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Cena prenumeraty: mieslęcznie 22. 3, Zagranicą zł. 6. Pienumeratę 

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

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

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

i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 
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Wznowiła sprzedaż broni na raty. : 

Ceny šcišie wedlug cen naszej Centrali Ž 
w Warszawie. 

ye 

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
wyszła z druku 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monogrefja 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 
p. t. 

CZTERY WIEKI DRUKARSTWA 

W WILNIE (1525 —1925). 
Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 
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Cena 9 zł, na papierze kredowym 13 zł. 
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jian przemysłu drzewnego w Viletsačitae. 
(wywiad z Komisarzem dia spraw drzewnych przy Mini 

sterstwie Handlu i Przemysłu p. F. Wielcgłowskim.) 

Korzystaląc z pobytu w raszym sprawa gospodarki lasów państwo- 

grodzie komisarza dla ssraw drzew- wych? 

nych, przy Ministerstwie Handlu iPrze- Sprawa ta jest bardzo skompliko- 

mysłu p. F. Wielogławskiego '(b. dy: wana. 

rektora Handlu i Przemysłu b. Litwy , 7 jędnej strony usilnie zabiegać 

Środkowej), zwróciliśmy się do niego, musimy, o to, ażeby masa drzewna 
z prośbą o udzielenie nam informacji, przynosiła jaknajwiększy zysk pań- 

w sprawie stanu przemysłu drzewne* styu, Z drugiej jednak strony spo 
go w naszym kraju. |czywa na nas obowiązek, oddawania 

Przemysł leśny wogóle — objaŚ: tej masy drzewnej przemysłowi drzew- 
nia nas p. Wielogłowski — przeży- nemu, w takich warunkach, żeby ten 

wa obecnie bardzo ciężki kryzys. Brak przemysł mógł istnieć i eksportować. 

płynnej gotówki stanął w poprzek przyzna Pan, że jest to zadanie wca- 
rozwojowi przemysłu leśnego w Wi- je nie łatwe. Czynimy wszystko, by 

leńszczyźnie. Eksport obecnie z ko: znale linję pośrednią, niezbędną w 

nieczności, odbywać się musi Via tękich warunkach. 

Gdańsk, gdyż Wileńszyzna jest zupeł- Nawiązując do Zjazdu Związków 

nie zakorkowana. Spodziewać się nale: Zawodowych Drzewnych z całej Rze- 

ży, iż już wkrótce, dzięki inicjatywie p. czypospolitej, jaki odbył się kilka 

min. przem. i handlu Klarnera, nastą- dni temu w Warszawie p. Wielogłow 

pl odkorkowanie naszego kraju, przez ski informuje nśs, że na Zjeździe zo- 

otworzenie ruchu eksportowego na „аа wyłoniona Rada Naczelna Drzew- 
Grajewo i Raczki, co zbliży Wileńsz: „„ p, Premjer przyjął delegację Zjaz- 

czyznę do portu w Królewcu. du w obecności ministrów, ewentu- 

Odnośnie sprawy rokowań polsko: | „jnję * delegatów ministerstw, w ten, 

litewskich p. Komisarz wyraża się te" | | inny sposób związanych z prze: 

mi słowy: „Przepuszczenie surowca | m sjem drzewnym i przyrzekł wszyst* 
przez Niemen drogą spławu jest wiel- в d 2 

: przedstawione mu dezyderaty przy 
kim podarunkiem, iktóry my robimy śnitaią załaćwić. 

„ Dl s stanowi 
Owiec Bs 1 Utworzona na Zjezdzia Rada Na: 
to tylko ciężar, bo nasz surowiec w 

stanie nie obrobionym spławiany bę: czelna ma przedstawić p. premjero: 

dzie do tartaków w Kłajpedzie. Słusz- | "i memorjał, dotyczący potrzeb drzew= 

nem zatem jest, żębyśmy otrzymali nictwa, „obniżenia teryf kolejowych, 

tranzyt kolejowy przaz Litwę do L.i- zniesienia opłat nawigacyjnych, spra: 

bawy, dokąd będziemy mogli kiero- | WY ustosunkowania przemysłu drzew 

nego do największego producenta 
wać nasze drzewo, w stanie obrobio* 

nym. Kwestja ta jest w chwili obec- drzewa, do lasów państwowych i kwe- 

nej kamieniem niezgody między Pol. | stii kredytu. Dezyderaty przemysłu 

ską, a Litwą” drzewnego pokrywają się w zupeł 
у Я 

P. sprawę komunikacji ności z wnioskami p. ministra prze- 

pa ЛЕНО ) mystu i handlu, ktėry žywo inieresu- 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklam 

go, Micklewicaa róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 
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Redakcja i Administracja: WILEŃSKAĄ, 15. Tel. 99. 

od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
owym S. Grabowskle- 

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

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. 

Naji EPASA UUDYZOZPWWACZEZACIE 

Prof. D-r Wacław Jasiński 
Choroby dzieci 

przyjmuje obecnie tylko , 

Wielka 24 m. 20. Tel. 860. 
godz. 4—6 po poł. 

  

  

wodowych Drzewnych brak tylko by- 

ło delegatów z Wileńszczyzny. 
, Wyrażamy zatem obawę wobac 

p. Komisarza, czy fakt ten nie wpły- 

nie ujemnie na nasz przemysł drzew- 

my, albowiem dezyderaty naszego 

kraju są mało w Warszawie znane. 

Nasz szanowny interlekutor za- 

pewnia nes, że „potrzeby naszego 

kraju nie zostaną zapoznane przez 

czynniki miarodajne. Zachęciłem włeś- 

pia — oświadcza nam p. Wielogłow- 

ski — Związek Wileński do wejścia 

w kontakt z Ogólaopolskim  Związ- 

kiem Drzewników”* 
Czy nie zechciałby nam p. Komi: 

sarz powiedzieć, jakie są horoskopy 

przemysłu drzewnego wogóle i ra- 

szego kraju w szczególności. 

Odpowiedź p. Wielogłowskiego 

brzmi: 

„Całokształt spraw drzewnych, u- 

jąty jest obecnie przez ministerstwa, 

które mają jakąkolwiek styczność z 

drzewnictwem, rozpatrzony jest obec- 

nie przez Komitet Ekonomiczny Mi- 

mistrów i w najbliższych dniach bę: 

dzie znane stanowisko programowe, 

jakie zajmie rząd, w stosunku do te 

go działu naszej gospodarki". 

Z reguły rząd uczyni wszystko, by 

poruszyć przemysł drzewny i nadać 

mu kierunek, który pozwoliłby mu 

stele się rozwijać i podnieść poziom 

techniczny, drogą przypływu kapita- 

łów obcych, które by miały zapew: 

nione korzyści z inwestycyj w polskim 

przemyśle drzewnym. 

Proszę mieć na względzie — cią” 

gnie dalej p. Komisarz, — że impor: 

tujące kraje zamorskie są zaintereso” 

wane w otrzymaniu polskiego drze- 

wa w stanie obrobionym i to dobrze 

obrobionym i przytem musimy kon- 

kurować z innemi krajami. 

Rząd w oparciu o program pzń: 

stwowy polityki drzewnej, nagina po- 

litykę dyrekcji lasów państwowych 

do potrzeb państwa naszego, jako 

kraju, eksportującego drzewa. 

Rezultaty zarządzeń państwowych— 

należy się spodziewać — okażą się 

już wkrótce. 
W końcu naszej rozmowy pozwa* 

lamy sobie poruszyć sprawę, zanied- 

bywania kraju naszego przez władze 

Cena ogloszeń: 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-o łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmienitne dowolnie. 
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Litewska chadecja o rokowaniach : 
w Lugano. | 

KOWNO 9.XI. (Pat). , Przywódca partji chrześcijańskiej demokracji 

pos. Szmulktis oświadczył w rozmowie z przedstawicielem „Rytas”, że : 
trzeba było prowadzić rokowania z Polakami, skoro oni je Litwinom za- 
proponowali. 

Polacy jednak chcieli nadać tym 
dlatego zostały one zerwane. i 

Centralny komitet partji chrze šcijariskbėj demokracji solidaryzuje się 
w zupełności z zapatrywaniem ministra przemysłu, że rokowania z Polaka- : 

mi zostały zerwane ostatecznie. : 

Kwestja czy rokowania mogłyby być podjęte na nowo jest czysto i 

teoretyczna. Teoretycznie rzecz biorąc, rokowania z Polakami mogłyby być 
nawiązane jednakże, tylko wówczas, gdyby Polacy określili naprzód wobec 

Litwinów, jakich propozycji będą dotyczyły te rokowania, Litwa bowiem 
ani na jotę nie odstąpi od swego obscnego stanowiska, 

Z punktu widzenia praktycznego, gdyby Polacy zaproponowali pod- 

jęcie rokowań opierających się na zasadach wymienionych w nocie, która 

poprzedziła obscne rokowania, to naturalnie Litwini nie zgodziliby się na 

propozycję Polaków. Starania Polaków byłyby tembardziej bezowotne, że 

podczas ostatnich rokowań Polacy wykazali, że sprawa spławu po Niemnie 

mało ich ioteresuje. : 

W tej sprawie stanowisko chadecji, jak zaznaczył mówca, jest zupeł- 

nie jasne i uznane przeź wszystkich członków komitetu party:. 

Co się tyczy wyborów do sejmu kłajpedzkiego, to istnieje dostatecz- 

na ilość powodów do unieważnienia tych wyborów. 

W poszczególnych okręgach Niemcy używali podczas wyborów nie- 

dopuszczalnych środków czego nie možna pominąć milczeniem. Należy 

się obawiać — kończył poseł — aby działalność Niemców w okresie wy- 

borczym nie zmusiła nas do zastosowania ostrzejszych środków przeciwko 

semowoli i terrorowi stosownemu przez Niemcy wobec Litwinów. 

rokowaniom znaczenie polityczne i 
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Dookoła rokowań handlowych polsko- — 
miemieckich. 

Rzeczywisty stan rzeczy. : 

BERLIN, 9.XI (Pat.). Z powodu nieścisłych wiadomości, jakie ukazały 
się w prasie polskiej i niemieckiej w przedmiocie rokowań handlowych 

polsko-niernieckich, źródła dobrze poinformowane donoszą co następuje: 

W ubiegły piątek przewodniczący delegacji polskiej, dr. Prądzyński, 

miał się spotkać z przewodniczącym delegacji niemieckiej, dr. Lewaldem, 

w celu doręczenia mu tekstu nowej polskiej taryfy celnej. 

Ponieważ we czwartek nadeszła z Warszawy wiadomość o ewentualnej 

możliwości zmiany w nowych taryfach, przeto wymienione wyżej spotkanie 

odłożone zostało do wtorku. 
Pozbawiona jest wszelkiej podstawy wiadomość, jaka się ukazała przed | 

kilku dniami, jakoby delegacja niemiecka wystąpiła z wnioskiem, dotyczą: | 

cym wzajemnego zniesienia rozporządzeń, na pedstawie których toczy się 

między obu krajami obecnie wojna celna. + 

— 

Jak Francja przeprowadza sanację 
skarbu. 

PARYŻ, 9.XI (Pat.). W dalszym ciągu obrad komisja finansowa izby 

deputowanych 12 głosami, przy wstrzymaniu się innych deputowanych od 

głosowania, uchwaliła w zasadzie projekt daniny nadzwyczajnej, dotyczącej 

wszelkiego rodzaju majątku, zarówno ruchomego, jak i nieruchomego' 
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Niemiecka odpowiedź. 

BERLIN, 9 XI (Pat.). „Vossische Ztg” dowiaduje się, ie odpowiedź | 2 

na ostatalą notę Konferencji ambasadorėw, w sprawie rozbrojenia, jest juž 

gotowa i jutro zostanie wysłana. 

