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Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3, Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
pieru W. 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karina, 
j wszystkie blura reklamowe w kraju | zagranicą. 
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ŁYŻWY i części do ich. Naczynia kuchenne i szezotki. 

Narzędzia rzemieślnicze i techniczne. 

PIECE i KUCHENKI żelazne i kaflowe. 

NOGBIOGOBGGOKNGOGOOKNAGOKNOK ŽIKDIK JK J IK 

Prenumeratę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 
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KTO CHCE zsszanowzć swoje zdrowie niech Śpieszy kupić 
ŚNIEGOWCE i KALOSZE Męskie, D:mskie i Dziecinne na cie 

| płej podszewce. Otrzymeno nowy transport z fabryk krajowych i za- 
„granicznych: w. wi*lkim wyborze, 

Poleca D. H. K. RYMKIEWICZ ul. A. Mickiewicza Nr. 9. 
CENY KONKUREŃCYJNE. 

  

benny kryzyę w Pole. | drogi ratinki. 
Na powyższy temat wygłosił w 

ubiegłą niedzielę w sali klubu Prze- 

mysłowo-Handlowego — p. Wojciech 

Stpiczyński, redaktor tygodnika r< dy- 
kalnego „Głos Prawdy” i członek 

Zarządu Głownego Związku Legjoni- 
stów Polskich — odczyt wobec licz 

nie zebranej publiczności. 

Zagadnienia, poruszone przez p. 
Stpiczyńskiego, i zanalizowane prze 

zeń z niezwyzłą precyzją — złożyły 

się na ogólay stan polityczno-społe- 

czny powojennej Europy wogóle, a 

Polski w szczególności. Kryzys wstrzą- 
sający Polską, jest cząsteczką kryzy” 

su, dzierżącego w swych kleszczach 

cały kontynent europejski. 
Inne państwa, posiadające w swej 

polityce zagranicznej i wewnętrznej 
pewną ciągłość, opartą na tradycjach, 

nie odczuwają tak dotkliwie skutków 

rewolucji moralnej wśród społeczeń- 
stwa, wywołanej wojną światowa. 

* Obywatel zachodnio « europejski 

jest uświadomiony państwowo; troski 

państwowe są jego troskami, 

Polska, odzyskując niepodległość 
swą w czasie wojny — nie znalazła 

w ciągu lat siedmju żadnego progra” 

mu politycznego na arenie między: 

narodowej. Szła w ogonie Francji. 

Miało się wrażenie, że polska polity- 

ka zagraniczno, to — niemowlę, wło- 

żone do kołyski. I jak tu się dziwić, 

że dziecko to, po latach siedmiu 

chodzić nie może! W ciagu tego o- 
kresu trzymania się ogona Francji, 

usteliło się w sferach politycznych 

Europy wrażenie, że Polska — to 

wasal Francji. 
Przyszło Locarno. Dziecko wyszło 

z kołyski i musi samo stawiać pe- 

wne kroki. ` 

Locarno oznacza koniec trzyma- 

nia się matczynej spódnicy Francji. 

Pakta locarneńskie nie są żadną 

klęską polityczną Polski, ani też jej 

zwycięstwem. Są one poprostu usamo- 

dzielnieniem polskiej polityki zagra- 
nicznej. Najlepszą gwarancją naszych 

granic zachodnich będzie konsoli. 

dacja wewnętrzna państwa. 

Polska — jak już wyżej wspo* 

mniałem = przeżywa kryzys moral- 

ny i gospodarczy, Wojna zgruchotała 

państwa zaborcze. Ze wszystkich 
stron posypały się odłamki, tworząc. 

szczyty, t. j. kierownictwo naszej na* 

podczas, gdy podstawy — masy ota- 

czały słowo to miłością | ofiar 

nością. I rzuciła się ta czereda sę 

pów na organizm państwowy wszyst- 

ko biorąc, a nic nie dając. 

Rozpanoszyła się straszliwa biu- 

rokracja, korupcja i szalony wyścig 

do synekur państwowych. 

Melśmy klasyczny przykład tego 

zjawiska, podczas ostatniego  przesi- 

lenia gabinetowego. Na domiar złe- 

go, reprezentacja Narodu, Sejm obe- 

cny, przedstawia pożałowania godny 

obraz. Rozbity na grupki ludzi, nie- 

raz niegodnych zaufania społeczeń- 

stwa — jest impotentem pod wzglę- 
dem politycznym i społecznym, Par- 

tyjnictwo odgrywa dominującą rolę 
w administrowaniu państwem. W in- 
terpelacjach poselskich znajdują się 
często żądania, domagające się usu- 

nięcia takiego a takiego dyrektora 

departamentu, dla tego tylko, że na- 

raził się w wykonywaniu swych obo- 
wiązków, jakiejś partji, 

Sejm zaś nagwałt chce rządzić, 

miast kontrolować czynności rządu. 

Gdzieindziej parlament, niezdolny 

do oprecowania programu państwo* 

wego i wyłonienia odpowiednich 

władz wykonawczych, byłby w ciągu 
24 godzin rozwiązany! 

U nas zaś, Konstytucja kładzie losy 

Sejmu w ręce jego członków. | znów 

znajdujemy się w zaczarowanem Ко- 

le korzyści materjalnych. Boć dużo 

jest w Se,mie posłów, którzy, wy- 

chodząc z gmachu przy ul. Wiejskiej, 

nieżdolni do innej pracy — pe 

większyliby szeregi bezrobotnych. Po- 

stowanie stało się fachem, tem 

intratniejscym, że mogącym dać roż 

ne koncesyjki. A lwia część posłów, 

nie chcących, 

myślenia kategorjami wyłącznie pań- 

stwowotwórczemi, rozumuje; póki 

jest maadat — jest konczsja, są 

djety! Mandat w razie nowych wybo” 

rów jest niepewny. | dlatego Sejm 

obecny mie rozwiąże Się, 

dwa lata niechlubnego żywota. 

Mówią, że Europa przeżywa kry- 

zys parlamentaryzmu. Jest to wie- 

rutny fałsz, Wszędzie parlament ro- 

zwija się. Pailament to barometr na- 

strojów społeczeństwa. Bez barometru 

tego, utraconoby kontakt między 

kierownictwem państwa a społeczeń- 

wy państwowej. Dla odłamków tych | stwem. Wreszcie parlament, to głos 
słowo Polska, posiadało znaczenie | spcłeczeństwa, które cbce i musi 

zaspokojenia korzyści materjalnych,' mieć decydujący wpływ na bieg 

  
| Jesteśmy republikanami, i o republi- 
|kę demokratyczną gotowiśmy wal- 

| czyć do ostatniej kropli krwi. 

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskitegó* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 3—6w. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

spraw państwowych, tak w dziedzi- 
nie politycznej, jak i społecznej. | 

Jesteśmy demokratami. Jesteśmy 

przeciwnikami wszelkiego gwałtu i 

przemocy. Nie pójdziemy na faszyzm 

rodzaju włoskiego, ani na jego od: 

mianę hiszpańską, t, zw. neo-faszyzm 

czyli primo-de'riveryzm. Obcą jest 

nam również monarchja. 

W monarchii widzimy li tylko lal- 

kę czy pajaca, kiwającego się tak, 

jak go mafja stojąca za nim, nakręci. 

Niepotrzebny nam jest ukoronowany 
niedołęga — symbol władzy, którą 

sprawować będą właściwie ludzie, 
nie znający potrzeb społeczeństwa, 

Przechodząc do sprawy kryzysu 
gospodarczego, prelegent stwierdza, 
żegłówną przyczyną zła jest niesłow- 

ność rządu. 

Przeciętny obywatel niósł w ofie- 

rze Ojczyźnie, w chwilach przełomo: 
wych, cały swój dorobek, wierząc w 

słowność rządu. Tymczasem stało 

się inaczej. Rząd nie wykonuje swych 

zobowiązań. Liczne są na to dowo 
dy: pożyczka Ourodzenia, miljonów- 

ke, dolarówka | t. p. Ludzie zostali 

zrujnowani, 
Za co? Za to tylko, że wierzyli; 

swemu rządowi. Ostatnio mamy tę: 

samą historję z akcjami Banku Pol- | 

skiego. t 

A nejgorszą już rzeczą jest, gdy ; 

mamy do czynienia z niesłownością 
rządu. Traci się doń wówczas zaufa 

  
Na to niema rady. 

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

być przez administrację zmieniene dowolnie. 

Rekopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

60—120 rocznie, podczas, gdy obok 

nas, Niemcy płacą 8—10 proc., a An- 

glia 4 proc. rocznie. | 

Gnębią nas defraudacje, złodziej- 

stwa, oszustwa. Każdy chce na Pań: 

stwie zarobić, 
Lecz mimo wszystko stan nasz 

nie jest beznedziejny. 

Polska będzie — bo być musi. 

Musimy kroczyć w kierunku umo 

ralnienia społeczeństwa. Inteligencja 

ma tu decydujący głos. Wszyscy, bez 

różnicy wyznania i naredowości, mu- 

simy zabrać się do pracy nad piętno” 

waniem zła publicznego. Społeczeń: 

stwo musi wreszcie ocknąć się z 

marazmu powojennego I dążyć do 

tępienia wszelkich przejawów korup: 

cji, bez względu na jej formę. 

W dziedzinie gospodarczej musi: 

my wreszcje nauczyć się obliczania 

i oszczędności. Redukcja budżetu 

jest niezbędną. Musimy wydawać 

tylko tyle—ile jest keniecznem. Nic 
ponadto. 

Są to warunki naszej niezawisło 
ści. Bo prócz niepodległości teryto- 

rjalnej — istnieją również: duchowa I 

ekonomiczna. ‹ 

O tem winniśmy pamiętać. 

* 
* * 

Odczyt, wygłoszony przez red, 

Stpiczyńskiego z niezwykłą swadą, 

obftował w wiele emocjonujących 

momentów, zwłaszcza, gdy prelegent 

udawadniał przykładami swe twier- 

dzenia. Pozatem, w ciągu dwugodzin- 

nego blisko przemówienia, wykazał 

trą orjentację oraz wielką erudycję. 
nie, jak również i do jego a Stpiczyński duży połot myśli, by* 

Prócz tego rozpanoszyło się w zaj 

straszający sposób lichwiarstwo. Pra-: 

cujemy przy lichwiarskim * procencie | 

  

Premjer Skrzyński 

To też burzliwym oklaskom wdzięcz- 

nej publiczności nie było końca. 
i z. 

R 

do przedstawiciela 
„Vossische Zeitung“. 

BERLIN, 30.XI (Pat.), W przejeździe przez Berlin prezes Rady Mini- 
strów Skrzyński udzielił wywiadu 
premjer oświadczył między innemi co 

W międzynarodowych stotunkach 
zawarcie trektatu w Locarno. Zapoczątkowało ono nową epokę, wzajemne- › 

„Vossische Ztg.“. W wywiadzie tym 
następuje: 

nastąpiło ważne zdarzenie polityczne: 

go zaufania wszystkich zainteresowanych w traktatach państw i współpracę 
nad umocnieniem pokoju. 

