
«' 

Wilno, Niedziela 22 listopada 1925 r. 
„Naležytošė pocztowa ор!асопа ryczaltem. 

Rok II. Nr. 267 (419) 
Cena 15 groszy. 

(URJER 
Wyeshodzi eodziennie próez dni poświątecznyeh. 

: 
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Redakcja i Administracja: WILENSKA 15. Tel. 99. | 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- | 

leńskiego* mieści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie- i 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel, 52. Czynne od 3—6w. ; 

: Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. ` 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca, 

  p | 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

| 

    

Cena ogłoszeń: Za wiersj milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na śrej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za | 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą sł. 6. Prenumerstę 

przyjmują: Księgarniz W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prennmeratę i ogłoszenia | 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, | 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 

i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. I 

1 ST IN A i VS 

Dziś, dnia 22 listopada 1925 r. o godz. 12 m. 30 po połuda 

odbędzie się 
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"SALI C Y RKU (Ludwisarska 4) 

ZGROMADZENIE PUBLICZNE. 
na temat: 

OBECNY . RZĄD A SYTUACJA POLITYCZNA 
ё 
” 

Przemawiač 

/ 

SALA MIEJSKA | Dział Kulturalno - Oświatowy 

OSTROBRAMSKA 5. Magistratu M asta Wilna 

    

V Poranek WŁOSKA OPERA 
W wykonaniu scenicznem Akt I (Fragm:nt) 

Początek o godz. 12 i pół po południu. 

Bilety do nabycia w kasie Kinematografu Miejskiego od dnia 20 listopada od godz, 4ej po poł. 

a TN A i S TADA ZOSIA WADE S 

- № zgon Żeromskiego. 
Nie miałaś, polska dolo, mogił lecz piwnice 
l krzyż twój zamieniono 
Na szubienicę... ` 

Nie miałaś, polska dolo, cierniowej korony,. 
Co krwią broczy 
Lecz łaskę, — 

e ci pod słupem kaźni na zbolałe oczy 
Białą wkładano opaskę... 

Nie grały nad twą klęską surmy i dzwony 
W smutną pociechę, — ! 
Rozniosly ją po šwiecie kruki, wrony 
Z wicbrowym ecbem.../ 

Lecz miałaś, polska dolo, w swej męce—udręce 
Jedno serce czujące i dwie blade ręce... ! 

W dni powietrza i wojny, 7. 
_W dni głodu i moru, 
Gdy pacierz ostatni zacbłysnął się łzami — 

Te ręce cię osnuły w nieustanny piorun, 
Niby skrzydłami... : 

1 ” 

(Te ręce dziś ustały 
I już cię, dolo polska, w objęciu swem nie zmierzą— 
Jak dwie palmy cbwały 
Na piersi złożone leżą...) 

W dni powietrza i wojny, 
W dni moru i głodu, 
Co wnętrzności twoje nawskroś nędzą przeżarł, 
Miałaś ponad sobą to serce czujące, : 
Bijący ku wolności piastenny zegar... 

' (Ten zegar juž nie bije, 
To serce nie żyje...) 

* \ 
* * 

Podaj rydwan żałobny, Nieśmiertelna Sławo! 
Zaprząż czarne rumaki jak śmierć sama dumne! 
Zwołaj tu nam rycerzy gwiaździstą buławą, 
Niech wezmą na barki trumnę. 

Pójdą za nią w pochodzie, w długim posępnym orszaku 

Walgierz Udały i betman Żółkiewski w złotym szyszaku, 

Pójdą niezłomni żołnierze, powstali z martwych popiołów, 

Pójdą ponad śnieg bielsi, zastęp płaczących aniołów... 

Acb, w tej ostatniej procesji nie może zbraknąć nikogo! 
Raz jeszcze zbiorą się wszyscy i przejdą cmentarną drogą: 

Wszyscy w miłości zbolali, w cierpieniu swojem ogronini 
Ludzie—syzyfy uparte i z nimi ludzie bezdomni... 

Żywi, umarli i senni, święci, tcbórzliwi i dzielni 

Wszyscy kość z kości jego i z jego krwi nieśmiertelni, 
Pójdą za trumną wspaniałą, objęci ze sobą miłośnie” 
W wieczność otwartą, jak niebo, — w polskie jesienne 

przedwiośnie... 

L Tadeusz Łopalewski. i 

    

WEJŚCIE 50 GROSZY. 

NIEDZELA 22G0 LISTOPADA 

W programie: CYGANERJA (LA BOHEME) Opera Giacoma Pucciniego. WERYSTYCZNA 
I Akt IV. OSOBY: MIMI — MUSETTA, RUDOLF — POETA, MARCELI 

CENY MIEJS€: Parter 60 gr., Amfiteatr I Balkon 30 gr. 

W dniu 22 bstopsda kasa czynna od godz. 10-ej. ' 

| 
| 

-—— i 

(Maurycy Zych 

i 

Do tego Boga, o którym woła 

Ślowacki, modlił się Żeromski życie / 
całe... Tego ukochał Boga: Kieru- 

jącego oszalsłym losem orłów wśród 

burz, i ochraniającego lichą mrówkę 

skiego bohaterstwa i szatana polskiej 

niedoli, polskiego grzechu i wstydu, 

polskich cnót i miłości. 
Ołtarze, które wznosił w świątyni 

sztuki, nie miały chłodnej harmonji 

bezdusznej struktury, ale ociekały ży: 

wą krwią ofiary každorazowej, ile 

razy Żeromski rzucał społeczeństwu 

jak wyzwanie, oskarżenie, hasło czy 

krzyk wśród nocy polskiego życia, 

jedno ze swych dzieł, wyszarpniętych 

zaiste z najprzereźliwszych głębin 
serca. : : 

Poeta cierpienia... ale nie lubują- 

cy się w niem romantycznie, Wal- 

czący z niem, czyniący zeń stopień 
’ 

    
  

  
na leśnej Ścieżynie, do bóstwa pol- | wcele“... mówi Sułkowski. 

  

1925 ROKU. 

— MALARZ, COLLIN — 

! 

Stefan Žeromski. 
— J. Katerla). 

Nie jest on tylko robakėw 
Boglem i tego stworzenia, co pelza. 
On lubi huczny lot olbrzymich ptaków, 
A rozhukanych koni on nis kleiza. 
On piórem z ognia jest dumnych szyszaków, 
Wielki czyn często go ubłaga — nie łza. 

do swej chwały, chwały nadczłowie- 

ka, większego od bóstw... „Człowiek 

taki jnk my, przewyższa bogi tem, 

że jest śmiertelny, a nie lęka się 

śmierci, której bogowie nie znają | 

Dlatego 

przebywając w duszy takich ludzi, w 

duszach bohaterskich czerpiąc jak w 

bezcennym skarbcu zdolhym nakarmić 

rzesze głodnych i pragnących, two- 

rząc sam ludzi dobrowolnie bezdom 

nych po to, by inni dach nad głową 

mieli, walczących z szatanem by 

zwyciężyło na świecie anielstwo ich 

dusz, taki twórca, musiał za przy- 

kazanłe wziąść hasło: Czcij człowie* 

ka! Ukazał nam go w najstraszliw- 

szem poniżeniu moralnem(Ewa),w ne|- 
ohydniejszych cierpieniach fizycznych 

(Poziemski), w  najtragiczniejszem 

zmaganiu się uczuć (Judym, Suł: 

"kowski, Nienaski) i w glorji eposu 

będzie b. wice-premjer poseł THGGUTT (Partja Pracy). 

  

CYKL PORANKÓW MUZYCZNYCH 

FILOZOF, SCHAUNARD — MUZYK. 

  

, o Hetmanie, i w mękach buntu (Ró- 

|ża) a zawsze, zawsze wzniósł ich do 
| szczytów,  przebóstwiając zwierzę 

| ludzkie w czyste duchy polskiej 

_Walhalli. | 
Dźwigał tytaniczną mocą, syzy* 

'fową pracą, ciężkie głazy z trumien 

|i grobowców, kędy spała polska du- 

ma i szlachetność, budził z martwych 

i w próchno rzucał lonty, wzniecają- 

| ce oczyszczający pożar uczuć. 

| Walczył o jedno, o tak małą, 
drobną rzecz, środkami tak bchater- 

skiemi, że zużywał w tej pracy życie 

własne. O jedno Mu chodziło, jeden 

był cel książek, myśli, poczynań: By 

trochę, trochę o kroplę, o ziarno było 

mniej krzywdy na ziemi. 

„Jedyny grzech to krzywda bliź: 

niego* mówi Korzecki w Bezdom- 

nych, „bo człowiek to rzecz święta, 

której nikomu krzywdzić nie wolno, 

a granica krzywdy leży w sumieniu, 

w sercu ludzkiem”. 

Walka o to jest tłem i podkładem 

dzieła Żeromskiego. W walce tej uka: 

zuje kolejno najwyższą człowieka po- 

tęgę i najniższy upadek. Tak kochać 

itek nienawidzieć,tak cierpieć i tak 

zwyciężać, jak bohaterzy Żeromskie: 
go, umieją tylko ludzie prawdziwi, 

tacy, którzy na prawdę żyli i przerasta- 

li innych, jak Sułkowski i Żółkiew- 
ski. Więcej, w ukochaniu człowieka 

jest Żeromski tak wielki, tak bl źaie- 
go chce w nim widzieć i wznieść go 

do wrót świątyni, zamieszkałej przez 

potężne bogi światłości, że w każdym 

człowieku szuka tej chwili, gdy bó* 

stwo doń przemówi. Prowadzi go, li- 

chego robaka, spotkanego na dro: 

gach swej wyobraźał, przez Gelgotę 

cierpień, krzyżuje go i biczuje, koro- | 
|nę mu z cierni daje i Judaszów wie: 

ilu do boku. A gdy towarzyszy mu w 

upadku pod brzemieniem cierpień, 

gdy poi żółcią I octem, gdy w zim- 

nym zamyka grobie, to wierzy w je* 

go zmartwychwstanie i posyła mu 

białego anioła" miłości I nadziei, by 

kamień z piersi odwalił i wywiódł z 

Gkchłani. > 

Nie jest to u Žeromskiego sady: 
styczne lubowania się w cierpieniu 

dla cierpienia, rozmiłowanie w niem 

jałowe, na wzór samobiczowania 
wschodniego. Bohaterowie Żeromskie* 
go cierpią celowo i owocnie. Dia 
czegoś, czy kogoś, wyższego I wię: 

cej wartego, niż ich osdbiste szczęś: 
cie, Dlatego są ludźmi silnymi. Dla   
 



  

Ka RI EURO Wal 2 

Program uroczystošci pogrzebowych. 
WARSZAWA. dE Komitet Pogrzebu ś. p. Stefana Žerom- 

skiego podaje następuiąQe informacje: 
Zwłoki św. p. Stefana Żeromskiego są wystawione na widok publicz- 

ny w sali kolumnowej Polskiego Klubu Literackiego na Zamku zamienio< 
nej na kaplicę, gdzie publiczność ma dostęp przez całą niedzielą od 10 
rano do 10 wieczorem. 

