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Gena prenumeraty: miesięcznie mł. 3. Zagranicą zł. 6. Prepumeratę 

przyjmują: Księgzrnia W. Makowskiego, S-to + & 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Miekiawicza 5. Prenu tę | ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowsk ego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, tolef. 82, J. Karina, Niemiacka 72, telef. 605, 

| wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą. 
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CUKIERNIA Boleslawa SZTRALLA 
ul. Mickiewicza—róg Tatarsklej, tei. Nr. 4-61 

Na nadchodzące święta poleca znane ze swej dobroci różne 

WYROBY CUKIERNICZE 
Przyjmuje zamówienia. 

  

    

    

    

    

  

Łóżka angielskie fmy Konrad Jarnuszkiewicz 
i S-ka w Warszawie. 

Meble gięte f-my Thonet. 

Komplety: sypialnie, jadalnie. gabinety, kre- 
densy—szafy—biurka—stoły i t. d. 

Materace — Otomany—Kozetki—Meble klubo- 
we z własnej pracowni tapicerskiej. 

"Odpowiadamy w ciągu 1 roku za wszelkie wady 
mogące się ujawnić w zakupionych u nas meblach. 

A E МЕН Н 
sp. z ogr. odp. 

ul. Micklewicza 23, tel. 2-99. 

КОАЛ РОЙ НА ОА 
98299900 © 9000909900500 

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
wyszła z druku 

w ograniczcnej liczbie egzemplarzy monogrzfja 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

CZTERY WIEKI DRUKARSTWA ® 
W WILNIE (1525 —1925). : 

© 
08 

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

Cena 9 zł,, na papierze kredowym 13 zł. 

еоо00000000000000000000000 

WATOLINA 
czysto wełniana w najlepszym gatunku w różnych kolorach 

zł 6.80 za metr 

D./H.F. MIESZKOWSKI 
ul. A. Mickiewicza 23, tel. 2-99, 

         
     

  

       

KURJER WILEŃSK 
Wyehodzi eodziennie prėez 

A ZZ 7 Te I II T SI 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

leńskiego* mleści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Gerbarskiej 1, Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca, 

   

  

   
   
   

    

S zwracał mniej uwagi 

$ głębszy podkład i nie da się usunąć 

> okradano, 

Wilno, Sobota 19 grudnia 1925 r. 

NOK ZF 

Cena 15 grószy. 
DO w 

dni pożźwiąteeznyeh. 

20, na AK stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 
5-0 łamowy, ne 4-ej str. 

od g. $ do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wl- 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł., į 

| 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

——>— 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenis tekstowe) za 
groszy. Układ Z na l-ej str. 
8-mio łamowy. Terminy druka mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

О уе есеаолЫй ИНЗЫНОЯОЕОНСНОНЫСЕЕ БОНЯ ПСНЕЛЕЛИЛИНИРТЕСОИВЕДАЗЕЕСООИЕНЫЙ 

  

Ponure widmo. | 
Zesiłki i komitety społeczne ро- 

mocy dla bezrobotnych nie usuną 

tej klęski, gdyż dobroczynność — to 

broń obosieczna, choć mało sku- 

teczna. 

Odbywające się codziennie de- 

monstracja bezrobotnych w różnych 
miastach Rzeczypospolitej świadczą, 

że masy pracownicze nie przejdą nad 

niezaradnością czynników rządowych 

do porządku dziennego. A tymcza- 

sem w perspektywie redukcji urzędni- 

czej fala 

Ze wszystkich stron kraju sygna- 

lizują o wzmegającem się bezrobociu. 

Kto czyta uważnie komunikaty Pań- 

stwowego U zędu: Pośrednictwa Pra- 

cy oraz sprawozdania Funduszu Bez- 
robocia, ten spostrzeże nieprawdopo- 

dobne wprost powiększanie się armji 

bezrobotnych. 

Kryzys gospodarczy, jaki od prze-, 
szło roku przeżywamy, przybrał na, 

sile w ostatnich tygodniach. { 
Cały szereg przedsiębiorstw prze- ' 

mysłowych, handlowych zawiesił sg, 

pa ` Drožyzna zaš hula bezkarnie, du- 
Na bruku znalazło się mnóstwo gząc w swych kleszczach masy bez- 

pracowników fizycznych i umysłowych | robotnych. 
zupełnie bez środków do Życia, | A gdy bezrobotni wychodzą na u- 

‚ Szeregi te zostały zasilone robot: | jicę, chcąc przedstawić swe postula- 
nikami, którzy wrócili z robót rol- ty czynnikom rządowym — to polic- 
nych, Cżynniki rządowe stosowały wo- ja szarżując bezbronny tłum, przy- 

bec bezrobotnych dwie miary; pTA- | czynia się tylko do pogłębienia wzbu- 
| сояпку umysłowi są pod każdym |rzenfa, które miota zrozpączonemi 
wzglądem upośledzeni. , masami. 

Zapomogi funduszu bezrobocia i A głód i rozpacz jest złym dorad- 

(rozdzielane są między nimi b. rzadko, | caj O tem winny pamiętać władze 

zależnie ód wyasygnowania koniecz- bezpieczeństwal 

nych sum na ten cel przez rząd. Taklemi „šrodkami“ nie rozwią” 

Bezrobotni pracownicy fizyczni i | zuje się klęski społecznej, jaką jest 

umysłowi znajdują się obecnie w | bezrobocie. Trzeba rozwinąć planową 
nader ciężkiem położeniu. Rząd za” |j celową akcję, któraby zlagodzila 

absorbowany kryzysem _— ogólnym | skutki kryzysu. 

na zbliżającą Podstawą zaś tej akcji jest: przyjś: 

cie rządu I samorządów z natychmia- 

stową pomocą pieniężną, żywnościo- 

wą i opałową wszystkim bezrobot- 

nym; wstrzymanie eksmisji z miesz- 

kań bezrobotnych. Środki te są niez- 
będne i niecierpiące zwłoki. 

Całokształt zaś akcji w związku z 

polityką gospodarczą kraju, poruszy- 

my w jednym z następnych artyku- 

łów. La 

  
się katastrofę, 

Zresztą klęska bezrobocia ma 

jedaem pociągnięciem pióra na roz- 

porządzeniu, > 

Żyliśmy nad stan; kraj w dodatku 
zarówno więksi, jak i 

mniejsi złodzieje, a partyjnictwo bro» 

niło ich i ukrywało przed wymiarem 

sprawiedliwości.   
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Pos. St. Hslman, dotychczasowy członek kl. „Wyzwolenie” wystoso* 

wał list do prezydjum swego stronnictwa: . 

„Niniejszym komunikuję, że fałsz, obłuda i doktrynerstwo, uprawiane 

przez niektórych leaderów klubu, oraz prezesa stronnictwa, wytwarza taką 

atmosferę, że dalsze moje pozostawanie w klubie z tymi panami jest pie 
możliwe, wobec czego z klubu P. 5. L. „Wyzwolenie”, jako też i ze stron- 
nictwa ustępuję. 

Nadmieniam, że sprawę skieruję do sądu honorowego. Arbitrami mo- 

jej sprawy są panowie: prezes Zw. Chł. Andrzej Pluta i wice prezes Klubu 
Pracy major Kościałkowski”, 

Podpisano: (—) St. Helman, poseł na Sejm Rzplitej Polskiej. 

z w 

Parlamentarna grupa polsko-francuska. 

' (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj po południu odbyło się w gmachu Sejmu w pokojach wice- 

marszałkowskich z inicjatywy wice-marsz. Dębskiego (Piast) i posła Nie- 
działkowskiego założenie grupy parlamentarnej polsko: francuskiej. 

W skład komitetu organizacyjnego weszli pos. Dębski (Piast), Dąbski 

(Wyzw.) Chaciński (CnD), Maryiski (ZLZ), Niedziałkowski (PPS), Stroński 
(ChN), Śnwiński (P. Zw. Chł.), Popiel (NPR), Rozaarin (Koło Z;d.), sen. 
Buzek (Piast), Kiniorski (ZLN), Pozner (PrS) oraz Jako sekretarz grupy 
p. Deernicku. 

28 grudnia r. b. odbędzie się pierwsze posiedzenie organizacyjne. 

z оннн ооннниненнагинтер. 

Oszczędności w M. S. W. 
- (Telefonem od własnego korespundenta s Warszawy) 

  

W celach powiększenia oszczędności, Rada Ministrów na ostatniem 

swem posiedzeniu poleciła Min, Spraw Wewn. zebranie od władz komu 
nalnych (wojewódzkich, powiatowych i gniinnych) wykazów posiadanych 

przez nie środków lokomocji (samochodów, pojazdów i powozów) z wy- 

szczególnieniem ich ilości, celów posiadania i kwot na ich utrzymanie. 

Wykazy te polecono przesłać prezydjam Rady Min. wraz z ogólnym 
zestawieniem i wnioskami, podyktowanemi względami oszęzędnościowemi 

analogicznie do władz państwowych.   

bezrobocia przybiera na | 

Pos. Helman wystąpił z „Wyzwolenia*. 

Wiadomości polityczne. 
Komisja Spraw Za- 

aaa granicznych Sejmu roz- 
patrywmela dwie sprawy, 
a mianowicie ratyfika” 

cji konwencji konsularnej z SSSR I 
zatwierdzenie przystąpienia Polski do 

Międzynarodowej konwencji Czerwo- 

nego Krzyże. Przed porządkiem dzien: , 

nym, prezes komisji pos. Dębski 

(Piast) zawiadomił, iż otrzymał od 

prezesa Komisji Zsgrenicznej Senatu 

sen. Kinierskiego list z don'esieniem 

1ż Komisja Senacka rozpatrywała зргае 

wę Międzynarodowej konferencji e- 

konomicznej i uchwaliła zapropono- 

| wać komisji Sejmowej wspólne opra- 

cowanie programu ustosunkowenla 

się Polski 3 X mc a. 
Sejmowa przyjąła propozyc. 
Sanackiej Tastępnie pos. Bator (ZLN) 

przedstawił wyczerpujący referat o 

konwencji konsularnej z Rosją Sowiec- 

ką. Wyjaśnień z ramienia rządu u 

dzielał dyrektor departamentu poli: 

tycznego Łukasiewicz. Uchwalono 

przedstawić Sejmowi wniosek o raty: 

fikację umowy. Przyjęto również 

wniosek o przystąpienie Polski do 

Międzynarodowej konwencji Czerwo- 

nego Krzyża. (Pat). 
Prasa tutejsza wyka" 

Praca ss zuje żywe z 

тар ° жап!\е оБеспа Нпап$о- 

Uarczej Pel. wa i gospodarczą Sy- 
ski. tuacją Polski. O sytue 

acji tej dwa najpoważe 

niejsze dzienniki „Temps et Journal 

j des Debats* ogłosiły wyczerpujące 

artykuły. 
„Temps” radzi francuskim mężom 

Stanu czerpać w polskich próbach 

poprawy gospodarczej wskazówki do 

zaradzenia kryzysowi, który obecnie 

przeżywa Francja. 
Autor artykułu kładzie szczególny 

nacisk na utworzenie w Polsce rzą- 

du koncentracyjnego, który powinien 

wzbudzić w całem społeczeństwie 

zeufanie oraz na śmiała i otwarte 

expose min. Skarbu. 