Ta praca pokojowa dotyczy niety Iko unikania wojny, ale i wzmocnie- 
nia pokoju przez wprowadzenie i zacięśnienie nieznanej przed wojną w 
stesunkach międzynarodowych zasady 

Także i dla stosunków niemiecko 
mają znaczną doniosłość. 

sprawiedliwości. 
„polskich, traktaty, zawarte w Locarno ; 

Premjer polski nie wątpi, że stosownie do ducha ożywiającego traktaty, 
stosunki iniędzy Polską a Niemcami ukształtują się w kierunku korzystnym 
dla obu stron. 

RZN ERC ANDRIUS a NIDA LAR a SiO ITS UNITA 

Wiadomości polityczne. 
„Le Gsulois* wyra- 

ża opinję, że przywró” 
syjskiego po- cenie przedwojennych 
rozumienia. stosunków  rosyjsko- 
niemieckich byłoby wypadkiem nie- 
pokojącym. 

Powinniśmy, pisze dziennik, zasta- 
nowić się nad możliwością porozu- 
mienia rosyjsko-niemieckiego, gdyż 
wówczas Niemcy przestałyby się liczyć 
z paktem gwarancyjnym, tak jak nie 
liczyły się z neutralnością Belgji. 

W zakończeniu „Le Gaulois” @- 
świadcza, że jeśli Niemcy zdołałyby 
wzmocnić agitację wśród robotników 
angielskich oraz pogodzić się z Rosją, 
to wówczas wszystkie obawy byłyby 
uzasadnione wobac kraju, w którym 
rosnący na siłach nacjonalizm zmie- 
rza ku monarchii. 

Groźba nie- 
miecko - го- 

Po objęcia „Ere Nouvelle” pod- 
ais kreślającjednoczesność 

objęcia władzy przez 
Brienda z uchwaleniem paktów lo- 
carneńskich przez Reichstag pisze, 
że odtąd rząd demokratyczny będzie 
miał ponad em _ ułatwione 
istnienie. 

Stosunki francusko - niemieckie 
wejdą w fazę zapewniającą lojalną 

współpracę obu narodów, którąby 
mogły zamącić jedynie błędy berlin= 

skich sfer kierowniczych. 

Dziennik zouważa pozatem, że 

przypisywany Stresemanowi zamiar 

zwrócenia się do Chamberlaina 

i Brianda o przeprowadzenie stopnio* 

wej  ewskuscji drugiej i trzeciej 

strefy okupacyjnej, stanowiłby pre- 

tensję zbyt wygórowaną. 
Francja powinna pozostać wierną 

literze traktatów międzynarodowych. 
(Pat.) 

n sa „Der Morgan“ do- 

ow nosi z Pragi, że nowy 
„e gabinet, którego skład 

będzie ogłoszony we wtorek, ustąpi 

w najbliższym czasie miejsca nowe: 

ma gabinetowi parlementarnemu. 
(Pat.) 

    

Z Kowna. 
Wspólne posiedzenie prezyd- 

jum delegacji. 

D. 16. listopada odbyło się pierw* 
sze posiedzenie prezydjum delegacji 
litewskiej i delegacji litewskiej i de- 
legacji ZSSR. Osiągnięto porozumie* 
nie co do porządku prac. Miądzy in* 
nemi postanowiono utworzyć dwie 
kornisje: 1) tranzytowo*transportową, 
2) polityczne-hańdlową. Prace komi- 
syj rozpoczęły się dnia 17 listopada:     

czy nie dorosła da. 
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Rząd Polssi—oświadczyj dalej premjer—dał dowód swej dobrej woli. | 

Mimo wyroku sądu rozjemczego i mimo podyisania i ratyfikowania przez 

oba pailamenty umowy wiedenskiej, rząd polski, działając w duchu trakta- 

tów locaraeńskich, wstrzymał wydalanie optantów niemieckich z Polski, nie 

bacząc na to, że wielka część opinji polskiej zaprotestowała przeciwko roz- 
porządzieniu rządu. 

Należy się spodziewać, že I rząd niemiecki 
woli, uznając tea krok rządu polskiego, 

Na pytanie w sprawie stosunków polsko-rosyjskich, p. premjer Skrzyn- 
ski stwierdzi, że stosunki te są zu„słnie poprawne. Wizyta Cziczerina w 
Warszawie jest tego najlepszym dowodem, a podjęcie w najbliższej przy* 
szłości rokowań handlowych z Rosją bedzie dalszym krokiem naprzód. 

Politysę poiską ożywia do głębi duch Locaruo. Zmierza ona do reali« 
zacji idei locarneńskich zarówno w stosunkach z sąciadami na wschodzie 

da wyraz swej dobrej 

jak i na zachodzie. 
Z, z, 

Proces więźniów litewskich. 

Prasa państw bałtyckich donosi z Kowna: W odbywającym się obecnie 

przed Kowieńskim Sądem Okręgowym procesie więźniów, którzy latem 

bór. uciekli z więzienia kowieńskiego — zeznali świadkowie, iż większość 

oskarżonych uczestniczyła w organizacji buntu i ucieczki. Zśżnania świad- 
ków, wezwanych w liczbie 113 do rozprawy trwać będą przypuszczalnie 

do końca b. m. 
Większość oskarżonych odsiadywała przed ucieczką bezterminowe 

ciężkie więzienie. Kiłku prowodyrom buntu grozi kara śmierci, (2). 

„Jak wygląda kowiefiska „wol< 
ność prasy”. 

„Według ostatnich relacyj „Echa 
Kowieńskiego" zostało skonfiskowańe 
za artykuł opozycyjny pismo „Letuś 
vos Keljas” z dn. 26 XI b. r., zaś 
jego redaktor naczelny skazany na 
2 tygodnie aresztu oraz 500 litów 
grzywny. 

S a 

Iš. Nikolaj aietaleko | 
Rodzice, kupujcie podarki dzieciom 

tylko w firmach ogłaszających się w 

„Mujerze Wileńckim 
Ogłaszeria przyjmuje 

Вг Reklamowe, Garbarzka 1. 
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"o samorządzie 

" sposobu samorządu 

tak'ch kadencji, stają się często ty- 

Jal i gdzie byli przedtem 
, ście blizcy. Czy nie widzimy, źe czę- 

"wy 'o Kas, Cnor., a narazie chodzi o 
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L iii balti. Wezwanie papieża do księży litewskich. 
Łotwa. 

, Prawica tworzy gabinet. į 
RYGA, 29.XI (tel. wł.) Koncepcja | 

stworzenia wielkiej koalicji upadła. | 
Prezydent państwa zaprosił przedsta | 
wicieli skrajnej prawicy i powierzył im 
misję utworzenia rządu. i 

Przedstawiciel skrajnej prawicy dr. 
Kejugardt propozycję prezydenta przy- 
jął. W związku z tem toczą się na: 
rady prawicowych klubów i postano- 
wiono opracować nie program, lecz 
konkretna plrtformę z którą prawica 
zwróci się do innych partyj jak row- 
nież i do mniejszości narodowych. 

Estonja. j 
Przesilenie rzędowe. ! 

TALLIN, 28.XI (tej. wł.) P. Tomm 
ciągle jeszcze prowadzi petrsktacje z 
przedstawicielami frakcji, lecz praw- 
dopodobnie jednak gabinetu stworzyć 
nie zdoła. W kołach poliiycznych 
istnieje przekonanie, że p. Eutund 
podejmie się konstrukcji gabinetu. W 
tym wypadku partja pracy otrzyma 3 

stanowiskach. : 

Tytoń — podrożeje 

TALLIN, 28.XI (tel. własn.) Fabry- ' 
kańci tytoniu postanowili podwyższyć 
ceny na tytoń o 80 proc. z dniem 1 
grudnia. 

Й Rasj doweckiej | RAI 
Groźba głodu w Rosji. 

MOSAWA, 26.XI (tel. wł.) Na po- 
siedzeniu komisji do walki ze skut- 
kami nieurodzaju, kom. Rykow za- 
komunikował, że 4 miljonom chłopów 
grozi głód, sytuacja jett bardzo groź- 
na wobec braku zapasów. 

Wynalazek sowieckiego inży- 
niera. 

Sowiecki inżynier Stefanow, skon- 
struował radjo nadawczo odbiorcze 
nie potrzebujące anten, a dające się 
ustawić na každėm miejscu. Radjo 
inżyniera Stepanowa waży 13'/, klg. | 
razem z pudełkim w którem sią znaj- | 
duje. { 

WĘDLINY WIEJSKIE 
Pp, L. Wysockiej i A. Fiedoroewiczowe| 

wyrób i smak bajeczny, kiełbasy | karko- 
winy 480 gr. polędwica 5 zł. kilo. 

Otrzymał Węcewicz ! Zwiedryński 
Ad Mickiewicza 7. 

TEATR POLSKI | 
(gmach „Lutnia”. 

    

  

    

  

  

Dziś przedstawienie dla inteligencji 
pracującej po cenach najniższych 

Rewja Aumora | Satyry 
Początsk o godz. 8 m. 15 w. 

Wę czwartek 8 grudnia poraz ostatni 
po cenach najniższych 

и „DOLLY“ 
| 3 operetka Hirscha. 

  

   

sranie „bnty” Wiek 
— М9 Kary Chorych. 

(Odpowiedź na artykuły d-ra N. Czar- 
nockiego). 

Iv. 

Ogromne wrażenia wywarła na 
d-ra Cz. przyczyna wszystkich przy- 
czyn nieudolności demokracji, która 
została stwierdzona przez pierwszego 
przewodniczącego Wileńsk. Zarządu 
Kasy Chorych p. Engla. Leży ona 
jakoby w tem, że ustawa o Kssach 
Chorych (czem się różni od ustawy 

terytorjalaym), nie 
daje możności Radzie powołać ze 
swego grona odpowiedzialnych na- 
czelników wydziałów (ławników), a 
zmusza Zarząd honorowo kierować 
pracą fachowców w godzinach wol- 
nych od stałych zajęć zawodowych. I 
Podzielam pewne dodatnie strony 

terytorjalnego, 
ale są i ujemne. Ławnicy, powołani 
na okres kadencji wyborczej, trwają: 
cej kilka lat, a bywa — że i na kilka 

powemi „urzędnikami* i zupełnie 
odrywa'ą się od kół, która ich powo- 

rzeczywi: 

sto tacy ławnicy śą zupełnie takimiż 
biurokratami, jak w urzędach biuro- 
kratyczaych. 

W każdym razie jest to sprawa 
do omówienia przy nowelizacji usta- 

rządzenie Kasami bez „ławników”, 
a przez honorowych tylko członków 

,Niech przestaną zajmować się polityką. 

Kompromitują Kościół swoje m postępowaniem. 
P. Puryckis chce stworzyć kościół narodowy. 