Ма podstawia uchwały Prezydjum Rady Ministrów, pogrzeb mieć bę- 
dzie charakter państwowy. 

W związku z tem w pogrzebie weźrnie osobiście udział p. Prezydent 
Rzeczypospolitej, rząd in corpore,-Sejm i Senat, 

Kondukt pogrzebowy wyruszy w poniedziałek o g. l-szej popołudniu 
z dziedzińca zamkowego i skieruje się przez Plac Zamkowy, ul. Senac- 
ką, Płacem Teatrainym, ul. Senacką, pl. Zamkowym, Elektoralną, 
Wolską na cmentarz przy ul. Młynarskiej. 

tego domem ich jest Ojczyzna, ro- offarność gorąca jak słowa mistrza, 

dziną bliźni rodacy, innej mogą nie czytane z niezasomnianem wzrusze- 

mieć. Dlatego mogą znieść straszli- | niem. 
wy ciężar, nadludzką moc chimery, | Dalekiemi się stają wszystkie ma- 

która niemi miota w bezkreśne da- łostki, kompromisy i podłostki tego 

le marzenie, nie jałowego  bynajm: | świata, i staje się ten cud, że tego 

niej, ale dalekiego cd podłej rzęczy- | wewnętrznego Boga, którego Žerom- 

wistości i stokroć cd niej piękniej- | ski widzi w każdym człowieku, czy- 

szego. Książki Zeromskiego porywa: | telnik Jego dzieł zaczyna doszukiwać 

ją na huraganowych skrzydłach nat: | się w sobie. Musi to czynić pod im- 

chnienia i niosą czytelnika stokroć | peratywnym nakazem — genjalnego, 
wyżej i dalej niżby Śmiał marzyć. | porywającego słowa i druzgocących 

Daią duszy potęgę chwilową, której | myśli, wyrażonych z siłą ie liczącą 

odblask pozostaje na szary dzień pow- | się z niczem. Razem z mistrzem 

szedni, jak zostaje wspomnienie ob-| wstępuje uczeń na Golgotę i w cień 

ćowania z czemś wielkiem. grobu... ale też razem z Nim wznosi 

Wzrasta poczucie własnej godpoś- | się i w glorję Zmartwychwstania. 

skiego przez Plac Teatralny umieszczona na balkonie Teatru Wielkiego 
orkiestra opery pod dyrekcją p. Młynarskiego wykona marsz żałobny 
Chopina.   Wacław  Sieroszewski. 
uwzględniać nie bedzie. 

Zadnych 

  

  

ci, siły, dumy szlachetnej, budzi się H. Romer. 
Mia 

| m m || a \ | — ; 2 ostatniej chwili. 
cje konsula łotewskiego i 

Kondolencj = Wilnie 9 Sprawa oplat stempiowych па terenie 
“ 

i WARSZAWA, 21.X (Pat) W odpowiedzi na interpelację posłów ZLN 
2 okien Zak Mad URO watek p. Malinowskie- ‚ ® sprawie pobierania nadal dawnych opłat stermplowych i podatku na woj: 

,bu w piśmie do p. marszałka Sejmu wyjeśnił między innemi co następuje: 
| Dnia 3 kwietnia 1924 roku złożony został Sejmowi projekt ustawy 

е * i + 6 A ki łali t } Licząc się jednak z tem, że do czasu wejścia jej w życie, upłynie MOS z powodu zgonu ś. p. Żeromskiego wysłali nas spującą ,dłaższy okrós /Czabii I uiealdniąjąć mokniychatat społecznej | politycz- 

niach, Genjalne dzieła jego ducha, ten najcenniejszy skarbiec narodu, jak ; rozporządzenia obniżające stawki tych opłat stemplowych, których stawki 
relikwie chowa proletarjat Wilna, czerpiąc wiarę w ludzkość, nadzieję w le- na obszerze byłej Litwy Środkowej były wyższe, do wysokości obowiązują- 

Śmierć wydarła nam bajardal lecz szczodrze rzucone ognie jego twórź Wniosek o uchyleniu specjalnego podatku na wojskowy fundusz ziem- 
czego proroczego ducha płoną, ą blask ich coraz jaśniej oświeca zwycię- Ski pobieranego ra obszarze byłej Litwy Środkowej zawarty był już w pro: 

ie sł ół z Mickiewi- kwietnia 1924. 
PW PA AC e! ! Odpowiednie przepisy, zmierzające do uchylenia tego podatku, zawar- 

Ze komitet P.P.S. i TUR. Czyż, Stążowski, Ladowski, Kuran. Żejmo, | к, 
W gmachu P.P.S. przy ul. Kijowskiej, powiewa opuszczony i spowity ! Sejm W środę. 

WBRSZAWA, 21.XI (Pat). Dzisiaj p. mzrszałek odbył konferencję z 

Po zgonie Stefana Żeromskiego g g0. 

\ b. Litwy Srodkowej. 
W dniu wczorajszym konsul łotewski w Wilnie p. Feliks Donas przy- i 

* |skowy fundusz ziemski na terenie byłej Litwy Środkowej p. minister skar- 

Wileńska P. P. S. składa kondolencje. 
"0 opłatach stemplowych, jednolitej dla całego państwa. 

Zych, Katerla, Żeromski żyje w naszych sercach, marzeniath, pragnie- i nej, przytoczone w interpelacji zostały wydane na podstawie prawa dwa 

pszą swą dolę. cej na obszarze b. Kongresówki. 

stwo dobra i sprawiedliwości. 'jekcie ustawy o parcelacji i osadnictwa, wniesionym do Sejmu dnia 14 

Rodzinie zmarłego wyrazy głebokiago współczucia. te są również w artykule 92 projektu ustawy o wykonaniu reformy rolnej. 

krepą czerwony sztendar. i 
- Zabawy zostały odwołane. ! 

Kondolencje Marsz. Rataja. 
WARSZAWA. 21.XI. (Pat). Dziś przed południem p. Marszałek Rataj 

imieniem Sejmu i Senatu złożył kondolancję p. Zeromskiej. 
1 + 

|dził zwołanie Sejmu na środę godz. 3ej popołudniu. 

: Nowy wyrok w Kownie. 
KOWNO. 21.XI. (tel. własny). Litewski tygodnik wojskowy „Karys“ 

donosi, iż d, 13 b. m. sąd wojskowy w Kownie skazał na 10 lat ciężkiego 
więzienia rumuńskiego poddanego Bernarda Reichmana za rzekome szpie- 
gostwo na rzecz Polski. 

Taktyka rządu niemieckiego. 
BERLIN 21.XI. (Pat) „Tagliche Rundschau” donosi, že wczorajsze 

oświadczenie kanclerza o zamierzonem ustąpieniu po podpisaniu ,trakta: 
tów sparafowenych w Locarno wskazuje na to, że gabinet gotów jest po 
załatwieniu spraw polityki zagranicznej, zająć się i sprawami polityki we- 
wnętrznej. 

Udekorowanie trumny Wielką Wstęgą 
„Polonia Restituta. | 

, WARSZAWA. 21.XI. (Pat). Dnia 21 b. m. o godz. 5-ej minut 30 wie- 
czorem, p. Minister Wyznań Religijnych i O. P. St. Grabski w towarzystwie 
dyrektora departamentu sztuki Skotnickiego i referenta literatury Rogowi- 
cza złożył na trumnie Ś. p. Stefana Żeromskiego odznaki Wielkiej Wstęgi 
Orderu Odrodzenia Polski nadane mu przez Preżydenta Rzeczypospolitej 
w dniu 3 maja 1925 r. i 

W czasie tej uroczystości byli obecni przedstawiciele literatury z p. Ze- z partyj jednak nie pragnie rozstrzygnięcia tej sprawy przed głosowaniem 
nonem Przesmyckim (Miriam) i Janem Lorentowiczem na czele. nad traktatami locarneńskimi, Pisma przypuszczają, że z wyjątkiem nie- 

miecko-narodowych komunistów i wszechniemców wszystkie partje będą 
głosowały: za traktatem. W ciągu dnia dzisiejszego kanclerz przyjmie przy- 
wódców stronnictw, celem przedstawienia im wytycznych, które delegacja 
rządu niemieckiego, otrzymała przed wyjazdem do Loczrno. 

Jednak będą głosowali za traktatami. 
BERLIN, 21.XI (Pat). Tagliche Rundschau* pisze: według wszelkiego 

,prawdopodobieństwa wszystkie frakcje Reichstagu z wyjątkiem niemiecko- 

P. Prezydent Rzeczypospolitej za trumną 
wielkiego pisarza. 

WARSZAWA. 21,XI. (Pat). W sobotę dnia 21 b. m. o godz. 2-ej po- 
południu p. Minister W. R. i O.P. Stanisław Grabski na konferencji z przed- 
sta wicielami komitetu, organizującego pogrzeb ś. p. Stefana Żeromskiego, 

  

zawiadomił o udziale rządu w tej żałobnej uroczystości. | | 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wraz z rządem weźmie udział w basi Baro) I komunistów będą głosowały za traktatami podpisanemi w 

grzebie. : в Przemawiać w imieniu rządu będzie p. St. Grabski Minister М. В. Co zatrzymają Anglicy po ewakuacji 
1O.P., wieniec na trumnie złoż 
Skrzyński. 

Wyższe klasy szkół średnich wezmą udział w pogrzebie. Pogrzeb od- 
będzie się na koszt państwa. 

