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KURIE 
opłacona ryezałtem, 

   
Wilno, Piątek 4 grudnia 1925 r. 

WILEŃSKI 
Wyshodzi eodziennie próea dni poświątecznych. 
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Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

  

  

róg Garbarskiej, tcief. 82, J. Karlina, 

| wszystkie biura rokłamowe w 

firma 

  

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

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

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
Niemiscka 22, telef. 605, 
kraju i zagranicą. 

W tych dniach 

etwiera 

na całą ziemię Wileńską 

Sprzedaż detaliczna 
po cenach fabrycznych. 

Urzędom Państwowym i Komunalnym będą 
udzielane, nie doliczając żadnych procentów 

KREDYTY DŁUGOTERMINOWE. 

Bez dogmatu. 
Niedawno w pewnym gościnnym 

domu wileńskim wobec szczupłego 

grona osób został wypowiedziany refe- 

rat na temat kryzysu, jaki Polska i 

jej społeczeństwo od pewnego czasu 

przeżywa. 

Prelegent, jeden z zasłużonych 

organizatorów walk o niepodległość 

przed wojną, malując w bardzo ciem- 

nych barwach stan moralny spole- 

czeństwa polskiego, pogrążonego w 

ciemnocie, nędzy | deprawacji moral: 

nej, postawił tezę, Iž uzdrowienie 

Polski iść musi przez skupienie zdro: 

wych elementów wokoło hasła: U- 
moralnienie życta polskiego. 

Istnieje w Polsce dość ludzi uczci- 

wych i uspołecznionych, zajętych na 

„różnych odcinkach pracy organicz* 

nej", którzy połączywszy swe wysiłki, 

utworzyć mogliby niespożyte źródło 

zdrowych poczynań, w žyciu publicz+ | 

nem, zorganizować siłę moralną, o 

którą rozbićby się musiały wszelkie 

żerujące na chorem ciele Polski 

„hjeny”. 
Są ci ludzie obecnie rozbici i roz- 

strzeleni w swoich wysiłkach. Tworzą 

czasami czcigodne kapliczki — zam: , 

knięte, nie sięgające poza szczupłe 

„grono dostęp do nich mających. Po: | 
chłania każdego z nich praca na o- 

branym „odcinku“, a życie publiczne, 

państwowe idzie swoją drogą. 

Odkąd „wybuchła* Polska, potwo- 
rzyła się niezliczona ilość korytek z 
gotowem jadłem. Stanowiska, urzędy, 

misje, rangi posypały się jak z ręka: | 
wa. Pośpieszyli do nich tłumnie ci co 

mieli wolne ręce i duże apetyty. Ot- 

warło się pole dla robienia na Polsce 
geszeftów — osobistych, partyjnych 
klasowych. Życie publiczne opanowa* 
ły „kjeny*, wypatrujące gdzie i co 

można dla siebie urwać. 
Musiały i rządy w Polsce przy- 

stosować się dotej psychiki sfer „po- 

System zapuścił głęboko swe korze: | 

mie w życie Polski. Daprawacja grup , 

politycznych, a za niemi i całego, 

społeczeństwa czyni zastraszające po: į 

stępy. ‘) 

‚ Ci, którzy podnieli sztandar nie- 

podległości Polski widzą z rozpaczą 

upadek ożywiających ich w walce ; 
ideałów. 

Dość tej bierności w obliczu nie- 

bezpieczeństwa grożącego Polsce od 

wewnątrz! Zdrowe elementy społecz- 
ne muszą, nie porzucając swoich 

„odcinków pracy organicznej” 

się do oszyszczenia atmosfery życia 

publicznego. 

Środkiem dla osiągnięcia tego ce- | 
lu jest wejście tych elementów, sku» 

pionych pod wspólnem hasłem, na 

forum szerokiej działalności politycz* 

nej. 

Chwilowy brak konkretnych, po* | 
zytywnych programów działania za- | 

stąpić może narazie świadomość zła , 
„i wola jednostek, silnych indywidu- | 

"alnošci, w ogniu walki ze złem na-, 
rodzą się pozytywne programy i wy: 
reżne cele. | 

| 

  
* i 

* * 

Streszczony powyżej program jest 

jaskrawym przykładem szamotania ' 

się myśli polskiej wśród ponurej 
„rzeczywistości. Szuka ona wyjścia z 

"nizin w które wstąpiło życie polskie 
'po zakończonych wysiłkach wojen- 
nych. 

„ Program ten jest jednak pozba« 

„wiony wyreźnego hasła, które jedy: 
„nie pcha ludzi do czynu. Najsilniej- 

sza nawet indywidualność nia zastą: 
p iidel, jeżeli sama w sobie jej nie nosi, 

jeżeli jej swemi czynami nie repre- 

„zentuje. Życie społeczeństw jest, 
zmienne. Zrnienne również są ideje, | 
które ono wytwarza. | 

W r. 1914 istniało wyraźne hasło:. 

  

, demokratyzacji 

litycznie miarodajnych*. Aby zabez: | walka o niepodległość. Był to рго- 

pieczyć sobie ster rządów dla prze- | gram, którego nie trzeba bylo niko- 

prowadzenia reform skarbowych, u- | mu tłómaczyć, jeżeli ktoś go w swej 

żył p. Wł. Grabski systemu udziela- | duszy nosił. Stworzył ten program | 

pia koncesyj swoim opozycjonistom. | państwo polskie i spełnił tem swoje ! 

Taa      į į 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

(ntaw Molenia I Syn 
fabryki sukna i wyrobów kamgarnowych 
w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850 

y WILNIE przy m. Wielkiej Mr. 36 

SKŁĄD FABRYCZNY 

zzdanie. Misł też wtedy swój żywy 
symbol i ma go obecnie. 

Po 10-ciu latach stoimy przed 
nowemi zadaniami. Chodzi o włoże* 

nie w Państwo treści odpowiadającej 
tendencjom rozwojowym narodu i ca: 

łej ludzkości, o uzgodnienie i pogo" 
dzenie tych tendencyj. Jasteśmy or* 
ganizmem państwowym, zmuszonym 

do współżycia z innemi, nas otacza” 
jącemi. Pojęcie społeczności ludzi 

przetworzyło się na pojęcie społecz: 
ności narodów i państw. 

Polska nie może być skrzepem 
w organizmie Europy. Musi ona do- 

konać swej rozbudowy wewnętrznej 
i zewnętrznej w imię wyreżnych haseł 

„ zabrać i politycznych i socjalnych. Są to hasła 
podniesienia człowieka, jego wartości 

moralnych i sił twórczych, zaprzesta* 
nia mordowania się narodów i nisz* 

czenia owoców ich pracy, wreszcie 

międzynarodowej | 

socjalnej. 

Sztandar z wypisanemi na nim 
temi hasłami wzniosą ludzie dnia 

dzisiejszego lub jutrzejszego. Niema 

ich dotąd na polskim horyzoncie, 

lecz przyjść muszą. 
Testis. 

„Dqubióno złotą bransoletkę 
przęchodząc Wielką lub Zarzeczną. 

Ūprasza się zwrócić za wynagrodzeniem do я 
Biura Reklamowego St. Grabowskiego 

Garbarska 1. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 

Dziś po cenach najniższych 

po raz ostatni 

Rewja Humoia I Satyry 
Początek o godz. 8 m. 15 w. 

Jutro — premjera 

operetka Stolza 
` 

W niedzielę o g 12 m. 50 

PORANEK 
poświęcony kompozytorom włoskim 

1 rosyjskim.   

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńsklego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

ORDRE KZT GARDE SS VAN TA ROCKERZ DOBRU) WYRZEC ROTY ACOZR ZACZ GR TW PRO BZYKA DWA. 

} 

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ros na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie.   
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DOM HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY 

„ŠWIT“. 8 
ui. Mickiewicza 7. % 

POLECA 8 
tel. 8- 

ŁYŻWY i części do ich. Naczynia kuchenne i szczotki. 

PI GCN li kai x 
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Po przesileniu złotowem. 
Gwałtowny spadek dolara. 

Złoty wraca do normalnego kursu. 

Panika wśród czarno-giełdziarzy. 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy): 

Jak było do przewidzenia, nieuzasadniona zwyżka dolara zała- 
mała się i rozpoczął się gwałtowny spadek. 

Na wczorajszym rynku walutowym panowała tendencja w dal- 
szym ciągu zniżkowa. 

W Banku Polskim były ogonki, pozbywających się dolarów, 

które notowano rano po 9.50, w poł. — 8.50 i wieczorem — 800. 

Dziś spodziewany jest dalszy spadek. 
Wśród czarno-giełdziarzy i spekulantów panika. 

Baissa dolarowa w Łodzi. 

ŁÓDŹ. 3.Xil. (Pat.). Kurs dolara wczoraj wieczorem w giełdowych ob- | 
rotach wynosił 9.29. | 

Dzisiaj kurs waha się około 9, przy wybitnie zniżkowej tendencji. 
W związku z tem daje się zauważyć tutaj silny popłoch na tak zwa- 

nej czarnej giełdzie, г \ 
Według informacyj dyrekcji oddziału Banku Polskiego do godz. 11-е) ki 

oddano Bankowi 30 tysięcy dolarów. ! 
Tłum oflarujący jest w dalszym ciągu bardzo wielki. 
Są to przeważnie drobni spekulanci, posiadający po kilkanaście, lub 

kilkadziesiąt dolarów. 
W obrotach prywatnych utrzymuje się nadal tendencja zniżkowa. 
Wstrzymanie nowych i wypowiedzenie dawnych kredytów reportowych 

przez Bank Polski wywołało olbrzymie wrażenie w Łodzi i przyczyni się 
do zwiększenia podaży walut celem zebrania gotówki złotowej na spłatę 
tych kredytów, 

Prasa wiedeńska o poprawie złotego. 
WIEDEŃ. 3.XII. (Pat.). Dzienniki wiedeńskie stwierdzają dalszą popra* 

wę złotego. W porównaniu z najwyższym kursem złoty podniósł się © 
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30 proc, ъ 

Kurs zlotego w Zūrichu. 3 
ZURICH, 3.XII. (Pat.). O godz. 12-ej notowano złotego 60. jA 

i 

„Narada ministerjalna w związku 2 osta- : 
tnimi wypadkami w žyciu gospodarczem. ы 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) j 

Wczoraj odbyła się konferencja przy udziale ministrów: Raczkiewicza, й „й 
, Chądzyńskiego i Osieckiego i wojewodów — Gałeckiego i Bnińskiego w spra- ! 
wie odpowiednich rozporządzeń dla ośrodków przemysłowych w związku 

ji kryzysem gospodarczym i podwyższeniem cen artykułów pierwszej po* й 
trzeby. ы 

Kiedy powraca p. Premjer? M 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. premjer Skrzyński powraca do Warszawy z Londynu w sobotę, | 

i a Т 

Pogorszenie w stanie zdrowia' 
Wł. Reymonta. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). \ 

  

W stanie zdrowia Wł. Reymonta nastąpiło ponowne pogorszenie. 
  