GDAŃSK. 30 XI. (Pat.) Do pism tutejszych donoszą z Kowna, że Pa- 
pież skierował do biskupa żmudzkiego wezwanie, aby księża litewscy prze- 

stali zajmować się polityką, 
Św. motywuje to wezwanie tem, 
skich kompromituje Kościół. 

albo złożyli swoje urzędy duchowne. 
że działalność polityczna księży litew: 

Podobno pewna grupa księży z ks. Puryc- 

Ojciec 

kisem na czeje zamierza odłączyć się od Kościoła Rzymskiego i utworzyć 
kościół narodowy. 

  
  

Wyjazd delegacji handlowej. 
RYGA, 30 XI. (Pat.) Donoszą z Kowna, że delegacja litewska do roko- 

wań handiowych z Łotwą wyjeżdża do Rygi dnia 1 grudnia pod przewod- 
nictwem d-ra Puryckisa, 

Traktat handlowy ma być oparty na klauzuli największego uprzywile- 
jowania. 
    

z 

Exequatur dla p. Donasa. 
WARSZAWA, 30.XI. (Pat.)i Pan rninister spraw zegranicznych udzielił 

teki ministrów: finansów — Sepp i exeguator p. Feliksowi Donasowi konsulowi republiki łotewskiej na obszar 

wojny — Sorts, pozostaną na swych Ziemi Wileńskiej oraz województw Nowogródzkiego i Poleskiego z siedzi: 

bą w Wilsie. 

      

Ekonomiczna narada w Prezydjum 
Rady 

Nominacja p. 

Min. 

Popławskiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj cdbyła się narada w Prezydjum Rady Mioistrów w sprawie 
obecnego systemu ekonomicznego. Narada ta była poufna. 

Dowiadujemy się tylko, że w Radzie tej zapadła uchwała w sprawie 
nominacji wice ministra skerbu. Ma nim być p. August Popławski, prezes | CZĄCy 1 
Ziemskiego Banku Kred. w Warszawie. wstęp co do którego nastąpiło 

P. Popławski znany jest zagranicą i kandydatura jego przyczynić się 
może do zrealizowania planu gospodarstwa obecnego rządu, a więc do 
wprowadzenia obligacyj 
gacyj zagranicą. 

podatkowych i ewentualnego zastawu tych cbli- 

-— — — 
    

! 

Wplywy podatkowe za dwie pierwsze 
dekady listopada. 

(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Według zestawienia dotychczasowych wpływów najważniejszych po- 
datków i monopoli naležy stwierdzić, że z podatków bezpośrednich na 

pierwsze 2 dekady listopada wpłynęło: w pierwszej dekadzie — 8.000,000, 

w drugiej — 13 600,000. 
Podatków pośrednich wpłynęło: 

1.600,000, w drugiej — 3.100,000. 
Osł»t stem=lowych wpłyneła: 

3.100,000, w drugiej — 2.800,000. 
Monopole orzyniosły w pierwszej dekadzie 

w drugiej — 7.500,000. 

w pierwszej dekadzie listopada — 

w pierwszej dekadzie listopada — 

listopada — 10.000,000, 

LEŃ SKU 

Z prasy żydowskiej 
(Poseł profesor Bartel o procesie Stei- 
gera. — Głos posła Tbona w spra- 

polsko-żydowskiego. — Walka demo- 
kracji z numerus Cleusus*). 

W „Najer Hajncie“ znajdujemy 
bardzo ciekawy wywiad, jaki udzielił 
poseł Bartel współpracownikowi po* 
wyższego pisma. Między innemi pro 
fesor Bartel wyraża się o sprawie 
Steigera temi słowy: * 

„..Proces jeszcze trwa i nie mo 
gę się wypowiedzieć, czy Steiger 
jest winny lub nie. Ale sposób pro- 
wadzenia śledztwa jest niedopu- 
szczalny. 

Wystarczy zeznanie przed są: 
dem ze strony Łukomskiego, ażeby 
mieć prawidłowe pojęcie o pracy 
związanej ze śledztwem. Jako rzecz 
skandaliczną traktuję fakt, že cele 
oskarżenie, grożące tak wielką Ка- 
rą, oparte jest na zeznaniach balet- 
nicy i w sposób lekkomyślny uczy- 
niono z osoby, niezasługującej na za- 
ufanie, klasycznego świadka oskar: 
żenia. 

A następnie sprawa ekspertyzy. 
Zapewniam pane, że gdybym nie 
był tak zajęty i1nemi sprawami, to 
bym wniósł interpelscję do Sejmu 
chociażby tylko ze względu na spo- 
sób w jski dokonano ekspertyzę. 
Js bym tego bynajmniej nie uczy- 
nił dla tych kilku durnów, którzy 
się tak w tej sprawie skompromi- 
towal, lecz dlatego, że wedle me- 
go zdania tego rcdzaju ekspertyza   

 |twórców ugody 

była ze skodę dla prestige'u pań- 
stwa”. 
Jak wiadomo ex>osć premjera 

Skrzyńskiego zawierało wstęp doty- 
porozumienia polsko-żydowskie- 

go, 
porozumienie miedzy premjerem a 
prezesem „Koła Żydowskiego” po- 
slem Reichem“, 

Z tego powcdu „Najer Hajnt“ i 

„Der Moment“ zatakowaly wspėl 
polsko-žydowskiej 

posłów Reicha i Thona. Zdaniem 
wspomnianych dzienników przemó- 

„wienie premjera, dotyczące postula- 
tów żydowskich. wywołało rozczaro- 
wanie wśród Żydów. 

Poseł Thon ospowiada swym o- 

wie exposć premjera i porozumienia | 

Nr. 274 (426) 

Stanie na jednem miejscu dopro- 
wadza do zdrętwienia i zmęczenia 
niszczącego wszystko. A los mil- 
jonów Zydów woła ku nam: ulżyj- 
cie nam nieco, ponieważ trudno 
jest dalej cierpieć. Czyż ckażemy 
się głusi na ten głos i będziemy 
prowadzić wyłącznie negatywną 
polityke, politykę krzyku?” 
Jak informuje „Uazer Tolkscej- 

tung" odbyło się w Warszawie w Ic- 
kalu Towarzystwa aiwersytetu Ro- 
botniczego konferencja organizecji 
demokratycznych i socjalistycznych 
zarówno polskich jak i żydowskich 
w sprawie zwalczania „numerus clau- 
sus”* 

W sprawie tej osiągnięto porozu- 
mienie i w najbliższym czasie pod- 
jęta zostanie akcja zakrojona na sze- 
roką skalę, a mająca na celu uświa- 
domienie społeczeństwa polskiego o 
szkodliwcści zastosowania represji w 
dziedzinie oświatowej w stosunku do 
pewnej grupy obywateli państwa. 

G. 

    

  
Wileńscy bojównicy o 

wolność w 31 r. 
Głównodowodzący oddziałami pow- 

stańców na Litwie: W pow. trockim: 
książe Ogiński i Mstulewicz. W osz- 
miańskim:  Ważyński i hr. Przęz- 
dziecki. W wileńskim: Konst. Par- 
czewski i ks. Jan Giedrojć. W wilej- 
skim: Bortkiewicz i Kublicki. W bra- 
sławskim: E. hr. Platerówna. W ko- 
wieńskim: hr. L. Potocki, J. B'allo- 
zor i Prozor. W upickim: br. Załuski, 
W wiłkomierskim: Horodeński i Wey- 
senhoff, W rosieńskim: S. Staniewicz. 
Istniały też oddziały M. Gedrojcia, 
T. Pusławskiego, Oduchowskiego, hr. 
Czapskiego, hr. Tyszkiewicza i t. p. 
W Rosienach płk. Kalinowski i Uba- 
rewicz zorganizowali pułk ułanów, 
płk. Monasterski i Surkont 1 pułk 
piechoty, płk. Herutowicz Oriwid i 
Surkont 2 pułki piechoty, płk. Kali 
nowski i J. Rynkiewicz 3 pułki pie- 
choty. 

    

  Z „Reduty“. 
W niedzielę rano zespół „Reduty“, 

pełaym składzie opuścił Wilno udają 
'ponentom w dłuższym artykule w | Się do Łotwy na kilka dni. 

Ogółem najważniejsze podatki i monopole przyniosły w pierwszej de* ; 

w listopadzie. 

| kadzie listopada — 24400.000, w drugiej — 27 200 000. 
Wyrównując wpływy podatkowe w pierwszych 2 dekadach paździer- 

nika z pierwszemi dwoma dekadami listopada, widzimy wzrost wpływów 

z a НОННОННОНЕНЕНННННЕЕЕЕНЕеНЕНЕененнн 

Konferencje p. ministra skarbu. 

na podstawie 
której Kasy działają już 40 lat, rów- 
niaż ma tylko honorowy Zarząd: z 

Ustawa niemiecka, 

odszkodowaniem, a nie stoi to na 
przeszkodzie ogromnym  postępom 
tych Kas, i coś nie słychzć | nie 
czytałem w ich sprawozdaniach rocz- 
nych ogólno-niemieckiego związku 
Kas, ażeby tam często rozwiązywano 
Zarządy | Rady za nieudolność, czy 
w inny sposób załatwiano się z „rzą- 
dami wielogłowemi”. 

Są sposoby zaradzenia temu bra- 
kowi „ławników”. Pierwszy z nich to 
właśnie te odszkodowania, o których 
dr. Cz. wspomina słowami robotnika 
p. Kshana, niestety, nie motywując 
wyraźnie swego stanowiska. Tak u- 
stawa jak i praktyka Ministerstwa, 
któremu przysługuje prawo jej inter- 
pretowania uznaje te odszkodowania 
za konieczne, zwłaszcza dla przed- 
stawicieli ubezpieczonych. Najczęściej 
każdy robotnik lub pracownik, jeżeli 
ma wolny czas od pracy zarobkowej, 
szuka innych zajęć dodatkowych, a- 
żeby polepszyć swój byt. Specjalnie 
ważnym jest to dla inteligencji, udział 
której w organach Kasy z ramienia 
ubezpieczonych jest ogromnie wsż- 
mym dla rozwoju instytucji. Dla tego 
też kwestję odszkodowania uważam 
za zasadniczą, w pozytywnem załat: 
wieniu której jsst zainteresowane 
przedstawicielstwo ubezpieczonych, 
Doszukiwanie się, kto „Szukał tego 
zarobku”, a kto nim „nie umiał gar* 
dzić” (słowa d-ra Cz.), pozostawiam 
amatorom takich smacznych zajęć. 
Mogę tylko podziwiać, że dr Czarn. 
uznał za stosowne i w tem się ką 
pać, będąc takim wrogiem demago- 

gii. 
Drugim sposobem jest dobra or-   Zarządu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj p. min. skarbu Zdziechowski odbył konferencję z prezesem 
Zw. Cukrownictwa na obszarze b. Królestwa Polskiego Zaglenicznym, po- 
czem przyjął generalnego dyr. Banku Polsk -Francuskiego p. Spitzera. 

