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NA SEZON GWIAZDKOWY!!! 
WYPRZEDAŻ MEBLI PO CENACH WYJĄTKOWO NISKICH 

Dom Jou Przenyflowy 

  

   

     

  

  

„Cudze chwalicie, swego nie znacie; 
„sami nie wiecie co posiadacie". 

pierwszą Wileńska gpółka Win i Przefworów Owocowych 
w Wilnie 

nagrodzone w 1925 r. 

UNII! 
na Wystawie Wszechświat. w 

i społecznych sprzedaje się wina 
20 RABATU 

z cennika 

Zamówienia z prowincji wysyła się pocztą lub koleją niezwłocznie. 
„Popierajcie wytwórczość krajowąjll | 
„Niech złoty polski pozostanie w Kraja!!! 

  

Z Rady Ministrów. 

Uchwalone projekty ustaw. 

WARSZAWA. 9.XII. (Pat). Rads Ministrów na posiedzeniu w dniu 
9 b. m. uchwaliła wniosek w sprawie przekazania Ministerstwu Spraw Woj- 
skowych gruntów państwowych w nadleśnictwie Puławy, projekt rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów o ustaleniu przeciętnych zarobków miesięcznych 
osób, należących do załóg polskich statków handlowych morskich podle- 
gających morskiemu ubezpieczeniu od wypadków. Projekt ustawy o likwi- 
dacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych, projekt ustawy o wypusz- 
czeniu drugiej serji premjowej pożyczki dojarowej i projekt ustawy, wpro- 
wadzojącej zmiany w przepisach o niektórych podatkach komunalnych. 

Mis 
  -— mae:   

Odwołanie posiedzenia sejmowego 

wskutek pogrzebu Władysława Rey- 
monta. 

3 WARSZAWA. 9.XII. (Pat), Zapowiedziane na dziś w południe posie- 
dzenie Sejmu zosteło odwołane. 

х Konwent Senjorów, który obradował dziś przed południem pod prze- 
wodnictwem marszałka Rataja uchwalił, aby następne posiedzenie odbyło 
się we czwartek o godz. 10 rano z tym samym porządkiem dziennym. 
' Posiedzenie zostało odroczone, celem dania możności posłom wzięcia 
udziału w pogrzebie Reymonta. 

Uczczenie Żeromskiego iReymonta przez 

,  Sorbonę. 
PARYŻ. 9.XII. (Pat). W Sorbonie odbyła się uroczystość ku czci Ste- 

fana Żeromskiego i Władysława Reymonta. Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele ambasady polskiej. 

Uroczystości na cześć Stefana Żerom- 

skiego w Pradze czeskiej. 

PRAGA 9.XII. (Pat), Na cześć śp. Stefana Żeromskiego odbędzie się 
w najbliższy czwartek w ratuszu miasta Pragi uroczystość żałobna, w cza- 
sie której prof. Szyjkowski wygłost odczyt o dziełach wielkiego pisarza 

o 

_Co robi p. Juosupajtis. 
KŁAJPEDA 9,XII. Mianowany przez gubernatora nowy Prezydent 

„Dyrektorjatu Juosupajtis, któremu Sejm wyraził votum nieufności wyjechał 
z Kłajpedy w celu nawiązania rokoweń z rządem litewskim. 

Wytwórnia win przy ul. Piłsudskiego 2 
Sklep dstaliczny przy ul. Wileńskiei 36 

poleca na Święta wina Krajowe wystałe pierwszorzędnej jakości. 

na Wystawie Ogrodn. w Warszawie wielkim srebrnym medzlem 

P.P. wojskowym i urzędnikom [nstytucji państwowych 

NA RATY 
Do przyjmowanie zleceń delegowan! są nasl przedstawiciele w celu zawarcia umów z osobami upoważnionemi. 

Fkuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

Uli. Micklewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecr, 

opalowy 

! Weg iel górnośląski 
1 

w każdej ilości, śto Jańska Nr. 1, 

    

Telef. 8-86 

    

Paryżu wielkim złotym medalem. TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 
  

z ustępstwem Dziś przedsiawienie zawieszone 

W nledzielę 13 grudnia o g. 12 m.30 
po cenach najniższych 

Poranek Kameralny 
W wykonaniu kwartetu 

im. St. Moniuszki. 

  

| Sejm kłajpedzki przeciw litewskiemu 
' prezesowi dyrektorjatu. 
! KLAJPEDA, 9.XII (Pat). Na wtorkowem posiedzeniu sejmu klajpa- 
dzkiego przewodniczący Kraus złożył następujące oświadczenie: 

į Według zwyczajów parlamentarnych jest wykluczonem, aby Sejm 
|uznał p. Juosupajtica, przewodniczącym Dyrektorjatu wobec uchwalenia 
mu przez Sejm votum nieufności. Przytem p. Juosupajtis nie objął jeszcze 
urzędu, pozostawiając kierownictwo rządu dotychczasowemu przewodniczą- 
cemu Dyrektorjatu Bórchertowi. 