  

Choroba min. Moraczewskiego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). |   Min, Moraczewski zaniemógł. Zastępuje go wice mia. Rybczyński,   z SA EYE ZYACOM aaa Ча



   

Wiadomości paliyzne. 
ч Specjalny SI 

ie. dent „Matin* w Lon y 

Neon nie notuje pogłoskę we: ; 
dług której Stresseman ; 

miałby przybyć do Paryża, sby odbyć 
rozmowy z Briandem skoro tylko; 

_ kryzys ministerjalny w Niemczech I 
będzie zakończony. ! 

Korespondent dodaje, że Briand 
zamierza doprowadzić do praktycz- 
nych wyników solidarności europej- | 
skiej, stworzonej przez pakt locar= | 

neński. 
Pakty locarneńskie zrobiłyby zda- 

niem korespondenta jeszcze lepsze 

wrażenie w Stanach Zjednoczonych, 
gdyby Francja i Niemcy zbliżyły się 

do siebie przez zawarcie układów i 

dopomogły przez przyśpieszenia spła- 
ty swych zobowiązań do zaistnienia 
między niemi dobrego porozumienia. 
W tem rynek amerykański mógłby 
być pomocny. 

Nakoniec „Le Matin* wyraża ży» 
czenie, ażeby w jaknajkrótszym cza- 
sie odbyły się bezpośrednie rozmowy 
pomiędzy dwoma mężami stanu, któ- 
rzy zdołali się zrozumieć w Locarno. 

Prezydent Coolidge 
= zgodził się na warunki 

lasiskicać konsolidacji długu ru- 
2 muńskiego,  wynoszą- 

cego 44,591 tys. dolarów. i 

2 Rusji Sowieckiej. | 

Zbliżenie 

$ 
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Z Litwy Kowienskiej. 
Min. finansów o budżecie. 

RYGA. 1.XII. (tel. wł.). Litewski min. finansów dr. Karwel zakomuni- 

kował, iż z pobudek oszczędnościowych budżet roku przyszłego będzie 

zmniejszony o 25—35 mil. litów, ogólna zaś suma budżetu nie przekroczy 

230 mil. litów. Rząd litewski opracowuje obecnie ustawą o reorganizacji 

urzędów państwowych, istnieje również projekt zmniejszenia ich liczby, 

co pociągnełoby redukcję urzędników. 
Minister wyraził zadowolenia z powodu zniesienia przez rząd łotewski 

zakazu wwozu bydła z Litwy. ` 

Powrót delegacji litewskiej z Moskwy. 

RYGA. 3XII. (tel. wł). 1 b. m. wróciła z Moskwy litewska delegacja 

handłowa na czele z Stepanowiczusem. Trzech członków delegacji z preze 

sem Dobkiewiczem na czele, udała się na kilka dni do Petersburga i wró- 

ci do Kowna później. 

Konflikt litewsko-niemiecki 
denta w Klajpedzie. 

KLAJPEDA 3.XII. (Pat). Na środowem posiedzeniu sejmiku kłajpedz 

kiego przewodniczący Kraus zakomunikował o mianowaniu nowego prezy: 

denta kłajpedzkiego w osobie Juosupejtisa, zgłaszając równocześnie wnio- 

sek o votum nieufności dla niego. в 

Wniosek został przyjąty wszystkiemi głosami niemieckiemi przeciw 
dwum głosom litewskim. 

o prezy- 

Jeden z posłów niemieckich zaznaczył, że Znany działacz litewski | 

w Kłajpedzie Jaukus otwarcie powiedział, że gdyby to od niego zależało 

WW z grupą szaulisów albo żołnierzy i rozpędził cały sejmik kłaj- 

pedzki. 
Po krótkiej dyskusji Sejm odroczył się do przyszłego wtorku. Prezy- 

dent krajowy Juosupajtis powołał do dyrektorjatu następujące osoby: Sel- 

dis, Kubilus, Stumber i dr. Kreisler. 
Litewski „Memeler“ pisze: Mianowanie nowego 

maksimum ustępliwości wobec sejmiku. 
Jeżeli Niemcy pomimo to nie zgodzą się na nowy dyrektorjat, dadzą 

dyrektorjatu oznacza 

Nr. 277 (429) 

Z ostatniej chwili. 
Tajne narady po podpisaniu traktatu. 
LONDYN. 3.XII. (Pat). W dniu wczorajszym deleguci poszczególnych 

państw, którzy znajdują się w Londynie w związku z podpisanjem ukła" 
dów locarneūskich odbyli szereg poufnych narad. 

Przebieg tych narad zachowywany jest w ścisłej tajemnicy, 
Rsdy Ministrów Skrzyński wyjeżdża dziś popołudniu z Londynu. 

Dymisja gabinetu Rzeszy. 
BERLIN. 3.XI1, (Pat), Według doniesień pism, gabinet poda się prawdo- 

podobnie w sobotę do dymisji. 

„Rokowania polsko-niemieckie w spra- 
wie likwidacji niemieckiego mienia w 

Polsce. 
WARSZAWA. 3.Xil. (Pat.) Rokowania polsko-niemieckie w sprawie 

artykułu 297 Traktatu Wersalskiego (Likwidacja misenła niemieckiego w 
Polsce) rozpoczęte w, Warszawia dnia 24 listopada b. r. po odbyciu dwuch 
konferencyj obu delegacyj oraz szeregu narad przedstawicieli obu rządów 
będą dalej prowadzone w Berlinie począwszy od dnia 16 b. m. 

Uriop Chamberlaina. Cziczerin w ślad za 
Chamberlainem. 

LONDYN. 3.XII. (Pat.) Chamberlain bezpośrednio po ukończeniu siód: 
mej sesji Rady Ligi Narodów wyjeżdża na odpoczynek do Włoch. Urlop 
jego trwać będzie miesiąc. Równocześnie donoszą, że Cziczerin z końcem 
grudnia lub z początkiem stycznia uda się na pewien czas do Włoch. 

„Honorowy konsulat polski w Wenecji. 
į WENECJA. 3XII. (Pat). W rocznicę powstania listopadowego otwarto 
| tu honorowy konsulat polski, którego kierownikiem jest Ferrucio de Lup- 
peis, zaszczytnie znany z działalności dla Polski udekorowany Krzyżem 

K i 

Prezes 

  
Całkowita rehabilitacja Troc- / tem tylko dowód, że nie chodzi im o współpracę, lecz tylko o obstrukcję Kawzlerskim „Polonia Restituta”. 

_ — klego. | 
MOSKWA, 30.X! (telegr. wł.). Już 

oddawna można było przewidywać, 

że wrócą dla Trockiego znowu czasy 
minionej świetności: pogodzenie się 

z przywódcami centralnej partji ko- 
munistycznej, wysokie stanowisko etc. 
1 sprawdziło się. 

Na konferencji kaukaskiej komu: | 

nistycznej partji w Rostowie nad Do:' 

nem, były przeciwnik Trockiego — 

Kamieniew, oficjalnie zakomunikowzł, ; 
że obecnie niema żadnych nieporo- | 

zumień między Trockim i członkami | 

C. K. Trocki energicznie pracuje w! 
„politbiurze“. į 

Następnie Kamieniew zapowie: ; 

dział, że będzie głosował za wybra-; 
niem Trockiego do Centralnego Ko- i 
mitetu Partji. 

Porozumienie to było poprzedzo- | 

ne dłuższymi pertraktacjami Trockie- | 
go z jego antagonistami. 

Najbardziej wpływowym zwolen-; į 
nikieru Trockiego jest Dzierżyński. | 

| AMLARACYCZORZA Gitas | UTE RĄERNACIY "COS DAWACZAZFWUSA 

1 gn. Mikołaj niedaleko 
Rodzice, kupujcie podarki dzieciom 

tylko w firmach ogłaszających się w 

„kujee Wileńskim. 
Ogłoszenia przyjmuje | 

Ritro Reklamowe, Garbarska 1. 1 
    

i sabotaž. 
Odpowiedzialność za skutki spadnie wobec tego wyłącznie na Niemców, 

z, 

Debaty francuskiej Izby Deputowanych 
nad sanacją finansów. 

Uchwalenie projektu rządowego. 

PARYŻ, 3.XII (Pat). Izba prowadziła obrady do popołudnia i przyjęła 

245 głosemi przeciwko 239 art. 4 projektu rządowego, dotyczący awansu 

Bsnku Francuskiego dla Skarbu Państwa. 
Przed przystąpieniem do głosowania nad całością projektu rządowego 

przemawiał Briand omawiając obecną sytuację w parlamencie i kraju. 
Rząd przedstawi jaknajrychlej projekty uzdrowienia finansowego 

i spodziewa się, że wobec nich ucichną walki między stronnictwami. 

Wśród głośnych oklasków Briand w następujący sposób zakończył 
swoje przemówienie: 

„Ponad waszemi głowami zwracam się do kraju i wzywam go, aby 

miał zaufanie do siebie, do swych przedstawicieli i do rządu. 

Niedałeki jest dziań, gdy będziesz mógł, mój kraju, pracować w zu: ; 

pełnem bezpieczeństwie i osiągnąć pomyślny rozwój”. 