ganizacja pracy Zarządu i odpo- 
wiedni podział funkcji między człon 
kami. W tym sensie okres Zarządu 
pierwszego składu rzeczywiście tro 
chę chromiał. Prezydjum czterooso- 
bowe, któremu Zarząd przekazał pro 
wadzenie całej codziennej pracy, 
częściowo na prawach Zarządu miało 
tylko jedno posiedzenie w tygodniu. 
Nie mogło ratować sytuacji i trwanie 
posiedzeń do 3-ej rano, a tylko da- 
ło materjał d-rowi Cz. do krytyki, bo 
niepodobna nawet 5 ciu godzinami 
tygodniowo pokryć potrzebę tak wiel- 
kiej instytucji, A na więcej nie mogła 
się zgodzić część członków dawnego 
Zarządu, bo była przeładowana pracą 
w innych społecznych instytucjach, 
nie mówiąc o własnym zawodzie. 

| Dopisro w nowym składzie Zarząd 
przyjął projekt piszącego o podziale 
pracy między Komisje na wzór Kasy 
warszawskiej. Praktyka trzechmie- 
sięczna już daje możność stwierdze- 
mia dodatniego wpływu tej reorgani 
zacji w sensie przyspieszenia w za- 
łatwieniu spraw, w sensie bliższego 
wejrzenia w sposób załatwienia spraw 
ubezpieczonych i walki z nadużycia 
mi jak również zagwarantowania od- 
powiedniego działania aparatu obli 
czeniowego i egzekucyjnego. Łatwo 

jest zrozumieć, jak ważnym jest 
osiągnięcie tego wpływu zwłaszcza w 
okresie zmniejszonego przypisu wsku- 
tek kryzysu, ktory zmusza Z»rząd do 
ubiegania się do środków nadzwy* 
czajnych dla ratowania instytucji, jak 
redukcja świadczeń i cbniżenie płac 
zatrudnionym w Kasie lekarzom, lek, 
dentystom, farmaceutom, personelu 
pom. lekarskiemu i biurowym pra- 
cownikom,   Jest zupełnie nie do pomyślenia 

jednym hebrajskim dzienniku w Pol- 
sce p. n. „Halom*. Poseł Thon rów: 
nież nie jest zadowolony ze słów p. 
Skrzyńskiego, dotyczących Żydów. 
Twierdzi jednak, iż t. zw. ugoda spo- 
wodowzła pesną zmienę atmosfery | 
w stosunku do Żydów: 

„Wszsk S«rzyński przyznał, że 
trzeba poczynić różne próby, by 
zbliżyć Żydów i wyraził swą wiarę, 
że próby te doprowadzą do pozy- 
tywnych wyników. Wynikaz tego, 
że sam on przyznaje, że ugoda 
nie zostsla spełniona i że obo- 
wiązkiem rządu polskiego, jest 
spełnić przyrzeczenie, które nam 
dano". 

| pisze delej poseł Thon: 
„Jest to pierwszy krok, a dro- 

ga do brzegu jest jeszcze bardzo 
daleka. Lecz bez pierwszego kro- 
ku, niema kroku drugiego i trze- 
ba teraz rozpocząć iść naprzód. 

oddanie do zadecydowania 
wszystkich spraw, związanych z obec- 
nym kryzysem, „fachowemu zarzą- 
dowi”, chociaż może i dużo to było 
by przyjemniej dla Zarządu. Ale pri 
mo, wątpię bardzo, czy wziąłby, a 
sekundo, kto ponosi odpowiedzial- 
aošė przed instytucję nadzorczą i 
wyborcami i opinją publiczną za lo- 
sy instytucji? Tylko Zarząd górny, 
jak nazywa go dr Cz., a nie „facho- 
wy”, który tylko odpowiada za wy- 
konanie uchwał tego Zarządu i ma 
obowiązek stawienia koniecznych 
wniosków. Е 

W tym właśnie leży podział od- 
powiedzialności między nimi. Czem 
le»sze będą wnioski „fachowego* 
Zarządu, czem więcej one przeko- 
nają „górny* Zarząd, 
ma dobrą wolę stawienia odpowied- 
mich wniosków 1 ma też ku temu 
dostateczne przygotowanie, tym 
większa będzie gotowość „górnego” 
Zarządu nie wykazywać własnej inicja- 
tywy, a ograniczać się akceptowa- 
niem wniosków  „fachowego* Zarzą- 
du, a nawet przekazaniem mu pew- 
nych spraw. 

Rzecz jasna, iż ten „fachowy“ 
Zarząd must mieć chęć zrozumienia 
ogólnego kierunku „górnego” Zarzą* 
du, jego intencji i zastosowania się 
do nich. A już rzeczywista facho- 
weść „fachowego* Zarządu ma być 
gwarancję, iż „górny"” nie będzie się 
wtrączł ао spraw fachowych. Czyli, 
krótko mówiąc, dla dobrej współpra- 
cy międy obojga zarządami niezbędne 

instytuca i lojalność względem Za- 
rządu „fachowego* Zarządu. 

Istaienie tych cech jest już gwa-   rancją koniecznego zaufania Zarządu 

tych , 

iż „fachowy* | 

W tym czesie Reduta odwiedzi 
Rygę i Dynaburg (w powrotnej dro- 
,dze), gdzie odegra parę razy „Wese- 
'le” Wyspiańskiego i „Uziekła mi prze- 
pióreczka* Zeromskiego. 

Razem z zespołem Reduty wyje: 
jchała współpracowniczka Red, „Kur- 
jera Wileńsk”. pani Helena Romer 
jako specjalna korespodentka nasze- 
go pisma. 

Bezpośrednio z Łotwy Reduta u: 
daje się na objszd szeregu miejsco: 
wości północnej części okręgu wileń- 
skiego i najprawdcbodobniej około 
15.XII powróci do Wilna, poczem 
przystąpi do dokończenia prac przy” 

„gotowawczych nad „Wyzwoleniem“ 
| Wyspiańskiego. 
——————n 

opalowy 

Weg iel górnośląski 

w każdej iiości, śto Jańska Nr. 1, 

  

  

do „fachowego”. Ażeby tylko „facho- 
wy* zarząd nie wpadł sam lub nie 
zaraził by się od d-ra Cz'iego roz* 
czsrowaniem w demokrację i nie za- 
czął by widzieć w pracy Zarządu 
„Szturchania”, „tortur” i t£. p. 

Chcą wierzyć, iż „fachowy Zarząd” 
Wileńskiej Kasy nie podziela wywo- 
dów d-ra Cz lego, jeżeli nawet i ma 
Swoje zastrzeżenia do pracy Zarządu. 
Tak samo jak i Zarząd Wileńskiej 
Kasy, o ile wiem, nie patrząc na za- 
strzeżenia wobec „Zarządu fachowe- 
go”, ma do niego zaufanie i wierzy 
w możliwość współpracy. 

Na pociechę „fachowemu” Zarzą* 
dowi i do wiadomości d'ra Cz. mo: 
gę oświadczyć, iż praca Wileńskiego 
Zarządu na władze nadzorcze, które 
mają możność obserwować szereg 
Kas, robi nienajgorsze wrażenie. 

i Na zakończenie muszę zmartwić 
|d-ra Cz., iż powołanie się na Kra- 
j kowską Kasę, iż tam jakoby jest na 
, praktyce zastosowane „proste wyj: 
|ście* Sz. autora jest zupełnie bez- 
| podstawnem. Praca Zarządu jest tam 
tylko ułatwiona istnieniem znacznej 
większości jednej grupy w Radzie i 
Zarządzie wskutek bojkotowania przez 

RL inne grupy wyborów do Ka 
sy. Ale poseł Żuławski, który od 20 

' lat jest przewodniczącym tamtejszego 
| Zarządu, przy przeczytaniu mu tego 
ustępu artykułu d-ra Cz. mógł tylko 
|wyrazić zdziwienie i oświadczyć: ža- 
(dne sprawy w Krakow. Kasie bez 
Zarządu, komisji lub Przewodniczą- 

  

  

|cego nie bywają przez „fachowy Za: 
są dostateczne kwalifikacje, oddanie | rząd” załatwiane. 

Dr. Izaak Rafes 
czł, Zarządu Kasy Cnorych 

m. Wilne, 
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STRZĘPKI. | 

O mcdzie. 

Moda jest to ambicja pokazania siebie 

całej na raty. 

Uskutecznia się to drogą odkrywania I 

zakrywania naprzemian to jednej to dru- | 

giej części ciała, akcentując jego Indywi- 

dualne właściwości anatomiczne, jak np. 

krzywiznę nóg, która zasadniczo dzieli się: 

na obręczową oraz iksową (dosiebną | cd- 

siebną) krzywiznę łopatek pojedyńczą I 

podwójną i właściwości kolorowe skóry w 

postaci plam, kurzajek, wągrów I innych. 

zajmujących etcaetera. | 

Te wszystkie zalety oprawia się w ram- 

ki z jedwabiu lub koronek, przystraja się 

je bądź piórkami bądź futerkami w miejs- 

cach dowolnych I jaknajmniej oczekiwa: 

nych. Miejsca oczekiwane przytlum'a się 

zlekka czemś przezroczystem. dając wl- 
dzowi złudzenie ciastka przez szybkę. 

Moda może być praktyczna lub nie- 
praktyczna. Sukienka najpraktyczniej sza 
to taka, która najmniej zabiera materjału 

(oszczędność w dzisiejszych ciężxich cza- 

sach) przez co mniej się brudzi i niszczy, 

gdyż miadomo że w długiej sukni więcej 

dziur się mieści niż w krótkiej. 

Kapelusz praktyczny to taki, który jak- 

najmniej zakrywa głowę, przez co łatwo 

się przekonać, że posiadaczka jego nie jest 

pozbawiona tej części ciała. 
Ten sam rozumny cel przyświeca In- 

nym urządzeniom mody. 
Kuba. 

————————————— r w, 
pomp EZ 

Posiedzenie Rady - Miejekio). 
We czwartek dn. 3 grudnia o godz. 

8-ej wieczór w lokalu magistratu m. 
Wiina odbędzie się posiedzenie Ra- 
dy-Miejskiej. Na porządku dziennym* 

1) Referat w” przedmiocie upo- 
rządkowania sprawy wydawania zaś- 
wiadczeń do Wydziału Hipotecznego 
przy Sądzie Okręgowym w Wilnie i 
ustalenia opłai za czyności z tem po- 
połączone; 

2) Wniosek w sprawie podniesie: 
nia opłat, pobieranych za kwerendy 
w archiwum Miejskim; 

3) Sprawa ustalenfa warunków 
dostarczenia prądu z elektrowni miej- 
skiej; z 

4) Projekt instrukcji w sprawie wy- 
dawania przez Wydział Elektryczny 

  

Poseł polski w Waszyngtonie objął | 

urzędowanie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). į 

Ciecha- | Dala 27 b. m. przybył do Waszyngtonu nowy poseł polski p. 
Gruszkę nowski, gdzie został powitany przez chargć d'affaires Gliwica, kons. 

i przedstawicieli licznych organizacyj Kolonji Amerykańskiej. 

ną 
  

Zakończenie obrad zjazdu wojewódzkich 
komendantów policji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj zakończyły się obrzdy zjazdu wojewódzkich komendantów 

policji państwowej, które odbywały się w sali posiedzeń Ministerstwa Spraw 

| nictwem Kas Skarbowych Konwersji 

  
Wewnetrznych pod przewodnictwem głównego komendanta policji. 

