbywa leczenie i kwalifi- 
kowanie do zapomóg. 

Faktycznym kierownikiem pierw- 
szego skrzydła, zwierzchnikiem całej 
instytucji był komisarz, obecnie dy- 
rektor wybrany przez konkurs Z po- 
śród wyższych urzędników biura, 
kierownikiem drugiej lekarz naczelny. ! 

Ten ostatni musi się dobrze or- 
jentowzć w organizacji biura, gdyż я' 

potrzebie zastępuje komisarza względ- ' 
nie dyrektora. Ze względu na ści: 
ślejszą fachowość i większą zawiłość | 

  

  
spraw lecznictwa — odwrotne za- | się ze złożonym mechanizmem i za- 
stępstwo jest niemożliwe. 

- Odpowiednie dobranie tych dwu 
kierowników głównych, prosty po- 

odpowiedzialności pomiędzy 
nimi, na ich działy specjalne i stały 
kontakt, wiązanie końców z końcami, 
wprowadzenie dalszych ulepszeń "į 
granicach statutu i budżętu dawały! 

\ 

     

łem, bardzo 

stwa Spraw Wewnętrznych. Wpraw 
dzie stan finansowy miast, zwłaszcza 
większych, jest w porównaniu ze sta- 
nem finansowym i innych związków 
omunzlaych stosunkowo lepszy, to 

„jednak, ze względu na ogrom swych 
zadań, samorząd miejski nie może 
o własnych siłach spełnić wszystkich 
swych zadań, zwłaszcza w okresie 
kryzysu gospodarczego. Tutaj wyłania 
się niezmiernie ważna kweęstja kre: 
dytu. | 

— Jakie jest zdanie p. Ministra 
© sprawie udziału kapitału zagranicz” 

instytucji w ciągu lat paru stały roz*, 
wój i byt normalny. › ; 

Jedną z niepoślednich i na grun- | 
cie wileńskim niełatwych zasług te: 

nego w odbudowie naszych miast? 
Kardynalną zasadą racjonalnej go* 

odarki jest: wydatki inwestycyjne 
ans być pokrywane z pożyczek 

długoterminowych. Ponieważ w obec- 
nych warunkach finansowo gospodar* 
czych miasta nasze mają nadzwyczaj- 
ne trudności z uzyskaniem kredytu 
długcterminowego, niaktóre z mich 
podejmują inwestycje,  pokrywejąc 
ойпо$не wydatki z dochodów zwy- 
czajnych, przeważnie z danin publi- 
cznych. Jakkolwiek tego rodzaju po- 
stępowanie sprzeczne jest z wypowie- 
dzianą zasedą, to jednak włedza nad- 
zorcza musi je tolerować w tych 
przypadkach, gdy chodzi o inwesty 
cje istotnie niecdzowne, których od- 
kładanie dalsze byłoby połączone z 
oczywistą szkodą dla dobra. publicz- 

jnego. Z tych właśnie wzgiądów Mi: 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych nie 
sprzeciwiło się np. rozpoczęciu przez 
m. Łódź budpwy kanelizacji z docho- 
dów bieżących Duże znaczenie dla 
spraw kredytu posiada majątek miej 
ski. Wisdomo, że szereg miast jest 
właścicielem poważnych objektów ma 
jątkowych. Uznaję za sprawę wsżną 
i pilną dokłsdne ustalenie przez Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych sta- 
nu i wartości tego mzjątku, 

mają nasze miasta? 
Najważniejszą sprawą w tej dzie- 

dzisie jest ujednostajnienie samorzą 
dowego prawa miejskiego. Postulato- 
wi temu mają zadośćuczynić wniesio- ' 
ne przez Ministerstwo projekty usta- 
wy o samorządzie miejskim | ordy: ; 
nacji wyborczej dla miast. Uchwalenie 
przez Sejm tej ustawy, która jest o- : 
becnie przedmiotem rozważań i prac 
Sejmowej Komisji Administracyjnej, i 
wpłynie niezmiernie dodatnio na roz- 
wój miast i ułatwi, trudny dzisiaj z 
powodu różnorodnego ustawodawsta 
miejskiego, obrót prawny pomiedzy 
miastami. 

Co Ministerstwo Sgraw Wewnętrz- 
nych planuje na przyszłość w spra-- 
wach dotyczących miast? 

Opracowuje się szereg kwestji, 
dotyczących miast o tyle, że odnoszą 
się one do związków komunalnych 
w ogólności. Wymieniam tutaj np. 
opracowywany obacnie projekt usta: ! 

stopnia : 
jego zadłużecia oraz sposobu admi: : 
nistrowenia. i į 

į A jakie potrzeby ustawodawcze 

Szczegóły zamachu na Mussoliniego. 
RZYM, 6.XI (Pat) Dzienniki ogłaszają szczegóły przygotowania zama- 

chu na premjera Mussoliniego. 
Wszystko było przygotowane bardzo starannie, tak, aby wykonanie 

zamachu stało się możliwie najłatwiejszem, aby uniemożliwić stwierdzenie 
tożsamości winnych i ułatwić im ucieczkę. 

Aresztowany w Turynie gen. w rezerwie Castello przebywał do dn. 3 
b. m. w Rzymie i przygotował się do przekroczenia granicy. Hotel „Drago= 
ni” w którym aresztowano Zaniboniego położony jest nawprost pałacu 
Chigi, z balkonu którego Mussolini często przypatruje się pochodom. 

Zamach miał być dokonany w czasie przebywania premjera na bal- 
= pałacu podczas defilady w dniu, rocznicy zwycięstwa pod Vittorio 
eneto. 

Zamachowiec w zapuszczonej żaluzji okna zrobił mały otwór, który 
pozwalał mu celować z okna nie będąc zupełnie widocznym. Zaniboni 
przybył rano do hotelu w mundurze majora wojsk alpejskich, w czarnej 
sets nas koszuli pod mundurem. Ażeby utrudnić poznanie go, zgolił 
wąsy. pobliżu hotelu czekał automobil, przygotowany do delekiej podró- 
ży gdyż znaleziano w nim wielką ilość benzyny oraz broni. 

Automobilem tym Zsniboni po zamachu miał uciekać, korzystając 
z zamieszania i trudności stwierdzenia w pierwszej chwili skąd padł strzał. 
Szofera aresztowano. 

Zaniboni wiedział że Mussolini po nabożeństwie w kościele Santa 
Maria Angeli, będzie na balkonie pałacu Chiggi podczas defilady. 

Gdy o godz. 9-tej min. 30 funkcjonarjusze policji wkroczyli do pokoju 
zajmowanego przez Zaniboniego, zamechowiec zmieszał się i zapytał czego 
sobie życzą? Dwaj policjanci schwytali go niezwłocznie, przyczem podnieść 

należy, że nie stawiał on oporu. lnni zaś rzucili się do okna, w którego 
otworze znajdował się karabin. Ponadto w pokoju tym znaleziono 3 walizy. 

Badanie sprawcy zamachu. 
RZYM, 6.XI. (Pat.). „Telegraphen Company“ donosi, że Zaniboni zo- 

« stał dziś przesłuchany p zez sędziego śledczego w więzieniu Regina Coeli. 
; Dzienniki faszystowskie domagają się kary śmierci przeciwko tym 
' wszystkim, którzy podnoszą rękę na króla lub odpowiedzialnego męża 
stanu. 

i Avanti stwierdza, że Zaniboni przed kilku miesiącami wystąpił z par- 
tji socjalistycznej. 

  
' Zamachowcy przysSłużyli się Mussoli- 

niemu. 
į RŽYM. 6.XI, (Pat). We wszystkich miastach włoskich odbyły się wczo- 
raj na cześć Mussoliniego imponujące manifestacje. Wszędzie tworzyły się 
olbrzymie pochody, świadczące o głębokiem przywiązaniu ludności do wo- 
dza faszyzmu i rządu narodowego. Na znak radości odprawiono uroczyste 
Te Deum, przy dźwiękach dzwonów kościelnych. 

Dalsze represje faszystowskie przeciw 
masonerji. 

WIEDEŃ, 6.XI. (Pat.). „Neue Freie Presse” donosi z Rzymu, że w 
Genui i innych miastach włoskich, loże wolne-mularskie zostały obsadzone 
przez wojsko. Aresztowano 15-tu przeciwników faszyzmu oraz dokonano 
50 ciu rewizji domowych. r 

  

wy o związkach celowych, której brak ‚ 
dotkliwie daje się odczuwać. Ūlatwi ; 
ta ustawa w dużym stopniu wszyst-, 
kim związkom komunalnym ргхерго- | 
wadzenie pewnych zadań, w których 
zainterwsowane są wspólnie liczne 
związki komunalne, a których po- 

siłami 
spzałnićby nie mogły. O ile chodzi o 
dalszą przyszłość, to Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych będzie musiało 
rozwiązać jeszcze cały szereg zagad- 
nień związanych z ustrojem miejskim, 
co jednakże dopiero po ustsleniu 
zasad samcrządu miejskiego, w u- 
chwalonej przez Sejm ustawie miej- 
skiej, będzie możliwe. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 
  

Dziś po raz pierwszy 

„Cnotliwa Zuzanna” 
operetka Gilbetta. 

