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| Otrzymał nowy transport towaru i poleca takowy 

| po cenach najniższych 

| | 
Fajansowe wyroby z widokami Wilna 

| L Fabryczny skład szczotek 
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Lampy naltowe 
i spirytusowe 

Armatury 
elektryczne 

Serwisy stołowe od 18 zł. 

Serwisy do kawy i herbsty 

Garnitury na_ umywalnie 
; od 15 zł. 

Naczynia alumiń 

jowe, sprzęty ku 

chenne, stucce sta- 

lowe i platery     

        

  

    

(PREM POLEC OODOSROOOZYOLEY 7 
© 

SPORT ZIMOWY 

' A. RONCZEWSKI 
WIiLEŃSKA 10 

NA SEZON ZIMOWY 
poleca: 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH 

Narty, łyżwy, sanki. Ciepłe ubranie sportowe. 

* 7 

I 

® 2 

see desk 36 kaka Sk KKK Ik KK ieioeiainiai 

MEBLE 
Szefy, stoly, garnitury salonowe, otormany, materzce tid 

POLECA 

D.-H. WACŁAW MOŁODECAI 
Wilno, Wileńska 8. 

Nadszedł wagon krzeseł wiedeńskich. Własne warsztaty: tapi 

cerski i stolarski, pod osobistem fachowem kierownictwem. 
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Najlępsze zegarki szwajcarskie 

„ALPINA“ 
Wyregulowane w obserwatorjum 

gwarancja 5-cio letnia. 

Wyłączna sprzedaż w magazynach: L. Perkowskie- 

go I K, Malinowskiego ui. Wielka przy Kościele 

św. Jana I A. Rydlewskiego ul. Wileńska 10. 

      

D. H. „BLAWAT WILEŃSKI 
Wilno, Wileńska Nr. 31, tel. 382. 

Robimy na zamówienia garnitury, 

„męskie z naszych materjałów. 

P. p. Urzędnikom na ratyll Wielki wybor towarów weł- 

nisnych, bawełnianych, jedwabi, kołder, poduszek, waty i wa- 

toliny. Towary białe, pończochy i skarpetki. Ceny niskie. 
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palia jesienne izimowe 
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NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO © | оцн 5ч 
zde 3 BERLIN 12.XI. (Pat). Na czwarek po 

> 
siedzenie konwentu senjorów Reichstagu. 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja ©) przedmiotem obrad konuentu będzie 

LUDWIKA ABR AMOWICZA 
tg) Locarno powinne być ratyfikowane Pi 

p. Ł O w m w gr ?/a głosów. 
sród ni 

© CZTERY WIEKI DRUKARSTWA © niczja prana Ralhsagu do wypo 
! S$ przeto są zmianą konstytucji, wy magej 

W WILNIE (1525 —1925) ©) sów. CNA prawni Min. Spr. 

ч ®) 5гу, 210 yli już swą opinję w tej sprawie, 

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. © dis omawiana na dzisiejszem posiedze 

: Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. s z agencyj stojąca blisko kół 
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WILEŃSKI 
dni poświątesznyeh. 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą uł. 6. Prenumeratę Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 93. 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy_ „Kurjera Wi 

piera W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 8—6 w 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Akcja za rozwiązaniem sejmu ze- 

tacza coraz szersze kręgi. Przyłącza 

ją się do niej stronnictwa, ludzie, 

pisma. W chwili, kiedy to piszemy | 

(5.X1), wniosek o rozwiązanie ma być 

głosowany na sejmie i jakkolwiek nie 

ułega wątpliwości, że nie uzyska on 

wymaganej przez Konstytucję więk- 

szości 2/3 głosów, opowie się za nim 

prawdopodobnie większa ilość po- 

słów, niż to było za pierwszym razem, : 

(kilka miesięcy temu. Fala rośnie. 

Nie ulega zaś wątpliwości, źez chwi- 

gle, kiedy wniosek © rozwiązanie uzy- 

j ska bodajby zwykłą większość, dal- 

| sza obrona pozycji będzie niemal 

| niermożliwa. 

Klub Pracy będzie należał do 

stronnictw, które się opowiedzą za 

rozwiązaniem. Ulczynimy to przede- 

wszystkiem dlatego, że nie chcemy 

łamać wspólnego frontu lewicy, a Z 

chwilą, kiedy Polska Partja Socjali- 

styczna, a podobno i N. P. R., Zwią- 

zek Chłopski i Piast, głosują za wnio- 

skiem „Wyzwolenia”, linja staje się 

wspólna i musiałyby to być rzeczy 

całkiem sprzeczne z naszem sumie: 

niem, żebyśmy postanowili bronić 

odrębności swojego poglądu. Ale my 

w sumieniu swojem nie znajdujemy 

nic, cobyšmy na obronę obacnego 

sejmu mogli przytoczyć. Sejm stracił 

wszelką twórczą myśl, bo w Sejmie 

się nie myšli, tylko głosuje. Sejm 

stracił moc i powagę, bo w Sejmie ! 

nikt niczego nie chce, chyba prze-! 

szkodzić działać innemu. Sejm nie“ 

może nikogo pociągnąć za sobą, bo | 

Sejm jest w najważniejszych sprawach 

państwowych niemy. Sejm nie repra:? 

zentuje kraju, bo stracił z nim czu- | 

cie i unika zetknięcia. } 

Došė tego. To co powiedzielišmy 

wystarcza, żeby dojść do przekona | 

nia, że Sejm — ciągle oczywiście 

mówimy o Sejmie obecnym — jest 

w organizmie państwowym miejscem 

chorem, jeżeli nie martwem. Wolno 

przypuszczać, że nowy Sejm, mając 

w żyłach nieco życia okresu przed- 

wyborczego, zechce zadać sobie wię: 

cej trudu nad szukaniem drogi do 

wyjścia ze złej sytuacji, że nie bę: 

dzie tą stojącą wodą, jaką jest Sejm . 

obecny. Ale też tyiko tyle. i 

Dążąc do wyrwania społeczeństwa 

z marazmu, w jski je wtrąciły nieuda- 

па sansacja skarbu, nadużycia dema- 

| gogii, brak rządu we właściwem te-| 

| go słowa znaczeniu, głosujemy za 

| zmianą Sejmu, przypuszczając, że to 

| lekkie wstrząśnienie może być poży- 

| teczna. Ale nie chcielibyśmy być 

" naiwal. 

Każdemu Sejmowi polskiemu tak 
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' większość, jak długo będzie się od- 

, Wieczue czasy, 

| jako zawierający uzasadnienie stanowiska 

| zwolenie” 

' przyłączył się też do liczby zwolenników 

iektórych partji prawicowych panuje opinja, że traktaty ogra” 

dania wojny 

W związku z wyznaczonem posiedzeniem konwentu senjorów, jedna 

9' centrowych dowiaduje się, że prezydent 

Reichstagu Loebe zamierza zaproponować konwentowi zwołanie 

Cena ogłoszeń: 

5-0 łamowy, 

| 
| 
|| 

długo trudeo będzie wytworzyć 

mawiało posłom z mniejszości prawa 

podtrzymywania rządów, jak długo 

będzie się prowadziło politykę, przy 

której posłowie z mniejszości nie 

chcą i nle mogą brać udziału w pra- 

cy państwowo-twórczej. 

Jest rzeczą bardzo niepewną u- 

stalenie z góry, kto wygra i ile wy- 

gra na najbliższych wyborach; kto 

się raz chocisž dotykał czynnie akcji 

wyborczej, wie, że to jest zadanie 

o nieskończonej ilości niewiadomych 

i że stronnictwa nie mówią całej 

prawdy, to i wyborca do ostatniej 

chwili trzyma karty zakryte. Przewi- 

dywać można z pewnem prawdopo- 

dobieństwem tyle tylko, że wśród 

mniejszości pewną Ilość Żydów, ele" 

mentu najłatwiejszego względnie do 

pozyskania dla państwa, zastąpią w | 

podwójnej, czy potrójnej ilości Ukra: | 

ińcy ze Wschodniej Małopolski, któ- | 

rych duże wyrobienie polityczne kie: 

rować będzie wściekłym tempera 

mentem bojowym. Następny Sejm | 

będzie napewno od obecnego trud: 

niejszy, zwłaszcza, gdy ostro posta- 

wione zagadnienia polityki narodo- 

wościowej zbiegną się z dalszym cią: 

giem panującego dziś kryzysu go- 

spodarczego. Szczególnie trudną bę- 

dzie sytuacja lewicy, która nie bę- 

dzie mogła tworzyć bloku z prawicą 

przeciwko mniejszościom, nie chcąc 

ich stawiać poza nawiasem Państwa, 

ani z mniejszościami przeciwko pra- 

wicy — dopóki mniejszości nie wy” 

rzekną się zasadniczej negacji Pań- 

stwa. 

To wszystko mówi się nie dlate- 

go, żeby Sejm obecny utrwalać na 

bo jest on istotnie 

przekwitły, jeżeli nie nadgniły ponad 

wszelką miarę. Ale dążąc do rozwią- 

zania go, trzeba sobie zdawać spra: 

wę, że rozwiązywanie Sejmu nie mo* 

że być automatycznym sposobem za” 

dawalania swoich niezadowoleń i nie 

cierpliwości. Trzeci Sejm będzie mu 

siał trwać, choćby nawet wybory mie 

zadowoliły nikogo. 

* * 

Podajemy powyższy artykuł, zamiesz- 

czony w ostatnim „Biuletynie Partjl Pracy”, 

Klubu Pracy, wobec zgłoszonego przez „Wy* 

wniosku o rozwiązanie Sejmu. 

Jak wiadomo, za tym wnioskiem mają się 

wypowiedzieć również klub „Piasta” i dro- 

bne grupy chłopskie. Ostatnio klub p.P. 3, 

rozwiązania Sejmu. Szanse wriiosku wzro 

sły, jednak wątpiiwem się wydaje, sby opo- 

wiedziało się za nim 2 głosujących. 
ed. 

południu zwołane zostało po 

Pisma donoszą, że głównym 

kwestja, czy traktaty sparafowane w 

rzez Reichstag większością zwyczajną, 

i zawierania pokoju, a 

аса kwalifikowanej większości gło- 

Zagran. i Min. Sprawiedliwości Rze- 

która według doniesień pism bę: 

niu Rady Ministrów. ' 

Rei:h 

Za wlersz milimetrowy 

20, na 4-e| sironie 10. Komunikaty 

wiersz milimetrowy 30 groszy. 
ne 4-ej str. 8-mic 

być przez administrację zmieniane dowolnie 
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na 1 str. groszy 

(ogłoszenia tekstowe) zał 

Układ ogłoszeń na l-ej str. 
łarmowy. Terminy druku mogą 

Rozwiązanie Sejmu. Wiadomości poliiyczne. 
Dziennik! przedsta- 

ge ij wiają w następujący spo” 
sób zssady finansowe, 

PM. które kartel lewicy pra- 
gnąłby narzucić rządowi: 

1) niedopuszczenie do inflacji 

względnie irflacja ograniczona, 

2) konsolidacja bonów skarbo- 

wych 3, 6, 10-cioletnich, z wyjątkiem 

tych, których termin płatności przy- 

pada 8 go grudnia r. b. 

3) stworzenie hipoteki państwo- 

wej na dobrach wszelkiego rodzaju, 

4) 5 proc. udział państwa w do: 

chodach towarzystw przemysłowych i 

handlowych. 
5) Stemplowanie biletów banko- 

wych. 
6) Utworzenie opcji rentjerów, dla 

wybrania pomiędzy opodatkowaniem 

rent, a ich konwersją. 