Organizacją jego zajmuje się komitet, na którego czele stoi p. Jan | Moguncję, a z drugiej strony Renu mały odcinek od 
Lorentowicz, przezes klubu literackiego. rzeki Nahe. \ 

№ 

i i + .któremi zabytkami, «o czem poniżej, siada z ramienia Kurji biskupiej wy i ślady sięgające XV, a nawet 
MonSerWACjA (zip) MAI j udał się prof. Rutkowski do Często- | ks. prałat Sawicki. Przypuszczać na: XIV w. czyli najwcześniejszej epoki 

;chowy, by w klasztorze na Jasnej j leży, że nie komu innemu, jak prof. dzieł sztuki u nas. Mogą one być 
ini ! Górze przystąpić do wielce delikatnej ' Rutkowskiemu, powierzą odpowie: określone jako późao gotyckie i sta: 

F Wilnie i odpowiedzialnej pracy restauracji dzialne cdnowienie Ostrobramskiego nowią niezmiernie ciekawe zabytki, 
® Obrazu Matki Boskiej. | obrazu. Bowiem jego prace w ko- jedynie prawie na naszym terenie, 

: Nie lada to sprawa, zdjęcie i ob- | Ściele Św. Jana w Gnieźnie, odre- wpływów wcześniejszych, niż epoka 
Miasto nasza przeszło tak liczne chodzenie się z relikwją czczoną statrowanie słynnego Tryptyku bo- budowania kościoła. 

I straszne koleje, los tyle razy nasy | .;,ęż cały naród. Dopiero decyzja | dzentyńskiego, są dostateczną gwa- Roboty nad odczyszczeniem tych 
łał na jego pamiątki, kościoły | gma- Zjazdu biskupów i bodaj że zdanie |rancją sumienności jego pracy i wy- malatur, będą żmudne i mozolne, chy, najszdy hord barbarzyńskich, że papieża, pozwoliło fachowcom zbadać | sokiego poziomu artystycznego tejże. gdyż tynk i wapno srogia w nich 
dzisiaj szczególnego pjetyzmu i umie- * gokładnie stan obrazu, ustalić jego Za swej krótkiej bytności w Wil-' poczyniły spustoszenia. 
Jętności trzebz, by z pod kurzu wie: | szkodzenia i zabrać się do naprawy, | nie, zbadał prof. Rutkowski z prof.| Nowością są też odkryte przy 
ków. I: kielai nieuków, wydobyć choć | oraz zastosowania środków zapobie- į Remerem odkryte przypadkiem, przy ostatnich robotach restauracyjaych, 
ślady dawnej piękności. gawczych na przyszłość. restauracji kościoła Św. Kazimierza | malowidła ornamentacyjne w tonie 

_ Trudne to zadanie ssełnia, wedle Te względy, które zmusiły do|przez O. o. Jezuitów, rmnalowidła zielonawo-szarym, stylu barocco, al 
finansowych możliwości, z umiejęt |;badania obrazu Częstochowskiego, | ścienne al tempera, z końca XVil w. |fempera również w sali na ll-m 
nością | powołaniem prawdziwego | powodowały też Zjazdem konserwa- | przedstawiające przypuszczalnie hi-| piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej. 

miłośnika przeszłości, prof. Remer, ze|torów w czerwcu roku bieżącego w | storję św, Kazimierza. Sala ta, najwidoczniej dawniej dwu- 
współpracą prof. Kłosa. Ostatnio, dla, Wijnie do badań odnośnie. obrazu Zostały one w tak barbarzyński | piętrowa, przecięta jest teraz podło- 
ważniejszych decyzji w sprawach Ostrobramskiej Medonny. Nie zdej-| sposób nie tylko zamalowane i za-| gą, której by się nie dało usunąć, 
pierwszorzędnej wagł,. w dziedzinie! mując takowego, wzrokowo przeko- | tynkowane, ale poodbijane, że zaled- | bez psucia fasady gmachu od dzie- 
restauracji naszych najbardziej czczo- najj się p.p. konserwatorzy, iż malo: | wie ślady zostały. Kilka jednak głów |dzińca Piotra Skargi. Tu zastosuje 
nych zabytków, został powołany pb widło ulega jakimś zmianom, zagra-|i półpostaci, da się wyjąć ze ścian i| się więc jedynie odczyszczenie z wa- 
Rutkowski. Najlepszy to dziś, a me żającym stanowi obrazu. Zapewne z| oprawione zachować na pemiątkę | piennej powłoki. Również w Archi- 
jedyny fachowiec, w trudnej sztuce przyczyn atmosferycznych, drobne | dzikiego niszczycielstwa, jakiego Świą: | wum, znaleziono malowania, al гет- 
odnawiania, odczyszczania i restauro" | łuszczenie się farby na twarzy, pę-łtynie wileńskie były ofiarą. pera, późniejsze, w ornamentykę, 
wania starych obrazów, płócien I ma: | knięcia może I gruntu pod malowi- Prócz tych malunków, odkryto | stylu rococco wchodzące malowidła. 
lowideł ściennych. : dłem, wszystko to wskazuje, że cu-| seż w Krużgankach bernardynskich, ! Dalej oglądali p.p. Remer i Rutkow- 

W swej pracowni na Zamku w|downy obraz potrzebuje pieczołowi-| cały szereg fresków al secco, niez- ski freski kaplicy św. Kazimierza, z 
Warszawie, z gronem uczniów, zaj- tej ręki, mogącej mu przywrócić trwa- | miernie ciekawych pod względem których dwa nad chórkiem, malowa- 
muje się restauracją wszystkich obra- 
zów, powracających jako dobro pań- 
stwowe z Bolszuwii, Z Wilna zaś, po 

łość i świeżość. stylu. 
Prof. Remer ma w tej sprawie 

dokonaniu tutaj z profas, Remerem 
szeregu konferencji i badań nad nie- 

y Prezes Rady Ministrów p. Aleksander Kolonii. 

| LONDYN 21.XI. „Times" donosi; iż po ewakuacji Kolonji wojska an- 
gielskie obszdzą odcinek obejmujący miasta Miichbach i Kóningsteln i 

oguncji i do ujścia 

Gdyż aczkolwiek wykonanie ich townej naprawy, bowiem rozłażą się 
referować na posiedzeniu Okręgowej | datuje z XVI w. (epoki zbudowania |i łuszczą. Zwiedzając kościoły wileń- 
Komisji Konserwatorskiej przy Dele- | kościoła), to stylizacja niektórych po- | skie, stwierdzili p.p. Remer i Rut- 
gaturze, w której to komisji  zae| staci, ujęcie tematów, wykazuje wpły- | kowski, że np. obrezy Czechowicza,     

| 0 ` 7 

Chłodną, | 

Podczas przejścia konduktu pogrzebowego ze zwłokami Šš. p, Žerom- | 

Na cmenterzu przemówienia wygłoszą Zenon Przesmycki (Miriam) i. 
zgłoszeń co do przemówień komitet 

„p. premjerem oraz ministrem skarbu i na podstawie tej konferencji zarzą: | 

*Już obsenie w rozmowach sonduje się grunt w parlamencie. Żadna , 

ne na płótnie, domagają się gwal- { 
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1 państw bałtyckich. © 
Łotwa. 

Sprawa monopolu Inlanego. 

RYGA, 21.X1 (telegr. wł.). Organ 
zw. włościańskiego „Brive Ilem“ ko- 
munikuje, że włościański blok parla* 

| mentarny po wyczerpujących deba- 
| tach powziął decyzję radykalnej zmia” 

| 
ny budżetu roku przyszłego. 

„chodu z monopolu lnianego na ko- 

  

Skarb musi zrezygnować z do- 

jrzyść włościan, wobec nadzwyczaj 
ciężkiej sytuacji gospodarczej tako- 
'wych. Natomiast powinna być pod- 
wyższopa ukcyza na tytoń i piwo. 

j Wobec tego mońopol lniany „przed- 
stawia się problematycznie. 

: Estonja. 

Gabinet estoński nie ustąpi. 

RYGA. 21 XI. (tel. wł.). Prezydent 
republiki Jakson wystąpił dzisiej z 
wielką mową. йа posiedzeniu kon- 
stytuznty. Między innemi p. Jaksen 
wskazał na nienormalny stosunek 
konstytuanty do rządu, oraz że kon- 
stytuanta niedostatecznie  podtrzy- 
muje rząd. Wobec tego p. prezydent 
prosi o wyjaśnienie czy obecny rząd 
koalicyjny Jeszcze się cieszy zaufa- 
niam konstytuanty. Debaty nad de- 
klaracją rządową postanowiono od- 
łożyć do następnego wtorku. 

Odwołanie pierwszego sekre 
tarza poselstwa sowieckiego. 

RYGA. 21.X|. (tel. wł.). Plerwszy 
sekretarz sowieckiego poselstwa Mo- 
towicz został odwołany ze swego sta- 
nowiska do kokwy Do Tallina on 
więcej nie wróci. Krążą: wersje, że 
przyczyną odwołania Notowicza, jest 
niezadowolenie Moskwy z prac po- 
selstwa w czasie choroby Piotrow- 
skiego — gdy Notowicz pełnił obo- 

, wiązki przedstawiciela politycznego. 

\ 

, RYGA. 21.XI. (tel. wł.). 20 b. m. 
wyjechał do Rygi wice-minister han- 
dlu p. Hurt, przedstawiciel min. spr. 
zagr. Mikwic, celem wręczenia rzą» 
dowi łotewskiemu memoraadum w 
sprawie zawarcia unji celnej. Me- 
morandum * Estonii proponuje prze- 
dewszystkiem wprowadzenie w życie 
umowy celnej łotewsko - estońskiej 
zawartej w r. 1923, a następnie cał- 
kowitej uncji celnej, 
  
  

  

  

Życie artystyczne. 
Przed koncertem M, Karłowicza. 

| Karłowicz! Imię to drugie ; o Manius2- 
ce, drogie sercu każdego Wilnianinal 
Drugi to pofenfat muzyczny w dzie- 
dzinie wielkiej twórczuś 1, powstałej 
na ziemi litawskiej. Po Moniuszce w 
30 lat później berło pierwszeństwa w 
twórczości polskiej zyskał Karłowicz, 
syn ziami Oszmiańskiej, bo nikt z 
nim rywalizować co do siły talentu 
nie mógł: uni Żeleński ani Noskow- 
ski. Nie było jeszcze Szymanowskie- 
go i Różyckiegol Ale, gdyby dziś był 
Karłowicz, ktėžby go zdystarisowal? 