  

Skazanie komunistów w Paryżu. | 

PARYŻ, 9.XI (Pat). W rozprawie sądowej przęciw 5 komunistom, 

oskarżonym o agitację w wojsku i namawianie żołnierzy do nieposłuszeń* 

stwa, zagadł wyrok, skazujący ich na karę więzienia od 4 do 8 miesięcy, 

oraz 1000 franków kosztów sądowych. 
r 
    

p m nz 

Pogłoski o porozumieniu sowiecko-tu- 

reckiem w sprawie Mossulu. 

—   centralne w Warszawie. 

Pan Kofnisarz zapewnił nas z ca- 
łą stanowczością, że „w ostatnich 

czasach, tak zwane Kresy przestały 

być dla Warszawy terra incognita i,   h cej rozwój prze* 
wevnalesupį, bainoiass) LP je się tą sprawą. Pan minister Klar- 

nego w naszym kraju, 

pala Oeno ‚ ! ner powierzył rozpatrzenie tych wnio- 

A. kó Komitetowi Exonomicznemu 
d a w Wileńszczyźnie ko- |SKÓW No 

pie Vagis 7 Rady Ministrów”. 
munikacja ujemnie wpływa na roz* 

wój przemysłu, przyczyniając się w Tyle p. Wielogłowski. ! 

pierwszym rzędzie do podnoszenia Swoista Wilnianom opieszałość | 
w danym wypadku występuje w ca- 

mają zrozumienia dla potrzeb nasze* 

,go kraju. ё 

W znacznym stopniu przyczynia 

się do tego fakt, iż cały szereg osób z 
| Wileńszczyzny zajmuje wyższe i wpły* 

wowe stanowiska w rządowych in-     , kosztów produkcji”. 
Jak, panie Komisarzu, wygląda lłej pełni, Na Zjezdzie Związków Za- 

  

stytucjach centralnych. 
M. GQ. 

\ 

że władze centralne coraz więcej, 

В 
. 

PARYŻ, 9.Х! (Pat.). Dzienniki podają za prasą kopenhaską, że Rosja 

i Turcja miały zawrzeć umowę, według której Sowiety popierałyby Turcję 

w sprawie Mossulu, oraz ruch mahometański, Turcja zaś udzieliłaby Sowie* 

tom poparcia w ich polityce wschodniej. į 
{ 

Zamęt w prasie po zamachu. 

RZYM, 9.XI (Pat.), Wobec tego, że dzienniki zamieszczają najfanta” 

styczniejsze opowieści w związku z zamachem na Mussoliniego, podając 

nazwiska szeregu rzekomych wspólników, wydany został komunikat oficjalny, 

który oświadcza, że powzięto zarządzenia celem przeszkodzenia prasie 

urnieszczania nowych publikacji o poszukiwaniach policji i śledztwie sądo* 

wem, które utrudniają działanie władz, 

Dozwolone będzie jedynie ogłaszanie komunikatów oficjalnych, 
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1 państw hatychch. 
Łotwa. 

Rokowania handlowe litewsko- 
łotewskie. 

RYGA. 9.XI. (Pat) Z powodów 
technicznych przybycie komisji litew- 
skiej, która ma rozpocząć wstępne 
rokowania, w sprawie zawarcia trak- 
tatu handłowego odłożono do dnia 
20 listopada. 

Możliwem jest, 
misji wchodzić będzie część delegac 

że w skład ko; 

do Moskwy. 
  

  

wystawie japoń- 
skiej. 

S.5.5.R. na wystawie japońskiej. 
Jak donosi prasa bolszewicka, orga- 
nizacje gospodarczo-handlowe  Dale- 
kiego Wschodu Sowieckiego opraco- 
wały plan wzięcia udzlału w wysta- 
wie japońskiej w Osaka. Na wystawę 
będą wysłane przeważnie materjały 
drzewne, próbki rudy, futer, wełny, 
roślin leczniczych i ryżu. Z Syberji 
będzie dostarczone na wystawę ma- 
sło, zaś z innych części S.S.S.R, ty* 
toń, produkty naftowe i inne prolluk- 
ty, które mogą liczyć na znalezienie 
nabywców na terenie rynków japoń- 
skich. A co Polska przedsięwzięła w 
tym kierunku? (Red.) (zd) 

| Z Chin. 
wojna domowa. 

LONDYN, 9.XI. (Pat.). Z Tokio 
donoszą, że stosunki między Czang- 
Tso-Linem i tak zwanym generałem 
chrześćjańskim Fe Ju-Siangiem przy- 
bierają charakter zaciętej walki. 

'Rząd japoński postanowił zająć 
ściśle neutralne stanowisko, wobec 
walki tych obozów. 

« Niemiecka На ННЕ мача 
sprzedaje rozmaite 

Sowlety na 

    

  

  

= 

  

| 
OBUWIE bardzo tanio 

  

  

Ważne dlap.p. ospodyńli 
Szczotka do zamiatania bardzo 

praktyczna i tania, bo tylko za 1 zł. 
gr. możno kupić w sklepie fa- 

brycznym przy ul. Tatarska 6 w po- 
bliżu ul. Ad. Mickiewicza. 

NEERESRZEREEEN O - TASTE EAST LINE 2 

TEATR POLSKI 
(gmack „Lutnia“. 
—— 

Dziś przedstawienie dla inteligencji 
pracującej po cenach o 50 proc. 
kB! zniżonych 

„Cnotliwa Zuzanna” 
operetka Gilbetta. 

   
   

   

  

We czwartek — premjera 

retki Ennern'a 

„Królowa Monmartre“ 

  

Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

Ul. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

  

‚ Ка Chryco m. Wilna, cy 
„ora Masa ? 

Wracając do obecnego ustroju 
Kasy, do jej rządów wielogłowych, to 
w nich Rada na razie nie wiele po- 
maga, ale i nie szkodzi — radzi, za- 
twierdza, przyjmuje do wiadomości. 
Z czasem może _dużo pomagać — 
szerzyć wśród ogółu ubezpieczonych 
świadomość tego, co Kasa dać mo« 
że i czego nie može, świadomość 
nie tylko praw, ale i obowiązków. 

Dziś często brak jednego i dru- 
giego: jedni nie przestają całować 
kasowego lekarza po rękach, drugim 
się zdaje, że Kasa musi dać każdej 
rodzinie ubezpieczonej, na każde jej 
zawołanie grono lejb-medykėw, jak 
kiedyś  najjaśniejszemu panu, że 
można wezwać lekarze do domu, za- 
miast pójść do przychodni, bo dziś 
deszcz padz. Nadużycia ze strony 
zapóźno ubezpieczonych (w porozu- 
mieniu z pracodaw. lub ubezpie- 

ję 
litewskiej, która udaje się w grudniu ny rak korupcji i nepotyzmu. Wy- 

KdRJER W I 

Korzystają z chwili. 
RZYM 9.XI. (Pat). Z Medjolanu donoszą, że faszystowscy członko* 

kowie rady miejskiej podali się do dymisji, celem zmuszenia burmistrza do 
rozpisania nowych wyborów. Sądzą oni, że odniosą pełne zwycięstwo przy 
wyborach do rady miejskiej. 

Przegląd prasy. 
Miotła, pręgierz | kara! — Przeražona opinja publiczna żąda 
surowej kary, by wreszcie skończyć z bezkarności. — Prasa 

warszawska o gospodarce p. Hołowni. 

| 

  

ska?! Czy te wszystkie wołające o pomstę | 
do nieba nadużycia, czy to karygodne ! 
trwonienie własności skarbu ma ujść | 
płazem, ma dla zachęty do dalszych ; 

Organizm państwowy toczy groź: ; 

starczy tylko przeczytać szpalty pra- | 
sy, by się przekonać, jak zastrasza. | występków pozostać bezkarne ?! 
jące rozmiary przybrały sporadyczne | Już dość mamy tej bezkarności, | 
wypadki samowoli, bezlsdu, a prze- jchociażby, np. pad „skrzydłami o- 

L: ESS K 
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1 posiedzenia Rady- Miejskiej 
Na ostatniem posiedzeniu Rada 

M. załatwiła następujące sprawy: 
Postanowiono wziąć udział w ma* 

jącem się niezadługo ukazać propa- 
gandowem wydawnictwie  Minister- 
stwa Spraw Zagr. w Polsce w języ” 
ku: polskim, francuskim, angielskim 
i niemieckiin. Na ten cel przezna- 
czono 1.250 zł. 

Projektu nowej gazowni postano- 
wiono nie obstalowywać, z powodu 
krytycznego stanu finansów miasta 
oraz nieprzewidzianych dotąd zmian 
technicznych, jakie mogą  na-   

| stąpić do czasu budowy, i 
nej gazowni. 

Wniosek w sprawie opłaty szkol- | 
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Następnie Rada-Miejska uchwaliła 
subsydjum dlą szkolnej pracowni do- 
świadczalnej, na utrzymanie ogrodni- 
ka i mechanika w wysokości 350 zł. 
miesięcznie. 

Sprawę wydawania zaświadczeń 
do wydziału Hipotecznego przy Wi- 
leńskim Sądzie Okręgowym, oraz 
ustalenia opłat za czynności, z tem 
połączone, odłożono-do następnego 
posiedzenia. 

Na zakończenie jednogłośnie po* 
stanowiono zmodyfikowanie uchwały 
Redy-Miejskiaj; dotyczącej kredytów, 
w wys. 8.000 zł. na kupno, remont 
i przystosowania do potrzeb szkol- 
nych nieruchomości w Górach. 

Na tem posiedzenie zamknięto. (I), 

  

  

  

  

tanęła przed dziwnem zjawiskiem: ` 
władze państwowe, zamiast chwycić | 
za żelazną miotłę i karać winnych— / 
tuszują rozmaite sprawki tych  pa-; 
nów, kryjących się pod płaszczykiem | 

,najmożńlejszej i najwpływowszej pro- 
tekcji. 

„Kurjer Łódzki” słusznie też u- 
derza w dzwon alarmowy, piętaując 
potworne i wstrętne kradzieże bezce- 
remonjalnych arriwistów, trwoniących ° 
mienie państwowe, 

Podczas, gdy Polska wytężała ostat- | 
nie siły, aby obronić i utrwalić swą nie: } 
podległość; podczas gdy cały naród w bo- | 
haterskiem peświęceniu składał podnio- | 
słą ofiarę krwi i mienia na oltarzu Ojczy- 
zny; podczśs gdy ostatnio pod obuchem 
miażdżącego życie gospodarcze, oraz 
aszącego ogniska pracy kryzysu, spo- 

daczeńńwo musiało się zdobyć na naj- 
wyższy hart wytrwałości | heroiczną 
wprost oszczędność ograniczania naj- , 
niezbędniejszych nieraz potrzeb, ta ban- | 
da szczurów przez lata całe wgryzała się | 
w śpichierz narodowy i systematycznie | 
niszczyła coraz szczuplejsze zasoby wy- i 
nędzniałego”kraju. To, co ujawniły prze: 
prowadzone rewizje, wynosi straty nd 
setki miljonów złotych! 

Wśród galerji defrandantów nie 
brak i utytułowanych szalbierzy, do- 
sycie zużywających judaszowy łup. 

lwśród tych ohydnych kombinacyjek, 
krętactw, nadużyć lub chociaż karygod 
nych niedopatrzeń a zaniedbań przewi- 
jają stę nazwiska różnych dygnitarzy, 
posłów, senatorów, ba, nieraz b. mini- 
strów! Czy może dlatego taka głucha, 
taka bleda jak upiór cisza zapadła do- 
koła tych wszystkich afer, panam i skan- 
dali?| Czy może dlatego milczy Sejm, 
zaniemówił rząd, wpadła w dziwną bez- 

' czynność najwyższa władza prokurator- 
i 
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Z calej Polski. 

Ilość bezrobotnych w Polsce. 