Według „Matin” panuje wątpli- 

wość, czy Painlevć przyjmie punkty 

3 i 4sty, natomiast niewątpliwie u- 

wzgłędni punkty 1 i 2 gi. (Pat.). 

Wizyta komi- Komisja śledcza Ligi 

sji Ligi Nar. Narodów, mająca na 

w Sofji l Ate- celu zbadanie zajść na 

nach. granicy grecko-bulgar- 
skiej, a która przybyła w poniedzia- 

łek do Blatogrodu, uda się po zba- 

daniu miejsca zajścia do Aren i do 

Sofji, aby złożyć wizytę rządom obu 

stron. Rządy te zostały powiadomio- 

ne o tym punkcie programu podróży 

komisji. (Pat.). 
Spisek prze- Londyński „Times” 

<iwko hisz- donosi z Barcelony, że 

pańskiemu wykryto tam spisek 

Z. przeciw dyrektorjatowi, 
7 Byli deputowani Mac- 

kle t Trias zostali uresztowani. 

W tej sprawie zamieszany jest sze- 

reg wyższych oficerów. 

„Berliner Tageblait" donosi, że 

dyrektorjat widzi się zmuszony do 

podjęcia energicznych zarządzeń. Nie» 

zadowolenie dotyczy poborów, które 

zostały przyżnane oficerom, powra* 

cejącym z Afryki. Wielu of.cerów zo- 

stało aresztowanych. (Pat.) 

m wy Pokona 

2 Ukrójny sowieckiej 
Korupcja wśród sądownictwa 

sowieckiego. 

W d. 8 listopada r. b. Najwyższy 

Sąd Ukraińskiej Republiki Sowieckiej 

przystąpił do rozpatrywania sprawy 

96 oskarżonych z pośród sędziów 

ludowych, sekretarzy sądowych | 

członków kolegjum obrońców sądo* 

wych o systemztyczne uprawisnie ła- 

pownictwa, defraudacje, ferowanie 

nieprawnych wyroków i pijaństwo. 

Wszyscy oskarżeni operowali na 

terenie sądowym charkowskim, który 

był podzielony na 12 rewirów. 

Cała ta szajka zorganizowana zo* 

stała przez radcę prawnego bazaru 

końskiego Demczenkę. Pośrednikami 

stałymi między sędziami i intereso- 

wanemi byli znani adwokaci z Char: 

kowa: Szterman, Epszteja i Liwszyc. 

Ludność Charkowa Demczenkę 

nazywała popularnie „królem zwal- 

niania”, gdyź za sumę od 2 do 40 

czerwońców największe przestępstwa 

możua było zatuszować. Do sprawy 

powołano 149 świadków. Obronę 

wnosi przeszło 40 adwokatów. Gała 

sprawa, sądząc z ogromnego mater- 

jału oskarżającego, potrwa w przy* 

bliženiu od 1 I pół do 2 miesięcy. (ak) 

Spirytus do palenia 
92%0 po 51 gr. but. 

poleca sklep win i wódek 

J. KALITA 

Wileńska 44a. 
EIDOS ORO  
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. życiu kerabinu w rekach 

Przyjęcie ustawy o sanacji go- 
spodarczej w 2-em czytaniu. 
Ustawa o pożyczce dolarowej 
i nowela do ustawy o podatku 

majątkowym | 

W dniu wczorajszym Sejm na po- 
siedzeniu plenarnem przyjął w dru- 
giem czytaniu ustawę o sanacji go- 
spodarczej. 

Ustawa ta m. in. upoważnia rząd 
do zaciągnięcia szeregu pożyczek 
interwencyjnych, powiększenia pań 
stwowego funduszu gospodarczego 
etc. 

Z poprawek przyjeto 2, posla Sa- 
nojcy (Wyzwolenia), aby projekt sta- 
tutu gospodarczego wniesiony zostsł 
do Sejmu, najdłużej w ciągu dni 14, 
oraz popr. 
skreślenie art. Ga, dotyczącego po: 
mocy finansowej dla instytucji kre- 
„dytowych. Inne poprawki odrzucono. 

Następnie odesłano do komisji 
ustawę o pożyczce dolarowej i pro 
jekt moweli do ustawy o podatku 
majątkowym. 

Następne posiedzenie dziś o g. 
3:ej po poł. Na 
wniosek Wyzwolenia o rozwiązanie 
Sejmu. 

2 Sejmowej komisji ko- 
munikacyjnej. 

Poseł Bartel (Ki. Pracy) o usta- 
wie lotniczej. Warsztaty kole- 

Jowe w Piotrowicach. 
WARSZAWA, 12.XI. (Pat.). Sej- 

mowa komisja komunikacyjna pod 
przewodnictwem posła Bartla (Klub 
Pracy) wysłuchała jego referatu o 
rządowem projekcie ustawy o lo- 
tnictwie. Referent zwrócił uwzgę, że 
ustawodawstwo lotnicze istnieje w 
6 ciu państwach. 

Pos. Zsgajewski (ZLN) zwrócił się 
następnie do przewodniczącego z 
prośbą aby udzielił prasie wyjaśnień 
o przebiegu dyskusji na ostatniem 
posiedzeniu komisji. Mówca wyraził 
przytem żal, że wskutek nieścisłego 
sprawozdania, ogół czytających mógł 
odnieść wrażenie, że wskutek zawar- 
cia umowy o odbudowę warsztatów 
kolejowych w Piotrowicach Sląskich, 
państwo poniosło już szkodę w wy- 
sokości 1.000.000 zł., podczas gdy 
min. Tyszka w przemówieniu swem 
zwrócił uwagę, że zachodziło tylko 
jej niebezpieczeństwo. { 

Pos. Tabaczyński (ZLN) zastrzegł 
się przeciwko termu, aby komunikaty ' 
Min. Kolei pomijały sprawy, poruszo* | 
ne na komisji i komentowały odpo- ; 
miedź ministra w sposób zaprzecza: , 
jący jego wyjaśnieniom udzielonym 
na tejże komisji. i ' 

Pos. Sommerstein (Koło Żyd.) 
wyraził zdziwienie, że wbrew wyraź: , 
nej uchwale komisji, minister nie na: ) 
desłał jej aktów dotyczących tej 
sprawy. 

Pos. Kepeliński (Wyzw.) zapytywał 

    

pos. Morzczewskiego o. 

pierwszam miejscu 

ministra, dlaczego dotychczas nie u 
dzelił Komisji odpowiedzi na zgłoszo - 
ne przez nięgo na poprzedriem po- 
siedzeniu pytania. 

Z Sejmowej Komisji Woj- 
skowej. 

Atak pos. endeckiego na Pierw. 
szego Marszałka Polski. — Pos. 
Miedziński replikuje. — Krót 
ką pamięć mają pp. endecy. 

Na wczorajszem posiedzeniu sej- 
mowej komisji wojskowej, poseł Za- 
łuska (Z.L.N.) zwrócił uwagę, że w 
czasach ostatnich, armia jest przed. 
miotem licznych napaści prasy, arty 
kułów notatek i t. d. w niekorzyst 
nem świetle przedstawiających sto- 
sunki, jakie panują w armji. 

Jest to bardzo niepokojące, gdyż 
opinja publiczna skłonna jest do ge- 
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P. Sikorski tłomaczy się gęsto. 
WARSZAWA. 12.XI. (Pat). W „Expressie Porannym” Ne 313 ukazał 

się artykuł o rzekemem odrzuceniu przez komisję wojskową 100.000 ma- 
sek wyprodukowanych w fabryce w Radomiu. ; 

W celu wyjašnienia faktycznego stanu rzeczy, odpowiadającego trešci 
wzmiankowanego artykułu, gabinet ministra spraw wojskowych kornuni- 
kuje: 

1) komisja wojskowa ani w ubiegłym tygodaiu, ani kiedykolwiek- 
indziej żadnych masek nie odrzucała, zaś przedstawiona próbna partja 
w liczbie 10 tysięcy masek w lipcu roku bieżącego, odpowiadała warunkom 
odbiorczym. Dalszy odbiór masek w mniejszych ilościach, dokonywany na 
miejscu przez upełnomocnionego reprezentanta M. S$. Wojsk. był najzupeł- 
niej normalny i odpowiadał wymaganym warunkom, 

2) bezpodstawna jest wiadomość o siedmiu wagonach odrzuconych 
masek, wartości 7 miljonów złotych, jak i 100.000 masek, przedstawiają- 
cych wartość 2 miljonów złotych i to we wszystkich szczegółach. 

Zarzuty równocześnie podniesione pod adresem M-stwa Spraw Wojsk. 
co do okoliczności, które rzekomo towarzyszyły zawarciu umowy, przeka- 
zał p. minister spraw wojskowych szefowi korpusu kontrolerów, celem 
przeprowadzenia dochodzenia. | 

Niezaležnie od powyższego, p. minister spraw wojskowych zwrócił się 
do prokuratury cywilnej o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności kar- 
no'sądowej, ponieważ treść wzmiankowanego artykułu może wywołać uza-   neralizowanla nadużyć, w społeczeń- 

stwie wytwarza się niebezpieczny sto- 
sunek do armii. 

Między innemi pos. Załuska zacy- й 
„towal parę przykładów: prasa poz- | 
nańska obliczyła że w wojsku popeł- | 
nia się nadużyć na 200.000.000 rocz | 

nie, , 
Kurjer łódzki pod tytułem „Na 

szubienicę” przedstawił jakieś fatalne 
nadużycie Damobilu. Rezultat jest ta 
ki, że wytwarza się atmosfera roz 
stroju, czego przykładem są artykuły 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kur- 
jerze Porannym, dyskwalifikujące nie- 
których generałów i oficerów. Na to 
wszystko niema żadnej rady. Honor 
armji jest ciągle atakowany i wytwa- 
rza się zuchwalstwo w stosunku do | 
armji. 

Pos. Miedziński (Wyzwolenie) 
stwierdził również, że niektóre pisma 
występują przeciwko armji i oficerom, 
w sposób niezwykle zuchwały, nato- 
miast dziwi się, że pos. Załuska zo- 
stawił te fakty z wystąpieniem b. Na- 
czelnego Wodza Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, któremu chodzi o prze- | 
szłość historyczną. (Pat.). ' 

* * t 
* 

Można się zgodzić z niektėry- , 
mi wywodami p. Załuski; pewne pis- | 
ma w stosunku do armji rzeczywiś- 
cie nadużywają należnego prasie pra: | 
wa krytyki. Co zaś do Marszałka Pił- 
sudskiego to p. Załuska zapomina o ! 
najwstrętniejszych oszczerstwach,jakie į 
orgzny jego stronnictwa rzucały na) 
armję i jej Naczelnego Wodza w naj: ; 
groźniejszym dla Odrodzonej Rzeczy: ' 
pospolitej—czasie wojny. 

Dzisiej oto, gdy nawet ubodzy du: į 
chem czytelnicy tych pism przestali | 
wierzyć owym fałszom, a Wódz Na: ; 
czelny wskszuje na tych, co mu we; 
najgorętszym czasie kamienie pod | 
nogi rzucali, endecki poseł łzy kro- | 
kodylowe wylewa nad doszłymi dziś 
do władzy, a rzekomo przez Marszał- 
ka Piłsudskiego „»okrzywdzonymi* ka- 
rjerowiczami. (Red.). 
    

