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Rok III. Nr. 282 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

(730) 
  

KURJ 
/* CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub 

_Wilno, Niedziela 5 grudnia 1926 r. 
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Tel.   

Zabawki w wielkim 

damska i męska. Ko 
i firanki. Szkło, fajans i porcelana. 

© e e © merja krajowa i zagraniczna. © © © © 

WE WSZYSTKICH DZIAŁACH ODPOWIEDNIE PODARKI PO CENACH ZNIŻONYCH 

NA GWIAZDKĘ!!! 
wyborze. 

niekcja. 

Wileński Bom Towarowo - Przemysłowy 

498. 

Bracia JABŁKOWSCY s» ate. 
ul. MICKIEWICZA 48. 

Galanterja 
Towary białe 
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Rząd pracy o postulatach pracy. 
PRZEMÓWIENIE VICEPREMJERA BARTLA NA KONFERENCJI PRACY. 

Wiceprezes rady ministrów, prof. . 

Bartel, na konferencji pracy w dn. 

28 listopada oświadczył: 

Przeciw ruchomej mnożnej. 

Nie zacznę swego przemówie- 

nia wyliczeniem tego wszystkiego 

co zamierzam zrobić, natomiast 

zaraz na wstępie powiem Panom 

to, czego napewno nie zrobię. Jed: 

na kwestja jest niewątpliwie dla 

wszystkich Panów, reprezentujących 

ludzi pracy, najważniejszą: jest to 

kwestja pracy. Wysunęliście, Pa- 

nowie problem ruchomej mnożnej 

przywrócenie której uważacie Pa- 

nowie za rzecz nie cierpiącą zwło- 

ki, muszę więc Panom oświadczyć 

kategorycznie, że mnożną tę rząd 

może przywróci, ale ja w tym rzą- 

dzie siedzieć nie będę. Oświadczam 

Panom, że na ruchomą mnożną 

nie pójdę; jest to rzecz całkiem 

niemożliwa w danej chwili, a dla 

mnie, przy moim światopoglądzie 

na tę sprawę, niemożliwa wogóle. 

Równowaga budżetu osiągnięta 

Niejednokrotnie było tu powie- 

dziane, że rząd, w którym ja 050- 

biście znajduję się od 15 maja, nic 

nie zrobił. Jeżeli to było powie- 

dziane szczerze, mam respekt dla 

tego twierdzenia. Muszę jednak 

stwierdzić, że pewne rzeczy w tym 

czasie zostały dokonane. Nie mam 

zamiaru przypisywać dokonanych 

rzeczy wyłącznie rządowi, gotów 

jestem przypuścić, że wszystko dob- 

"re, co się w tym czasie stalo, sta- 

ło się dzięki pewnemu zbiegowi Oko- 

liczności, konjunkturomi warunkom; 

przypuścmy nawet, że rząd na te 

okoliczności nie miał wpływu, to 

jednak przyznać będziemy musieli, 

iż to, co od 15 maja zaszło, do- 

daje otuchy każdemu, nawet naj- 

większemu  pesymiście. Zmieniło 

się coś w dziedzinach życia go- 

spodarczego i finansowego; zosta* 

ła zrobiona rzecz kapitalna — zda- 

ję sobie z niej sprawę bardzo wy- 

raźnie: osiągnięto równowagę bud- 

żetową. Wspomnieliście Panowie, 

że zmiany idą zbyt powoli. Mó- 

wiąc o tempie tych zmian, trzeba 

sobie dokładnie zdawać sprawę, że 

Polska jest organizmem młodym, 

a w dodatku chorym, że w tym 

organizmie, jak w organizmie ludz- 

kim, jest nie jeden organ chory, 

lecz cały ich szereg, leczenie więc 

  

nie da się przeprowadzić bez u- 

względnienia wzajemnego związku 

między chorymi organami, lecz 

musi być przeprowadzone według 

pewnego planu. 

Jeszcze sprawa płac urzędniczych. 

Rząd stoi niezachwianie na sta- 

nowisku równowagi budżetowej, a 

ponieważ pełnomocnictwa, jakie 0- 

trzymał od sejmu, pozwalają mu 

tylko kryć wydatki, wszelkie zaś 

podwyżki prowadzą do zwiększenia 

rozchodów, które bez odpowied- 

niego zwiększenia dochodów naru- 

szyłyby tę równowagę. Rząd pod- 

wyżek obiecyw.ć nie może i nie 

może pójść na ruchomą mnożną. 

W najbliższych dniach odbędę kon- 

ferencję z przewodniczątym komi- 

sji budżetowej, p. pos. Rymarem, 

który wraz z p. ministrem skarbu 

ma się zastanawiać nad tym proble- 

mem i nad możnością podwyższenia 

płac pracownikom państwowym. 

Ja widzę tu możność tylko w tem, 

żeby powiększyć dochodową stro- 

nę budżetu państwowego. Jeżeli 

znajdziemy pokrycie, to oczywiście 

sprawa będzie załatwiona. Należy 

jednak pamiętać, że nie są to 

drobne rzeczy. Jednoprocentowa 

podwyżka poborów pracowników 

państwowych, bez wojska, wynosi 

iniesięcznie 800 tys- zł., dziesięcio- 

procentowa, która na nasze Sto- 

sunki stanowi grosze i niewiele 

pracownikom da, będzie wynosić 

8 miljonów złotych miesięcznie. 
* 

* * 

Rząd w czasie swojej pracy zro- 

bił niewiele, ale zrobił, co mógł w 

tych warunkach. Wkrótce po ob- 

ęciu rządów, bo już w czerwcu, 

minister skarbu, właśnie p. Cze- 

chowicz, wyłącznie z 'własnej woli 

przyszedł na radę ministrów # 

wnioskiem zniesienia 4—6 рго- 

centowej restrykcji poborów  pra- 

cowników państwowych, wprowa- 

dzonej przez rząd poprzedni. Nie 

mieliśmy wówczas równowagi bud- 

żetowej i muszę powiedzieć, że z 

poczuciem dużej obawy: zgodziłem 

się na restytuowanie niepełnych 

poborów. To jednak zrobiło wiele 

dziesiętków miljonów. Równowagę 

budżetową osiągnęliśmy właściwie 

dopiero w lipcu. 
Tylko z największym wysiłkiem 

mogliśmy przyjść pracownikom pań- 

stwowym z pomocą, dając 10-pro- 

centowy dodatek w miesiącu listo- 

padzie i 10-procentowy dodatek w 

miesiącu grudniu. Powiadam, z 

największym wysiłkiem. Bo jeżeli 
Panowie wszyscy przyjmą i zgo- 

dzą się na postulat równowagi 

budżetowej, to muszą Panowie ró- 

wnież uznać, że nie możemy wię- 

cej dawać, aniżeli mamy. Jeżeli 

znajdą się dochody, to płace pod- 

„wyższymy, uznając w całej rozcią- 

głości i z najgłębszen: przekona- 

niem, że płace w Polsce są nie- 

skończenie niższe, niż w innych 

krajach, że Polska jest krajem nej- 

niższych płac. 

Przeciw drożyźnie. 
Była wysunięta tutaj przez p. 

pos. Diamanda teza bardzo słuszna, 

w warunkach idealnych doskonała. 

Powinnibyśmy iść na znaczne po- 

większenie płac, by tą drogą po- 

ciągnąć za sobą zwiększenie kon- 

sumpcji, a zwiększenie konsumpcji 

wewnętrznej—to jest ratunek pań- 

stwa. Teoretycznie słuszne to ro- 

zumowanie nie da się odnieść do 

warunków polskich, do warunków 

nienormalnych, do atmosfery о- 

gólnej demoralizacji produkcji i 
handlu, w której ludzie szukają 

łatwych zysków, bez żadnych skru- 

pułów. Obawiam się, że zwiększe- 

nie dochodów pracowników im 

nic nie przyniesie, a natomiast da 

korzyść tym, którzy pragną łatwe- 

go zysku. Żądanie, w wielu wy- 
padkach usprawiedliwione, podwyż- 

ki ceny cukru, rząd odrzucił cał- 

kowicie po długiem badaniu i dy- 

skusji. Twierdziłem, że jeżelibyśmy 

podwyższyli kilogram cukru tylko 

Q 6 groszy, to każda słodka bułka 
wzrosłaby o dwa grosze — wypo- 

wiedziałem nawet twierdzenie, - 2е 

każdy trzewik, każda koszula i każ- 
da krawatka z racji podrożenia klg. 

cukru o 6 groszy, wzrosłaby o 15 

proc. 4 

Sprawa zboża. 

Poruszyliście Panowie sprawę 

zboża. Zastanawialiśmy się nad 

tem, czy zamknąć granice dla wy- 

wozu, czy wprowadzić ewentualnie 

cła wywozowe. Panowie dobrze 
wiecie, że wczesna jesień zdawała 
się wykazywać średnie urodzaje, a 
potem okazało się, że urodzaj ten 
zbliża się do złego, co w szcze- 

gólności odnieść się da do żyta” 

W związku z tem staramy się nie 

wywozić żyta zagranicę. Po- 
czyniliśmy odpowiednie zarządze- 

nia i mimo to, iż formalmanego 

zakazu wywozu jeszcze niema, u- 

niemożliwiliśmy wywóz. 

O równomierność obciążeń. | 

Wskazywaliście Panowie na nie- 

równomierność obciążeń. Jeżeli jest 

mowa o równomierności, musiał- 

bym się z Panami porozumieć, co 

to jest równomierność. Czy jeste- 

ście Panowie w stanie wykazać, że 

pod względem ściągania podatków 

ta równomierność [nie byla zacho- 

wana? Czy podatek majątkowy czy 

eż każdy inny nie był ściągnięty 

w granicach budżetu? Oczywiście, 

Rząd składa się tylko z 12 ludzi i 

nie jest w stanie w każdą sprawę 

wejrzeć przy sabotażu. Zrobiliśmy 
to, co paru ludzi, pracujących w 

dzień i w nocy, w najcięższych wa- 

runkach, zrobić mogło. Mamy pod 

tym względem najzupełniej spo- 

kojne sumienie. Nie oszczędzaliśmy 

ani siebie, ani innych. Nie jesteś- | 

my ekspozyturą ani obszarników, 

ani fabrykantów. Sympatje nasze 

są — i to z cełem przeświadcze- 

niem stwierdzam — po stronie lu- 
dzi pracy, bo sami jesteśmy nimi. 

W równym stopniu pragnę się 

zetknąć i wysłuchać opinji prze- 

mysłowców i rolników, jak i opinii 
panów. Jestem zdania, że egoistów 

można znaleść we wszystkich tych 

grupach, jak i ludzi dobrej woli. 

Wyniki konferencji we wszystkich 
trzech wypadkach będą jednakowe; 

po konferencji obecnej, jak i po- 

przednich zostanie powołana ko- 

misja  opinjodawcza, ponieważ 

chcemy pracę naszą prowadzić z 

czynnikami pracującymi i tworzą- 

cymi Państwo. 

Ruch budowlany i sprawa mie- 
szkaniowa. 

Ze spraw tu poruszonych uwa* 

żam za niezmiernie ważną sprawę 

ruchu budowlanego i sprawę mie- 

szkaniową. Zastanawiamy się wspó!- 

nie z p. Ministrem Skarbu, ażeby 
sezon wiosenny nie był zmarno- 

wany i ażeby zdobyte fundusze rzu- 
cić całkowicie na ruch budowlany, 

bo zdaję sobie sprawę najdoklad- 

niej z wagi tego problemu. 
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Od 7-go do 23-go grudnia 

Wielka przedświąteczna 

wyprzedaż resztek 
sukiennych 

damskie, męskie, zimowe i letnie w wielkim wyborze 

z ustępstwem od 40 ао 50 

Cena 20 groszy. _ 
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Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 
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20 proc. zapomoga dla pracowników 
samorządowych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. Minister Składkowski wydał do wojewodów okólnik, by praco- 
wnicy samorządowi otrzymali 20 procentową zapomogę. ° 2 

Urzędy samorządowe mogą nie wypłacić tego w tym tylko wypad: | 
ku, gdyby na to nie pozwalały warunki. GL 

2 Piłsudski—Mussolini. 
RZYM, 4-XII. (Pat). Mussolini przyjął na posłuchaniu posła Lanfranco- 

niego, który złożył mu sprawozdanie ze swej podróży do Polski oraz omówił 
możliwości rozwoju stosunków politycznych i gospodarczych między obu krajami. 