Początek o g. 8ej m. 15 wiecz. 

Jutro w niedzielę o g. 12 m. *O pp. 

PORANEK 
poświęcony kompozytorom włoskim 

1 francuskim, 
Ceny miejsc zniżone: 

Niestaty, już przy wyborach do 

szych arenach wyborczych we wszy- 
stkich młodych demokracjach naszych 

Dookoła niemieckiego przesilenia. 

BERLIN, 6.X (Pat). Pisma donoszą, że z inicjatywy centrum odbyła 
się wczoraj konferencja przywódców partji umiarkowanych, centrum, partji 
ludosej i demokratów, na której omawiano kwestję utworzenia tak zw. 
wielkiej koalicji, obejmującej socjalistów i umiarkowanych. 

Przywódcy partji ludowej, związani od czasu ostatnich wyborów z nie- 
, miecko-narodowymi, zgłosili szereg zastrzeżeń przeciw takiej koalicji, pro- 
'ponując utrzymanie obecnego gabinetu, aż do ratyfikacji traktatów  lacar- 
neńskich. Dzisiejsze rozmowy międzypartyjne mają być wznowione z udzia 

„łem socjalistów. 

;, Niemcy radzą e swem rozbrojeniu i 
| strefie kolońskiej. 
1 BERLIN, 6.XI. (Pat.). W związku z dzisiejszym posiedzeniem Rady 
ambasadorów w Paryżu na którem ma być rozwiązańa sprawa rozbrojenia 
Niemiec i ewakuacji strefy kolońskiej, jak również w związku z wewnętrz- 
ną sytuacją polityczną Niemiec, dziś w południe zwołano posiedzenie Ra- 
dy Ministrów. 

ed Z 

Czeski lotnik szpiegiem sowieckim. 

PRAGA, 6.XI. (Pst.). Czeski kapitan lotnictwa Otto Kremer został a- 
resztowany, pod zarzutem Szpiegowstwa na rzecz Rosji Sowieckiej, Utrzy- 
mywał on stosunki z kilkoma członkami misji sowieckiej w Pradze i udzie- 
lał im informacji o organizacji czechosłowackiej armji I o stosunkach woj- 
skowych w Rzymie. 

  

pocztę, rozwieziono po mieście 20 komisji finansowej został przedstawi- 

j Rady, jak to zresztą bywa na szer-, specjalnych skrzyń na odpowiedzi, ciel pracodawców, którzy nic nie bę* 
(psru urzędników oOpracowywało jej | dą mieli przeciw temu, jeżeli Kasę 
wyniki w ciągu kilku miesięcy, co, djabli wezmą. Tak zarabia się na kry- 

go pierwszego prostego zarządu, było | czasów, — „ugrupowania* wyborcza | w sumie pochłonęło kilka tysięcy I zys, który się ma. 
wprowadzenie w dziele jeczdictwa, | 
po części i biurowości Kasy zgodnej i! 
owocnej współpracy dwu nejliczniej- | gicznych, ze wprowadzenie w życie i 
szych narodowości tutejszych, bez chociażby trzeciej ich cześci dawnoby ty pewne wnioski 
wyłączania innych, wogóle wysoki 
poziom bszpartyjności przy tarciach siało to jednak wybrańców choć tro: / średnio obiecanek. 
minimalnych. Solidność instytucji i, 
tekt lekarza naczelnego dały mini-, 
malnym kosztem ubezpieczonym we | 
wszystkich działach lecznictwa w wy-; 
padkach bardziej trudnych i zawiłych | 
pomoc konsultacyjną profesorów uni- ; 
wersytetu, co dla mniej zamożnej 
ludności w praktyce prywatnej jest 
niedostępne. 

Nad tą fundamentalną i dość 
mocną budową stanęła nadbudówka 
w postaci Rady, wyłanianego przez 
nią Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
odszedł Komisarz mianowany przez 
Radę, zastąpił go dyrektor umówiony 
przez Zarząd. 

Dopóki nowy zarząd zaznajamiał 

łatwiał na zewnątrz, jak już zaznaczy- 
rozumnie i pomyślnie, 

palącą sprawę lokalu, szło wszystko 
niezgorzej. 

Zamiast ustroju centralistyczno* 
biurokratycznego otrzymaliśmy naj 
demokratyczniejszy — należałoby się 
tylko cieszyć,   

wszystkie bez wyjątku przešcigaly 
się w takich obiecankach demago- 

już Kasę z ziemią zrównało. Mu- 

chę obowiązywać do zaznaczenia 
przełamanej różnicy między starym 
zarządem a nowym. 

Najuczeńszy w dziedzinie ubezpie- 
czeń społecznych najczynniejszy, z 
jego członków zapoczątkował i prze: 
prowadził projekt ankiety nie takiej, 
jak bywały dotychczas — z marnymi 
kilku pytaniami, ale z kilkudziesięciu. 
Na ten wstęp do reform i pierwsze 
reformy wybrano czas urlopu Nacze|- 
nego Lekarza. Na mnie, jako jego 
zastępcy, spadła niewdzięczna rola 
stanowczej, ale bezsilnej jedncosobo- 
wej opozycji. 

Szukanie planu dalszej naprawy 
i rozwoju Kasy w tak szerokiej an- 
kiecie uważałem za rzecz równie nie- 
praktyczną, jak plan naprawy mostu 
Poniatowskiego oparty nie na kon- 
kursie inżynierskim, lecz na ankiacie 
zwróconej do wszystkich, którzy bę- 
dą po nim chodzić. 

Skończyło się na tem, że ankietę 
wydrukowano w 20 tys. egzemplarzy, 
w dwu językach, rozesłano przez 

ae 0 A WGB 

! złotych. Chcę być bezstronnym. Trzeba 
| Toby jeszcze Kasa wytrzymał zdjąć z bark Zarządu to, co zrobiły 

Ale trzebaż było wysnuć z ankie- jtak zwane siły wyższe: mieliśmy w 
praktyczne, jako ciągu 2 kwartałów wyjątkowy zbieg 

dawanych przez nią po- kilku na raz epidemij dziecięcych — 
zdarzało się, że lekarz rejonowy u- 
mówiony na 4 wizyty dzienne, miał 
do załatwienia 24, czego wykonać 
mie mógł, trzeba było mobilizować 

nosząc fachowy poziom pracowników lekarzy dodatkowych, a stiłym za 
już nie przez powszechne głosowa- wizyty nadmierne dać odszkodowa- 
nie, tylko przez konkurs samych den- : nie. 
tystów. |. Wreszcie rozumiemy, że ogólny 

Ale to za mało dla przeproszenia : kryzys finansowy nie mógł mie odbić 
najbardziej nerwowej klijenteli denty- się na budżecie Kasy. Gromadzenie 
stycznej. Dawniej, trzymając się sta- | się beznadziejnych należności па te- 
tutu dawało się parę dentur na ty- | atrze Rychłowskiego zaczęło się je- 
dzień tylko tym, którym one przy”: szcze przy starym zarządzie, przy na- 
wracają zdrowie lub zdolność do pra- | szym tylko wzrosło do kilkudziesię- 
cy. Teraz zaczęto wstawiać zęby ' с tysięcy i beznadziejność ich uzy- 
wszystkim, którzy sobie tego życzą, | skania została ostatecznie stwierdzo- 
co wynosiło po kilkadziesiąt na ty- | na. Jako precedens pociągnęło to za 
dzień. Wydział dentystyczny rozrósł | sobą nieuniknione a dotkliwe dla 

| spełnienie 

4. Najwięcej było narzekań na wy* 
dział dentystyczny. Wiedzieliśmy to 
i przedtem. Zrobiono słusznie, ped- 

  się u mas do rozmiarów niebywałych | Kasy prolongaty dla innych instytucyj 
w kasach daleko większych od na: ! społecznych polskich i żydowskich, 
szej. Przysparzało to wydatków po jw których niema czego licytować. 
kilka tysięcy miesięcznie, a w ciągu Rie grzechem gospodarczym no" 
kilku miesięcy takiej gospedarki przy- | wego Zarządu jest to, że w stopniu 
sporzyło kilkadziesiąt. W mniejszym ; znacznie większym, niż stary, odda* 
stopniu rozszerzono świadczenia poza | wał niektóre działy lecznictwa szpi- 
ramy statutowo obowiązujące w in- |jtalnego w pakt instytucjom społecz* 
nych działach lecznictwa, Prezesem ! nym żydowskim, opłacając je znacz”   
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KA MAZGINESIĘ. 