W imieniu opozycji deputowany Bokanowski oświadcza, że on i jego 

przyjaciele nie mogą usłuchać wezwania Brianda lecz gotowi są jutro 

uczynić gest wiodący do uspokojenia, byleby Briand nie uciekał się do 

pogróżek, jak to czyniono za poprzednich rządów. Wówczas większość 

rządowa zamiast sześciu uzyska 200 głosów. 
Całość projsktu rządowego uchwalono 257 przeciwko 229. 

Grupa Polsko-Francuskiej Przyjaźni. 
(Od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Paryża donoszą, że z inicjatywy parlamentarzystów francuskich, 
którzy w swoim czasie zwiedzili Polskę, utworzona została grupa Polsko: 

Francuskiej Przyjaźni. : a 
Należy do niej 130 deputowanych i 130 senatorów. 

PA ZKAZAŁOZJACIEWI WRARZDAJ OSIADA TITAN T SIT RS TSC CT EAT NN LAT KTS WYŁAZI, KBAORA 

Czytajcie „Kurjer Wilenski“. 

| Otwarcia dokonał konsul z Triestu w obecności pzredstawicieli władz 
i kolonii polskiej. 

"Z przesilenia rządowego w Czechosłowacji. 
į Min. Schrameck tworzy gabinet. 
j PRAGA. 3.XII. (Pat.) Podjęte wczoraj przez ministra 
kowania w sprawie utworzenia nowego rządu są prowadzone dalej i praw- 
dopodobnie dziś zostaną ukończone. 

i Grecja płaci odszkodowania. 

' Wyrok Ligi Narodów. 

PARYZ, 3.Xil (Pat). Komisja śledcza Ligi Narodów wydała orzeczenie 
na mocy którego Grecja ma zapłacić Bułgarji 20 miljonów lewów tytułem 

| odszkodowania. 
3 

| Primo de Rivera ustępuje? 

į 

į MADRYT. 3,XII. (Pat). Primo de Riwera oznajmił przedstawicielom 
prasy, że obecnie przygotowuje mające niebawem nastąpić przekazanie 
włądzy innej osobistości. 

' Redukcja wojsk okupacyjnych. 
} PARYŽ, 3.XII. (Pat.). „Le Jurnal* donosi, że liczba wojsk okupacyj- 
nych ma być zredukowana. — Wojsk belgijskich do 10 tysięcy, wojsk an- 

| gielskich do 3 tysięcy i wojsk francuskich do 50 tysięcy. 

CE Z Z a НОИНО НЕНЕ ОАНЕНООНННННОУОЕррОЯ_ : = 

Z okazji narodowego święta belgijskiego. 
t 
! (Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

Z okazji święta narodowego belgijskiego, nastąpiła wymiana serdecz- 

nych depesz pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a królem 
belgijskim Albertem. ‘ 

Z 
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Listy z Paryža. 
Paryž w listopadzie 1925. 

Miasto pracy. 

W Polscė Paryż znany jest, jako 
miasto zabawy. O jego pracowitości 
daleko mniej się słyszy. A przecież, 
jeżeli stolica Francji umie tak cu- 
downie się bawić; jeżeli posiada naj- 
przedniejsze i niezliczone w swej 
rozmaitości Instytucje rozrywkowe — 

to właśnie jest następstwem sumien- 

A nadmienimy, że kelner ów jest, 
wprawdzie poufały, ale zawsze uprzej- 
my, uśmiechnięty, usłużny; że żad- 
nych różnie między gośćmi nie robi. 
Dodajmy także i to, że restaurator 
najczęściej nie poprzestaje na doglą- 
daniu obsługi, ale gdy widzi, że w 
któremś miejscu  szwankvje one 
wskutek nadmiaru gości — sam po- 
maga pracownikowi, sam podaje, a 
czyni to również „na wesoło”, sypiąc 
nieraz uprzejmemi konceptami. 

W świąta, kto chce, ma sklep ot- 

warty, kto chce, zamknięty: do próż- 
nowania policja nikogo nie zmusza. 

smołą. Po kilku dniach mamy bruk 

gładki, równy, jak posadzka. 
A przytem to tempo pracy! To 

nieodrywanie się od niej ani na 

chwilę, to skupienie robotnikal 
Gdy sobie przypominam, jak się 

to wykonywa u nas—już nie mówię 

o Wilnte, ale w Warszawie — nie 

znajduję innego określenia, jak grze- 

banina. 
Tu się dopiero widzi,. że Wilno 

żadnego wogóle tempa pracy nie 
ma. Pracownik wileński, w porówna- 

niu z paryskim, jest to sobie próż- 

niaczyna, udający chwilami, że ma 

to barwne, fantastyczne, 
| wane, ukwiecone... i 
| Oprócz szeregu karuzel, rozmaite i 
„młyny djabelskie, elektryczne auto- 
„ mobile, ruletki, panoramy... 
| Gwar, śmiechy, orkiestrjony — 
„ ruch. 
| Tak bawi się pospólstwo, które 
jtłoczy się również do kinematogra- 
„,fów i testrzyków. 
j Odwiedziłem kilkanaście teatrów 
najrozmaitszego stopnia. Nie widzia- 

'łem tu ani razu tandetnej roboty. 
| Nawet w teatrzykach najpopularniej. 
„szych sprawność aktorska bez zarzu- 

uwstążko- panować tak drobiazgowo, że wszel- 
ka sztuczność zanika. Mimo nader 
starannej dykcji (jakiej się w życiu 
powszedniem nie słyszy), mimo pew- 
nego konwencjonalnego deklamator- 
stwa na scenie — każda postać tu 
żyje i bierze widza swą psychologicz* 
ną prawdą. 

Dzięki tej świetnej robocie aktor- 
skiej, nawet rzeczy słabe, literackie 
efemerydy przez długi czas nieraz 
pie schodzą z afisza. 

Jest to w Paryżu tem bardziej 
możliwe, że tu publiczność chodzi do 
teatru nie tylko dla poznania dane- 

Schramcka ro- | 

  

jakieś zajęcie. Odnosi się to zarówno | Świąt zaś w szkołsch jest conajmniej |tu. W rozmaitych „Casino“ czy to] go utworu (ten można sobie prze- 

   

    

   

    

   
   

      

   

    

   

    

   

   
      

mości i dzielności przeciętnego pra- 
 cownika tutejszego. 

Mówił mi pewien robotnik polski 
(tokarz w metalu), że kiedy do Pa: 
ryża przyjechał, a był już wtedy rze-| 
mieślnikiem wykwalifikowanym, mu- 
siał używać 2—3 razy więcej czasu, 
niż jego kolega francuski na wyko- 
nanie tej samej roboty. Dopiero po" 
znawszy tutejsże metody pracy, na- 
 uczywszy się używać różnych niezna- 
mych w Polste narzędzi, potrafił spro- 

| stać miejscowym wymaganiom. 
Mieszkań obecnie w pobliżu bul- 

Avaru St. Germain, ktėry właściwie 
„est przebrusowywany. Zatrzymuję 

się nieraz | podziwiam solidność tej 
/ roboty I pilność jej wykonawców. Po 
zrzuceniu starych kostek drewnianych 
(a te stare są w stanie lepszym, niż 
warszawskie nowe), parowe łomy 
rozwelają grubą warstwę betonu. Po- 
em przyiządzany jest na miejscu no: 
wy beton, w stanie półpłynnym pra- | 
t any  «lektrycznemi stemplami; | 

szcie, bo wyschnięciu tego pod- 

Kied 
Au 

do pracowników mięśni, jak i umy- 

słu. 
(Uwaga w nawiasie: Żaden kon- 

sulat w Paryżu nia ma tylu urzędni- 

ków, co konsulat polski, a w żadnym 

interesanci nie wyczekują tak długo 

na ich załatwienie). 
Gdyby polskiemu kelnerowi po- 

kazzć, jak pracuje kolega jego w re- 

stauracji paryskiej—z pewnością prze* 

raziłby się. Kelner paryski nie ma 

już nic z fagasa. Jest to robotnik w 

ścisłem znaczeniu tego słowa. Kwa- 

lifikacje jego są wprost zdumiewają- 

ce. Wyobraźcie sobie ogromną salę, 

w pawnych godzinach (od 11 do 2 i 
ed 5 do 8) szczelnie zapełnioną pu- 

trzy razy mniej, niż u nas. 

Za to każdy paryski „fajerant" 
jest świętem. Każda niedziela, każdy 
dzień tradycyjny napełoła kieszenie 
przedsiębiorców rozrywkowych z 
Montmartru i kasy teatrów, teatrzy- 
ków, kubaretów, music-halistów i t. p.   Zabawa kipi. 

| Pyszna jest, bo z jednej strony 
|paryżanin. umie wymagać, by go 
j dobrze obsługiwano, z drugiej — 
pracownik, zaspakający potrzebę roz- 
irywki, jest takim samym dobrym i 
sumiennym robotnikiem, jak każdy 

(inny. Tu niema tandety. 
Najbiedniejszy, najskromniejszy 

blicznością. Każdy kelner ma do ob-jczłaczyna nie zadowolłby się karu- 

służenia przynajmniej 25 osób — i to 

do obsłużenia szybkiego. Każdy gość 

rzuca mu nazwę wybranej potrawy, 
kelner znika i niebawem zjawia się 

z kilkunastoma talerzami, nieslonemi 
bez tacy. Wprost ekwilibrystykal Z 
talerzami temi kelaer często biegnie 
po krętych schodach. Prawie się przy- 
tern nie zdarza, by podał komu nie   u, zalewa się go czemś w rodza- 

sfalitu i dopiero potem starannie 
czarne kostki, pokryte 

to, czego dany gość żądał. Specjalnie 
wyrobiona pamięć. 

те!а, jaką mu dają przedsiębiorcy z 
Łukiszek, Karuzele z bulwarów Cli- 
chy czy Rochechourt poruszają ma- 
szyny parowe. Kręcą się tu krowy o 
złoconych rogach, ryby najrozmait- 
szych kształtów i inne najwymy- 
ślniejsze zwierzaki. Kto nie chce 
wierzchowca, pcha się do kadzi, któ- 
ra w czasie jazdy wiruje w dotatku 
dokoła własnej osi, albo też unosi 
się do góry i opuszcza, А wszystko 

\ 

na Montparnassie, czy na Faubourg 
St. Martin widownie pełne robotni- 

(ków, sklepikarzy... Na scenie jakieś 
aktualności, wygadywane przez pół: 
aktorów-półklownów. Koncepty czę' 
sto bardzo płaskie, ryki publiczności 
bardzo głośne. Fle każda rola opa: 

„nowana, w każdym teatrzyku jakiś 
faworyt publiczności o wyraźnym, 
choć zapędzonym na ubocze, ta-| 
leńcie. 