Mussolini wysłuchał go z ż em zainteresowaniem i Przyjął z zadowole- 
ego. niem fotografję marszałka Piłsudskiego ofiarowaną dla Mussolini 

Premjer włoski dał Lanfranconiemu swoją fotografję z tem, że ma on 
doręczyć marszałkowi Piłsudskiemu przy okazji najbliższej podróży do P. * 
W niedalekiej przyszłości poseł Lanfranconi wygłosi w Rzymie odczyt o Polsce. 

Jednolite stanowisko Francji i Anglji. | 
PARYŻ. 4.Х!!. (Ра!.). Zamieszczając oświadczenie Brianda i Cham- | 

berlaina, dzienniki podkreślają trwałość przyjaźni francusko-angielskiej, | 
będącej podstawą dzieła stworzonego w Locarno oraz całkowitą jedno- 
litość frontu, z jaką sprzymierzeńcy rozpoczną w Genewie dyskusję z | 

przedstawicielami Rzeszy. 

APEL DO WSI! 
Czytajcie książki—-dostarczy je 

sięgania Słowarz. Nanczycielstwa Polskiego 
Wilno, ul. Królewska. 

Wiadomości polityczne. 
Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

W prezydjum Rady Ministrów 
odbyło się wczoraj posiedzenie ©- 
pinjodawczej komisji z p. Wierz- 

Na posiedzeniu 
tem rozpatrzono szereg spraw z 
dziedziny ekonomicznej. 

    

© 
Zapowiadany szumnie zjazd Wiel- 

kiej Polski odbył się przy szczu- 
płym udziale. R. Dmowski wygło- 
sił przemówienie, pełne frazesów. 

Zebrani przyjęli deklarację, gdzie 
czytamy, że obóz Wielkiej Pol- 
ski jest organizacją świadomych 

ZDROWE SKECZE SZOS TSS E Li 

Ustawodawstwo socjalne. 

Powiedziałem już na wstępie, że 

rząd stoi na stanowisku utrzymania 

i rozbudowy ustawodawstwa so- 

cjalnego. Zarzuty, jakie moglibyście 

zrobić pod tym względem, doty- 

czyłyby tylko wykonania, które, 

niestety, nie we wszystkich wypad- 

kach, nie zawsze całkowicie zależy 

od ministra. Mogę panów zapew* 
nić, że p. Minister Pracy w kierun= 

ku rozbudowy ustawodawstwa pra- 

cuje; cały szereg ustaw jest przy- 

gotowany i uporządkowanie usta- 

wodawstwa socjalnego w najbliż- 

szej przyszłości posunje się na* 

przód. Rozwój tego ustawodawstwa 

jest potrzebny i pożyteczny @а 

państwa. . 

Zakończenie. 

Poruszyłem tylko część proble- 

matów, które panowie wysuwaliście; 

resztę oŚwietlą w należyty sposób 

moi koledzy z gabinetu. 

  

myśli Narodu, mającą za zadanie | 
uczynić Go zdolnym do ujęcia. 
spraw w silne ręce i sprawić, by“ | 
Naród stał się w pełnem tego sło- 
wa znaczeniu panem swych losów. 
Celem naszego narodu, w pojęciu | 
obozu Wielkiej Polski, jest stać się | 
narodem wielkim, tak w pojęciach 
Polski, jak i w stosunkach między- | 
narodowych. } 

Następnie wybrano wielką radę, | 
do której weszli: Dmowski, Plu- | 
ciński, gen. St. Haller, pos. Zdzie- 
chowski. ka. 

Akcji p. Dmowskiego nie przy- | 
pisuje się w tut. kołach większego | 
znaczenia. Panuje powszechne prze« 
konanie, iż jakoby nazewnątrzakcja | 
ta toczy się niezależnie od ZLN, 
to jednak ZLN udziela sprytnie | 
swej zgody, co, ze względu na zbli- | 
żające się wybory, ma przyciągnąć | 
e stronę endeków nowych człon= - 

w, + 

Jeden z posłów lewicowych,za+ || 
pytany w tej sprawie, Odparłz — 
sarkazmem: „Widocznie w Pozna- | 
niu zaczynają wyrastać rózgi fa- | 
szystowskie. Mam wrażenie, że ta | 
roślina, przeszczepiona z Włoch | 
do Polski, u nas się nie przyjmie“. | 

e й 
W najbliższych dniach odbędzie | 

się w Warszawie konferencja polsko- | 
czechosłowacka w sprawie statutu | 
granicznego między obu państwa+ | 
mi. Statut ten będzie się składał z | 
2 części: postanowień ogólnych i | 
umów szczegółowych; do tych o- 
statnich należą sprawy komunika* 

cyjne. ы : 

W dniu wczorajszym odwied. 
ministra Skarbu Czechowicza px 
seł nadzwyczajny i minister pełno- | 
mocny Stanów Zjednoczonych | 
Pearson i odbył z nim dłuższą | 
konferencję. (Pat) A 

© У 

Wczoraj p. vice - premjer Bartel 
odbył 2 i pół godzinną konieren- 
cję z biskupami Szelążkiem, Łu- | 
komskim i Przeździeckim w spra- | 
wie wejścia w życie konkordatu. || 

   

  

    

   

    

Sprawy kościoła narodowego wca- | 
le na tej konferencji nie porusza- | 
no. (Pat) ч 
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 Rady Miejskiej i w kwietniu 

‚ poczęcie robót 

  

_ polityczny, 
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DZIWY NASZEJ GOSPODARKI MIEJSKIEJ 
Opinja twórcy kanalizacji i wodociągów wileńskich inż. Szenielda. 

Otrzymujemy następujące pis- 
mo, które w sposób autorytatyw- 
ny stwierdza dzisiejszy fatalny stan 
gospodarki miejskiej w niezmiernie 
ważnej dziedzinie zaopatrzenia mia- 
sta w wodę: 

Do Redakcji 

„Kurjera Wileńskiego". 

Jako ten, który 5 lat przepra- 
cował w Wilnie w instytucji uży- 
teczności publicznej, jak również 
pozostawił po sobie trwały ślad w 
postaci zbudowanej przez niego ka- 
nalizacji i wodociągów miejskich, 
pozwalam sobie prosić Szanownę 
Redakcję o umieszczenie poniż- 
szych uwag w sprawie tych urzą- 

 dzeń użyteczności publicznej. 

Kiedy w końcu 1911 roku przy- 
stąpiłem na zaproszenie Ówczesne- 
go Zarządu Miejskiego w osobach 
Pp. prezydenta Węsławskiego, vice- 
prezydenta Niedziałkowskiego i ław- 
nika Tupalskiego do urzeczywist- 
nienia zamierzeń miejskich, na 
które przeznaczone były pieniądze 
zdeponowane v/ bankach na sumę 
około czterech i pół miljona rubli, 
zastałem w Wilnie dwie gotowe 
prace: projekt kanalizacji i projekt 
wodociągów. Co do pierwszego, to 
zużytkowałem miesiące zimowe, 
ażeby projekt systemu rozdzielcze- 

“go przerobić na projekt systemu 
ogólno-spławnej kanalizacji, prze- 
prowadzić odpowiednią palias 

roku przystąpiłem do robót kana- 
łowych. 

Inaczej sprawa się przedstawia- 
ła z projektem wodociągów. Pro- 
jekt ten był oparty na długolet- 
nich studjach i badaniach wód 
rzecznych i gruntowych i na pod- 
stawie opinji prof. Smrekera za- 

" trzymano się na czerpaniu wody 
ze studzien w ogrodzie Bernardyń- 
skim. Ponieważ w okolicy Wilna 
znajdują się zbiorniki otwarte do- 
brej wody, jak naprz. jeziora Troc- 
kie i Zielone, napraszała się ocho- 
ta zmiany i tego projektu, ze 
względu na skonstatowaną znaczną 
zawartość żelaza w wodzie stu- 
dziennej z ogrodu Bernardyńskiego. 
Lecz wymagało by to znów stu- 
djów i badań, które by zajęly cały 
1912 rok, czyli opóźniły by roz- 

o cały rok, a pie- 
niądze leżały w bankach, i miasto 
się niecierpliwiło czekając oddaw* 
na na wodociągi. Więc wobe” tego 
nie decydowałem się namawiać Ra- 
dę Miejską na zmianę projektu tak 
zasadniczą. Zmieniłem go o tyle, 
że powiększyłem normę zużycia 
wody bardzo znacznie i również z 

osną 1912 roku przystąpiłem do 
robót wodociągowych w ogrodzie 

- Bernardyńskim. Udało mi się jesz- 
"cze przed rozpoczęciem wojny u- 

ruchomić wodociąg i kanalizację 
(z funduszów budowlanych zostało 
w bankach około 600,000 rb., któ- 
re zostały w całości wywiezione do 
Rosji), lecz nie zdążyłem zbudować 

" urządzeń do wydzielania żelaza z 
wody, które nam się od początku 
mocno dawało we znaki. Mianowi- 

"cie osadza się ono w zbiornikach, 
znajdujących się w ogrodzie Ber- 
nardyńskim i na Górze Bouffało- 

wej oraz za Ostrą Bramą. Osadza 
się ono również w rurach wodo- 
ciągowych i poruszane przez szyb- 

'. szy prąd z miejsca przedostaje się 
do wnętrza domów. Skutki tego są 
takie, że w zbiornikach i rurach 
rosną wodorosty, potrzebujące dla 
swej egzystencji żelaza, znane po- 

  

Antoni Miller. 

act oberny deieiytm a optymizm pro- 
° лу ом 1 МОО mastych. 

Ostatniemi czasy rozwinął się 
w zatrważający sposób dejetyzm 

któremu tak Świetnie 
odpowiada głośne zdanie Witosa: 
„źle jest — będzie gorzej". Wypad- 
ki majowe rozwinęły na szpaltach 
prasy endeckiej jeremjadę proroctw 
o „niepewnej” przyszłości Polski. 
Tchórzliwą też postawę przybrały 

te elementy, które z przeszłością 
_ dziejów naszych i klimatem litera- 
" tury narodowej nie mają nic wspól- 

nego, lub ci, którzy żyli zasadą u- 
gody, — carpe diem, uprawiając 
zarazem dyletanckie wróżbiarstwo 
polityczne. 

_ Jakże inne były przepowiednie 
o Jutrze Polski—wygłaszane przez 
filozofów i poetów polskich! One 

_ nie tchnęły defetyzmem,—przeciw- 
_ nie: dodawały otuchy, wskazywały 
- na szlaki odrodzenia Narodu i Pań- 

stwa. Były to, „znaki ostrzegaw- 
cze”, nie zaś lamenty dyletantów 
lub rozgoryczonych karjerowiczów 
przy trzech zaborczych dworach. 
Sądami ich kierowały nie tylko 
rzeczucie, wizje, lecz wczucie się 

n 

cą 

wszechnie „Crenotrix*. Wodorosty 
te po pewnym czasie obumierają, 
gniją i nadają wodzie smak  przy- 
kry, zgniły, ale mogą się stać rów- 
nież powodem chorób. Żelazo, po- 
zostające jeszcze w stanie rozpu- 
szczonym w wodzie, dochodzi do 
urządzeń domowych, gdzie w przy- 
stępie powietrza ostatecznie się 
wydziela w naczyniach w postaci 
żółtego osadu, nadając wodzie 
smak i wygląd mocno nieprzyjem- 
ny. W końcu grozi miastu, że ru- 
ry wodociągowe powoli będą zara- 
stać żelazem i odpadkami wodoro- 
stów, aż przestaną przepuszczać 
wodę, co już grozi miastu poważ- 
ną katastrofą. 

W czasie okupacji niemieckiej, 
od września 1915 roku do czerwca 
1916 r. udawało mi się skłonić 
włądze do rozprowadzenia rur wo- 
dociągowych po inieście, bo im to 
było potrzebne dla potrzeb woj- 
skowych, lecz nie mogłem ich skło- 
nić do wydatków na inne inwesty- 
cje; to też, kiedy mi w czerwcu 
1916 roku uniemożliwiono pełnie- 
nie obowiązków, wywożąc mnie 
przymusem z Wilna, ustała mową 
o odżelaznianiu wody. 

Dopiero w roku 1919, kiedy 
miałem zaszczyt być powołanym 
przez Radę Miejską na stanowisko 
vice-prezydenta i kierownika spraw 
technicznych, poleciłem rozpoczęcie 
studjów wodociągowych w celu 
sprowadzenia wody z jeziora Zie- 
lonego. Po moim wyjściu sprawa 
ta znów usnęła. Później kilkakrot- 
nie w osobistych rozmowach z o- 
sobami zainteresowanymi zwraca- 
łem uwagę na niebezpieczeństwo 
stąd płynące i nawet zwracałem 

  

się piśmiennie do osób z Zarządu 
Miejskiego, jednakże wszystkie te 
uwagi i starania dotychczas żadne- 
go skutku nie odniosły. 