Dowcip Emila Zegadlo- 
wicza. 

Odpowiedź na propozycję mo" 
narchistów poznańskich. 

Wychodzący w Poznaniu „Przegląd 

Poranny” zamieszcza pod powyższym ty= 

tułem następującą notatkę, którą pozwala- 

my sobie w całości przedrukować celem 
zapoznania z jej treścią wileńskich zwo- 

lenników monarchizmu, tembardziej, że 

„Słowo”, organ monarchistów odpowiedzi 
tej prawdopodobnie nie zamieści. 

„Jak się dowiadujemy ze sfer zbliżo- 

nych do kół monarchistów poznań- 
skich, przed niedawnym czasem erga- 
nizacja ta wystosowała list z podpisem p. 

gen. Raszewskiego 'do znanego w Polsce 

literata Emila Zegadłowicza, z prośbą o 
objęcie kierownictwa literackiego w mają- 

cym się ukazać niezadługo miesięczniku 
organizacji monarchistycznej. 

P. Emil Zegadlowicz, autor znanych w 

Poznaniu dramatów „Lampka Oliwna* i 

„Głaz graniczny* na list organizacji mo- 
narchistycznej dał odpowiedź następującą: / 

„Z przykrością zmuszony jestem propo- 

zycję Sz. Panów odrzucić, bowiem jestem ź 

jednym z kandydatów na licznie wakujące 

trony europejskie". 

  
    

    

Poznanie i aresztowa- 
nie członka G.P.VU. 
Wczoraj pani P... siedząc w po- 

ciągu zauważyła, że jadący naprze- 
ciw niej pasażer jest jej skądś zna- 
jomym i po dłuższym  przypatrywe- 
niu się mu przypomniała sobie, że 
była przez wspomianego pasażera 
badaną w Bolszewji w czrezwyczajce. 
O swojem spostrzeżeniu zameldowała 
natychmiast |policji, która aresztowała 
poznanego członka G.P.U. Przy re- 
wizji okazało się, że jest to Bielaw- 
ski Karol, który był rzeczywiście w 
Bolszewji członkiem G.P.(. W jakich 
celach przyjechał Bielawski do Polski, 
ustali dochodzenie. W tym celu zo- 
stał Bielawski przekazany władzom 
sądowym. (zd) 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Wobec nieporozumienia, wynikłego co 
do sposobu interpretowania pewnego ustępu ' 
mojego artykułu w „Kurjerze Wileńskim”, 
mam zaszczyt prosić p. Redaktora o zamie- 
szczenie w swem poczytnem piśmie poniż- 
szego listu wyjaśniającego 

  

      
Do p. Stanisława Mackiewicza. 

Szanowny Panie, w artykule moim z 
dn. 28.X r. b. p. t. „Zapowiedź Symbiozy”, 
znalazł się ustęp następujący: 

„Frtykuł ów jest dia p. Redak= 
tora „Słowa” bardzo typowy, mie- 
ści jednak nowe cechy upodobnia- 
jące go do takiego pajaca polity- 
cznego, jakim jest p. Neuwert-No- 
waczyński, któremu p. Cat widać 
pozazdrościł laurów. Dotychczas 
w publicystyce polskiej p. Nowa- 
czyński słynął ztego, że swój du- 
ży niegdyś talent pisarski oddał 
na usługi potężnych finansowo 
mocodawców, w interesie których 
zapełniał szpalty pism...” 

Ponieważ uznał Pan, że ustęp powyż- 
szy zawiera sugestję, jakoby Pan w pubiie 
cystycznych swoich wystąpieniach nie kle- 
rował się przekonaniem wewnętrznem, o- 
świadczam więc Panu, że intencji takiej nie 
miałem, pisząc swój artykuł, przeto z po- 
wodu wynikłego na tem tle nieporozumie- 
nia wyrażam niniejszem swoje ubolewanie. 

Ludwik Cbomiński. 

Racz przyjąć I t. 4. 

Przegląd prasy. | 

KG R JE R МЕ ВВ 

| Posiedzenie popołu- 
dniowe. 

Następują dalsze zeznania šwiad- 
Agonja Korfantego. Krytyka. Starcie na słowa między „Robo- 

tnikiem'* a „Głosem Prawdy". 

  

ków, którzy rzucają pewne światło 
na działalność przestępczą Szolca i 

Poznański „Przegląd Poranny" zaj- 
muje się osobą znanego „machera'* 
politycznego, jednego z dotychcza- 
sowych filsrów Chrześcijańskiej De- 
mokracji p. Korfantego. 

Czytamy tam: 
P, Korfanty bowiem po oitatnich zdą- 

rzeniach sejmowych zawisł w próżni 
politycznej. Zanosiło się na to oddawna, 
bo czyż nie bylo I nie jest wielkiem 
nieporozumieniem zjawisko, iż duchowy 
utrzymanek przemysłowców górnośląsk. 
znalazł się w stronnictwie Chrześc. Dem., 
roszczącej Sobie prawa do obrony 
warstw robotniczych? 

P. Korfanty nie odrazu tam zresztą | 
trafił. Najpierw więc przez cały czas Sej- 
mu Ustawodawcz , jako jeden z przywód- 
ców separatyzmu dzielnicowego znalazł 

с i Tołpyhy. 
as p > "a mai 2 Sanko zeznaje iż służąca 

kugis a okien w Ka- :Szolca przychodziła często do jego 

towicach zjazd władzy naczelnej Chrz. rzeźni, której na polecenie gospoda 
Demokracji. Tam właśnie rozegra się rza dawał mięso bez żadnej opłaty. 
decydujący bój o to, czy p. Korfanty ma | Sw. przodownik I-go kom. Klecki 

Aleksander zasytany w sprawie na- nadal p-zostać w stronnictwie, czy też 
musi je opuścić. Walka ta nie wróży p. dużyć daje odpowiedź wymijającą 

żadnych konkretnych 
Korfantemu zwycięstwa, skoro jako, 
główny wódz strony przeciwnej wystąpi Nie przytaczą 
ks. senator Adamski. (faktów nadużycia ze strony Szolca 

„Robotnik* polemizuje z „Głosem ;i Tomkowida. 
Prawdy", stawiającym ciężkie zśrzu: | Zapytany przez prokuratora czy 
ty P.P.S. z racji głosowania tej mu pie mówił kom. Szolc, żeby był 
ostatniej przeciwko v2tum nieufności ; względnym dla poszczególnych skle- 
do obecnego rządu. Organ radyka: | POW, gdyż są ciężkie czasy i trzeba, 
lizmu polskiego (Głos Prawdy) kry- | DY hendel się rozwijał, świadek nie 
tykuje stanowisko P.P.S,, która „wy-; daje konkretnej odwowiedzi. Wzięty 

się w obozie Narod. Demokr., stał się 
jej pupilem i niemal wodzem. Po upad 
ku gabinetu Ponikowskiego przez nią 
został wysunięty, jako kandydat na pre- 
mjera | w obronie jego stoczono A? Centralay organ PPS zbija nie- czas jedną z rajzawziętszych kampanii a „htėrė ergumenty p. Stpiczyńskiego politycznych. A jednak bytność Korfan- | a 2 Ansa 
Lan dtaja się po auks czasie nie- | radaktora „Głosu Prawdy*, kończąc 
możliwa w tem stronnictwie | wtedy na- następującą konkłuzją: 
razie bez trzasku i cicho polecono mu Ale przyznajemy się ze skruchą, że 
PE szeregi stronnictwa. Korfanty I od rządów demokratycznych domagamy 
zgłosił wtedy kolejno swój akces do się więcej, niż od innych, gdyż w prze- Nar. Paitji Rob. I do Polsk. Stron. Lud. ciwnym razie nte byłoby sensu walczyć 
Nieprzyjęty w obu tych stronnictwach o rządy demokratyczne. Czy p. Stp. pra: uderzył b.członek Nacz. Rady Ludowej gnie, abyśmy od gabinetu np. p. Thu- 
w stronę Chrześc. Demokracji. | oto gutta, czy dr. Bartla nie domagali się 
tam właśnie przymknięto oczy na prze- utrzymania 8-gogz. dnia pracy i zdoby- 
szłość | na teraźniejszość tego polityka czy społecznychł Czy mamy dla nazwy i mimo, że wielu z posłów tego ugru- damokrajycziiej doobwiedić i y 

powania niemal ze wstydem mówiło o kratsczia? MOE dano 
akcesie doń Korfantego, obdarzono go : Tak oto przy bliższem zbadaniu fra- 
godnościami partyjnemi. { zesu radykalnego obnaža slę cala Jego 
Dziś kończy się już tryumf i ka- nicość i pustka, wyrosła z braku głęb- 

rjara polityczna osławionego obrońcy | gaz: |. socjalistycznego ujmowania 
„niemieckich defraudantów podatko- .  7"/SK Politycznych i społecznych. 
wych na G. Śląsku”, częgo dowo-| Tu już „Roboinik" stanowczo za: 
dem było stanowisko jego podczas galopował się. Bo Lo P.P.S. walczy 
głosowania sejmowego nad wnioska- © rząd sccjalistyczny, ściśle klasowy, 
mi nieufności, zgłoszonemi przez po | 2:0 ©d pp. Thugutta i dera Bartla 
słów Thugutta, Stojasskiego i Byrkę, | nie trzeba byłoby żądać utrzymania 

razila wierność dla tego właśnie 
burżuazyjnego rządu, mimo jego ra- 
dyk*lnie reakcyjnego charakteru”,   