WARSZAWA. 9.XI. (Pat.). Wedłud 
danych statystycznych państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy, ostatnie 
tygodniowe sprawozdania rynku pra- 

*cy za czas od 24 do 31 październi- 
ka r. b. wykazują ogólną przybliżoną 
liczbę 213480 bezrobotnych. W sto- 
sunku do poprzedniego tygodnia, 
liczba ta wzrosła o 6.070 osób. 

Z zagranicy. 
,Tajne obrady konferencji, w 
„sprawie długów przedwojen- 
{ nych w Pradze. 

| PRAGA (Pat). „Prager  Ta- 
|geblatt” dowiaduje się, iż wobec te- 
|go, że odbywająca się w Pradze 
| konferencja, w sprawie długów przed- 
| wojennych ujawnia coraz to większe 
„rozbieżności, obrady nie zostaną za- 
jpewne rychło ukończone. ` | 

Na propozycję przedstawicieli ko- 
| misji repartycyjnej, postanowiono, że 
obrady będą miały charakter tajny. | 
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czonych nieprawnie, są do wykrycia 
niełatwe. Trapiący je aparat urzędni- | 
czy drogo kosztuje i nadążyć nie. 
może. A sąsiedzi wiedzą, jak kto 
siedzi i milczą. Komisja Rewizyjna z 
wyboru tejże Rady — organ jak 

į najniezbędniejszy. Niech rewiduje 
drobiazgowo wszelkie rachunki i za- 

|kupy, ale niech się wstrzyma, dla 
braku kompetencji od rewidewania 
lecznictwa. Temu da radę lekarz ra- 
czelny i zczeszęnie lekarzy. 

Wreszcie — wielogłowy Zarząd 
Kasy przez tęż Radę wybrany, które- 
remu tu tyle łat i łatek przypiąłem. 
Stwierdzam, że przez brak energji i 
cywilnej odwagi w jednych wypad- 
kach, przez nadmiar tejże energii, 
przy / braku kompetencji w innych, 
naraził instytucję na znaczne straty, 

zmarnował moc energji jej stałych 
precowników. Ala nie kradł i nawet 
kraść nie chciał. Jednym nawet o 

‘ 
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  zarobek za komisje i posiedzenia nie 
chodziło, gdyż dla nich były mało 
płatne. Inni, „gardzić” tym zarob 
kiem nie umieli, może go szukali. 
| Komisarz u nas nie kradł, a gdzie- 
indziej i z komisarzami bywało roz- 

maicie, /   | 

  

Z kraju i zagranicy. 

\ 
! i i dewszystkiem disons Ie mot -- na- | piekuūczemi" prokuratora Hołowni, | nej za dzieci pracowników miejskich, 

! 105) U) L Bl. dużyć: Przersżona opinja publiczna jo którego gospodarce pisza „Robot | odłożono do czasu rozpatrzenia bu: 
s į džetu na rok 1926, nik" w korespondencji z Wilna: 

Gospodarka prokuratorska Hołowni, 
który jest nieodpowiednim człowiekiem 
na tak odpowiedzialnem stanowisku, 
wymaga dokładnego zbadania | sądzi: 
my, że na ten raz, przy tym bezprzy- 
kładnym w dziejach sądownictwa pol- 
sklego skandalu, p. minister spraw. za- 
interesuje się bliżej działalnością Ho- 
łowni. 

Plaga defraudacji | korupcji toczy 
Kresy! Po ulicach miasta bezkarnie krą 
За defraudanci, np. Fryczyńska, urzęd- | 
niczka Magistratu, inni spokojnie, jak 
b kierownik działu rachuby Kuratorjum 
Oświaty, lub inżynier pow. święciańsk. 
wyjeżdżają do Litwy Kow. Рггурот!па- 
my też panamę w defensywie wileńsk. 
1 w 1-m Komisarjacie miejskim. 

O cdpowiedzielnešci p. Hełowni 
za tolerowany przez niego nieład w 
urzędzie  prokuratorskim czytamy 
dalej: 

Wszak depozyty ginęły ze „spraw u- 
morzonych”, z których każda musiała 
przejść przez ręce Hołowni, jako pro- 
kuratora. Więc niedbalstwo Hołowni jest 
widoczne—tembardziej, że ustawa na- 
kazuje, by depozyty były koniecznie raz 
do roku kontrolowane. Zapytujemy, dla- 
czego w urzędzie Hołowni przez 3 lata 
nie było kontroli depozytów, którymi 
rządził Hurczyn, osobnik, który za pi- 
jaństwo był wyrzucony z sądownictwa 
rosyjskiego. 

Hurczyn, syn „tajnawo sowietnika” i 
bratanek dowodzącego wojskami „Wi- 
lenskawo okruga” | sam pseudo - mag- 
nat besarabski — widocznie imponował 
Hołewnil 

A jeśli dodamy, że w urzędzie p. 
Hołowni zalegają sprawy aresztowa- 
nych i więziowych nietylko miesią- 
cam, ale latami, to będziemy misli 
dokładny obraz nędzy i rozpaczy w 
państewku „kurskawo prokurora*| , 

  

Uznanie nowego rządu w 
Persji. 

TEHERAN. 9.X!. (Pat.). Przedsta- 
wiciele wszystkich krajów zachodnich 
złożyli nowemu władcy Riza Chano: 
wi pismo, uznające nowy rząd, 

Propaganda państwowa 
w szkole. 

PARYŻ, 9.XI, (Pat.). Z racji przy- 
padającej na środę dnia 11-go listo- 
pada rocznicy zawieszenia broni mi 
nister oświaty wydał do robotników 
uniwersytatów oraz władz szkolnych 
okólnik, w którym wyraża życzenie, 
aby w dniu tym we wszystkich szko: 
łach nauczyciele w odpowiednich 
przykładach przedstawili wielkie usi- 
łowania czynione przez Frencję w 
celu uniknięcia na przyszłość możli- 
wości powrotu podobnej katastrofy 
jak wojna światowa. 
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' Napad bandy litewskiej 
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Podatek od psów na rok 1926: 
pozostawiono ten sam, co w r. 1925, 
z tem, łż właściciele zamieszkujący | 
poza miastem, a należący do „wiel- 
kiego miasta” Wilna, zostają zwolnie ; 
ni od płacenia podatku od psów | 
łańcuchowych. 

W dalszych obradach Rada Miej: 

jletów kinowych z 75 proc. na 60 
proc., jedynie tylko tym właścicie- 
lom, którzy się zobowiążą nie mniej, 
jak trzy razy na miesiąc do wyświe- 
tlania filmów kulturalno-oświatowych, 
czyli takich, które by były dostępne 
dla młodzieży szkołnej. Przeciw wy: 
mienionemu obniżeniu wymienionej 
stosy procentowej wystąpił radny 
Fiedorowicz. 

Po zdjęciu z porządku dziennego 
szóstego punktu, w sprawie rewizji, 
dotyczącej opodatkowania placów nie- 
zabudowanych, Rada-Miejska posta- 
nowiła przyjąć aktywa i pasywa to- 
warzystwa Doraźnej Pomocy Lekar- 
skiej, obecnie będącego w stanie 
likwidacji na własność miejską, jak 
również wypłacić spadkobiercom p. 
Marji Kwintowej, która w swoim cza* 
sie pożyczyła 3000 zł. temuż towa- 
rzystwu sumę tę zwaloryzowaną, w 
myśl ostatniego rozporządzenia p. 
Prszydenta Rzeczpospolitej. Wymie- 
nioną waloryzację Rada-Miejska po- 
wierzyła przeprowadzić Komisji finan: | 
sowej, w porozumieniu z Komisją i 
prawną. i 

Najwięcej czesu zajął ósmy punkt 
porządku dziennego t. j. sprawozda- 
nie z działalności, oraz rozpatrzenie 
budżetu miejskiego kinematografu 
kulturalno oświatowego (sala miejska) 
za czas pd 4VI do 1.Xi r. b. Czysty 
zysk w tym okresie przyniósł magl- 
stratowi w sumie 6.804 zł. 16 gr., 
który to zysk komisja finansowa za- 
projsktowała podzielić w następujący 
sposób, a mianowicie: na „Tydzień 
FAkademika* 1.000 zł, na przyšpie- 
szenie otwarcia teatru  „Reduta” 
2000 zł., na szkolną pracownię do- | 
świadczalną 350 zł., pozostałą zaś 
sumę na pomoc dla bezrobotnych. 

Przeciwko wspomnianemu pro- 
jektowi wystąpił żydowski radny 
Rudnicki z opozycją, twierdząc, że 
udzielenie 1000 zł., na rzecz „Ty: 
godnia Pkademika*, z pominięciem 
tutejszego Stowarzyszenia Studentów 
Zydowskich uważa za niesłuszne, 
poczem postawił wniosek wydziele- 
nia,z tej sumy 36 proc. na akade- 
mików żydowskich, Przeciw wniosko- 
wi radnego Rudnickiego wystąpili 
radni Fiedorowicz, dr. Węsławski 
oraz wice prezydent Łokuciewski, Po 
dłuższych debatach uchwalono: 350 
zł. na szkolną pracownię doświad: 
czalną, 2000 zł. na „Redutę*, 1000; 
zł. na „Tydzień AkaMemika*, 500 zł. 
na Stowarzyszenie akademików ży- 
dowskich, pozostałość zaś na bezro- 
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    przeniósł się Micklewlcza 82—8, 
telefon 662. 

A w poprzedńim numerze Kurjera , 
artykuł„Także bezimienni” stawia nam 
przed oczy raz jeszcze fakt niezmiernie 

jsmutny: gdzieś z przepastnych, źle zbyt często i długo rozmawiają, to 
oświetlonych wnetrz, biurokratycznej . 
machiny Rzeczypospolitej, ktoś roz- | 
krada setki miljonów podatków pań- 
stwowych, zbieranych z niemniejszym 
trudem, niż kasowe składki, a biuro- | 
kratyczna „Kontrola Państwowa” wy- 
krywa to pomaleńku, przeważnie po- 
niewczasie. Nie. Ani do rządów czy» 
sto biurokratycznych w Kasie Chorych, 
ani do nadmiernego uproszczenia jej 
statutu do rozmiarów — co pańska 
łaska — zawracać nie warto. Statut 
naogół jest niezły, zawiera jednak je- 
den ważny błąd formalny. 

Każdy, kto dotknął się jakiejś go- 
spodarki, małej, czy dużej, wie, że w 
niej nie może być ani dwu, ani pół- 
tora zarządu, tylko jeden. 

Myśl ta, jak zaznaczyłem, świtała 
w sprawozdaniu pierwszego przewo: 
dniczącego przed Radą. 

Zarząd stały, fachowy, normalnie 
płatny, całkowitą / odpowiedzialnością 
za bieg Spraw instytucji, za wiązanie 
końców z końcami obarczony — to; 
Dyrektor i Lekarz Naczelny. į 

    

botnych. 

U nas oni wobec tego drugiego ; 
zarządu znaleźli się w fatalnej pozycji | 
szofera, z którym jego zwierzchnicy 

w dzień podczas jazdy, to do 3 go- 
dziny w nocy. 

Nie tylko rozmawisją, ale mocno 
trzymają za łokcie, albo w nie sztur- 
chają. ‚ 

Nietrudno o katastrofę, 
A cały błąd w tem, że ten drugi 

zarząd nazywa się zarządem, kiedy 
tu zupełnie wystarczyłaby nazwa i 
czynność Rady Nadzorczej, podobno 
tak sobie radzą niezgorzej, z tym sa- 
mym statutem niektóre większe i 
stare Kasy Chorych n, p. Krakowska. 

Wielka to rzecz odpowiedzialność 
zbiorowa, trzeba do niej doróść, Na 
razie jednak realną iest tylko odpo- 
wiedzialność jednostkowa. 