Omawiając  projektowaną przeź 

min. Zdziechowskiego redukcję bud- 

żetu, „Temps” przyznaje, że urzeczy* 

wistnienie wysiłku tego będzie naje- 

żone trudnościami, wierzy jednak, 

że premjer Skrzyńsk*, który dał już 

liczne dowody swej energji, potrafi 

trudności te przezwyciężyć. Będzie 

to — kończy „Temps* — miało dla 

całej Eeuropy ogremne znaczenie, 

wykaże bowiem co potrafi zdziałać 

państwo, które daje pizyklad ostrož- 

nej polityki finansowej, porządku i 

oszczędności. 
W „Journal des Debats“, znany 

pisarz polityczny Gauvain, przedsta” 
wiwszy historyczny przebieg reformy 
finansowej | gospodarki p. Wlady+ 

sława Grabskiego, wylicza środki, 

które zamierza dla pozrawy Sytuacji 

zastosować nowy min, Skarbu. 
"Po przytoczeniu dłuższego ustępu 

expose min, Zdziechowskiego, Gaus 

vala oświadczs: Tak może tylko 

przemawiać minister odważny, prze* 

widujący i gorący patry|ota. 
Zsmiast ubiegać się o popularć 

ność i głosić nienaruszalność pewnej 

kategorii niby świętych i nieodzow- 

nych wydatków, Odważa się on re* 

dukować pensje urzędników i odwo* 

ływsć się do poczucia ofiarności 

wszystkich obywateli, prosząc ich o 

ograniczenie swych wydatków, aż do 

chwili poprawy sytuacji finansowej 

kraju. Jest to przykład godny na" 

śladowania dla następcy Pa 
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TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”.    

Dz'ś w sobotę I jutro w niedzielę 

2 wieczory humoru 

LEONA WYRWICZA 

Początek o g. 8 m. 15 wiecz.  



, projektu ustawy o 

- architektury, 

2 Aa 

2 SEJMU. 
Prowizorjum budżetowe przyjęte. — Redukcja na wielką skalę — 

najpierw samochody i powozy, a potem urzędnicy. — Wybory 

członków głów. komisji ziemskiej. - Ustawa o prawie między- 

dzielnicowem. — W jakiej wierze wychowywać dzieci niezna- 

nych rodziców. Państwowa służba cywilna. Ustawy sanitarne. . 

Wstrzymanie kar za przesiępstwa leśne. —Następne paeme 

| Premjer Skrzyfski konferuje. 

  

„leksy (ChD), skreślającą w art. 1 u- 

(Tel. od wł. korespondenta z Warszawy). 

Na wczorajszem -posiedzeniu Sej- 
mu przyjęto prowizorjum budżetowe 
w trzeciem czytaniu. 

Następnie przyjęto rezolucję pos. 
Sochy (Zw. ChD) o bezzwłocznej re: 
dukcji samochodów i powozów w u- 
rzędach państwowych i samorządo- 
wych, pos, Strońskiego (ChN), aby 
rząd bezzwłocznie przystąpił do re- 
organizacji administracji państwowej 
celem urzeczywistnienia wymaganej 

przez budżet redukcji urzędów,  u- 
rzędników i pracowników państwo” 
wych oraz drugą rezolucję tego po- 
sła, by rząd poczynił jak najdalej 
idące oszczędności w inspektoratach 
szkcloych. 

Wreszcie przyjęto rezolucję pos. 
Bigońskiego (ChD), aby rząd jak naj- 
rychiej wniósł projekt ustawy, nowe- 
lizującej podatki dochodowe w kie- 
runku obniżenia skali dochodów, 
podlegających opodatkowaniu. 

_ Następnie dokonano wyborów 
członków głównej komisji ziemskiej, 
tudzież wybrano komisją do zbada- 
nia wymiaru emerytur | świadczeń 
inwalidzkich. Bez dyskusji przyjęto w. 
3 czytaniu ustawę o prawie między- 
dzielnicowem. 

Z kolei przyjęto ustawę o aktach 
urodzenia dzieci nieznanych rodzi- | 
ców na obszarze b. zaboru  rosy|- 
skiego, Do ustawy tej przyjęto po- 
prawkę ks. Dachowskiego i pos. Ho- 

stawy przepis, że gdyby dziecko, 
*którego przynależność religijna nie 
może być ustalona, musiało pozo- 
stać na wychowaniu u osoby lub in- 
stytucji, która nie godzi się wycho- 
wać je w wierze katolickiej, powin- 
no być ono zaliczone do tego wy- 
znanie, w którem, wychowujący zo- 
bowiąże się je wychować. ! 

Następnie przyjęto między inne- 
mi w drugiem i trzeciem czytaniu: 
nowelę do ustawy o państwowej 
służbie cywilnej, Chodzi tu o prze: 

  3 

konania kar za przestępstwa leśne w ; 
okręgach sądów apelacyjnych w War: 
szawie, Wilnie i Lublinie. W gloso- 
waniu przez drzwi poprawki Senatu 
odrzucono. 

Po przyjęciu kilku drobniejszych 
ustaw marszałek zaproponoweł odby- 
cie następnego posiedzenia 28 gru- 
dnia, motywując to koniecznością za- 
łatwienia poprawek do ustawy o re*, 
formie rolnej. 

Pos. Stroński sprzeciwia się temu, 
proponując dzień 4 stycznia. Marsza- 
łek dodaje, że argument za wcze- 
snym terminem jest ewentualne za- 
łatwienie poprawek Senatu do ustaw 
sanacyjnych, Wdiosek pos. Strońskie- 
go odrzucono. 

Następne posiedzenia 28 grudala ; 
r. b. Marszałek zamyka posiedzenie 
życząc posłom wesołych świąt. 

* * 
* 

Komisja prawnicza w sprawie | 
ochrony lokatorów. 

Sejmowa komisja prawnicza 
wysłuchała na dzisiejszem posiedze” 
niu oświadczenia delegata Rządu w 
sprawie nowelizacji ustawy o ochro- 
nie lokatorów. 

Rząd zgadza się: 1) Ma przerwę 
w automatycznej podwyżce komor- 
nego, jednakże tylko dla mieszkań- 
ców mieszkań 1-no pokojowych I 
jednopokojowych z kuchnią, 2) Na 
moratorjum dla eksmitowanych z 
powodu bezrobocia do 18 miesięcy, 
3) Na ulgi w płaceniu zaległości ko: 
mornego dla tych którzy zarabiają 
jako samotni 80 zł. lub posiadających 
rodzinę 120 zł. mies. 

Po wysłuchaniu tej opinji, ko- 
misja postanowiła wybrać podko- 
misję, która ma rozważać stanowisko 
rządu i złożyć sprawozdanie pełnej 
komisji. (Pat) | 

Odroczenie @а poborowych. 

Sejmowa komisja wojskowa. 

R JE R У ПВЕ ® 5 к 

(Telefonem od własnego korespondenta 3 Warszawy). 

P. premjer Skrzyński przyjął wczoraj p. Panafieu a następnie posła 
sowieckiego p. Wojkowa. 

Z kolei odbyła się konferencja z p. Dummergiem, prezesem związku 
angielskiego przemysłu drzewnego, który z ramienia grupy Churchila kon- 
ferował z premjerem w sprawie ekspłoatacji lasów państwowych w powiecie 

' augustowskim. 

  

Rewizja uposażeń. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Rada Min. poleciła p. premjerowi, aby w porozumieniu z Min. Skar- 
;bu i zainteresowanymi ministrami poddał rewizji system uposażeń | spe- 
lejalnych dodatkow osób, pracujących w Polskiej Dyr. Ubezp., w Banku 
;Gos. Kr., w Państwowym B. Rolnym, P. K. O., monopolach spirytusowym 
ii tytuniowym, a to dla odpowiedniego ustosunkowania poborów funkejo- 
| narjuszy powyższych instytucyj do poborów funkcjonarjuszy państwowych. 
) 
$ и 
  

  

| Z ostatniej chwili. 
Metrop. Szeptycki u ambasadora Chła- 

powskiego. 
PARYŻ. 18,XII. (Pat). Bawi tu metropolita Szeptycki. W dalu wczoraj: 

tszym złożył on wizytę ambas. Chłapowskiemv. 

Tarcia w kartelu lewicy francuskiej. ‚ 
PARYŻ. 18.XII. (Pat). Grupa lewicy radykalnej Izby deputowanych na 

której czele stoi Raoul Peret, odrzuciła propozycję przedyskutowania 
z przedstawicielami innych ugrupowań lewicy projektów finansowych. 

Represje policyjne względem strejku- 
jących. 

BELFAST. 18,XII. (Pat). Rząd przy pomocy policji zmusił strejkujących 
do podjęcia pracy pod groźbą natychmiastowego zwolnienia i utraty wszyst- 
kich korzyści przewidywanych przy zwolnieniu. 

Misja sowiecka w Angorze. 
LONDYN. 18.XII. (Pat). Według doniesień, z Konstantynopola do 

Fngory przybyła rosyjska misja z Kamieniewym na czele. 

Olbrzymi pożar giełdy. 
BORDEAUX. 18 XII. (Pat). Wczoraj wieczorem w tutejszym budynku 

giełdy wybuchł pożar, który wyrządził szkody obliczone na kilka miljo- 
nėw frankėw. 
p m EA | 

Miejmy się na baczności. 

  
| miar 
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szanlisi nie astają w pracy nad zbrojnym 
napadem ma Wilno, 

Według otrzymanych informacji, 
w Litwie a zwłaszcza na pograniczu 
polskiem jest w dalszym ciągu pro- 
wadzona silna agitacja za zbrojnym 
wystąpieniem przeciwko * Polsce w 
celu zabrania Wilna. 