Dobro miasta, w którem prze- 
pracowałem z umiłowaniem tej 
pracy przez 5 lat, i dobro jego 
mieszkańców, które leży mi na ser- 
cu, jak również troska o własną 
opinię, nakazują mi pisać te sło- 
wa ku przestrodze mieszkańców 
miasta Wilna. 

Obecnie więc uważam sobie za 
przykry obowiązek zadokumento- 
wać w piśmie do Szanownej Re- 
dakcji. ażeby ze swej strony poin- 
formowała szeroką publiczność, że 
praca moja przy budowie wodo- 
ciągu została przerwaną przez dzia- 
łania wojenne, że nie została ona 
doprowadzoną nawet do tego pun- 
ktu, ażeby dać mieszkańcom „dob- 
rą* wodę 
dzej zerwać z obecnym sposobem 
czerpania wody ze studzien w o0- 
grcdzie Bernardyńskim bez jedno- 
czesnego odżelaźniania jej, że na- 
leży czemprędzej zbudować urzą- 
dzenia dla odżelaźniania wody, a. 
oprócz tego pomyśleć o innem lep- 
szem źródle wody, naprzykład o 
jeziorze Zielonem. 

Jakkolwiek miasto od czasu 
wojny boryka się trudnościami fi- 
nansowemi, jednakże powinno zna- 
leźć na to środki, tembardziej, że 
nie są to wydątki tak wielkie, żeby 
miały ludzi odstraszać. 

Warszawa, 3 listopada 1926 r. 

(—) E; Szenfeld. 

Dyrektor 
Wodociągów i Kanalizacji 

miasta st. Warszawy. 

  

Z Litwy Kowieńskiej: 
Premier litewski o zajściach 21 listopada. 

KOWNO. (Tel. wł.). Na posie- 
dzeniu d. 3 grudnia sejm rozpa- 
trywał interpelację trzech klubów 
chrz. dem., narodowców i partji 
gospodarzy, w sprawie zajść 21 li- 
stopada w Kownie. 

Na wstępie zabrał głos prem- 
jer Sleżewiczus, który dał obraz 
wypadków 21 listopada i stwier- 
dził, że zachowanie się policji by- 
ło poprawne i że wykonała ona 
swe obowiązki sumiennie. W koń- 

Międzynarodowe 

KOWNO, 4.XiI (Pat.). Sejm li- 
tewski odrzucił nagłość wniosku 
narodowców w sprawie polityki 
Sidzikauskasa wobec przyjęcia Pol. 
ski do Rady Ligi Narodów i spra- 
wy kłajpedzkiej. 

Interpelacja narodowców dowo* 
dzi, że międzynarodowe położenie 
Litwy wobec przyjęcia Polski do 
Rady Ligi Narodów uległo. znacz- 
nemu pogorszeniu, gdyż Polska 

cu premjer oświadczył, że rząd 
odeprze wszelkie zamachy na istnie- 
jący ustrój. 

Przemówienie premjera wię- 
kszość powitała burzliwemi okla- 
skami. Na ławach chrz. dem. wrza- 
wa i okrzyki „Hańba!*. 

Podczas dyskusji nastrój na 
sali niezwykle naprężony. Publicz- 
ności napływa coraz więcej. 

Posiedzenie ma trwać cały dzień. 

położenie Litwy. 

może wyzyskać każdą sposobność 
aby oskarżać Litwę. Pozatem spra- 
wa skarg kłajpedzkich jest też dla 
Litwy niekorzystną, gdyż kłajpe» 
dzianie otrzymali prawo zwracania 
się ze skargami bezpośrednio do 
Rady Ligi, co wobec obecności w 
niej Polski może się stać dla Litwy 
niebezpiecznem. Z tych względów 
interpelacja atakuje politykę Sidzi- 
kauskasa w Genewie. 

  

  

DATEFONY i GRAKOFONY 
na raty na 6 miesięcy 

| WIELKI WYBÓR płyt patefonowych š 
i gramofonowych. Skrzypce, gitary, Ą 
bałałajki i mandoliny. Lustra oraz Ą 

Н świąteczne zabawki dla dzieci. 

WSZYSTKO NA RATY!; 
į poleca „ŪNIERSAL“, Wielka 21. 
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w ducha historjozofji politycznej 
narodu, otoczonego trzema zabor- 
czymi państwami. 

Przypomnijmy na tym miejscu 
mało znane ogółowi poglądy po- 
lityczne wieszczów, wysnuwających 
sądy swe z ówczesnych konfigura- 
cyj politycznych, mających dużo 
wspólnego z obecnemi. Polska bo- 
wiem stoi i dziś wobec potęgi mo« 
skiewskiej w stanie dalekim od za- 
przyjaźnienia — zaś Zachód nie 
zrozumiał jeszcze nas należycie. 
Rządzi jeszcze światem—niestety— 
stara dyplomacja, a słabe państwa 
nie uzyskały gwarancyj swej nie- 
zależności. | 

* 
* + 

Kongres wiedeński, który nało- 
żył kajdany polityczne na mniejsze 
narody Europy, utrwalił w niej de- 
spotyzm. : 

Zaniepokoili się wtedy nasi 
wielcy myśliciele nie tylko losem 
Polski, lecz i przyszłością Europy. 
Zrozumieli, że taki układ stosun- | 
ków przez wieki trwać nie może, 
że on musi runąć, inaczej bowiem 
Europa „zkozaczeje". Wyzwolenia 
Polski nie rozumiano bez „wielkiej 
wojny". Nie liczono ani na libe- 
ralizm rosyjski, ani na przyjaźń 
chociażby Francji. Poeci i tilozofo- 

"słowiańszczyznie 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagieliońska 9—3. | 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W.Z.P. 7 

POTRZEBNE ZARAZ . 

1 1 2 роко umeblowane 
w šrodiniešciu, z niekrępującem 
wejściem, Wiadomość w redakcji 
„Kurjera Wileńsk.* 2—3 popoł. 

wie nasi polecali 
Czyn. 

Polska—pisze fil. Trentowski— 
zyska niepodległość, gdy nastanie 
wielka wojna europejska; rok ten 
(1848) to przedburze,—a dopiero 
wojna powszechna będzie zbawie- 
niem“. 

Na ustrój republikański 6w- 
czešnych paūstw Europy Trentow- 
ski patrzy sceptycznie, gdyż, po- 
wiada, „wówczas republiki w Eu- 
ropie byłyby możliwe, gdyby pań- 
stwa moskiewskie stało się rzeczą 
pospolitą. Inaczej stanie się repub- 
likańską Europą kozaczą.—Jedy- 
nie my, Polacy, jesteśmy prawdzi- 
wą Słowieńskością, a Moskale—to 
usławieńszczany zewnętrzne, lecz 
całą duszą i wewnętrznością od 
nas różny amalgamat Finnów i 
Mongołów*. „Ideały Wschodu — 
to Timurchanizm* (przedburze Pol. 
144).—„Nie możemy i Francuzowi 
ufać: Francja nas już tylekrotnie 
poświęciła, poświęci i dzisiaj*, Co 
do  Słowianofilstwa ówczesnego 
Trentowski ostrzega: „Podejmujcie 
troskę, panowie, ażebyście się w 

nie  rozpłynęli, 
albo też nie zostali nędznym jej 
ogonem. Dlatego myślmy wprzód 
o Polsce, później o Słowiańsżczy- 
žnie“. 

tylko wiarę w 
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NA MARGINESIE. 

O mitości chrześcijańskiej słów 
kilkoro. 

Powiadają, że miłość bliźniego zu- 
pełnie wygasła i że: „człek człekowi: wil- 
kiem“. 

Nie wiem jak tam u zamorskich 
Niemców, może i narrawdę kły drapież- 
ne jeden na drugiego szczerzy i gryząc 
a szarpiąc i we wszelki go sposób po- 
niewierać gotów, ale u nas inaczej i kto- 
kolwiek kraj nasz pod tym wzglęgkh 
czerniłby — ze mną będzie mi.ł dod. 
nienia. 

Bo i posłuchajcie! 
Gdzieindziej to, prawią, niech no 

tylko człek i zgoła nawet poczciwy krzy. 
nę przeskrobie to zaraz go za kołnierz, 
do ula i zdychaj bez ratunku a pokuty 
chrześcijańskiej. 

U nas inaczej: 

Kradł publiczną złotówkę, gwałcił 
staruszki, a dzieci na żebry posyłał, łu. 
pił. grandził, grypsał, buchał, oszwabiał 

m i ocyganiał jak jaki Bartoszewicz... 
No to co? : 
Czy jest gdzie powiedziane, že taki 

bližnim byč przestaje? 
A jeśli nie to czuwać nad nim, a 

drogę do opamiętania dać mu należy, 
Smęcę się bardzo widząc, że u nas 

7 nie wszyscy w cnocie dostatecznie żyjąc 

Oświadczenie min. Zaleskiego. 
PARYŻ, 4.XII. (Pat.). „Matin* zamieszcza wywiad z min. Zales- 

kim, który oświadczył, że warunkiem przywrócenia zdrowego i normal- 
nego życia jest przedewszystkiem bezpieczeństwo, które może być za” 
pewnione przez rozbrojenie, kontrolę nad zbrojeniami oraz przez po- 
prawę stosunków międzynarodowych. 

Minister dodał następnie, że śledzi z wielkim zainteresowaniem 
sprawę zbliżenia francusko-niemieckiego. 

Istniejące obecnie gwarancje pokoju — mówił minister — mogą 
być zastąpione przez inne gwarancje bardziej trwałe i skuteczne. 

Pomiędzy mną a Briandem — zakończył minister — istnieje 
wielkie podobieństwo 
pracować nad jednem 
metodami. 

Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Plenarne posiedzenie Sejmu 
w piątek. 

"Plenarne posiedzenie sejmu od- 
będzie się dnia 10.XII. Porządek 
dzienny obrad kancelarja sejmowa 
prześle posłom drogą listową. Ple- 
narne posiedzenie senatu odbędzie 
się 15 b. m. 

Statut Min. Skarbu. 
Na najbliższem posiedzeniu R. 

M. rozpatrywany będzie nowy sta- 
tut Min. Skarbu. 

Statut ten przewiduje skasowa- 
nie 10 wydziałów w centrali mi- 
nisterstwa. 

  

Projekt ustawy 0 najmie 
pracowników umysłowych. 

Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej opracowało projekt u- 
stawy o najmie pracowników u- 
mysłowych. 

Powyższy projekt został ro- 
zesłany poszczególnym  minister- 
stwom, których opinje były tak 
rozbieżne, że zaszła konieczność 
uzgodnienia ich. Min. Przemysłu i 
Handlu przewiduje  3-miesięczne 
wymówienie tylko dla tych pra- 

Czyż nie zastanawiają te słowa 
filozofa? Przecież Rosji Sowieckiej 
nie można nazwać, republikańską 
z ducha! Jest to czerwony carat, 
miast białego. | dlatego republika- 
nizm dzisiejszy europejski jest za- 
grożony, a monarchje konstytu- 
cyjne—podważane przez agitację 
bolszewicką—z dążeń Timurchań- 
ską. — Połowiczności traktatów — 
ryskiego i wersalskiego potwier- 
dzają słuszność obaw  Trentow- 
skiego. Europa jeszcze Stoi pod 
bronią, a Wschód ma coraz bar- 
dzlej niepokojące oblicze. 

Niebezpieczeństwo ze strony 
Rosji szczególniej jasnowidział Mic- 
kiewicz.—Miłośnik idei Chrystuso- 
wej w rządzeniu się narodów 
głosił czyn, nawet zbrojny. Nie 
wierzył w liberalizm rosyjskiego 
narodu. Raził go zawsze moskiew- 
ski heroizm niewoli i bierność w 
przyjmowaniu ciosów rzekomego 
przeznaczenia. Nadziei inp. dekab- 
rystów nie podzielał jako też w blis- 
kość konstytucji nie wierzył, uważał 
bowiem, że przepaść, dzieląca rÓż- 
ne klasy społeczeństwa w Rosji 
jest tak wielką, iż żaden parlament 
nie będzie jej w stanie wypełnić. 

W Rzymie np. oświadczył Rosja- 
nom, że siła ich rządu opiera się 
na niewoli duchowej ludzi i że nad 

  

     

poglądów. Możemy więc bez trudności współ- 
dziełem pokoju posługując się jednakowemi 

  

   

cowników, którzy pracują 1 
a dla innych pracowników prze- 
widuje się 1-miesięczne odszkodo- 
wanie. 

rok, 

Organizacja komisarjatu 
bankowego. 

jak to już podawaliśmy, Mini- 
sterstwo Skarbu organizuje obecnie 
komisarjat bankowy, który ma na 
celu rewizję polityki finansowej 
w bankach prywatnych. 