P. Kerfanty «opuścił wówczas salę 
posiedzeń, nie solidaryzując się z dy= | 
rektywami swego stronnictwa. Nie 
chodzi nam w tej chwili o „meri- 
tum* stanowiska p. Korfantego (któ- 
re było zresztą całkiem słuszne), lacz 
o pozycję jego w ugrupowaniu par- 
lamentarnem. Zbyt głośną (ze swych 
tajamniczych spraxek) jest on „fi- 
gurą“, by nie interesował opinii pu- 
blicznej zmierzch jego niedawnej 
„Świetności”. 

Posiedzenie z dnia 6 b. m. 
O godz. 10 m. 15 rano przewod. historię skór. Tołpyho kazał sobie 

jniczący otworzył posiedzenie. Trwa | robić uprząż ze skór padłych koni. 
dalej przewód sądowy. 

Zeznaje św. Dowojno. Opowiada, pakunku, który został mu wręczony 
że słyszał pogłoski o ściąganiu łapó. | dla korn. Szolca. Pakunek był dość 
wek od kupców. 

Na odprawie u Tołpyhy kierow: 
nicy komisar. wymieniali, 
może dać z obrębu swego komisarj. 
Tołpyho mówił, że koszula bliższa 
ciała. 

Rymkiewicz karany był o krzywo» 
przysięstwo, 

Świadkowie Mieńszykow, Staller 
nic specjalnego nie mówią. 

Św. Klasse Otto, referent z k-dy 
P. P. m. Wilna, daje b. pochlabną 
opinję o Tołpysze, Oświetla stosunki 
panujące w k-dzie m. Wilna. Denun- 
cjacje, intrygi i wzajemne oskarżenia 
były na porządku dziennym. 

————-——————————-———- 75. 

nie drożej, niż nakazuje statut, który 
obowiązuje Kasę do leczenia tylko 
według taryfy najniższej szpitali miej- 
skich. r 

Proszę w tym zarzucie antysemi- | 
tyzmu nie szukać. 

Co do najdroższej z tych instytucji, 
t. z. sanatorjum „Oze”, to niepro- 
dukcyjność wydatków na nie Kasy, 
zamiast zbierania funduszów na sa: | 
natorjum własne stwierdził publicznie | 
na posiedzeniu Rady jej wice-prze: | 
wodniczący, lekarz Żyd, dotychczas | 
nie mówiący oficjalnie po polsku. | 
Jabym ten zarzut zrobił i w takim 
razie, gdyby Kasa traciła na pakcie | 
a instytucją litewską czy polską. 

Jeżeli nie przemilczać skandalėw, 
to tu właśnie jest skandal. „Sana- | 
torjum*, gdzie czystość powietrza 
musi być na pierwszym planie, stol 
o 150 kroków od placu musztry pie- 
szej i konnej, czyli od jednego z 
największych zbiorników kurzu. Le- 
karz naczelny po otrzymaniu skarg 
od pacjentów kasowych na niepo 
rządki w temže „sanatorjum“ robi 
co do niego należy—jedzie z dyrekto- 
rem i spisuje sążniste protokóły. Za- 
rząd wyznacza za swego łona ko- 
misję do powtórnego zbadania. Ko- 
misja ta dotychczas (po 3 miesią- 
cach) nie zdążyła zdać sprawozdania, 
a Zarząd na poczekaniu już dawao 
zamówił większą liczbę miejsc dla 
chorych kasowych. 

Najczynniejszy członek Zarząduł 
! 

  

      

Kasy jest jednocześnie płatnym 
urzędnikiem tegoż „Oze”, spraw jego 
na posiedzeniu Zarządu wymownie 
broni, tylko wspaniałomyslnie wstrzy* 
muje się od głosowania, kiedy we- 
dług regulaminu wcale nie powinien 
być przy tem obecny. Przewodniczą- 
cy Zarządu, prawnik, niedopuszczal- 
ności, niezgodności z regulaminem 
tej podwójnej roli, widzieć nie chce, 
choć mu na nią głośno zwracano 
uwagę. 

Robię tu zarzut nie tyle człon- 
kom Zarządu Żydom, że spraw swo- 
ich kssowych i pozakssowych zbyt 
wytrwale i skutecznie bronili, zarzu- 
cam raczej Polakom z najliczniejszy- 
mi chadekami i ich byłym przewodni- 
czącym na czele, że nie chcieli po: 
łożyć temu tamy, tam gdzie to prze- 
kraczało granice słuszności i przy” 
zwoltości, gdzie cierpiała na tem in- 
stytucja i ogół ubezpieczonych. 

Safandulstwu niektórych naszych 
radnych i członków Zarządu, a dema- 
gogii stron obu (chęci podobania się 
na wszelki przypadek szerszej publicz 
ności, chociażby kosztem własnego 
zdrowego rozsądku i sumienia) za- 
wdzięcza instytucja nieobliczalne 
straty. 

W artykule następnym i ostatnim 
streszczę się i postaram wskazać 
wyjście z tej matni.. 

Dr N. Czarnocki. 

  

co każdy | 
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Protes o nadużycia w boli | 
Trzeci dzień rozpraw, 

| 

    

80 godzinnego dnia pracy i zdoby- 
czy społecznych — dla tej prostej 
przyczyny, iż nigdyby im na myśl 
przyjść nie mogły jakiekolwiek zmia 
ny w tym względzie. 

Co się zaś tyczy t. zw. „nieości 
frazesu” radykalnego, to lepiej nad 
tem nie zastanawiać się, gdyż s,Ro- 
botnik*, znajdujący się już w go- 
rączce przedwyborczej, sam w to nie 
wierzy, a szuka jedynie przynęty dla 
mas, 

  

u 

Św. Rymkiewicz Zygm. opowiada 

Św. Jankowski mówi o jakimś 

znacznej objętości. 
Św. Sieniawicz właściciel gorzelni, 

stwierdza, że musiał kilka razy da- 
wać spirytus dla Szolca, Należności 
za to nie otrzymywał. 

Św. Krywicki Icek, który miał 
rozlewnię wódek, często musiał ro 
bić podarunki z wódki dla policjan- 
tów z VI kom. 

Św. Wall woźay w P. P. często 
chodził do gorzelni po spirytus z po- 
Iecenia Szolca, który pctemm odnosił 
do domu Tołpyhy i oddawał jego 
żonie. To samo było z mięsem. 

Św. Pieślak, zeznaje, że za upo: 
minanie się należności za pobrane 
towary na kredyt, był prześladowany 
przez Szolca. Chodził na skargę do 
insp. Praszałowicza i Kom. Rządu. 
Jednak satysfakcji nie otrzymał, kre- 
dytu dalszego odmówił i wtedy za- 
częły się ze strony Szolca celiwe 
prześladowania. 

Św. Warszawczyk Boruc piekarz, 
protokuły sypały się, jak z rękawa, 
dopiero, kiedy dał 10 dol. Buksztel- 
skiemu dla Szolca, nastął spokój, a 
Szolc zawiadomił piekarzy o znisz- 
czeniu protokułów. 

Św. Wiszniewer piekarz, zeznaje 
to samo. Protokuły sypały się po 
4 dziennie. Kupcy zaczęli radzić, 
<o począć i wybrali delegację do 
Szolca. Szolc obiecał, że sytuacja 
się zmieni i prosił św. o pożyczkę 
300 zł. Pożyczka została udzielona, 
lecz zwrot jej nie nastąpił, i 

Sw. dr. Legiejko spisywał — рго- 
tokuły sanitarne i stwierdził dużą 
rozbieżaość pomiędzy godz. handlu, 
ayzoaczonemi przez magistr. a przez 
komisarjat. 