W tym celu odbywają się zbiórki 
w poszczególnych miejscowościach, 
jak partyzantów, tak i organizacji 
„Wyzwolenie Wilna”, na których wy- 
głaszane są mowy agitacyjne. Jako 
atut agitacyjny przeciw Polsce uży” 
wane jest przeniesienie z Wilna bi- 
skupa Matulewicza, a na jego miej- 
sce wyznaczenie biskupa Michalkie- 
wicza — co jest wierutnem kłam- 
stwem, gdyż na miejsce biskupa Ma- 
tulewicza nsznsc ony został arcybi- 
skup Cieplak — i cały szereg zmy- 
ślonych faktów rzekomych  prześla- 
dowań księży litewskich na Wileń- 
szczyźnie przez władze polskie. 

O wypadach na teren polski w 
charakterze dywersyjnym w oświad- 
czeniach szaulisów w chwili obecnej 
nie wspomina się „natomiast z przy- 
gotowań, jak to w otrzymywaniu 
broni, rozdawaniu jej członkom orga- 
nizacji szaulisów, którzy są zdclnal do 
wypraw bandyckich na terytorjum 
polskie — widać, że Litwini mają za- 

prowadzić akcję dywersyjną. 
przypuszczenie to potwierdza również 
zachowanie się partyzantów w Litwie, 
po napadzie na Cejkinie. gdyż jak 
stwierdzono, udział we wspomnia- 
nym napadzie brali partyzanci z Li- 
twy, lecz o tem nic tam nie mówią. 
Odwiotnie twierdzą, że gminę w Cej- 
kinie spaliła ludność miejscowa, za- 
mieszkała w Polsce, „ciemięžona 
przez władze polskie”. Organ szauli= 
sów p. t. „Trymitas” o napadzie na 
Cejkinie umieścił artykuł dowodzący, 
że napadu tego dokonała miejscowa 
ludność, jako niezadowolona z władz 
polskich, Wogóle wśród organów re- 
prezentujących organizacje dywer- 
syjno-bandyckie ustaliło się przeko- 
nanie, że na poparcie  materjalne z 
Ameryki na akcję wyzwolenia Wilna 
liczyć nie można, bo stamtąd zasił- 
ków nie otrzymają a jedynie liczyć 
mogą na własne siły, t. |. na debro- 
wolne składki. Widać, że Litwini 
„amerykańscy poznali się na tem, iź 
szaulisi porywają się z motyką na 
słońce, chcąc zdobyć Wilno.   ł dłużenie terminu stabilizacji do koń- rozpatrywała sprawę nowelizacji par. | 

ca r. 1926. Przyjęto w drugiam i 348, 358 rozporządzeń wykanawczych 
trzeciem czytaniu ustawą o zmianie do ustawy o powszechnym obowiąz- 
statutu Mon. Polskiego 1 P. A. T. ku służby wojskowej. 
Ustawa przewiduje przystosowanie | 

wistych potrzeb, osiągnięcie spraw: ; nym żywicielom i właścicielom odzie- 
mości w funkcjonowaniu oraz unor- ! dziczonych gospodarstw. Sprawę te 
mowanie stosunków do skarbu pań- przekazano referentowi posłowi Ро- › 
stwa. Następnie przyjęto w drugiem toczkowł w porozumieniu z przed- 
czytaniu ustawę, dotyczącą kosztu stawicielem rządu. (Pat) 

italach bli- uczenia ubogich w szpitalach pu | Odbūdowa kvėliu, 
cznych. W ten sposób usunięto ano- 

malję, iż gminy muszą płacić za u-; Sejmowa Komisja Odbudowy 
bogich wsisanych do ich ksiąg lud-' Kraju wysłuchała sprawozdanie Min. 
ności, lecz zamieszkałych później Robót Publ. w sprawie odbudowy za 
gdzie indzlej i leczonych w  szpita- |rok 1925, Ulchwalono jednomyślnie 

*lach innych miast. Ustawa obowią- po dłuższej dyskusji wezw:ć rząd do 
zywać ma od płerwszego stycznia | wyasygnowania kwoty 2,3 miljona 
„1926 r. złotych na cele odbudowy kraju, któ- 

Z kolei przyjęto w drugiem itrze- | rą te sumę uchwalono, wydać ludno- 
ciem czytaniu rządowy projekt no- ści zniszczonej w czasie wojny, a 
weli do zasadniczej ustawy sanitar- | która dotychczas mimo załatwienia 
nej oraz do. ustawy Oo nie została 

Artykuly te dotyczą udzielania | 
tych przedsiębiorstw do ich rzeczy: | odroczeń do służby wojskowej jedy- ; 

do wznowienia akcji dywersyjnej na 

Zbrojenia 

wych. Samoloty obstalowane będą 

z nowym gazem trującym, wynalazio| 
bu okręgu zechodniego. (zd). 

Białoruska komunistyczna partja w działaniach swych ostatnich, dąży 

W Mińsku ukończono zb'órkę na 

terenach przygranicznych Polski. (1). | 
į 

sowieckie. į 
budowę pięciu samolotów wolsko- 

Moskwie i nosić będą nazwę „Eska- 
dry lotniczej imienia Białoruskiej Partji Komunistycznej”, į 

W okolicach Smoleńska rozeoczęto na szerszą skalę eksperymenta 
nym w laboratorjum chemicznem szta- ; 

' 

NN 

i Rejestracja oficerów carskich 
w Rosji. 

Rewolucyjna rada wojenna wy- 
znaczyła na dzień 1-go stycznia 
1926 r.ogólną rejestrację b. oficerów 

„armji carskiej, oraz dowódców armji 
czerwonej. Rejestracji podlegają za- 

_'_ Z Rosji Sowieckiej. 
Przyśpieszonym tempie. Po rejestracji 

, oficerowie b. armii carskiej ctrzyma* 
(Ja prawdopodobnie propozycję wstą« 
; pienia do armji czerwonej, (zd). ; 

Sowieckie sposoby na prze- 
; ludnienie. 

niu ochronnem przeciw ospie. Usta: 
'wa przesuwa wydatki szczepienia na 
powiatowe związki komunalne oraz 
wydzielone z nich gminy miejskie. 

I 

szczepie” wszelkich formalności 
zrealizowana. Ponadto komisja uchwa- 
liła powierzyć posłom Brylowi (Zw. 
Chł.) i Łażewskiemu (ZLN) zrefaro- 
wanie sprawy zarzutów czynionych 

równo ci oficerowie I dowódcy któ.| Skutkiem przeludnieniaw Mińsku, 
rzy obecnie znajdują się w służbie powstałego z powodu negromadzenia 
czynnej, lub w rezerwie, jak i ci, ; się większej ilości urzędów — wła- 
którzy naogół w czerwonej armji nie, dze sowieckie postanowiły ewakuos 

W dalszym ciągu przystąpiono do Min. Rob. Publ. przez Najwyższą | służyli. Rejestracja potrwa przypusz- ; wać tę ludność, która zalicza się do | 
powrawek senackich do sejmowego, lzbę Kontroli w sprawie działalności | czalnie 6 tygodni, na 

trzymanie wy- w dziedzinie odbudowy kraju. (Pat). ' Wschodzie będzie prz: 

  

akim zaś, kategorji niepracującej. (I). 
rowadzona w ' | 

  

      

  

Wrażenia z Źotwy. jie red asies 
t. zw. Kreuzgang, czyli drogę krzyżo- 

(Od specjalnej wysłanniczki). wą, prześlicznie sklepione ostrołuko* 
wo korytarze wewnętrznego dziedziń- 

(Kościoły ryskie, organizacje 1 e я 
polskie). 

ca-wirydarza, obramionego smukle- 

Początki istnienia miasta Rygi i 
mi kolumienkami, i dającego obraz 
harmonji cudownej i nienaruszonej, 

jej pierwszych świątyń, sięgają epoki 
pierwszych biskupów Liviandii: Mein- 

Kościoł św. Jakóba, obecnie za- 
brany przez katolików dla obrządków 

harda i późniejszego Bertholda, któ- 
rzy pierwotnie w grodzie (lxkiill prze- 

ich kultu, nie pozbył się jeszcze 
sztywnej powłoki protestanckiej, ale 

bywali, a dopiero następca ich, bi- gotyk sklepień i naw, ślicznie harmo- 
skup Flbert, gród nad „Diiną* zało- 
żył i pod opiekę Najświętszej Pan- 

nizuje z zewnętrznemi, nagiemi w 
swej surowości ścianami. Prócz po- 

ny i św. Jerzego oddał. W 1201 ro- 
ku' się rzecz ta stała, Ryga więc jako 

wyżej wymienionych, posiada Ryga 
jeszcze 23 kościoły, katolickie, pro 

gród biskupi założona, poźniej stoilca | testanckie i greko-katolickie, oraz 
kupiecka, metropolja nadbałtyckich 
ziem, liczy sobie latek 724, Ładny 

synagogę i meczet. 
Polskie społeczeństwo w Rydze 

czasu kawałeki W ciągu tych długich | przedstawia się liczebnie i gatunko- 
wieków, kolejno niemieckim książę | wo słabo. To znaczy że po od,łynię- 
tom, polskim królom (1582 — 1621) į ciu do Polski zamożnej sfery zie- 
Szwedom i Rosjanom uległa, Ryga 
zatrzymała charakter zamożnej, so- 

miańskiej i większej części inteli- 
gencji, pozostali na placu boju albo 

lidnej dziedzicki różnorodnych tra- : 
dycji, któremi się wzbogacała, zamiast 

ludzie nieuświadomieni i obojętni na- 
rodowo, albo bohaterskie jednostki, 

je niszczyć jedna przez drugą. 
Najstarszym kościołem ryskim 

gotowe walczyć o swe prawa do 

jest Georgkircbe, kościół Kawalerów 
ostatka. Życie polskie w Rydze nie 
jest ożywione, Jedyna polska księ- 

Mieczowych, ze śladami romańskiej garnia i Dwutygodnik popularny 
mają zaspakajać pragnienia kultural 
ne całego 40 tysiączaego społeczeń: 
stwa. Pewien ruch społeczno-naro” 
dowy okazuje Towarzystwo Dobro- 

Marien-Dornkircbe, w XIII w. zalo- 
žony, mieszanina obecnie romariskich 
śladów z gotykiem i renesansem, ze   

  

  

czynności, Oświata, a najwięcej, Zwią- 
„zek Polaków na Łotwie, którego pre- 
zesem jest p. poseł Wilpiszewski. 
Szkolnictwo w samej Rydze przed- 
stawia gimnazjum co edukacyjne, ma- 
jące już maturzystów, oddających się 
pedagogji, oraz trzy szkoły powszech- 
ne obejmujące koło 1500 dzieci. 