= 

Niktl To się czuło w bogactwie jego 
iawencji i kierunku linji twórczej. 

sPamiętam Warszawę, Jak gromem 
,rażoną, gdy w poniedziałek 8 lutego 
"r. 1909 dowiedziała się o katastrofie 
|z kompozytorem, którego jeszcze we 
środę ub: tygodnia widziała na.estra- 

  

znajdujące się W kościele św. Kata- 
rzyny wymagają również pomocy fa- 

jchowca; kilka z nich było już, nie 
stety odnawianych w haciebny spo- 
sób. Bowiem należy wiedzieć, że naj- 
mniej połowę obrazów w. kościołach 
wileńskich restauretorzy połowy XIX 
wieku „odnowili* w sposób fatalny. 
Nie znano wówczas sztuki restauracji 
starych malowideł i popełaiano nie- 
świadomie istne zbrodnie w tej dzie- 
dzinie. л 

Na ostatku dowiadujamy się, że 
istnieje projekt by w  Kalwacji pod 
Wilnem, bardzo szkaradne malowtdła 
mające przedstawiać stacje Męki Pań* 
skiej, zastąpić płaskorzeźbami w trwa- 
łym materjale co ze względu: na 
niszczące wpływy atmosferyczne, by” 
łoby jedynym sposobem zachowania 
wizerunków tych w całości i wywo* 
ływania uczuć pjetyzmu, których 
obecne bobomazy dać nie mogą. 

| Ale to są na daleką przyszłość 
„projekty, związane z finansowym 
"stanem kraju i mogące poczekać. 
Restauracje starych obrazów, to rzecz 
o wiele pilniejsza i energji p.p. Kon* 

jserwatorów trzeba zaufać, że nie za 
późno się wezwą do ochrony zabyt- 
|ków, tak drogich sercom Wilnian. 

1 

i 
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STRZĘPKI. 
Niech żyje morarchja. 

„Za pół roku, za rok na ulicach będą 
rozbrzmiewały okrzyki: niech żyje monar 

chja” —przepowiedzlał nam przed paru dnia: | 
mi ze szpalt „Słowa” p. Cat. 

Jesteśmy szczerze zasmuceni tym. dłu 

gim terminem, jakl określa nasz proroczy 

monarchista. Dlaczego za rok, a nie jutro? 

Czy do tego czasu p. Cat zamierza u 

kończyć swe projektowane stydja zagranicą? 

A nuż zaraz! się republika Izmem I mo- 

nazchja w Polsce straci swego najznakomit | 

szego przyjaciela I proroka? { 
Może warto byłoby nie odkładając spra- | 

wy ad calendaz grecas, zebrać kilku 

chętnych i wyjść jutro na ulice z tym za- 

grzewającym okrzykiem. { 

Pochód ten mógłby zupełnie spoKoIMe | 
maszerować po Mickiewicza, nie zbliżając | 

się zabardzo do Wileńskiej, gdyż tam na! 
rogu stol zwykle posterunkowy, który mógł- 

by mieć do monarchistów ża! za zakłócenie 

spokoju publicznego. 

Nie warto również podchodzić do rogu 

Tatarskiej, gdyż itu, jak na złość, ulckoweł 
slę komisarjat ; olicji. Mogliby tam usłyszeć 
1 całą „monarchję” wsadzić do kozy. 

To już byłaby do pewnego stopnia 
kompromitacja... ы 

Najlepiej okrzyki te wznosić wyłącznie 

w lokalu redakcyjnym, zamknąwszy dobrze 

drzwi | zabezpleczając okna. 

Dla pewności można postawić przed ° 

domem na czatach kogoś czujnego, kióry 

w razie zbliżania się pollcjanta, ostrzegłby 

krzykliwe grono. PAR | 

———————— 
-— — — 

  

dzie Fiiharmonji. Całe Zakopane wy-; 
ruszyło na poszukiwanie zasypanego 
całunem śniegu. Trwzło kilkudniowe 
zantepokojenie | nadzieja. Niestety! 
Znaleziono Karłowicza w śniegu z 
łyżwami wyrzuconemi w górę, nie- 
oderwanemi od butów. Grozą prze- 
jęła mię wiadomość o strasznej 
śmierci. 

. Pogrzeb odbył się w Warszawie 
z niebywałą ostentacją. Chowano 
artystę na miarę Fidjasza, chowano 
chlubę Polski, akcentując, że jest 
też synem ziemi litewsko białoruskiej, 
której melodję wprowadził w kun- 
sztowną swą europejską formę. 

Nie było antagonizmów: Warsza- 
we, Kraków, Wilno, Poznań — cho- 
wały drogie szczątki muzyka-obywa- 
tela, Karłowicz zapisał cały swój ma- 
jatek na rzecz „Tow. Muz. w War: 
szawie”. 

Od śmierci Karłowicza upłynęło 
lat 16-cie, nieznasz koncertu, który- 
by nie miał jego utworów w progra- 
mie, któryby nie ściągnął słuchaczy. 

A cóż dopiero, gdy cały program 
reprezentuje jego twórczośc? Takim 
koncertem uraczy nas dyr. Zspaśnik 
dn. 22/XI na rzecz niez. uczniów gimn. 
Mickiewicza. Nie wątpię, że soołecz- 
na elitą naszą: mecenasi, lekarze, ar- 
tyści, profesorowie, gremjalnie pośpie 
szą na koncert. Będą wykonane pieś- 
ni Karłowicza I nieznany Wilnu kon- 
cert skrzypcowy. 

Piękny koncert, cel szlachetny; a 
to już nakaz dla obywatela Wilnal 

Antoni Miller. 

Zespół kameralny im. Stanisława 
Moniuszki. 

W roku 1918 słyszeliśmy ostatni 
koncert artystycznego zespołu imie- 
nia twórcy Halki; od tego czasu Wil- 
no było: niestety pozbawione muzycz- 
nej rozkoszy słyszenia wybornego 
kwintetu, w utworach swojskich iob- 
cych. Zespół ten, składający się z p. 
W. Halka-Ledochowskiej z domu Bo 
huszewiczówny, S. Balsztejna M. Sal- 
nickiego F. Tchórza i H. Szyrmo-Ku- 
lickiej, istnieje od 19.XII 1916 r., kie- 
dy to pod kierownictwem i za inic- 
jatywą p. Ig. Halka-Ledóchowskiego, 
rozpoczął swe koncerty. 

Twórcą koncertów kameralnych 
jest zasłużony w muzykologji wileń 
skiej p. lg. Halka Ledóchowski, ro- 
dem z Wileńszczyzny. Wykształcony 
na wzorach kultury zachodniej, po 
odbyciu studjów prawnych iimatema- 
tycznych w Paryżu, oddający się tam- 
że muzyce, a mianowicie nauce gry 
skrzypcowej, w której niebawem ja- 
ko .uczeń słynnego Lambert Mas: 
sart'a dochodzi do wirtuozostwa. Do 
tego stopnia, że został przyjęty kon 
kursowo» do orkiestry Opery Pary 
skiej gdzie grywał pierwsze | drugie 
skrzypce. 

Później. koncertował w Paryżu, 
Królewcu, Warszawie, (z Barcewiczem) 

W Wilnie, gdzie osiadł przed kil- 
kudziesięciu laty, zajął się gorąco Ży- 
ciem artystycznem, miasta Moniusz- 
ki. Lutnia dzięki temu hojnemu o- 
fiarodawcy posiada dziś doskonały 
komplet instrumentów kwartetowych, 
zespół kameralny im. Stanisława Mo- 
niuszki, jemu zawdzięcza swe pow- 
stanie. 

Żespół ten, pod umiejątnym i wy: 
żoce artystycznym kierownictwem 
P. Jg. Halka-Ledóchowskiego, któ- | 

„<ieli Związków powyższych i 

LYCjE Gospodarcze. 
w sprawie wystąpienia Żydów 

z Komisji Szacunkowych. 

W czwartek, dnia 19 bm. przybył 
do Wilna specjalny delegat Ministra 
Skarbu p. inspektor Świtalski, który 

mi:ł polecenie zbadać przyczyny wy 
stąpienia żydowskich członków Ko: 
misji, oraz zlikwidować ten konflikt. 
W tej samej sprawie przybył jedno 
cześnie poseł na Sejm Frostig. 

Delegaci zbadzli dokładnie wszyst 
kie zarzuty, podniesione przez człon 

ków Komisji, oraz sprawdzili okolicz- 

ności wskazane przez Związki Kup- 
ców i Rzemieślników w swojėm me- 
morjale. Szczególnie było przepro” | 
wadzone dochodzenie w sprawie 
członka Komisji E. Abramowicza, dy- 
misjowanego za rzekomą obrazę U- 
rzędu, przyczem okazało się, że za- 
rzuty przeciwko niemu były nie 
słuszne. 

Na podstawie tych badań 1 do- 
chodzeń p. Prezes lzby Skarbowej 
zaprosił na konferencję przedstawi- 

zako- 

munikowal, „že wobec wyjašnienia 
całej sprawy uzneje za możliwe przy- 
chylić się do szeregu postulatów 
powyższych organizacji. Szczególnie 
Pan Prezes zapewnił, że nadel opinja 
członków Komisji będzie honorową 
i że formalne usterki w li Urzędzie 
Skarbowym będą usunięte, 

Co do sprawy Abramowicza p, 
Malicki oświadczył, że p. Abramo- 
wicz jest zupelaie zrehabilitowany i 

jbędzie nadal zaproszony do pracy w 
Komisji. 

Jednocześnie p. Malecki zwrócił 
uwagę, że w ll (irzędzie wpływ po- 
datków zmalsł do minimum co być 
może stoi w związku z konfliktem, 
gdyż ludność pod wpływem zajść 
mogła wstrzymać się od płacenia po* 
datków. 