Ministerstwo Skarbu stoi bo- 
wiem na stanowisku, że obecna 
ilość banków jest bezwarunkowo 
nadmierna, a tem samem organizm 
ich jest zbyt słaby. 4 

Ki Ministerstwo Skarbu opiera się 
na art. 104 rozporządzenia p. Pre- 
zydenta Rzpltej o bankach: „Banki 
Akc. i komand.-akc, istniejące 
prawnie w dniu 31.XII-24 r., mu- 
szą posiadać do końca 1926 r. ka- 
pitał zakładowy nie mniejszy od 
1 miljona zł. i do końca 1928 r. 

Min. Skarbu może stwierdzić, 
iż do dnia 1.1-27 r. cały szereg 
banków musi przejść w stan likwi- 
dacji. Ponieważ całe te rozporzą- 
dzenie winno wprowadzić w ban- 
kach sanację, przewidziany rygor 
nie będzie złagodzony. Pozatem 
Min. Skarbu za pomocą komisarzy 
czuwać będzie, aby rozporządzenie 
p. Prezydenta z dnia 27.VII-24 r. 
było faktycznie uskutecznione. 

wyzwoleniem ujarzmionej duszy 
pracować wpierw trzeba. Interesa 
państwa polskiego, jako zachod- 
niego,—o kulturze łacińskiej, nie 
mogą się zespolić z interesami 
Rosji bo „Polska była zawsze u- 
osobieniem idei wręcz przeciwnej 
Rosji" (wykł. T. III) „Nie warto 
więc grać w liczmany i puste o- 
rzechy. Wolność trzeba zdobyć, 
nie dostaje się ona darmo, ale 
bierze się ja siłą. 

Owo pojęcie, siły — Mickiewicz 
rozumiał dwojako: siłą ducha — 
zawsze, siłą oręża i krwi—gdy o- 
koliczności i warunki dziejów na 
to pozwalają. Najwyższą jednak 
siłą ducha w rozumieniu Mickie- 
wicza—było uczucie—nawet w tak 
bałamutnej dziedzinie, jak dyplo» 
macja. „Sam rozsądek, zapewniał, 
b. potrzebny w życiu prywatnem, 
niedołężny jest i zgubny, kiedy 
wyrokuje o środkach, tyczących 
się sprawy narodów. Bo rozsądek 
liczy pożyczki na miesiące i lata, 
a życie narodów obejmuje wieki. 
Na drodze więc politycznej uczucie 
tylko ludzi poruszać, a powinność 
kierować powinny: te tylko nigdy 
nie naglą*. 

Potęga wiary rodzi czyn, pod 
którym Mickiewicz rozumie reali- 
zację myśli, albo wielkie slowo, 

"- te prawdy rozumieją i tylko raban nie po- 
trzebny czynią, a niewinnych obrażają 
krzycząc: „nie przymknięto Kurnatow- 
skiego, pozwolono mu drapnąć, huzia, 
huzia! hałasują aż na sercu robi się 
czarno, a udręczliwie. 

Bo czy to zastanowił się jeden z 
drugim nad głęboką mądrością tych któ. 
rzy do mierzenia sprawiedliwości i kary 
są powołani? 

A pomyślałeś lekkoduchu jakiś na 
jakie, nieprzymierzając, ten że Kurnatow- 
ski katusze dziś jest skazany? 

Nad cichym Adrjatykiem co będzie 
robił bogactwem otoczony? 

Gryzł się będzie a trapił, od wyrzu- 
tów sumienia ni dniem ni nocką nie ma- 
jąc spokojnej chwili (a i ta dziewica co z 
nią wyrwał też mu da) aż czarną rozpa- 
czą ogarnion pocznie fundować kościo- 
ły, a szpitale za grzechy wieltje czyniąc 
pokutę srogą, a potym i do kraju może 
wróci obolały i oczyszczony do biała į 
jeszcze na wiele irzeczy wiekopomnych 
przydać się może, 

Przecie już raz z tym człowiekiem 
zaszła przemiana zaiste cudowna z ka- 
capskiego pachoła, a smerdy w polskie- 
go dostojnika obrócił się... 

Więc miast się jezyczyć, o miłości 
bliźniego pamiętajcie, a choć i ma on 
trochę smoły w garściach, życzliwością 
go otoczcie, a kamieni pod nogi nie 
rzucajcie i dróg do pięknej Italji, gdzie 
pokuta i poprawa, zamykać nie śmiejcie 

e A — 

Z całej Polski. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Nowa polska linja okrę- 
towa. 

Bank Gosp. Krajowego organi- 
zuje nową linję okrętową. Na ze- 
braniu przedstawicieli tego b-ku 
zostały uzgodnione stanowiska. 

Nowa linja będzie wybudowana 
siłami polskiemi. Postanowiono ku- 
pić 3 nowe okręty, o pojemności 
po 4000 tonn. Okręty te nawiążą 
komunikację pomiędzy Gdynią a 
Bliskim Wschodem. i 

„Echo“ zamilkto... 

Wczoraj przestało wychodzić „E- 
cho Warszawskie", organ Piastow- 
ców. Redakcja wyjaśnia, że to na- 
stępuje z powodu ciężkich warun- 
ków. 
— 

Czas opłacić prenumeratę 

     

czyn rodzące. Ci, co „nieczekają a 
walczą"*—są to duchy młode, pra- 
wdziwi patrjoci, prowadzący poli- 
tykę. Cechą młodości jest walka 
bez oglądania się, skoro jest roz- 
poczętą i kieruje się porywami u- 
czucia. Dla tego wszelkie „gnuśne 
oglądanie się na zewnątrz dążenie 
do spokoju, —do durzenia się na- 
dziejami, które odwodzą od czynu”, 
Mickiewicz ostro potępia. Ostrze- 
ga jednak przed jednostronnością 
walki „o obronę własnego kurni- 
ka*.—Kochając swój naród trzeba 
miłować ludzkość, jej bowiem czę- 
stką jesteśmy. Jej wielkie czyny 
będą naszymi czynami; nasze wiel- ' 
kie braterstwo stanie się ziarnem 
dobra dla ludzkości, zarodzią na- 
szego wyzwolenia się bez obcej 
nawet pomocy. 

Myśl tę rozwija Mickiewicz i 
tak formułuje: „narody wtenczas 
tylko, wzrastają, i o tyle mają pra- 
wo do życia, o ile się wysługują 
całemu rozwojowi ludzkiemu”. Po- 
mimo tej zasady pamiętać Polako- 
wi trzeba, że ma mieć ufność ku 
sobie: „w siły własne trzeba wie- 
rzyć Polsce, gdy nabędzie przeko- 
nania, że bez wszelkiej obejdzie 
się pomocy: wtenczas znajdzie po- 
moc". 

в (Dok. nes'.) 
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Życie gospodarcze. 
„Czy się zmienił stan gospodarczy 

kraju?* 
Odpowiedzią na to pytanie miał 

być odczyt p. dyrektora Wł. Mil- 
kiewicza, wygłoszony w dniu 3 bm. 
w sali Techników. 

Ze względu na bardzo ciekawą 
treść odczytu i przejrzystość ujęcia 
kwestyj, przytaczamy najgłówniej- 
sze myśli i wnioski p. prelegenta. 

Mówiąc © zmianach w życiu 
gospodarczem kraju, które nastą- 
piły w przeciągu 6 ciu miesięcy, 
od chwili zdarzeń majowych, pre- 
legent" stwierdził przedewszystkiem, 
że została ustabilizowana waluta. 
Mamy stabilizację bezwzględną, za- 
znacza p. Milkiewicz pomimo nie- 
jednokrotnych prób wywołania 
paniki w celu załamania kursu zło- 
tego. 

Drugą ważną sprawą, która zo- 
stała uregulowana, jest kwestja 
budżetu. Trudności budżetowe były 
odczuwane przy wprowadzaniu ra- 
chunków z końcem każdego mie- 
siąca. Dochodziło do tego, że po- 
bory urzędników były wypłacane 
bilonem, który w istocie jest prze- 
znaczony dla celów zupełnie in- 
nych. Dzisiaj tego już nie mamy. 
Odwrotnie, są otrzymywane nad- 
wyżki, które mogą być użyte na 
pokrycie ubiegłych niedoborów. A 

Trzecim punktem kardynalnej 
wagi, związanym z dwoma powyż- 
szemi, jest sprawa czynnego bilan- 
su handlowego. W tej dziedzinie 
mamy również polepszenie. Polska 
za te 6 miesięcy posiada czynny 
bilans handlowy. Ogólna suma wy- 
wozu w 9 miesiącach r.b. wyniosła 
937 miljonów w złocie (licząc kurs 
dol. 5,18). Tymczasem w roku u- 
biegłym wartość wywozu w ciągu 
tych samych, 9 miesięcy wynosiła 
915 miljon Istotne znaczenie 
naszego bilansu jako czynnego w 
r.b. polega na tem, że ogólna su- 
ma wwozu spadła z 1.400 miljo- 
nów w roku zeszłym, do 500 miljo- 
nów w roku bieżącym. W kwestji 
wywozu zasługują na podkreślenie 
pozycje wywozowe produktów rol- 
nych, które stanowią 60 proc. ca- 
łego wywozu. „Gdyby producja 
rolna została podniesiona u nas 
tylko o 20 proc., to nasz bilans 
handlowy byłby już zaasekurowany 
od wszelkich niespodzianek''—mó- 
wi prelegent. 

W kwestji budżetu, rząd przy- 
jął sposób stopniowych reform, a 
nie raptownych zmian. Niezbędne 
bowiem potrzeby budżetowe jak 
wojsko, szkolnictwo i t. d. muszą 
być zaspokojone. To też idzie się 
drogą stopniowego zmniejszenia 
podatków nadzwyczajnych i opie- 
rania się na innych źródłach do- 
chodu. Dowodem tego są z jednej 
strony wciąż wzrastające sumy 
wpływów z monopoli tytuniowego 
i spirytusowego oraz z drugiej — 
stopniowa redukcja podatku ma- 
jątkowego. 

Poza zrównoważeniem budżetu 
b. ważne znaczenie ma sytuacja 
Banku Polskiego. Sytuacja ta od 
maja znacznie się poprawiła. Przed 
majem r. b. zabezpieczenie złotego 
w walutach zagranicznych kurczyło 
się, dochodząc do 10 miljonów zł. 
w złocie. Dziś zabezpieczenie to 
sięga ponad 100 miljonów. To da- 
ło możność wypuszczenia biletów 
państwowych, co zwiększyło obieg 
pieniężny w kraju z 855 miljonów 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Zjazd agronomów. 

W końcu stycznia 1927 r. od- 
będzie się w Wilnie zjazd agrano- 
mów. W związku z tem wyłonio- 

ną została komisja, mająca na celu 

zorganizowanie powyższego zjazdu, 

w skład której weszli P. prof. Ro- 

goyski, Dyrektor stacji doświad- 
czalnej p. Żestowski, kierownik 
szkoły rolniczej p. Jelenielski, od 
Towarzystwa Rolniczego p. Jur- 
kowski i 3 delegatów od Związku 
Kółek , Rolniczych a mianowicie 
pp. Czerniawski, Torgiejski i Jele- 
niewski. 

Zjazd powyższy ma za zadanie 
wypracowanie metod i podniesienie 
kultury rolnej. (s) 

' SPRAWY PODATKOWE. 
Podatki w grudniu. 

-- Podatek przemysłowy od obrotu, 
osiągniętego w m-cu listopadzie, dla 
rzedsiębiorstw, obowiązanych do spłat 
miesięcznych, płatny jest do dnia 15-go 
rudnia, a w terminie ulgowym do dnia 

grudnia. 
— Podatek przemysłowy od obrotu, 

ośłągniętego w m-cu październiku, dla 
przedsiębiorstw obowiązanych do wpłat 
miesięcznych, płatny jest z karą za zwło- 
kę (2 proc.), licząc od dnia 30 listopada. 

— Zaliczka na podatek przemysłowy 
za IV kwartał r. b. dla przedsiębiorstw, 
obowiązanych do wpłat kwartalnych, e 
tna jest dopiero w m-cu styczniu 1927 r. 

w roku ubiegłym, do 1 miljarda 
121 miljonów w roku bieżącym. 