Ze strony nieprzychylnej sejmikowi twierdzą, jakoby Sejm był win- 
nym, że niema jeszcze rządu. Zarzut ten muszę odepszeć. Śejm nie żąda 
niczego innego, jak tylko przestrzegania statutu kłajpedzkiego | zasad @е 
mokratycznych. 

W pierwszej linji nie może być też przez gubernatora mianowany na 
stanowisko Prezydenta Dyrektorjatu człowiek, do którego Sejm zaufania 
nie posiada. 

Zgadzamy się jednak na neutralną osobę, 
uzdolnienie i moralną wartość. 

W stosunku do istniejącego obzenie Dyrektorjatu, stoimy na tem sta- 
nowisku, že nie stanowi on formalnego r.ądu i będziemy starali się, aby 
nie stał się on instancją fermamentalną. 

posiadającą odpowiednie 

  

Tworzenie koalicji rządowej w Niem- 
czech. 

BERLIN. 9.XII. (Pat). Wydział partji socjaldemokratycznej, który zebrał 
się wczoraj nie zajął oficjalnego stanowiska w kwestji utworzenia nowego 
gabinetu i postanowił załatwienie tej sprawy przekazać frakcji parlamen- 
tarnej. Frakcja parlamentarna socjal-demokratyczna zbierze się dzisiaj po 
południu. 

Według informacyj pism, wydział partji z wielkim sceptycyzmem za- 
patruje się na możność przystąpienia do wielkiej koalicji. Między partjami, 
które wchodzą w grę przy utworzeniu nowej koalicji nie była dotychczas 
rokowań. 

Według porozumienia między przedstawicielami centrum i demokracji, 
rokowania te mają rozpocząć się dopiero wówczas, kiedy frakcja parlamen 
tarna socjal-demokratėw | niemieckiej partji ludowej, powezmą rezolucję 
w tej sprawie. 

mw Ez, 

Aresztowanie agitatora komunistycz- 
nego wraz z bibijoteką. 

W dniu wczorajszym policja polityczna przyaresztowała na dworcu 
kolejowym kierownika komunistycznej bibljoteki objazdowej Biermana, wraz 
z bibljoteką złożoną z około 100 egzemplarzy. 

— LL Li L i ia i aaa PŁAT BOB PASKI 

Czytajcie „Kurjer Wilenski“, 
' 

  

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komuntkaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 
być przez administracie zmieniene dowolnie, 

  

Wiadomości polityczne. 
Dziś po południu 

or wt toe ośbyło się póufne po- 
o kom siedzenie Rady Ligi 

poleci. Narodów, na którem 
zajmowano się sprawą 

programu pracy przygotowawczej ko- 
misji konferencji rozbrojeniowej. Ra- 
da przyjęła te części programu, co 
do których istniała zgodność poglą- 

dów między Francją a Anglją. 
Z kolei omawiano różnice zapa- 

trywań jakie istnieją pomiędzy Fran 
cją i Belgją z jednej a Wielką Bry- 
tanją z drugiej strony. 

Paul Boncour oświadczył, że rząd 
jego życzy sobie przeprowadzenia 
dokładnego i wszechstronnego ; stu- 
djum całego problemu. B»dania w 
sprawie sił wojennych jakiegoś kra- 
ju muszą rozciągać się również na 
wojskową i gospodarczą pomoc, któ” 
ra przysługuje mu na zasadzie art. 
16 statutu Ligi Narodów, na wypa- 
dek, gdyby został napadnięty. 

Austen Chamberlain przestrzegał 
przed zbytniem obciążaniem, komi* 
sji przygotowawczej konferencji roz- 
brojeniowej, co niepotrzebnie odsu- 
wałoby na czas późniejszy planowa: 

„ną ogólną konferencję rozbrojenio. 
| wa. ‚ 

  
1 Hymans popierał wywody fran- 
|cusklego delegata i starał się dopro- 
jwadzić do zbliżenia francuskiego i 
j angielskiego punktu widzenia. 
{ Nakoniec upoważniono ministra 
| Benesza do opracowania na najbliż* 
|sze posiedzenie projektu kompromi: 
sowego. (Pat.). 

Sprawa Mossulu za- 
jęła całe ero po- 
siedzenie popoludnio- 

sn i Rady Ligi Naro- 
w. 

W pewnym momencie Rada Ligi 
musiała przerwać posiedzenie, aby 
odbyć poufną narudę. Nastąpiło to 
po oświadczeniu delegata tureckiego, 
że Turcja, o ileby kwestja Mossulu 
była zdecydowana przez Radę Ligi 
na zasadzię arbitrażu nie może przy: 
jąć tego punktu widzenia, a dalej, 
że delegacja turecka nie ma pełno- 
mocnictw do takiego traktowania 
kwestji. 