Organizacje te urządzają rozrywki 
kulturalne w postaci przedstawień 
amatorskich, obchodów  poświęco- 
nych pamięci Sienkiewicza,  Mlckie- 
wicza i t. p. Daje się mocno uczuć 
społeczeństwu tamtejszemu brak za- 
interesowania się ich losem i oświa- 
tą przez czynniki miarodajne w 
Polsce. Poczta chodzi z Polski niere- 
gularnie, (do Dynaburga przychodzą 
z Rvgi dopierc) gazety przybywaą z 
opóźnieniem, a te co przychodzą, 
albo umieszczają o stosunkach pol 
sko łotewskich artykuły stronnicze, 
lub powierzchowne, bez znajomości 
miejscowych stosunków pisane. Nie 
było w Rydze, w Dynaburgu i w 
Rzeżycy Polaka, a powtarzali to na- 
wet i ci z pośród Łotyszów, którzy 
się naszemi sprawami interesują, nie 
było powtarzam człowieka myślącego 
politycznemi kategorjami, który by 
nie ubolewał nad lekceważeniem 
jakie państwo polskie, i prasa sto 
łeczna okazuje sprawom państw Bał- 
tyckich, tak blisko i ciasno związa*   

   

    

Polski. Godzono się jednocześnie na 
konieczność posiadania w Rydze sta: 

nienia agitacji propagandy, obecnie 
przez jednego p. Neumana z wielką 
pracowitością prowadzonej. Przed wi- 
leńskiemi pismami zwłaszcza, jako 
najlepiej znającemi stosunki sąsiadów 
swoich, jestto wdzięczne pole działa- 
nia i pracy, to śledzenie za rozwojem 
nowego życia młodych Państw nad- 
bałtyckich. Najlepiej zorganizowaną 
częścią społeczeństwa polskiego jest 

ków na Łotwie. 
Rok temu posiadał on tylko 3 filje 

(Zarząd jest w Dyneburgu), dziś po: 
stała ich 33 i kilka tysięsy członków. 
Istnieje od lat pięciu, prezesem jest 
poseł Wilpiszawski,wice prezes Łaciń: 
ski, W Dyneburgu istnieje też Tow. 
muzyczne, Harfa, Kółko dramstyczne, 
dające nawet operetki, oraz 3 szkoły 
powszechne z 1500 dziećmi, gimnaz- 
jum (4 klasy czynne, 140 dziec') za- 
kłada się też polska szkoła zawodo» . 
wa. To na 12 tys. polaków dynebur- 
skich, niezły objaw żywotności; wszy- 
stkich rodaków mamy w Łotwie 40 
tysięcy. Niestety, wskutek niepomyśl- 
nych warunków politycznych, szkoły 

jpolskie na wsi, w powiatach, upada: , 
ja; trzy lata temu w  liłuksztańskim 

powiecie było ich 10, teraz zaledwie |   nych z najżywotniejszemi sprawami i trzy 

ta, co się znalazła w Związku Pola- kó 

Specjalnie ostatnio komenda par- 
tyzantów w Ucianach interesuje się 
ruchem i rodzajem kursujących po- 
ciągów na linji kolejowej Wilno- 
Turmont. Widocznie zamierzają sza- 
ulisi robić zamachy na pociągi. Po- 
twierdza to aresztowanie w ostatnich 
dniach szpiega litewskiego, który 
szpiegował specjalnie kolejnictwo 
polskie na Wileńszczyznie. 

Reasumując to wszystko, widać, 
że Litwini nie ustają w pracy nad 
zorganizowaniem w przyszłości zbroj* 

| nego napadu na Wilno. (zd), 

  

RĘCE 
udelikatnia natychmiastowo wy: 

biela, chroni od łuszczenia 
i odziębienia 

Pate de Prelats 
Perfection 

Do nabycia we wszystkich per- 
fumerjach i składach aptecznych. 

W. Z. P57. 

  

Popierajcie L. O. P.P. 

    

    

W Rzeżycy rozwija się dobrze 
gimnazjum z V, Vi, VII VIII klasami, 

  

łego korespondenta, czy też wzmoc: | zeszłego roku ukończyło je 95 ucz- 
niów i uczennic, i jedna polska szko- 
ła o 300 uczniach. Inne są w Lucynie, 
Pozinie i Krasławiu. 

Szkoły polskie mają obowiązujący 
wykład języka łotewskiego oraz hie 

-storji kraju, inne przedmioty wykła- 
dane są po polsku. Pomoce naukowe, 
pensje nauczycielskie i wszelkie 
świadczenia ponosi rząd łotewski, wy” 
wiązując się lojalnie z tych obowiąz 

w. 
Wszędzie dał się zauważyć nie- 

zmiernie serdeczny przyjazny i bliski 
stosunek nauczycielstwa między sobą 
i odwrotnie do uczniów, którzy szko- 
łę uważają za drugi dom rodzinny I 
nawet po zdaniu matury, jak mi mó- 
wiono w Rydze i Rzeżycy, kontaktu 
ze szkołą nie tracą. Skauting jest sze: 
roko rozpowszechniony i erganizacji 
tej zawdzięczaliśmy wiele wygód i 
ułatwień, zwłaszcza w Rzeżycy. 

Zapał i entuzjazm tej młodzieży 
pozbawionej rozrywek polskich po 
przedstawieniach Reduty, był ogro- 
many i rozrzewniający. O wycieczkach 
do kraju dla tej młodzieży warto by 
latem pomyślećl   Hal. Rom, Je 

——
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STRZĘPKI... 

Nasze bolączki. 

— Wszystkie nasze dzienne sprawy, — 

mówił mi -wczerej- jeden mój znajomy, ob- 

тасв}а się dookoła różnych dukcyj: reduk= 

ci, produkcji, reprodukcji, obdukcji, deduk* 
cji, introdukcji, licho. wie — czego jeszcze. 
Nie z tego nie rozumiem, chociaż nieźle 

znem język polski. A jak usłyszę takie na- 
maszczone, świętobliwe słowa, jak remune- 
racja, inflacja, stagnacja, stabilizacja, takie 

dziwolągi, jak unifikacja, mumifikacja—to 
już mi się słabo robi. 

Dawniej . gość przychodził do domu i 
mówił poprostu: 

— Starzy wyleli mnie z posady, — dziś 
oznajmia: 

— Szefostwo zredukowało mój etat. 

Albo: nie dal! floty na święta, teraz się 

skarży: : 

— Remunerūcje zostały wstrzymane. 

* Mówiło się też dawniej: т 

— Vyleją mnie z posady, — d dzisiaj: 
nie będę stabilizowany. 

Skarżyl! się kiedyś kupcy: Niema tar- 
gów, obecnie riarzekają na stagnację. 

Szczycił się ziemianin ze swych ogie- 
rów, teraz gada o reproduktorach. Kiedyś 

wybierały się damy na tańce, teraz chodzą 

na dancing, którego ant rusz nie odróżnia- 

ją od: „Danciga”. Obcinały sobie po tyfusie 

włosy, dzisiaj zaś „robią się A la garconne”. 

Urżnął się, bywało, chłop i szeał spać. 
Dzisiaj alkoholizuje się i Idzie do kozy, par- 

don—komisarjatu l > 
® | ma tu-być dobrze |... 

a Kuba. 
ad 
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©М аыы wczorajszym o godzinie 
10-tej zbieg dlic Wielkiej i Święto: 
jańskiej zaroił się od szarej braci żoł- 
nierskiej 5 Pułku P. Legionów. Przed 
kościcłem św. Jana ustawił się sztab 
z dowódcą Obozu Warownego gen. 
Pażerskiem, który witał przechodzące 
kampańje słowami: „Czołem. bracia” 
Końspanje gromkim i jednogłośnym 
ćkrzykiem „czołem panie generale" 
odpowiadały mu na powitacie. O g. 
10 m. 15 rozpoczęła się msza. Święta, 
którą celebrował Jego Eminecja. ks, 
biskup Bandurski. Przed ołtarzem 
zasiedli przedstawiciaie władz admi- 
nistrecyjnych i wojskowych z p. De- 
legatem Rządu Malinowskim Oigier- 
dem, dowódą Obozu Warowego gen. 
Pożerskim, Komisarzem Rządu na m. 
Wilno. p. Wamborem, prezydentem 
m.. Wilna p. Bańkowskim i wice-pre- 
zydentem p. Łokuciejewskim na czele. 
Cały kościoł zapełniony. po brzegi 
pfźez «brać żołnierską i odświętnie 
uroczyście przybranych * oficerów 
5-'go p.p. L.egj. Die brak też było: o- 
ficerów z innych pułków, stacjonują 
cych w Wilnie. 

©, Po mszy świętej ks. biskup. Ban: 
durski wygłosił podniosłe i gorące 
Każanie, w którem zaznaczył, że 5 
pułk poszedł po linji wytkniętej przez 
powstańców z 31-go i 63 r. Jak oni; 
tak teź i Legjoniści boso, bez ubra- 
nie, głodni trwali w okopach, stojąc 
i ri honoru żołnierza polskiego 
t,walcżąc o wymarzoną, dla której 
p swe kładli* w ofierze — Polskę, 
nieli zdobyć się na samozaparcie 

się, umieli dokońywać cudów walecz- 
d L › г M EA Ва 

wem i wreszcie pod War- 
OK "tylko * potrafili w doli i 

niedoli zachować -wesołość ducha, 
wiedzeni jednym potężnym uczuciem 
miłości ojczyzny. Niech w tej weso- 
łóści ducha trwają i niech na wzglę- 
dzie miają jedno tylko- obowiązek po- 
słuszeństwa: wóbec Boga i Ojczyzny. 