Przedstawiciele organizacji oświad- 
czyli, że zmniejszenie wpływu podat* 
ków nie stoi w żadnym związku z 
zajściem i że objaśnić takowe moż: 
na tylko zbiednieniem płatników. Po: 
nieważ jednak lzba Skarbowa wyka- 
zała dużo zrozumienia dla potrzeb i 
żalów płatników i dążyła do pokojo- 
wego załatwienia sprawy delegacja 
przyrzekła że uczyni wszystko aby 
nawoływać swych członków do aku- 
ratnego płacenia wszystkich podat: 
ków. 

Państwowy 

Bank Rolny 
Oddział w Wilnie, W. Pohulan- 
ka 24. Centrala w Warszawie, 

Traugutta 11. 

Oddziały: Lwów, Poznań, Wilno, 

załatwia operacje następujące: 

w dziale agrarnym — kupuje 
nieruchomości ziemskie i prowa- 
dzi parcelacje własnych oraz po- 
wierzonych w komis nierucho: 
mości; 

w dziale kredytu długoter 
minowego — udziela diugoter- 
minowych pożyczek amortyzacyj- 
nych (do lat 30) w listach zasta- 
wnych na kupno gruntu; 

w dziale drobnego kredytu— 
prowadzi wszystkie operacje za 
pośrednictwem organizacji spół- 
dzielczych; 

w dziale likwidacyjnym — 
prowadzi likwidację Oddziałów b. 
/rosyjskich Banków Ziemskich Wło- 
ściańskiego i Szlacheckiego; 

w dziale bankowym — za- 
łatwia wszelkie operacje bankowe. 
Przyjmuje wkłady na oprocento- 
wanie—płatae natychmiast — na 
9 proc., za wypowiedzeniem —do 
12 proc. w stosunku rocznym. Od 
wszystkich powyższych wkładów 
Bank sam opłaca podatek od rent 
i kapitałów. 

Kasa banku czynna od 9 rano do 
2 po południu. 

Teren działalneści Oddzia- 
łu: Okręg Administracyjny wi- 
leński I Województwo Nowo" 
gródzkie. 

  

а) 

b) 

4 

szedł do wysokiej miary artystycznej 
tak pod względem wykonania jak 
dcboru sztuk któremi się popisuje. 
Wilno, z radością wita zmartwychw- 
stanie zespołu po tak długim milcze- 
niu i widzi w tem miłą zapowiedź 
delszych poczynań artystycznych, któ- 
rych miasto nasze jest nader sprzg- 
nione; 

ое 
П \   remu niestety reumatyzm nie poz 

"wala występować z koncertami, do- 

     

ККр * WI 

dania powodu. 

sławją zostaną zerwane.   
"blisko miejsca, gdzie widziano ją 
było to, że łódź w czasie zanurzenia 

  

A więc mamy już rząd, ale jaki? 
Pożal się Bożel Sklecony w prze: 

ciągu jednej nocy bylejak 1 prędkol 
Zasadą jego było: podzielić teki mi- 
nisterjalne według klucza partyjnego 
naszych oligarchów sejmowych. „Kur- 
jer Poranny” stwierdza, żetylko dzię- 
ki talentowi dyplomatycznemu min. 
Skrzyńskiego udało się stworzyć mię- 
szaninę poglądów i programów i sto- 
pić ją w tyglu paktów locarneńskich. 
Lecz aljaż taki nie wróży trwałości, 

jeśli zanalizujemy jego składniki, jak 
to czyni „Kur. Por." 

Gabinet, w którym zasiada p. Kier- 
nik pospołu z Moraczewskim, p. Zie- 
mięcki, pospołu z p. Stanisławem Grab- 
skim, p. uhądzyński pospołu z p. Zdzie- 
ckowskim, gabinet, w którym socjaliści 
PrayjeU tragicznie dzisiaj ciężkie teki 
Społeczne, a w którym narodowa demo» 
kracja objęła pieczę nad skarbem 
materjalnym i nad skarbem moralnym, 
jakim jest kierunek wychowania mło- 
dego pokolenia, rząd, w którym dawni 
enientofile zgodzili się na to, aby pie- 
czę nad sprawiedliwością objął b. cen- 
żor „Presse- Verwaltung Warschau '* za 
okupacji niemieckiej, gabinet w którym 
przedstawiciele interesów obszaraiczych 
i wielkoprzemystowych odidają rolnic- 
two, reformę rolną oraz przemysł i han- 
del w ręce przedstawicieli stronnictw 
chłopskich — wygląda jak to, co nie 
boszęzyk biskup Warmiński między 
bajki by włożył, choć p. Skrzyński 
dowiódł, źe właśnie i tak być może. 
„Warszawianka” w artykule p. 

Strońskiego p. t. „Dzieje grzechu* 
wskazuje na kazirodcze poczęcie no- 
wego rządu. 

0 'śmiertelni| Także współcześni 

  

j Dzis—Cecylji P.M , Stefanji M. 
Niedziela, Jutro—Klemensa P. M. 

22 
Listopad 

Wschód słońca— g. 7 m. 06 
Zachód _„ —g.8 m.37 

MIEJSKA. 

    

— Lekkomyšinošė czy bez: 
myślność? Cały naród stoi przed 
trumną wielkiego człowieka i pisarza. 
Święci się oficjalna i nieoficjalna 
żałoba, tylko „Wilenko“ się bawi. 
Nocy ubiegłej wesoło rozbrzmiewały 
dźwięki muzyki tanecznej w salaca 
„Sokoła* i w „Ognisku akademic- 
kiem* na otwarciu tegoż. O „soko* 
lach“ nie będziemy pisali bo tam cały 
dowcip w bicepsy kładą, ale panowie 
akademicy — wstydl 

Polskę spotkała wielka niepowe- 
towana strata, przestało bić jedno z 
najszlachetniejszych serc narodu, na: 
leżałoby się,zachować z całą godnoś- 
cią i powagą należną takiej chwili a 
panowie się, bawiąl 

Wstyd jeszcze raz, wstyd! 

SPRAWY SZKOLNE. 

szkołom średnim ogólnokształcą- 
cym. Pan Minister W. R. i O. P.re- 
skryptem z dn. 9.XI-25 r. za Nr. 
15440/D.ll.25 nadał prawa publiczno* 
ści następującym szkołom prywat: 
nym Wileńskiego Okręgu Szkolnego: 

A. Pełne prawa gimnazjów pań- 
stwowych aż do odwołania. 

1) Gimnazjum męskiemu O. O. 
Jezuitów w Wilnie. 2) Gimnazjum 
żeńskiemu 5. 5. Nazaretanek w Wil- 
nie. 

B. Niepełne prawa gimnazjów 
państwowych na przeciąg roku szkol- 
nego 1925/26. 

1) Gimnazjum im. Tomasza Zana 
w Mołodecznie, 2) Gimnazjum koe-   dukacyjnemu Ch. Epsztejna w Wilnie, 

Zerwanie stosunków Białogrodu z Wa- 
‘ „ tykanem? 
BIALOGROD. 21,XI. (Pat) Daisiejsza „Palityka“ ogłasza telegrem 

z Rzymu, w ktėrym donosi, že stosunki dyplomatzczne między Watyka- 

nem a Białogrodem mają być zerwane. 
Po wyjeżdzie posła Smodlaka z Bikhłogrodu nowy chargć d'affaires przy 

Watykanie Milan Jowanowicz przesłał sekretarzowi stanu kardynałowi Gas- 
perriemu pismo, które jednak nie zostało przyjęte. Wysłany do kardynała 
służący powrócił bez załatwienia sprawy, 

Chargć d'affaires polecił wobec tego sekretarzowi poselstwa, aby 
pismo to sam wręczył sekretarzowi stanu Gasparriemu. 

Lecz i tym razem sekreterz stanu odmówił przyjęcia pisma bez ро- 

Oczekują, że stosunki dyplomatyczne pomiędzy Watykanem a Jugo- 

Odnaiezienie łodzi podwodnej M. I. 
LONDYN 21.XI. (Pat). Łódź podwodna M. l. odnaleziona została 

po raz ostatni. 

  

Przegląd prasy. 
Nowy rząd. — Dzieje grzechu. 
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Przyczyną zatonięcia 
sią miała drzwi otwarte, 

śmiertelni z dziejowego okresu ludo- 
władztwa, powszechnego głosowania, 
parlamentaryzmu,  odpowiedzialności, 
klucza stronnictw, nietajnej dyplomacji 
nawewnątrz i nazewnątrz, władzy 
zwierzchniej, czyli siedmiu grzechów 
głównych przez okrążenie tych Świet- 
nych i pustych w środku kolumn bu- 
dowli! Także wy, współcześni śmier 
telni dziejowego okresu obłudy, pobo- 
żnie odzianej w starannie dobrane /a- 
chmany ludowo-proletarjackie, pozwól- 
cie sobie czassm na ten zbytek, by nie 
być naiwnymi. O śmiertelni, raz, od 
a: do czasu, przy dobrej sposobno- 

I wiedzcie, że takie widowiske, obok 
baletu stronnictw na przedzie, ma tak- 
że nietylko kulisy, ale | podziemia, w 
których się kręci sceną. 

„Kurjer Polski“ widai przedewszy- 
stkiem w rządzie p. Skrzyńskiego 
świetną politykę zagraniczną, dyskret- 
nie przemilczając politykę wewnętrz- 
ną, gospodarczą. 

Właściwie artykuł obraca się tyl- 
ko dookoła osoby p. Skrzyńskiego. 

Kraj znał p. Skrzyńikiego jake zna- 
komitego, pierwszego prawdziwego mi- 
nistra spraw zagranicznych odrodzo- 
nej Polski; ed roku opinja nasza przy- 
wykała widzieć w nim jednego z dy- 
plomatów wchodzących w skład du- 
chownego dyrekterjatu międzynarodo- 
wej polityki europejskiej, Ale ed tygo- 
dnia patrzyliśmy, jak p. Skrzyński sta 
wał się kierującym czynnikiem także 
w wewnętrznej polityce państwa 1 jak 
zdobytą na tym terenie pozycję umiał 
utrzymać, rozszerzyć i umocnić, Trze 

*ba daleko sięgnąć w przesziość *Ruro- 
py, aby znaleść analogję tak zdumiewa- 
jącego rozwoju politycznej indywidual-   

GisiSIASIE CURE KEG 
ności. 

  

  związek Urzędh 
zawiadamia swoich czlonków, że w dn. 22 b. m. w „Ognisku” 
odbędzie się o godz. 12-ej doroczne walne zebranie. 