  

  

  

Sprawa mandatów 
cuskich na 

PARYŽ. 12.XI. (Pat). „Excelsior 
się niabawem do Londynu, dla przepi 

angieiskich i fran- 
Wschodzie. 

* donosi, iż senat. De Jouvanel uda 
rowadzenia z Chamberlalnem i Amery konferencji, w sprawie mandatów francuskich i angielskich na Wschodzie. 
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opomnieie 2 (906 I. 
Na prowincji było gorzej, W kilku 

miejscowościach, Niemcy, zaskoczeai, 
dali się rozbroić, poczem poturbo- 
wawszy dotkliwie peowiaków, ode- 
breli im broń. 

Jedynie w stolicy nic nie zatruło 
spokoju tych dni, tak ważnych i któ- 
re wskutek tego może, że nic nikogo 
nie kosztowały, przeszły niepostrze- 
żenie i obojętnie. Z Krakowa przy- 
chodziły wieści o szalonym zapale 
ludności, o łzach, wyłewanych przez 
zebranych na Rynku, w chwili, gdy 
na odwach zaciągnęła pierwsze warta 
polska. W Warszawie nic podobnego. 
W chwili zajmowania posterunku 
miejskiej Kom. wojskowej przez pol- 

skle mundury, ani jeden ckrzyk, ani 
jedno słowo radości lub entuzjazmu, 
nie padło z ust zebranych gapiów 

Zapisy na ochotnika szły ospale, 
bali się tego werbunku do wojska 
polskiego, bali się tej władzy „od 
nikogo nie naznaczonej”, bali się,.. 
nędzai niewolnicy! Bali się niepod- 
ległości... 

Natomiast pod względem spoko- 
ju, porządku i ładu, miasto zdawało 
Świetny egzamin. Działy się rzeczy 
zdumiewające. Składów, dworców ko- 
lei żelaznych, garażów, gmachów pu: 
blicznych, pilnować musiała milicja, 
złożona z kilkunastoletnich chłopców, 
często takich, którzy przed dniem 
swej służby wartowniczej, nigdy w 

nie mieli. 
Rozbroić i zmaltretować takie szkrab- 

stwo, stojące nocami w głuchych 
zakątkach stacji towarowej czy skła- 
dów, było chyba nie trudno. I nic, 
Żadne Aatki z Woli nie ruszyły tych 
dzieci, żaden nożowiec nie rzucił się 
na nich, ani na pilaowane objekty. 
Powagę chwili i wielkość zdarzeń, 
zrozumiała i uczciła młodzież, i te 
oto... t. zw. męty społeczne. 

Matki w bogatych rodziaach, la- 
mentowały nad niebezpieczeństwem 
zagrażającem Lolkowi czy [utusiowi, 
i owijaly we flanelę i trykoty piesz- 
czochów, wymyślając ojcom, ża się 
do milicji nie zaciągają, a chłopcy 
rwali się do służby | wystawali po 
pół dnia, odmawiając posiłku, jako 
że „warcie nie wolno”,  pilnując 
wszystkiego, co komenda skautowa, 
czy peowiacka kazała. | 

W Wilnie dzień ogłoszenia nie- 
podległości Polski zrosił krwią bruk 
Placu Katedralnego, Nie poraz pierw- 
szy i nie ostatni Onja Litwy z Polską 

lzostała w ten tragiczny sposób przy- 
pieczętowana. 

Manifestacja ludności polskiej, 
pragnącej zaznaczyć, że niepodległość 
ogłoszona w Warszawie, obowiązuje 
Wilno do solidarnej akcji i uczuć, 
została przez Niemców w najbrutal- 
niejszy i niespodziany sposób wstrzy: 
mana. Nawet trudno było zrozumieć, 
<o ich to, na wyjściu z Litwy, mogło 
obchodzić, jak i z kim ludność pra- 
goie się solidaryzować? Faktem jest, 
że dnia 10 listopada, po naboźeń- 
stwie w Katedrze, gdy tłum dzieci 
szkolnych, nauczycielstwa i ludności, 
zaczął się ustawiać do pochodu, 
konna policja niemiecka natarła na 
gęstą masę publiczności, odpychając 
ja od ulic, wiodących ku Ostrej Bra-   

sadniony niepokój opinii publicznej. + 
——— 

Linja telegraficzna Moskwa — Berlin 
via Litwa. 

  

  
Ta m 

Napad na Celkinie w ošwiet- 
leniu sowieckiem. 

Mińska „Zwiezda* z dnia 11 bm. 
napad band dywersyjnych na Cejki- 
nie oplsuje, jako powstanie partyzan* 
tów białoruskich, oraz donosi, że zo- 
stał rozbity przez nich większy od- 
dział policji państwowej, przyczem 
zostało zabitych dużo osób. (1) 

Działalność białoruskich kas 
oszczędności. 

Dnia 1 go peździernika r. budże- 
towego 1924/25 centralna białoruska 
kasa oszczędności miała na całej 
Białorusi 10 kas centralnych 124 po- 
średnich kas oszczędności. Ostatnio 
otwarto 24 nowych kas oszczędności 
Przy organach ubszpieczeniowyct, 
aptekach, klinikach na fabrykach a 
przedsiębiorstwach. W ubiegłym ro- 
ku budżetowym obrót kas oszczęd- 
nościowych wynosił 9,142,965 rubli 
sowieckich, zakup zaś carskich sta- 
rych rubli dosięgnął sumy 15,566 
rubli. Widocznie więc ruble carskie 
skrywa się dalej gdzieś głęboko w 
chłopskich skrzynkach, które czekają 

„lepszych czasów. (zd) 

"Zapisy na pożyczkę chłopską. Kowno obiecuje sobie z tego duże zyski. | 
KOWNO, 12.XI (Pat). Rząd litewski udzielił zezwolenia na przepro- 

wadzenie poprzez Litwę bezpośredniej linji telegraficznej łączącej, Moskwę z Berlinem. Rząd oczekuje z tego źródła dochodów w wysokości 1.000,000 
litów rocznie. 

Z 

  

Odpowiedź niemiecka w sprawie roz- 
brojenia. 

Jeszcze są powody do zastrzeżeń. 

  

PARYŻ. 12.XI. (Pat). „Petit Parisien* stwierdza, iż odpowiedź nie- 
miecka, w sprawie rozbrojenia zadawalnia sprzymierzonych.co do większości 
punktów i obiecuje przeprowadzenie zarządzeń; które mają być wykonane 
do dnia 15 b. m., jednskże daje powody do pewnych zastrzeżeń, w spra- 
wie pełnomocnictw gen. von Seeckta i stanu liczebnego policji. 
—————— 0 o —————————— 

Protest kleru czeskiego przeciwko roz- 
dzialowi košciola od państwa. 

PRAGA. 12,XI. (Pat). „Deutsche Presse" ogłasza list pasterski biskupa | 
msg. Grossa, w którym autor oświadcza, że katolicy nie zgodzą się nigdy | 
na rozdział kościoła od państwa, ze względu na to, że rozdział ten przy* 
czyniłby się do dechrystjanizacji życia publicznego i całości kultury nara- 
dowej, oraz zmusiłby kościół do porzucenia stanowiska aktywnego czynni- 
ka w prawie publicznem. ‹ 

    

Dalsze dochodzenia w sprawie zamachu 
na Mussoliniego. 

RZYM, 12XI (Pat). Prowadzone jest tutaj w dalszym ciągu dochodze- 
nie w sprawie spisku na życie Mussoliniego. Jak donosi agencja Stefaniego, 
śledztwo stwierdziło istnienie spisku, który miał na celu wykonanie zama- 
chu na szefa rządu. Po zamachu miano wywołać rewoltę przy użyciu broni, | 

    

  

    

| nego tryumfu, 

  mie. Zdenerwowana ludność, wśród 

2. Białorusi Sowieckiej 
Rozbicie partyzantów. 

W dniu 8 bm. specjalny oddział 
„Guprozysku* w walce w okolicach 
Świsłoczy rozbił oddział partyzantów 
białoruskich. 

której było sporo młodzieży wojsko- 
wej, rzuciła się sciągać policjantów z 
Slodeł. Wtedy ci użyli broni, strzela- 
jąc w powietrze i płazując koło sie- 
bie. Jeden z bohaterów tego smut- 

wjechał pod portyk 
Katedry i jął strzelać jak oszalały, na 
prawo, i w lewo, i w głąb kościoła. 

Dziwnym trafem, zabitych nie by- 
ło, a rannych ledwie ze 30 osób ito 
dość lekko. Fle przerażenie, krzyk, 
płacz dzieci, lament i wrzask, napeł- 
niły plac Katedralny, rozlegając się 
daleko. Tak biedne Wilno witało nie- 
podległość Polski. Przyglądali się te- 
mu widowisku w milczeniu, nie re- 
agując bynajmniej, ze stickami w rę- 
kacb, oficerowie niemieccy, a w ich 
oczach bili z koni policjanci bezbron 
ne kobiety i dzieci... Wilnu nię po- 
móc nie można było. Wysłani z 
Warszawy p.p. Grab. i L.Abr. zostali 
zaaresztowani w Grodnie przez wia- 
dze niemieckie i mimo wszelkie le. 
gitymacje i polecające papiery, ode- 
słani z powrotera do Warszawy. Do- 
tarli do Wilna inną drogą, trochę 
później, zostawując pieniądze na or 
ganizowanie obrony miasta, po ustą- 
pieniu Niernców. Zająć się tem miał z 
ramienia Piłsudskiego, komitet w poro- 
zumieniu z maj. Bobiatyńskim i rot. 
Dąbrowskim, koło których grupowali 
się uchodžcy z armji rosyjskiej. Jak 
wiemy, obrona Wilna, złożona z 
garści młodzieży, w dn. 6.1. 1919 r., 
musiała się z miasta wycofać i część 
(konnica) pod wodzą Dąbrowskich, 
przebiła się do Kongresówki, w pełni 
uzbrojenia i ekwipunku, zaś piechota 
(szkolne dzieci), trochę taboru i ka- 
sa, odstawione bardzo uprzejmie 
przez Niemców do Białegostoku, 

W walce tej poległ dowódca par- 
tyzantów białoruskich Iwanowicz, któ- 
ry cd dłuższego czasu walczył na 
własią ręką z bolszewikami, przy- 
ezem nieraz zadawał im dotkliwe 
klęski. (I) 

doszczętnie. Obrona Wilna, bosa, 
lekkich ubraniach, dobrneła do Łap, 
a stamtąd do nieopatrzonych koszar 
na prowincji, co niejeden z tych 
dzieci zdrowiem przepłacił. 