Tam, gdzie się tę odpowiedzial. 
ność w sposób nieokreślony, zmien- 
ny rozprasza między dolnym zarzą- 
dem a górnym, można tą odpowie 
dzialnością bawić się, jak piłką, moż. 
na jej szukeć, jak wiatru w polu, a 
Instytucja i ogół ubezpieczonych źle   wyjdzie na tej zabawie, 

  

na Cejkinie. 
Dn. 7 listopada o godzinie 91/2 

wieczorem, banda w sile około 10 ciu 
ludzi, uzbrojonych w mauzery, doko- 

nała napadu jednocześnie na Urząd 
Gminny i Posterunek Policji w Cej- 
kiniach, pow. Święcieńskiego. Ban- 

{ Чус! po wtargnięciu do lokalu urzę” 
du gminnego, w którym znajdowały 

| ska uchwaliła zniżyć podatek od bi-_ się dwie kobiety i dziecko, zniszczyli 
aparzt centrali telefonicznej, przez 
<o uniemożliwili łączność. Następnie 
zrabowali kasę gminną, zabierając 
gotówką około 700 zł, poczem pod- 
palili gmach urzędu gminoego, któty 
spłonął z aktami i z inwentarzem. 
Na skutek gęstej strzelaniny bandy= 
tów, trwającej przez 40 minut, utrud- 
niona była zaacznie pomoc. Jedno 
cześnie bandyci intensywnie ostrzeli- 
wali lokal posterunku Policji Państwo- 
wej, w którym znajdowali się komen- 
dant posterunku i dyżurny posterun= 
kowy. (życie karabinu maszynowego 
przez obecnych w lokalu funkcjonar- 
juszów policji, uniemożliwiło wtargnię- 
cie bandytów do lokalu posterunku. 
Bandyci wycofali stę w kierunku 
Daugieliszek, 

ОНаг w ludziach niema, z wy: 
jątkiem  wartownika wsi Cejkinie, 
który został ciężko ranny. Dotych- 
czasowe dochodzenie stwierdziło, iż 
napad został dokonany przez party- 
zantów litewskich. Bezzwłocznie na 
miejsce napadu wyjechali przedsta- 
wiciele władz powiatu Święciańskie- 
go z p. o. starostą Montwiłłem. na 
czele. Zarządzono pościg bandytów, 
celem ich osaczenia. 

Dnia 8 listopada r. b. wyjechali 
na miejsce napadu Komendant Pol. 
Okr. Wil. inspektor Praszalowicz i 
Naczelnik Urzędu Śledczego Jan- 
czewski. 

Dziwne jednak, że Delegatura 
Rządu dowiedziała się o tym wy- 
padku, dopiero od przedstawicieli 
prasy, którzy z chwilą, kiedy ten na- 
pad doszedł do ich wiadomości — 
udali się do Wydziału Bezpieczeń- 
stwa, lecz tam ich poinformowano, 

„že Delegaturze mic w tej sprawie 
nie wiadomo. ь 

Przykre to, lacz prawdziwe. (zd). | 

Dalsze szczegóły napadu. 

Jak ustaliły dotychczasowe docho- 
dzenia w sprawie napadu na Cejki- 
nie pow. Święciańskiego, napadu do- 
konała banda w ilości około 15 tu o- 
sobników, uzbrojonych w mauzery z 
kolbami oraz ręczne granaty, Napa- 
du kokonano o godz. 19-tej min, 30, 

Lokal posterunku policji ostrzeli- 
wano jak wskazują ślady kul z trzech 
stron. W lokaln znajdowało się dwuch 
funkenjonarjuszy policji, którzy dziel: 
nie bronili dostępu do posterunku, 
ostrzeliwując się z karabinu maszy- 
nowago i karabinów ręcznych. Resz- 
ta posterunkowych była w służbie pa- 
trolowej. 

Stwierdzić należy, że zachowanie 
p 

ЕННЕ НЕНЕ 

Jako były przewodniczący Rady 
K. Ch., po którym jeszcze nie wybra* 
no następcy, mie zrzekam się dro- 
bnego ułamka odpowiedzialności, o 
jakiej mowa, i zwracam się do Za- 
rządu z tą jedyną radą: niech, nie 
zmieniając swojej nazwy, co nie od 
niego zależy, stanowczo i na stałe 
zmieni taktykę — przywróci Dyrek= 
torowi taką kompetencję wewnętrzną, 
jaką miał przed wyborami Komisarz, 
a Naczelnemu Lekarzowi taką, jaką 
miał przy Komisarzu. 

Niech włoży na nich takąż odpo» 
wiedzialność. 

Niech odpocznie miesiąc i zażąda 
od nich sprawozdania. Niech przyje 
muje na nich skargi, o ile będą, niech 
je rozważa nie krakowskim targiem, 
jak to często bywało, tylko ze stano- 
wiska prostej zgodności, lub sprzecz= 
ności ich postępowania ze statutem. 

Sądzę, że to pomoże. Piszę to 
bez niczyjego upoważnienia, zamiast 
głosu dyskusyjnego do sprawbzdania 
Zarządu na posiedzeniu Rady, którą 
się nie zbiera. 

Dr N, Czarnocki, 
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się policji było bez zarzutu. Lokal u- z s z B i| z ki в 

rzędu gminnego, w którym mieści.| COŚ nie coś O poczcie wileńskiej : 
się szkoła i agencja pocztowe, splo- : s \ 

nął doszczętnie. Porządki i porządeczki. — Dziwne ceremonje. — „Chorobne" | Dziś—Andrzeja B. W. ; przedslębiorstwach widowiskowych— 
Straty w inwentarzu ruchomym i zaświadczenia — Są jednak szczęśliwi i na poczcie. — Komuj| Worek; Jutro—Marcina B, W. 80 robotników, w hucie szklanej — 

zrabowanej gotówce kasy gminnej. qossć to dosyć, dia „swolch ludzi” jednak mało, chociaż żo-|| 10 Wschód słońca q.6 m. 46 i130 robotników, w firmie „Sład sa- 
„ wynoszą 2300 złotych. Straty osób. pagki mają te same, co i wszyscy. — Czułość Generalnej Dy- | | Listopad SĄ SAGE" 8 PM 53 | charynowy”—24 robotników, i przed- 

prywatnych zamieszkałych w lokalu pogcji Pocztowej. — Skromne zasiłki dla „nieszczęśliwych ||- BY F1a Sie ja siębiorstwo autobusowe wobec likwi- 
a gminnego, sięgają 10 tysięcy |swojaków*. — Tajemnicze prace na poczcie, czyli wielka fa- URZĘ OWA. | dacji zwolniło — 70 robotników. (I). 
złotych. ZO 

Lokal urzędu gmianego był zza- 
sekurowany na kwotę 13 tysięcy zło- 
tych. 

Inwentarz szkoły i sprzęty agencji 
pocztowej spłonęły lub zostały znisz- 
czone. 

Bandybi podczas napadu używa: | 
li języka rosyjskiego. W masie wy: 
strzelanych łusek od naboi mauzera 
znaleziono nową szerbrną półmarków: | 

kę niemiecką. 
W czasie strzelaniny został ranny 

Stefan Moskalanis, cywilny wartow- 
nik wsi. 

Walka przy posterunku policji 
trwała koło 40 minut. 

Sejmik powlatowy wyasygnował 
700 złotych na pomoc doreżną dla 
pogorzelców. : 

Odpowiednie władze wydały sze- 
reg zarządzeń związanych z akcją poś- 
cigową. Na miejsze wypadku przyby- 
ły władze sądowo-śledcze. (Pat.) > 
  

  

  

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze l 

Wobec ukazania się artykułu pióra p. 
P. Kownackiego, p. t. „Więcej spokcju” w 
№ 256 „Dzien. Wil.”, uprzejmie proszę o 
umieszczenie na łamach pańskiego poczyt= 
nego pisma kilka słów mego oświadczenia. 

Osławiony i znany w Wilnie ze swych 
metod oszczerczych P. Kownacki w artyku- 
le „Więcej spokoju” usiłuje osłabić znacze- 
nie złożonej przezemnie w Sejmie interpe- 
lacji w sprawie defraudacji sum, złożonych 
w urzędzie prokuratorskim, przez pprokur. 
Murczyna, oraz niedbalstwa służbowego pro- 
kuratora Hołowni. 

t Nie dziwi mię bynajranlei, że p. Kow- 
nackiego, jako osobistego przyjaciela Hur- 
czyna i prokur. Hołowni mcja interpelacja 
wyprowadziła z równowagi, godnem nato- 
miast jest ubolewania, iż „Dziennik Wil.”, 
bądź co bądź, organ polityczny Zw. L.. N. 
zaobył się na umieszczenie na łamach swo- 
ich łobuzerskiego wybryku p. Kownackiego, 
mającego na celu rzucać niegodne oszczer: 
stwa pod moim adresem, spełniającego li 
tylko swój obowiązek poselski, przejętego 
troską o dobrą opinję sądownictwa w Pol- 
sce. 

Oświadczam, że żadne oszczerstwa, rzu- 
cone na mnie przez p. Kownackiego nie 
mogą mię obrazić, gdyż człowieka, którego 
nieraz znieważano czynnie, nie bierze się 
wogóle pod uwagę. 

Recz Sz. P. Redaktorze przyjąć wyrazy 
głębok. poważania A. Hałko, poseł. 

„bryka kurzu. — Kiep ten, kto twierdzi, że p. Popowicz nie dba 

Il. 

i Zrozumiałem bedzie, diaczego-pu- 
„blicznošė na poczcie często chodzi 
zdezorjentowana, gdy się zobaczy jak 
urzędników, którzy są przeważnie in- 
formatorami publiczności, dfzorjen* 
tują tut. władza pocztowa. 

Jako — charakterystyczny przy: 
kład, może posłużyć następujący 
fakt: 

że jeśli któ: Wyraźnie się mówi, 
ry z urzędników chce otrzymać za- 
liczkę, musi udowodnić jakimś spo: 
sobem,w bezpośrednim związku z nim 
będące rzeczy mniej lub więcej tragicz- 
ne, jak: ciężka choroba, żony, czy 

! dziacka, pożar, śmierć, albo weselsze, 
jak ślub, czy chrzciny. 

Otóż ażeby dowieść, że ktoś w 
domu jest chory, trzeba uzyskać 

o higjenę.. w swolm prywatnym apartamencie. 

wie prośbę o przyznanie im stałej 
miesięcznej drożyznianej zapomogi. 
Generalna Dyrekcja w Warszawie, 
biorąc tych panów pod swe opiekuń- 
cze skrzydła, raczyła przyznać im na: 
razie po 400 zł. jednorazowej bez- 
zwrotnej zapomogi. Wileński urzęd- 
niczy ludek pocztowy patrzy...  pa- 
trzy... „.nato wszystko i dziwuje się... 
Coś się robi...I? Ale co? 

Kurz się robi od budowy nowego 
"gmachu, na stację telefoniczną. Kurz 
który włazi wszędzie do nosa, płuc 
przy urzędowaniu i cóż na to po- 
radzić? 

Wprawdzie przysłano aparat do 
odkurzania, który jak wiadomo już 
od dłuższego czasu odkurza. Fls co? 
Fpartament prywatny p. Popowiczal 

  

  

  

  

świadectwo od lekarza urzędowego— | 
* (z Komisarjatu Rządu) ażeby uzyskać 

takie świadectwo, trzeba mieć kartę 
z urzędu do lekarza. Karty takiej, 
grawa ręka p. Popowicza, naczelnik 
urzędu Wilno I, p. Piotrowski nie wy- 
daje, zaś bez Świadectwa prezes p. 
Popowicz zaliczki nie udziela. Tu już 
można, zdawałoby się dostać „kręć- 
ka“, ale tak źle nie jest! 

Nie mogą dostać zaliczki 
świndectwa 
dzie z tłumu. Wybrani je dostają. 