BIERCE WIEGASIE KRESEK BAKERA 

KRONIKA. 

| sach niższych kurs 8 mio tygodnio-! 
„wy męski i żeński, 

— Nadanie praw publiczności | 

| mi, w śródmieściu, św. Jańska 21 i 

ków Kolejowych & 

3) Gimnazjum koedukacyjnemu Tow 
Rozp. Wykszt. średniego. 

GC. Niepełae prawa gimnazjów 
państwowych z zastrzeżeniem na 
przeciąg roku szkolnego 1925/26. 

1) Gimnazjum im. kr. Stełana Ba- 
torego w Drui, 2) Liceam im, Filo- 
mmatów w Wilnie, 3) Liceum im. św. 
Scholastyki P. P. Benedyktynek w 
Wilnie. 4) Gimnazjum Męskiemu ks. 
ks. Misjonarzy w Wilnie, 5) Żydow- 
skiemu Tow. Pedagodów w Wilnie, 
6) Gimnazjum Tow. Rozpowsz. O- 
światy w Wilnie, 7) Gimnazjum Ety 
Dzięcielskiej w Wilnie (klasy iV-Vill 
włącznie). 3 

— Кигзу wychowania fizycz- 
nego dia nauczycielstwa. Inspek- 
torat szkolny m. Wilna projektuje za: 
łożenie kilku kursów dla nauczycieli 
wychowania fizycznego na rok 1925 
— 26. Dla nauczycieli wychowania 
flzyczaego w klasach wyższych szkół 

List do Redakcji. 
w sprawie zajść w „Dziennika wi 

i leńskim'". 

W związku z notatkami umieszczone- 
mi we wczorajszym | dzisiejszym numerze 
„Dziennika Wileńskiego" odnośnie zajść z 
oficerami w redakcji tego Dziennika poda- 
ję do wiadomości co następuje, opierając 
się na meldunfach zainteresowanych w tej , 
sprawie oficerów 1 pp. Leg. kpt. Chmury I 
Pawlika, oraz na dotychczasowych wyni- 
kach przeprowadzonego w tej sprawie do- 
chodzenia: 

Nie jest prawdą, że wyżej wymienieni 
vflcerowie „usiłowali znieważyć” p. Obsta 
prawdą jest natomiast, iż został on przez 
kpt. Chmurę trzykrotnie spoliczkowany, 
przyczem uciekał przed nim do drugiego 
pokoju pod opiekę trzech nieznanych pa- 
nów wzywając pomocy obecnych i polcji. 

Nie jest prawdą jakoby oficerowie po 
znieważeniu p. Obsta wymykali się z ioka- 
lu redakcji I mimo nalegań świadków nie 
chcieli podać nazwisk—prawdą jest nato- 
miast, iż podawali swoje nazwiska dwu: 
krotnie raz p. Obstowi powtórnie zaś ze 
względu na jego zrozumiałe zdenerwowa- 
nie, jednej z funkcjonarjuszek redakcji. 

Dalej nie jest również prawdą jakoby 
wymienieni oficerowie podali swoje riezwi- 
ska pod grozą rewolweru ze strony p 
Obsta, gdyż nikt z redakcji nie wydobywał 
przeciwko nim bręni. W przeciwnym rezie 
Jak stwierdzają zdlnteresowani zareagowa- 
liby tem samem. Wreszcie faktem jest, że 
w. w: of cerowie już po wyjściu z redakcji 
powtórzyli na schodach swoje nazwiska 
dwu panom, którzy ich o to pytali, stojąc, 
w ciemnym korytarzu przy drzwiach re- 
dakcji | najwidoczniej bojąc się podejść 
bliżej oficerów, stojących już na schodach. 

Komendant Obozu Warownego 

O. Pożerski. ! 
Generał Brygady. 

    

29.XI odczyt M. Rapackiego w lo- 
kalu Związku o godz. 12 i pół, tegoż 
dnia odczyt M. Rapackiego na Anto- 
kolu. 

„Tydzień Spółdzielczy* budzi ogól- 
ne zainteresowanie w naszym mieście 

wśród szerokich rzesz naszego spo- 
łeczeństwa i inteligencji, co roku,e 
niewątpliwie mu powodzenie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt. prof. Kłosa. W niedzie- 
lę;22 b. m. w sali gimn. A. I. Czar- 
toryskiego Wileńska 10 odbędzie się 
odczyt prof. Kłossa, ilustrowany przeze 
roczami „Dorobek kulturalny Wileń- 
sžezyzny w sztuce polskiej*. Począ- 
tek o godzinie 5 wieczór. Bilety w 
cenie 25 i 50 groszy przy wejściu. 
Czysty dochód przeznacza się na rzecz 
niezamożnych uczenic tegoż gimna: 
zjum. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 
— (tworzenie związku pod- 

oficerów rezerwy. Mamy do zano- 
towania pomyślny objaw w naszem 
życiu społecznem. Mianowicie, grupa 
osób zainicjowała utworzenie „Związ- 
ku Pedeficerėw Rezerwy”. W dniu 
19 b. m. odbyło się drugie zebranie 
organizacyjne, na którem został ue 
chwalony projekt statutu. Do złoże” 
mia władzom do legalizacji statutu 
upoważnieni zostali p. p. Rzewuski, 
Zawadzki i Gintowt. Dowódca pie- 
choty dywizyjnej 1 dyw. Leg. p.pułk. 
Popowicz przyobiecał tworzącemu się 
Związkowi b. szerokie poparcie. Po 

  

prowadzoną rejestracja podoficerów 
rezerwy i Związek rozpocznie dzia* 
łalność. Podług statutu Związek ma 
wytknięty ce), zrzeszenie podoficerów 
rezerwy dla przygotowania rezerw do 
obrony państwa i samopomoc wśród 
członków. | 

Nadmienić należy, że podobna 
organizacja istnieje od niedawna tak“ 
że na terenie Poznańskiego. 

Z POGRANICZA. 

— Aresztowanie 2-ch podej- 
rzanych osobników przy poz 
ściu granicy litewskiej. Dała 
listopada b. r. aresztowano na gra- 
nicy litewskiej na odcinku pow, Wi: 
leńsko"Trockiego 2-ch podejrzanych 
osobników, którzy nieprawnie prze- 
chodzili przez granicę. Po zatrzyma* 
niu ich przez straż graniczną prze- 
prowadzono u nich rewizję, nic jed- 
nak podejrzanego nie znaleziono.   powszechnych zostanie założony kurs 

6-cio miesięczny męski i 6-cio mie-! 
sięczny żeński, Dla nauczycieli w kla: | 

Ponadto projektowane jest zało- 
żenie kursu 6:cio tygodniowego żeń- 
skiego dla tych nauczycisiek, które 
już przeszły podobne kursy. (zd.). 

RUCH SPÓŁDZIELCZY. 

— Tydzień spółdzielczy dziś się 
rozpoczyna w Wilaie. 

Program tygodnia przewidziany 
jest następująco: 

22.X1 konferencja spółdzielni i wy* 
bory Rady, lokal Związku; 

23 1 24,KI całodzienne wyslady o 
spółdz,, lokal Związku; 

25, 26 I 27 odczyty z przezrocza 

na przedmieściach; 

Presztowani podają się za Polaków 
zbiegłych z Litwy przed prześlado- 
waniem. Wspomniani osobnicy jako 
podejrzani o szpiegostwo zostali 
sprowadzeni do Wilna 1 osadzeni 

j„na Łukiszkach”, Ze względu na to- 
czące się w tej sprawie śledztwo na- 
zwisk na razie nie podajemy, (zd.). 

RÓŻNE: 

— jlu Polaków będzie mogło 
w r. 1926 wyjechać do Amaryki, 
Zgodnie z ustawą amerykańską o 
emigracji — z Polski będzie mogło 
wyjechać do Ameryki 5582 osób. 

Ponadto poza tą określoną liczbę 
otwarty wjazd do Ameryki mają je* 
szcze: 

1) Dzieci, do 18 iat życia, rodzi: 
ców zamieszkałych tamże, przyczem 
o pozwolenie imigracji dziecka do 
Ameryki winien starać się ojciec oby-   28.XI odczyt M. Rapackiego na   Antokolu, lokal P. M, Sz. o godz. 19; 

4 

watel amerykański. 
2) Reemigranc!, "tórzy tylko cza- 

A 

zalegalizowaniu statutu zostanie prze- - 

› 

i



„rja «p. Kobaka. : 
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GDZIE MOŻNA NABYĆ „KURJER WILEŃSKI? 
w Grodnie, Lidzie, Wołkowysku, Wilejce, Brasławiu, Baranowiczach, Nowogródku, Głębokiem, Dziśnie. 

„sowo przebywali w Polsóe i chcą wy- 
jechać znowu do Ameryki. 

3) Reemigranci, którzy wyjeżdża | 
jąc z Ameryki wyraziłi chęć powrotu | 
po pewnym czasie, į 

4) Duchowni + profasorowie uni-; 
wersytetu, oile udowodnią, że będą | 

wodową. ! 
5) Sluchacze, ktėrzy jadą do Ame- į 

ryki na wyższe studja, przyczem mu: | 
szą mieć skończonych 15 lat. (zd.) | 

  

kie sale teatralne i koncertowe. 
Nazywa się: bojkot. (zd.). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

Ww Wilnie. 