Tymczasem w Polsce było wciąż: 
„laurowo i ciemno*, w tym „Listo: 
padzie, miesiącu dla Polaków bardzo 
niebezpiecznym”... Lwów porwał się 
do walki na śmierć i życie. Wspa- 
niały, najbardziej bohaterski, istny 
Iwigród, rękami swych Iwiątek bronił 
sią przeciw hajdamactwu, bez oglą- 
dania się na czyją bądź pomoc, Czy 
łaską. Trzydziestu ludzi zaczęło dzie- 
ło oswobodzania. Cuda waleczności 
i odwagi, jakich tam dawały dowody 
dziewczęta-podlotki i chłopcy-skauci, 
opisane są i opiewane wielekroč: 
stanowią jedną z najpiękniejszych 
kart historji naszej, i wraz z marszem 
1-ej Kadrowej, szarży pod Rokitną, i 
wzięciem Wilna przez Belinę 19-go 
kwietnia 1919 roku, oraz cudu nad 

| Wisłą, najwspanialszy epizod naszych 
bojów o wolność. Warszawa ku Lwo- 
wowi słała posiłki na jakie ją było stać. 
Młodzież uniwersytecka, pierwsza 
złożyła krwawy haracz Ojczyźnie, da- 
jąc swe niedoświadczone życie w o- 
fierze. Różne patryjotniki, w rodzaju 
np. Ziemianek, pod dowództwem Ro- 
dziewiczówny, wydawały polityczne 
odezwy, w których frazesy: „będzie- 
my walczyć! Musimy iść na wrogal 
Nie dać Lwowal Choćby byli tacy co 
przeszkadzają, my nie posłuchamy i 
pójdziemy!” — brzmiały nieopisania 
śmiesznie, zważywszy że autorzy i au- 
torki, pisali je siedząc w zacisznych 
gabiaetach, z których nie myślały się 
ruszać na front, Waet też zaczęto pi-   sać dość wyrażaie i mówić zupełnie obrabowaną tam została przez nich otwarcie, że Piłsudski umyślnie nie 

4 
    

Sowiety rozpoczeły nowym  spo- 
sobem wyłudzać pieniądze chłopskie. 
Oto z dniem 1 bm. zaczęła się sub- 
skrypcja na drugą pożyczkę chłop- 
ską, która, dała dotychczas sumę 
15.080 rb. 

Prasa mińska podkreśla,. iż insty- 
tucje finansowe niechętnie odnoszą 
się do tej pożyczki. (z) 

Sądy bolszewickie w Języku 
polskim. ' 

Na mocy uchwały komisarjatu 
Sprawiedliwości B.S.S.R. otwarte zo- 
staną wkrótce w Mińsku w Nowo-Bo- 
rysowie i Szkłowie sądy w języku 
polskim. 

A więc bolszewicy będą gnębili 
ludność polską w jej macierzystym 
językul (z) 

„Mopr“ konferuje. 
Na ziłym terenie B.S.S.R. prze- 

prowadzane są obecnłe rejonowe 
konferencje Mopra, które mają być 
ukończone do l grudnia. Prasa miń- 
ska donosi, iż celem konferencji jest 
nakreślenie wytycznych dalszej, 

Wiedząc doskonale, na czem za- 
sadza się praca MOPR'a, który jest 
centralą szpiegowską, zrozumiałem się 
staje, iż tematem konferencyj będą 
właściwie sprawy prozagandowe i 
szpiegowskie w państwach sąsiadu- 
jących z Rosją. (z) 

Nowe pieniądze. 

W styczniu 1926 roku zostanie 
puszczona w obieg pierwsza partja 
menet z bronzu na sumę 500.000 rb. 

Delegacja czecho słowacka 
w Mińsku. 

W poniedziałek przybyła do Mid- 
ska z Moskwy delegacja czecho-sło- 
wacka, wracająca do Pragi. 

Delegację witały na dworcu przed- 
stawiciele związków robotniczych. 

Zaznaczyć należy, że delegacja 
czecho- słowacka składa się z rotot- 
ników, stojących b. blisko komunizmu, 
ZIZI 

w posyła pomocy do Lwowa, bo ehce 
tworzyć jakąś Ukrainę I wejść z U- 
kraińcami w układy, Potem wnet za- 
<zęto to samo powtarzać o Wilnie. 
Tak więc jeszcze w ramy tych niesz- 
częsnych miast, uginających się od 
ciosów, nieprzyjaciół, rodacy leli jad 
zwątpienia, nienawiści i intryg par: 
tyjnych. 

W tejże atmosferze tworzył się 
rząd, ministerstwa, wybory do Sejmu, 
prądy demokratyczne przerażały naw- 
skroś burżuazyjne społeczeństwo war- 
szawskie, 

Wieś była przedewszystkiem zaję- 
ta odbudową, chowaniem od polskich 
rekwizycyj zboże, sprzedawaniem ta- 
kowego handlarzom. Losem żołaierzy 
troszczyły się ośmieszone „Ligawki*, 

| (Liga, Kobiet podzielona na aib, сгу- 
li zwolenniczki Pilsudskiego i Sikor- 
skiego), Bialy Krzyž, niebawem Kol- 
ki (Koto Polek) i rzet možna preco- 
wely intensywnie, sumiennie i wielce   owocnie. Całe falangi wydziedziczo- 
nych ziemian z Kresów, napływały 
do stolicy, szukając dachu nad głową 
i zarobku, co dla ludzi przywykłych 
do nie liczenia się z groszem, nie 
umiejących pracować, nie było rze« 
czą łatwą. | tu kobiety zaimponowały 
hartem, pracowitością i szybkiem zore 
jentowaniem się w sytuacji. Otwarte 
kawiarnie i restauracje z usługą z pań, 
dały im możność przeżywienia siebie 
i rodzin, za co je nawet o dziwo, 
pochwalił Robotnik. Mężowie tych pań 
przeważnie mniej się umieli dostoso- 
wać do nowych warunków. 

Z Wilaa uciekali już też, kto mógł, 
Zbliżyła się okupacja bolszewicka..,   
  

   

  

  
  



     

Nr. 259 (411) 

STRZĘPKI. 

Nafta I archiwum. 

Stała się rzecz straszna, okropna. Za- 

szedł wypadek niesłychany. Wynikła strata 

niczem | nigdy niepowetowana. Zdarzyła 

się katastrofa gorsza od trzęsienia ziemi | 

powodzi. Popełniono zbrodnię cięższą od 

zabójstwa, kradzieży, otrucia, podpalenia, 

konlokradztwa, defraudacji, krzywoprzysię: 

stwa, zgwałcenia, przejechanie, fałszerstwa, 

dwużeństwa, oszczerstwa, buntu i zdrady 

stanu, — zbrodalę, wobec której szalony czyn 

Herostatesa,  podkładającego ogień pod 

świątynię Dyany w Efezie blednie, jak za- 

pałka przy słońcu, maleje, jak listek bob- 

kowy wobec baobabu, jak saidynka wobec 

wieloryba, zbrodnię, której skutki fatalnie 

zaciężyć mogą nad przyszłemi losam! na- 

szej państwowości. 

Trudno ją opisać, Pióro wypada z pal: 

ców, palce wypadają z dłoni, dłoń z ręki, 

a ręka ze stawów. Włosy z przerażenia jeżą 

się na głowie | wychodzą z niej hurtem 1 

detalicznie. 

— Co się siało? — pytasz zaciekawiony 

czytelniku z włeściwą cl naiwnością: skra- 

dziono pomnik Pronaszki? 

— Gorzej .. 

— Klub Sziachecki wpadł do Wilen 

— Gorzej. . 

— Most Zielony poczerwieniał? 

— Już jest czerwony. Gorzej... 

— No, to już nie wiem co. 

— A więc oprzyj się mocno o ścianę, 

wbij nogi pomiędzy trotuar magistrack!, u- 

chwyć się przystanka tramwajowego, zatkaj 

jedno ucho, by ci choć jedno zdrowe zo- 

stało po tem, co usłyszysz: 

Zniszczono doszczętnie archiwuna 

gminne w Cejkiniach ! 

— No? 

— Et, I gadaj iu z tobą. Aniś drgnął. 

Stolsz | uśmiechasz się niedomyślnie, jak 

nieboszczyk, który nie zdaje sobie sprawy, 

że umarł raz na zawsze. Pozwól, że w krót- 

kich słow ach przedstawię ci grozę tego faktu. 

Spalono archiwumł Żli ludzie (bodaj ich 

pokręciło) obleli naftą i podpalili stos ak- 

tów gminnych, furę dokumentów w pocie 

czoła „koncypowanych”, stylizowanych I 

przepisywanych przez „odnośnych” urzęd- 

ników „tamtejszego” urzędu. 

Aktów ponumerowanych, zaksięgowa- 

nych odręcznie, z odpisami | w związku z 

„tutejszem”. 

Puszczone z dymem dziennik podaw: 

czy, oddawczy, nadawczy, skorowidz wła” 

ściwy | pomocniczy, indeks główny i pod 

ręczny, terminarz ogólny I poszczezólny, 

razem 12,672 numery kclejne, a w tem: 

2,456 wykazów, 1,175 ewidencyj, 683 wyciągi, 

3,000 podań, 999 załączników, 666 raportów, 

1,483 odpisy, 987 poufnych, 246 ściśle taj- 

nych, 589 okólników, nie licząc odręcznych 

| „Za zwrotem akt” — wszystko sprawy nie- 

słychanej wagi | doniosłości państwowej, 

razem około 400 kilogram. makulatury, — 

wszystko poszło do djabła: nie zostało nic. 

Rozumiesz teraz, przyjacielu? 

Widzę, że nic nie rozumiesz.. Niemasz 

pietyzmu dla iajników I owccnej pracy u* 

rzędowania. Wyjmij nogi z trotuaru i zejdź 

mi natychmiast z oczu. 

ki? 

Kuba. 

nnn: 
a A 

yla gagoara V il 
(M. | 

Obecna dyskusja w Sejmie najle- 

piej charakteryzuje wszelkie niedo- 

magania gospodarcze bieżącej chwili, 

równocześnie zaś społeczeństwo do 

wiaduje się o licznych szczegółach 

dodatnich i ujemnych, z których łat: 

wiej będzie wyciągnąć wnioski, zmie- 

rzające do naprawy położenia. 

Zgóry można powiedzieć, że w 

porównaniu z sytuacją z przed mie- 

siąca — niema juź powodów do ty- 

lu pesymistycznych refleksji, które 

od lata b. r. wywoływały często pa- 

nikę. 
Głód gotówkowy nie ustał wpraw- 

dzie i forma jego w dalszym ciągu 

jest bardzo ostra. Pod tym jednak 

względem cała nadzieja musi być 
skierowana ku pożyczce zagranicz: 

nej, która przybiera coraz bardziej 

realne formy. Pertraktacje prowadzo 

ne w tej sprawie, dały dotychczas o 
tyle pewien sukces moralny, że w 

społeczeństwie przekonanem 0 doj: 

ściu do skutku zwykłej pożyczki pań- 

stwowej, przestano już poniekąd my- 

śleć o najgorszem: o oddaniu się 

obcej kontroli w jakiejkolwiek formie, 

o inflacji I t. d. — jednem słowem 

o środkach, któreby mogły nas do- 

prowadzić albo do katastrofy poli- 

tycznej, albo gospodarczej. 
Z objawów pomyślnych należy za- 

notować stabilizację złotego, którego 

kurs stale się trzyma o 15 proc. po- 

niżej parytetu, przy tendencji nie 

wskazującej na jakiekolwiek waha: 

nia. 
W związku z tem eksport nasz 

stale wzrasta. Najlepszym tego do- 

wodem są sprawozdania Banku Pol- 

skiego, co do ilości wydanych po- 
świadczeń walutcwych eksporterom. 

Powodem tego jest nietylko kurs na- 
gzej waluty, powiększający naszą 

Mr 

  

zdolność konkurencyjną na rynkach 

zagranicznych, lecz także i otrząśnie- 
cie się naszego handlu i przemysłu, 

który straciwszy w „pewnej chwili 

rynki niemieckie, musiał dłuższy 

czas przygotowywsć się do eksportu 
do innych krajów. 