Obrady dotyczyły zagadnień organizacyjaych, administracyjnych I t. p. 

  

a. 

  

  
Niedyspozycja małżonki p. Prezydenta 

Rzeczypospolitej. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy), 

Z powodu przedłużającej się niedyspozycji pani Prezydentowej Sta- 
nisławowej Wojciechowskiej, czwartkowe zebrania w Balwederze nie będą 
się odbywzły. 

z 25 ————————————————55 

Dodatkowe akta Sprawy Olszańskiego. 

(Те!еото рра nposnego korespondenta s Warszawy) 

Z Ministerstwa Spraw Zagr. przesłano wczoraj do Ministerstwa Spra- 
wiedliwości dodatkowo nadesłane akta w sprawie O'szańskiego, zawiera- 

jące zeznania Olszańskiego, uczyniene w prezydjum policji berlińskiej. 
Z Ministerswa Sprawiedliwości odesłano te akta bezzwłocznie do sądu 

Iwowskiego. 

EEEE CZ W ZE EE PY EE POKO PKT 

Sprawa zatonięcia dragi duńskiej 
w gdyńskim porcie. | 

(Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 

Dochodzenie, wdrożone z powodu zatonięcia w dniu 26 z. m. dragi 
duńskiej w avant-porcie, gdyńskim nie dały dotąd wyników. 

Możliwe, iż przyczyną katastrofy jest błąd konstrukcyjny. 
Skarb państwa nie ponosi szkody, gdyż statek był własnością polsko- 

francuskiego konsorcjum budowy portu w Gdyni. 
Skutkiem wypadku przewidziane jest opóźnienie robót w porcie. 

  

.Wyjazd Briand'a i Benesza do Londynu.   Magistratu pozwoleń za prawo wyko- 
nywania instalacji, przyłączonych do 
miejskiej sieci przewodów ulicznych 
w Wilnie; 
E 5) Referat w sprawie ustalenia na 
r. 1926 tenuty dzierżawnej za działki 
ziemi miejskiej, eksplostowane od r. 
1915 (części nie otwartych ulic i pla- 
ców; | 

6) Wniosek skasowania podatku 
od ogłoszeń pogrzebowych i zawiado- 
mień o nabożeństwach żałcbnych; 

7) Wniosek w przedmiocie uchwa: | 
lenia na r. 1926 statutu podatku od 
psów (uzupełnienie uchwały Rady-! 
Miejskiaj z dnia 5XI 1926 r.) 

8) Wniosek w przedmiocie uchwa* | 
lenia na r. 1926 statutu podatku od 
przedmiotów zbytku (uzupełnienie 
uchwały Rady-Miejskiej z dnia 5Xi| 
1925 r. Ё 

' 9) Wniosek w przedmiocie usta- 
lenia na r. 1927 opłaty komunalnej 
na rzecz m. Wilna od umów o prze- 
niesienie własności nieruchomości; 

10) Waiosek w przedmiocie po- 

    

bierania w r. 1926 podatku od wek- I 
sli protestowanych; 

11) Wniosek w przedmiocie zmia- 
ny podstawy szacunku dla opodatko- 
wania placów niezabudowanych; 

12) Wniosek w sprawie ustalenia 
na r. 1926 podztku na wynajem miesz | 
kań w hotelach, pokojach umeblowa* | 
nych, pokojach noclegowych igospo- 
dach dla przyjezdnych; 

13) Referat w przedmiocie częścio- 
wego przeniesienia pewnych kredy- 
tów z jednych działów budżetu na r. 
1925 do innych; (I) 

PARYŻ. 30.XI. (Pat). Briand i Benesz wyjechali dziś w południe 
,do Londynu. 

a bibljoteka Wesołych Opowiości 
9 książek pe sto kilkadziesiąt stron każda, oraz 9 cieka- 

i (M: wych i obszernych dodatków zawierających bogaty dział 
‚ teatralny I rozrywek um;słowych—p. t. „Nasza ilustracja” 

  

=
 

PA
 

za 4 złote 50 gr. kwartalnie 

półrocznie (18 tomów)—9 zł., rocznie (36 tomów) 18 zł. 
Za tę śmiesznie niską cenę będziecie mieli najserdecz- 

niejszego przyjaciela, który serce wasze, ściany domu waszego 
umai pogodą, radoś.ią i weselem. 

Redakcja „Bibljoteki Wesołych Opowieści” zaprosiła do 
współpracy pp. K. Makuszyńskiego, J. Szaniawskiego, Z. Kle- 
szczyńskiego, B. Winawera, W. Perzyńskiego, H. Szpyrkównę, 
J. Czempińskiego, J. Ejsmonda i w inn. Pozatem prowadzić 
będzie wydawnictwo przekładów najlepszych nowości z litera- 
tury obcej. 

dnej treści naszych książek. 
Każdy prenumerator 

Go domu. 
- Każdemu nadsylającemu 

w ciągu całego roku. 

Nazwiska te są gwarancją doborowej i naprawdę pogo 

„Bibijoteki Wesołych Opo- 
wieści” otrzyma bezpłatnie Szafkę na książki za 
zwrotem kosztów przesyłki I opakowania z fabryki 

przesyłamy wskazówk), dające możność wycofania wpłaconych 
na prenumeratę pieniędzy i mimo to otrzymywania książek 

Prenumeratę wpłacić należy na konto P. K. O. 
Nr. 12.165, lub przekazem pocztowym na adres: 

BIBLJOTEKA WESOŁYCH OPOWIEŚCI 
Warszawa, ulica Grzybowska Nr. 11. 

BABE BABBE BEBABA BARI KAMAN 

prenumeratę odwrotną pocztą 

U
E
R
K
E
E
K
E
N
K
E
K
E
R
E
R
E
R
E
R
E
B
E
R
B
E
E
B
E
R
E
 

  

KRONIKA. 
  

. Dziš-—Eligjusza B. W., Natelji M. 
Wtorek | Jutro—Bibjanny P. M: 

Wschód słońca— g. 7 m. 23 
Grudzień] Zachód „ —g.3 m. 28 

  

  

— Od administracji. W dniu 29 
b. m. pismo nasze nie zostało na 
czas doręczone ze względów od ad- 

mlnistracji nie zależnych, za co prze- 

praszamy naszych szanownych рге- 

numeratorów i czytelników. 

„URZĘDOWA. 

—- Powrót p. Delegata Rządu 
z Warszawy. W dniu wczorajszym 
powrócił z Warszawy, dokąd wy- 
jeżdżał w sprawach służbowych pan 
Delegat Rządu Malinowski i objął 
z powrotem urzędowanie. (zd) 

— Pozwolenia na broń. Ko- 

| wane od 15 grudnia r. 

  misarz Rządu na m, Wilno podaje 

4 

do wiadomości, iż podania o prze 
dłużenie pozwoleń na broń i kart 
łowieckich na 1926 rok będą przyjmo- 

b. do 31 
stycznia 1926 r. 

Pozwolenia na rok bieżący są 
ważne do i lutego 1926 r. 

W podaniach o posiadanie krėt- 
kiej broni palnej należy umotywować 
potrzebę jej posiadania, do podań 
o broń myśliwską winne być do- 
łączone dowody posiadania terenu 
polowania. 

— O niższą cenę prądu elek- 
trycznego dla restauracyj. Stowa- 
rzyszenie właścicieli zakładów resta- 
uracyjaych zwróciło się z podaniem 
do Rady-Miejskiej; w którem prosi o 
zastowanie względem restauracji zwy- 
kłej taryfy za zużyty prąd elektrycz: 
ny. (I)   

  

— Liczba robotników przy ro- 
„| botach inwestycyjnych magistra- 

tu zmniejszyła się. Obecnie przy 
robotach inwestycyjny-h, które pro 
wadzi magistrzt m. Wilna pracuje 80 
robotników, którzy zostali przyjęci do 
pracy za pośrednictwem Państwowe- 
go Urzędu Pośrednictwa Pracy. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 
ubiegłym tygodniu przy wymienio 
nych robotach pracowało 150 robot 
ników. (I) 

WOJSKOWA. 

— Niedzielne uroczystości w 
wojsku. W celu uczczenia rocznicy 
powstania listopadowego odbyła się 
w dpiu 29 ub. m. o godz. 10 rano 
w Kościele garnizonowym msza św. 
poczem dowódca K.O.W. gen. bryg. 
p.-Olgierd Pożerski przyjął defiladę 
oddziałów wojskowych. Prócz przed- 
stawicieli władz wojskowych w wy- 
mienioneį urozzystošci wzięli udział: 
w. z. Delegata Rządu p. Dworakow- 
ski, Komisarz Riądu p. Kazimierz 
Wimbor i prezydent m, Wilna 

w oddziałach wojskowych stacjono- 
wanych w Wilnie i w Nowo-Wilejce 
oficerowie wygłosili szereg odczytów 
i pogadanek dla szeregowych. (I) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Zwrot obligacyj 5 prog. Obli- 
gacje 5 proc. Pożyczki Konwersyjnej 
uzyskano z dokonanej za pošred 

i Pożyczek państwowych z lat 1918— 

1920, a stanowiące własność osób 

prywatnych, mogą być podejmowane 

we właściwych Kasach Skarbowych 

tylko w terminie do 21 „grudnia 

1925 r. za zwrotem pokwitowań do 

deklaracji wydanych przez Kasy. 

Po oznaczonym terminie wszystkie 

niepodjęte obligaaje zostaną zwróco- 

ne do Urzędu Pożyczek Państwo- 

wych w Warszawie, wskutek czego 

odbiór ich będzie o wiele trudniejszy. 

SPRAWY ROLNE. 

— „Związek Kółek Rolniczych 

ziemi Wileńskiej zawiadamia, że na 

kursach hodowlanych w Gulbinach, 

Nr. 274 '426) KAU R-JS B К Ww -GESESN SKT 3 

› р. Bańkowsk. W tym že dniu| KA MARGINESIE. 

Trzy grosze. 

Przez omyłkę w adresie zapewne, Aity- 

kulik p. L. Życk'ej, który powinien nesiė 

tytuł „trzy grosze”, nie został zamieszczony 

w „2-groszówce”; ale co prawda „Dziennik 

Wileński”, to to samo. 

P. L Życka znana z krótkich redago- 

wań pism feministyczno-endeckich, z kilku- 

dziesięcioletniej pracy pedagogicznej po 

magnackich domach I zajęć bibliotekarsko- 
lektorskich w książęcych rezydencjach, świe- 

żo za zasługi Polsce oddane ozdobiona or- 
derem Polonia restituta, cburza się w Imie- 

niu kobiety-Polki nad zwichrzeniem subor- 

dynacji w wojsku | nad „napadami flzycz- 
nej przemocy na bezbronnych”. 