Kto im te sztuczydła pisze?... Bóg 
raczy wiedzieć. Prawdopodobnie ja- 
cyś poeci zapoznani, mniej zręczni: 
życiowo, jąkieś bulwarowe sławy, o 
których już głucho w sąsiedniem qu- 
artier. 

Co się tyczy teatrów renomowa* 
nych — tych, o których codzień 
„Stoi w gazetach”; które zna — przy- 
najmniej za słyszenia — cała szy- 
kowna Europa i Ameryka — to po- 
równywać je z naszemi byłoby nie- 
sprawiedliwością. Dość powiedzieć, 
że teatry paryskie wystawiają prze 
ważnie 2 sztuki na rok. Sztuka, idą* 
ca kwartał — to fiasko. Aktor, przy- 
gotowujący się 6 miesięcy i 6 mie- 
sięcy grający jedną rolę, może ją o" * 

  

  

czyteć), ale przedewszystkiem dla — 
teatru, t. j. dla podziwiania aktor- 
skiego I rezyserskiego wirtuozostwa. 
Publiczność zna się na niem i oce: 
nia, Nigdy nie zapomnę, jak przed 
20-tu laty bywałem na występach 
Sary Bernhardt. Jej starczego, skrze- 
czącego głosu, jej wyglądu nasza pu- 
bliczność nie zniosłaby, zwłaszcza 
gdy wielka artystka występowała w 
rolach młodych dziewcząt. Widz nie 
mógł mieć złudzenia. Paryżanin jed- 

|nmak umiał nie słyszeć wad głosu i 
nie widzieć wad powierzchności: u- 
miał doszukiwać się tonów subtelne- 
go odczuwania charakteru danej po* 
staci w danej sytuacji. 

Ale teatr paryski tego uczy. Uczy 
przedewszystkiem swoich krytyków 
dziennikarskich, którzy ze sztuką za- 
poznają się przed prernjerą i wtajem- 
niczani bywają w bieg prac przygo” 
towawczych. 

Wogóle nauka wszystkiego jest 
w tem mieście niebywale udostęp- 
niona, zdemokratyzowana. 

Ale o tem w następnym liście. 

Benedykt Hertz, 
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STRZĘPKI. 

Plantacje monarchiczne. 

Jak się dowiadujemy ze „Slowa“ co 

dzień powstają w Polsce nowe kółka mo- 

narchiczne. 
Członkiem może być každy, kto mo- 

cen jest nakreślić sobie kółko na czole, 

który to znak jest podobno tajemnym zna- 

klem rozpoznawczym adeptów tej potężnej 

organizacji, 

Od jednego z wtajemniczonych za ce- 

nę portretu króla Cwieka z jego autentycz* 

nym podpisem, dowiedzieliśmy się że o- 

becnie głównem zadaniem jest obsadzenie 

wszystkich stanowisk na przyszłym dworze 

przez duże D). Nie jest to bynajmniej po 

Jązieł tak, praktykowany w państwach de- 

mokratycznych jeno podział klamek. 

Specjalna komisja opracowuje projekty 

liberji królewskich, które swem bogactwem 

i świetnością powinny zaimponować ciem- 

nemu, obdartemu motłochowi. 

W najbliższych dniach udaje się do 

Afryki specjalna naukowa ekspedycja, któ- 

ra zajmie się drobiazgowem badaniem 

tamtejszych zwyczejów królewskich, gdyż 

jak wiadomo Afryka jest iedyną częścią 

świata, gdzie idea monarchji absclutnej do- 

trwała do dzisiaj w swej nieskażonej przez 

herezje demokratyczne formie. Śwladczy o 

tem ogromna ilość królestw murzyńskich. 

Ponadto ekspedycja ta urządzi wielkie 
polowanie na strusie, celem dostarczenia 

piór na kapelusze przyszłych dygnitarzy 

dworu. 

Polska może być spokejna o swą przysz- 

łość... 
Kuba. 

p) 

    

LYtiŁ QOSDOdATCZE. 
Zrzeszenia gospodarcze o o: 

becnej sytuacji państwa. 

Wszystkie poważniejsze zrzesze- 
nia gosoodercze w Polsce przedłoży” 
ły p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
memorjał, w którym przedstawiają 
obecną sytuację państwa. Między 
innemi czytamy tam: 

„Życie gospodarcze Rzeczypospo- 
litej zamiera z dniem każdym, z ka: 
ždą godziną. Bezrobocie w przemy: 
śle wciąż rośnie i przekroczyło |už 

cyfrę 213.000 robotników, tj. 30 pro- 
cent liczby pracujących obecnie w 

przemyśle. Cyfra nie spotykana już 
nigdzie w Zachodniej Europie. Ci, 
ktorzy pracują, częstokroć są zalęci 
tylko pięć, cztery, trzy dni w tygod- 
nlu. W rezultacie na sześciu robot: 
ników zatrudnionych, czterech jest 
bezczynnych, których Państwo, tj. ci, 
co pracują, muszą żywić. Ten stosu- 
nek z dniem każdym na gorsze się 
zmienia. Rychło okaże się, ża mniej. 
szość będzię musiała karmić wigk“ 
szosć. Te zadaniu nikt już nie 
sprosta. 

Przemysł ustaje, bo niema komu 
sprzedawać. Urodzaj dopisał, ale 
brak środków obrotowych uniemož. 
liwił jego realizację. Drobny rolnik, 
ten niezmiernie istotny czynnik po- 
jemności rynku na wytwory przemy- 
słowe niema za co kupować. Więk- 
Sza własność ziemska, która ugina 
się pod ciężarem wysokiej stopy 
procentowej krótkoterminowych zo: 
bowiązań, tembardziej nie wchodzi 
w grę w konsumpcji wytworów prze 
mysłu. Robotnik w obecnym stanie 
zamierającego życia przemysłowego 
również przestał być kosumentem. 
Urzędnik przestał kupować. Warsz- 
taty rzemieślnicze dzielą los prze- 
mysłu i kurczą się gwałtownie. Har- 
del, dla którego kapitał obrotowy z 
samej istoty operacyj handlowych 
największą odgrywał zawsze rolę, 
nigdy nie był w tak ciężkiej, jak o- 
becnie sytuacji. Banki musiały za- 
niechać operacyj czynnych i zaled- 
wie mogą wywiązać się w terminie 
ze swoich zobowiązań wobec wkład- 
ców. 

Wszystkie zaś bez wyjątku siły 
wytwórcze kraju pod nadmiernymi 
ciężarami budżetu państwowego, 
budżetów samorządowych i šwiad- 
czeń socjalnych zostały wyczerpane 
do ostatnich granic, a zanik wsku- 
tek niedawnej inflacji kapitałów o 
brotowych i niezmiernie wysoka sto- 
pa procentowa kapitałów wypoży- 
czonych, prowadzi stopniowo i nie- 
uchronnie do likwidacji nawet najle- 
piej zorganizowanych placówek go: 
spodarczych, bo na tak wysoką sto- 
pę procentową nikt nie jest w sta 
nie zarobić. Fala protestów dezorga- 
nizuje system kredytu i zaufanie, 
podwaliny obrotu gospodarczego. 

Nieopatrzna polityka celna, która 
w' toku ubiegłym otworzyła szeroko 
drzwi dla wytworów przemysłów ob 
cych, a nie stworzyła warunków dla 
potanienia produkcji krajowej, przy 
spieszyła proces odpływu walut szlee 
chetnych z Banku Polskiego i spo- 
wodowała załamanie się złotego, zaś 
to załamanie wywołało natych- 
miastowy i automatyczny odpływ z 
banków oszcędności w postaci wkła 

Jeżeli w tak katastrofalny spo* : 

sób załamało się w Polsce całe ży- 

cie gospodarcze, to jedyny ratunek ; 

w otrzeźwieniu ogólnem, w zdaniu | 
sobie przęz wszystkie warstwy Spra- ; 
wy z grozy pcłożenia, w zrobieniu | 
przez każdego z samym sobą  ra- | 
chunku sumienia i w ratowaniu się, 
viribus unitis, wspólnemi 
pod ciężkiej opresji. 

Właściciele, czy kierownicy war: | 
sztatów wytwórczych, 
warsztat rolniczy, przemysłowy, fi- 
nansowy, handlowy, czy rzemieślni« 
czy, powinni się zdobyć na najwięk» 
szy wysiłek organizacyjny, na skon- 
trolowanie w całokształcie i we wszy- 
stkich szczegółach swego przedsię 

siłami z! 

czy to będzie ; 

"Samobójstwo żony 
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baltyckich. 
Kwestja tworzenia rządu w Lotwie. 
RYGA. 3.XII. (Pat). Dzienniki przewidują, że stronnictwa centrum od- 

mówią ostatecznie w dniu dzisiejszym udziału w rządzie prawicowym. 
Widoki stworzenia koalicji lewicowej są jeszcze bardzo niepewne, 

zważywszy, że socjaliści razem ze stronnictwami centrum rozporządzają 49 

| mandatami na ogólną liczbę 100. Utworzenie większości zależy od popąr- 

cia ze strony mniejszości narodowych. 

tragicznie zmarłego 
min. Meyerowicza. 

RYGA. 3.XIl. (Pat). Pani Krysty 
ministrze spraw zagranicznych, który 

na Mayerowicz, wdowa po łotewskim 
przed paru miesiącami poniósł śmierć 

biorstwa, uproszczenie i przystoso- |od wypadku samochodowego, popełniła dzisiejszej nocy samobójstwo. 

runków, podniesienie wydajności 
pracy, wprowadzenie rozumnych o- 
szczędności wszędzie gdzie to jest 
możliwe. 

albowiem  žycie womany urząd, 

wszystkich warstw naszego narodu 
ugina się pod ciężarem nieodpowie. 
dzialnego traktowania przez nasze 
urzędy swoich obowiązków. 