Równolegle z tem poprawia się 

nesz bilans płatniczy, który od kilku 

tygodni jest czynny, przyczem należy 

zauważyć, że aktywność jego nie jest 

wywołana spadkiem zapotrzebowania 

na obce dewizy, lecz zwiększonym 

przypływem obcych walut z zagra” 
nicy. * 

Przypływ ten będzie wzrastał sta- 

le. Obok bowiem pertrektacji о ро- 

życzkę państwową, szereg instytucji 

i jednostek czyni energiczne steranis 

o pożyczki dla przemysłu. Niewątpli- 

karę śmierci, uniknął jej jednak, u- 

cieksjąc do Ameryki, gdzie przebył 

Ist 14. W r. 1884 korzystając z am: 

pestji wrócił do Francji. W ostatnich 

czasech brał czynny udział w pracy 

przy zorganizowaniu francuskiej sek- 

cji Mopr'u, a w r. 1924ym miano 

wany został członkiem Centralnego 
Komitetu Mopr'u. 

Pełny zbiór piam Ł. Tołsteja. 

MOSKWA (A. K.). 
misarjat ludowy postanowił w 

letnią rocznicę naradzia 
wydać pełny zbiór jego prac. 

w czem pomieszczone zostaną wszyst- 
kie pamiętniki   wie zainteresowanie rynkiem polskim 

zagranicą — spowoduje szereg po-| 

myślnych wyników w tym kierunku. , 

O pole»szeniu się sytuacji świad: | 

czą też wpływy podatkowe, które od | 

końca października wzrasteją. Pod | 

tym względem wiele czynników od: | 

  
„nak należy, że wogóle — jak prak: ; 

jtyka wykazuje — miesiące letnie aż j 

„do peździernika włącznie są zawsze 

„najsłabsze pod względem wpływów 

podatkowych. Diatego też rząd prze- 

| surął szereg płatności na koniec ro- 

jku, Faktycznie zatem spodziewane 
zwiększenie wpływów z danin peń- 

stwowych oparte jest na realnych 

podstawach i deje pewność uniknię- 

! cia naruszenia równowegi budżetowej. 

T. D: 

Dycie gospodarce. 
Sowiety zakładają giełdy. 

Rząd sowiecki wydał dekret © za- 

łożeniu w Moskwie i innych ma- 

stach giełd zbożowych i pieniężnych. 

Giełdy zbożowe będą kontrolą komi- 

sarza ludowego ola handlu. Członko- 
wie ich będą wybierani z pośród z2- 

rządów rządowych handlowych,  sto- 

warzyszeń i poszczególnych handlow- 

ców, pod warunkiem opłacania о4- 

powiedniego podatku. Giełdy pienięż- 

ne w konsekwencji ustroju sowiec- 

kiego będą typu innego niż znany 

ogólnie. Na giełdach będą dokony- 
wane tranzakcje obcemi walutami, 

pcžyczkami państwowemi, krótkoter- 

minowemi obligacjami rządowemi i 

skcjemł t. zw. „mieszanych towa- 

rzyste" t. j. w których bierze udział 

sząd | osoby prywatne. Głównymi 
działaczami giełdowymi będą wię:: 
Bank Państwa i ludowy komisarjat 

f.nansów. (Fte.). 

  

Przyczyny wzrostu cen masła. 

Przyczyna wzrostu cen masła na 
rynku światowym, Juki miał miejsce 

w połowie zeszłego miesiąca leży w 

tem, ze Aoglja wobec spowodowane- 
go przez strajk marynarzy australij- 

skich braku dowozu masła z Austra- 

Iji, musiała niespodziewanie zakupić 
większe jego ilości w Danji i H.lan- 
dji. (Ate.). 

Bilans handlowy Czechosło- 
wacji. 

We wrześniu 1925 r. wywieziono z 

Czechosłowacji 949,341 tonn i 626.394 

sztuk tewarów wartości 1.625.910.902 
kor. cz. W tym czasie przywieziono 

751.850 tona i 114.042 sztuki towa- 
;ów wartości 1.669.465.270 kor. cz. 

Bilans handlowy tego miesiąca był więc 

aktywny na 16445632 kor. cz. Główne 

kraje,dokąd Czechosłowacja eksporto: 

wała były Niemcy (487 milj. kor. cz. tj. 

28,91 proc.), Austrja (17,41 proc.) Wę- 

gry, Angija, Rumunja, SHS, Stany 

Zjeonoczoue, Włochy, Polska (39 miij. 

kor. czesk, t. j. 2,31 proc), Sowiety, 

Szwajcarja, Francja i t. d.. Główne 

kreje, skąd Czechosłowacja inpoito- 

wała były: Niermcy (406 milj. kor. cz. 

t.j. 27,93 proc.), Węgry (9,98 ргос.), 
Austrja, Polska (136 milj. kor. cz. t. 

j. (8,12 proc.), Stany Zjednoczone, 
Holandja, Francja, Anglja i t. p. Jek 

widać więc bilans handlu z Polską 

za wrzesień był dla Czechosłowacji 
pasywny 97 milj. kor. cz. (Ate.). 

L Rasji dawieckiej. 
Weteran Komuny paryskiej 

w Moskwie. 

MOSKWA. (A. K.). Na uroczysto 

ści październikowe przybył do Mo- 

skwy weteran Komuny paryskiej, 

członek sekcji francuskiej Mopr'u — 

Gustaw Juar. Po powitaniu gościa na 

dworcu przez przedstawicieli organi- 

zacji komunistycznych Juar zakomu- 
nikował, że czuja się szczęśliwym o- 
glądać własnemi oczyma zdobycze 

tego ideału, za który razem z prole- 

tarjatem Paryża walczył w 1870 ro: 

ku. Juar liczy obecnie 78 lat, w swo- 

im czasie, jako jeden z czynnych u- 

czestników rewolucji był skazany na 
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L. Tołstoja Niemiec, 
i 

Šrodki niezbędae do tego wydaw-!rzy sowieccy zamierzają 

nictwa określone zostały na 1 mil- przez port murmzński około 4 mil- 

jon rubli, z czego 500 tysięcy rubli jonów pudów zlarna. 

SZWU 

ma być wydane w formie bezpro- 

centowej pożyczki państwowej in- 

stytutowi wydawniczemu ze środków 

ogólnego budżetu związkowego 

S SSR. 

Wywóz zboża z Rosji. 

MOSKWA. (A. K.) Jak podaje u- 

rzędowa presa sowiecka w począt | 

kach kampanji eksportowej przez 

port leningradzki wywieziona w róż 

Sowiecki ko-|ne strony. akoło 4.500.000 pudów 

stu- zboża, szczególnie do Danji, Anglii, 
Holandji 1 Skandynawji. W | 

połowie miesiąca października r. b. 

wysłano 800000 pudów przenicy do | 

Francji i 400000 pudów do Belgii. i 

i notatki pisarza. W rniesiącu grudniu r. b. eksporte-; 
wywieść | 

            

Sprawa ostatnich afer i nadużyć 
nie schodzi ze szpalt prasy. 

Poważna publicystyka znajduje 
się nieraz w Sytuacji zupełnie bez 

wyjścia. Nie chce odrazu potępiać, a 

utrwalenia stosunków  szkoaliwych. 

„Kurjer Lwowski” omawia specjalnie 

wypacek wileński z prokuratorem 

Hurczynem i represje prasowe Pp. 

Hołowni. 

Logika życia krzyczy już teraz ze 
wszystkich zakątków Polski, że omsza- 

łe, carskie, austrjackie lub pruskie prze- 
pisy, obliczone na to, aby gnębić myśl 

I welne słowo polskie, nie mogą być 
jedyną podstawą, regulującą stosunek 

między społeczeństwem a władzami 
Polski Niepodległej. Prokurator, gdyby 
nawet po stokroć miał słuszność for- 
malną nie powinien iść przeciw żywe” 

mu, pulsującemu życiu I nie opierać 

się o ostrze przepisów, sprzecznych z 

duchem czasu. Jeżeli więc p. prokura- 

tor Hołownia ma sobie za nic przepis, 
dla niego nledogodny, I nielegalnie za- 

rządza rewizję, to z tego bynajmniej 

nie wynika, że inny prokurator, stosu- 

jący inny kodeks, musi posuwać swą 

gorliwość walki z prasą aż do śmiesz- 

ności. Cała Warszawa urzędowa jest 

teraz wzburzona. Nic dziwnego. Pro- 

kuratura inna zdyskwalifikowała urzę: 

dowy komunikat Prezydjum Rady mi- 

nistrów jako niebezpieczną pod wzglę- 

dem państwowym lekturę | skonfisko- 

wała ten komunikat! 

Pismo wzywa ministra sprawied- 

Z całej Polski. 
Ks. Hiond biskupem 

śląskim, 

Francuska agencja „Havas'a” do- 
nosi z Rzymu: Administrator аро- 

stolski na G. Śląsku ks. Hiond zo- 
stał mianowany biskupem nowej dje- 

cezji Katowickiej z siedzibą w Kato- 

wicach. Mianowanie to pozostaje w 

związku z konkordatem pomiędzy 

Watykanem a Polską i nowem roz: 

graniczeniem djecezji. (Pat.). 

Z zagranicy. 

Narodowa organizacja studen- 
tów Gnińczyków. 

Jak donosi prasa bolszewicka — 
narada przedstawicieli rozmaitych pe- 

kińskich organizacyj studenckich po- 
stanowiła zjednoczyć wszystkie orga: 

nizacje studenckie w jeden wspólny 

związek akademicki. 

Przedwczoraj, to jest dnia 11 listo 

pada 1925 r. rozpoczęła się narodo* 

wa konferencja chińskich organizacji 

studenckich. Związek ten ma na ce- 

lu odrodzenie narodowe Chin oraż 

dążność do wyeliminowani wszel- 

kich obcych wpływów na terenie ich 
ojczyzny. (zd.).   

„ Das —Stanislawa Kostki W. 
į Jutro—Jėzefa B. M. Jukunda, 

Wschod siofica— g. 6 m. 51 

Listopad] zachód —g. 3 m. 48 ” 

Gd Redakcji. 

Z powodu odznaczenia kizyžem 

cf.cerskim orderu „Polonia Restituta” 

niestrudzonego i bezinteresownego 

działacza na polu społecznem i poli 
tycznem naszego kraju, a jednocze- 

śnie przyjaciela i współpracownika 

„Kurjera Wileńskiego”, p. Marjana 

- Świechowskiego, — Redakcja składa 

    
Mu niniejszem swe gorące i serde- 

czne gratulacje, 

Przegląd prasy. 
grywa tu ważną rolę. Zauważyć jed | Ministrowl sprawiediiwoš<i p. Żychiłńskiemu do pamiętnika. 

Spryt p. Korfantego. 

przecież zdeja sobie sprawę, że mii- 9 

czeniem swojem przyczynia się do; 

i 

  
liwości Žychlinskiego do jaknajszyb- | 

  

1 Ź kraju 1 zagranicy. Ddczyty księdza Oraczewskiego. 

szego uporządkowania spraw wswym 

resorcie, stanowisko jego w gabine- 

cie jest b. poderwane i należy się 

obawiać, iż następca p. Żychlińskie- 
go zastanie wprost ministerjalne ba- 
ienko. 

. Zdaje się nawet, że im szybciej p. 
Żychilński do tego przystąpi, tem wię= 
cej będzie miał szans do uratowania 
swego bardzo juź poderwanego stano 
wiska w gabinecie. A jeżeli nie „zdą- 
ży”—to uczyni te już jego następca. 

Prasa tym razem użyje swych wpły- 
wów. aby następcą p. Żychlińskiego 
został człowiek nowoczesny, żywy, no I 
prawnik, który wyrobieniem i pogląda 
mi dorastałby do stanowiska polskiego 
ministra sprawiedliwości. 