Św. Wolpiąn i Hirsz zeznają, że 
musieli kilka razy „pożyczać* , Śzol- 
cowi po 300 zł. Zwrotu „pożyczek” 
nie oglądali. Po tych pożyczkach 
obiecano im w kom, że protokuły 
zostaną zniszczone. 

Św. Hirsz i Ita Kowal zeznają to 
samo. 

Przewodniczący zarządził przerwę 
do godz. 5 popoł. 

—— iii   

w krzyżowy ogień pytań sądu i pro: 
kuratora przyznaje, iż podobne po- 
lecenie ze strony kom. Szolca miało 
miejsce, przytem dodaje, że przo 
downik Tomkowid rozkazał plutono 
wi, w którym świadek był sekcyj 
nym by nia zaglądali do sklepów 
piekarń, rzeźni, masarń, gdyż wy- 
szedł rozkaz, że to do policji nie 
należy natomiast policjanci winni 
zwrócić uwagę na ustępy, podwórza 
i bruki. 

Na pyfanie prokuratora, co wie 
o wypadku z Buksztelskim zeznaje 
że miał u niego miejsce incydent, 
kiedy wspomniany Buksztelski złapa- 
ny przez policjanta na przekroczeniu 
godzin handlu nazwał jego i sposte- 
runkowego końm: numerowanymi, 
przytem zapisał sobie ich numery, 
grożąc im że zostaną przez „Szolca 
wyrzuceni Zz policji. Komisarz zaś 
Szolc na drugi dzień dał im ebu na- 
ganę za zbyt surowe obajście się z 
Buksztelskim. Pozstem nadmienia o 
protokułach, które nigdy nie zostały 
skierowana do władz sądowych, co 
naprowadza na myśl że za pewnym | 
wynagrodzeniem zostały zniszczone 
wewnątrz komisarjatu. 

Św. Gajdis przytacza tylko fakt 
kłótni jaa miała miejsce między właś-   cicielką piwiarni a niejakim Szlomą 
Orbanowiczem, pośrednikiem w zbie- | 
raniu dla kom. Szolca składek przy: ; 
czem wspomniana właścicielka skar- | 
żyła się że żądany przez Szlomę Urb.' 
haracz jest zbyt wysoki a przedtem | 
płaciła dla kom. Sz. tylko 5 zł. t 

Sw. Tuczyūski opowiadu, iż w 24. 
r. zgłosił się do niego przodownik | 
którego nazwiska nić zna, z kartką 
od Szolca, by mu dostarczyć kilka- 
naście butelek wódki i wina, 

Świadek nie wykonał „polecenia* 
Szolca uważając, że kredytowanie , 
Szolcowi jest niezbyt pewne. Cieka- 
we, że po tym fakcie zaczęły się n 
niego sypać protokuły i że wreszcie 
zgłosił się do niego jakiś przodow: 
nik z propozycją by się udał do. 
Sznajdera i wręczył mu 200 dolarów, ' 
a wówczas nie potrzebuje się oba: | 
wiać następstw spisania protokulėw, 
Świadek nie widział podstawy praw* 
nej do płacenia tej sumy i dlatego 
nie udawał się do Sznajdra. 

Następni świadkowie jak Syrwi- 
dow i kilku innych, nie wnieśli nic 
ważnego do sprawy. Ciekawem było 
zeznanie b. komisarza Urzędu Šied- 
czego, Brzeskiago, który świetnie 
scharakteryzował stosunki panujące 
w policji, wysuwając na czoło system 
Tołpyhy, polegający na stosowaniu 
na każdym kroku intryg, przez które 
opanowywał poszczególne jednostki, 
posługując się nimi w swoich nie- 
cnych macherkach. Starał się on ła- 
pać jednostki słabsze na fakcie prze- 
stępstwe, a po ujawnieniu takowego 
nie donosił o tem odpowiednim wła- 
dzom, lecz zamilczał, ale przytem 
jednostka taka była na przyszłość 
powolnym narzędziem w jego ręku. i 

Pozatem kazał podkomisarzowi ś. 
p. Žaborowskiemu czynić tak „na: 
loty” na różnego rodzaju zebrania 
jednostek soko postawionych w 
hjerarchji urzędniczej i społecznej i 
możliwie ujawniać wykroczenia tych 
osób, aby w przyszłości, gdyby mu 
się powinęła nega—mieć w nich o- 
brońców. 

J:k zeznaje świadek jest to stara 
szkoła rosyjska intryg i sieci, jakiemi 
się omotuje wysoko postanowione 
jednostki dla swoich brudnych spraw. 
W dalszym ciągu opowiada św. O 
stosunku Tołpyhy do śp. Zabzrow=, 
skiego mianowicie Tołpyho chciałka: ' 
necznia pozbyć się Śp. Zsb,, a gdy | 
mu się to nie udało wezwał go do 
siebie radząc mu wprost brać lapėw- 
ki a sumą Zz nich uzyskaną dzielić | 
sią na połowę gdyż, jak zaznaczył 
koszula jest zawsze bliższą ciału co 
miało oznaczać że pracując w ekspo: | 
zyturze śp. Zab, powinen zarabiać. | 

   
   

  

, bie, w ekspozyturze, 

„Tolpybą, 
„byč wyrzucenie st. przod. Gryglą Zz 

| STRZĘPKI. 

Latarnia czarnoksięska. 

UWAGA: Obrazy poniższe należy 
demonstrować ze śpiewem, według 
podanych tu wzorów. 

Obraz |. Magistrat. Śpiew na nutę polki: 
„W towarzystwie weteranów 

(Każdy zna tych panów), 

Bo tam co niedziela 
Dużo jest wesela”... I t. d. 

Obraz II. Pigutek antokolski. Chór pasdže- 
rów: 

„Miała babuleńka kozła rozpustnego, 
Fik mik, fik mik—kozła rozpustnego”. 

Obraz Ill. Kasa Chorych. Na nutę marsza 

żałobnego: 
„Nic nikomu się nie stało, 

Tylko krwi się trochę lało”... 

Obraz IV. Chodnik wileński. Deklamacja: 
„Chodżiła czapla po desce, 
Powiedzieć ci jeszcze?” 

Obraz V. Łukiszki. 

„Mam ja pokój książęcy, 

Cztery ściany nic więcej, | 

Mam królewską wygodę, 

Chleb, kapustę i wodę...” 

Obraz Vi. Elektrownia miejska. 
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 

Światła nlema i nie będzie”... 
Obraz Vil. Teatr na Pohulance. Na nutę 

Sokołów: 
„Hej, bracia Wilnianie dodajcie mu sił, 

By podniósł kurtynę, by powstał I żył”.. 

Dalsza serja obrazów w opracowaniu. 
Kuba. 

    

  

Z „Reduty“. 
Wyjazdį p. Osterwy do Lotwy. 

W dniu wczorajszym wyjechał do 
Dźwińska i Rygi kierownik Reduty 
p. Juljusz Osterwa. 
Wyjazd ten pozostaje w bszpośred- 

nim związku z zamierzonemi tamże 
przedstawieniami zespołu Reduty, 

Jak się dowiadujemy, u źródła, 
wystawione będzie „Wesela" Wy- 
spiańskiego i odpowiednio insceni- 
zowane piosenki ludowe. 

  

  

  

Po przyjeździe do Wilna, Pawło- 
wicz zatrzymał się u zna ego побо- 

|rycznego złodzieja, co chyba nie da- 
je powodu do wyrobienia sobie do- 
brego sądu o Pawłowiczu, jako o | 
człowieku. Równocześnie z przyja- 
zdem tego dygnitarza zaczęła się 
„robota”. 

Ludzi uczciwych i oddanych służ- 
wysyła się na 

powiaty, pozostałych zaś uczciwych 
pracowników odsuwa się od powa- 
'źnych „t. zw. „szmelcowych* spraw, 
,które są zastrzeżone specjalnie dla 
Pawłowicza. 

W gabinecie Pawłowicza odby- 
ają się zebrania znanych złodziei i 

  

‚ ®# końcu doszło do tego, že niewia- 
domo było gdzie się znajduje sztab 
bandy złodziejskiej „Bruderfereinu”, 
czy w jakiejś spelunce, czy w gabi- 

j necie Pawłowicza. 
W ciągu całego czasu istniał Ści- 

sły kontakt między Pawłowiczem i 
czego przykładem może 

pokoju urzędowania, gdyż podejrze- 
„wali go o szpiegowanie Tolpyhy i Pa- 
„wlowicza. ! 

Prokurator zapytuje, jak nastąpilo 
ostateczne zbliżenie między Tołpyhą 
i ś. p. Zaborowskim. 

Świadek zeznaje, że nie wie do- 
kładnie, jak się to stało. 