Do dalszych objawów poprawy 
należy zaliczyć podniesienie się 
przeciętnego kursu akcji w stosun- 
ku do ich wartości przedwojennej 
(od 8% i 9,5% do 14%) oraz pod- 
niesienie się kursu naszych poży- 
czek państwowych np. 6% pożyczki 
dolar. na giełdach zagranicznych. 
Wzrasta też zaufanie ludności, do- 
wodem czego jest powolne, ale 
widoczne zwiększenie się wkładów 
w kasach oszczędnościowych. 

Co do stanu produkcji i pracy, 
to prelegent stwierdza znaczne o- 
żywienie w dziedzinie hutnictwa (co 
stoi w związku z ustabilizowaniem 
złotego po kursie 9 za dolara) 
oraz przemysłu Łódzkiego. Bezro- 
bocie również ulega stopniowemu 
zmniejszeniu—liczba bezrobotnych 
z 350 tys. w maju r. b. spadła 
dzisiaj do 250. 

Bardziej szczegółowo została 
omówiona przez prelegenta kwestja 
drożyzny. Pomimo ogólnego po- 
lepszenia w życiu gospodarczym 
kraju drożyzna powolnie, lecz stale 
wzrasta. O drożyźnie bezwzględnej 
w Polsce nie może być mowy. 
Polska jest obecnie najtańszem pań- 
stwem w Europie. Mamy więc do- 
czynienia z drożyzną względną, t. 
j. mamy zbyt wysokie ceny w sto- 
sunku do zarobków ludności. 

Przyczyny tej drożyzny według 
zdania p. Milkiewicza jest z jednej 
strony b. znaczne zwiększenie o- 
biegu pieniężnego, z drugiej—brak 
należytej organizacji handlu, co 
zpowoduje niezwykłą rozmaitość 
cen. Naprzykład, Polska ma naj- 
tańsze zboże, a najdroższy w po- 
równaniu z innemi państwami 
chleb i t. d. 

Rrząd w walce z  drożyzną 
wstępuje na drogę represyj i przy- 
musowego ustalania cen. Ta dro- 
ga—zdaniem prelegenta—jest nie- 
racjonalna. Wykazała już to nie- 
jednokrotnie praktyka. 

Przedewszystkiem należy wyrzec 
się dążenia do zmuszenia produ- 
centów do zniżki cen produktów 
rolnych. Musimy pamiętać, że pro- 
dukty rolne stanowią główne po- 
zycje naszego wywozu. 

Produkcją rolną zajmuje się o- 
koło 70 proc. ludności Rzeczypo- 
spolitej. Obniżenie cen na te pro- 
dukty spowodowałoby ujemne 
Skutki dła naszego bilansu handlo- 
wego, Oraz byłoby sprzeczne z in- 
teresami 70 proc. obywateli. Dla- 
tego też walka z drożyzną musi 
iść nie po linji oddziaływania na 
ceny żądane przez producentów, 
ale przedewszystkiem po linji usu- 
wania nadmiernych kosztów po- 
šrednictwa, które powoduje Sza- 
lone rozpięcie cen. Drugim orę- 
żem w walce z drożyzną musi być 
stałe regulowanie ilości Środków 
obiegowych w ten sposób, żeby 
wzrost nie odbił się ujemnie 
na sile nabywczej złotego. 

Po odczycie wywiązała się o- 
żywiona dyskusja, w której poru- 
szono kwestję bezrobocia na wsi, 
sprawę bilansu handlowego w zwią- 
zku z zakończeniem strajku w An- 

Iji, oraz kwestję braku zaufania 
ako przyczyny drożyzny kredytu 
przy znacznie zwiększonym — обе- 
cnie obiegu pieniężnym. J. 

Podatek dochodowy. 

— Termin ulgowy dla płatników po- 
datku dochodowego upłynął z dniem 14 
listopada. Od dnia następnego zaczyna 
się więc kara za zwłokę. 

Płatnikom, którym nakazy płatnicze 
doręczono po 15 października,  ter- 
min ulgowy upływa po 44 dniach, li- 
cząc od dnia doręczenia nakazu. 
‚ — — Termin na wznoszenie odwołań 
jest 30-dniowy, licząc również od dnia 
doręczenia nakazu. 

Podatek majątkowy. 

— Ulgowy termin płatności podatku 
majątkowego (różnice) upłynął dnia 14 
listopada. Od dnia następnego biegnie 
kara za zwłokę. 

    

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
4 grudnia r. b. 

žąd, 

Dolary St. Zjed. 8,98  8,974/2 — 
Czeki i wpłaty 

New-Jork 90,1 9,0042  — 
Ruble złote 4,751/2 4,75 — 
Listy zastayne Wil. 

B. Ziem.za 100zł. 345 33 — 

płac. tranz. 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
4-XII b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż _ kupno 
Dolary 898 9,00 8,96 

II. Dewizy 

Londyn 43,69 43,60 43,56 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 34,40 34,36 34,28 
Praga 26,72 26,78 _ 26,66 
Genewa 174,05 174,48 173,62 
Rzym 38,67 38,76 38,58 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
Poświęcenie i otwarcie Domu Žolnierza Polskiego w I ba- 

onie K. O, P. w Budslawiu. 

Dzień 21 listopada zaznaczył się 
uroczyście w życiu mieszkańców 
małego miasteczka Budsławia, po- 
łożonego na wschodnich rubie- 
żach Rzeczypospolitej w ziemi Wi- 
leńskiej. 

Powodem uroczystości było po- 
święcenie i otwarcie domu żołnie- 
rza polskiego, który powstał z ini- 
cjatywy d-cy I baonu K. O. P. — 
mjr. Mirgałowskiego, przy dużym 
nakładzie pracy p. p. oficerów i 
szeregowych baonu, oraz współu 
dziale miejscowego ks. proboszcza 
Bagieńskiego, który bezinteresow- 
nie odstąpił baonowi jeden z na- 
leżących do niego lokali, i obywa- 
tela ziemskiego p. Oskierki, który 
również bezinteresownie zaopatrzył 
baon w materjał budowleny, po- 
trzebny dla odrestaurowania lokalu 
i wewnętrznego jego urządzenia. 

Uroczystość rozpoczęła się przy- 
witaniem garnizonu / Budsławia, 
składającego się oddziałów K.O.P. 
przez d-cę 3 brygady K. O. P. puł- 
kownika Skorobohatego-Jakubow- 

skiego. ъ 
Następnie d-ca brygady w oto- 

czeniu p. p. oficerów | baonu # 1 
szwadronu K. O. P. udał się do 
kościoła na mszę świętą, dokąd 
odmarszerowały i oddziały. Mszę 
świętą celebrował kapelan 3 bry- 
gady—ks. dziekan Tyszko. Kazanie 
okolicznościowe wygłosił ks. pro- 
boszcz Bagieński. Po mszy Świętej, 
przed frontem oddziałów odbyło 
się zaprzysiężenie 4 oficerów i 8 
szeregowych, do których w podnio- 
słych słowach przemówił ks. dzie- 
kan Tyszko, wyjaśniając znaczenie 
roty przysięgi pod względem mo- 
ralnym i religijnym, oraz d-ca Bry- 
gady, nawiązując do honoru żoł- 
nierskiego i odpowiedzialności przyj- 
mowanej przez żołnierza z chwilą 
złożenia przysięgi. 

Po przysiędze cały garnizon, 
oraz obecni goście udali się do 
domu żołnierza na właściwe po- 
święcenie i otwarcie tegoż. Pięknie 
udekorowana sala z precezyjnie wy 
kończoną sceną została Szczelnie 
wypełnioną. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. 
dziekan Tyszko, poprzedzając go 
przemówieniem do zebranych, u- 
wydatniającem  doniosłość chwili 
dla życia żołnierskiego. 

Następnie zabrał głos d ca 3-ej 
Brygady pułk. Skorobohaty-Jaku- 
bowski, który w pięknych słowach 
wyjaśnił obecnym rolę żołnierza— 
obywatela na kresach, podkreślił 
moment wychowawczy w życiu żoł- 
nierskiem, jaki daje teatr, oraz za- 
znaczył doniosłość nowopowstałej 
placówki pod względem kultural- 
no-oświatowem w szerszem zna- 
czeniu. 

Przemówienie swoje zakończł 
d-ca Brygady serdecznym życzeniem 
pomyślnego rozwoju nowopowsta- 
łej placówce, oraz okrzykiem na 
cześć Zwierzchnika Sił Zbrojnych 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
ukochanego wodza Pana Marszałka 
Piłsudskiego i d-cy K. O. P. gen. 
dyw. Minkiewicza. 

Uroczystość poświęcenia zakoń- 
czył d-ca baonu—mjr. Mirgałowski 
podziękowaniem dla tych, którzy 
pracą swoją i współudziałem przy- 
czynilisię do powstania domu żoł- 
nierza, oraz dla tych, którzy obec- 
nością swoją zaznaczyli sympatje 
zrozumieniem dla potrzeb kultural- 
nych żołnierza, 

Z kolei odbył się obiad kole- 
żeński w kasynie oficerskiem, na 
którym, jak zwykle w I baonie, 
panował miły i serdeczny nastrój. 

O godz. 19 odbyło się pierwsze 
przedstawienie w domu żołnierza, 
na program którego złożyły się 2 
jednoaktówki—,„Teodolinda", utwór 
Szwejcera i „Weseli malžonkowie“, 
utwór Bergera, odegrane wspaniale 
przez zespół amatorski pod umie- 
jętnym kierownictwem kpt. Kra- 
wieckiego—žywo oklaskiwane. 

Z pośród gości przybyłych za- 
uważyliśmy D-cę 3 Brygady—pulk. 
Skorobohatego- Jakubowskiego i ofi- 
cerów szabu brygady z Paniami na 
czele z | ofic. sztabu — ppłk. Szt. 
Gen. Florkiem, z  okolicznego 
obywatelstwa p. p. Giecewiczów, 
Cywińskich, Okuszków, p. Dob- 
rowolską — przedstawicielkę ro- 
dziny nieobecnych p. Oskierków, 
która równocześnie brała łaskawy 
udział w zespole amatorskim, księ- 
ży proboszczów z okolicznych pa- 
raiji Krzywickiej i Dołhinowskiej— 
ks. proboszcza Kropiwnickiego i 
ks. proboszcza  Augustynowicza, 
przedstawiciela Starostwa Wilejskie- 
go—pana doktora Fleury, przedstaw. 
gminy Budsławskiej — wójta por. 
rez. Rusieckiego, p. p. dr. Szackie- 
go i d-ra Sadowskiego, Sędziego 
Pokoju z. Dołhinowa—p. Uścino- 
wicza, nauczycielstwo miejscowe in 
corpore i wiele innych osób. Po 
przedstawieniu odbyła się zabawa 
żołnierska w tym samym lokalu i 
dla gości w kasynie oficerskiem. 

Opuszczając niechętnie gościn- 
ny Budsław rozbawieni goście po- 
dziwiali doskonałość organizacji ca- 
łej uroczystości, która może za- 
wdzięczać powodzenie w wielkiej 
mierze adjutantowi baonu por. 
Zberowskiemu. 

Felczerskie punkty weterynaryj- 
ne w Brasławskim. 

Gminy wiejskie w powiecie 
Brasławskim zwracają się do Wy- 
działu Powiatowego o zapomogi 

. па uruchomienie felczerskich pun- 
któw weterynaryjnych. W związku 
z tem Wydział powiatowy postano- 
wił przyznać zapomogę gminie 
Leonpolskiej na zakup niezbędnych 
instrumentów i narzędzi weteryna- 
ryjnych. 

Nadmienić przytem należy, iż 
w całym powiebia Braslawskim, 
którego gminy położone są w pro- 
mieniu 60—70 kilometrów od cent- 
rum powiatu jest tylko jeden le- 
karz weter., co uniemożliwia nor- 
malną pomoc w wypadkach cho- 
roby koni i bydła. Felczerskie więc 
punkta weterynaryjne są tu nie- 
zbędną koniecznością. (z) 
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Kino „Polonja* 
ul. Ad. Mickiewicza 22.6 

Dziś! Największy szlagier obecnego sezonu 
Monumentalne arcydzieło filmo= 
we, przewyższające swą dosko- 
nałością cały dotychczasowy do- 

bytek produkcji filmowej 

„Kurjer Carski* 
Według powieści Jules Verne | 

p. t. „Michel Strogofi“, 
W roli gł.: wirtuoz ekranu, fe- 
nomenalny tragik, jedyny aktor, | 
który potrafi wycisnąć łzy wzru-| 
szenia, porwać, olśnić, oczarować 

Iwan Mozżuchin. 
Godną partnerką wielkiego mistrza 
ekranu jest ulubienica Publiczności, 
prześliczna NATALJA KOWANKO. | W roli cesarza Aleksandra I! — GAJDARÓW. 
Początek seans. o g, 4, ostatn.—10.15. 
Dla całości wrażenia, uprasza się Sz. 
Publiczność o przybycie na 15 minut 

przed początkiem seansów. 
Dla młodzieży dozwolone. 