— Fałszywy krok w karjerze PI- 
"uprawiać w Ameryce swą pracę za- conl. 20 bm.Piconia Jan, zam. z. Kowień- е 

| ski 5, na rynku drewnianym skradł portfel | Styn, przez Wołodzków Mateusza i 
| Kozimierza. Zabójstwo zostało doko: , z 80 złot. z kieszeni Taraszkiewicza Jana, 

zam. we wst Guldyny, gm. Rudomińskiej. 
Piconia został ujęty. T ь 

— Możeby tak policja položyl 

  

we. Dnis 16-go b. m. o godzinie 15 
we wsi Linkańce gm. Podbrzeskiej w Ze sportu. 
młynie został zabity kołem rozpędo- wszechświatowa olimpjada spor- 
wym Mastłsk Józef, lat 12, mieszk. 

i tejże wsi. 
— Zabójstwo. Dnia 19-go_b. m. * 

o godzinie 19 Rosiuay gm. Hoduci: 
skiej został zabity Dubrowski Augu- 

| nane na podwórzu Milginowej Anny. 
| Trupa zabezpieczono. Szczegółów na- i 

— „Pomoc materjalna” p. Wer- kres tym operacjom złodziejskim w | razie brak. Doch. w tokv. 

tyńskiego dla sekcji literaćko- 
artystycznej Wileńskiego Towa-| 
rzystwa Rosyjskiego. W dniu 18 
b. m. odbył się koncert Wertyńskie- | 
go w sali klubu handlowo - przemy- ; 
słowego. W dzień koncertu udała się 
do koncertanta delegacja z ramienia 
Sekcji Literacko-ArtyStycznej Wileń- 
skiego Towarzystwa Rosyjskiego, w 
osobach członka Zarządu Towąrzy- 
stwa Rosyjskiego p. Mansurowa | 
prezesa Rsdy Sekcji Literacko Arty- 
stycznej Wil. T-wa Ros. p. Kuźmic- 
kiego z prośbą: o urządzenie jednego 
koncertu na rzecz wspomnianej 
Sekcji, która jest w ciężkiem położe- 

niu -materjalnem, ||| - 
“Pan Wertyński odmówił dania 
koncertu na rzecz Sekcji -« Literacko- 
Artystycznej Wil. T wa Ros., ale obie: 
cał wspomóc ją materialnie; 
wując delegatów do swego impreSa* 

P. Kobak *przyjął delegatów b. nie- 
grzecznie, pozwalając sobie na sze- 
reg ironicznych docinków pód. ich 
adresem. wow w 

Oczywiście, że jedynem wyjściem į 
była tu tezygńacja z*pomóoty p. Wer- | 
tyńskiego, 
gaci uczynili. 

Nie pierwsza to już w pismie na- 
szem taka niezbyt pochlebna wzmian- 
ka w związku z koncertami p. Wer- 
tyńskiego, | ' 

Prawdopod: bnie p. Wertyński” i 
jego impresarjo ufają bardzo w swo- 
je powodzenie, mogą się jednak za- 
wieść srodze, jest bowiem jeden' 

co też wymienieni, dele- 

groźny dla tego powodzenia środek, 
który plezawodnie opustoszy wszyst 

  

   

W przychedni przyjmują lek 

й N 

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

“ Gabinet Roentgena i elektro-lecžniczy. 

! Ostrej Bramie. 20 bm. Pruszkowskiemu | 
| Janowi, zam. Kalwaryjska 80, podczas na= | się Dymitr (nazwisko niezn.), lat 34, mieszk. 

wsi Borówki, gm. postawskiej, pow. duniło-- bożeństwa w Osirej Bramie skradziono z 
kieszeni 85 zł. ! książkę wojskową. 

— „Panie, to mój zegarek!” 20.XI 
st. post. sł. śi. Krzyżanowski z Białegostoku 

| zatrzymał Trajgiela Bron., zam.Wileńska 34, 
u którego pozna! zegarek, pochodzący z 
kradzieży u Schina Honola, zam. Mickiewi- 
cza 22. - 

— O skromnym ptaszku, czyli 
szczegół z złodziejskiego zawodu 
lęka. 19 bm. zatrzymany znany zawodowy 
złodziej Gołąb lcek, który wspólnie z dru- 
gim osobnikiem nieustalonego nazwiska do- 
konał kradzieży futra, wart. 1400 zł. na szko- 
dę Kaganowicza, zam. Hetmańska 2 Gołę- 
bia przekazano do dyspcz sędziego śl. 

— Łakomy Gdalja. 19 bm. zatrzyma 
ny na gorącym uczynku kradzieży Bajarski 
Gdalja, który skradł z wozu przy Zawa!nej, 
7 klg. chatwy,'na czyją szkodę—nie ustalo- 
no. Wymienionego przekazano do Sądu 

+Pokoju. + 
- Tajemnicze strzały w egipskich 

skiere» ;Slemnościach Skopówki. 20 bm. o g. 
120 komendant patrolu wojsk. plut.'1 p. p. 
leg. Rudomino Wład. w pościgu: za żołnie= 
*rzem na ul. Skopówka wystrzelił dwukrotnie 
z-rewolweru na postrach. Żołnierz zatrzy- 
many. 45 

+ ZPotajemna fabryka makulatury. 
420 bm. znaleziono na Antokolu 10 odezw 

w języku żydowskim o trešci komunistycz- 
nej. 21 bm. znaleziono 40 odezw ;komunist, 
przy ul. Pióromont I Siemieniskiej. 

Na prowincji. 

— Zamach na pociąg. Dnia 14 
b. m. na 70 klm. szlaku . wąskotoro- 
wej kolejki przez nieznanych spraw- 
ców położone zostały 2 podkłady na 

jtor kolejowy w celu wykolejenia po- 
ciągu, zdążającego z Drui do Bra- 
sławia. Parowóz został nieznacznie 
uszkodzony, i wobec tego pociąg 
przybył do Brasławia z opóźnieniem. 

-—- Samobójstwo. 30 ub. m. powiesił 

| wickiego. 
Н — Schwytanie członka bandy ra 
busiów. 18 bm. na drodze między kolonją 

| Złote Pole w maj. Janowicze dokonany na- 
pad rabunkowy na Woronieja Jans, mieszk. 

towa z r. 1825, na ekranie w Wilnie. 

Staraniem Związku Prasy Sporto- | 
poczynając od dnia sza Seldel, odbywał tournee artystyczne pe wej w Wilnie, 

23 b. m. będzie wyświetlany w Kino 
„Eden* wspaniałv prawie nieznany 
dotąd w Polsce Film Olimpijski. 

Imponujące zdjęcia z generalnej 
rewji tężyzny, przeniosą widza na 
międzynarodową srenę szlachetnej 
welki o pierszeństwo w wysiłkach 
jednoczących ludzkość w dążeniu 
do odroczenia fizycznego. 

Przed oczami widza przesuną się 
Akarne szeregi reprezentacji poszczegó!- 

| wsi Czuryno, gm. pórafjanowskiej. Bandyci | 
zrabowali kożuch, czapkę I buty. Wedlug 
rysopisów bylito osobnicy, którzy dokonali 

(szeregu rabunków w pow. duniłowickim. 
Jako podejrzanego zaćresztowano miesz. | 

| Parafjanowa, Bućka Kazim., którego \Мого- ! 
| niej poznał, jako jednego z ES į 

z — | zrób tu komu dobrze”, Czyii 
| niewdzięczni pasażerowie. (18 b m. 
| Zacharewicz Andrzej, zam. we wsi Strakisz- 

ki, gm. landwarowsk., zameldował, że pow- 
racając z Wilna furmanką został obrabowa- 
ny przez 2 oscbników, którzy poprosili go 
o podwiezienie do wsi Forna. W odległości 
1 kim. od Landwarowa rabusie zdjęli mu 
buty, zabrali 27 zł, 1 klg. chlebs, 1 «ig. cu- 
kru, lėjce, uzdeczkę, świadectwo konia i pa- 
szport niemiecki. 

— Kradzież z pociągu -. między 
Wilnem a Lidą. 18 bm. z pociągu towa: 
rowego % 371, idącego z Wilna de Lidy na 

| 30, klm. od Wilna skradziono, 5 skrzyń tyto- 

szukiwań wymienlońe rzeczy odnaleziono 
/w lesie. ) z 

— Niedopilnowanie dziecka oka- 
zją do oszczerstwa. Dochodzenie usta 
Iuo, Iż.pożar we wsi Wiciule, gm. Greużys- 
klej wybuchł 24.X na szkodę Jażewiczowej 
Anny, wskutek zaprószenia ognia przez 10- 
letnią córkę poszkodowanej, Gienię. Jaże- 
wiczowa przy meldunku świadomie fałszy- 
wie oskarżała o podpalenie sąsiada Kupry- 
nowicza Konst, z którym żyje w stałej nie- 
zgodzie. 

— Jeden trzeźwy I 8 u pijaków— 
niemiła przygoda p. Aronowicza. 
Dochodzenie ustaliło, iż żadnego napadu 
w celu rabunku na Aronowicza B. na trak- 
cie Wilno-Landwarów 27,X nie było, lecz A. 
|jadąc spotkał 8u osobników nietrzeźwych, 
z których jeden uderzył go w głowę, dlate-   go, że A. nie chciał ustąpić mu z drogi. 

nių | kosz z rozm. rzeczam'. Podczas po- ! 

nych krajów, najwybitniejsi zawc- 
dnicy. wśród których ujrzymy i pol- 
skie barwy. С 

  

Rozmaitości. 
Żywe honorarjum. 

Młody wirtuoz rosyjski, skrzypek To- 

całym świecie i zawadził również o Now 
Zelandję } 

Audytorjum jednego z jego koncertów 
składało się z członków maoryckiego szcze- 
pu Bankawa. 

Dzicy słuchacze byli zachwyceni, a 
wódz ofiarował skrzypkowi dar najcenniej- 
szy 1 najbardziej zaszczytny: dwanaście 

najpiękniejszych młodych niewiast poko'e- 
nia. \ 

Napróżno Scidel wymawial slę i dzię- 
kował, wódz był nieugięty. Przerażony 
skrzypek: pokryjomu opuścił Nową Zelandję. 
by uciec przed żywym prezentem. 

Podobno jest niespokojny, by ten go 
nie dogonił, wielką bowlem jest siła en- 
tuzjazmu i wdzięczności u ludzi pierwot- 
nych. (1) 

  
  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś od- 

będą się dwa widowiska: o godz. 4-ej pp. 
wystawioną zostanie ostatnia nowość reper- 
tuaru operetka Hirscha „Dolly” w obsadzie 
premjerowej z udziałem znakomitej pary 
baletowej L' Wojłocznik i F. Bańkowskiego. 
Wieczorem o godz. 8-ej m. 15, wobec ol- 
brzymiego powodzenia, graną będzie rów- 
niež oparetka Hirscha „Dolly”, która zyskała 
ogólrie uznanie dzięki wytwornej grze i efe- 
ktownej wystawie. W rolach głównych wy- 
stąpią J. Kozłowska, Z. Kosińska. B. Hor- 
ski. L. Sempoliński I inn. Efektowne tańce 
w wykonaniu p:imebaleriny L.. Wojłocznik 
1 baletmistrza F. Bańkowskiego. ‚ 

Operetkę prowadzi Wł. Szczępański. 
Reżyseruje B. Horskl. | х { 

Jutro ne przedstawieniu dla inteligencji 
pracującej po cenach zniżonych wystawioną 

£ zostanie efektowna operetka Vadu Ennema 
„Królowa Montmartre". 