Delegat Turcji Fwygłosił przeszło 
godzinne przemówienie, w którem 
posługując się doskonale opracowa- 
nemi argumentami prawnemi zwai- 
czał tezę angielską, kwestjonował 
opinję trybunału haskiego i sposób 
procedury stosowanej przez przewod 
niczącego Rady Ligi Scialoię, oraz 
poruszył kwestję procedury zasadni 
czej. 

Całe posiedzenie pod względem 
argumentacji prawnej było niezwykle 
ciekawe i rzeczowe. Polemika sięga- 
ła do zagadnienia zasadniczego po* 
stępowania i prerogatyw Rady Ligi. 

Delegacja turecka wykazywała 
nieustępliwość, aczkolwiek delegat 
Munir-Bey poseł Turcji w Bernie 
przemawiał i zachowywał się z wiele 
kim spokojem. 

а p z CY donoszą, 
prawozda- że gen. Leydoner, prze- 

nie gen. Ley wodniczący specjalnej 
komisji Ligi Narodów 
wysłanej do Iraku w ce- 

lu zbadania na miejscu istoty sporu 
o granicę Mossulską prawdopodobnie 
dzisiaj jeszcze przedłoży Radzie Ligi, 
sprawozdanie z przeprowadzonych 
dochodzeń. 

W szwajcarskim de- 
Szwajcarja, partamencie sprawied- 
we, liwości sądzą, że roko" 

rja I 
Włochy wania w sprawie znie- 

znoszą wizy sienia wiż paszporto- 
paszportowe wych między  Szwóaj- 

earją, Niemca mi,Austrją 
I Włochami zakończone zostaną jesze 
cze w bieżącym roku, wobec czego 
zniesienie wiz obowiązywałoby od dnia 
11926 r.  
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Z inicjatywy Związku Literatów Polskich w Wilnie 

odbędzie się w sobotę 12-go b. m. w Bazylice 

o 10-tej rano ‚ 

NABOŽENSTWO ŽALOBNE 

za spokój Duszy 

LDYSŁAWA REYMONTA 
OŚ KOJA I i KI 

Pogrzeb Władysława Reymonta. 
WARSŻAWA, 9.XII. (Pat.). Przy francuskiego i od czechosłowackiego 

słonecznej pogodzie juź od wczes:. ministerstwa oświaty. 
nego ranka zaczęły się gromadzić | © godz. 1l-ej przed południem 
tłumy publiczności w okolicach Ka- | natychmiast po wejsciu do prezbi: 

tedry, Placu Zamkowego i na Kra- „terjum Pana Prezydenta rozpoczęło 

W a B NS 

wieńcami, Pierwszy wianiec z napi- 

sem „SŚwemu Wielkiemu”, 
Ziomkowi — „Kobiele Wielkie”. 

Drugi wieniec od Pana Prezydenta, 

od rządu itp. Delegacje z wieńcami 

i sztandarami utworzyły czworobok. 
Po odprawieniu modłów wstąpił na 

mównicę p. Adam Grzymała Sied- 

lecki i wygłosił przemówienie żałob- 

ne Następnie przemawiał p. lwaszkie- 

wicz, Staff i pos. Witos. Wśród 
dźwięków marsz żałobnego Chopina, 
pierwszy rzucił na trumnę grudkę 
zierni przywiezioną z wsi rodzinnej 

śp. Reymonta Kobiele Wielkie ks. 

biskup Przeździecki, drugą Leopold 

Staff, trzecią pos. Witos. O godz. 

3 m. 30 opuszczono trumnę do gro- 

bu na którego dnie, była nasypana 

ziemia ze wsi rodzinnej zmarłego. 

O godz. 3 m. 30 uroęzystości po- 
grzebowe były zakończone. 

      

aw 

Pro publico bono. 
Niezmiernie trudna sytuacja go- 

spodercza w kraju spowcdowujs nie* 
słychany wzrost bezrobocia. Rząd 
przy najlepszych chęciach nie będzie 

mógł zapobiedz temu, jeśli społe* 

czeństwo samo nie przyjdzie mu z 

pomocą. 
Bezustannie się mówi o jaknajda- 

lej posuniętych oszczędnościach, któ- 

re zmuszają rząd do redukcji, a więc 

  

kowskiem Przedmieściu. 

Po godzinie 9 ej zaczęły 
madzić na placu Zamkowym delega- 
cje stowarzyszeń i związków ze 

sztandarami. Następnie przymaszero- 

wała kompanja 21 pułku piechoty, 
która utworzyła szpaler w _głównej 
nawie katedry. Kompanja 36 pułku 
p. z orkiestrą i sztandarem pulko- | 

wym spowitym kirem zajęls miejsce | 
pod katedrą. Szwadron 1 pułku: 
szwoleżerów i dywizjon artylerji kon- 
nej stanął na placu Zamkowym. | 

Przyboczna kompanja Pana Prezy- ; 

denta Rzeczysospolitej zajmuje miej- 
sce na ulicy Św. Jańskiej. ! 