_ O godzinie. 12.ej, odbyła się defi: . 
lada całego pułku przed. gen. Pożer- 
skim, i na tem. poranne uroczystości | 
się skończyły, 

M Akademja. 
+; O godzinie czwartej po. południu 

saja teatru Polskiego (Lutnia) zapeł- 
niła się po brzegi. Brać żołnierska 
przeważała, Wśrod zaproszonych go- 
ści na akademję znajdowali się De 
legat Rządu p. Malinowski, 'genera- 
łowie Pozersci, Dąb-Biernacki, oraz 
szereg. wyzszych .oficerow garnizonu 
wileńskiego. | 

Słowo. wstępne wygłosił p. pułk. 
Skwarczyński, dowódca 5-go p.piech. 
Legjonów, który w krótkich słowach 
przedstawił. bsstorję . tworzenia się 
pułau i jego wiekopomnych bojów, 
tak w okręsie wojny światowej, jak 
i bolszewickiej, w gorących siowach 
podwreślając te twarde, a tak pory- 
wające ideały, jakie pułk ma wypi- 
'sane na swym sztandarze. Kończąc 
wskazał na szarą pos.ač Komendan- 
ta, który pierwszy rzucił zew do wal- 
ki orężriej o wolność narodu i wzniósł 
na jego cześć okrzyk, powtórzony z 
a. przeż żołnierskie sze- 
regi i R „e 
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Po przemówieniu pułkownika ; 
Skwarczyńskiego nastąpiły produkcje ! 
muzyczno-wokalne. Świetnie wyszko- 
lony chór of.cerów oddał z artyzmem ; 
„Pierwszą brygadę", i „Sztandary Pol- 
ski w Kremlu”. 

Z kolei nastąpiiy dalsze produkcje, 
które całkowicie wypełniły część 
pierwszą programu, jak śpiew solo- 
wy, gra na skrzypcach i opowiedzia: 
ny epizod z walk 5-go pułku. 

Po przerwie odegrano „Warsza- 
wiankę* Wyspiańskiego. Ze zdumie- 
niem patrzeliśmy na grę amatorów. 
Główne role były bez zarzutu. In- 
scenizacja doskonała, Chłopicki fascy- 
nosał widownię swą wyniosłą dumą 

1. pychą. Skrzynecki: Małachowski po* 
rywali wszystkich wiarą w zwycięstwo 
sprawy, a Marja dramatem swego 
serca wywoływała wzruszenie. Grozą 
przejęła scena z Wiarusem. 

Sztab w. strojnych i barwnych 
mundurach przykuwał do siebie oczy 
szarych piątaków., To też huregan 
oklassów.wybucheął po zapadnięciu 
kurtyny: 

Chwila przygotowań, kurtyna w 
górę i na scenie zalanej błęsitnem 
światłem stanął porucznik SŚpirydo- 
wicz, który swą deklamacją zakoń* 
czył przemiłą uroczystość. Wypowie- 
dział wiersz napisany specjalnie na 
Święto 5 go p.piech. Legjonów przez 
majora Cnałacińskiego. (twór porywał 
swą siłą i ekspresją. Wyciskał łzy 
nadmiarem uczucia,—bo cóż w nim 
jest? Oto pozostały przy życiu uczest- 
nik wszystkich bojów walecznego 
pułku wzywa swych poległych towa- 
rzyszy broni, aby przybyli na jego 
zew, bo dziś jest święto pułkowe. 
Wszystkich, którzy padli w tym wiel- 
kim boju o narodową sprawę. 

... Gdziekolwiek spoczywają, czy na 
smrekiem pokrytych stokach Karpat, 
czy przykryci piaskami Mazowsza, 
czy nad Nidą, czy w lasach Wołynia 
nad Styrem i Stochodem, czy są 
rozsiani wśród bujnych stepów Ukrai- 
ny, czy z pod Wilna, Dzwińska, czy 
z pod Kijowa, czy ci, których życie 
uleciało z za kolczastych drutów 
Szczypiórna, Benjaminowa i Łomży— 
niech przyjdą, niech się połączą dziś 
z żywymi i niech tym żywym życie 
przyniosą. 

usłuchali umarli głosu poety. 
Pada komenda na baczność, „bo się 
odbywa cieniów defilada*. A z dala 
płynie melooja „My pierwsza Biy- 
gada”... 

Wśród zupełnej ciszy, i rzec moż- 
'nazznieruchomisnia wszystkich, wśród 
potężnego wrażćnia cicho zapadła 
kurtyna, 

Gazie niegdzie zerwał się krótki 
szloch... 

Rozbłysły światła. 
opuszczać salę. 

Goście zaczęli 

M; Z 

Z „Reduty“. 
Repertuar świąteczny w teatrze 

„Reduty“ na Pohulance jest nastę- 
pujący: dnia 23 b. m. pierwsze przed- 
stawianie „Reduty” — „Wyzwolenie” 
Wyspiańskiego, dn. 25:go „Wyzwole- 
nie”, dnia 26-go po południu o go- 
dzinie 4-ej „Piosenki i kojendy pol- 
skie”, ujęte w kształt sceniczny, wie- 
czorem dramat Tadeusza Rittnera „W 
małym domku”. Dnia 27-go (aiedzie- 
la) po południu „Piosenki i kolendy 
polskie”, wieczorem „Wyzwolenie”; 
Daia 28:go wiecz. komedja Stefana 
Żeromsktego „Uciekła mi przepió- 
teczka*. Dnia 29-go wiecz. komedja 
Al. Fredry z muzyką Moniuszki „No- 
lwy Don Kiszot”. Dnia 30 wieczorem 
„Uciekłą mi przepióreczka”, Dnia 31 
po połud. o 6-ej „W małym domku”, 
wiecz. o 9:ej „Dom otwarty” M, Ba- 
łuckiego. W dzień Nowego Roku od- 
będą się trzy przedstawienia: o godz. 
12-ej w południe „Piosnki i kolendy 
polskie”, o godz .4ej po połudaiu 
„Nowy Don Kiszot“, o 8-mej wiecz, 
„Wyzwolenie“. © 

Zarząd zespołu „Reduty” ma za- 
Szczyt zawiadomić przybywających na 
pokazy artystyczne w gmachu na 
Ponulance, iż znaczek otrzymany przy 
składaniu odzieży w szatni 
zachować wraz z biletem i zwracać 
je razem przy oabiorze swej odzie” 
ży. 

Zespół „Reduty” uprasza o wcze- 
śniejsze przybywanie do gmachu na 
Pohulance, ze względu bowiem na | 
powagę Ssztual drzwi na widownię. 
będą po rozpoczęciu działania arty- 
stycznego zamknięte. Spožulone o 
soby będą mogly zająć miejsca do 
piero w przerwach. 

Dłuższe przerwy oznaczone będą 
ре!оет oświetleniem widowni, — 
przerwy krótsze— półmrokiem. 

'— Odczyt o „Wyzwoleniu”. W 
poniedziałek, dn. 21 b. m. o godzinie 
8,30 wiecz. w Sali Miejskiej współ. 
pracownik zespołu „Reduty” p. Mie. 
czyslaw Limanowski, wygłosi odczyt 
o „Wyzwoleniu“ St Wyspiańskiego 
p: t. „Pochodnię weź!” =uzupełniony 
recytacjami w wykonaniu członków 
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-. Przegląd prasy. 
Środki sanacyjne. Zjednoczenie sądownictwa wojskowego 

z cywilnem. Bezp 
Równorzędnie z naradami w spra: | 

wie ustaw sanacyjnych — idzie u nas 
powoli i nieuchronnie naprzód drugi 
praces, który — jeśli nie będzie pow- 
strzymany — moża zachwiać całym 
naszym bytem gospodarczym. 

Otrzymywanie się dolara na wy- | 
sokim kursie. ciągłe jego podrygi w , 
górę — może sprowadzić wzrost wy | 
datków państwowych, a zmniejszenie 
się dochodów. į 

Między środkami, dąžącemi do ; 
utrzymania równowagi budżetowej, 
zaleca cała bez wyjątku prasa — re: 
dukcję budżetu, 

ciągając b. ciekawe projekty reduk- 
cyjni ® 

skowego z cywilnem. 
Bo czemże jest właściwie sąd woj- 

skowy? Jest to ciało skiadające się z 
szeregu osób wojskowych, rozma tej 
rang, zależnie od podsądnego, pod 

kształcenia | wychowania, z drugiej 

„Ilustrowany Kurjer Codzienny” od | 
szeregu dni auelizuje dokładnie bu:; 

dzety poszczególnych miaisterstw, wy- |: 

| tem, że wychodzimy na drogę Pozyty- 

Ostataio pismo wysunęło koncep: | 
cję zjednoczenia sądownictwa woj: | 

przewodn.ctwem sędziego-prawnika. Je- | 
dnakowoż trybunał cały, jako taki, z | 
jedoej strony miema prawniczego wy- | 

togi x 

В 

odstawna radość 

strony, gdyby się chciało zrobić pewną 
analogję ze sędziami przysięgłymi, to 
ci sędziowie wojskowi, którzy równo 
cześnie decydują 0 winie | karze, już z 
natury swego stanowiska w orzekaniu 
zależni są od swych władz przełożo- 
nych, 

Jak z jednej więc strony sądownictwo 
wojskowe w zupełności oddzieliło się 
od cywilnego, to z drugiej strony do- 
puszcza w charakterze obrońców adwo 
katów cywilnych I w tym kierunku nie 
różni się w zupełności od sądownictwa 
cywilnego. 

„Kurjer Lwowski” gani prasę, któ- 
ra Szaleła wprost z radości, gdy min. 

, Zdziechowski objął tekę skarbu. 
į Czy może z Intronizacją nowego wło- 
į darza skarbowego nestąpiła choć nis- 

znaczna poprawa w przesileniu finan- 
sowo-gospodarczem? Czy dotychczas 

į zaszedł choć jeden fakt, świadczący o 

wnej pracy sanacyjnej? 
Bynejmniejl 
Owszem — złoty, którego podstawy 

podmyła b lonowa polityka Grabsk ego, 
w bieżącym miesiącu stracił połowę 
wartości — wskutek czego handel i 
przemysł fabryczny słabnie, a ręko- 
dzieiniczy dogorywa w agonji — straci- 

į liśmy zupełnie zaufanie na rynkach i 
gieldach zagranicznych I nadzieja po- 
życzki jest dziś zupełnie iluzoryczna. 

Gdzież tu powód do radości ? 