Robotnicy, czy pracujący w przed- 
siębiorstwach przemysłowych, czy w 
warsztatach rzemieślniczych, powinni 
zrozumieć, że zubożały kraj, jakim 
jest Polska, nie może mieć najkrót- 
szego w człym świecie dnia robo- 
czego, największej liczby świąt, naj- 
dłuższych płatnych urlopów w ciągu 
roku, najwięcej  skomplikawanego 
systemu ubezpieczeń socjalnych, o” 
bejmującego największą liczbą lud- 
ności, a w szczególności obycnego 
systemu Kas Chorych, stanowiących 
ociężałą machinę biurokratyczną, da” 
leką od szybkiej sprawnej i bez stra- 
ty czasu dla robotnika, czy urzędni- 
ka pomocy lekarskiej. 

Całe społeczeństwo musi przejąć 
się myślą że nie od Państwa, nie 
od partyj politycznych ma czekać 
ratunku, tylko od samego  siebie, 
Musi się organizować samo dla wy- 
twórczej pracy. Szczytem działalnoś- 
ci pro publico bono nie jest działal- 
ność polityczna, które tak często 
schodzi na manowce i staje się za- 
przeczeniem dobra publicznego, lecz 
działalność społeczna mająca za za- 
danie organizowanie społeczeństwa 
dla celów wytwórczych i do celów 
twórczych, nauczanie drobnego rol: 
nika, rzemieślnika, kupca, robotnika, 
jak meją pracować na ojczystym za- 
gonie, lub w swoim warsztacie pra: 
cy, jak mają się umiejętnie  zrze- 
szać dla ulepszenia | ułatwienia 
produkcji, jak mają się stać takiem 
społeczeństwem,  jakiem jest np. 
znakomicie zorganizowane — зро!е 
czeńsłwo czechosłowackie, holender 

skie, czy duńskie*, , 
Ocena sytuacji nie jest byna|- 

mniej przejaskrawioną. Odpowiada 
ona istotnemu stanowi rzeczy. 

Naogół zawarta w mermnorjale kry 
tyka życia gospodarczego jest trafna. 

Mielibyšmy tyiko zastrzeżenia od- 
nośnie ustępu, traktującego o socjal- 
nych zdobyczach warstw pracujących, 
jakkolwiek zapewniał nas niedawno 
temu wybitny działacz robotniczy z 
obozu socjalistycznego, że istotnie 
ubezpieczenia socjalne zostały wpro- 
wadzone w Polsce w nader szybkim 
tempie i że zbyt obciążają naszą pro- 
dukcję. 

Na czoło spraw gospodarczych 
wysuwa się zagadnienie organizacji 
pracy, domagające się radykalnej na- 
prawy. 

Pod tym względem mamy do za- 
notowania fakt niezmiernie dodatni 
w życiu gospodarczem naszego kraju. 
Mowa o zrzeszeniu się wszystkich 
zakładów gałęzi tekturowej w Wilen 
szczyźnie w jedno towarzystwo p. n. 
„Tektura”. We wczorajszym numerze 
naszego pisma zamieściliśmy wyczer 
pujące szczegóły w tej sprawie. Tego 
rodzaju zrzeszenia czynią daaą gałęź 
produkcji zdolną do konkurowania 
na rynku światowym i leżą w inte 
resie zarówno kapitzłu jak i warstw 
pracujących. Žyczyč by tylko należa 
ło, ażeby za przykładem przemysłu 
tekturowego, poszły inne  galęzie 
produkcji w naszym kraju. 
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kraju i zagranicy. 
2 całej Polski. 

Delegaci Poiskiej Konfederacji 
Pracowników Umysłowych u 
Ministra Pracy i Opieki Spo- 

łecznej. 

Delegacja Polskiej Konfederacji 
Pracowników Ulmysłowych przyjęta 
została dn. 26 b. m. przez p. Mini- 
stra Pracy i Opieki Śpoł.' 

Delegacja przedstawiła Ministrowi 

  

  dów terminowych I bezterminowych. 

wanie organizacji do obecnych wa- | 

| Opłakany stan szkolnictwa na Łotwie. 

i ściowych, 
fsłusznie nominację p. Moskalewskie- 

RYGA, 3XII (tel. wł.). Na ostat- 
niem posiedzeniu sejmowej komisji 

Urzędnicy państwowi i samorzą: | Oświatowej, wystąpił z referatem p. 
dowi powinni przejąć się zasadą naj- | 
wyższej odpowiedzialności za spra- | @и szkolnego. Zdaniem referenta — 

Lepińsz, dyrektor nejwyższego zarzą: 

najgorzej są prowadzone Średnie za 

wszystkich bez wyjątku obywateli, | kłady naukowe, gdyż profesorowie, 

Program zjednoczenia narodowego. 
RYGA, 3XIi (tel, wł.). Zjednocze- ; 

nie narodowe, któremu z kolei p. 
prezydent powierzył misję utworzenia 
rządu, zwróciło się przedewszystkiem 
do zw. chłopskiego, przedstawiając 
jednocześnie swój program. Program 
prawicy przewiduje obronę wytwór- 
czości rolniczej, oraz popieranie prze- 
mysłu krajowego, towary zaś zagra- 
niczne, bez których ludność może się 
obejść, mają być obłożone wysokiem 
cłem. 

Następnie partje prawicowe do- 
magają się zmniejszenia budżetu, 
stopniowej likwidacji państwowych 
zakładów przemysłowych, lepszego 
wyposażenia urzędników państwowych 
jednocześnie Przeprowadzając reduk- 
cję takowych. 

Monopol lalany nie może być 
środkiem do zbilansowania budżetu 
na szkodę włościaństwa. 

Socjalne ustawogawstwo ma być 

rzenia rządu. 

oczekiwaną jest jutro. 

Prasa zajmuje się żywc—w związ 

tatniemi enuncjacjami ministra skar- 
bu, złożonemi dziennikarzom. 

Wszyscy stwierdzają jednogłośnie, 
że spadek złotego to ostrzegawcze 
memento dla tych czynników, które 
wzięły na swe barki odpowiedzial 
ność. Nie pora już na przewlekłe 
dzbaty, lękliwe omijania trudności i 
sądowania złotego Środka między 
partjam!. 

„Kurjer Łódzki” zarzuca rządowi 
słabosć i brak pozytywnego prog" 
ramu. 

Społeczeństwo oczekiwało od czynni- 
ków rządowych zapowiedzi akcji zdecy- 
dowanej, nieugiętej a natychmiastowej. 
Wszelkie ociąganie jest objawem słabo- 
ści. Tymczasem dotychczas ze strony 
rządu wtym kierunku, niestety, czynio- 
no bardzo niewiele. Exposć premjera 
jeno w rysach ogólnikowych poruszało 
sprawę kryzysu waluty I środków zarad- 
czych. Minister Skarbu, w obecnych 
stosunkach, zasadnicza oś całego gabi- 
netu, również milczał. Poza pobieżnie 
ujmującą zagadnienie deklaracją, zio- 

go do wczoraj nie padły żadne zapo- 
wiedzi konkretne, nie usłyszano żadne- 
go oświadczenia, które powiedziałoby 
uspokajająco: Jestem, czuwam, prze- 
ciwdziałam I 

To też puszczone samopas życie fl- 
nansowe płoszyło się paniką przesadną, 
a w dużej mierze nieusprawiediiwioną, 
dolar coraz bezkarniej godził miażdżą- 
cą pięścią w naszą walutę, spekulacja 
wciąż bezczelniej zaczynała żerować na 
tem pobojowisku złotem. 

Przechodząc do spraw oszczędńo: 
pismo zwalcza zupełnie 

go na komisarza oszczędnościowego. 
Otucha, która przenikała wszystkich 

po zapowiedzi p. Ministra Skarbu, zo” 
stała poderwana poważnie wiadomością, 
iż na czele wykonania tego planu osz- 
czędnościowego ma stanąć p. Moska- 

-—— 

  

ku z obecną sytuacją walutową—o0S- | 

żoną przedstawicielom prasy, z ust je: | 

|nie otrzymując dostatecznego wyna- 

grodzenia, muszą szukać innych Źró* 

deł zarobku i nie mogą poświęcić 

się wyłącznie swej pracy pedagogicz- 

nej. Większość średnich szkół łotew 

skich stoi na niższym poziomie, niż 

przedwojenne szkoły rosyjskie. 

zreorganizowane w ten sposób, aby 

nie wymagało wielkich wydatków 

państwa, 

W zakresie polityki wewnętrznej 
narodowcy zamierzają anulować usta" 

wę Kiereńskiego z r. 1917; likwidację 
( niepotrzebnych urzędów, komisyj i 

osobista odpowiedzialność urzędni- 
ków państwowych. Po rozpatrzeniu 
Programu prawicy, zw. chłopski po- 
stanowił przystąpić do pertraktacyj, 
lecz wspólnie z całym blokiem włoś- 
ciańskim, ° 

Zjednoczenie narodowe ma na- 
dzieję otrzymać 51 głosów, gdyby 
nawet zjednoczenie centrowe odmó* 
wiło poparcia. 7 głosów skrajnej pre* 
wicy, 27 blok włościański, 14 mniej- 
szości narod. i 3 posłów zjedn. cen- 
trum, którzy opuszczą swoje stron- 
nictwo.   

pz w 55 

Tamm zrzekł się. 
TALLIN. 3.XII, (tel. wł.). Dzisiaj p. Tamm oficjalnie zakomunikował 

prezesowi parlamentu Rejowi, że się zrzeka powierzonej mu misji utwo- 

P. Rej zwrócił się do członka partji agrarjuszy posła, do parlamentu 
p. Tamanta z propozycją skonstruowania gabinenu. Odpowiedź p. Temanta 

  

„Przegląd prasy. 
O zerwanie z metodą przewiekłych debat. — Widmo „moska- 

lewszczyzny”. — Amputacje budżetowe. 

lewski, który przez czas swego dotych* 
czasowego dwuletniego „urzędowania” 

į (trudno bowiem ową „oszczędnościową” 
у bezczynność jego nazwać działalnością) 

nie dokonał niczego, albo prawie ni- 
czego. Słusznie wysuwa się też obawa, 
iż wykonawca może zepsuć dzieło. 