Ślicznie. A napady moralnej natury, 
oszczerstwa, szkalowania, ten cały brud i 
jad, jaki stale wylewa sę na społeczeństwo 

z kart „Dziennika”, to w p. L. Życkiej nie 
wzbudza oburzenia? Wolno więc prowoko* 

wać, drażnić, szargać czyjś honor. kłamać, 

(przecie żadne pismo tyle nie musi odwoły- 

wść i znosić zaprzeczań, co „Dzien. Wil.”), 
to wszystko są drobrostki, których się za 

demorślizację nie uważa. 

To, że się obraża ideały polskiej kul-   urządzanych przez tenże Związek, 

które nieodwołalnie rozpoczną Się ; tury, miotejąc obelgi na Wodza, ukochane- 

dnia 1 gruduia r. b. będzie wykładał ! go Naczelnika i bohatera narodewego, to 

p. Marszałkowicz— profesor 
w Wilnie”. 

SB” nie wywołuje protestu w kapłankach ideału 
[czystości duszy polskiej w rodzaju p. L. 
łŻyckiej, ale dopiero dłoń zrozpaczonego 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. ;, bezkarnością słowa oficera, na fizjognomji 

. Obsta, to jest obraza czystości duszy į 

— Budżet sejmiku święciań- * polskiej, według p. L. Życkiej. 

skiego aa rek 1926 wynosi 800 ty- 
sięcy złotych. (I). 

RUCH PRZEMYSŁOWY. 
— Jedno otwarte, drugie zam- 

knięte. W ubiegłym tygodniu został 
uiuchomiony tartak Wagnera w 
Wielkich Solecznikach, który zatrud- 
nił 20-u robotników, natemiast zo” 
stała zamknięta fabryka konserw 

(I). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Konferencja w sprawie ki- 
na nsukowego dia młodzieży szkół 
powszechnych m. Wilna. W dniu 
wczorajszym w inspektoracie Szkol- 
nym m, Wilna odbyła się konferenc: 
ja w sprawie kina oświatowego dla 
młodzieży szkół powzzechnych, przy 
współudziale p. o. Inspektora Szkół 
sowszechnych na m. Wilno p. Woj- 
nowskiego Eugenjusza, referenta do 
spraw ošwiaty pozaszkolnych p. Wa: | 
lentego Lakin — Kompanowskiego, 
oraz przedstawicieli nauczycielstwa 
szkół powszechnych m. Wilna. 

Na posiedzeniu tym postanowio- 
no uruchamić w najbliższych dniach 
kino dla dzieci szkół powszechnych, 
6 charakterze Ściśle naukowym, Posz- 
czególne naukowe obrazy będą wyś- 
wietiane pod kierunkiem nauczycieli, 
do których specjalności należy treść 
danego obrazu. Kino to traktuje się 
jak pomoc naukową i Miuisterstwo 
Oświecenia Publicznego przydzieliło 
na ten cel specjalne fundusze. 

Wymienione kino będzie miało 
siedzibę w sali miejskiej przy ul. O- 
strobramskiej Nr. 5 i czynne będzie 
od godz. 9-tej rano do godz. 1-szej 
po południu, dając przedstawienia 
dla trzech kompletów młodzieży szkol: 
nej. 

Komisja postanowiła zwrócić się 
do Magistratu m. Wilna z prośbą o 
pozwolenie na uruchomienie wspom: 
nianego kina w Sali miejskiej, oraz o 
ewentualne materjalne poparcie: 

Na tem posiedzenie zamknięto 
odraczając je do czasu kiedy nadej- 
dzie edpowiedź z Magistratu miasta 
Wilna. (zd) 

— Na wpisy. „W dniu 13 grud 
nia r. b. Odbędzie się w Sali Gm 
nazjum im. J. Lelewela przy ul: Ada: 
ma Mickiewicza Nr. 38, na rzecz 0- 
płety wpisów za najniezamożniejszych 
uczniów tegoż Gimnazjum. Koncert 
z udziałem wielce utalentowanych 
młodych sił artystycznych: Śpiewa: 
czek p. S$. Grabowskiej i Heleny Zu- 
bowicz (szkoły p. W. Toczyłowskiej), 
pianisty p. W. Trockiego, (ucznia 
Pref. Kimontt-Jacynewa), oraz violo- 
misty pana Adeli. Kierownictwo arty- 
styczna koncertu i akompanjament 
cbjął Profesor Kompozytor W. Gał- 
kowski”, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie organizacyjne Koła 
Miłośników Sceny. Z Bratniej Pom. 
Pol. Mładz. Asad. otrzymujemy na- 
stępującą wzmiankę z prośbą © ш- 
mieszczenie: „Niniejszem podaje się 
do wiadomości zainteresowanych Kol. 
1Kol. iż we środę dn. 2 grudnia r.b. 
w lokalu Czytelni Ogniska Akadem. 
ul. Wielka 24 o godz. 8 min. 30 w. 
odbędzie się zebranie organizacyjne 
Koła Miłośników Sceny przy T-wie 
Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akad. 
U. $. B. Porządek dzienny: 1) wy- 
bór prezydjum zebrania, 2) referat 
kierownika sekcji, 3) dyskusja nad 
statutem, 4) obiór kandydatów do 

„Baltyk*, która zatrudniała 20 osób. | jaknajliczniejsza. 

A no każdy tam widzi swój ideał gdzie 

| chce, wiemy teraz jak wygląda symbol du- 

* szy polskiej p. L. Życkiej. 
nie-Kuba. 

'———— 
| kn   

sięcznych, 6) ustenowienie programu 

jpracy na najbliższy okres czasu, 

7) wolne wnioski. 
+. Pożądaną jest obecność Kol. Kol. 

z POLICJI. 

— Powrót komendasta okręgu 

Wileńskiego. W dniu wczorajszym 

| powrócił z Warszawy ze zjazdu 

inspektorów policji Komendant Wi- 

leńskiej policji okręgowej Bronisław 

Praszałowicz | objął urzędowanie. () 

u BIAŁORUSINÓW. 

| — Protest posłów białoruskich. 

Posłowie białoruscy & ugrupowania 

robotniczo-włościańskiego „Hromada 

noszą się z zamiarem wniesienia 

w Sejmie do laski marszałkowskiej 

iaterpelacji w sprawie stalego koati- 

skowania pism białoruskich. (1) 

— Zamknięcie białoruskiego 

tygodnika „Krynica“. Na mocy 

decyzji Sądu Osręgowego, w _ dniu 

wczorajszym został zamknięty biało- 

„ruski tygodnik p. n. „Krynica”. (/) 

OPIEKA SPOŁ. I CHRO. PRACY. 

|  — Pomoc żywnościowa i o: 
pałową dla bezrobotnych. W na|- 

, bliższych dniach magistrat m, Wilna 

i 

|przy współudziale Państwowego U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy rozpocznie 
| rejestrację bezrobotnych uprawnio* 
| nych do otrzymania produktów w 
| naturze jako pomoc doraźżaa dla ro- 
| botników bezrobotnych. 

Wymieniona rejestracja odbywać 
się będzie w godzinach po południo* 

|wych w lokalu mury po Franciszkań: 
| skie (ul. Trocke) 

Każdy zarejestrowany  ctrzyma 
talon do składnicy w celu otrzymas 

ala pewnej ilošci produktėw. Upraw- 
| niony do korzystania z tej pomocy 
j Jest każdy bezrobotny o ile się zare- 
jestrował przed 20 listopadem i ro: 
dzina którego się składa z 4 osób 
(dla osób z mniejszą rodziną P.U.P.P, 
będzie wydawał jak dotychczas 
obisdy). 

į Celem otrzymania talonów do 
składnicy bazrobctay winien przed: 
łożyć przy rejestracji: legitymację 
P.U.P.P. i zaświadczenie właściciela 
lub rządcy domu stwierdzające o 
ilości osób będących na utrzymaniu 
bezrobotnego. 

Pomoc żywnościowa polega na 
jednorszowem zaopatrzeniu w ziem- 
niaki i mąkę w ilości następująceji 
dla bezrobotnych, których rodzina 
składa sie z 4 osób, 3ceotnary ziem 
niaków i 30 klg mąki, ponad 4 oso* 
by norma jest zwiększoną. 

Rząd wyasygnował na skcję po* 
wyższą dla bezrobotnych na terenie 
Państwowego (irzędu Pośrednictwa 
Pracy — Łódź — 260.000 ał., Śo- 
snowiac — 130000 zi, Bialystok — 
34,000 zł., Oswięcim — 30.000 zł, 
Częstochowa = 23000 zł. i Wilno—= 
23.000 zł., razem 500.000 zł. 

Ministerstwo Skarbu poniesie 40 
proc. kosztów tej akcji dla bezrobot* 
nych, którzy nie otrzymują zasiłków 
i 25 proc. dla tych, którzy otrzymu- 
ją zasiłki. Resztę kosztów poniosą 
samorządy miejscowe, przyczem od 
bezrobotnych, którzy otrzymują za: 
siłki samorządy będą mogły sciągać 
jedoa trzecią część wartości 2 podat- 
ków.   | Zarządu, 5) omówienie składek mie: 
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staranlia w sprawie okazania ewentu- 
alnej pomocy węglowej wszystkim 
pozostającym bez pracy zarejestro 
wanym w P. U. P. P. (I). 

Statystyka bezrobotnych. 
W ubiegłym tygodniu t. j. od dnia 
23 ub. m. do dnia 28 ub. m. włącz 
nie na ewidencji Państwowego  U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy znajdowa- 
ło 3710 robotników bezrobotnych, z 
poerzedniego tygodnia pozostało 
3659 robotników, P. U. P. P. wysłał 
30u kandydatów do pracy z czego 
objęły pracę 3 osoby. Pozostało: 
wolnych miejsc 23, bezrobotnych na 
ewidencji urzędu 2312 osób i 323 
bezrobotnych uprawnionych do ро- 
bierania zasiłków z funduszu bezro- 
bocia. 

Bardzo znikomy odsetek umiesz- 
czonych w stosunku do skierowa- 
nych tłumaczy się chwilowym  bra- 
kiem wiadomości o wynikach per- 
traktacyj skierowanych robotników z 
pracodawcami, które Urząd otrzyma 
dopiero w następnym  tvgodniu. (I). 

— Kto poszukuje pracy. Obec- 
nie na ewidencji Państwowego Urzę* 
du Pośrednictwa Pracy notowane by- 
ły następujące osoby, które poszuku* 
ją pracy na wyjazd w kraju: 1) hut. 
ników 11; 2) ślusarzy 58; 3) kowali 
13; 4) elektromonterów 11; 5) druka- 
rzy 27; 6) stolarzy 41; 7) cieśli 34; 
8) szewców 147; 9) krawców 21; 10) 
pracowników komunikacj' 16; 1L) o- 
fiejalistów rolnych 36; 12) nauczycie- 
li 37; 13) biuralistów 218; 14) tech- 
ników 16; 15) subiektów handlowych 
47 i 16) innych 439 osób. (I) 

— Powiększenie Ilości obia- 
dów dla bezrobotnych. W ubieg: 
łym tygodniu została zwiększona 
ilość obiadów dla pracowników #- 
zycznych o 150 porcji, czyli że obec- 
nie wydaje się 650 porcji, a dla pra- 
cowników umysłowych o 25 porcji, 
"czyli obecnie wydaje się 100 porcji. 
Trzeba zaznaczyć że Delegatura Rzą- 
du wraz z magistratem m. Wilna no* 
si się z zamiarem dalszego zwiększe 
nia ilości wydawanych porcji. (!). 