    
    
  

  

  

Kronika krajowa. 

Wpływy z danin i monopoli za 
10 miesięcy b. r. 

Ministerstwo Skarbu na podstawie 
prowizorycznych obliczeń za 10 mie- 

sięcy 1925 podaje do wiadomości 
następujące cyfry wpływów do skar- 
bu Państwa z danin publicznych i 
monopoli; ogółem  wpłyaęło 1100 
milj. zł. wobec 894,4 milj. zł. w ana: 
logicznym okresie rosu ub. Wzrost 
zatem wynosi 206 milj. zł. Na to 
zwiększenie złożyły się zarówno da* 
nimy publiczne, które wzrosły o 107 
mitj. zł. i monopole — o 99,3 mili. 

ał. ' 
Przypatrując się poszczególnym 

pozycjom stwierdzamy, iż zwyczajne 

podatki bezpośrednie dały nadzwyżkę 
w stosunku do roku ubiegłego za 
okres 10 miesięcy 84,4 imiljonów 
złotych. 

Wzrost z tych podatków pošred- 
nich za okres sprawodawczy wynosił 
178 milj. zł. z opłat stemplowych 
32,8 milj. zł. Wpływy Skarbu Państwa 

Życie gospodarcze. 
trudniących się handlem, około 
3,400 — rzemiosłem i przemysłem 
oraz około 200 osób wolnych zawo 
dów. Z ogólnej sumy obrotu 165 mil- 
jonów na handel przypada około 122 
miljonów, na przemysł i rzemiosło 
około 40 miijonów i na wolne za 
wody około 3 miljonów. Podatek za 
rok 1924 na jednego płatnika pod 
ług danych urzędowych, t. j. bez 
dodatków i ceny świadectwa prze- 
mysłowego wynosi w handlu 434 
złotych, w rzemiośle i przemysle 
232 złote, z czego widzimy, iż w 
grupie przemysł i rzemiosło przewa- 
z ją zakłady rzemieślnicze i to 
drobne. 

Tak wyglądała w Wilnie w roku 
1924 ym, który był dla całej Polski, 
a tsmbardziej dła Wiina rokiem wy- 
bitnie stratnym, Śruba podatkowa p. 
Władysława Grabskiego. Każdy, kto 
zna chociażby "mniej więcej nasze 
Wilno, powinien przyznać, iż prze- 
ciętnie 500 z górą złotych poGatku 
na płatnika jesi cięzar dla naszego 
zrujnowanego miasta niepomiernie 
wysoki i zjadający bezlitośnie naszą   Z tych Źródeł należy tłomaczyć zwię- 

kszeniem konsumcji, gdyż z wyjąt- 
kiem ceł nia zostały podwyższone ani 

podatki pośrednie, ani opiaty stem- 
plowe. Zwiększenie wpiywów z mo- 
nopoli pochodzi z zamiany podatku 
od spirytusu na pełny monopol spi: 
rytusowy. Wpływ z tego źródła wy- 
nosił 140,3 milj, zł. wobec 103,8 milj, 
zł. za 10 pierwszych miesięcy r. 1924. 
Monopol tytoniowy przyniósł o 48 
milj. zł, większe zyski, w okresie 
sprawozdawczym pomimo częściowej 
spłaty i oprocentowania pozyczki 
włoskiej. ; 

Wydawnictwa gospodarcze. 

„.  Opuścł prasę „Przegląd gospodar: 
czy” (zeszyt 24 z dn. 15 b. m.), za- 
wierający między ianemi bardzo cie- 
kawe uwagi profesora wszechnicy 
p. Władysława Zawadzkiego o sanacji 
naszych stosunków gospodarczych i 
skarbowych. 

Uwagę tym poświęcimy osobny 
artykuł, 

Podatek obrotowy w wilnie 
w. latach 1920 i 124, 

Podług danych statystycznych Mi- 
nisterstwa Skarbu, w mieście Wilaie 
w roku 1924 ym było 128.954 miesz- 
kańców, z pośród którycn było OKO- 
ło 9,000 płatników podatku przemy- 
słowego, czyli że na 1,000 miesz- 
kańców przypadało około 70 płatni- 
ków podatku. (lstalony dla wszyst- 
kich płatników m. Wilna obrot za 
rok 1924 stanowi około 165 miljo 
nów złotych, wymierzony zaś pan- 
stwowy poaatek przemysłowy, Czyli 
obrotowy stanowił dla całego Miasta 
Wilaa około 3.300,000 złotycn. Jezeli 
doliczymy do sumy puwyzszej 25/5 
dodatek na rzecz damorządu Oraz 
cenę świadectw przemysłowych, wy- 
padnie, iż podatek przemysłowy we 
wszystkich formach dia miasta Wlina 
za rok 1924 wynosił okuło 4'/4 mii- 
joaow złutych. W ten sposób na każ 
dego płatnisa w roku 1924 przypad- 
ło obrotu około 17'/4 złotych, zaś 
podatku obrotowego we wszelkich 
formach około 500 złotych (dane 
urzędowe podają tę ostatnią cyfcę w 
wysokości 352 złotych, bo bez ceny 
świadectwa przemysłowego i dodatku 
na rzecz Samorządu, co jest niere- 

|   Lespolu „Reduty". Bilety po 50 gr. 
i 25 gr. 

alne). 

, ogólnej liczby 9,000 płatników | jednostki dadzą gwarancją należytego | 

substancję majątkową, a to tem- 

bardziej, że podatek obrotowy nie 
jest przecie jednym podatkiem — 
imię ich legjon. 

Jeżeli porównamy dane powyż: 
sze z danemi za rok 1920, to zoba- 
czymy, iż płetaików podatku  prze- 

| mysłowego było w roku 1920 w Wil- 
„nie 4,702 czyli prawie dwa razy 
mniej, niż w roku 1924, ogólna zaś 

|suma wymierzonego podatku obro- 
,towego wynosiła w roku 1920 marek 
polskich + 4.020,000, «co przyjmując 
średni kurs franka złotego w roku 
1920 na 40 marek, wyniesie około 
100,000 złotych dla* całego miasta 
Wilna, zaś ekoła 25 złotych na każ: 
dego płatnika. 

Ten olbrzymi, bo dwudziestokrot- 
ny wzrost opodatkowania w porów" 
naniu z rokiem 1920 niestety nie 
da się usprawiedliwić odpowieaniem 
podniesieniem sią bogactwa i do- 
chodow naszego kraju, lecz należy 
odnieść wyłącznie na rachunek wpro* 
wadzenia nieprawidłowego w samej 
swej istocie podatku od obrotu nie- | 
zależnie od tego, czy ten obrót był 

nie zaś na rachunek praktyki 
szych urzędów skarbowych. 

Giełda warszawska 

  

związany z zyskiem, czy stratą, głów: | 
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Dziś — S.ęhy dzień Darjusza M. 
Sobcta | Jutro— Teofila. 

19 Wschód słofica— g. 7 m. 40 
Grudzień] Zachód „ —g.8 m. 25 

  

_URZĘDOWA, 

— Konferencja prasowa w De: 
legaturze Rządu. W związku z u- 
tworzeniem przy Delegaturze Rządu 
referatu prasowego w dniu dzisiej- 
szym odbędzie się we wspomnianym 
referacie konferencja prasowa. (zd). 

— Inspekcja pow. Wileńsko- 
Trockiego. W związku z przekaza* 
niem now. mianowanemu staroście 
p. Witkowskiemu agend starostwa 
Wileńsko-Trockiego p. Witkowski w 
towarzystwie b. starosty p. Grabow- 
skiego przeprowadzają obecnie in- 
spekcję powiatu Wileńsko Trockiego. 
Inspekcja ta ma charakter Informa- 
cyjny dla nowego starosty, nieobez- 
nanego jeszcze z terenem powiatu (zd) 

— Przydzielenie do pow. Wi- 
leńsko Trockiego dr. Bellawedera. 
Do starostwa powiatu Wileńsso-Troc- 
kiego został rozkazern Delegatury 
Rządu przydzielony dotychchasowy 
p.o. zastępcy starosty powiatu Świę- 
ciańskięgo dr. Bellaweder. (zd) 

MIEJSKA. pianie 
— Komitet „Chleb dzieciom” 

niaiejszym unieważaia kwitarjusz 0- 
pieczętowany okrągłą pieczęcią Ko- 
mitetu serja Nz 801 — 901 zgubio- 
ny dnia 16.Xil r. b. w okolicy ulicy 
Popławskiej i Zarzecza. 

Łaskawy znalazca zechce zwró- 
cić do Sekretarjatu Komitetu Wielka 
34 — 4 od 5 — 7 wiecz. 

— Co godzina to nowina. Ma- 
my do zanotowania ciekawy fakt sa- 
mowoli. O godzinie przedpoludnio- 
wej płacono za bilet w autobusie 
Połączenia Samochodowe 25 gr. z 

plabu Łukiskiego do Katedralnego, 
jak zwykle. O godz. 7 wieczór kon- 

duktor tejże firmy domagał się 30 
gr. za kurs od Łukiszek do Wileń: 
skiej, twierdząc że jest nowa taksa 

i nie chcial wydać reszty protestują- 
cej publiczności. 

: a Polskie mięso dla Czechów. 
W dniu 15 b. m, rzeźnia miejska ma* 
gistratu m.. Wilna zakupiła 80 sztuk 
bydła rogatego, celem wywiezienia 
do Czechosłowacji. () 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 
— Sejmiki muszą płacić za 

utrzymanie policji. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wyjaśniło kwe< 
stę płatności zaległości samorządo- 
wych z tytułu utrzymania — policji 
państwowej w wysokości 1/4 ogól: 
nych kosztów jej utrzymania, miano- 
wicie ustaliło iż zaległości za po- 
wyższe mają być zapłacone przez 
samorządy skarbowi państwa w prze- 
ciągu 3-ch najbliższych lat a więc w 
clągu lat 1926, 27 i 28. Na okręg 
"Wileński przytem zostały podwyż: 
szone zaległości z 1.600.000 zł. na 
2.900.000 zł., a to ze względu na to, 
iż pierwotnie preliminowana suma 
na utrzymanie policji w następstwie 
została zwiększona i właśnie 4ta 
część stanowi 2.900.000 zł. 