—————————7— 7 ii i IO 

Z RUGHU STRZELECKIEGO 

Pośrednictwo pracy w Związku. 

Zarząd Główny Z-ku Strzeleck. 
polecił zarządom okręgów, obwo- 
dów i oddziałów zwrócić uwógę na 
kwestję bezrobocia wśród członków 
Z-ku. Dotychczas bezrobotni człon- 
kowie Z-ku zwracali się bezpośre- 
dnio do Zarządu Główn., który nie 
mógł ingerować na miejscu i skut- 
kiem tego prośby członków pozo- 
stawały przeważnie bez odpowiedzi. 

Obecnie sprawa ta została O 
tyle uregulowana, że poszczególne. 
instancje Związku Strzeleckiego 
przeprowadzą spisy bezrobotnych 
i prześlą je odnośnym urzędom 
Państw, Biura pośrednictwa pracy. 

   

    

    
   

Prawiia i Klub Pray w bodi. 
„Ilustrowany Kurjer Codzienny* 

z dn. 2-go b.'m, donosi: 
Łódzka prawica narodowa za* 

„ mierza utworzyć stronnictwo w 
wielkim stylu. Rozpoczęła więc na 
wielką skalę agitację, jednając so- 
bie sympatyków i członków, prze” 
dewszystkiem wśród urzędników i 
majstrów fabrycznych. Odgrywa tu 
poważną rolę przymus moralny, 
gdyż trudno sobie wyobrazić, b 
skromny i zahukany urzędnik lu 
majster fabryczny, zdolny był od- 
mówić prośbie swego szefa, usiłu- 
jącego wciągnąć go w szeregi kon- 
serwatywne. Na tle tej wzmożonej 
agitacji ujawnia się niemniej wzmo- 
żona agitacja nowopowstałego w 
Łodzi Klubu Pracy. Ponieważ gru- 
puje on w swych szeregach ludzi o 
liberalnych przekonaniach, mimo- 
woli stwarza konkurencję baweł- 
nianym arystokratom. Prędzej wjęc 
czy poźniej nastąpi tu starcie, któ- 
rego rezultatów trudno narazie prze- 
widzieć. 

Na tle wzmożonego ostatnio ru- 
chu politycznego w Łodzi jaskrawo 
uwydatnia się rozkład miejscowej 
organizacji Związku Ludowo-Naro- 
dowego. Podczas, gdy na czele jej 
stał dotychczas senator Lipkowski, 
dochodzi do głosu obecnie jego ry” 
wal poseł Chądzyński, który wyda- 
wał do niedawna tygodnik „Gaze- 
tę Narodową*, a obecnie pertrak- 
tuje w sprawie nabacia dziennika 
„Rozwój*. Na podkreślenie zasłu- 
guje charakterystyczny objaw, że 
inteligencja zgrupowana w Związ- 
ku Lud.-Narodowym masowo о- 
puszcza jego szeregi i wstępuje w 
szeregi Klubu Pracy. Dotyczy to 
zwłaszcza urzędników i przedsta- 
wicieli wolnych zawodów. 

-———-————— 

    

  

wkrótce w kini     

Najmonumentalniejsze arcydzieło świata 

Ostatnie dni Pompei   
e „HELIOS“, 2316 

  

a   

Z sądów. 
Proces w sprawie 94 ko- 

munistów. 
W roku 1923 wileńska policja 

polityczna dokonała masowego a- 
resztowania całego szeregu osób, 
które — jak poinformował policję 
konfindent Hercig—należały do t. 
zw. organizacji młodzieży mark- 
sistycznej. Aresztowano wówczas 
około 100 osób. Po przeprowa” 
dzeniu dochodzenia w rezultacie 
zasiadło za kratami więziennemi 
49 osób. 

Ubiegłego roku w kwietniu od- 
był się proces w Sądzie Okręgo- 
wym. Ż pośród 49 oskarżonych 
zostało skazanych 31 z artykułu 
127 i 129 K.K. 

Prokurator założył od wyroku 
sądu |-ej instancji apelację, doma- 
gając się zastosowania w stosunku 
do skazanych artykułu 102 K.K. W 
tej to drodze sprawa ta znalazła 
się wczoraj na wokandzie Sądu 
Apelacyjnego. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 
16 osób, odpowiadających z wig- 
zienia. 

Pozostali oskarżeni odpowiada- 
ją z wolnej stopy. 

Oskarża pprok. Kowerski. Ła- 
wy obrończe zajęło 9 mecenasów: 
Breiter, Szumański z Warszawy, 
Petrusewicz, Mickiewicz, Kulikow* 
ski, Smilg, Czernichow, Preiss i 
aplikant adwokacki Kiersnowski. 

Po zreferowaniu sprawy przez 
sędziego referenta miało się odbyć 
przesłuchanie filara oskarżenia Św. 
Herciga, który nie stawił się na 
rozprawę w |-ej instancji. 

Jak się okazuje, św. Hercig i 

  

    

K 
Neda | Dziś: Barbary. 

5 “| Jutro: Mikolaja В. 
Wschód słońca---g. 7 m. 25 

| Zachód | g. 2 m. 52 

KRONIKA TOWARZYSKA 

— Bal „Białej Chryzantemy“. 
Dnia 15 stycznia 1927 r. w salo- 
nach Domu Oficera Polskiego od- 
będzie się na rzecz Związku Strze- 
leckiego „Bal Białej Chryzantemy". 
Protektorat nad balem zechciał 
objąć osobiście Marszałek Józef 
Piłsudski. 

Grono osób, które już obecnie 
wzięły na siebie trud, przygotowa- 
nia balu wyłoniło Komitet Wyko- 
nawczy który na czele z gen. To- 
karzewskim już przystąpił do pra- 
cy. Lista P.P. gospodyń oraz go- 
spodarzy honorowych zostanie nie- 
bawem ogłoszona. 

Bal „Białej Chryzantemy" bę- 
dzie niewątpliwie jedną z najpięk- 

nadchodzącego niejszych atrakcji 

URZĘDOWA 
karnawału. 

— Zjazd starostów wojewódz- 
twa Wileńskiego. Przed kilku dnia- 
mi miał się w Wilnie odbyć zjazd 
starostów województwa, na którem 
miały być poruszone sprawy na- 
tury administracyjnej i sprawy po- 
lityczne. 

Zjazd ten z powodu wypadku, 
jaki spotkał p. Wojewodę został 
odłożony i odbędzie się prawdo- 
podobnie w połowie grudnia. W 
tym kierunku czynione są w wo- 
jewództwie odpowiednie przygoto- 
wania. (z) 

MIEJSKA. 

— Magistrat na gwiazdkę. 

  

grudnia     

Magistrat m. Wilna wyasygnował 
100 złotych na gwiazdkę dla dzieci 
gminy polskiej w Gdańsku i 300 
złotych na budowę Domu Inwali- 
dów Wojennych w Warszawie. (z) 

— Magistrat m. Wilna na ro- 
boty inwestycyjne. Magistrat m. 
Wilna otrzymał z Ministerstwa Ro- 
bót Publicznych 80,000 złotych na 
roboty inwestycyjne w m. Wilnie. 
W związku z tem Magistrat przy- 
stąpi do intensywniejszych robót 
inwestycyjnych, co zatrudni sporą 
liczbę bezrobotnych. (z) 

Interwencja robotników 
zrobiła swoje. W dniu wczoraj- 
szym Magistrat m. Wilna zatrudnił 
60 bezrobotnych przy robotach in- 
westycyjnych. Jest to skutek ener- 
giczniejszej interwencji samych za- 
interesowanych w Magistracie. (z) 

Z KASY CHORYCH. 

— Przewodniczący Zarządu 
Kasy Chorych p. Jan Gradowski 
przyjmuje interesantów w ponie- 
działki, środv i piątki od godz. 1 
i pół do 3:ej w' gabinecie dyrek- 
tora. 

tym razem na rozprawę nie stawił sięc 
Mec. Petrusewicz prosi © od- 

roczenie sprawy i sprowadzenie 
św. Herciga chociażby z użyciem 
przymusu. Prokurator oponuje. Sąd 
po krótkiej naradzie postanawia 
rozpatrzyć sprawę bez św. Herciga. 

Po przemówieniach stron Sąd 
udaje się na 3 godzinną naračę i 
wynosi wyrok na mocy którego 
w stosunku do Szlomy Poporc, 
Nochama Gensa, Nosela Szojana, 
Judela Bengisa, Pinkusa Zduńskie- 
go, Mejłacha Elsztejna, Eljasza 
Gensa, Pejsacha Mulara, E. Lewi- 
na, Benjamina Epsztejna, Szymo- 
na Irlińskiego, Lowe Orszańskiego 
i L. Łasowicza Sąd pozostawił w 
mocy wyrok Sądu I instancji 
zaliczając N. Gensowi, Zduńskiemu, 
E. Gensowi, Mularowi, Ejesztajno- 
wi i Orszańskiemu 2 lata aresztu 
prewencyjnego. 

Co do pozostałych oskarżonych, 
Sąd zaliczył im na poczet wyzna- 
czonej 
tak, iż wychodzą oni na wolność, 
za wyjątkiem Lejby Kryzowskiej, 
której pozostaje do odsiedzenia w 
więzieniu 1 miesiąc, Hirsza Nelkina 
i Michała Lichtensztajna, którym 
pozostaje do odsiedzeuia 2 lata i 
1 miesiąc więzienia. 

Wszystkich Sąd Apelacyjny ska- 
zał na zasadzie art. K.K. 126, 129 
i 132. 

Skazani, którym pozostał pe- 
wien czas do odsiedzenia w wię- 
zieniu po odczytaniu wyroku Śpie- 

„wają międzynarodówkę. Prokurator 
poleca usunąć z Sali publiczność. 
Za chwilę odzywają się na koryta- 
rzach przeražliwe krzyki. To ska- 
zanych prowadzą za kraty wię- 
zienne. Zdan. 

RONIKA. 

kary areszt prewencyjny, | 

— Na ostatniem posiedzeniu | 
Zarządu Kasy Chorych m. Wil- 

„na, które odbyło się w ub. tygod- 
niu, postanowiono rozszerzyć lo- 
kal Kasy Chorych przez wynajęcie 
na ten cel kilku mieszkań w do- 
mu Rydla przy ul. Wielkiej. Obec- 
nie Zarząd prowadzi pertraktacje z 
właścicielem wymien. domu i jest | 
nadzieja, że wyniki tych  pertrak- 
tacyj będą pomyślne. 

Do nowego lokalu miałyby być 
przeniesione następujące wydziały: | 
wydział dentystyczny, elektryczny 
oraz leczenia słonecznego (lampy 
kwarcowe). 

Na posiedzeniu tem również u-. 
chwalono przenieść leczenie cho- 
rych gruźlicznych do lecznicy Wil. 
T-wa Przečiwgružliczego przy ul. 
Zejigowskiego 1, oraz otworzyć no- 
wy wydział Kasy Chorych, a mia- 
nowicie: wydział opieki nad mat- 
ką i dzieckiem. Wydział ten utwo- 
rzony zostanie na wzór lecznic za* 
granicznych. Każda matka z cho- 
rem czy też zdrowem dzieckiem 
będzie mogła udać się do specjal- 
nego lekarza rzeczonego wydz., 
który po przeprowadzeniu badania 
udzieli porady, 
dziecko i ją od choroby. (c) 

ZE ZWIĄZ. !| STOWARZ. 

— Kurs języków obcych. Za» 
rząd Wileńskiego Koła Związku 
Oficerów Rezerwy organizuje dla 
swych członków i ich rodzin kur- 
Sy języków obcych, które zależnie 
od ilości 

i zaawansowanych. 
Tymczasowo Zarząd projektuje 

uruchomienie kursów języka an- 
gielskiego i francuskiego, w przy- 
szłości w razie zgłoszeń zostanie 

jak uchronić to. 

zgłoszonych dzielić się: R 
będą na kurs dla początkujących | 
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zorganizowany kurs języków wło- : 1 

skiego, niemieckiego ewentualnie 
tureckiego. 

Komplety o ograniczonej ilości 
osób. : 

Informacje i zapisy w Sekre 
tarjacie Koła (ul. Mickiewicza 13). 

— Związek Kółek i Organ. 