„Ilustrowany Kurjer Codzienny” ró. 
wnież zaleca szybkie działanie. 

Sytuacja jest ciężka, ale bynajmniej 
nie rozpaczliwa. Lada dzień przyniesie 
nam pożyczkę zagraniczną, która poz- 
woli nam przetrzymać krytyczne chwile. 
Musimy jednak wytężyć wszystkie siły, 
aby pokazać zagranicy, że chcemy się 
uzdrowić | aby zapobiec zmarnowaniu 
i roztrwonieniu funduszów, które wpły- 
ną do skarbu. 

Tego nie zrobią Moskalewscy. Duch 
grabszczyzny musi zniknąć w Polsce, 
zniknąć jaknajprędzej | jaknajzupełniej. 
Nie brnijmy dalej w bagno — nie mar- 
nujmy czasu | 

„Kurjer Polski” pisze o redukcji 
budzetu, zwracając uwagę przede- 
wszystkiem na konieczność redukcji 
wydatków na kolejach i innych przed- 
siębiorstwach państwowych, 

l Tu są jeszcze bardzo poważne sumy 
do zaoszczędzenia. Ta amputacja także 

i mustałaby być dokonana—chočby na 
` ryzyko dalszego zwiększenia emigracji 

nadmiernej liczoy sił, nie mogących w 
kraju znaleźć zatrudnienia. 

Jak twierdzą różni badacze budżetu 
: i administracji państwowej, bez takich 

į wielkich, radykalnych i nader bolesnych 
pociągnięć ze wszystkich innych tytu- 
łów przy największym wysiłku, będzie= 
my mogli wyciągnąć zaledwie kilka: 
dziesiąt, może najwyżej 100 miljonów 
oszczęoności. To nas nie uratuje. 

Nie uratuje nas podobno także anl 
samo skomasowanie różnych urzędów 
pierwszej instancji w starostwach, ani 
ewentualne skasowanie szeregu szkoł 
średnich, których wartość wskutek bra- 
ku sił kwalifikowanych jest problema- 
tyczna, ani nawet skreślenie inwestycji 
peństwowych, skądinąd bardzo szkod- 
liwe, dla obrony pańsiwa groźne a dla 
niektórych gałęzi przemysłu wręcz za- 
bójcze. 

  

  

racji, reprezentującej z górą 100.000 
pracowników umysłowych, oraz zgło” 
siła wnioski w sprawie funduszu bez- 

sterstwie komisji do spraw pracowni 
„ków umysłowych. 

Pan Minister wyraził zadowolenie 
z tak szczegółowego zobrazowania 
prac Konfederacji i obiecał 
życzliwiej rozpatrzyć wnioski dele-   stan organizacyjny Polskiej Konfede- gacji, 

zrobotnych i utworzenia przy Mini-; 

jakknaje | 

7 

Z zagranicy. 
„Nie będzie pokojowej nagrody 

Nobla w r. 1925/26, 
OSLo 3.XII. (Pat). Komisja Stor- 

tingu dla nagród Nobla nie wyzna: 
czy nagrody pokoju na rok 1925/26, 

FAkuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

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

  

rad, natomiast ma być wprowadzoną | Ś 

  

KRONIKA. 
į Dziš—Piotra Chryzologo B. W.D. 

  

Piątek ; Jutro—Sabby Op., Niceta B. W. 

Wschód słońca— g. 7 m. 26 
Grudzień) Zachód „” —. 8 т. 27 

  

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

URZĘGOWA. 

— Rozporządzenie Delegatury 
Rządu przeciw spekulacji w 
związku z ostatniem wahaniem 
dolara. W związku z notowaną ostat- 
nio chwiejnością kursu walut, co wy- 
wołało nieuzasadnioną zwyżkę cen 
na artykuły pierwszej potrzeby. P. Da: 
legat Rządu wydał Panu Komiserzo* 
wi Rządu i P.P. Starostom Wileńskie= 
go Okregu Administracyjnego pole 
cenie ścisłegd” przestrzegania przepi- 
sów (stawy i Rozporządzeń o lich: 
wie i spekulacji, oraz zarządził zbada 
nie przyczyn zwyżki cen w poszcze- 
gólnych branżach. 

Osoby winne ukrywania towarów 
lub pobierania cen nadmiernych ро- 
dlegną z całą bezwzględnością naj- 
wyższemu wymiarowi kary. (zd) 

MIEJSKA. 

— Gwałtowny spadek dolara. 
Po tygodniowej stałej tendencji zwyż: 
kowej, dolar w dniu 2 bm. począł 
wałtownie spadać. 

Na Wileńskiej 
panuje panika. 

W godzinach południowych dnia 
wczorajszęgo dolar spadł do 8-miu 
złotych, a o godzinie 2 ej po połud- 

niu do 7 zł. 20 gr. (I) 
— Lichwa drożyźniana. W 

związku z chwilową zwyżką dolara, 

niektóre firmy wileńskie na własną 

rękę podniosły ceny na artykuły 

pierwszej potrzeby. 
Nader ciekawą jest rzeczą w jaki 

to też sposób zareaguje na powyższe 

Urząd do walki z lichwą i spekulacją, 

bo do tego czasu na podobne wy- 
padki reagował tylko groźbami. (I) 

Prace przygotowawcze w; 

czarnej giełdzie 

| związku z budową elektrowni z 

siłą wodną. W związku z zamiarem 

wybudowania hydroelektrowni w ro- 

ku przeszłym przez magistrat m. 

Wilna, zostały już rozpoczęte prace 

przeprowadzenia studjów siły wodnej 

rzeki Wilejki. Jako jedna z podstaw 

wymienionych studjów, prócz pomia- 

rów geoderyjnych i badania geolo- 

gicznego, powinny być przeprowa- 
dzone prace w kierunku zbadania 

ilości przepływającej wody. W tym 
celu Biuro Hydrograficzne przy Dy- 
rekcji Dróg Wodnych ustawiło na 
Wilejce w Leoniszkach wodowskaz 
według którego raz na dobę noto- 
wany jest stan wody. Jednak wobec 

tego, że wyżej Leoniszek znajdują 
się cztery czynne zakłady wodne, 
które mogą tamować wodę w ciągu 

około 2ch godzin i odnotowywa* 
nie tylko jeden raz na dobę stanu 
wody nie może dać dostatecznych 

danych dla sporządzenia bilansu 
wodnego rzeki Wilejki, który to bi- 
lans jest podstawą dla obliczeń eko* 

nomicznych hydroelektrowni, stara- 
niem Okręgowej Dyrekcji Robót Pu: 
blicznych został nadesłany Zz  Mini- 
sterstwa Robót Publicznych do B.ura 
Hydrograficznego w Wilnie limnigraf, 
przyrząd automatycznie odnotowujący | 
wahanie poziomu wód, który ma być 
ustawiony w specjalnej budce. 

Wobec tego, że koszt budowy 
wymienionej budki wynosi przeszło 
3000 zł. że ani Biuro Hydrograficz- 
ne ani Okręgowa Dyrekcja Robót 
Publicznych kredytów tych nie po+ 
siadają, przeto Okręgowa Dyrekcja 
Robót Publicznych w dniu wczoraje 
szym zwróciła się do magistratu m. 
Wilna z prośbą o wyasygnowanie 
powyższej sumy z funduszów miej- 
skich. (I) 

— Ostateczny termin stawien* 
nictwa do rejestracji. W myśl art. 
22 Ustawy o powszechnym obowiąz* 
ku służby wojskowej Magistrat m. 
Wilna niniejszem podaje do wiado- 
mości, że z dniem 31 grudnia 1925 
roku upływa termin powtó!nego sta* 
wiennictwa poborowych 1905 r. do 
rejestracji. Poborowi. którzy dotych- 
czas nie uczynili zadość powyższemu 
obowiązkowi winni przed upływem 

wyżej wskazanego terminu zgłosić się 
osobiście, z dokumeatami, stwierdza: 
jącemi tożsamość osoby, w Refera- 
cie Wojskowym Magistratu (ul. |Do* 
minikańska Nr. 2, pokój Nr. 14), pod 
rygorem kar przewidzianych w art. 
87 Ustawy, a mianowicie: Grzywny 
do 500 złotych, lub aresztu do 6 
godni, albo obu tych kar łącznie. 

— Zniesienie podatku od 
głoszeń żałobnych. Onegdaj mag 
strat m. Wilna skasował podatek 
ogłoszeń żałobnych t. j. o śmierci 
o nabożeństwach žalobnych. (I) ` 

— Występy aktorów w kinach, 
Związek inwalidów wojennych oddział 

  

   
   

  

  w Wilnie poczynił staranie u władz 
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miejscowych o uzyskania zezwolenia 

na urządzania w miejscowych Kino- 
teatrach nadprogramowych wystąpień 
aktorów. 

Przedstawienia prowadzone bedą 
pod kierownictwem specjelnego wy- 
słannika „Polzawidu“. (I). 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Kurs instruktorów samorzą- 
dowych. W najbliższym czasie roz- 
poczną się w Warszawie kursy instruk- 
torów samorządowych na które po- 
wiatowe związki osadników  wojsko- 
wych wyślą po dwóch delegetów. (I) 

— Budżety związków komunal- | 
nych na rok 1926. W celu  z0-| 
gniskowania wszelkich prac i poczy-; 
nań oszczędnościowych, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych poleciło po- 

KOGORCZYJSENE 

do 17:tu tygodni na terenach nastę- 
pujących. — W województwie Kielec- 
kiem,—w gminach powiatu Koneckie" 
go: Bliżyn, Szydłowiec i Chlewiska, 
oraz w okręgu sdministrzcyjnym Wi- 
leńskim, w m. Wilnie. (I) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Odezwa Akademickiej Brat- 
niej Pomocy USB. w sprawie 
współdziałania z ekcją spisową. 
Bratnia Pomoc Akademicka niwer- 
sytetu Stefana Batorego wydała o- 
dezwę do ogółu polskiej młodzieży 
akademickiej aby w miarę możności 
i sił popierała akcję spisową, zacfia: 
rowując o Iie możliwe bez wynagro- 
dzenia swoje usługi w spisie ludnoś- 
ci, nadmieniając, iż spis ludności jest   szczególnym województwom, by tei 

wydały odpowiednie zarządzenia dla 
umożliwienia sekcjom samorządowym į 
zbadania w jaknajkrėtszym czasie ; 
preliminarzy budżetowych związków 
komunalnych na rok 1926. 8 

Wojewodowie przytem obowiąza-| 
ni są do brania pod uwagę opinji ; 
sekcji samorządowych, wydane przez | 
nie w związku z badaniem prelimi-: 
narza budżetowego na r. 1926 oraz 
winni zasięgać opinje sekcji samo- į 
rządowych we wszystkich zasadni- ; 
czych sprawach, związanych z akcją | 
oszczędnościową. 