Od placu Zamkowego wzdluž 
Krakowskiego Przedmieścia ustawia: 

ja się delegacje włościańskie, mło- 

dzież uniwersytecka t młodzież szkol | 

na. i 

Po godz. 10-ej przybył dowódca: 
korpusu gen. Konarzewski następ: | 

nie, jako pierwszy 2 rządu, minister ; 

spraw wojskowych gen. Żeligowski, ' 

Przed godziną 11-tą zaczyną sią za: 
pełniać świątynia zaproszonymi gość- 
mi. Generalicja reprezentowana jest 

przez generałów Majewskiego, Józe- 

fa Hallera, Osińskiego, Kesslera i 

Pogorzelskiego. 
Przybywa rząd w komplecie z 

Prezesem Rady Ministrów Skrzyń: 

skim na czele, korpus dyplomatycz- 
ny, marszałkowie Sejmu i Senatu, 

posłowie i senatorowie, delegacje 
zrzeszeń literackich i dziennikarskich. 

O godz. 11.ej przybywa Pan Pre- 

zydent Wojciechowski | zasiada na- 
wprost tronu biskupiago w towa- 

rzystwie szefa protokułu dyplomaty: 
cznego p. Przeździeckiego i trzech 
adjutantów. 

Za Panem Prezydantem zajmują 
miejsca przedstawiciele Szjmu i Se- 

patu, Rządu, Rady Miejskiej, uniwer- 

sytetu, przedstawiciele obcych państw, ' 
generalicja. Bezpośrednio za trumną 
złożoną na wysokim katafałku zaj- 
mują miejsca wdowa po Ś. p. Rey- 

moncie wraz z bratem, siostra nie- 

boszczyka prof. Fiedorowicza z ro- 

dziną, R. Dmowski i minister 

Targowski. Na stopniach katafalku 
złożone są odznaki orderu „Polonia 
Restitua*, medzl Nobla i wstęga oraz 

stę gro 

? 

    

Krzyż Francuskiej Legji Honorowej. 
Na trumnie złożony jest pęk zło-, 

cistych chryzs.ntem od wdowy po 

ś. p. Reymonc e. Ponadto na keta- 
falku złożono wieńce od Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, od rządu 

Reduta zagranicą. 
(Od specjalnej wysłanniczki). 

Jil. 

Dyneburg, d. 2 i 3.XII. 

Pozostawiejąc do dalszych feljeta- 

nów spostrzeżenia o Rydze i Łotwie, 

któremi się pragnę & czytelnikami 

podzielić, na razie wślad za Redutą, 

dążmy jeno jej sziakiem. We środe 

ranc, żegnana wspaniale na dworcu 

orkiestrą wojskową, grającą państwo- 
we hymny: polski i łotewski, špie- 

wem artystów opery (którzy się na- 
uczyli polskich piosenek), oraz przez 
przedstawicieli władz, rusza niezmor- 

dowany zespół do Dyneburga, by 
tam już wieczorem tegoż dnia grać 
„Wasele”. Dźwińsk (Daugavpils) inne 

zgołą od Rygi ma oblicze. Nie tylko 
że mniejszy | ma ten charakter pła- 
ski i rozległy, typowy dla miast ro- 
syjskich, sle, o ila Ryga to najbar- 
dziej i zupełnie faktycznie miasto 
zachodnie,o tyle Dźwinsk ma charak- 

;Się uroczyste nabożeństwo żałobne 
odprawione przez J. E. biskupa pod" 
laskiego ks. Przeździeckiego w za” 
stępstwie chorego kardynała Kakow- 
skiego. Podczas nabożeństwa śpiewa* 

ły połączone chóry Lutni, Harfy, 
drużyn śpiewaczych i chór kolejowy 
przy udziale solistów opery Dygasz, 

Dobosza i Michałowskiego. 
Po mszy wszedł na ambonę ks. 

Prof. Szlagowski i wygłosił podniosłe 

kazanie. 

O godz. 12:ej przy dźwiękach 
marszu żałobnego Chopina, wykona- 
nego przez orkiestrę Filharmonji wy- 
nieśli trumnę ze zwłokami przed ka: 
tedrę literaci i przyjaciele zmarłego 
p.p. Dębicki, Staff, Jarkowski, Tar- 
gowski, Fiedorowicz i Jakimowicz. 

Od katedry na Plac Zamkowy 
nieśli kolejno trumnę biskupianie 
(włościanie z Poznańskiego) i kraku: 
si z Bronowic, a za trumną postępo* 
wała wdowa w towarzystwie p. 
R. Dmowskiego, brata swego i 
najbliższej rodziny, poczem Pan Pre- 
zydant Rzeczypospol tej, rząd na cze- 
je z Premierem Skrzyūskim, mar- 

szałkowie Sejmu i Senatu. Na placu 

zamkowym oczekiwali przybycia po- | 

chodu metropolita prawosławny ks. | 

Dyonizy i przedstawiciele innych wy- 

ftą myślą,   znań. 