Córka p. Popowicza, która pracu= 
je w jego urzędzie, nia przedstawia- 
jąc świadectwa, otrzymuje tegoż sa- 
mego dnia zaliczkę 2 miesięczną, 
wtedy kiedy „nieswoi* ludzie obar- 
czeni często liczną rodziną,nawet po 
przedłożeniu lekarskiego świadectwa, 
po kilkutygodaiowym oczekiwaniu 
dostają zaledwie jednomiesięczną za: 
liczkę. r 

Dwuch p.p. urzędników, którzy 
przyjschali ze Lwowa i zaszczycili 
Wileńszczyznę oją współpracą i 
doświadczeniem, jednomyślnie stwier- 
dziło,że w Wilnie jast za drogo (obyd: 
waj na wysokich stopniach siužbo- 
wych) i mówiąc, że w „polskiej Sy- 
berji* żyć trudno, wystosowali do 
Generalnej Dyrekcji Poczt w Warsza- 

bez 

  

  

Protes 0 nadużycia w Policji 
Piąty I szósty 

W niedzielę po południu. 

‚  $Sąd 
świadków: : 

Sw. Izielski opowiada, iż po are" 

wznawia —przesłuchiwanie 

sztowaniu siedzących obecnie na ła-| ki 
wie oskarżonych był Sawko u niego 
z zapewnieniem, iż nic im straszne- 
go nia będzie. Było to 17-g0 czer- 
wca. Świadek dokładnie pamięta, że 
to było 17, gdyż był to dzień Adolfa. 

Sw. Golanėk Marja. Widziała na 
hali jakieś zebranie kilku osób, mię- 
dzy nimi post. Rymkiewicza, mówili 
wszyscy, że Kułakowski bierze od 
sklepów z hali po 5 zł. Sąd znajduje, 
że jej zeznania nie zgadzają się z jej 
zeznaniami u sędziego śledczego, 
wobec czego polecił zapisać to da 
protokułu. 

Sw. Kurkiewicz. Nie przypomina 
sobie, by zbierano dla policji skład- 
ki. Kułakowskiego zna dobrze, рга 
cował on w okolicy jego sklepu. Po 
łapówki do niego się nigdy nie zgła- 
szał, Maks Titmejer również nie 
przychodził do jego sklepu po datki 
dla policji. Kułakowski żył bardzo 
skromnie i był zawsze na swoim 
miejscu. Kułakowski nie robił mu 
„żadnej nieprzyjemności”, nie pisał 
protokułów na niego, 

Św. Lachowicz. Ma sklep nn hali 
miejskiej, spotykał się z Kułaxowskim, 
jako przedownikiera P. P. Kułakow- 
ski od niego nie żądał pieniędzy, 
protokułów również na niego nie pi- 
sał (porządny z niego przodownik— 
Red.). Była jakaś kasa żydowska, 
gdzie żydzi składali jakieś pieniądze, 
ale dla kogo — on dokładnie nie 
wie. Titmajer siedział w więzieniu 
„za mięso”. 

Sąd: „za jakie mięso*? 
Swiadek: wołowe, proszę Sądu. 

Ogólny śmiech na sali, a świadek 
dodaje, że Titmajer siedział na Łu- 
kiszkach za kradzione mięso. 

Sw. Cybulski Witold. Służył w Po: 
licji w czasie aresztowań obecnych 
oskatżonych. Rymkiewicz . poster. 

, zwracał się do poszczególnych fun- 
kcjonacjuszów którzy by mogli źle 
świadczyć o Kułakowskim, by „wko= 
pać” tego ostatniego. Robił on to 
wszystko przez zemstę za to, iż zo* 

_ tał usunięty z hali. 

   

dzień rozpraw. 

Św. Mozyro. Rymkiewicz prosił 
funkcjonarjuszów w komisarjacie by 
„sypać* oskarżonych, tak, jak on„sy- 
pał". Sam Rymkiewicz jest człowie- 
kiem, który lubi wypić i dać „w bo- 

r” ' 
Św. Wilczak. Post. Rymkiewicz 

prowadził siiną agitację, by jak nej 
więcej zeznawać na niekorzyść о- 
j.skarżonych. Sam świadek jest zwol- 
nionym z P. P. za opilstwo. 

/ 

ło stosunki więzienne. 
więzieslu za wymuszanie łapówek. 
Proszono go w więzieniu by pošred- 
niczył w napisaniu na zewnątrz przez 
Kułakowskiego listu. On mó pomógł 
w wyekspedjowaniu tego listu. W 
jaki sposób ten list trafił do sędziego 
śledczego—on nie wie. Dlaczego list 
nie doszedł pod pożądany adres? 
Jęmu się zdaje, że drugi pośrednik 

jako najlepszego łapownika nietylko 
w Wilnie ale w całej 'Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, Siedlecki miał trzy spra: 
wy łapówkowe ale akta w tej spra- 
wie w tajemniczy sposób znikły — 

j jest on łapownikiem, jakich mało, on 
j umie brać łapówki, jego nie złapią. 
| Na świadku Siedl. mścił się za to, iż 
mu nie dostarczył na święta 100 bu- 
telek wódki. Dane, co do tej ostat 
niej sprawy on złożył, ale widocznie 
aktom tym było przeznaczone leżeć 
w koszu. Z całego tego ataku na 
Siedleckiego widać, że to są pora- 
chunki osobiste, 

Św. Rekść. Kułakowskiego zna 
z najlepszej strony. Jest to człowiek 
uczciwy bezwzględnie. Wie, że Kuła- 
kowskiemu proponowano bardzo du: 
żą łapówkę, ale on nie wziął. Sam 
świadek ma sprawę o jakieś oszustwo. 
(Oszust wydaje sąd o łapowniku. Red) 

Św. Michał Możejko, Kułakow skie- 
go zna z dziecinnych lat, jest czło 
wiekiem bardzo porządnym, zawsze 
„na swoim miejscu”. 

Sąd. A teraz, czy Kułakowski jest 
tekże na swoim miejscu? 
Świadek: Takl na ławie oskarżonych. 

To wywołuje ogólny śmiech na sali 
sądowej. Przewodniczy Wzywa pus 
bliczność do zachowania ciszy, wy-   

„chorobnego” tylko lu-? 

Św. Stanisław Witkowski: Zna ma- 
Siedział w: 

za mało zato dostał i dlatego „wsy- - 
pat“ Siedldzkiego st. przod. 1 kom.zna ; 

który zeznaje, że Szolc osobiście pi- 
sał na niego sążnisty protokuł za 
„istniejęce i istniejące" przekrocze- 
nia. Zdaje mu się, że Szolc to robił 
dla jakichś celów, jamu tylko wia- 
domych. 

Św. Samołajtis: Sawka zwracał 
się do rodziców ułakowskiego 17 
czerwca 1925 r. w sprawie ch syna 
zapewniając, że nic strasznego mu 
nie grozi. Na pytanie sądu w  któ- 
rym to było roku—świadek się wa- 
ha i nie wie czy w r. 1924 czy w 
1925, wreszcie odpowiada, że w 1925. 
(Dziwna pamięć która precyzyjnie 
opanowuje daty dnia a wymykają 
się jej lata... red.). 

Św. Hirsz Licbtman i Gisiel Licbt- 
man zapewniają sąd, że Rymkiewicz 
post. łapówek nie brał i przytaczają 
przykład z jakąś Damulewiczową, 
która chciała wręczyć Rymkiewiczo- 
wej szynkę, ale została przez nią wy- 
rzucona za drzwi. 

Św. Gonczewski. Sznejdera w I ym 
komisarjacie nie widział nigdy, nato- 
młast widział go w komisaijacie 6-tym;. 
Czy Sznejder był pośrednikiem w 
zbieraniu składek dla $го!са — on 
nie wie. Być może, że był. 

Św. Gode Albert oświstla proce: 
durę żałutwiania protokułów. Przytem 
zaznacza, że każdy protokuł musiał 
być zaopatrzony w wywiad cobcho- 
dowych funkcjonarjuszów. Przed od- 
daniem prot. wspomnianym funkcjo- 
narjuszom, kom. Szolc zaopatrywał 
je w dekretacją. Ostatecznego załat- 
wienia protokułów on nie zna, gdyż 
z niminie miał do czynienia. 

Na tym skończyło się przestuchi- 
wanie świadków i sąd przystąpił do 
przeglądania dowodów rzeczowych, 
'wynajdując w nich cały szereg nie: 
dokładności ze strony oskarżonych. 
Sprawdzanie dowodów rzeczowych 
przyciągnęło się do godz. 8-mej, kie 
dy zamknięto posiedzenie do 9 bm. 
godz. 11 tej. 

W poniedziałek. 

‚ W poniedzialek o godz. 11-tej 
przewodniczący otwiera posiedzenie. 
Sąd w dalszym ciągu sprawdza do- 
wody rzeczowe. W międzyczasie o 
brona prosi o powołanie dodatkowych 
Świadków, którzy oświetlają szereg 
kwestji drugorzędnych, jak sprawę 
protokułów, sprawę zastępstwa kie- 
rownika ekspezytury śledczej po ara- 
sztowaniu Zaborowskiego i t. d. 

Po południu. 

Po południu na samym początku 
wszczyna się maia awantura. Miano- 
wicie dyżurny oficer policji chce usu- 
nąć publiczność z pierwszej ławki, 
która jest drogą zwyczaju specjalnie 
zastrzeżona dia osób urzędowych. 
Temu stanowczo oponuje jakaś blond- 
włosa pani, która twierdzi kategory- 
cznie, że ta ławka jest tak dla „ja. 
kichś tam osób urzędowych, jak i dla 
niej*. Dyżurny niechcąc imać się si. 
ły — ustupuje. Wtedy wkracza na 
salę sąd, który w dalszym ciągu za- 
łatwia sprawę dowodów rzeszowych, 
między którymi znajduje w notatni- 
ku Pawłowicza jakiś wypróbowany 
system gry rulstkę — Pawłowicz 
tłumaczy iż jest to wyliczenie, pocho 
dzące z Monte-Carlo — jego przyja- 
ciela. F, że toznalazło się u niego w 
notatniku, to jest kwestja drugorzęd- 
na. Sąd w dalszym ciągu spraw- 
dza dowody i konstatuja wyrwanie 
kartki w księdze dyżurnej Ekspozy“ 
tury Śledczej I to z dnia, kiedy mia- 
ła miejsce afera Zaborowskiego i 
kompanji. Sąd przepatruje potem 
dalszy szereg dowodów rzeczowych, 
co przeciąga się do godziny 9-ej wie” 
czorem. Wyrok zapadnie prawdopo- 
dobnie jutro wieczorem... 

  
į 

  woluje šwiadka Pietrowa Aleksandra, 
1 

  

  

— O ułatwienie oobowiązków 
przedstawicielom prasy. Bardzo 
często zdarzały się wypadki, że 
wskutek niedostatecznego poinstruo- 
wania policjantów, pełniących służbę 
przy uroczystościach ' publicznych, 
przedstawiciele prasy nie byli dopu- 
szczani do miejsc specjalnie, fub z 
natury rzeczy dla nich przeznaczo- 
nych, wskutek czego ich czynności 
prasowozdawcze były w wysokim 
stopniu utrudnione. Więc, żeby u- 
łatwić przedstawicielom prasy pełnie- 
nie ich ważnych obowiązków gróz 
uniknąć niewłaściwych zatargów mię- 
dzy nimi, a funkcjonarjuszami policji, 
główny komendant P.P. polecił, aby 
przedstawiciele policji biorący w ten 
lub inny sposób udział w układaniu 
planu uroczystości, zwracali uwagę 
na wyszczególnienie w nim specjal- 
nych postanowień dotyczących przed* 
stawicieli prasy (miejsce, czas, rodzaj 
legitymacji itd.) i stosowania do tych 
postanowień dokładnie pouczali swych 
podwładnych. (I) 

— Weterani z 63 r. a podatek 
iokalowy. Przed kilku dniami Mi- 
nisterstwo Skarbu wystosowało okėl- 
nik do lzb Skarbowych, między in- 
nemi i do lzby Skarbowej Wileńskiej, 
w którym wyjaśniło, iż weteranów 
1863 roku, pobierających zaopatrze- 
mie węterańskie, jako dar narodowy 
honorowy, należy uważać za emery- 
tów, pobierających wsparcie na sta- 
rość i niemoc. Wobec czego, lokale 
zamieszkiwane przez wymienionych 
weteranów są na zasadzie art. 7 p. 
3 ustawy z dna 11 sierpnia 1923 r. 
o tymczasowym uregulowaniu finan- 
sów komunalnych w myśl paragrefu 
4 p. 2 rozporządzenia Ministra Skar- 
bu z dnia 25 mają 1925 r. do usta- 
wy o rozbudowie miast wolae od 
państwowego podatku od lokali. 