„Robotnik* zaś przytacza rewela- 
cyjne dane o machinacjach kredyto- 

wych p. Korfantego w Banku  Sląs: 

kim. 
Jako „Polsprit* (dobra nazwa — 

chodzi tu i o spryt i o Tow. spirytuso- 
we, w którem p Korfanty jest preze- 
sem Rady Nadzorczej, p. Korfanty o- 
tczymał kredytu 349.060 zł. 

Jako „Górnosprit" (zlewa się z „Pol- 

spritem ) — 189.000 zł 
Jako „Polonja” (dziennik katowicki)— 

p. Korfanty otrzymał kredytu w Banku 
Sląsnm 194000 zł. 

Jako „Rzeczpospolita” warszawska— 
p. Korfanty otrzymał z tego Banku 

49.000 zł. 
Jako „Drukarnia polska" w Warsza: 

wie — p. Korfanty otrzymał kredytu w 
tym Banku 53.000 zł. 

wreszcie p. Korfanty oBobiście o 
trzymał kredytu w Banku Biąskim 
95.100 zł. i 4000 dolarów. 

To już mie „sprit” a... spryt! 

  

  

Umuiejątna rekiama i sensacyjny 

tytuł ściągnęły tłumy, na odczyty ks. 

Oraczewskiego, zwłaszcza na ostatni, 

na którym, jak i na poprzednich po: 

uczał zmany arator jak zdobyć w ży 
ciu powodzenie i przyjaciół. 

Bodaj żaden odczyt w Wilnie nie 

posiadał tak różnorodnej pubiicznoś- 

ci. Wszystkie sfery, zajęcia i typy by: 

ły obecne: bankierzy, artyści, pensjo 
narki, dewotki. podlotsi, artystki, ku- 

piectwo, szkolnictwo, rzemieślnicy 

it. p. 
dod więc ks. Oraczewskiego ma 

dar przyciągania tłumów. Ciekawem 

było obserwować, co się właśnie tłu- 

mowi podoba. Ks, Oraczewski wy- 

głasza prawdy banalne i rady nie 

nowe. fAle wyraża się o nich w spo 
sób przyjazny, szlachetny i zacny. 
Nieustannie, powtarzające się, płytkie 

anegdoty, któremi faszeruje swe po 

gadanki, psują wrażenie rad o głęb- 
szym znaczeniu społecznem. Są o- 
bliczone na bardzo niski poziom 
słuchaczy, zle może o nich tylko ks. 
Oraczewskiemu chodzi. 

Rażą też giesty patetyczne i zbyt 

obfite, oraz ciągłe mowienie o sobie   

  

KRONIKA. 

| 

i swoich stosunkach. Trochę to wszy* 

stko ma styl amerykański, ale jako 

nowość może być zajmującą na je- 

den wieczór. 
Słn. 

    

URZĘ OOWA. 

— Wyjazd p. zastępcy Delega- 

ta Rządu i kuratora Wil. Okr. szkol: 

nego do pow. Wil.-Trockiego. w 
dniu dzisiejszym zastępcu Deiegata 
Rządu p. Malinowski « Kurator Okr. 
Szkolnego p. Ryniewicz wyjeżdżają na 
teren powiatu  Wileńsko- Trockiego. 

Zastępca Delegata Rządu i Kurator 
Szkolny w objeździe powiatu będą 
się szczególnie interesowali sprawa- 
mi szkolnymi i administracyjnymi, 
przyczem podróż ta ma potrwać kilka 
dni. Zastępcę Delegata Rządu zastę- 
pować będzie w czasie jego nieobec- 
ności Naczelnik Wydziału Bezpieczeń* 

| sów przez jakąś firmę, 
| był dobrze upewnić sięojej solidno- 

3 

W sprawie komunika- 
cji autobusowej. 

Już od dłuższego czasu mamy 
w Wilnie strajk szoferów autobuso* 
wych. Wina tego strajku jest bez- 
wzolędnie po stronie przedsiębiorców, 
którzy zalegają w wypłacie należnych 

> personelowi autobusowemu poborów, 
co zmusiło tenże de upominania się 
o ciężko zarobiony grosz w drodze 
strajku. 

Ale nie o to tylko chodzi. Tu 
gra miepoślednią rolę użyteczność 
publiczna, zwłaszcza w Wilnie, 
które jest tak rozrzucone, sprawa 
komunikacji jest b. ważna. Magistrat 
m. Wilna wydając pozwolenia czy też 
swe placet na uruchomienie autobu- 

obowiązany 

ści i zdełności do.wypełnienia posta- 
wiorych przez władzę warunków i 
dawać pozwolenia tylko tym, którzy 
deja pełną gwarancję, że dotrzymają 
tych zobowiązań. Tymczasem cóż się 
dzieje. Firmy autobusowe robią co 
tylko chcą, puszczeją auta na linje, 
które są nejwięcej dochodowe, po- 
zostawiając zupełnie nie obsługiwa- 
ne ulice, które według ich kalku- 
lacji przynoszą małe dochody. 

A obecnie kiedy frekwencja w auto: 
busach jest mała, do czego przyczy” 
nia się pora roku, roblą wszystko, by 
wywołać strajk, i by tą drogą chy- 
ba znów prosić o podwyżkę cen za 
bilety. A gdy już ten strajk wybucha, 
czynią możliwa i niemożliwe wstręty 
nie dopuszczając do zgody z szoferami, 
którzy do pewnego stopnia skłonni są 
do ustępstw. Poszczejólne firmy tłu- 
maczą s»ój, może naprawdę krytycz- 
ny stan finansowy ogólaym kryzy- 
sem i niemożnością podołania zo- 
bowiązaniom pieniężnym wobec za” \ 
granicy. . 

Być może, że tak jest, ale któż 
im kazał, np. wyznaczać dyrektorom, 
wice-dyrektorom 1 innym figurom 
firmowym pensje sięgające do 1500 
zł. miesięcznie. Pochłonęły one nie 
tylko kapitał płynny, zle i kapitał 
stały,co w'rezultacię pozbawiło przed- 
siębiorstwa kredytu. 

1 otóż wymienione firmy, nie mo- 
gąc opłacić podatków—poddają auto- 
busy licytacji, zwijając powoli swa : 
interesy. 

Bardziej niż przedsiębiorcy ucier- 
pi na tym ludność, która, choć przed* 
tem słono płaciła za niszbyt wygod- 
ną jazdę, jednak miała nieco szybszą 
komunikację na dalsze odległości, 
czego teraz będzie pozbawioną. 

Obecnie słyszymy że magistrat 
ma pozwolić jakiejś firmie toruńskiej 
na uruchomienie 20 autobusów. Ra- 
dzimy poważnie się nad tem zasta- 
nowić, komu daje się to pozwolenie 
i czy ten „ktoś” daje gwarancje bncze- 
mia nie tylko na swoją kieszeń, lecz 
i na interes publiczny. (zd) 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

      

Dziś 

„Krėlowa Monmartre“ | | 
operetka Ennema. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

V aiski 6 ARIA UGĖUO RA S SESI | 

  

MIEJSKA. 

— Nowi kawalerowie „Polonja 
Restituta”. W ostatnim numerze 
„Monitoru* czytamy o odzaaczeniach 
działaczy wileńskich z dziedziny ad: 
ministracji, sądownictwa, pracy spo 
łecznej i publicystyczne| krzyżami 
Polonja Restituta. I tak Komandorję 
2 gwiazdą (Il kl.) otrzymai gen. Ed- 
ward Rydz-Śmigły, Komandorję (Ill kl.) 
otrzymali: ks. biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz, wice-prezes Sądu Apela- 
cyjnego p. Bochwic i profesor Uni- 
wersytetu Stefana Batorego b. rektor 
p. Alfons Parczewski, krzyż oficerski 
(IV kl.) otrzymali: nasz współpra- 
cownik p. Marjan Świechowski, 
dr. Kazimierz Dmochowski, Naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury 
Rządu p. Włodzimierz Dworakowski, 
Naczelnik Wydziału Samorządowego 
D:legatury Rządu p. Stefan Kopeć, 
mece1as p. Jamont Maciej (?), radny 
magistratu m. Wilna p. Nagrodzki 
Zygmunt, Naczelnik oddziału w dy: 
rekcji Robót Publicznych Dal. Rządu | 
p. August Przygodzki, radca woje: | 
wódzki p. Lucjan Witkowski; krzyż 
Kawalerski (V kl.) p. Jadwiga Bren- 
sztejnowa, p. Zofja Kościałkowska, 
dr. Stanisław Peszyński, zastępca S:'a* 
rosty oszmiańskiego p. Jan Pieku: — 
towski i literatka p. Ludwika w sd 

z 
— Komisja spisowa. W związ: 

ku z mającym się odbyć w dn. 21.XI, 
1925 r. spisem ludności m. Wilna zo* 
stanie stosownie do wymagań odnoś* 
nych instrukcji powołana do życia 
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  stwa p, Dworakowski, (zd) Komisja spisowa, jako organ doradczy 

Komisarjatu Rządu, 

   



  

W skład wymienionej komisji ma: ! 
ja wejść przedstawiciele samorządów, : 

*instytucyj społecznych i gospodar- 
czych oraz urzędników państwowych 

— Choroby zakaźne w Wilnie. ; 
W utiegłym tygodniu t.j. od dnia 1, 
b.m. do dnia 7 b.m. Sekcja Zdrowia ' 
przy magistracie m. Wilna notowała 11 

  

WI 

Z SĄDOWNICTWA. 

— Za demoralizację. W dniu 
b. m. sąd pokoju skazał właści- 

i komunalnych. Zadaniem komisji 34 wypadków chorób zakaźnych, z  ciela kino-teatru „Eden“ na 200 zł. 
spisowej będzie: | których jeden wypadek był śmiertel- grzywny oraz na zapłacenie kosztów 

1) wykonanie: prac przygotowaw- ny, a mianowicie: 1) na tyfus brzusz« Sądowych 20 zł., a w razie nie wy- 
czych do spisu ludności; ny 4 osoby; 2) na tyfus plamisty 1 ,płacalności na dwa tygodnie aresztu 

2) rozwinięcie propagandy spiso- | osoba, 3) na płonicę 8 osób, z czego | Za wpuszczanie dzieci na obrazy de- 
wej; 

3) wyszukanie i przygotowanie Кс- 
misarzy spisowych; 

4) podział miasta na okręgi spi- 
sowe; 

5) inne ewentualne funkcje. 
W następstwie tego p. Komisarz-, 

Rządu na m. Wilno zwrócił się w! 
dniu wczorajszym do prezydenta m.ł 
Wilna z prośbą o wydelegowania jed- 
nego przedstawiciela, w charakterze { 
członka do wymienionej komisji, na 
co magistrat wydelsgował p. Józefa 
Jochinowicza, szefa kancelarji magi- 
stratu m. Wilna. (i) 

— Restauratorzy proszą o po- 
zwolenie na dłuższe otwieranie! 
zakłądów kulinarnych. W dniu 
wczorajszym Stowarzyszenie właści- 
cieli zakładów restauracyjnych zwró» 
ciło się do Rady Miejskiej z prośbą 
o zezwolenie na przesunięcie godzin 
zamykania restauracyj |-ej kategorji 
do godz. 2 popółnocy — zaś w re- 
stauracjach Il-ej kategorji do godz. 
12 w nocy. 