ŻYCIE ROBOTNICZE 

— Praca do objęcia w Państw. 
Urz. P. Pracy. Do Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy wełynę- | 
ło zapotrzebowanie z Państwoweao 
Nadleśnictwa we Wronksch na 
robotników leśnych z własaemi na- 
rzędziami. Także huta szkiana „E, 
Dworzyński i Spėlka“ zapotrzebowa- 
ła 3-ch inwalidów wojennych w cha: 
rakterze robotników płatnych po 3; 
zł. dziennie bez mieszkania. (!). | 

RÓŻNE: 

— Nowa loterja państwowa. 2 
inicjatywy Ministerstwa Pracy I Ople- 
ki Społecznej, została obacnie zorga- 
nizowana na znacznie szerszych pod- 

    

*stawach 7:ma z kolei loterja państwe- 
wa na cele dobroczynne. 

Główna wygrana wynosi 20.000 
zł, a ogólna suma wygranych 
78.000 zł. Losy w cenie po 4y zło- 
te są do nabycia we wszystkich ko- 

——————————— I 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
W przychedni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i od 3— 

oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—]2; 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych ehorych moczopłciowych. 

„Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

200 | 

| nych nie było. 

jw powiecie 

КЕЛЕ ур К: 

ne będą wypłacone w gotówce bez 
żadnych potrąceń. 

Czysty dochód rozdzieli Minister- 
stwo Pracy i Opieki Społecznej w 
porozumieniu z Generalnym Dyrek- 
torem Loterji Państwowej w całości 
między instytucjami dobroczynnymi. 

Ciągnięcie losów odbędzie się 
dnia 22 b. m. (I). 

— Termin ciągnienia loterji 
j Weteranów 1863. Stowarzyszenie 
| Uczestników Powstania 1863 r. ni- 
niejszym podaje do wiadomości, że 
termin ciągnienia Loterji Fentowej 
Stowarzyszenia Weteranów — 1863 г. 
prreniesicny jest na dzień 25 marca 
1926 r. z przyczyny powszechnie od- 

go, które dotkliwie odbiło się na 
sprzedaży losów orez z powodu trud- 
ności technicznych, jakie powstały 
przy zamykaniu rachunków z insty: 
tucjami i osobami, które ofiarnie za- 
jęły się sprzedażą losów. 

Losy sprzedane zachowują swą 
prawomocność. Osoby, które posia: 
dają do sprzedaży losy naszej lote- 
rji, proszone są o ich spieniężenie i 
wpłacenie należności do P. K. O, 
Ne 9.737. Losy niesprzedane i nie- 
zwrócone do dnia 1-go marca 1926 
r. będą uważane za sprzedane. 

Z_PROWINCJI. 

— Wściekłe świn'e. Przed paru 
tygodniami w Drui, pow. Dziśnieńskie- 
go pies wściekły pokąsał pięć świń. 
Świń izolowano i oczekuje się przy- 
jazdu lekarza wetenarji, który ze 
względu złych dróg nie może w ża: 
den sposób dojechać. 

— Tyfus brzuszny w powiecie 
Dziśnieńskim. W powiecie Dziśnień- 
skim, a wszególności w samej Dziś- 
nie nie ma tygodnia, aby nie zano- 
towano zachorowania na tyfus brzu- 
szny. 

— Zawieszenie w czynnościach 
kierown ka sejmiku święciańskie- 
go. Kierownik sejmiku Święciańskie- 
go inżynier Jarnurszkiewicz, został 
zawieszony w czynnościach służbo- 

; wych, zastępstwo zostało powierzone 

inspektorowi samorządowemu panu 
| Przęzdębskiemu. (I) 

  
I Z POGRANICZA. 

— Spotranla Komisy) granicz- 
Zspowiedziane na 

dzień wczorajszy spotkanie się ko- 
misji granicznej Polsko Sowieckiej 

Wilejskim zostało w 
ostatniej chwili cofnięte, a to z po- 
wodu oświadczenia sowieckich przede 
stawicieli, że na dzień ten za względu 
natury służbowej przybyć nie będą 
mogli. (I) 

— W ucieczce przed odpo: 
'wiedzialnością. W dn. 27 b. m. 
Iprzez funkejonarjusėw posterunku 
w Mołodecznie zostali zatrzymani 

"dwaj osobnicy z których jeden nazwał 
się Grogulewiczem Piotrem, drugi 
zaś Stanielukiem Aleksandrem. Pod- 
<zas rewizji przy plerwszym znalezio- 
no: książeczkę wojskową na imię 

czuwanego przesilenia gospodarcze: | 

wymienieni przyznali się, iż posiada” 
jne przez nich książeczki wojskowe 
na nazw. Grogulewicza Piotra, Iwa- 
szkiewicza Nicyfora i Stanieluka Ale- 
ksandra—są sfałszowane, w rzeczy- 
wistości zaś nazywają się oni Iwa- 
szkiewicz Nicyfor ze wsi Nowe gm.“ 
Piaski pow. Kosowskiego i Kowale- 
wicz Piotr ze wsi Bastuny, powiatu 
Lidzkiego. Ponadto podeli oni, iż 
mieli zamiar uciec do Rosji, ponieważ 
są Ścigani za dzizłalność antypań- 
stwową. Na podstawie ich zeznań 
zasresztowano w hotelu 
dwuch osobników którzy się nazwali 
Chodanem Janem i Truszko Stefa: 
nem. Dochcdzenie w toku. (I) 

— Tajemnicze pożary na po- 
graniczu. W ostatnich czasach 

| uważono na pograniczu Sowieckiem 
jeały szereg pożarów, 
| których zachodzą podejrzenia, że są | 
aktami sabotażu ze strony orgeni- 
zacji komunistycznych.  Sledztwo w 
wymisnionej sprawie spoczywa 
w rękach zpecjalnego oddziału 3ej 
brygady K. O. P. (I) 

  

  

Łist do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Uprzejmie proszę Pana o umieszczenie 
na lamach pisma Pańskiego następującego 
mojego oświadczenia: W nr. 17 pisma 
„Praca” z dn. 30 lipca 1922 r., które pod- 
pisywałem jako redaktor wydawca ukazał 
się artykuł pod tytułem „Zdrajcy sprawy 
robotniczej ze Związków ulicy św. Jańskiej*. 
Artykul ten zświerał niesłuszne zarzuty I 
niewłaściwe wyrażenia pod adresem p. Mie- 
czysława Engla, Prezesa Centrali Związków 
Zawodowych w Wiinie. Ponieważ pomle- 
niony artykuł został umieszczony w pismie 
„Praca” bez „mojej wiedzy, zawarte zaś tam 
zarzuty były ibezpodstawne, niniejszem je 
odwełuję, wyrażając moje naj.łębsze ubo- 
lewanie z powodu wyrządzonej p. Mieczy- 
sławowi Engielowi przez treść | formę tego 
artykułu przykrość | krzywdy. 

Pozostaję z szacunkiem W. Bujko. 
Wilno, dnia 1 grudnia 1-25 r. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Orgja złodziejska. 29 bm. w no» 
cy ze sklepu Krec ner Chody przy Kalwa- 
ryjskiej 68, skradziono różną garderobę I 
manufakturę, wart 80 zł. 

— Trzeba było się ogiądać na 
tył wozu. 2% 
szer. 5 p. p. Leg. zameldował o skradzeniu 
mu z wozu 20 kl;. tytoniu, wa': 440 złot. 
Skradziony tytoń jest własnością »*ółdzie:- 
ni „Zjednoczenie Wojskowe”, Mickiewicza 
№ 13 

— Złodzieje w sklesiku p. Sary 
Kac. 30 bm. w nocy ze siraganu na rynku 
Kijowskim, Sary Kac, zam Piłsudskiego 11, 
skradziono przez włamanie artykuły spo- 
W l inne przedmioty, ogólnej wartości 
300 zł. 

  

jeszcze | 

Za* | 

odnośnie do | 

bm. Niedroczańsk: wincenty, * 

lekturach większych sklepów, wygra- Iwaszkiewicza Nicyfora. Przy badaniu zmarła nagle z przyczyn niewyjaśnionych 
| Zcfja Aleksiun, zam. Zawalna, d. Gordona. 
Zwłoki zabezpieczono na miejscu. 

— Czy szofer nieostrożny, czy 
przechodzień gaplowaty? 28 go li- 

.stopada na przechodzącego ulicą Kalwa- 
ryjską Stanisława Stankiewicza, zam. Sło- 

| mianka 39, najechał taksomet: N 14142, 
| prowadzony przez szofera Juljana Zwirko, 
zam Giedyminowska 5). Stankiewicza w sta- 

| nie nie zagrażającym życiu Pogotowie od- 
| wiozło do szpit św. Jakóba. Szcfera zatrzy- 

i — Zginęła 12 letnia dziewczynka. 
25 XI wyszla z domu Jadwiga Wołodźxo, lat | 

; 12, zam. Połocka 9 i dotychczas nie powró- | 
j ciła. 
j — Drozd wyfrunął i nie wraca. 
Smutne przypuszczeni:. 28.X| wyszedł 

jz domu Judel Drozd, zam. z. Sniegowy 31 
do tej pory nie wrócił. Zachodzi obawa o 
samobójstwo | 

Panie Kostecki! Zabierz pan 
| swój wóz. 27.XI nieznany osobnik pozo- 
stawił w podwórzu domu przy ul. Antokol- 
skiej 50-52 «onia z wozem, a sam udał się 
rzekomo do-slostry na Łoslówkę. Osobnik 

jten do dnia dzisiejszego nie zgłosił się. 
Przy wozie jest tablica z nazwiskiem Wła- 
dysława Kosteckiego, zam. we wsi Bezda- 
nolesie, gm. niemenczyńskiej. 

Na prowincji. 

— Śmierć wskutek pobicia. 24 XI 
we wsi Łabińce, gm. bystrzyckiej zmarł mie 
szkaniec tejże wsi, Narkowicz Bonifacy, 
wskutek pobicia go przez Szostaka Józefa. 

— wieczony pod pociągiem. 25.X1 
na 354 klm. w stronę Olkienik, obchodowy 
stróż kolejowy znalazł w stanie nieprzytom- 
nym Roszoszko Józefa, lat 18, ze Smorgoń, 
zam. ostatnio w Pruszkowie, pow. warszaw- | 
sklego Dochodzenie ustaliło, iż R. wypadł 
z pociągu | był wleczony pod wagonami | 
16 metrów. R. ma 3 rany na głowie, palec | 
z prawej ręki złamany | twarz ciężko zra- 
nioną. 