Zgodnie ze wspomnianym  okól- 
nikiem weterani nie korzystają jad- 
nak ze zwolnienia od państwowego 
podatku od lokali w. przypadkach, 
gdy oprócz zaopatrzania weęterań: 
skiego posiadają dochód z innych 
źródeł, w rozmiarach, przewyższają” 
cych zaopatrzenia weterańskie. (I) 

— Nie można sprzedawać alko- 
holów w lokalach sportowychl 
Bardzo często się zdarzały wypadki, 
że w lokalach i miejscach przezna: 
czonych do ćwiczeń sportowych i 
gimnastycznych, niektóre osoby zaj: 
mują się spredażą napojów alkoho- 
lowych. W celu uniknięcia powyž- 
szego władze ministerjalae zarządzi- 
ły, że osoby, które będą w lokalach 
wymienionych sprzedawać, albo też 
podawać lub spożywać napoje alko- 
holowe, będą karane grzywną do 
200 zł., albo aresztem do miesiąca, 
a w razię powtórzenia grzywną do 
1,000 zł., aresztem do trzech miesię- 
cy lub grzywną i aresztem jedno- 
cześnie oraz cofnięciem koncesji, (I) 

— Wyjazd Delegata Rządu do 
Postaw. Daia 8 listopada rb. Za- 
stępca Delegata Rządu p. O. Mali- 
nowski wyjechał w towarzystwie In- 
spektora Administracji p. K. Gintowt- 
Diewałtowskiego do Postaw, w spra- 
wach związanych ze zmianą granic j Р 
powiatów Wileńskiego Okręgu Ad- 
ministracyjnego. 

Pełnienie obowiązków Delegata 
Rządu objął w zastępstwie Naczelnik 
Wydziału Prezydjalaego p. Wł. Dwo- 
rakowski. (zd) 

— 10-ty Mr. Dziennika Urzędo- 
wego. Wyszedł z druku dziesiąty Nr. 
dziennika urzędowego Delegatury 
Rządu, który między innymi zawiera 
taksę doktorską, podział administra- 
cyjny wojewódzwa i sprawy urządza* 
nia gier publicznych. ‹ 

Do tego dziennika dołączona jest 
mapka orjentacyjaa, która pokazuje, 

jak będzie wyglądać Wileńszczyzna 
w związku z dokonaniem podziału 
administracyjnego województwa. Map 
ka ta uwzgiędmia już między innemi 
utworzony powiat  mołodeczański, 
którego granice są w niej uwidocz: 
uione. (zd) 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie komisyj tech 
nicznej i prawnej. Dziś  daia 
10 b. m. © godz 8 wieczór w loka' 
lu magistratu m. Wilaa odbędzie się 
wspólne posiedzenie miejskiej ko- 
misji technicznej z komisją prawną. 
Nas porządku dziennym: sprawa ru- 
chu autobusowego, (I) 

— llu robotników pracuje w 
przedsiębiorstwach _ wileńskich. 
Zwolnienia robotników w ubiegłym 
tygodniu sprawozdawczym Państwo: 
wy Urząd Pośrednictwa Pracy noto* 
wał w następujących  przedziębiorst: | 
wach; w państwowej fabryce wyro- 
bów tytuniowych == 65 robotnic, w 

— Strajk autobusowy. Już od 
kilku dni robotnicy przedsiębiorstw - 
autobusowych w liczbie 130 osób 
strajkują,z powodu niewypłacenia im 
należności za ubiegłe miesiące. Praw 
dopodobnie wymieniony strajk po- 
trwa jeszcze około tygodnia. (I). 

SPRAWY PRASOWE. 

— Echa sprawy sądowej red. 
Dołobowskiego. Da wokandzie Są- 
du w Wiluie zasjduje się sprawa Do- 
łobowskiego, który w wydawnictwie 
p. t« „Wyzwolenie Ludowe* pozwolił 
umieścić artykuły: 1) „Kto w Polsce 
łamie konstytucję", podpisany przez 
Kwiatkowskiego, 2) „Oszczędności 
Chjeno-Witosowskie”, podpisany przez 
Bien., 3) „Zdaliśmy egzamin" i 4) 
„Cierpliwości... a będzie gorzej”. Wla- 
dze dopatrzyły się w wymienionych 
artykułach podburzania ludności nie- 
polskiej do nienawiści, przeciw lud- 
ności polskiej, i wobec tego postawi 
ły Dobołowskiego w stan oskarżenia, 
na podstawie art. 154; Sprawa ta bę: 
dzie rozpatrywana 11 b. m. (zd) 

— Druga sprawa „Wyzwolenia 
Ludu". W wydziale karaym Sądu 
Okręgowego w Wildie w dniu 11 b. 
m. będzie rozpatrywana sprawa Żar- 
nowskiego i Kwitakowskiego, którzy w 
wydawnictwie red. Dołobowskiego 
„Wyzwolenie Ludowe* umieścili ar- 
tykuł „Pan Witos szuka wyjscia*. W 
artykule tym władze dopatrzyły się. 
cech przestępstwa. wobec czego 
wspomnian. Žarnowski i Kwiatkowski 
zostali postawieni w stan oskarżenia 
i będą odpowiadać z art. 154. Spra- 
wa ta będzie rozpatrywana w dniu 
11.b. m. (zd.) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Komisja branży kolonjalno- 
spożywczej. W końcu b. tygodnia 
w gmachu Delegatury Rządu, w refe- 
racie do wałki z lichwą i spekulacją 
odbędzie się posiedzenie komisji 
branży kolonjalno-spožywczej, przy 
współudziale Komitetu Obywatelskie- 
go i przedstawicieli handlu towara- 
wi kolonjalnymi. Komisja ta będzie 
rozpatrywała sprawy zniżki cen na 
towary spożywcze, gdyż ostatnio -za- 
rysowała się wyraźnie tendencja zni- 
żki na wspomniane towary. (zd.). 

SPRAWY SANITARNE. 

— Szczegółowa taksa lekarska 
Delegatura Rządu wydała rozporzą- 
dzenie © szczegółowej taksy lekar- 
skiej za wszelkiego rodzaju porady, 
zabiegi lekarzy, lekarzy - dentystów, 
felczerów, położnych i masażystów. 
Taksa ta obowiązuje w wypadkach 
spornych, w braku odpowiedniej 
umowy ze stroną. Taksa ta jest na- 
stępująca: 

1) Za poradę w gabinecie lekarza 
w godzinach przyjąć, trwającą do 30 
min. 8 zł. w Wilnie i 6 zł. w powia- 
tach; 

2) Za porady następne, udzielane 
temu samemu choremu, jako ciąg 
dzlszy leczenia w warunkach, jak pod 
punktem 1—6 zł. w Wilnie i 4 zł. w 
owiatach; 

3) Za porady, które się często 
powtarzają, dla drobnych zabiegów, 
o ile trwają nie dłużej niż 15 min. 
4 zł. w Wilnie i 3 zł. w powiatach, 
za każdy zaś następny kwadrans 
przy poradzie dolicza się 4 zł. w Wil- 
nie i 3 zł. w powiatach; 

4) Za poradę w mieszkaniu cho: 
rego we dnie, w porze przez lekarza 
wyznaczonej, trwającą 60 min. 12 zł. 
w Wilnie i 8 zł, w powiatach; 

6) Za poradę natychmiastową na 
żądanie strony—18 zł. w Wilnie i 12 
zł, w powiatach; 

8) Za udział w naradach lekarskich 
(konsylium) 20 zł w Wilnie i 15 zł. 
w powiatach; 

9) Za wyjazdy do chorych za- 
miastowych, oprócz należytości za 
wizytę i poradę dolicza się za każdą 
następną, rozpoczętą półgodzineę, do 
czasu powrotu do miejsca zamiesz* 
kania lekarza po 3 zł. w Wilnie I 
2 zł. w powiatach; 

Ponadto dolicza się koszt doro* 
żek, bilet kolejowy według Il kl. 

Normy za zabiegi lecznicze, den: 
tystyczne i felczerskie podamy w 
następnych numerach. . (zd) 

SPRAWY PODATKOWE. 
  

— Wezwanie do płacenia po: 
datku. Magistrat m. wilna po raz 

trzeci i ostatni wzywa „pod skutka- 
mi prawa” wszystkich właścicieli i ad- 
ministratorów nieruchomości, którzy 
dotychczas nie złożyli list (spisów) lo- 
katorów „na państwowy podatek od 
lokali za rok 1926, do złożenia tako” 
wych w Wydziale Podatkowym Ma:   

 



                  

  

    
“Biuro Przepisywań 

Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

4 KOR SIER CWA EE Ń S. KI Ne 256 (408) 
  = 

gistratu m.”Wilna (Dominikańska 2 
pokój Ne 34) w najbliższych dniach, 
bowiem termin przewidziany w Art. 

Il rozp. Min. Skarbu z dn. 25.V 1925 r. , 
(Dz. U.R.P. Nr.57 poz. 407—1925 r.) ; 
dla składania wyżej wymienionych i 

spisów u»łynął z dniem 15 paździer: | 
nika 1925 roku. 

Kto z pośród właścicieli względnie , 
administratorów nieruchomości do- | 
tychczas nie otrzymał odnośnych | 

druków na powyższe, winien zgłosić 
się do Wydz. Podatkowego Magistre- | 

tu m. Wilna (Dominikańska Nr. 2, 

pokój Nr. 35) po takowe i nastepnie | 

złożyć wypełnione w pok. Nr. 34. (1) | 

SPRAWY ROLNE. | 

— O ulgi podatkowe na ziemi 
Wileńskiej. Wydział Rolny przy De: | 

legaturze Rządu w Wilnie wystąpił ' 

do odpowiednich władz z wnioskiem | 

poczynienia Ziemi Wileńskiej pew- 

nych ulg w podatkach, gdyż Ziemia” 

Wileńska została nawiedzoną w tym | 

komitet ustanowił 2 nagrody: 1) u-. 
znanie palmy pierszeństwa poetyckie- 
go i 2) wyróżnienie poety przez au- 
dytorjum publiczne turnieju, drogą , 
złożenia największej ilości głosów za 
danym poetą. Uliwory poetyckie zawie: | 
rające nie więcej 100 wierszy druku 
maszynowego należy nadsyłeć do 20 li: - 
stopada b. r. do komitetu Organiza* 
cyjnego pod adressm „Kolo Poloni: 
stów* przy ul. Zamkowej, 11 z podą- | 
nem imienia i nazwiska, oraz adresu | 
autora. Blliższa szczegóły będą ogło- 
szone później. (zd) 

kułu poprzedniego posiedzenie. Il. Dr. 

Kosiński: a) Z badań nad układem 
żylnym kończyny dolnej. b) Szcze 
gólny układ fałdów otrzewny w mie- 

*dnicy małej. Ill. Dr. Zalkindson. Dwa 
przypadki pooperacyjnego pęknięcia 
rany laparstomijnej. IV. Sprawy ad- 
ministracyjne. 
  

  

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redsktorze! 