„ Jak wiadomo od 25 r. obowiązu- 
je ustawa, która na przyszłość prze- 
widuje utrzymywanie policji wyłącz- 
nie przez państwo, tak, że tem sa- 
mem sejmiki będą zwolnione od ро- 
noszenia ciężaru łożenia czwartej 
części kosztów utrzymania policji. 

W związku z powyższym wyłoni« 
ła się w urzędach komunalnych i 
sejmikach kwestja zwiększenia bud: 
żetu na rok 1926 i sejmiki święciań: 
ski i Wileńsko-Trocki już na naje 
blizszych posiedzeniach wezmą tą 
kwestją pod obrady. (zd.). 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 
— Przyjmowanie kandydatów 

па urzędników państwowy.h. Mi: 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych wy- 
dało okólnik do poszczególnych wo- 
jewództw, w którym poleca ścisła 
przestrzeganie przepisów O kwal.fi- 
kacjach przy przyjmowaniu kandy* 
datów na urzędników. Usupełaienie 
personelu urzędniczego w centralaym 
zarządzie Ministerstwa odbywać się   z d.18—Xil 25 r, Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Dolary 9,50 9,52 9,48 
Belgja 43,15 43,26 43,04 
Lonayn 46,10 46,22 46,98 
Paryż 35,10 35,19 35,01 
Praga 28,16 28,44 +8,09 
Szwajcarja 158,50 183,96 185,04 
wieaeń 134 134,34 133,66 
ńłochy 38,35 38,44 38,26 
Pož. aolar. 66 
£0ž. kolej. = 55—80J—85 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
80/0 proc. poz. xonwers. 110 
Listy z. 50/0 m. Warszawy ziotowe--25,10 

Akcje: Bank Hanal.—2, Zachodni—1, 
Spólek Zaiobk.—4!/4, Cerata—0,61, Elektry: 
czność—i,30—1,25, Chodorów: i, Częstocice 
—0,63, Cukier— 1,65 — 1,60— 1,55, Łazy— 0,09, 
węgiel—1,31— 1,28, Liipop - 0,47—v,45, Mo- 
drzejów—2,35—2,15, Norblin—0,74, Ostro- | 
wiec—3,/0. Farowozy—U,20, Rudzki—0,75— ' 
0,69, Starachowice—1—v,90, Ursus-0,50, Ży- 
rardów—7, Syndykat Rol.—1,25, Spirytus— 
1,75—1,80. 

kiai ad a ia i a 

Zgłaszajcie się dopełnienia funk- 
cyj komisarzy spisowych. 

Tylko świadome doniosłości spisu   podatku około 5,500 przypaca na jego przeprowadzenia. i 

odtąd będzie pizez powoływanie do 
słuzby w centrali urzędników władz 
Ministerstwa podległych,  przeasta* 

„wionych przez swych szefów, Jako 
| posiadających odpowiednie kwalifie 
fikacje. 

Nadsyłanie bezpośrednio do Mi: 
nisterstwa podań osób, ubiegają” 
cych się o posady przekazywane 
będą właściwym wojewodom, ktorzy 
będą decydowali o dopuszczeniu do 
służby przygotowawczej. (zd) 

— Otwarcie nowego lokalu 
5. Ч. P. W niedzielę, dnia 20 grud- 
nia rb. odbędzie się poświęcenie i 
ctwarcie nowego lokalu Stowerzy- 
szenia Urzędnikėow Państwowych 
przy ul. Ad. Mickiewicza 9, zakoń 
czone działem koncertowym. 

Wszyscy członkowie  Stowarzy* 
szenia niniejszem proszeni są o jak*        



md 

najliczniejsze przybycie na powyższą 

uroczystość, jak również miłe będą 

widziani goście wprowadzeni. Ро- 

czątek o gedz. 7 i pół wiecz. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Sprawa redaktora „Togu* 

w sądzie Okręgowym. W czasie 

wysiedleń przez władze administra- 

cyjne obcokrajowców do Rosji i in- 

nych krajów — redaktor „Togu” P. 

Rejzin Załman umieścił w dniu 23 

kwietnia 1925 r. na łamach swego 

pisma artykuł, piętnujący postępo- ; 

wanie włedz administracyjnych, a 

przedewszystkiem policji, ktėra jako- 

by miała wypędzać specjalnie Żydów 

i to staruszków ponad lat 801 brze- 

mienre kobiety oraz dzieci. 

Redaktor „Togu* p. Rejzin został 

pociągnięty za umieszczenie wzmian= 

kowanego 

ności i stanął wczoraj przed sądem, 

oskarżony z art. 154 cz. Il i 263 cz. L 

Bronił oskarżonego adw. Smiig. 

Sąd pod przewodnictwem p. 56- 

dziego Jodzewicza dopatrzył się w 

powyższym artykule cech przestęp- 

stwa mianowicie: podburzania lud- 

ności, podawania Świadomie fałszy- 

wych wywodów do wiadomości ogó” 

łu i obrazy urzędu i po krótkiej na- 

radzie wydał wyrok, skazujący oskar- 

żonego na 300 zł. kary z zamianą 

na sześć tygodni aresztu, (zd), 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Dla Komisji Odwoławczej 

wystarczy wyciąg z ksiąg meldun- 

kowych. Przy labach Skarbowych są 

czynne komisje odwoławcze, które 

orzekają w sprawach wymiaru po: 

datku. Do dni ostatnich odwałujący 

się do Komisji Odwoławczych z 

powodu ebarczenia większą rodziną 

którzy prosili o zmniejszenie podatku 

winni byli przedłożyć specjalne zaś- 

wiadczenie, stwierdzające ich stan ro' 

dzinny. Obecnie według nowego roz* 

porządzenia wystarczy jeden wyciąg Z 

ksiąg meldunkowych. 

O ile więc odwołanie płatnika nie 

zostało jeszcze rozpatrzone przez 

Komisję Szacunkową może on jesz- 

cze i teraz przedłożyć taki wyciąg z 

ksiąg meldunkowych dła otrzymania 

zniżenia podatku. (zd) 

: sPRAWY SPISOWE. 

Prsce przygotowawcze do spisu 

ludności są w pełnym biegu i w 

majbliższych dniach spodziewść się 

należy ich ukończenia. Wielkie rm. 

Wilno zostało już definitywnie pe- 

dzielone na 30 ebwodów spisowych 

1250 okręgów Sspisowych. Na lo 

1 

t 

i 

artykułu do odpowiedzial- | 

' 
, 

| został mianowany komendantem po 
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kele dia komisarzy okręgowych zo* 

stały przydzielone gmachy szkół po” 

wszechnych, które w czasie ferji 

szkolnych, bądą nieczynne. Po wszel- 

kie więc informacje komisarze okrę- 

gowi będą zwracać się do gmachów 

szkolnych, w których urzędować będą 

komisarze obwodowi. Komisarze ob- 

wodowi przechodzą specjalne kursa, 

odmienne od kursów dla komisarzy 

okręgowych, tak, by dla tych ostat- 

nich mogli w każdej wątpliwej kwe- 

stji, dotyczączej spisu ludności, słu- 

żyć właściwą instrukcją. (zd) 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Wyjazd Okr. Inspektora Pra- 

cy do Warszawy. Inspektor Pracy 

Okręgu W:lsńskiego w dniu dzisiej: 

szym wyjeżdża w sprawach službo- 

wych do Warszawy. (zd) 

Z POLICJI 

— Mianowanie podk. Ungeha 

jera komendantem P. P. pow. 
Mołodeczań:kiego. = Dotychczaso 

wy kierownik Vil go komisarjatu ko 

lejowego p. podkomisarz Ungehejer 

wiatowym policji państwowej nowo 

utworzonego powiatu mołodeczań- 

skiego i w dniach nejbliższych wy- 

Ježdza do Mołodeczna, celem objęcia 
urzędu. (zd) sa м 

— Telegramy gratułacyjne. W 
okresie przeóświątecznym wprowa- 

dzone zostanie przesyłanie zniżko- 

wych telogramėw gistulacyjnych „XL“ 

w obrocie ze Stanami Zjednoczone- 
mi Am. Płn. Telegramy zawierające 

życzenia z powodu świąt Bożego 

Narodzenia będą przyjmowane do 

dn. 21, telegramy zaś z życzeniami 
noworocznemi do dnia 28 grudnia 
włącznie, Treść zniżkowego teleg 
ramu gratulacyjnego musi być iden- 

tyczna z jednym z 24 ustalonych 
tekstów, które . będą ogłoszone w 

urzędach pocztowych w miejscu do- 
stępnem dla publiczności. 

Opłata za telegramy „XL” wyno- 
si 8 zł. (wraz z ew. doręczeniem 
przez pocztę) niezależnie od ilości 
wyrazów zawartych w nim, ani od 
strefy, w której znajduje się miejsce 
przeznaczenia telegramu, Dla miej- 

scoweści poza New:-York'iem należy 

D dokładny adres jak dla 
listów. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— „Akademicka wieczerza wi: 
gilijna. Zarząd Bratniej Pomocy 

Pol. Młodz. Akadem. U.S.B. podaje 

  

RJ EĘ R 

do wiadomości członków T-wa, iż 

dn. 23.XII. 25. o godz. 6 wiecz. w: 

lokalu Ogniska (ul. Wielka 24) od- 

będzie się dorocznym zwyczajem 

tradycyjnym „Wieczerza Wigilijna”. ; 

Koleżanki i Kcledzy, którzy chcą 

wziąć udział, proszeni są o wpisy- 

wanie się na listy uczestników u, 

kasjerów Mansy i Ogniska lub Sa-| 

kretarjacie Bratniej Pomocy. Koszta | 

udziału wynoszą 3 zł. W razie, gdy: | 

by dostateczna ilość uczestników nie 

| wpisała się do dn. 22 bm. włącznie 

„Wieczerza Wigilijna” nie odbędzie 

siej przeto uprasza się o jaknaj- 

wcześniejsze zapisy". 

U BIAŁORUSINÓW. 