— Foranek kameralny. Dziś o g. 
12 m. 30 pp. w Teatrze Polskim odbędzie 
poranek kameralny w wykonaniu kwartetu 
im. 8. Moniuszki. * : 

Udział biorą: W. hr. Ledochowska, 
St. Bajlsztejn, M. Sainicki, Fr. Tchórz, I H. 
Szyrmo-Kulicka. 

W programie: Kwartet smyczkowy op. 
76 nr 5—Haydna I trio C-moll op. 1 nr. 3— 
Beethcvena. ` 

Сепу mlejsc najnižsze od 50 gr. do 
2 złot. 
    

Czytajcie „Kurjer Wileń.*. 

Giełda, warszawska 

z d. 21—XI 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 

Belgja 31,00 31,08 30,92 
Dolary 6,80 6,82 6,78 
Holandja 274,75 215,44 274,06 
Londyn 33,10 33,18 33,02 
Nowy York 6,75 6,77 6,73 
Paryż 26 90 26,96 * 26,84 
Praga 20,25 20,39 20,20 
Wiedeń 96,221/2 96,47 95,98 
Włochy 27,32 27,39 27,25 
Szwajcarja 131,70 132,02 131,38 
Stockhoim  182,80 183,26 182,34 
Kopenhaga 170,65 171,08 170,22 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 | 24,49 24.37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
800 proc. Poż. kónwers. 71 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. . 448,80 „i 
Poż. dolar. _ 66,00 
41/20/70 listy z. T.Kred. Z. przed, 15,20—15,10 
50/0 listy z. warsz. przedw. 12,30 - 
41/2 0/0 warsz. przedwoj. 11,80 
6*0 obligacje rubl. 15 1 16 r.— 8,25 

MINTIS | 

Redaktor Józef Batorowicz. 
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Choroby uszu, gardła I nosa 
„Jagiellońska Nr. 9, m. 3. '° ‹ 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł 

   

Zabity przez koło rozpędo- 

STOWARZYSZENI 
Wiino, Wileńska 28. 

   
    

A POMOCY SANIT 
arze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12;, 
oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne | weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

Leczenie promieniśmi, fotografowanie, prześwietlnie, elektrycz 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 
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* Zarząd i Sklady: Warszawa, 

Ž HURT. 
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Wieika .Pohulanka 24. 

NA 

КОЕННЕ ЕЕ ЕЕЕ НЕк 
+ KACZOREK i CHECINSKi 

Sp. z ogr. odp. | 

USTRA SZYBY 
* Fabryka luster: Warszawa, ul Hoża 50. 

CENY FABRYCZNE. 

PEKKA IK KK KO KI 
"Zatwierdzone przez Ministerjūm Spraw Wawnetrznych 

„Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia da wszystkich beż wyjątku pism, wy 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej 

Warunki najbardziej dogodne. - * 

Ń | | 

ių 
Astwowy Bank Rolny 
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= = , „pay pozy zaa #6 Firma „EXPRESS 
©). ULICA NIEMIECKA Nr. 35, || 
poleca wszelkiego rodzaju OBUWIE 

iebywale tanich cenach 
o jczem przekona się każdy kupujący. 

мь, 

  

ul. Hoża 41, iel. 111-52. 
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Poszukuję pracy, 
Mam długoletnią prakty- 

kę — w robieniu gontów 

1 krycia dachów gontami. 

Mogę przyjąć pracę na 
wyjazd, Oferty, do Blurd 

Reklamcwego, Garbarska 

1. pod „pracy” 
о— 

2 

: 
3 

RZY 

Mowńiawez w imie msępałaimicench dódwó kuni. 
e 3 * 3 я 

Ši IR IKDK DK DKIODKJIODK JK K DKBKDJK 

< Diginoš = Powal - Aygjėli. 3 2 е 

R ' Eliksir na loki i fale, šrodėk ro 
3% ślinnysobsolitnie.nię szkodliwy, nie 

dzisłający na kclor włosów, czyni 
fryzurę” puszystą, włosy nie rozkrę: 
<cają się nawet "przy wilgotoem, po 
wietrzuv. Flakon zł. 6.00. Emslija na 
twarz wę wszystkich odcieniach i inue 
ostztnie nieznane kosmetyczne i hy: 
gjeniczno ochronne środki dla peń. 

Żądzjcie katalogów, załączając zne- 
częk pacztowy, Labor skrzynka po 
cztowa 61. Bydgoszcz. 

DKD SKK DK JK J ADA IKI LDK SKK 

Na Poiską Macierz Szkolną. 
“ Ninlejszeni podaję do wiadomości, iż jako Der 

Narodowy na Polską Macierz Szkolną Ziem Wscho- 
dnich w dniu 3 maja 1924 r. dotychczas wpłynęło: 

>
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ulicznych: w-Wlinie Zł. 5120,41, w Dziśnieńskiem 
Zł. 1503,67, w Brasławiu Zi. 40540, w Oszmianie 
Zł. 355,18, w Lidzie Zł. 333,86, w Nowej-Wilejce 
Zł. 239,19, w Podbrodziu Zł. 158,71, w Dołhinowie 

'4 ZŁ 157,38, w Smorgoniach Zł. 14235, w Posiawach 
Zł. 133,20 w święcianach Zł. 115, w. Wornianach 

| zł. 83,03, w Nowo-Święcianach Zł. 82,72, w Opsie 
Zi: 72,61, w Landwarowie Zł. 69,42, w Szumsku 
Zł. 31,838 — łącznie Zł. 23178,52. 4 

Jednocześnie usilnie upraszam instytutje, oraz 
vsoby poszczególne 0 zwrot pozostałych list celem 
umożliwienia sporządzenia ostatecznego sprawo- 
zdania, 

(-) Józef Korolec 
Członek Zarządu — Skarbnik. 

OGŁOSZENIE. 
Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 
nych, Firmy „POL BUT” ponieważ 
takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 
ceny są bardzo przystępne. Kupując 
obuwie fumy „„POL-BUT' kazdy 
zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, . 

obuwie tylko gwarantowane. 

Uli. Bonifraterska 10, tel. 496, 

POPOWO. 
POPIERAJCIE L.O.P.P. 
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'z list imiennych i ofiar Zł, 1377481, z kwest“ 

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

"nik, fiękna 25-34. 

  

Absolwent 
szkoły handlowej z kil: 
„ komiesięczną praktyką 
handiową ti biurową, ła 
dnem | kaligraficznem 
pismem, umiejący pisać 
na maszynie I biegle ste: 
negrafowac — poszukuje 
posady. względnie prakty- 
ki. Łaskawe piśmienne 
zgłoszenia—ul. Wiosenna 

1. 2 m 1. dla 5. . 
  

Zgubiono 
dowód osobisty na imię 
Józefy Wo.skiej wydany 
w Wilnie przez Komisarza 
Rządu — unieważnia się. 

Do. sprzedania 
na dobrych warunkach 
księgarnia | kategorji ze 
składem materjałow piś- 
miennych przy głównej 
ulicy w pobliżu szół. Wi- 
lejka Powiatowa, Spół- 

dzielnia „Rozwój. || 

Zgubiono 
książkę wojskową wyda- 
ną przez P. K. U. Wilno 
w r. 922 па Imie Józefa 
Kaganowa ul. Nowogiódz- 
ka 1:/17, unieważnia się. 
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Parter 
3—4—5 pokoi z alkową i kuchnią, tamże 
duży pokój o trzech oknach do wynajęcia 
za roczne komorne. Plóromont koło elek- 
trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- 
fon 8-28, albo w biurze reklamcwem St. 

o jest dźwignią ап 
Na to pytanie odpowiada doświadczony 

FKupiec angielski, Peter l. Stevens, który ро- . 
wodzenie swej firmy, zawdzięcza stałemu 
anonsowaniu się w 86 dziennikach angiel- 
skich. Gdy mu. zarzucali przyjaciele 1 rodzj- + 
ne, iż zawiele pieniędzy wydaje na ogłosze- 
nia w pismach, zwłaszcze, że firma jego ma 
zdawna wyrobioną markę, «odpowiedział do: 
„šwiadczony kupiec: Zaprzestanę oglaszač swė | 
przedsiębiorstwo, gdy: ? 

“ 1) Iudzkošė przestanie się rozmnażać, 
a na świecie nie będzie ani jednego człowie: 
ka, któryby nie wiedziało istnieniu mej firmy. 

2) gdy zdołam „przekonać każdego, że 
moje wyroby są najlepsze i najtańsze. i, 

3) gdy się przekonam, iż kupcy nie 
dający ogłoszeń do gaaet, mają większą kli- 
jentelę odemnie. ‹ —- ! 
4 4) gdy tak zglupieję, že zapomnę o do-* 
šwiadczeniach calego žycia. Jai 

5) gdy nie będę widział bogaczy, za 
wdzięczających swe mienie stałej reklamie. 

; Tylko wtedy osiągniesz skutek jeżeli 
będziesz ogłaszał się w najwięcej. rozpo-”* 
wszechnionym dzienniku, jakim jest: „Kurjer 
Wileński”, 3 AT 
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Mydło toaletowe! 

bardzo tani artykuł masowy, ozdóbnie 
opakowany, gatunek wyborowy, Btz- 
konkurencyjny, dostarcza burtowni- 
kom za goiówkę wielka polska fa- 
bryka. Kolekcja prób za zaliczeniem. g) 
Zgłoszenia kierować do Katowic G. Śl. ья 
krzynka pocztowa 309, с 

ш@з@@@@@ш@@&@@ 

Do spredanią * ZGUBKKS | 
HOTEL — | (okód osobisty mete kę, lub 

w centrum miasta szcze- | jnne dokumenty. Szukaj 
góły w Blurze Reklamo- natychmiast сга pośre- 
wem Grabowskiego Gar: | dnictwem ogłoszenia w, 

barska 1. Kurjerze Wiieńskim. 
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