Po złożeniu trumny na ksrawan ( 
czekający na Placu Zamkowym 
wszedł na mównicę obitą kirem mi- | 
nister oświaty Stanisław Grabski i; 
wygłosił mowę żałobną. 

Od godz. 12 i poł. rusza kondukt. | 
Pochód żałobny otwiera szpica policji, ; 
następnie postępują oddziały wojsko- 
we, młodzież skolna, studenci ze; 
sztandarami, straż ogniowa z orkie- | 
strą, szereg stowarzyszeń ze Lwowa, | 
Krakowa, Poznania, Wilna, Radomia , 
i Warszawy Głównej. | 

Dalej kroczyły delegacje włościań: | 
skie w barwnych strojach z Sieradza, 
Łowicza, Wielunia, Łobaczewa i td. 

| niosąc wieńce przeważnie z kłosów, 

(jedliny i kwiatów polnych. Dalej nie- 
'siono wieńce od przyjaciół, młodzie: 
ży uniwersyteckiej. Następnie postę- 
powała orkiestra kolejowa, związek 

literatów i dziennikarzy, klub literac 
ki. Literaci i dziennikarze, nieśli na: 
stępnie ra poduszkach odznaki ho- 
norowe Zmarłego, duchowieństwo. 

| Gdy pochód żałobny przechodził 
| przez pl. Teatralny z balkonu opery | dowiaduje 

| grała orkiestra opery marsz żałobny. | koalicji mają 

do zwiększenia liczby bezrobotnych, 

których przecież państwo musi kar- 

mić. W rezultacie osiąga się mini- 
mum oszczędności przy nieźmiernie 

szybkim wzroście szeregu ludzi nie: 
zadowolonych, rozgoryczonych 1 ро- 

krzywdzonych. Bo dlaczegóźby oni 

właśnie mieli peść ofiarą polityki 

oszczędnościowej rządu, wówczas, 

kiedy inni pozostają na stanowiskach 

wraz z całermi rodzinami: z żoną i 

dziećmi? 
Czas już zrozumieć, że przy tak 

katastrofalnym stanie naszej gospo- 
darki stanowczo powinno być wyklu- 
czone, aby mąż wraz z żoną mogli 

zajmować stanowisko państwowe. 

Dzisiaj nie można już tego usprawie- 
dliwić brakiern sił fachowych. Mamy 

ich dosyć! Zredukujmy więc swoje 
wydatki, a żony nasze niech ustąpią 

swe stanowiska tym, którzy istotnie 

potrzebują. 
Niech każda Polka przejmie się 

że od niej Ojczyzna po* 
trzebuje tej drobnej ofiary, która za” 
pewni nie jednemu kawałek chleba. 

Urzędnik. 

MT 
Łotwa. 

Redukcja urzędników naŁotwie 

Łotewska Komisja międzyminister- 
jalna skreśliła w Ministerstwie Skar- 
bu 1500 etatów urzędniczych. 

Spodziewają się, 
innych minist. dosięgną liczby 15.000. 

  

    

Przesilenie rządowe ma się ku 
końcówi. 

TALLIN, 9.Xii (Pat.) Rokowania w 

sprawie utworzenia nowego rządu 

prowadzone przez przywódcę związku 

chłopskisgo Teemanta posunęły się 

tak dalece naprzód, źe ogłoszenie li- 

sty nowego gabinetu spodziewane 
jest w piątek. 

Teemmant zaproponował stanowi: 

sko ministra spraw zagranicznych 

posłowi estońskiemu w Waszyngtonie 
prof. Piipowi. 

|Lewicowa koalicja zachwiana. 

RYGA, 9.XII (Pat.) „Rygas Sinas“ 
się, że szanse lewicowej 

być prawie zupełnie za- 

| Na cmentarz weszły delegacje z | chwiane. 

ZZ ZZ WRZ
E) 

Kwiaty przemowy i adres, ofiaro- dości deklamowana zespołowo, silne 
ter rosyjsko polski. W Rydze po pol: 
sku prawie nie podobna się rozmó- 
wić nigdzie, tu owszem, na każdym 

+ kroku wita słowo w mowie tak roz-: 

. powszechnionej w sąsiądującej z pol- 

, skiemi prowincjami Latgalji. Dzien- 
+ nikarz wszędzie uszczknie wiadomost- 
„kę i wywiadzik zrobi; nim więc pój* 
| dziemy dręczyć pytaniami p. konsula 
1 M. Świerzbińskiego, już się dowiadu- 
|ję od babiny w kuchni hotelowej 

siedzącej, że „to nasz ojciec i nasz 

dobrodziej, obroniciel w każdej po- 
i trzebie”. 