  

Rola. z Wil., Wilno, W. Pohulan- 
ka 7, niniejszym komunikuje, iż - 
Wydział Ogrodniczy Związku u- 
dziela porad iinformacyj z zakresu | 
wszystkich działów ogrodnictwa, 
przeprowadza inspekcje i porząd- 
kuje zaniedbane gospodarstwa o: 
grodnicze, wykonuje projekty, za- 
kładą nowe sady owocowe, plan. 
tacje warzywne i nasienne, pośred- 
niczy w nabywaniu drzew Oowoco- 

ze szkółek krajowych, jak wych 
również drzew parkowych, bylin 
Oraz nasioq z rynków zagranicz- 
nych. Jednocześnie udziela porad w 
Sprawie walki ze szkodnikami w 
sadach i ogrodach. e 

Rolnicy, zrzeszeni w  organi- 
zacjach rolniczych, korzystają z. 
porad bezpłatnie. 
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AKTYSTYCZNA. Początek Turnieju, który odbę- WYSTAWA. ROZNE.  Dobosza artysty opery warszawskiej. Bi- szym. Od7dn. 10 grudnia r. b. w teatrze 

— Na rzecz niezamożnych 
uczniów. We wtotek 7 grudnia r. 
b. o godz. 8-mej wieczór w Sali 
Gimnazjum im. J. Lelewela (Mic- 
kiewicza 38) odbędzie się koncert 

' na rzecz opłaty wpisowego za nie- 
zamożnych uczni tegoż Gimnazjum. 

Łaskawy udział w wykonaniu 
wezmą: 

“+ Pp. Hleb-Koszafska, Jagminėw- 
na, Kamińska, Wisłowska, Zubowi- 
czowa, prof. Gałkowski i Poleski. 

, Produkcje muzyczne zakończy 
menuet w stylowych strojach z p. 
Kwiatkowską (artystka baletu) na 
czele. 

ы W programie utwory: Chopina, 
Czajkowskiego, K. Gałkowskiego, 

„ Tost'iego, Leoncavalia, Mendelsol- 
na i szeregu innych kompozyto- 

- rów. 
Wysoce artystyczny poziom kon- 

certu niewątpliwie zainteresuje szer- 
szy ogół Wilnian i przyczyni się 
do obywatelskiego poparcia przez 
nich imprezy. 

— Koncert „Echa*. W dniu 8 
, grudnia r. b. w gmachu Teatru 
polskiego sala „Lutnia* o godz. 
'12,30 Koncert męskiego chóru „E- 

_ cha*. Chór wykona szereg pieśni 
'_ pod kierownictwem pana prof. WŁ. 

Kalinowskiego, a między innemi 
' zostanie wykonaną ballada A. Mic- 
"_ kiewicza „Powrót Taty* z muzy- 
'_ ką K. Klejna, szczegóły w progra” 
+ mach. 

|... — Komitet Organizacyjny II 
__ Turnieju Poetyckiego na posie- 
__ dzeniach, odbytych dn. 27 u. m.i 

_ 3 b. m. zakwalifikował utwory 10 
poetów, którzy staną do Turnieju 

"dn. 8 grudnia > pod następują- 
_ cemi godłami: Czucie—iskrą tylko, 

'_. Elwit, Ergo, Hellada, Irys, Ku sta- 
| rych bogów chwale, Światło, Wiecz- 

ność, Wiko i Włóczęga. 
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Gabinet 
    

  

6.02 Tow. 
' Akc. 

' LECZNICA i SZPITAL Lit 
ЗЕ w przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 24/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

L kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardia 2—4; zębów 10—11; skórne i wene: 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Roentgena i elektro-leczniczy 

dzie się w sali Śniadeckich U.S.B., 
o godz. 6 wiecz. Bilety w cenie od 
50 gr. do 5 zł. są już do nabycia 
w Księgarni Stow. Naucz. Polsk. 
(Królewska 1), w dzień zaś Tur- 
niejuj od godz. 4 pop. przy wej- 
šciu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

„Problemat Paneuropy“. 
Dziś o godz. 5 po południu od- 
będzie się w gmachu uniwersytec- 
kim w Sali Śniadeckich odczyt p. 
Wł. Studnickiego na temat: 

Problemat Paneuropy. 
Jutro o godz. 7-ej wieczór w 

tym samym lokalu odbędzie się 
odczyt tegoż prelegenta: 

Polska a Środkowo europejski 
blok gospodarczo-polityczny. 

— Z Wil. Tow. Lekarskiego, 
We czwartek dn. 9-go grudnia o 
godz. 20 ej w lokalu własnym, Zam- 
kowa 24, odbędzie się posiedzenie 
Wil. Tow. Lekarsk. z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1. Pd- 
czytanie protokułu poprzedniego 
posiedzenia. 2. Dr. S$. Tarasiewicz: 
Przypadki Balantiduim coli. 3. Prof. 
K. Opoczyński: O wpływie późnej 
kastracji na mortologję niektórych 
gruczołów o wydzielaniu wewnętrz- 
nem u kobiet. 4. Sprawy administra- 
cyjne. 

We środę dn. 15-g0 grudnia o 
godz. 19-ej odbędzie się doroczne 
Walne Zebranie Tow. W razie nie 
dojścia do skutku z powodu braku 
quorum, na podstawie $ 14 Ustawy, 
następne zebranie odbędzie się te-. 
go samego dnia o godz. 20-ej bez 
względu na ilość obecnych. 

Porządek dnia: 1. Wybory prze- 
wodniczącego i sekretarza. 2. Od- 
czytanie protokułu poprzedniego 
Walnego Zebrania. 3. Sprawozda- 
nie ustępującego Zarządu. 4. Wy- 
bory Zarządu na 1927 r. 5. Wolne 
wnioski. 

  

  

Wilno, ul. 

Leczenie promieniami, 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

— Pokaz win owocowych. W 
dn. 12—14 grudnia r. b. w lokalu 
Warszawskiego T-wa Ogrodniczego 
Warszawa, Bagatela 3, odbędzie się 
drugi z rzędu pokaz win owoco- 
wych, oraz przetworów z owoców 
i warzyw w połączeniu z jarmar- 
kiem, na który zapraszani są Wy- 
twórcy. 

Zadaniem pokazu będzie bez 
pośrednie zetknięcie się wytwórców 
z konsumentami i przedstawienie 
społeczeństwu wartości naszych pro- 
duktów, które w wielu wypadkach 
nie ustępują produkcji” zagranicz- 
nej. 

Jednocześnie przewidziany jest 
zjazd przedstawicieli przetwórstwa 
ogrodniczego. 

Zgłoszenia przyjmuje oraz in- 
formacyj udziela bezpośrednio kan- 
celarja T-wa Ogrodniczego War- 
szawskiego, Warszawa, ul. Baga- 
tela 3. 

u_LirwiNÓW, 
— Zjazd nauczycielstwa litew- 

skiego. Zarząd Centralny Związku 
Nauczycielstwa. litewskiego zwołuje 
na dzień 30 i 31 grudnia r. b. do 
Wilna doroczny walny zjazd człon- 
ków związku. Na zjezdzie wezmą 
udział nauczyciele Seminarjum 
litewskiego w. Wilnie, gimnazjów 
Wileńskiego i Święciańskiego oraz 
nauczyc. szkół powszechnych pow. 
Wileńskiego. Zjazd będzie obrado- 
wał nad stanem szkolnictwa litew- 
skiego, oraz rozważane będą po- 
trzeby nauczycielstwa litewskiego. 
Podczas zjazdu zostanie wygłoszo- 
no przez miejscowych działaczy 
litewskich kilka referatów, oraz bę- 
dą prowadzone lekcje praktyczne, 
Zjazd odbędzie się w sali gimn. 
litewsk. im. Witolda Wielkiego w 
Wilnie (ul. Filipa 12). (c) 

ewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sani 
Wileńska 28. 

ryczne 2—3; nerwowe 1-2. 

fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 

w Poznaniu 
rok założenia 1846. 

Lokomobile 

— Godny naśladowania czyn. 
Dnia 11 bm. p. Jan Tyszkiewicz 
złożył 1200 złotych tytułem ofiary 
na rzecz Komitetu Pomocy Inwali- 
dom Wojennym w Wilnie, jako 
pensję swoją za krzyż „Virtuti Mi- 
litari* za cztery ubiegłe lata. (z) 

Teatr i muzyka. 
— Ostatni występ Wiktora 

Chenkina w sali Klubu Handlowo- 
Przemysłowego. Dziś odbędzie się 
ostatni koncert słynnego piosen- 
karza Wiktora Chenkina przy u- 
dziale znanej śpiewaczki Dobro- 
wolskiej-Pawłowskiej przy fortepja- 
nie prof. Ludwik Urstein. Początek 
o godz. 815 w. Bilety do nabycia 
w biurze „Orbis*, ul. Ad. Mickie- 
wicza 11, od g. 3-ej p. p. w kasie 
przy wejściu. 2319. 

— Reduta na Pohułance. Dzisiaj o 
godz. 8-ej wiecz. „Mazepa” Juljusza Sło- 
wackiego. Będzie to ostatni występ Jul- 
jusza Osterwy jako „Mazepy”. P. Oster- 
wa wyjeźdża na szereg gościnnych wy- 
stępów do Warszawy. AT 

Zespół Reduty najuprzejmiej prosi o 
punktualne przybywanie do Reduty na 
przedstawienia rozpoczynające się o godz. 
8 wiecz. й 

Bilety do przedednia každego przed- 
stawienia sprzedaje biuro „Orbis“, Mic- 
kiewicza 11, od 10 do 4.30 popoł., w nie- 
dziele i święta od 10 do 12 w poł, W 
dniu zaś przedstawienia bilety można na- 
bywać w kasie Reduty na Pohułance od 
5-ej popoł. 

- Tamże nabywać można abonamenty 
na 10 premjer za cenę 9-u  poszczegól- 
nych biletów. 

— Grupa śpiewna Reduty. W po- 
niedziałek dnia 6 grudnia b. r. grupa 
śpiewna Reduty otwiera sezon operowy 
w Wilnie, „Halka* opera 5; Moniuszki w 
pierwszej korcepcji scenicznej tego dzie- 
ła. Początek punktualnie o godz. 8 wie- 
czorem. Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 

W środę dnia 8 grudnia b. r. o godz. 
4 popoł. „Palka* dla młodzieży, ceny 
od 20 gr. do 2 zł. й 

We wtorek dnia 7 i w środę 8 gru- 
dnia opera Puciniego „Madame Butter- 
fly* z występami Teiko Kiwa i Adama 

    
    

tarnej 
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Poszukuje się w centrum miasta 

POKOJU | 
ładnie umeblowanego (może być salo- 
nik) z wygodami, z prawem używania 
wanny. Łaskawe zgłoszenia dla J. B. 
w red. „Kurjera Wil.* od 7—9 wiecz. 5 

PRZETARG. 
22 Baon K. O. P. w Nowych Trokach 

rozpisuje niniejszem przetarg nieograniczo- 
ny na dostawę artykułów żywności i paszy 
na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r., 
franko loko pododdziały Baonu. 

Rozprawa ofertowa odbędzie się dnia 

lety , wcześniej 
„Orbis”. 

— Występy Ludwika Solskiego w 
Teatrze Polskim. Dziś jgrana będzie o 
godz. 8 m. 15 wieczorem sztuka Stani- 
sława Przybyszewskiego „Złołe Runo” 
po raz ostatni w sezonie z Ludwikiem 
Solskim w roli Rembowskiego. 

„Polityka i Miłość”. Jutro premiera 
sensacyjnej najnowszej komedji Rącz- 
kowskiego „Polityka i Miłość", odźwier- 
ciadlający z prawdziwą wiernością stosun- 
ki na wsi wśród włościanstwa, J. Rącz- 
kowski jako były poseł na sejm, znając 
je gruntownie, stworzył z nich temat dla 
swej komedji, tryskającej życiem i ak- 
tualnościami. Rolę agitatora popularnych 
dziś haseł, gra Ludwik Solski, 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o g. 4-ej pop. grana będzie wesoła ko- 
medja M. Bałuckiego „Kłub Kawalerów”. 
Ceny od 15 gr. 

— Popołudniówka środowa. W śro- 
dę, jak zwykle w święta, Teatr Polski 
czynny będzie dwa razy: o godz, 4-ej 
popoł. grane będzie arcydzieło A. Fre- 
dry „Zemstaą” (ceny miejsc od 15 gr.), 
wieczorem zaś „Polityka i Młość”. 

— Poranek chóru „Echo*. W środę 
8 b. m. o godz. 12 m. 30 popoł. odbę- 
dzie się w Teatrze Polskim poranek chó- 
ru męskiego „Echo” pod dyrekcją W. Ka- 
linowskiego. 