— wesołe towarzystwo kolejowe. 
Dochodzenie ustaliło, iż pociąg osobowy d. 
7.X1 najechał na przyst. Leśna na wózek 
kolejowy. który pozostawili na torze bez 
dozoru pijani robotnicy kolejowi z dozorcą 
drogowym Szuniewiczem Hieronimem. Akta 
skierowano do sędziego śl. 

— Spłorął budynek na poligonie, 
27.X1 wskutek nieostrožn. obchodzenia się 
z ogniem wybuchł pcżar w budynku poli- 
gonu ćwiczebnego D. O K. 3 w Pohulance. 
Spłonął dach I część budynku. Straty—200 
zł. Dochoczenie prowadzi żandarmerja. 

— No, nol Co się stało? Koń, skra- 

    

  

  

dzlony 2X! u Dziewieiowa Pietra, zam. we sprzedaż kupno wsi Ažukerl nie, gm. Dukszty oraz krowy, | Belgja 36 25 36.54 36,16 zaglnione 17.X1 Mieczkowsklemu Rom , zam. | Dolary 6,3) 6.82 6.78 we wsi Obale, gm. trock:ej— zostały odna: | Holandja 321,75 322,55 3095 lezione | zwrócone poszkodowanym. (I) | Londyn 35,36 38.85 38,67 
Nowy York 8,00 802 7,98 

> | Paryż 31,0 31.20 31,04 
rasa AAA 3 78 23 66 

ledeń 112, 13,03 112,47 + Teatr i muzyka. |weg 35 "30: 83,28 i Szwajcarja 154,15 154,58 _ [15377 — Teatr Polski (Lutnia). Przedsta- | Stockholm 214,20 24,74 213,66 wlenie dia inte igencji pracującej | Kopenhaga 199,30 199,80 198,80 po cenach najniższych. Dziś graną bę- | Funty ang. 25,25 25,32 25,19 azie w daiszym ciągu po cenach nejnž Franki fr. 24,43 24,49 24.37 szych od 50 gr. oryginalna rewja satyry | 5 proc. poż. konwers. 43,50 ;humeru, która zyskała ogólne uznanie i 808 proc. Poż. konwers. 71 | cleszy się olbrzymiem powodzeniem. Pro: | Poż. kolej. £8 —83—88 gram, składający sę z 3ch części—zawie- Pożyczka zł. 469,00 
jra „Noc poślubną* — Nikorow cza, obfity | Poż. dolar. 67,00 , dział koncertowy (piosenki aktuaine. mo- 

| nołogi, tańce), oraz jednoaktowa operetka 

(gicznie I z takim 

   M 274 (425) — 
Teatrze Polskim o g. 12 m. 30 po cenśch 
najniższych poranek poświęcony kompczy” 
terom włoskim I rosyjskim Udział , bio'ś* 
J. Kružanka, E Igdal, S. Benoni I R RU“ 
binsztejn. 

W programie: Boto, Don'zetti, Espos! 
to, Leoncavallo, Rossini, Verdi, Borodif+ 
Czajkowski, Glinka, Greczaninow, Krasin» 
Mussorski, Rachmaninow, Rimski-KorsakoW- 

        

Mody. 
Pokaz Paryski. 

Wszystkie zamachy fryzjerów na krót- 
kie włosy u kobtet wszystkie niezadowo- 
leria męzczyzn, pragnących mieć prawo 
wyłączności na noszenie krótkich włosów, 
dały za wygraną na wielkim pokazie fry- 
zur, który odbył się świeżo w Paryżu. 

Trzeba, żeby ci wSzyscy, którym z tych 
czy innych względów, kobiety z krótko obe= 
ciętymi włosami mniej się podobają od 
dawnych kopiet w spiętrzonych fryzurach, 
starali się pogodzić z tym faktem, że dłu- 
gle włosy na bardzo długo stały się ana= 
chronizmem I że kobiety nie dadzą sobie 
tak prędko wydrzeć tej wygodnej mody. 

Na pokazie fryzur, było kilka modeli 
z pięknymi, długimi włosami Uczesania te, 
jednak, bardzo niewiele różniły się wyglą- 
dem cd krćtko ostrzyżonej główki kobiecej, 
bowiem wszystkie prawie miały włosy cia8- 
no podwinięte ra karku, tak, że trudno 
było nawet odróżnić, czy są krótkie, czy 
długie. Niema więc w tem uczesaniu: wiel- 
kiego sensu, bo wygląda tak samo, a jest 
kłopotliwe I ciężkie przez liczne szpilki, 
które podtrzymują włosy. Mężczyzni jednak 
dali wyraz swemu zadowoleniu licznymi 
okisskami, nagradzając długie fryzury, na- 
tomiast kobiety zapretestowały tak erier- 

tumultem, że fryzjerzy 
lansujący modę długich włosów, dali za 
wygraną, nie pokazują nawet reszty przy- 
gotowanych uczesań. 

Krótkie włosy zwyciężyły więc ostatecz- 
nie i trzeba przyznać, że kunszt fryzjerski 
zrobił przez ostatni rok wielkie postępy. 
Aż dziwnem się zdaje, że można z krót- 
kich loczków robić tyle różnorodnych ucze- 
sań. Specjalnej mody na któreś ż nich nie- 
ma | każda, tak czy inaczej przystrzyžona 
czuprynka jest modna. 
— — 
— 

Giełda warszawska 
z d. 30—XI 25 r. Giełda pieniężna” 

\ 

  

  
4:/80/o listy z. T.Kred. Z. przed, 15,50—16,50 
50/0 listy z. warsz. przedw. 15,50—16,20 

— Na Sadowej to rzecz zwykła. 
Meyrholda „Mała Lu”. W wykonaniu pro- 

,gramu blorą udział: J. Kozłowska, Z. Ko 
41/2 0/0 warsz. przedwoj. 1180 

29 b. m. Dziekuński Jan, zam. w maj. Ma- 
zurkowszczyzna, pow. wołkowyskiego, gm. | 
międzyrzeckiej zameldował, że na ul Sado: 
wej skradziono mu portfel z 380 zł. gotów- 
ką, 2 weksle na 2000 zł., oraz różne doku- 
menty na jego nazwisko. 

— Samobójstwo przez powiesze- 
mie. 28 bm. odebrała sobie życie przez po* 
wieszenie Zofja Chomińska, zam. Antokol- 
ska 24 Trupa zabezp eczono, 

— Nagly zgom w cudzem miesz- 
kanlu. 28 bm. w domu przy Piisudskiego 9, 

Wiino, Wileńska 28. 

skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4, 
4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

6*/ obligacje rubl. 15 | 16 r.— 8,25 | sińska, L. Sempoliński, B. Horski, Br. Wi- 
towski Kapelmistrze: Wł. Szczepański i A. 
Wiliński, 

Prolog wygłosi B. Horski, 
W środę przedstawienie zawieszone. W 

czwartek ukaże się po raz ostałni po ce 
nach najniższych „Dolly”—Hirscha. 

W. przygotowaniu operetka: „Dzidzi” | 
aClo Cio". 

! — Poranek poświęcony kompo- 
zytorom włoskim I rosyjskim. W nie- 
dzielę 6-g0 grudnia 1925 r. odbędzie się w 

Redaktor Józef Batorowicz. 
. T TAS ONTT NORS 

Ur. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

W lecznicy A, (Wileńska 28) 
ad godz. 1—3,po poł. 
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Eliksir na loki i fale, Środek ro- 
śliany absolutnie nieszkodliwy, nie 
działający na kolor włosów, czyni 

  

TN 

  

| OBUWIE 
$ Pliśniaki obszvte skórą 

Męskie buciki -zarne chróm, 

У 

zł. 80. 

AN 

SPRZEDAJEMY 

GWARANTOWANE $ 
najnowszych fasonów. 

Męskie buciki Zamszowe z 

lakier. fabr. „Ceda' zł. 40. 

  

RCW 
Ceny wyjątkowo tanie obliczone podług kursu + 

"NE |) 
| Bi i 

© 

    

Wykaz Nr. Nr. łoterji - 
L.O.P.P. wylosowanych. 

ZEK IK KIKI ui ia 

fryzurę puszystą, włosy nie rozkrę- 
cają się nawet przy wilgotnem po- 
wietrzu. Flakon zł. 6.00. Emalja na 
twarz we wszystkich odcieniach i inne 
ostatnie nieznane kosmetyczne i hy- 
gjericzno ochronne środki dla pań. 
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{ 00104, 00358, 00526, 00552, С0561, 00734, Żądajcie katalogów, załączając zna- | 00784, 00813, 01101, 01104, 01142, 01148, czek pocztowy, Labor skrzynka po | 01242, 01777, 01864, 01956, 02133, 02137, cztowa 61. Bydgoszcz. | 02151, 02196, 02470 02492, 02528, 02579 | 3 
02618, 02865, 03153, 03248, 03414, 03503, ж 03615 03706, 03830 03939, 03978 04071 

| 04 19 04143 04149, 04278, 04279, 04235. p i | Pracownia (4424, 04437 04493 04540, 04669, 04726 Lębów Sztucznych (4787, 04929 05132, 05216. 05218, 05482 3 E Mini: Wileńska % | 05501 05663 05679, 05729. 05926, 06032, | Polskiego Zrzesze- "21. © | 06065, 06076 06295 06348, 06375 06379, | nia Lekarzy Spe м ; 8242; 06552, 06642 (6682, 06723, 06921, cjalistów. Zgubiono 946, 07115, 07146 07221 07.39, 0725 GRA GE 07317, 07338, 07460 07569, 7>93, 07688, | NINO, al, Garbarska 3, | Szeloria kece * cedzyę 07774, 07803 07926. 08030, 08215, 08390, Ši a przez P.K. U. Wilno, 08399, 08453. (8714 09075, 09236, 09248, A Lwowska Nr. 42 m. 5 09260, 09322, 09430, 09903. TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w LIKOPIIE, 

      
    

fabr. „Słoń”. Ez wagę M 
zakresie chorób: wewnę- ęskie pantofle chrom. й ® ŚĆ Męskie buczki sukien. -rar. fabr. „Ceda" . . . 25, 2 > « OGŁOSZENIE. * a M ai ваваинит ne chrom. f. „Słoń* 28, > 38 | mych: dziecięcych, ner..| „opoka "ejaraką, | droga Męskie buciki G Męskie pantofle Gemzowe R * Kupujcie obuwie Wyrobów Wiezien- 36 | "owych, koblecych aku- | go Białego, widok na gó- * towa RZ Kedac 30 czarne fabr. „Ceda“ 28, 3 a” Pny „POL ate) ais k mów. — nosa i ry, pokoje słoneczne, : RL. * : akowe obuwie wyjątkowo jest mocne, I gardła, skórnych i we- | kuchnia pierwszorzędna, ) Męskie buciki kolor. fabr. Męskie pantofle Iskierow * ceny są bardzo przystępne. Kupując * nerycznych oraz gabinet | OPleka dla młodzieży za- Ceda“ 3 fabr. „Ceda“ 35 wniona. 
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  JErcA065 w iuinału wzpślwinściętali dżsśj Gaszrewiam, Rink, kaz”, Zeligowskiege |. 

 