Sekcje te utworzono przy okrę: 
gowych komisjach oszczędnościowych 
w siedzibach lzb skarbowych. (zd) ; 

WÓJSKOWA.. 

— Pogadanki w wojsku. Oneg- 
dej władze wojskowe wydały rozkaz | 
prowadzenia dla szeregowych w od: ; 
działach stacjonowanych: w Wilnie, w 
Mowo-W.lejce pogadanek o obowiąz- I 
kach żołnierzy i pragmatyce służbo-; 
wej. (I) | 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. . 

— Stan bezrobocia. W dniu 2 
b. m. na ewidencji Państwowego U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy znejdowa- 
ło się 2438 bezrobotaych, z czego 
1834 mężczyzn i 604 kobiety. 

Trzeba zaznaczyć że bezrobocle ; 
powiększa się z każdym dniem. (I) | 

— Przedłużenie bezrobotnym: 
okresu pobierania zapomog рай- , 
stwowych. Na mocy artykułu 13 go 
ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o za- | 

przyjęcia funkcji 
wego. (zd) 

komisarza spiso- 

z POCZTY. 
  

Ministerstwa Przemysłu i Handlu w 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów została utworzona 1 
urzędowanie Komisja Dyscyplinarna. 

Komisja ta będzie rozpatrywała 
sprawy dyscyplinarne związane z wy- 
kroczeniami i przestępstwami slużbo- 
wemi poszczególnych urzędników Dy- 
rekcji Wileńskiej Poczt i Telegrafów. 

Przewodoiczącym wspomnianej Ko- 
misji Dyscyplinarnej został mianowa 
ny naczelnik oddzizłu Dyrekcji pan 
Włodzimierz Horski, zaś naczelnikiem 
dyscyplinarnym p. Zygmunt Zakow- 
ski. (zd) 

* SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

Zebranie w sprawie nowej or- 
dynacji dla gmin żydowskich. Mi 
nisterstwo wyznań religijnych i oświe- 
cenia publicznego opracowało nową 
ordynację wyborczą do żydowskiej 
gminy wyznaniowej. W związku z tem 
odbędzie się w sobotę w lokalu przy 
ul. Wileńskiej 10, zebranie dyskusyj: 
ne na którem przedstawiciele społe- 
czeństwa żydowskiego mają wypowie- 

dzieć swą opinię. (i) 

RUCH PRZEMYSŁOWY. 
Ilość zakładów przemysłowych 

w pow. wil.trockim. Na terenie 
powiatu Wileńsko-Trockiego obecnie 

akcją obywstelską, zatem každy po- | 
winien poczuwać się do obowiązku | 

i
a
 

V 
II

 
Med

ino
s 

bezpieczeriu na wypadek bezrobocia, | znajduje się 173 przedsięborstw prze- 
Ministerstwo Pracy i Opieki społecz: | mysłowych, a mianowicie: 1) wapniar: 
nej zarządziło, że dla tych bezrobot- | ni 7; 2) cegielń 10; 3) garncerń 2; 4) 
nych, którzy do dnia 50-40 września | smolarń 9; 5) młynów parowych 11; 
1925 r. włącznie wyczerpali zasiłki z' 6) gorzelń 6; 7) młynów wodnych 56; 
funduszu bezrobocia w ciągu całego | 8) wiatraków 2; 9) olejarń 3; 10) tar- 
okrasu, ustalónego w ustępie 1-szym | taków 12; 11) garbarń 10; 12) tektu- 

, skiej. 

— Komisja dyscyplinarna na | 
poczcie. Zgodnie z rozporządzeniem | 

  artykułu 13 go ustawy z dnia 18'go | rownie 4; 13) czochralń wełny 38; 14) 
lipca, przedłuża się wymieniony okres farbiarū 2 i 15) olejarū 1. (I) 

  

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Z Twa Pszczelniczego zie- 
mi Wileńskiej. W piątek, dnia 4XII 
r. b. o g. 5'tej odbędzie się zwykie 
miesięczne zebranie T-wa Pszczelni- 
czego. Ze względu na koniec roku 
dla omówienia wszelkich bolączek 
pożądanem jest jaknsjliczniejsze ze- 
branie się członków T-wa I sympaty- 
ków pszczelnictwa. 

T'wo przyjmuje wosk dla wyrobu 
węzy sztucznej w dowolnych ilościach. 
Pszczelarze, zainteresowani w otrzy* 
maniu cukru dla wiosennego podkar- 
mienia będą łaskawi zgłaszać się 
do T-wa. 

Porządek dnia: 
1) Odczytanie ostatniego proto- 

kułu, 
2) Sprawy biażące. 
3) Zapoznanie się z uchwałami I 

Wszechpolskiego Zjazdu Pszczelni- 
czego we Lwowie. 

4) Sprawa Spółdzieloi Pszczelar- 

5) Wolne wnioski. 

RÓŻNE: 

— Wypłata należności za „Vir- 
rozpoczęła | tyti Militari*. Jak się dowiadujemy 

władze skarbowe otrzymały zarzą- 
dzenie, aby w tym miesiącu 
wypłaciły kawalerom krzyżów „Virtuti 

Militeri" naležnošci zalegające 
z 1922 r. (zd) 

NADESŁANE. 

— „Św. Mikołaj". W niedzielę 
da. 6.Xil. w cukierni B. Sztralia (ul. 
Mickiewicza róg Tatarskiej), od godz. 
12 — 5-2j Aniołek iub Djabelek roz- 
dziela dzieciom piekne podarunki, 
przytem czeka wiele innych atrakcji. 
  

    

List do Redakcji. 
Szanowly Panie Redaktorze I 

Wobec wzmianki w dziale kroniki o 
strajku w lecznicy Żydowskiej „Miszmeres 
Chojlim*, umieszczonej w codziennej prasie 
wileńskiej, Zarząd Kasy Chorych komuni- 
kuje, iż podane informacje nie są zgodne 
z rzeczywistością, gdyż apteka Kasy Cho- 
rych m. Wilna lekarstw dla lecznicy „Misz- 
meres Chojlim* nie sporządzała | nie spo” 
rządzą. 

Przewodniczący Zarządu (Podpis). 

    

  

  

ILEŚ 
WYPADKI i KRADZIEŻE. : 

w Wilnie. 
— Zmarł nagle. 2 bm. zmarł nagle 

Józef Zawadzki, zam. ul. Zwierzyniecka 31, 
Zwłoki zabezpieczono. 

— Na mrozie. 2 bm. znaleziono nie- 
mowię płci męskiej, okoła 1 tygodnia, któ" 
re odesłano do Dzieciątka Jezus. 

— Tajemniczy powóz. 2 bm. przez 
nieznany powóz wojskowy została przeje- 
chana na ul. Popowskiej Mordzis Rozalja, 
zarn. Antokolska 93, która odniosła lekkie 
obrażenie cieła. 

' — Niemiłosierne poblcie po pija- 
neniu na Mitosiernejiulicy. 2 b.m. przez 
sierż. Tomkowicza Jakóba i Jezierskiego 
Ant. obydwóch pijanych przy ul. Miłosiernej 
został pobity Radoszkowicz Michał, zam.Fi- 
larecka 32 i Rajbe Zygmunt—Zarzeczna 22. 
Awanturników patrol wojskowa odprowadzi- 
ła do K. O.W. Wilno. 

— wyjęli najpierw szybę, a po- 
tem buty. W nocy z 1 na z bm. przez 
wyjętą szybę w pracowni szewskiej Wojclula 
Jana przy Zakretowej 2, skradziono obuwie, 
wart. 90 zł. 

— Złodzieje akrobaci, 2 bm. skra- 
dziono garderobę | pościel, wart. 150 złot. 
z bakonu przy ul. Stromej na szkcdę Iłży: 
cklej Marji, zam. tamże. 

— Skradziono, 
<0. 3 bm. w nocy po wyjęciu szyby w oknie 
Połoszowa Wład., zam. pizy Stolarskiej 44, 
dokonano kradzieży, śle czego i na jaką 
sumę nie ustalono. 

Na prowincji. 

— Nowa ofiara przedwczesnego 
chodzenia po lodzie. 29 bm. wskutek 
załamania się lodu utonął w jez. Okmians, 
Parangowski Piotr, lat 40, zam. w zaścianku 
Okmians, gm. Trockiej. Trupa wydobyto. 

— Ofiara niedbalstwa swolch o- 
piekunów. 28 b. m. utonęło w wiadrze, 
pozcstawione bez opieki 1-roczne dziecko 
Czechowiczów Kszim. i Jadwigi, zam. we 
wsi Nowosiołki, gm. Dołhinowskiej. (I) 
+  — Niema opału— domy na opał. 
1 bm. spalił się dom mieszk. I chiewy Lach 
Elżbiety, zam. we wsi Chnm'edziewicze, gm. 
świrskiej. Przyczyn i strat narazie nie usta- 
iono. 

— Łaźnia, ien, .. codzienna śplew- 
ka. 27 bm. podczas suszenia Inu spłonęła 
łaźnia Wiesztowta Winc., zam. we wsi Fo- 
kuwica. Jednocześnie spłonął len Chom- 
skiej Julji, zam. w maj. Pokuwice. Przyczy- 
ną pożaru, jak zwykle, nieostrožne obcho- 
dzenie stę z ogniem suszących len, Ogólne 
straty 500 zł. 
    