Wymienione stowarzyszenie pro" 
'śbę swą motywuje tem, że zamyka- 
nie przedsiębiorstw lej kategorji o 
godz. 1 w nocy połączone jest z sze- 

| 
i 
i 

| 

1 osoba zmarła, 4) na blonice 6 о-' 
sób, 5) na ospówke 2 osoby, 6) na 
ksztusiec 1 osoba, 7) na róże 2 oso- 
by, 8) na gróźlicę 4 osoby i 9) na: 
jagiicę 4 osoby. (I) 
—Frenkwencja w łaźni miejskiej. 

W ubiegłym 'tygodniu w łaźni miej- 
skiej wykąpano 255 dzieci z ochron 
miejskich, z czego z ochron polskich 
180 dzieci, — żydowskich 16 i litew- 
skich 59, oraz z przytułków miejskich 
dla starców 132, starców z chrześci- 
jańskich 57 i zżydowskich 75. 

Jednocześnie w tym że czasie wy: 
dezynfakowano 8 mieszkań, w tej 
liczbie przeprowadzono 1 dezynfskc: 
ję formalinową, oraz wydezynfekowa- 

ino 5 kigr. rzeczy. (i) 

SPRAWY PRASOWE. 

— Cofoięcie aresztu na „Owent 
Kurjer“. Neložony swego czasu a 
reszt na czasopismo „Owent Kurjer“ 
przez Komisarza Rządu na m. Wilno 
został przez prokuraturę umorzony. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Zmiany w granicach powia- 
tów. Zgodnie z rozporządzeniem   regiem nieprzyjemności dla właście 

cili takowych, a to ze względu na 
konieczność wypraszania gości z lo- 
kali, częstokroć ku ich oburzeniu 
oraz, że często zdarzają się bez wi-' 
ny ze strony właścicieli uchybienia 
odnośnych przepisówio czasie handlu, 
co pociąga za sobą dotkliwe kary 
administracyjne. ! 

Co się tyczy restauracji II ej ka- 
tegorji, to stowarzyszenie nadmieni- 
ło, że egzystencja większości tych 
zakładów jest poważnie zagrożona, a 
to ze względu na ich małą frekwen- 
cję, której powodem są ciężkie wa- 
runki materjalne, w jakich się ogół 
społeczeństwa znajduje, oraz bardzo 
znaczne w porównaniu do obrotów i 
dochodów tych przedsiębiorstw ©b- 
ciążenia daninami publicznemi — to 
też Stowarzyszenie uważa, że ostat- 
nim momentem, który przyczynić się 
może do poprawienia sytuacji, wła* 
Ścicieli restauracji Il ej kategorji jest 
przedłużenie godzin handlu do godz. 
12 w nocy, co spowoduje zwiększe” 
nie się frekwencji, a zatem i obro- 
tów, gdyż to umożliwi wydawanie ko- 
lacji osobom powraczjącym z wido- 
wisk, które się kończą o godz. 11-ej 
wieczór. (I) 

— Wręczenie dyplomów. W 
nadchodzącą niedzielę, dn. 15 b. m. 
w Sali Miejskiej przed wyświetleniem 
filmu z ostatnio odbytej Olimpjady 
sportowej, pan Delegat Rządu Olgierd 
Malinowski wręczy dyplomy graczom 
zwycięskich drużyn w turnieju orga- 
nizowanym przez Związek prasy spor- 
towej w Wilnie, o t. zw. „Złoty Osze 
czep”. (a. k.) 

— Ilcšė abonentów elektrowni 
miejskiej. Obecnie wiektrownia miej- 
ska liczy okało 1l:u tysięcy abo- 
nentów. (I) 

— Magistrat na cele dobro- 
czynne. W dniu wczorajszym magistrat 
m. Wilia wyasygaowal instytucjom 
dobroczynnym m. Wilna 18.023 zł. 
Jako resztę subsydjów za miesiąc 
październik oraz 16.260 zł. a conto 
na m. listopad. (I) 
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Rady Ministrów z dnia 26 czerwca r. 
b. gmina Janiska zostanie wyłączona 
z pow. Wileńsko-Trockiego z dniem 
1 stycznia 1926 r. a włączoną do po- 
wiatu Święciańskiego. (i) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Nareszcie. Dotychczasowy dy- 
rektor gimnazjum męskiego w Nowo' 
Wilejce prof. Stanisław Paszkiewicz 
został mianowany dyrektorem gim- 
nezjum im. Joachima Lelewela w 
Wilnie. P. Stanisław Paszkiewicz cie- 
szy się opinją dobrego wychowawcy 
i sumiennego pedegoga. (2. k.) 

— Organizacja szkolnictwa bia- 
łoruskiego. Ze względu na brzmie- 
nie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. 
zawierającej szczegółowe postanowie- 
nia o organizacji szkolnictwa, jak i 
ze względu na realne potrzeby szkol- 
ne w dziedzinie szkolnictwa bislo- 
ruskiego — Kwvratorjum Okręgu Wi- | 
leńskiego wydało rozporządzenie wła- 
dzom szkolnym na terenie woje: ' 
wództwa wileńskiego, wykształcenia | 
zawczasu odpowiedniej liczby nauczy” , 
cieli, wladających językiem  biało- 
ruskim. Nauczyciele ci winni zaspo”; 
koić potrzeby szkół powszechaych 
orzz tych seminarjów nauczycielskich, 
w których zamierzone jest wprowa-; 
dzenie języka białoruskiego, jako 
przedmiotu nauczania. Ponadto Ku- 
ratorjum obowiązane jest do dnia 
20 b. m. nadesłać do Ministerstwa 
wykax nauczyciel, wiadających języ: 
kiem białoruskim w słowia I piśmie, 
a czynnych w szkołach powszechnych. 

W wykazach tych Kurstorjum ma 
uwydetnić tych nauczycieli, którzy, 
czy to z tytułu dobrej znajomości 
języka białoruskiego, czy teź dia wyż- 
szego wykształcenia mogliby być 
nauczycielami w seminarjach, szcze- 
gólnie uwzględniających język biało- 
ruski. Jak się więc spodziewzć nale- 
ży Min. W. R. i O.P. już w naj- 
bliższych tygodniach przystąpi do 
realizacji ustawy lipcowej, która gwa" 
rantuje Białorusinom rozwój kultu- 
ralny w ich rodzimym języke. (zd) 

  

  
  

moralizujące. (!) 

SPRAWY_ AKADEMICKIE. | 

— Loterja „Tygodnia Akade- | 
mika“. Komitet Loterji Tygodnia Aka- | 
demika niniejszem podaje do wiado- 
mości, iż w niedzielę dn. 15.XI.25 o 
godz. 1ej w lokalu gimnazjum im.; 

| Jozchima Lelewela (Mickiewicza 38 
odbędzie się rozlosowanie 15 głów- 
nych fantów, oznaczonych numerami 
rzymskiemi od | — XV wlącznie“, 
Posiaddczy takowych uprasza się o 
przybycie i obecność przy losowa: 
niu oraz o odebranie wygranych fan: 
tów w tymże dniu i tym lokalu. 

— Odroczenie opłat akade: 
mickich dla studentów Prawa 
U. S. B. Na podstawie uchwały Ra- | 
dy Wydziału Prawa i Nauk Społecz- 

nych O. S$. B. z 4,XI r. b. zostały od- 

Li ECN SK 

roczone opłaty akademickie studen- | 
tom prawnikom w następujący spo: | 
sób: 

1) Studentom IV go roku, którzy | 
złożyli egzaminy i przedłożyli dowo: | 
dy niezamożności, wszystkie opłaty 
roczne zostały odroczone na prze- 
cłąg 4 lat. 

2) Studentom III go roku, którzy 
złożyli egzaminy i przedłożyli dowo 
dy niezamożności, wszystkie opłaty 
roczna 
ciąg 5 lat. 

3) Studentom Il go roku, którzy 
złożyli egzaminy i przedłożyli dowo- 
dy niezamożności, wszystkie opłaty 
roczne zostały odroczone na prze- 
ciąg 6 lat. W każdym wypadku o ila 
petenci nie wyznaczyli w podaniach 
krótszego terminu. 

4) Studentom którzy wstąpili na 
rzeczony Wydział w roku ak. 1925/ 
26, i przedłożyli dowody o niezamoż- 
ności, wszystkie opłaty prócz wpiso: 
wego zostały odroczone za |-szy i Jl gi 
tryro. roku ak. 1925/26 do I.V. 1926 
r, z tem, że dla odroczenia wymie- 
nionych opłat na dalszy termin, oraz 
dia odroczenia opłat za Ill-ci Trym., 
roku ak. 1925/26, koniecznem będzie 
przedłożenie przed |.М 1926 r. zaś- 
wiadczeń profesorów, wykładających 
na |-ym roku o czynnym 
ćwiczeniach seminaryjnych. 

Podania studentów, którzy nie 
złożyli egzaminów, lub nie przystąpi» 
li do takowych zostały odrzucone. 

Podacia zaś studantów, którzy 
mają egzaminy poprawcze, będą roz- 
detrywane po złożeniu takowych. 

Zwolnień od opłat akademickich 
na Radzie Wydzialu nie udzielono. 
(zd). 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Zjazd Naczelników Urzędów 
Skarbowych Okręgu Wileńskiego. 
Wobec wprowadzenia w życie od 
1.1.1926 r. nowej ustawy o państwo- 
wym podatku przemysłowym, w 
dniach 9 i 10 b. listopada odbył się 
w Wilnie, pod przewodnictwem Pre- - 
zesa lzby Skarbowej p. J. Maleckie- 
go i przy udziale inspektorów  mi- 
nisterjalnych pp. Świtalskiego i Ko- 
ścielskiego, zjazd naczelników urzę- 
dów skarbowych Ziemi Wileńskiej, 
na którym poddane były szczegóło- 
wej dyskusji wszystkie artykuły no- 
wej ustawy oraz, sprawa organizo- 

poleca się 

zostały odroczone na prze:. 

udziale w, 

! 

wania komisji szacunkowych i odwo- 
ławczej, przyczem pp. delegaci Mi- 
nisterstwa Skarbu udzielili niezbęd- 
nych wskazówek co do stosowania 
poszczególnych artykułów tej ustawy. 
Ponadto na zjeździe poruszona była 
kwestja egzekwowania podatków pań: 
stwowych i ustalono jednolity, zgodny 
z przepisami prawnymi, tryb postę” 
powania władz skarbowych przy ścią: 
ganiu zaległości podatkowych. 