-Dwa dni w Dźwińsku schodzą tak 
"jak i w Rydze: artyści robią próby, 
| dziennikarze wywiady i piszą kores- 
pondencje. Wieczorem na „Weselu“ 

tłumy. Sporo Polaków, są Łotysze; 
Rosjan i staroobrzędowców też dużo, 
jest konsul sowiecki w loży, głows 
miasta i inne wybitne osoby, redak- 
terka rosyjskiego „Dnia Dźwińskiego” 
p. Jakubowiczowa, Polka, osoba © 

 pader ciekawych przeżyciach, z cza: 
|sów bolszewizmu, gdyż stała „pod 
/ścianką? i słyszała komendę „pli* od-|p' 
! nośnie do siebie i towarzyszy. Pie 

to były tylko takie „miłe” žarciki, 

poniewaź na szczęście widzimy 

żywą i zdrową, strojną i energiczną 

po dawnemu. 

Publiczność przyjmuje  Redutę 

entuzjastycznie, oklaskując hucznie 

każdy akt. Fle dopiero we czwartek 

jest największa owacja: pięć koszów 

białych chryzaatemów, wiązanki bia 

łych i pąsowych kwiatów, wstęgi, księ- 

ga z udresem, delegacje, wszystko 

to wstępuje na scenę i kolejno gra- 

tuluje p. Osterwie i zespołowi, cie- 

sząc się, że przybyli. O ile zdziwiło 

nas bardzo, że w Rydze żadna in- 

stytueja polska nie wystąpiła publicz- 

nie z wyrazem swych uczuć, o tyle 

zachwyceni jesteśmy w Dynaburgu 

objawami radości ze strony Związku 

Polaków na Łotwie, Kółka drama: 
tyczno-wokalnego, które tu w Dyna" 

naburgu grywa i wystawia nawet 

operetki po polsku, i Polaków dyna- 

burskich. Wszystkie te związki ofia- 

rowują kwiaty i zaznaczają swą ebec- 

ność przy uroczystości goszczenia 
olskiego teatru. Czemu tego nie 

było w Rydze??.,   

## redukcje w ; 

Kl Nr. 281 (433) 

Po turnieju poetyckim. 
Uwagi wileńskiego poezjomana. 

Wilno w rozwoju dziejów wysoko 

niosło sztandar ducha we wszystkich 

jego przejawach, czy to w inicjatywie 

twórczej politycznej—czy w harcie i 

męskości, a przedewszystkiem wy- 

trwałośći w niewoli—czy znowuż w 

dziedzinie sztuki i poezji. 

Dletego taką radością napełniło 

się serce prawego wilnianina, gdy 

przeczytał afisz, zapowiadający tur: 

niej poetycki. 

Żywa, twórcza myśl, wzniesienie 
ducha nad poziemy, zamiłowanie i 

pęd twórczy do ujarzmienia w formę 

porywów ducha — zyskanie zachęty 

do dalszego doskonalenia — oto 

motywy, które powołały do życia 

wtorkową uroczystość akademicką, 

poetycką, wileńską... 

I nic to, že wyrok Sądu turniejo- 

wego wywołał niszadowolenie części 
sali. Nic to, że może jury niebacznie 
uczyniło, przyznając paimę pierwszeń- 

stwa bardzo w formie”i treści „aka- 

demickiemu*, „parnasowemu” utwo- 

rowi szczerego przecie i bardzo zdol- 

nego poety — p. Tadeusza Łopalew- 

skiego (przypomnijmy jego grozą, 

bólem a ukochaniem nabrzmiały tren , 
(wileńską (godło: „Ego*) — nie zosta: na śmierć Żeromskiego, drukowany 

w „Kurjęrze Wileńskim”, nie mówiąc 
już o świeżością 

tchnących „Majowcach” — czy wielu 

wierszach z „Gwiazd Tańczących” w 

Wilnie wydanych — slbo po czaso: 
pismach rozsianych). Nic to, że mło- 
demu poecie uczyniono może nawet 

krzywdę, o czem sąd konkursowy 

nie pomyślał zapewne, 

pierwszeństwem utwór mało w swej 

klasycznej formie odpowiadający po- 

jsciom zebranych, choć o ślicznem 

zakończeniu, ale utwór poety, które- 

go stanowisko, zbliżone do przeważ- 

nej ilości sędziów, naraziło go nie- 

słusznie na zarzuty stronności rze- 

czoznawców. To są przecie zwykłe 

rzeczy w takich razach. 

Nic to — gdyż taki nastrój przej- 

ściowy minie. Ale już i żywiołowość 
protestów i przepałnienie starej auli 
Śniadeckich dowodziły u zebranych 
szczerego przejęcia, szczerego zado- 
wolenia ze słuchania i napawania się 

czarem poezji. 
l to jest objawem najdodatniej- 

szym w całej tej sprawie, To zainte- 

„resowanie poezją. 

Inna rzecz, że brać akademicka, 

która w większości zapełniała salę, 

. Jak się odbywał Tur- 
/- niej. 