Na pytania dalsze, co wie o wprost 
bezpośredniej propozycji  Tołpyhy, 
skierowanej na raporcie do komisa- 
tzy, by kaźdy z nich dawał pewien 
haracz mu, Świadek odpowiada, że 
wie, iż dwuch komisarzy odmówiło, 
komisarz zaś IV kom., Dowojno, miał 
odpowiedzieć, że owszem da haracz, 
ale w formie desek na trumnę. 

W dalszym ciągu pyta prokurator, 
czy zna jakie konkretne fakty skła- 
dania komisarzowi Szolcowi łapowek, 
sw. opowiada o łapówkach, pobiera* 
nych z hali, od piekarń i od organi= 
zacji złodziejskich. ` 

Ponieważ świadek poruszył w dal- 
szym zeznaniu stosunek Poklewskia* 
go do Ś.p. Zaborowskiego, sąd odczy” 
tuje zeznanie Ś. p. Zap., w którem 
jest uwidocznione, 12 Poklawski na 
skutek skarg ze strony š. p. Zab., že | 
go Tołpyho prześladuje, radzi mu, 
by przy raporcie dołączył 200 dolar., 
a napewno Tołpyho zmięknie w swej 
srogości i lepiej się do niego usto- 
sunkuje. 

W końcu świadek nadmienia o 
o wzięciu przez Tołpyhę z klubu 
białoruskiego 2000 zł. łapówki. 

Nastąpni świadkowie b. podkom. 
Poklewski str. przod. Falkowski i post. 
Matulewicz zeznają o 3ch skėrach 
surowych jakie Tołpyho kazał zamie: 
nić w garbarni Gordona na wyro- 

Gdy przyjechał Pawłowicz, św. nie ; bione,z których kazał zrobićchomonta, 
wiedział, co to za człowiek, postarał | z pozostałości 
się więc o zebranie o nim informa" ;w godzinach pozaurzędowych 

zaś post. Matulewicz 
robił 

cji. Okazało się że Pawłowicz i Toł< | dla Tołpyhy i jego dzieci obuwie. 
pyho znali się już dawniej. Przestęp- Na tym zakończono wczorajsze 
cy ucieszyli się przyjazdem Pawłowi: ! przesłuchiwanić świadków i przewod 
cza, mówiąc że będzieim teraz lepiej, | 
bo to ich człowiek, 

niczący zamknął posiedzenie di 
dzisiejszego dnia, 9:ej rano, 

oz as ik LE ua 7
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Bibijoteki | muzea- 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
czytelnie otwarte od g 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 

—Uniwersytecka 5, 

—Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz 

orozumieniem z jednym z członków Zarz 

-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 

Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.— Domi- 
nkańska 13. 

Bibiloteka I Czytelnia im. Tomasza 
Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po 

wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki cd 
1-8. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.-Wiłejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

leczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
(Domini ańska 15).0dz. oprócz dni świąt. 

ой 8—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, II pietro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Želi- 

gowskiego 1. 

URZĘDOWA. 

— Zespolenie władz K. O. P. 

NIKA. 
go o 25 — 30miljonėw zł. Jak rów- 

nież i budżety pozostałych resortów 
mają być zredukowane. (I). 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Stabilizacja urzędników od- 

roczona. Jak się dowiadujemy osta- 

teczna stabilizacja urzędnikow tak 

zw. definitywnie mianowanych zosta- 

nlła odroczona na czas nieogreniczony. 

Stabilizacja miała być ukończona do 

31 go grudnia 1925 r. — nowe więc 

w tej materji rozporządzenie jest 

wielką niespodzianką, dla: urzędni: 

ków którzy byli pewni że jyż w 

tym roku zostaną ostatecznie stabili- 

zowani. (zd.). 
— Prawo do emerytury dla u- 

rzędników prowizorycznych. Po- 

nieważ Ministerstwo Spraw Wewnę- 

trznych nie zezwoliło na powieksze- 

nie liczby urzędników stałych, Dele- 

gatura wystąpiła z wnioskiem do 

wspomnianego Ministerstwa o przy” 

znanie urzędnikom prowizorycznym 

prawa do emerytury. Jak nas Infor- 

mują sprawa ta ma być przez Mini- 

sterstwo Spraw Wewnętrznych załat- 

wiona przychylnie. (zd.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Reduta Tygodnia Fkade- 

milka". Największa strakcja „Tygod- 

nia Akademika” pierwsza w sezonie 

I administracyjnych. аК 51& do. | bieżącym wielka reduta odbędzie się 

wiadujemy, 
administracyjnych do K. O. P. 

dów w Warszawie. 
jest 
władz К. О. Р. i 
cyjnych. (zd) 

MIEJSKA. 

— Liga Morska a organy rzą- 
dowe. Liga Morska, popierająca, roz- 
wój polskich dróg wodnych, portów, 
polskiej żeglugi, zwróciła się do po- 
szczególnych ministerstw z prośbą, 
by takowe wydały podwładnym im 
organem polecenia popierania dzia- 
łalności i dążeń Ligi Morskiej, огах ! —3.000. 
okazywania pomocy w każdym wy: 
padku, kiedy tego zachodzi potrzeba. 
Wobac powyższego Kurstorjum Szkol- 
ne Okręgu Wilańskiego poleciło pod- 

inspektoratom szkol- 
nym okazywanie pomocy wysiłkom 
Ligi, w granicach postulatów pedago* ; 

ległym sobie 

gicznych. (zd) 

kwestja stosunku władz 
jest 

w dalsym ciągu omawianą w Mini- 
sterstwie Spraw Wewnętrznych i idzie 
po linji uchwał na zjeździe wojewo- 

W każdym razie 
tendencja ścisłego zespolenia 

władz administra- 

Iw niedzielę 8 listopada r. b. w salo* 
nach Domu Oficera Polskiego. 

Organizatorzy dokładają wszelkich 

datniej. Zaangsžowane за ® tym ce* 

lu najlepsze w Wilnie orkiestry i przy- 

gotowuje sią cały szereg nadzwyczaj- 

nych atrakcji. Nic więc dziwnego, że 

zaproszenia na powyższą zabawę są 

otrzymać w cukierni Sztralla (czerwo- 

nego), restauracji „Warszawiance i w 

lokalu Boratniej Pomocy Pol. Młodz. 

Akadem. (ul. Wielka 24). Maski nie 

rowe". 
— Wydawanie fantów. Dnia 7 

b. m. będą wydawane fanty od №1 

— Zniesienie nadleśnictwa 

i Dobr* Państwowych zarządziło znie- 

sienie nadleśnictwa kontrańskiego, 

i podległego dyrekcji lasów państwo-   
i wych w Wilnie, obszar zaś jego włą- 

— Choroby zaksźne w Wilnie. | czyło do nadleśnictwa boksztowskie- 

W ubiegłym tygodniu sekcja zdrowia 
przy magistracie m. Wilna notowała 
52 wypadki chorób zakaźnych, z cze- | 

były śmiertelne, ai 
1) na tyfus brzuszny | 

go 3 wypadki 
mianowicie: 

go, położonego w obrębie tejże dy: 

rekcji. (zd.). 

— Nowe pismo żydowskie. 
dziesięć osób, z czego jedna о-' Wczoraj ukazał Si ę pierwszy numer 
soba zmarła; 2) na tyfus plamisty 1. pisma codziennego w języku żydow* 
osoba; 3) na płonicę 24 osoby, z 
czego jedna osoba zmarła; 4) na 
błonicę 1 wypadek śmiertelny; 5) na 
ospówkę 4 osoby; 6) na odrę 4 oso- 
by 7) na krztusiec 4 osoby; 8) na 
różę 1 osobe; 9) na jaglicę 1 osoba 
i 10) na gruzlicę 2 osoby. (i). 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Redukcje budżetów na rok 
1926 w poszczególnych z 

ini- 

sterstwo Skarbu zwróciło się do po- 
stwach. Przed kiiku dniami 

skim p. t. „Wilner Mitogblat”. 

Pismo to, redagowana przez p. 

Mieczysława Goldsztejna ma charak- 

ter krajowy i postawiło sobie, jako 

zadanie kulturalne podniesienie mas 

żydowskich i zbliżenie narodowości 

(kraj nasz zamieszkujących. 

z POCZTY. 

— Rozszerzenie sieci lelegr.- 

telefonicznej. arekčją Poczt i Te- 

legrafów w Wilnie komunikuje, że 

zaprowadzono służbę telegraficzną i 

starań, by zabawa wypadła jaknaju-- 

rozchwytywane — można je jeszcze 

obowiązują. Stroje balowe lub wieczo: | 

„Kontrany*. Ministerstwo Rolnictwa | 

SPRAWY ZYDOWSKIE. 

zaprowadzono służbę telegraficzną i 

telefoniczną w ag. poczt. Perpliszcze 

pow. Duniłowickiego. (Pat.). 

z POLICJI. 