Dnia 7 b. m. niektóre miejscowe pisma 
; zamieściły list Dyrekcji „Połączenia Samo- 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Otwarcie banku białorus- ; 
kiego. Jak donosi „Żyćcio Biełaru- 
sa”, został zatwierdzony przez władze 
statut „Białoruskiego Banku Spół- 
dzielczego” w Wilnie. 

Działacze bisłoruscy już w r. 1923 
starali sią o utworzenie instytucji | 
kredytowej pod nazwą „Białoruskiego 
Banku”. Jednak, pomimo zgedy Ów- 

roku gradobiciem i długotrwającą częsnego prezasn ministrów, ganer. 
ulewą, co w wielkim stopniu znisz= | 

czyło tegoroczne zbiory i przez CO | mówiło zatwierdzenia statutu 
poszkodowani nie mogą podołać zo | 

Sikorskiego, Ministerstwo Skarbu od- 
tego 

banku. Obecnie utworzono go na za- 

bowiązaniom podatkowym. (zd) ! sadach współdzielczych. Dziś bank 
| ma zostać oiwarty przy ul. Wileń- 

„RUCH PRZEMYSŁOWY. skiej 8 
— pomyślne objawy. W ubie. rozpoczyna swoją działalność. 

głym tygodniu został uruchomiony ; 
tartak Morgenszterna w Wilnie, w 
którym zatrudnił 10-ciu robotników | 
bezrobotnych oraz tartak Gordone, 
który zatrudnił — 25 robotników, 
spółka stolarska „Bergman i Łokuci- 
ewski” przyjęła do pracy—10 robot= 
ników i garbarnia „Wilja* powięk- 
szyła swój personel pracowniczy—do 
7 róbotników. (|). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Rozsprzedaż biletów loterji 
Akademickiej postępuje niezwykle 
szybko. Niektóre ośrodki bądź roz- 

_sprzedały przeznaczone dla nich bi- 
lety, bądź mają je na wyczerpaniu. 

Komitet Główny Loterji Akade- 
miekiej w Warszawie prosi Komitety 
Prowincjalne, aby w wypadku braku 
biletów zwracały się do Komitetów 
Wojewódzkich pomocy młodziaży a- 
kademickiej po bilety. Komitety Wo- 
jewódzkie są proszone, aby obliczyw- 
szy dokładnie tę ilość biletów, które 
napewno rozsprzedadzą — pozostałą 
nadsyłały na żądanie tych, mniej- 
szych ośrodków loteryjnych, które 
zwrócą się po bilety. 

Wszystkie bilety loteryjne muszą 
być rozsprzedane, żaden bilet nia 
może pozostać w Komitetach Loterji 
nie sprzedany, 

— Komitet loterji akademickiej 
uprasza. Kolegów kierowników pun- 
któw sprzedaży lesów 0 całkowite i 
wyliczenie się i uregulowanie sweich 

i 
\ 
i 

rachunków koniecznie d. 8.XI b. r.| 
w godz. od 10-ej do 11 i od 4-ej do: 
5.ej po poł. 

. _— Turniej poetycki. Koło Polo- 
mistów U. S. B. w Wilnie, pod pro: | 
lektoratem Jego Magnificencji rektora ; 
Ч. 5. В. Zdziechowskiego ogłosiło 
konkurs na turniej poetycki, który od- 

  

będzie się 8 grudnia 25 r. w muli CI-; da r. b. o godz. B-ej wiecz., w lokalu 
8 niwersytetu. Stanąć do konkursu mo- 

gą wszyscy studenci (U. 5. B., oraz 
wszyscy poeci działający i zamieszku: 
jacy na terenie m. Wilna. Przytem 

  

i od poniedziałku, 9 b. m,, 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. , 

— Sprawa eksmisji gminy Ży: 
dowskiej z gmachu przy Orzesz:, 

kowej 3. Prokuratura generalna ro- | 

ściła pretensje do gmachu przy. ul. ' 

Orzeszkowej Nr. 3, w którym dotych- 
czas znajduje się gmina żydowska. | 
Przed wojną gmach 
Państwowego Instytutu Nauczyciel- | 
skiego 
Sądu Okręgowego Prokuratorji Ge 

neralnej przysądzony został, jako po-, 

dlegający eksmisji. Na to gmina ży- | 

dowska odniosła się do Sądu Apela- 

cyjnego. Sprawa o eksmisję gminy 

żydowskiej ze wspomnianego gmachu, | 

rozpocznie się 25 b. m. w wydziale 

Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Wilne. 

Z_ POLICJI. 
— L. O. P. P. w policji. Roz- 

kazem Głównej Komendy Policji 
Państwowej za Ne 303 zezwolono 
funkcjonarjuszom P. P. na organizo- 

wanie Kół Ligi Obrony Policji Państ- 

wowej przy komendach powiatowych 

z jednem jednak zastrzeżeniem, że w 

myśl istniejących przepisów zajęcia z 

tem związane nie będą wchodzić w 

kolzję, z czynnościami organów poli- 
cji, jako takich. (I). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt p. J. Starza-Dzierż- 
blckiego o Cziurlonisie. Zapro- 
szony przez komitet rodzicielski gim- 
nazjum litewskiego p. J. Starza- Dzierż- 
bicki wygłosi odczyt o Cziurlonisie, 
w szli przy kościele św. Mikołaja (ul. 
św. Mikołaja Ne 8) dzisiaj we wtorek 
o g. 8 wiecz. Wejście wolne. 

— Posiedzenie Wil. Tow. Le- 
karskiego. We środę, d. 11 listopa- 

własnym przy ul. Zamkowej 24, od 

będzie się naukowe posiedzenie Wil- 

Tow. Lekarskiego według następują: 

,mochodowe”, należący do Związku, 

ten należał do | 

  cego programu: |. Odczytanie proto- 

owoczesna 
ajtańsza 
ajprzyjemniejsza 
ajkrótsza 
ajwygodniejsza 
ajbezpieczniejsza 

TYLKO SAMOLOTAMI i 

Polskiej Linji Lotniczej || 
które kursują codziennie 

INFORMACJE: 

WARSZAWA: Żarząd, Nowy Świat Nr. 24 tel. 
Lotnisko, ul. 

KRAKÓW: Ekspozytura P. L. L. 
ul. Św. Anny 

.Б W Ó W: Ekspozytura P. L. L. | 
Hotel George'a ż 

GDAŃSK: Zastępstwo P. 
„/ Lotnisko Wrzeszcz * 

WIEDEŃ: Zastępstwo P. L. L. 
Wiedeń I, Tegetthof 

Pp. Mecenasom, inżynierom, 
poleca 
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Si, irabowskiego   przystępne. 

a na świecie nie będzi 

chodowe* w Wilnie, w którym kwestja za- 
ftargu między Zw. Zaw. Automobilistów zo- 
stała przedstawiona w mylnem  Świetle; 

j wobec czego Zw. Zaw. Hutom. prosi o za- 
mieszczenie niniejszego komunikatu, pro- 
stującego niezgodne z rzeczywistością twier- 
dzenia Dyr. Spółki Połącz. Samochodowego 

1) Dnia 29 października b. r. do lokalu 
Zarządu Związku Zaw. Automoblilistów w 
Wilnie zgłosili się dyrektorowie firmy „Po- 
łączenia Samochodowe* pp. Woełejszo i 
Cywiński oświadczając, że z dniem 1 listo- 
pada b. r. zmniejszają pensje swoim pra- 
cownikom, jednocześnie zaznaczając, że 
występują również z upoważnienia spółek 
autobusowych „Futopol* I „Autoruch“ itd. 

2) Wobec tego, że dnia 29 ub. m. firma 
„Połączenie Samochodowe” zawiadomiła 
swych pracowników, że z dniem 1 listopada 
zostają zmniejszone pensje, pracownicy 
zwrócili się do Zarządu Zw. Zaw. Automc- 
bilistów o zwołanie zebrania na dzień 2 
listopada b. r., ponieważ dzień ten. ze wzglę- 
du na ON uczczenia Nieznanego 
Żołnierza był dniem półświątecznym. 

3) Wszyscy szoferzy f. „Połączenia Sa- 
bez 

najmniejszego ieroru ze strony Zarządu 
Związku przestali pracować, co zaś do 
rzekomego zdejmowania siłą szoferów I 

innych wstrętów—Zarząd Związku nie nie 
wie, przeciwnie oświadczył wobec przed- 
stawiciela władzy, że żadnych ekscesów 
nie będzie, czego ściśle przestrzegał. 

Jednocześnie zaznaczamy, że flrma 
„Połączenia Samochodowe", nie czekając 
na rezultat zebrania, obsadzila od samego 

Żydowskiego, lecz wyrokiem rana, dnia 2 listopada autobusy policją, 
która również może stwierdzić, że teroru 
ze strony strajkujących nie było. 

4) Zaległości pracownikom „Połączenia 
Samochodowe“ nie wypłacone po dzień 
dzisiejszy. 

Dnia 31 października został zwolniony 
szofer firmy „Połączenia Samochodowe* 
Wacław Banaszewski za oponowanie prze- 
ciw zmniejszeniu pensji. 

5) Za wywołanie strajku ponosi winę 
csłkowicie Dyrekcja spółki „Połączenia 
Samochodowe". 

Co się zaś tyczy stanowiska Zarządu 
Związku, to takowy rozumiejac I zdając 
sobie sprawę z ciężkiej sytuacji ekono- 
micznej państwa nie tylko, że nie był za 
strajkiem, lecz niejednokrotnie  łagodził 
wszelkie zatargi między pracownikami, a 
pracodawcami, czego dowodem jest, że 
pomimo niewycalności innych firm (,„Auto 
ruch* winien pracownikom około 24 tys 
zł, „Autopol* przeszło 6100 zł.) jednakże 
szoferzy | personel pracowali, co zawdzię- 
czać mogą jedynie wspomniane firmy Za- 
rządewi Związku. 

Zarząd Zw. Zaw. Automobilistów 
R. P. Oddział w Wilnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

| W Wilnie. 
— Kozioł stracił spodnie i bieli- 

znę. 7.X1 Benjaminowi Kozłowi, zam. No- 
wogródzka 5, skradziono bieliznę I spodnie, 
wart. 60 zł. 

— Droga przyjemność: 8.X! Kiłkow- 
skiemu Janowi, zam. z. Lidzki 9, skradzio- 
no na zabawie tanecznej z kieszeni 65 zł. 

— Operacja na większą skalę. 
8XI Szymonowiczowi Grejnowi, zam. Sza« 
welska 3, skradziono ze składu OG LS 
cy włamania manufakturę wart. 15 zł. 

— Na zimę. 7.X! ze sklepu Kagana 
Chasela, przy Raduńskiej 37, skradziono 2 
kożuchy, wart. 180 zł, 

—Wiejska ofiara miejskich „kom 
binatorów”. D. 7.X1 Szczeglikowej Marji, 

LICYTACJ 
Zastawów nie sprzedanych w dn. 3 i 4 b.m. 
odbędzie się powtórnie 9 i 10 listopada r. b. 

w lokalu Wil. Tow. Handl. Zastawow. Lom- 

bard zauł. Ś-to Michalski Nr. 1 od godz. 10 
rano. Sprzedaż rozpocznie się od sumy na: 

leżności przypedającej Towarzystwu. Licytacji 

podlegają wszystkie zastawy do Nr. 16750 

włącznie t. j. zastawione przed 1-ym sierpnia r.b. 

to jest dźwignią handlu 
Na to pytanie odpowiada doświadczony 

kupiec angielski, Peter l. Stevens, który po- 

wodzenie swej firmy zawdzięcza stałemu 

anonsowaniu się w 86 dziennikach angiel- 

skich. Gdy mu zarzucali przyjaciele i rodzi- 

na, iż zawiele pieniędzy wydaje na ogłosze- 

mia w pismach, zwłaszcza, że firma jego ma 

zdawna wyrobioną markę, odpowiedział do 

świadczony kupiec: Zaprzestanę ogłaszać swe 

przedsiębiorstwo, gdy: 
1) ludzkość przestanie się rozmnażać, 

ani jednego człowie- 

któryby nie kasia a istnieniu mej firmy. 