W programie kompozycje: Maszyń- 
skiego, Surzyńskiego, Dembińskiego, Ga- 
stolda, Sulliwana i innych. 

Poranek zakończy „Powrót Taty'— 
Klejna. Ceny miejsc najniższe od 20 gr. 

— Diva japońska w Wilnie. W dniach 
7 i 8-ym grudnia odbędą się na scenie 
Teatru Reduty dwa nadzwyczajne przed- 
stawienia opery „Madame Butterfly" Pu- 
ciniego z udziałem śpiewaczki wszech- 
światowej sławy Teiko Kiwy w roli tytu- 
kama : 

nakomity gość z Kraju Wschodzą- 
cego słońca otoczony będzie najlepszemi 
solistami opery dość jeśli wymienimy 
partnera utalentowanej japonki, dosko- 
nałego tenora lirycznego Opery War- 
szawskiej, p. Adama Dobosza, Arcydzie- 
ło Puciniego wykonane będzie we wspa- 
niałych oryginalnych kostjumach, przy 
współudziale wielkiej orkiestry i chórów 
pod dyrekcją świetnego kapelmistrza p. 
Rubinstejna b. dyrektora opery kijowskiej. 

— Operetka. Zapowiadane od dłuż- 
szego czasu powstanie teatru muzyczne- 
go o charakterze operetkowym, przyo- 
bleka się w czyn i to w czasie najbliż- 

do |inabycia w biurze 

   

    

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 
RSE RACHUNKOWE, 

CENY NISKIE, 

„Ludowym (dawniej cyrk) przy ul. Lu- 
dwisarskiej Nr. 4, rozpocznie występy 
zespół artystów Warszawskich na czele z 
p. Wiktorją Kawecką, Janiną Sokotow- 
ską, Mieczysławem Dowmuntem, Jėze- 
fem Redo, dod kierunkiem znanego ar- 
tysty p. Józefa Winiaszkiewicza. Inaugu- 
racyjną premjerą sezonu będzie ostatnia 
nowość z repertuaru Warszawy, operetka 
Engiel-Bergera p. t. „Księżniczka Iica“, 
w której p. Wiktorja Kawecka przez sze- 
reg wieczorów Święciła prawdziwe try- 
umfy. Talent i wdzięk tej ulubionej ar- 
tystki jaśnieje w całej pełni, a subtelność 
w odtwźzrzaniu kreacji porywa słuchacza 
od początku do końca sztuki, Operetka 
ta napisana z talentem, na tle stosun- 41 ` 
ków rumuńsko-węgierskich daje pole do 
popisu szeregu artystom. To tež p. So- | 
kołowska, urocza wodewilistka, ulubie- 
niec Wilna, p. Dowmunt, oraz chluba 
sceny polskiej p. Józef Redo dzielnie se- 
kundują pani Kaweckiej, tworząc praw- 
dziwie artystyczną całość. W operetce 
tej zaprezentuje się również balet war- 
szawski, specjalnie zaangażowany do „lli- 
су“. Orkiestrę prowadzi znany i ceniony 
kapelmistrz, p. Mieczysław Kochanowski. 
Kasa zamawiań w księgarni „Lektor“ 
przy ul. Mickiewicza 4. Początek przed- 
stawień o godz. 8 m. 30 wieczór. 

— Tryumty Teiko Kiwa w War- 
szawie. Na jednem z ostatnich przed- 
stawień opery „Madame Butterfly" z u- 
działem znakomitej japonki Teiko Kiwa 
w Teatrre Wielkim w Warszawie obecny 
był p. Prezydent Rzeczypospolitej, wszy- 
scy wyżsi dostojnicy państwowi i wi 
Korpus Dyplomatyczny. Widzownia O- 
ry Warszawskiej wypełniona był: do 0- 
statniego miejsca wyborową publicznoś- 
cią, która zgotowała niezwykłemu goś- 
ciowi entuzjastyczne przyjęcie. Śród mnó- 
stwa kwiatów zauważyć można było 
wspaniały kosz pięknych chryzantem 0- 
fiarowany wielkiej artystce przez kapi- 
tana Orlińskiego, bohatera lotu Warsza- 
wa-Tokio. 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
róg Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7. 

W. Z. P. 43, 

  

Sp. Z 0. 0. 

Telefon Nr 8—93 

IĄŻKI I BROSZURY, : 
TABELE, BILETY, PLAKATY, A 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

  

i młocarnie parowe, elewatory 
do słomy, siewniki rzędowe 
„Polonja* o powszechnie uzna- 
nych najwyższych zaletach, grabie 

* konne, kartoflarki, spulchniacze 
podglebia, młocarnie szeroko- | 
młotne sztyftowe i cepowe z od- 
powiednimi maneżami—wszystko 
o gwarantowanej wytrzymałości 

i sile. Waice szosowe. 

Całkowite urządzenia CUKROWNI, 

GORZELNI i KROCHMALNI. | 

Przedstawicielstwo na województwa 

Wileńskie i Nowogródzkie: 

inżynier Jan Gumowski. | 

©. Wilno, 
ul. Mickiewicza 7. 

Telef. 271. 

Katalogi i cenniki na żądanie. 

| Wielkie święto sztuki polskiej! Film, który Czerwony Błazen Wielki kinodramat pg. po- 
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NA RATY 
NIEKO 

HURT ! — DETAL! 
В RADI Najtańsze źródło. 

ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 
T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ 

Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 
i) 

Wyłączna sprzedaż „2000 dolarów : 

różnych matojałów do obijania mobli, a: kach bardzo dogodnych 

| dywanów, chodników, portjer 

SSE z > "Naczynia kuchenne 
iminjowe, emaljowane oraz wszelkie przedmioty dla 

: gospodarstwa domowego 
poleca w wielkim wyborze po cenach bezkonkurencyjnych 

-__ ALUMINIT, Gdańska 6. 2286.1   
     

   
     

 Ratelin Hebdy MAŚĆ HEBDY 
| pki hemoroidalne OD ŚWIERZBY dla ludzi 

ze swej skuteczności z czasów przedwojenn. jako niezawodne środki лее Тр Е. НОО 1 5 Warzawa ‚ КаБогакогит 
w aptekach i składach aptecznych. 

  

. ulokujemy zaraz. 

i firanek oraz płótna białego, 
Dom Handl.-Komis. 

6“6 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich „Zachęta 
Wilno, Niemiecka Nr. 20, S. Idelson. Gdańska 6, tel. 9-05 

2289-0 

MATA wodny 
z ośrodkiem w pobliżu 

Wilna sprzedamy. 
Wileńskie Biuro Komiso- 
wo - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152. 

  

   

  

   

  

   

     

' "Żądać 

2l-ŚL. 2 do prowadzenia re- 
J ników stauracji, mleczarni, 
arstwa przemysłowego, pracowni in- 

ntów muzycznych, zakładu fotogra- 
— z kapitałem 1000 do 5000 złot. 
Ikujemy dla solidnych klijentów. 

| Dom H/K. „ZACHĘTA*, Gdańska 6, 
Ok A —05. 2266—0 

1 
Młyn wodn 
ERU kolei, Z D wa domy 5—10—15 ha. 
okoli wydzierżawimy na posia: w Kowień- i © aogadnię "ny. "gene tanieiny: ракне в dobrem zau Wileńskie Biuro Wileńskie Biuró Wilna sprzedamy. 
Komisowo -Handlowe Komisowo - Handlowe wijeńskie Biuro Komi- ul. Mickiewicza 21, tel. 152 Ul. Mickiewicza 21, sowo-Handlowe, ul. Mic- telef. 9 2314-2 

      

  

                    
      

    

  

   

            

   
    

14 grudnia 1926 roku o godzinie 10 rano 
w lokalu Kwatermistrzostwa 22 Baonu K. 

2231-0 
  

Kieszonkowy 

HALGNDARZYA 
УРОВ НТОВ 

na rok 1927. 
Rocznik Ill-ci. 

Cena 40 groszy. 
Nakładem Biura Rek- 
lamowego S. Grabow- 

skiego. 
„ Wyszedł z druku. 
Żądać wszędzie! 2276 

Qd r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UI. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Ms MOS — 

iedrogo. 

Sprzedaż na raty. 
1015 

Miająteczek ziemski 
blizko Wilna, WOda, do- 
godny na młyn, budynki 
dobre sprzedamy  nie- 

drogo, 

Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

2290-0 

Lokaty 
dogodnie i na pewne 
gwarancje uskuteczniamy 

w każdej sumie. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

2313-4 

Lacki, Wielka 5.53; 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” i in. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramotony, wielki 
wybór piyt gramofonow,, 
instrumentów muzyczn. 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 

    

Podania | przepisywania 
załatwia fachowo 

i estetycznie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

2315-3 

‚ Та 2000 dolarów 
dom murowany docho- 
dowy sprzedamy w po- 

bliżu ui. Wiłeńskiej. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

2306-2 

500—2000 
dolarów posiadamy do 
ulokowania na wyjątko- 
wo dogodnych warunkach 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

2311-4 

‚ Р 
Na rozbiórkę 
do przeniesienia dom 
drewniany nowy wyjątko- 
wo dogodnie sprzedamy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, L L 

możliwie system koryta- 
rzowy kupimy niezwłocz- 

nie. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 151 

2310-1 

| zakład opty- 
„dptyfoł no-okulsty 
czny, największy w_Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 

  

rów. Wydaje okulary po* 
i Ско ch. 

1691-5 

Mieszkan 
3—4 pokojowych potrze- 
bujemy dla solidnych lo- 

katorów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

receptach 

  

  

  

|| j Id skończyła 
akt? kursy fran- 

cuskiego zagranicą, udzie- 
la lekcji. Źeligowskiego 

‚ m. 25, od3uo$. 2286 

pas się obiedy do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego I, m. 2, dawn. 
„Wilja“, 1093-b 

Poza - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Krolewska Nr.9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 

I reni źródło mater- 
jałów elektrotecnnicz- 

nych Biuro „DZWON”, 
Wilno, Wileńsna 21, tele- 
fon 655. Urządzenie in- 
instalacji elektr., żyran- 
doli, żarówki i t. p. 

2147-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
inajtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. 1484-а 

Lokal składający się z 3 
pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
Kino mieszkanie о- 
ecnie jadłodajnia. Ulica 

Wielka 5, m. 19. 2096-b 

Biuro elektro-techniczne 

D. Wajmana 
Największy wybór i ceny 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telef. 781. 2255-b 

| gran fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cure wypeł. pierwszorzęd= 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 

1 zł. oraz 
Obsługuj 

sa
 

z podiryzow. 
sajon męski. 
pierwszorzędni fachowcy. 

2035 

50.000 
dający rocznego dochodu 
dom sprzedamy wyjątko= 

wo dogodnie» 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

2307-1 

рптпіц specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony, 
Z. JOC, Niemiecka 24, 

  

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

O. P. w Nowych Trokach, gdzie do tego (SEGRSSO GE j tej toyo 
czasu udziela się informacyj. 

  
„Wolny 

od ochrony lokatorów 
dom z dochodem do 

15.000 zł. sprzedamy, 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

2308-2 
— н 

Do sprzedania 
Żyrandol o 18 św.x 18 
żarówki elektr., Stary 
bronz. maszyna do pi- 
sanią i kasa kontrolna 
„National“ Wilefska 16 
tel. 397. Szawedanc.2300 

WĘGIEL 
opałowy i kowalski 

z dostawą od 1 tony, 
Ceny najniższe. 

M. Deull 
Jagiellońska 3 m. 6, 
tel. 811. 2318 

  

  

Maszyna do pisania 
używana„Underwood" 

potrzebna zaraz. 
Oferty pod tel. 205, 
godz. 5—7 ppoł. 2320-1 

Lakład_ fryzjerski 
rzy ul..Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygieną,  1685-b 

2 pokoje lub jeden 
bez mebli, w nowoczes- 
nym zdrowym domu, €- 

Ją |ektryczność, kanalizacja, 
piękny widok — spokoj- | 
nemu lokatorowi wynaj- 
mę, obok kościoła Piotra 
i Pawła: Antokolska 24A, 
m. 5 (uważać na numer 
mieszkania). 

© ” 

Popierajcie 
Ligę Žeglugi 

Morskiej i Rzecznej 

  

  

telef. 152, | 2304 kiewiczą 21. — 23053 23031 maszyn. 1695-b 2309-2 121 ООО 
_ Wydawcat(Tow, Wydaw. „Pogoń" sp. z ogr. odp, Drak. „Pax”, ul, św. Ignacego 5, Tel, 8-03, Kadxtier odpowiedzialny Michał Szukiewies 
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