    

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś ukaże 

się po rez ostatni Rewja Humoru | satyry 
w wykonaniu całego zespołu Teatru Pol- 
skiego. 

\ Ceny miejsc najniższe od 50 gr. 
Jutro w sobotę wystawioną zostanie 

premjera operetki Stolza „Dzidzi“ z J. Koz- 

ale niewiadomo 

| wladamia swych członków, 

Na.277 (429) 

W programie: Donizetti, 
Leoncavallo, Rossini, Verdi, 
Glinka, Greczaninow, Krasin, 
Rachmaninow, Rimski- Korsakow. 

Ceny miejsc najniższe. 
— XX lecie T-wa „Lutnia”. Obchód 

rozpocznie Msza Sw. cejebrowana przez J. 
E. Ks. B. Bandurskiego w Bazylice Św. Sta- 
nislawa w niedzielę o g. 9 r. W wielkim 
koncercie w poniedziałek, dn. 7 bm. biorą 
udział: połączone chóry Lutni i Konserwa- 
torjum, kier. prof. B. Gawrońska —soliści— 
pp. Hendrychówna, Skowrońska i prof. Lud- 
wig, orkiestra symfoniczna -dyr. A. Wyle- 
żyński oraz dawny zespół dramatyczny T-wa 
„Lutnia". W programie: Milda—kantatam! 
tol. St. Moniuszki, Step—poemat symf. Z. 
Noskowskiego | Zagłoba Swatem—komedja 
w 1 akcie H. Sienkiewicza. Słowo wstępne 
wygłosi prof. J, Wierzyński. 

Bilety w kasie „Lutni“ od 11—1 I 3—9 
w. Ceny nie podniesione. 

— Koncert na rzecz Tow. Przeciw- 
gruźilicznego. Na prośbę T wa Pizeciw- 
gruźlicznego dnia 6.Xł1 w niedzielę r. b. o 
g. 6 pp. w gimnazjum SS. Nazaretanek zo- 
stanie powtórzony koncert „Sonety Krym- 
skie” słowa Mickiewicza muzyka Moniuszki. 
Dochód całkowity przeznacza się na rzecz 
Przychodni Poradni, przy Wileńskiem T-wie 
Przeciwgrużlicznem. 

Wejście 1 zł, dla studentów I młodzie- 
ży szkolnej 50 gr. 

Esposito, 
Czajkowski, 
Mussorski, 

    

  

  

Ze sportu. 
Z Sekcji Narciarskiej A. Z. 5. 

Zarząd Sekcji Narciarskiej Akademic- 
klego Związku Sportowego w Wilnie po- 

iż wobec roz- 
poczęcia sezonu Sekcja organizuje cwicze: 
nia dla początkujących I wycieczki. 

Zbiórki co niedzielę | święta o godz. 
10-ej w schronisku Narciarskim na przy- 
stani Wioślarskiej AZS. (Antokolska 12—za 
Więzieniem). Wszelkie zawladumienia co 
do miejsca ćwiczeń | kierunku wycieczek 
będą ogłaszane w schronisku. 

Jednocześnie powiadamia się iż Skład- 
nica Narciarska zaopatrzona we wszelki 
sprzęt narciarski, udzielająca porad w 
związku z ekwipunkiem  narclarskim — 
funkcjonuje w lokalu Związku (Bakszta 11) 
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8—9 
wiecz. Taniże zapisy na członków Sekcji. 

    

    

Giełda warszawska 

z d. 3—XiI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,75—8,60 8,62 8.58 
Londyn42,60—42,50 42,60 / 42,40 
Nowy York — jak gotówka. 
inne waluty nienotewane. 
Poż. dolar. _ 67,00—59,00—64,00 
Pożyczka zł.  653,25—575,25—624 
Poż. kolej. 85—80—85 
5 RS poż. konwers. 48,50 
50/0 listy z. wirsz. przedw. 17,25—18,50 
50/0 warsz. przedwoj. 18,25—17,75 
50/0 warszawskie złotowe 25,75—26,50 
50/0 złotowe 23,10—23,00 

  

7 lowską. Z. Kosińską, L. Sempolińskim, B 
z sądów. JA S. Brusikiewlcz i B. Witowskim | <smm 

a czele. 
Za demoralizację nieletnich. 2 Režyser—L. Sempoliūski. Kapelmistrz-- Redaktor Józef Batorowicz. 
W dniu wczorajszym przy drzwiach A. Wiliński. NAT ISDN 

zamkniętych Sąd Apelacyjny w Wilnie roz- 

lizowanie -nieletnich. 

ce więzienia, 
aresztu prewencyjnego. (|) 

Teatrze 

— Poranek poświęcony kompo- 
patrywał sprawę Felicjana Markiewicza, lat zytorom włoskim I rosyjskim. W nie- 
60, oskarżonego z art. 513 kk. za demora- dzielę s-go grudnia 1925 r. odbędzie się w 

olskim o g. 12 m. 30 po cenach 
Po dłuższych naradach Sąd Apelacyjny najniższych poranek poświęcony kompczy- 

skazał zwyrodniałego starca na 3 miesią: terom włoskim | rosyjskim. Udział blorą: 
zaliczając mu 3 miesiące J. Krużanka (śplew), E. 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
no, Wileńska 28. 

| W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 
" oczu 12—2; uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

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

- Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 
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KACZOREK i CHĘCIŃSKI 

Sp. z ogr. odp. 

LUSTRA SZYBY 
Zarząd i Składy: Warszawa, ul. Hoża 41, tel. 111-52. 

Fabryka luster: Warszawa, ul Hoża 50. 
HURT. CENY FABRYCZNE. DETAL. 
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jų 
pieśni przez Ministerjlum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

iv Wilrie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

  

ZOBRODOOODKINAGOK 

Parter 
3—4—5 pokol z alkową I kuchnią, tamże 
duży pokój o trzech oknach do wynajęcia 
za roczne. komorne. Pióromont kolo elek- 
trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- 
fon 828, albo w biurze reklamowem St. 

Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 82. 

piękność - Powab - Hygjena 
Eliksir na loki i fale, środek го- 

ślinny absolutnie nieszkodliwy, nie 
działający na kolor włosów, czyni 
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- 
gjeniczno ochronne środki dla pań, 

   

э 
3% 

Żądajcie katalogów, załączając zna- PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy” 
3 chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 
Ž ; 
^`і' Warunki najbardziej dogodne. 

, ą BEL 

|| Į Kk kak | Rutynowana OGŁOSZENIE. © anizycielka Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 

nych, Firmy „PÓL BUT” ponieważ 
takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, AGR URI towa: 

; ceny są bardzo przystępne. Kupując cji w zakresie kursu szkół 
3g obuwie frmy „POŁ-BUT” każdy S aaa 
Žr Leica 100 proc. swego kapitalu, skróconą metodą dla ob: 

| obuwie tylko gwarantowane. SZ. pi sur 
onifraterska 10, tel. 496. lać Montu- po Wiadomość ul. Montu- 
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czek pocztowy, Labor skrzynka po- 
cztowa 61. Bydgoszcz. 
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DDR JK NJ JK КОЕННЕ 

Janki pardkonne 
1 jednokonne do sprze- 
dania Obejrzeč „Murpol“ 

Mickiewicza 34, 
= 

L0UBI465 
dowód osobisty, re: 25 kę, lub 

inne dokumenty. Szukaj 

natychmiast za pośre- 

dnictwem ogłoszenia w 

    Kurjerze Wiieńskim. 

Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna: 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokóły, ode- 
zwy, podziękowania naj- 
wybitalejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

  

(PORADAIA 
Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 
cjalistów. 

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

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 

trznych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

wowych, kobiecych i aku- 
szerji, oczu, uszu, nosa 

1 gardła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro: 
światło-lecznicze. 

Poszaknją 
posady bucha terk!i lub 
biuralistki. Posińtdam 3-ch 
letnią praktykę handlową 
oraz wykształcenie śre- 

dnie. Referencje I świa- 

dectwa na żądanie. Ofer- 
ty do Biura Reklamowe 

go Garbarska 1 pod 
ANO Bie 

Ogród i sad 
wydzierżawia na dogo- 
dnych warunkach Fila- 

recka 51. J. M. 

  

  

  

lgdal (śpiew), S$. 
Benoni i R. Rublnsztejn (akompanjament). 

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

W lecznicy Litewskiej ( 
od godz. 1—3 ы   

10 pekin 10) 
Kto chce sprzedać! 
Kto chce kupić! 
Kto pracę daje! 
Kto pracy poszukuje! 
Kto co zgubił! 
Kto się chce ożenić! 
Kto chce zamąż wyjść! 
Kto kapitały lokuje! 
Kto szuka mieszkania! 
Kto odnajmuje mieszkania 

It d. 

niech poda ogłoszenie do 

ma 
osiągnięty. 

Wypożyczalnia 

Książek LOPLIE, 
Pensjonat „Paryżanka” z 
opieką lekarską, droga 
do Białego, widok na gó- 

  

Choroby uszu, gardła | nosa 

ńska 28) 

  

  
ry, pokoje słoneczne, 

kuchnia pierwszorzędna, 
opieka dla młodzieży za- 

pewniona. 

  

Szpic szczeniak 
suka 2 i pół miesięcy do 

sprzedania, dowiedzieć 

się Zarzecze Bialy zaułek 

d. 10 m. 1. 

Polska Orukarnia 
Makładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

  

  nl. Żeligowskiego I. 

ul. Zawalna 1. 
Czynna od 11 —6. 
Abonament 2 zł. 

Stale uzupełniana Lektu- 
ra szkolna. 

2 Autotaksy 
w dobrym stanie, z licz- 
nikami, koncesjami .z po- 
wodu wyjazdu do sprze- 
dania. Tamże do ustą- 
pienia garaż i mieszka- 
nie w centrum miasta. 
Wiadomość w Biurze Re- 
klamowem St. Grabo- 
wsklego Garbarska 1. 

  

  

Rutynowana 
pjanistka akompanjuje 
do wszystkich tańców. 
Dowiedzieć się Brzeg 
Antokolski 9 m. 3 

  

szki Ne 8 m. 4. 

tee w miota vaoatwisźenieh ddse Boięrwwiaa, 
MAE 2 LE           