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

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

świadczeniach całego życia. 
5) gdy nie będę widział bogaczy, za* 

wdzięczających swe mienie stałej reklamie. 
Tylko wtedy osiągniesz skutek jeżeli 

będziesz ogłaszał się w najwięcej 
wszechnionym dzienniku, jakim jest: „Kurjer 
Wileński”. 

m 

rozpo* 

zam. we wsi Rybiszki, skradziono torebkę 
damską z 15 złotymi. 

— Mieszkanie należy zamykać 
8XI Podleskiej Marji, zam, Równe Pole 6, 
z niezamkniętego mieszkania skradziono 
buciki, wart. 30zł. Kradzieży dokonała Jut- 
sunowa Natalja, bez stałego miejsca zamie- 
szkania. 

— Jak mie ze strychu, to ze skła- 
du. 6.X1 skradziono bieliznę, wart. 300 zł. 
ze składu przy Dominikańskiej 4, na szkodę 
Pawłowskiego Józefa. 

—Weksie i korespondencja han- 
diowa. 8.X1 skradziono weksli na 3400 zł. 
tróżnej korespondencji handlowej na szko- 
dę Giergiera Izaaka, zam W. Pohulanka 15. 

— Bramy kradną. 7.X1 Falcewiczowi 
Bolesławowi, zam. Sołtaniska 20, skradzio- 
no drzwi z bramy domu, wart. 15 zł. 

— Złodzieje w pociągach. D. 8.Xi 
Szldzberg Mojżesz, zam. Subocz 6, doniósł 
o kradzieży ryb z pociągu na szkodę Euro- 

peskieg ft. ve Transport. Niemiecka 22 
— 8.XI kierownik ruchu zameldował, że 

z wagonu Ne 183559 skradziono 80 kilogr. 
żyta. 

— Okradzenie przystani wloślar- 
skiej. 7.X1 Baczyński Józ., naczelnik przy- 
stani T-wa Wioślarsk, zam. Piwna 18, do- 
niósł, że z przystani, przy ul. T. Kościuszki, 
skradziono różne untensylja wloślarskie I 
inne przedmicty, wart. 500 zł. 

— Nie pierwsze I nie ostatnie. 
D. 7.X1 w bramie domu X 9 przy ul. Aleja 
Róż, znaleziono 2 - tygodniowe niemowię 

płci męskiej: 
— Przez nieostrożność —dziecko 

postrzelone. 7.X1 post. sł. śl. Piorunow- 
ski Antoni, zam. Lwowska 27, rozbierając 
się upuścił na podłogę rewolwer, który wy- 
strzeliwszy ranił półtora rocznego syna jego, 
Zbigniewa. Dziecko odwieziono do szpitala 
e Jakóba, w stanie niebudzącym obaw o 
ycie. 

Na prowincji. 

—Wina opiekunów tego dziecka. 
4 bm. we wsi Gaczuny, gm. worniańskiej, 
spalił się dom Owienia Szymona. Straty— 
1800 zł. Pożar wybuchł wskutek nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem 3-ietniego 
chłopca Baziuka Stefana, który podpalił 
łóżko. 
 — Koniec łaźni Czesłokońca. 5-go 
bm. we wsi Kozak/, gm. szumskiej, wskutek 
niewyjaśnionej przyczyny spaliła się łaźnia 
Czesłokońca Michała. Straty—100 zł. 

— Trzeba umieć obchodzić się 
z bronią, panie posterunkowy! 5 bm. 
poster. Pozniak Ryszard, z poster. Markow- 
szczyzna |l Komp. Pol. Gr., wskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z rewolwerem, 
syst. Browning spowodował wystrzał | prze- 
strzelił sobie lewą rękę powyżej tokcia. Wy- 
mienionego skierowano do szpitala. 

— Napaść Mackiewicza na Jar- 
«sołowicza. 6 bm. na drodze ok. Miednik, 
gm. szumskiej, został napadnięty Jarmoło* 
wicz Józef, mieszkaniec wsi Podworance, 
gm. turgieiskiej, wracający konno z jarmar 
ku w Szumsku, przez Mackiewicza Kazim., 
który uderzył Jarmołowicza kamieniem w 
głowę, a gdy ten stracił przytomność —zra- 
bował mu 160 zł. Mackiewicza aresztowano. 

— To z wdzięczności za gościnę. 
W nocy z 28 na 29 ub. m. więzień Magała 
Maciej, który zbiegł 27,X z robót na kolei, 
zgłósił się do Proczynki Stef., ząm. we vsi 
Krynica, gm. Iiskiej, prosząc go o nocleg 
W nocy Magało ukradł 2 marynarki i dłu- 
gie buty, sam zaś zbiegł, pozostawiając u- 
branie więzienne. Poszukiwanie zarządzono 

  
  

    

Teatr i muzyka. 
— Teatr Poiski (Lutnia). Przedsta- 

'wlenie dia inteligencji pracującej. 
Dziś repertuar zapowiada przedstawienie 

* dla inteligencji pracującej po cenach zniżo- 
į nych o 50 proc. Grana będzie popularna 
operetka Gilberta 
Prym, jak zwykle, w tem niezmiernie uro= 
zmalconem i wesołem przedstawieniu рго- / 

Z. Kosińska, ; wadzą pp. M. Bańkowska, 
L. Sempoliński, B. Horski, B. Witowskl, S. 
Brusikiewicz | inn. Para baletowa w oso* 
bach L. Wojłocznik i F. Bańkowskiego cie- 
szy się zasłużonem powodzeniem. 

Ceny od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 
Premjera operetki „Królowa Monmar- | 

tre” zapowiedziana została na czwartek naj- 
bliższy. 

działający na kolor 

cztowa 61. Bydgoszcz. 
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Rutynowana | 

НОО СЕМЕ 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji 1 korepety-, 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
| skróconą metodą dla ob 

  

z majątku Rakow 
poleca 

K. Rymkiewicz 
Mickiewicza 9, 

Mydliny Wieje     

„Cnotliwa Zuzanna”. .   
3 

ZKORIOKIKIIKZKIKOZKKAKIK 
Potrzebny 

obznajmiony ekspedjent 
z kaucją na prowincję, 
do sklepu wódczanego, 
tytaniowego 
czego. Oferty pod J. A. 
przyjmuje Biuo Reklamo- 

we St. Grabowskiego, 
Garbarska 1. 

  

„LUX“ 
WILNO, 

nl. Żeligowskiego I. 

Ruch wydawniczy. 
— „Życie Urzędnicze”. Ukazał się 

październikowy numer „Życta Urzędniczego”, 
organu Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Urzędników Państwowych. Prócz stałych 
działów sprawozdawczych 1 judykatury w 
sprawach urzędniczych, numer wypełniają 
artykuły: J. Kożuchowski — Solidarność | 
Spółdziałanie. T. Szturm de Sztrem — Dla- 
czego urzędnicy są przeciwni inflacji? oraz 
notatki: Z powodu okólnika w sprawie stu- 
dentów-urzędników— St. S. Zadania stowa- 
rzyszeń urzędniczych w województwie Poz- 
nańskiem-- Z. Jaworskiego i ocena książki 
Wł. Radwana. Postulaty w sprawie ustroju 
szkolrictwa—przez 5. Czerwińskiego. 
    

  

Rozmaitošci. 
Zawrotne cyfry. 

Oblegające w Londynie pogłoski o per- 
traktacjach w sprawie sprzedaży trzech pism 
Lorda Rothermere są ciekawe ze względu 
na podawane cyfry. 

Lord Rothermere odziedziczył po bra- 
cie swoim lordzie Northeliffe najbardziej 
rozpowszechniony dziennik andielski „Dally 
МаШ”, oraz wieczorne pismo „Evening 
News” i niedzielną „Weekly Dispatch*. 

Obecnie zamierzał pisma te sprzedać 
lordowi Berry, wiaścicielowi również bardzo 
popularnego ilustrowanego dziennika „Daily 
Graphic*. 

Petraktacje przerwano z powodu róż- 
nicy (3 miljony funtów) w ocenie wartości 
objektu; iord Rotnermere żądał 15 miljonów 
funtów) według dzisiejszego kursu około 
420 miljonów złotych, a więc tyie, ile wy- 
nosi obieg banknotów w Polsce), a lord 
Berry oflarowuje „tylko“ 12 miljonėw. (g). 

  

Ze sportu. 
Daiszy ciąg biegu sztafetowego 

ą naczej armji. 

Północna sztafeta, która rozpoczęła swój 
bieg z nad granicy łotewskiej, dobiegła już 
do województwa lubelskiego, natomiast szta - 
feta południowa, biegnąca z granicy ru- 
muńskiej znajduje się już obecnie na tere- 
nie woj. wileńskiego | wczoraj wspomniana 
sztafeta dobiegia do strażnicy, znajdującej 
się w miejscowości Lewcewicze. 

    

    

Giełda warszawska 

z d. ‚ 9—Х! 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 27,27 27,34 27,20 
Dolary 6,02 6,04 6,00 
Holandja  241,52 242,53 241,32 
Londyn 29,14 29,21 29,07 
Nowy York 5,98 6,00 5,96 
Paryż 24,10 24,16 24,04 
Praga 17,821/2 17,87 17,78 
Wiedeń 84,70 | 84,96 84,54 
Włochy 23,78%/a 23,84 23,73 
Szwajcarja  115,971/2 116,24 115,68 
Stockholm — 160,95 161,35 160,55 
Kopenhaga 146,53 146,89 146,14 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 34.37 
5 proc. poż. konwers. 48,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 я 
Pož. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 393,18!/4 
Poż. dolar. 65,75 
41/s0/o listy z. T. Kred. Z. przed, 15,30—15,05 
50/0 listy z. warsz. przedw. 14,75 
41/a 0/0 warsz. przedwoj. 12,30 
6/0 obligacje rubl. 15 i 16 r.— 9,20 

TELE UAI SI AKA IS 

Redaktor Józef Batorówicz. , 

Choroby uszu, gardła I nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Pionsija) (Wileńska 28) 
od godz. 1—$3 po poł. 
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Piękność - Powab - Hyqjona 
Eliksir na loki i fale, środek ro: 

ślinny absolutnie nie szkodliwy, nie 
włosów, czyni 

fryzurę puszystą, włosy nie rozkrę- 
cają się nawet przy wilgotnem po: 
wietrzy. Flakon zł. 600. Emalja na 
twarz we wszystkich odcieniach i inne 
ostatnie nieznane kosmetyczne i hy- 
gjeniczno ochronne środki dia pań. 

Żądajcie katalogów, załączając zna- 
czek pocztowy, Labor skrzynka po: 

PORADNIA 
Polskiego Zrzesza- 

nia Lekarzy Spe: 

cjalistów. 

Wilno, nl. Garbarska 3, 
2-gie piętro. 

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 

tranych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

| wowych, kobiecych ! акц- 
į szerji, oczu, uszu, nosa 

1 gardła, skórnych 1 we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. | 

Pracownia bakterjologiczda 
(analizy przyjmuje się 
"od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
Światło-lecznicze. 

Окату е tanio 
sprzedam dom mūrowd- 
ny plętrowy mieszkanie, 
magazyn, piwnica, wodo- 
ciąg, e'ektryczność, płac 
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i spożyw- 

dz ы 500 sąž. sad, ogrėd, bli- 

3) gdy się przekonam, iż kupcy nie | gokrajowców — pojedyń. | sko. stacji. Wiadomość 
dający ogłoszeń do gazet, mają większą kli- So ale Mae. Polska drukarnia Biuro Reklamowe, Gar= 

szki Ne 8 m. 4. barska 1. 

metry- 
dowód OSODISIY, kę; 5 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim.   
a 

Mena. kuz”, Zalisovnkiaus 1 

  

  
 