— Na granicy litewskiej i ło- 

tewskiej pozostaje nadel policja. 

Wobec szerzonych uporczywie pogło- 

sek, że straź graniczna, rekrutująca 

się z policji ma granicy litewskiej, I 

łotewskiej ma być zastąpioną przez 

oddziały K. O. P. dowiadujemy się, 

że pogłoski te są nieprawdziwe, gdyż 

straż graniczna policyjna na wspom: 

nianych granicach w dotychczasowym 

swym składzie pozostaje nadal do 

końca 1926 r., a dopiero w r. 1927 

możliwe, że zostanie  zastąpioną 

przez oddzisły K. O. P. (zd) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Posiedzenie członków Wil. 

Koła Zw. Bibliotekarzy Pol. „Dzi- 

siej, w sobotę dnia 7 listopada, © 

godz. 7-ej ppoł. w gmachu Biblioteki 

Publicznej i Uniwersyteckiej odbędzie 

|się zwyczajne posiedzenie członków 

Koła Wilejskiego Związku Bibljoteka 

rzy Polskich”. 
Porządek dzienny: 

1. Wspomnienie pośmiertne o Ś.7. 

ł Tadeuszu Wróblewskim. 

i 2. Referat p. A. Łysakowskiego o 

| „Katalogu przedmiotowym”. 

/ RÓŻNE. 
i 

— Żart czy głupstwol Jeden z 

kupców miejscowych przesłał w tych 

dniach do st. Korelicz depeszę treś- 

ci następującej: „Radzę wysłać 30 

pudėw“, co według uprzedniego о- 

mówienia z odbiorcą depeszy miało 

oznaczać proponowanie wysłania 30 

pudów ryby. Po upływie kilku dni i 

nieotrzymaniu przesyłki kupiec o: 

trzymał list w załączeniu którego 

była depesza doręczona, ale z treś- 

cią dość oryginsiną a mianowicie: 

„Radzę wysłać trzech żydów”. Od: 

biorca depeszy zapytuje; co ma ozna- 

czać treść, ewentualnie czyja złośliwa 

ręka zmieniła ją. 

Czy nie należałoby ażeby p. dy- 

'rektor poczt i telegrafów zaintereso- 

wał«się tą sprawą i urzędnika, który 

swoim głupim żartem przyczynia się 

| do poposzenia strat tak kupcowi jak 

i skarbowi (z tytułu przewozu) odpo 

„wlednio pouczyl. 
1 

||| WYPADKI I KRADZIEŻE. 
; W Wilnie. 

— Mojżeszowi skradziono płót- 

no. Dn. 5XI o g. 22 m. 50 ze sklepu przy 

ul. Bazyljańskiej 6, za pomocą wyjęcia 

szyby z okna skradziono sztu*ę płótna 

wart. 35 na szkodę Gordona Mojżesza zam. 

, Wielka 68. 
Ц — w czasie nieobecności właści: 

clela. Dn. 5.X1 o g. 21 m. 15 Ostróża, słu- 

żąca u Łąckiego zam. z. Bernardyński 11, 

zameldowałó, że w czasie nieobecności 

tego ostatniego dokonano z jego mieszka* 

nia kradzieży z włamaniem. Co skradzieno 

| jaka jest wartość skradzionych przedmio- 

łów wubec nieobecności właściciela nie 

ustalono Mieszkanie opieczętowano. 

— Pieniędzy niema. portmonetki 

kradną. Dn. 6X! o g. 7 Karusewiczowi 

Józef. wi, zam. Wileńska 28. skradziono 

ze sklepu przez wybitą szybę wystawową 

20 pertmonetek wart. 200 zł. 

— Zglnęła torebka z pianiędzmi 

Dn. 5.XI o godz. nieustal. Mołczakowa He 

lena, zam. w koszarach Szeptyckiego л@- 

meldowała o kradzieży torebki z pieniędzmi 

ogólnej wart. 22 zł. 

— Zaprowiantował się ma czas 

dłuższy. Dn. 5.X1 o g. 22 Rybińskiej Leo- 

kadji, zam. Sierakowskiego 12, skradziono 

w poczekalni 3 kl. dworca kol. Wilno, 

paczkę z wędlinami wart. 60 zł. 

  

  

— Zginęła sublokatorka. Dn. 5.X| 
Rawinowicz Teofila zam. przy ul. Konar=, 

sklego 67, zameldowala. že sublokatorka 

jej Anna Wlerszylowa przed 3 tygodniami 
wyszła z mieszkania | do tej pory nie 

powróciła. 

Na prowincji. 
-- Podpalenie domu mieszkalne: 

go. W dniu 31.X około godz. 19 we wsi 
Kozłowszczyzna gm. Jodzkiej, spali! się 
dom mieszkalny Monica Abrama. Straty 

wynoszą 15000 zł. Zachodzi przypuszcze- 

nie, iż pożar wybuchł wskutek podpalenia. 
-- Pożar obory z całą zawartoś- 

cią. nocy z 1-go na 2 bm. o g. 2 wsku- 
tek nieustalonej narazie przyczyny spaliła 
się obora, a w niej 2 krowy, koń I świnia 
Karpiery Franciszka, zam. w zaść Kastrzy: 
nie gm. Prozorockiej. 

  

      

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś wy- 

stawioną zostanie po raz pierwszy ciesząca 

się wyjątkowym powodzeniem operetka Gil- 

berta „Cnotliwa Zuzanna". Obsadę tworzą 

wybitniejsze siły zespołu z M. Bańkowską, 

Z. Kosińską, L. Sempolińskim, B. Horskim, 

B. Witowskim, S. Brusikiewiczem I inn. 
Reżyserję prowadzi B. Horski. 

Tańce w wykonaniu L. Wojłocznik iF. 
Bańkowskiego. 

— Przedstawienie popołudniowe. 
W niedzielę o g 4:ej pop. odbędzie się 

w Teatrze Polskim przedstawienie popołud- 
niowe po cenach najniższych. | 

— Poranek poświęcony kompo- 
zytorom włoskim I francuskim. Jutro 
o g. 12.30 odbędzie się w Teatrze Polskim 

po cenach najniższych od 50 gr. poranek, 

puświęcony kompozytorom włoskim 1 fran= 

cuskim. Program interesujący zapowiada 

kompozycję Verdi,Delibes, Rossini, Gounod, 

Massenet, Mascagni, Hahn, D'Albert, Bolto, 

Bizet, Arditi, Leoncavallo. 
Wykonawcami programu będą: Jadwiga 

Kružanks, Е!га Igdal, Sergjusz Benoni (śpiew) 
i R. Rubinsztejn (akompanjamen!). 

    

  

  

Rozmaitošci. 
Przyczyny śmiertelnoś i. 

Międzynarodowa statystyka Śmierte|- 

ności liczy 189 rubryk, wymieniających cho- 
roby. wypadki etc, powodujące zgon. 

Do ostatnich lat automobil nie figuro- 
wał jeszcze w tych rubrykach. Ale ostatnie 

statystyki ruchu ludności w Stanach Zjed- 
noczonych, za | półrocze 1924 r. zawierają 

już i tę najnowszą plagę ludzkości: 
grypa 10.193 zgony 
automobile 10.168 „ 
tyfus 8007 . 
angina ” 8031 „ 

Statystycy amerykańscy nie są pozba- 
wieni i'onji; automobilizm został zaliczony 

przez nich do rzędu choróbzzakaźnych. (w) 

  

  

    

Ze sportu. 
Szwacja—Polska 6:2 (6 : 1). 

Oczekiwane z wielkiem zainteresowa' 

niem międzynarodowe zawody piki nożnej 

pomiędzy drużynami Szwecji i Polski, roze 

grane w ub. niedzielę w Krakowie, zakoń- 

czyły się dotkliwą porażką teamu polskiego 
w stosunku 6: 2. 

Drużyna polska weszła na boisko z 20- 
minutowem opėžaleniem, co publiczność 

przyjęła nieprzychylnie. 
W drużynie polskiej w bramce zamiast 

Goerlitza grał Malczyk z Cracovii, Szwedzi 
wystąpili z Hanzonem na środku pomocy, 

orsz braćmi FAdersen, jako bocznymi po- 

mcenikami. Grę zaczęli Polacy, lecz Szwe 

dzi natychmiast piłkę odebrali I całą Inicja 
tywę wzięli w swoje ręce 

W 7 minucie z podania skrzydłowego, 

lewy łącznik gości uzyskał pierwszą bramkę. 