Zawsze jest przyjemnie stwierdzić 
w Wilnie jakiś objaw życia umysło- 
wego, sięgający po za mury specjal- 
nych uczelni, czy kółek. Onegdaj, 
turniej poetycki, obmyślony przaz Ko- 
ło Polonistów, udał się pod każdym 

względem i dał możność Wilnianom 
rozejrzenia się wśród dorobku mło- 
dego pokolenia naszych rodzimych 
talentów. Sala Śniadeckich w Uniwer- 
Sytecie przepełniona, prawie jak na 
akademii ku czci Żeromskiego. Wśród 

| młodzieży ruch i wzruszenie, na wła- 
|sny rachunek, czy z powodu wyróż- 
| mienia koleżanki. 

' „Роес\“ na estradzie, z zespołem 

  

bazpośredniości . 

' 

į 

obdarzając . 

  

oraz ci młodzi przedstawiciele „star- 

szego społeczeństwa”, zajmujący krze- 

sła—w uzewnętrznieniach swych uczuć, 

w swoich oklaskach i głosowaniach 

dali wyraz upodobaniom do formy 
poetyckiej możliwie najbardziej nie- 
nowoczesnej. 

Rzecz to zrozumiała, oklaski, a 

następnie najwyższa ilość głosów dla 

wiersza „firtyści” (godło „Maska”, 

reminiscencja w treści z Tetmajera, 

„Evviva Parte”, i Józefa Jankowskie- 

go „Mój świat” (w formie), albo dla 

„zrozumiałego” hymnu „Do Boga* 

(godło „Wiara“), reminiscencja z Kas- 

prowicza tlumaczą się tem, że przy 

deklamowaniu dużą rolę gra akusty- 

ka wiersza, sposób wypowiedzenia, 

oraz „zrozumiałość* tematu, łatwo 

przemawiającego do duszy w danej 

zbiorowości przeważającej, 

Dlatego również jedyna „nowo- 
czesna* w formie i treści Gawęda 

w Samolocie nie zebrała zasłużonych 

oklasków. 

A rzewne, silące się na prostotę 

formy (bezczasowe, równie dobre 
sto lat temu i dzisiaj), „Wilno”, głę- 

bokie w treści i tak targające duszą 

ło odczute przez salę, która na po- 

czątku nie widziała „czy wypada* 
reagować oklaskami. 

Z powyższych słów wynika, że 

nie to jest najważniejsze, że mamy 

poetów wileńskich. Każdy młody Po- 
lak przecie. pisze wiersze, wiedzie- 

liśmy o tem oddawna, a dla uze- 

wnętrznienia tego faktu niejeden wy- 

siłek położono. Ale właśnie ważnem 

jest to, że się inni tą twórczością 

interesują, że jej potrzebują, a choć 
odczuwają ją wedle wzorów, któremi 

się delektowali za czasów swojej 

pierwszej młodości — jednak zwra- 
cają myśl w kierunku nieprzyziem- 
nym, w myśl zasady „nie jednym 

chlabem człowiek żyje”. 

Ite właśnie wyniki turnieju po- 

etyckiego będą może najtrwalsze, bę* 
dą może tą istotną cząstką trwałego 

pobudzenia zainteresowania do poezji 
w dzisiejszem Wilnie, o którem nam 
na Turnieju z bólem powiedziano, 
że jest w niem 

„Jakoś szńro, jakoś pusto, jakoś nudno, 
chociaż życie przyśpieszonem — niby 

tętnem drga. 
Niby tłumno na ulicach, a bezludno, 
bo twarz każda, hoć znajoma,a nie ta... 

L. Cb. 

Reduty, któremu powierzają odczyty* 
wanie swych utworów. Zagaja rektor 
prof. M. Zdziechowski, zwięzle i tre- 
ścowie wiążąc w swem zajmującem 
przemówieniu dzisiejszą uroczystość, 
ze wspomnieniem świeżo zgasłego 
Reyrnonta. Poczem kolejno odczytu* 
ja artyści Reduty utwory, przez Ko- 
mitet zakwalifikowane do konkursu o 
nagrody: | ńomitetu i Il publiczności. 

Odrazu wyróżniają się Maski, 
śmiały, pełen polotu młodzieńczego 
wiersz dość długi i niezbyt nowy, jako 
przeciwstawienie świata artystycznego 
filisterji, ale z temperamentem pisa- 
ny; ładny też i bardzo trafny w koń 
cowych spostrzeżeniach jest Tryptyk, 
piękny I wzniosły, lecz zimny, Hymn 
do Boga. Płyną ładne, zręczne liryki, 
oryginalaa lecz niezbyt dobrego sma* 