— lu jest studentow Biało- 

rusinów na U. S. B.? Ogėlna ilošė 

studentów U. S. B., ktėrzy 516 гаге- 

jestroweli w Związku Fxademików, 

Białorusinów („Biełaruski Studencki 

S»juz") za czas jego istnienia, —skła- 

dając jednocześnie deklaracje o wstą 

pieniu swem na członków związku, — 

dosięgła w roku bieżącym solidnej 

cyfry blisko 70 osóbl Ciekawem jest 

również to, że, zgodnie ze statutem, 

członksmi związku mogą być iów* 

niež i Polacy—sympatycy białoruskie- 

go ruchu odrodzeniowego. Siedziba 

Zwłazku mieści się przy W leńskiej 

Na 12. Tamże się znajduje bibljoteka , 

Związku. (—-) 4 

RÓŻNE: ' 

— Podziękowanie. Z tytulu cb ho- , 

du ZGlecia "il.T-wa Muz. „Lutnia” na tem 

miejscu składamy serdeczne podz'ękowanie 

wszystkim, którzy w jakibądź sposób przy: 

czynili się do podniesienia uroczystośc! ob- 

chodu jubileuszowego w dn. 6 I 7 grudnia 

r b. W szczególności jednak przesyłamy 

gorącą podziękę J. Ę, Ks. Biskupowi Ban: 

durskiemu, ks. prałatowi Sawickiemu, Mag!- 

stratowi m. Wilna, Ławnikowi Magistratu, p. 

Abramowiczowi, Prezesowi p. Cz. Jankow- 

sklemu, prcf. J. Wierzyńskiemu, p. Zbignie- 

wow! Smiałowskiemu, p. Markiewiczowi, Za- 

rządowi T wa Popierania Sceny, Chórom I 
Zespołowi dramatycznemu. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— I policjantów ekradają. Dn. 17 

bm. pomiędzy g. 16 4a 17 z mieszkania 

przy ul. Nowoświeckiej 15, w czasie nieo- 

becności domowników, skradziono przy 

pomocy włamania różną garderobę | go- 
tówkę, na ogólną sumę 1000 zł. pa szkodą 

przod. Karwowskiego Wacława | st. post. 

Leleno Wiadysława. frekwentantów szkoły 

przodowników. Podejrzenia brak. zad 
, dzenie w toku. 

— Droga podróż. Dn. 17 bm. o g. 

18 m. 30, Benoze Wulf, zam. w Wasilisz- 

kach, pow. Lidzkiego. zameldował, że pcd- 

czas wsiadania do pociągu, skradzione mu 

czy też zuubił 208 doleiów gotówka, czek 

na 250 dol. i weksle na ególną sumę 3.0 

dolarów. Dochodzenie w toku. 

wiLERS K! 

— Zima daje się we znaki. Dn. 
17 bm. z mieszkania Gorczynkiela Mordu- 
cha, zem. Niemiecka 38, skradziono palto 
karakułowe, wart. 4000 zł. Podejrsenla - 
brak. Dochodzenie w toku. ‚ 

— Peżar. Dn. 17 bm. o g. 18 w do- 
mu nr. 75, przy ul. Kalwaryjskiej, należą: , 
cym do Gierulskiego Adama, wybuchł po- 
żar, który straż ogniowa stłumiła w ciągu 

1 д. 20 min. Spłonęły składy, wartości na« 
razie nieustalonej. Przyczyna pożaru—nie- , 
wiadoma. Wypadków z ludźmi nie było. į 

Dochodzenie prowadzi się. i 
—Aresztowanie wyrafinowaneg 

oszusta. 17 b. m. przez Ekspoz. śled- 
ujęci zostall Czysota Aleks. (W. Pohulanka | 
32—8), Kamaszyn Sylwester (Żubrowa 5), ; 
pseudo Wiskent, Fiedorowicz Mik., bez stał. 

miejsca zamieszk., oraz Jurgielewicz Js) 
(Sniegowa 26), który 20 kwietnia rb. podjął 

za sfałszowanym czekiem Okręg. Dyrekcji 

Lasów Państw. w Wiinie 25.000 złot. z Kasy 

P.K.O. w Warszawie, Inni zaś z nim współ: 
działali. 14 bm jeden ze wspólników—Ja- 
cyński Michał, goniec Oxr. Dyr. Las. Państw. 
został ujęty przez K.O.P. na odcinku 10 ba- 
taljonu przy usiłowaniu przekroczen'a gra- 
nicy. Jurgielewicz do winy się przyznał. 

— Też „dyrektor” cyrku Zatrzyma- 
no 17 bm. izbickiego Adama, bez stałego 

miejsca zamieszkania, który podając się sa 
dyrektora cyrku, przy angażowaniu perso- 
nelu, powyłudzał od różn. osób znaczniej- , 
sze symy i usiłował zbiec, 

—Nagły zgon. 17 bm. przed domem 
Na 64 przy Zawalnej upadł | zmarł nagle 
Statxiewicz Antoni, z Nowo Wilejki, Połocka ;, 
1. Trupa zabezpieczono. ? 

— FPedrzutek. 17 bm. w bramie do- 
mu Xe 3 przy Stefsńskiej znaleziono 2-ty- | 
godniowe niemowlę płci męsk„ które ode- , 
słano do Dzieciątka Jezus. i 

      

   

  

  

  

Ruch wydawniczy. | 
— „Šwlat koblacy"" Ne 23 przynosi: 

Z kralny mody, Udział kobiety francuskiej | 
w Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, 
e a z iistów e zazdrości, Maks Linder, ; 
£ Konstantynopola, Drobiazgi, Dobra Gos: * 
pouyni, Odpowiedzi od Redakcji i t. d. Do 
każdego numeru dołączony arkusz krojów. . 

  

Teatr i muzyka. 
— Wieczory humoru Leona Wyr- 

wieza. W sobutę 19-go I niedzielę 20-go 
grudnia wystąp! w Teatrze Polskim (Lutnia) : 
pozyskany przez Dyrekcję znakomity hamo- 
rysta polski, p. Leon Wyrwicz. 

Oryginalny, wspaniały program własny 
obejmuje szereg przezabawnych monolo- 
gów typów I zdarzeń, pełnych subtelnego 

humoru. Bilety już są do nabycia w kasie 
teatralnej od 11—1 I 3—9 wiecz. į 

— Gościna artystów grodzie6- | 
skich. 21 122 bm. odbędą się dwa występy 
teatru grodzieńskiego. Wystawione będą ; 
„Spadkobiercy”, komedja Grzymały-Siedlec- ! 

    

kiego. 

niedzielę, dn. 20 bm. o g. 12 m. 30 pp. w 
sali Teatru Polskiego (Lutnia) odbędzie stę 
kolejny poranek symfoniczny z udziałem 

Wil. Orkiestry symfonicznej pod dyr. A. Wy- 
leżyńskiego. Jako solista, wystąpi Świetny , 

skrzypek, Aleksander Kontorowicz, który ; 
odegra jedno z arcydzieł literatury skrzyp- 
cowej, koncert Mendelsohna z tow. orkiest- 
ry. ozatem program obejmuje melodyjną 

— 8 ci poranek symfoniczny. W į 

M 289 (441) 
symfonję „Szkocka”, tegoż sutėra I uwer- 
turę „Hebrydy” B'lety są do nabycia w ka- 
sie Teatru Polskiego. 

— Wieczór Konser- 
wałorjam, W sobotę, dn. 19 bm. o g. 
8 w. w sali gimnazjum im. Lelewela odbę- 

dzie się niezmiernie ciekawy konceit |п- 

strumentalnc=wokalny uczniów 1 uczenie 

Konserwatorjum Wileńskiego. Program obej- 
muje utwory fortepjanowe, skrrypcowe, wo 

kslne, solowe | zespołowe, wśród których 

budzą zaciekawienie kompozycje najnow- 
szych kierunków Dochód z koncertu prze- 

znacza się na wpisy uczeiów Konserwa- 

torjum. Bilety po cenach najniższych w cu- 

kierai B. Sztralla (Mickiewicza Jóg Tatar- 

skiej) oraz przy wejściu. Początek punktuat- 

nie o g. 8 w. 

      

Ceny rynkowe 
w dniu 18—XII—28 r. 

Urząd do walki z lichwą I spekulacją 
ustanowił w porozumieniu z przedstawicie- 
lami kupców wii. niżej wymienione ceny na 
artykuły pierwszej potrzeby. Przekroczenie 
wspomnianych cen będzie uważane za u- 
prawianie lichwy i będzie pociągani de sure- 
wej odpowiedzialności. 
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Redaktor Józef Batorowicz. 

  

  

  

    

   
     

     

     

  

    

      

    
    

    

   

    

        

         

  

  

      
           
       

  

  

  

  

        

    

      
  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ M а 

Wiino, Wileńska 28. 
a S z y n i 5 a 

w hedni mują lekarze specjaliści: Choroby dzieci 'd 10—111 od 3—4; chorob: ti d 10—4; chirurgi d 1—2; kobiece 11—12 

emy. sp oczu zz uszu, na ęcda 2% sów 10—13; skórne | wenewyczaa 2-3 nerwowe 34 2 сР ;:’:п'\:щ’.іі:і‘::?‹'п: Ррі:“!' + de T — 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, pełożniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. Dla M. G. 

Gabinet Roentgena i elektro- leczniczy  H'7am; tektyeny maż Uaborałorjm zmaiiyczna, AEG ACAACZAACZCAACACJEKOCJĘ 
4 OGLOSZENIE. 

Rutynowana | 3 k upujcie obuwia Wyrobów Więzien- 
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i ŽK nych, Firmy „POL BUT" ponieważ 

(LI [|| į 25 takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 

Kemenda Pol. Państw. Okr. Wileńskiege ogłasza konkurs na dostawę furażu | drzewa * ceny są bardzo przystępne, Kupując 

opałowego na rok 1926 do miejscowości i w ilościach niżej podanych: studentka uniwersytetu | 6 obuwie firmy „POL-BUT" każdy 

Kom. P. P. Okr. Wileński — wil 2 do 175000kg siana do 262500 kg. sł. dó 181400 kg. d 4200 m*. d lekcji i k - : 

m ML pa śuiąciaki: o Aa | zk wy — > 100500 £ = R b a s» ANO a pó: a=: ane > "a z zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, * 

3007 2, eszmiańskiego— Oszmiant „ » 8920 . —> 43800 „ S 71.90 „ 2350 » Siedniich. Specjdłkośći obuwie tylko gwarantowane. 

7.01%.10 duolowikiego -ż Postawy, » © о9890 в w «ND „Z RRTŃD w iw 500 „ rednich. Specjalność: ję- | ŠE cu, Bonifrat 1 
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AL Badamio K Belas © © u S 4: - wow MIO» MO ' „ 20. cokrajowców — pojedyń. | Akakakk kak ak ala kak kak Ek 
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