W 9 minucie w tea sam sposób Szwe- 

dzi uzyskują drugą bramkę. 
Z kolei Polska przeprowadza szereg 

ataków, z których w 22 minucie uzyskuje 

bramkę, strzeloną z rzutu wolnego przez 

Szperlinga. 
Szwedzi jeszcze groźniej atakują swemi 

długiemi pasingami I w 24 minucie dosko= 

nały środek napadu Jochanson uzyskuje 
trzecią bramkę. W drużynie polskiej znać 

skonsternowanie, co wyzyskują Szwedzi, 

Kuchar, dusza całego ataku, po solowej 
akcji pięknym strzałem zdobywa drugą 
bramkę dla Polski. Połacy coraz częściej 
atakują, jednakowoż znakomita obrona, 
oraz doskonały bramkarz gości niweczą 
wszelkie dalsze usiłowania. 

W drużynie polskiej najlepszym był 
Kuchar, pracując na całym bolsku. Skrzydła 
napadu dobre. Staliński b. słaby. Pomoc 
zawiodła na całej linji, słaba jej gra była 
główną przyczyną tak wysokiej porażki. 
Bramkarz Malczyk okazał się b. słabym. 
Kałuża równięż zawiódł. 

Szwedzi natomiast tworzyli zespół do- 
skonale zgrany, przewyższall Polaków tech- 
nicznie, a zwłaszcza taktycznie. Zwyciężyli 
zasłużenie, lecz zbyt wysoko. Najlepszym 
był Jochanson, zdobywca 4 bramek. 

Sędzia p. Cejnar z Pragi, b. dobry 
Widzów około 6.000. (1) 

Dalszy ciąg biegu sztafetowego. 

D.5 paźdz. północna sztafeta o g. 17,58 
oslągnęła w biegu strażnicę Ne 11 w miej- 
scowości Zahucie—folwark —. W d. 6 b. m., 
to znaczy wczoraj o godz. 7.56 wymieniona 
sztafeta dobiegła do strażnicy Soczewka, 
pow. wiłejski. W dniu zaś 5-XI w ciągu 12 
godzin biegu sztafeta przebiegła 105 kilom. 

Ogółem zaś do ostatnich chwił w dniu 
wczorajszym zawodnicy przebiegli około 
200 klm. Ogromnie przeszkadzają i utrud- 
niają bieg błota. 
    

    

Ceny rynkowe 
w dniu 7—X1—25 r. 

  

   

     

    

    

Chleb biały kilo 40.0006 42 
„ stołowy. +4... .—40 
„ razowy . e 6 4. ==25 

Mąka pytlowa 50 proc. . . . . . ‚ — 36 
r. я 70 proc. . . . ‚ . . — 34 

w. POŁOWE CS 0302 a eis. 0 = Rh 
„” pszenna amerykańska .. .—70 

Mięsó wieprzowe . . « « « « « « « 1.70 
5. 1GIBJĘCE ооа 80 a dice  MGO. 
„ baranina . . . . . « „ » «'. 1,20 
„ wołowe trefne I gat. . . . . 1.30 
ы я koszer I gat. , . . . 260 

Masło przywożone . . . . . . . . 1.00 
„ miejscowe . « « « . . . . . 550 

Słonina krajowa. . . .. . ‚ 320 
amerykańska . . . ‚ 320 

Cukier kostkowy I 9. GRAĆ, ši a 
„ kryształowy .. « . « » « „ 1.30 

Kasza drobna jęczmienna . . . . .—60 
„ Cala gryczana . . ‚ — 80 

Ryż burma . . „. 4. "0 
Ser biały domowy ‚ & — 
Sól jadalna biała 
Ryba—szczupak 
Mydło do prania 
Ziemniaki. . . . 
Jęczmień . . . . . 
Owies . .. .. . 
yto a aka da Sa JO 

Mleko . . . « . . e 0:506 1 0 «se SQ 
Śledzie . . . . . . arse sc" TS 
Nafta. . . . . e a k si i o = 45 
Jaja . . NEC POT. ROPA 1О 
Drzewo. 4 «. « « « » « | „ „12.00 
Obiad . . . . . a leze secie LM) 

(zd) 

    

  

Giełda warszawska 

z d. 6—XI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 27,21 27,36 27,23 
Dolary 6,02 6,04 6,00 
Holandja  241,52V/a 242,53 241,32 
Londyn 29,14 29,21 29,07 
Nowy York 5,98 6,00 5,96 

Paryż 23,90 23,96 23,84 
Praga 17,821/2 17.87 17,78 
Wiedeń 84,75 84,96 84,54 
Włochy | 23.70 23,76 23,64 
Szwajcarja 115.90 116,10 115,61 
Stockholm 160,95 161,35 160,55 
Kopenhaga 146,53 146,89 146,14 
a ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24.57 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 
Pož. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 398,181/2 
Poż. dolar. 65,75 
41/s0/9 listy z. T. Kred. Z. przed, 15,00—15,25 
50/0 listy z. warsz. przedw. 14,90 
4/a %0 warsz. przedwoj. 12,30 
6% obligacje rubl. 15 i 16 r.— 9,20 

LT TI III 

Redaktor Józef Batorowicz. 

EW DURIS NIL TRIKIIT STAI GKNYTESERTATITTIETO 

      
  

strzelając w 29 minucie, 31 | 40:ej dalsze | 

szczególnych ministerstw, żeby zre- 
bramki. Trzeba zaznaczyć, że ostatnie dwie | telefoniczną w następujących urzę- — oreystowi aka: Do: 5.X1 

dukowały swoje budżety przewidzia- p hal ai 
dach I agencjach: z dn. 24.X. w ag.|o g. 13 w pobliżu hali miejskiej, zatrzy” Or. B Olsejko 

4 ne na rok 1926. M. inn. budżet Mi- Hermanowicze pow. Dziśnieńskiego | mano cygankę nazwiskiem Pisniewicz Mir bramki zawinił Malczyk. | Choroby uszu, gardła I nosa 

- , bez stał lejsca zamieszkania, Po prerwie drużyna Polski, pragnąc , 

nisterstwa Spraw Wojskowych ma (godz. urzęd. LJ 208 M się iwiętafu kb. *kkradia na szkodę | choć w części zrehabilitować się, zaczyna | Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

rzędach pocztowych Pohost Zaho- 
Przyjmuje od 9-—410' rano. 

rodzki pow. Łuninieckiego i Porozow 

pów. Wołkowyskiego, z dn. 2 b. m. 

e być zmniejszony o 100 miljonów Antokol- 

1 złotych, a budżet Ministerstwa Wy- 
znań Relig. i Oświecenia Publiczne- 

łeckiej Janiny, zam. przy ul. grać ofiarniej I ambitniej. Szwedzi nato" 

skiej LAŁ wiidbówym 228 przedmio- | miest nieco opadają na siłach, przeto gra W lecznicy OE: (Wileńska 28) 

ty wart. 120 zł. staje się bardzie] otwartą | w 18-ej minucie ' od godz. 1 po poł. 

m 
ZE 

inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom | Kasa Chorych m. Wilna 

    

  

UE TED DNS AINA SLS O UAI | Pp. Mecenasom, 

  

  
    

        
  

  

poleca się 

° ° > 4 podaje do wiadomości ubezpieczonych, że 

ajtańsza — e. Biuro Przepisywań Ś1 Grabowskiego |szezzyzee cyc ce 
ajprzyjemniejsza DO / › ° п:'‹? :ы;іппп]'.(гі.&с;па п._,1 ko g.) lo 12 rano, 

evo i Gdańska, Lwowa, Sea dj Pc o ak = : 5 “ przychodni wa Śnipiszkach od godz. 

ajwygodniejsza г odanie, ofarty, kosztorysy, utwor w chodni tokolu od g.4 do6 w. 

ajbezpieczniejsza Krakowa! Wiednia przepisuje się szybko i dokładnie. EE A 

Ceny bardzo przystępne. KZ OO 

257 TYLKO SAMOLOTAMI L o | 

| | e. : й „| oooooGOGBOGOGGBGE | —wpotczmia | UL tiąpnait | Potrzebny 
2 " z ® $ 5 Książni aksamitną gładkość i | 9Pznalmiony ekspedjen 

s c 
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waj specjlnie mydlo | tytunicwegs 1 spożyw- 

Н które kursują codziennie z S % || 0 W 0 ) il 7 jęk Du bd czego Ble pot, A. 

т į iksir na loki i fale, środek ro towicza. Mydło po* х 

k INFORMACJE: 
| BZ ślinny absolutnie nie szkodliwy, nie >= Zawalna 1. ziomkowe, które do- ze T 
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GDAŃS k: Zastępstwo P. L. L. ” 34 gieniczno ochronne środki dla pań. XĘ Wędliny wiejskie wiedniego o. M 

Lotnisko Wrzeszcz a. 91531 * Żądajcie katalogów, załączając zna- x dowód osobisty ka. ib A d no ala i A kos) fe 
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