Z POGRANICZA. 

| ‚ — Aresztowanie szpiega bol- 
szewickiego. Na granicy polsko- 
bolszewickiej, na odcinku powiatu 

jDziśnieńskiego w nocy w dniu 11 
b. m. zauważano przekradających się 
przez granicę kilku podejrzanych 
osobników. Na wezwanie posterunku 

; Straży Granicznej osobnicy ci rzucili 
się do ucieczki, przytem jeden z nich 
został przez zsalarmowaną placówkę 

  

Ne 259 (411) 

— Fybaka zgubiła żaba. Sekcja 
zwłok wykazała, że Rybakow Jeremij zmarł 
nagle 28.X około fabryki w maj. Waka Ko- 
wieńska, gm. trockiej wskutek ataku żaby 
sercowej. (l) 

  

  

Ruch wydawniczy. 
—„Wladomości Muzyczne”. Pismo 

„Wiadomości Muzyczne” wydając M 7— 
październikowy, rozesłało mużykom całej 
Polski zawiadomienie, że niebawem zleje 
się z innem! pismami muzycznemi I, že do 
pisma przyłączył się związek nowy—„Pol- 
skle Stowarzyszenie Muzyków-Pedagogów 
w Warszawie”. Musimy powitać to zjawisko, 
jako rzecz pożądaną—teraz, gdy wszystko 
w Polsce idzie—kto do lass, kto do Sasa. 
Ostatni numer „Wiad. Muz.” chyba prześci- 
gnął pisma niemieckie | francuskie szatą 
artystyczną | doborem artykułów i studjów. 
Zwraca przedewszystkiem uwagę studjum 
prof. Chybińskiego ze Lwowa: „Przyczynki 
do historji krakowskiej kultury muzycznej 
w XVII 1 XVIIIw. Jest to nader cenna kwe- 
rende, rzucająca dużo promieni światła na 
piękną epokę artystycznego bytowania Kra- 

  

  |zatrzymany. Po dokonanej rewizji 
, znaleziono u niego szereg dokumen: | 
„tów, którę każą się domyślać, iż! 
|przekradał się na terytorium polskie | 
w celach szpiegowskich. Nazwiska 
jego, ze względu toczące 516 
jeszcze w tej sprawie śledztwo па- ) 
razis nie podajemy. (zd) į 

WYPADKI i KRADZIEŻE. | 

W Wilnie. | 
— Samobėjstwo w mieszkaniu 

brata. Dn. 11.Xi o g. 16 Podlecki Piotr, ' 
zam. przy ul. Zgoda 40, dokonał samobój- ; 
stwa wystrzałem z rewolweru. Zwłoki prze- į 
wiezlono do kostnicy św. Jakóba. Przyczy- / 
na samobėjstwa narazie nie ustalona. De- | 
sperat popełnił samobójstwo w mieszkaniu 
brata swego przy ul. Świerkowej 14. | 

— Podejrzany „towar'. Dn. 11.XIo 
9, 12 zoztały zatruymane na st. towarowej 
Wilno 2 skrzyrie drewniane zawierające | 
z.żyty materjał wofenny, niezdatny do u: ' 
żytku, jak to: wystrzelone kule karabinowe, 
miedziane łuski, mosiężne t aluminjowe 
części pocisków armatnich I t. t Skrzynie 
te nadał Sz. Eber, zam. Połocka 18 na st. 
miejskiej, celem przesłania do Warszawy na 
imię C. Ajzenberga ekspedytora, zam. Tar- 
gowa 61, jako wyroby żelazne. Dochodze- 
nie przekazano „Dematowi-. 

— Też „materjały piśmienne”. 
Dn. 1].X1. o g. 19 w sklepie materjałów 
piśmiennych Kiewlicza Antoniego, róg Wiel- 
kiej i Subocz skradziono pościel I bieliznę 
na sumę ?50 zł. 

— Już na swięta!? Dn. 11.XI o g. 
nieustal. niewykryci sprawcy ze sklepu 
wódczanego Zata Benjamina, przy ul. Ostro- 
bramskiej 3, dokonali kradzieży delikate- 
sów 1 wina na sumę 50 zł. \ 

— „Gotowe spodnie“. W nocy z 10 
na 11.XI ze sklepu gotowych ubrań przy 
ul. Ostrobramskiej 10, należącego do Czer- 
gasa Jana, zam. Sawicz !1, dokonano kra 
dzieży gotowych spodni na sumę 300 zł. 

— Kiełbasy, salcesony, kiszki, 
szynki etc. Dn. 12.XI o g. 6 m. 30 donie- 
siono o okradzeniu sklepu wędlin przy ul. 
Wiłeńskiej nr. 20, należącego do Jana Piet- 
kiewicza, zam. M. Pohulanka 13. Ustalono 
że kradzieży dokonano po g. 3 w nocy 
przy pomocy dobrania kluczy. Straty na- 
iózie obliczone na sumę 1000 zł. 

— Rozmiłowany w hodowli dro- 

z 

  

blu. Dn. 11.X1 o g. 20 dokonano kradzieży 

| Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom | 

3 kur I koguta rasowego, ogólnej wart. 45 
zł. na szkodę Płażewicza Stanisława, zam. 
Antokoiska 24-b. 

Ma prowincji. 
— Ukarać opiekunów tego dzie- 

cka chociaż po niewczasie! Przepro- 
wadzone dochodzenie przyczyny pożaru we 
wsi Bojary dn. 8X u Wincent-go N. nie 
ujawniło, lecz z okoliczności sprawy należy 
przypuszczać, iż pożar wybuchł wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
przez 5 letniego syna wymienionego, który 
w ogniu poniósł śmierć. Straty—3100 zł 

—Lejba odnalazł zgubę. Koń skra- 
dziony w nocy z 25 na 261X Lejbie Szmi- 
towi, zam. w Kobylnikach, został odnale- 
ziony i zwrócony poszkodowanemu. 

— Bazyli symulant napadł sam | 
ma siebie. Przeprowadz. doch. w sprawie 
napadu na Bazylego Kenika d. 14 X około 
wsi Swatki, gm. miedzielskiej, pow. duniło- 
wickiego sprawców nie ujawniło, lecz nale- 
ży przypuszczać, iż wymieniony napad sy- 
mulował. 

  

    

kowa. Wyjątkowo ciekawym jest artykuł 
Łempickiego—„Wolnomularstwo I Muzyka”. 
S$. Rogowski zabiera głos w kwestji „ilustra- 
cji muzycznej”, zaś Łukasiewicz z Poznania 
podaje świetne studjum o Etiudach Szo- 
rena. Wiadomości bieżące są nader cieka- 
wie redagowane. Powinszować p. Redakto- 
rowi E. Wrocklemu pracy, smaku I... wy- 
trwałości. Zwracamy uwagę uczelni wileń- 
skich, pedagogów oraz bibljoteki na to pi- 
smo muzyczne, pierwsze w Polsce, które 
ma tak szerokie ramy działalności artysty- 
czno-społecznej. 

A. Miller. 

      

  

Rozmaiłości. 

Fmeryka dała już poznać Europie 
swych businessmanów, obecnie przyszła 
kolej na kobiety. 

Kinematograficzny trust amerykański, 
First National Pictures, wysłał do Europy, 
w charakterze generalnego dyrektora pa- 
nią H. Sessions. Zadaniem |ej będzie na- 
wiązać stosunki bezpośrednie z właścicie- 
lami kinematografów w Paryżu, Londynie, 
Wiedniu, Berlinie i Warszawie. Pani Sessi- 
ons rozpoczęła swą karjerę od posady ma- 
szynistki; w ciągu 8 lat awansowała na se« 
kretarkę, szefa biura, dyrektora, okręgowe- 
go, wreszcie generalnego dyrektora na 
Europę. Pracuje ta businesswoman 14—18 
godzin dziennie. O dochodach swoich za- 
milcza dyskretnie. Wiadomo jednak w Hol- 
lywood, iż płaci 120.000 dolarów rocznie 
podatku dochodowego. 

    

    

Giełda warszawska 

z d. 12—XI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 27,45 27,52 27,38 
Dolary 6,02 6,04 600 
Holandja 241,52 242,53 241,32 
Londyn 29,57 29,64 29,50 
Nowy York 5,98 6,00 5,96 

Paryż 24,28 24,34 24,22 
Praga 17,80 17,84 17,76 
Wiedeń 84,75 84,96 84,54 
Włochy  . 24,25 2431 24,19 
Szwajcarja 117,55 117,84 117,26 
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 24.37 
5 proc. poż. konwers, 43,50 
808 proc. Poż. konwers. 70 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 394 681/2 
Poż. dolar. 66,00 
41/aP/o listy z. T. Kred. Z. przed, 15,10—14,78 
500 listy z. warsz. przedw. 14,25 
41/3 0/0 warsz. przedwoj. 1180 
6/0 obligacje rubl. 15 I 16 r.— 9,20 

L i ii ЯЕСЕ 

Redaktor :Jėzef-Batorowicz. 

Dr. D Olsejko. 
Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł. 

  
  

  

„Konkurs 
na stanowisko 

Naczelnego lekarza i zarazem Dyrektora 
ULICA NIEMIECKA Nr. 35. 

poleca wszelkiego rodzaju OBUWIE 

po niebywale tanich cenach 
o czem przekona się każdy kupujący. 

  

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

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

Polska Linja Lotnicza, podejmując propagandę w tym celu, 
oświadcza, że chętnie dla przekonania niewiernych przewiezie zu- 
pełnie darmo 100 przesyłek towarowych z Warszawy dla kupców 
w Gdańsku, Lwowie, Krakowie i Wiedniu. Każda firma ma zatem 
możność nadania jednej przesyłki w każdym kierunku bezpłatnie, 

INFORMACJE: 

Warszawa—Nowy Świat Nr. 24, telefony: 9-00, 19.8818 80. 
WZORZE OWCE KTORE TERI OREW AOR EBOR ARONA 

POPIERAJCIE L. O.P.P. 

Hlydawse w teienie wzpółwiańcicicii dóna! Kstarawiez, 

  

Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

  

A AN 
UWAGA! UWAGA! 

Zdrowe domowe obiady na maśle z 3-ch dań 
1zł. od g. 12—6 po poł. oraz kolacje wydają: 

Wileńska 14 (przy cukierni), 
Mickiewicza 30 (przy cukierni). 

i NY NAVA NN 

DKK VES RITA IRN CZESKA © OGORKI 

į Salka 5 pokoi z kučhnią 
przedpokojem do wynajęcia od gospo* 
darza po wykończeniu remontu. W 
okolicy  Kalwaryjskiej niedaleko od 
elektrowni. Roczne komorne 1400 zł. 
Tamże wyremontowany duży pokój; o 
3 oknach z małem przedpokojem bez 
wygód. lnformacje bliższe w Biurze 

Reklamowem, Garbarska Nr. 1. 

  

Rutynowana 

Ialtzy(ielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob: 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub ‚ w kompletach. 
Wiadomość ui. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

+ 
2 

  

Sprzedaje się 
dom drewnlany, 3 poko- 
je, kuchnia, weranda, р!- 
wnica 1 studnia, kilka 
drzew owocowych ziemi 
200 -sążni. Połocka 62.   

Senatorjum im. Dłuskich w Zakopanem. Spółka re- 
fiektuje na siłę lekarską bezwarunkowo pierwszo- 
rzędną— specjalistę chorób piucnych. 

Zekres działania Dyrektora Zakładu obejmuje 
samodzielne prowadzenie Sanatorjum zarówno pod 
względem lekarskim, jąk | administracyjnym. 

Zarząd Spółki uprasza o składanie ofert do 
dnia 25 listopada b. r. z wyszczecólnieniem warun=* 
ków 1 wynagrodzenia, następnie o zakomunikowa- 
nie, kiedy najprędzej mogłoby nastąpić objęcie sta* 
nowiska. 

ПИЫЕ | „„Zaubiony 
i i | ; * dowėd služby wojskowe| 

oWdd OSOBISTY, e, ius 
: na.imię Władysława Ja- 

kę, lu i Iewažnia się. 
inne dokumenty. Szukaj ORA BE 
natychmiast za pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim 

  

Polska Orakarala 

Hakladowa 

„LUX“ 
WILNO, 

  

Z powodu 
wyjazdu sprzedaje się 3 
samochody, mieszkanie 
przy tym garaż. Również 

może być ustąpione 
mieszkanie osobno. Ofer- 
ty przyjmuje Biuro Re 
klamowe, Garbarska 1.   nl. Żeligowskiego I. 

Rink, „Anr“, kaligowzkiage 1- 

„Pod Garaż”.