ją | wują też artyści teatru łotewskiego, | też robi wrażenie | zrozumiałą się 

miasto, zrzeszenia kulturalno-oświa: | staje, dzięki plastyce umiejętniej gie- 

na krótki spoczynek, zmęczeni wytę* 

żoną pracą, bowiem po południu da- 

li pieśni polskie, przeważnie tla mło- 
dzieży. Wesołych lub smątnych pio- 
senek ludowych, śpiewanych w stro- 
jach ludowych, granych jak zdarze- 
nia i epizody życia wiejskiego, peł: 
nych ruchu i życia, słuchali wszyscy 
z rosnącym rozbawieniem i wesołoś: 
cią. Inscenizacja Prząśniczki Moniusz- 
ki, piosnki o młynarzu, dwugłosu o 
rybce, ptaku i gwiazdce, są śliczne, 
pomysłowe, pełne poezji i dowcipu, 
a zabawa w kurę, ze śpiewami od- 
nośnemi, wywołuje w gronie mło- 

słuchać. Wogóle słuchają wszyscy 
bez ruchu bez szmeru... dekiamacja 
Gosposi z pod Bronowice taka pięk- 
na... i głos, i treść... Grźmiąca na- 

jgradzają ją oklaski za tyle talentu i 
| tyle szczeregu zapału. Oda do mło: 

  dzieży okrzyki wesołości, aż rozkosz 

  

towe, (okrzyki i przemowy okolicz' stu i wyrazów twarzy. 

nościowe, przeciągają przedstawienia | 

do późaa),poczem artyści udają się , 
Syci sławy i tryumfów padają 

wszyscy o późnej godzinie na wygod- 
ne łożu, przygotowane nader porząd: 
nie w hotelach i wnet zrywać się 
trzeba „Skoro świt*”l 

Bowiem jedziemy do Rzeżycy. 
Niespodzianka to  najmilsza dla 
wszystkich. Jakoś... zdawało się, że 
się nie uda tam dotrzeć, że coś, 
ktoś nie dopuści. Tymczasem,| de- 
legat związku Polaków na Łotwie 
przybył do Rygi, do stolicy państwa, 
które tak pięknie gościło teatr z 
Polski, jakże można było odmówić? 
Śtało się. Jedziemy i tam, w ten 
m a najtrudniejszyah dla wszyst- 
ich. 
Bowiem w tym kącie Łatgalji, 

jak w Wileńszczyźnie, splot narodo- 
wościowy komplikuje i utrudnia życie. 
Ale o tem później. Teraz śladami 
Reduty, promiennemi szlakami sztuki. 

Hel. Rom, 
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ku podróż seroplanem, silny szarpią” | 

cy wiersz Pies i ja, Piękna podróż 

cokolwiek zatrącająca Staffem ale bar* 

dzo dobra w formie i istotnie poe- 

tyczna, czyste w rytmie, ładne sonety | 

o rzekach i wieleinnych. Publiczność | 

słucha z wytężeniem deklaracji, któ: 

re lepiej lub gorzej uwydatniają zale- | 

ty wierszy. W czasie pzuzy ožywie- 

nie: na kogo dawać głosy? Co się | 

podobało? Kto jest sutorem? Incogni- | 

ta zdradzane pocichu, wywołują oży*; 

wione komentarze. J. E. biskup Ban: | 

durski wraz z p. Osterwą głosuja na, 

godło Wiara (Hymn do Boga), prof. 

Remer na Maski, Tryptyk i Przemia: 

ny mają wielu zwolenników. Fle cze: 

kajmy na wynik opinii jury. Red. Cz. | 

Jankowski oznajmia uroczyście że” 

l-sza nagroda została przyznaną p. 

Tadeusz. Lopalewskiemu, za Piękną 

podróż, Wśród oklasków wręczają mu | 

dyplom, wydział sztuki promienieje 

cały, autor także. Przez salę przela- 

tuje wiew laurów na Kapitolu, uroczy 

sty nastrój podnosi jeszcze piękny 

chór uczniów konserwatorjum, który 

pod kierunkiem prof. Ludwiga, wy* 

konywa bardzo dobrze Pielgrzymów 

z Tannaiisera i pieśń polską. 

Publiczność głosuje. Ulrocze pa- 

nienki biegają ze skrzynkami, kartki 

rzucone, i wnet sprawnie i szybko, 

na rozrzucone na estradzie godła, 

sypią się świstki białe jak liście z 

wieńców. Zebrani już się chcą zs- 

kładać, ale wnet widzimy, że na 

Maskacb, rośnie kupka kartek, godło 

Wiara ma też nie mało... | Tryptyk 

sporo... 
Liczą... Maski, Maski, hymu ar- 

tystów niefrasobliwy tęczowy, lśniący, 

ten zwycięża! Druga nagroda przy” 

znana p. Markiewiczównie: z tłumu 

po dłuższej chwili wyciska się dziew- 

czątko młodziusieńkie blond włose, 

uczennica VIII klasy gimnazjum 

Orzeszkowej! Zaciekawienie ogólne. 

Co z niej wyrośnie? W ożywieniu 

zaciekawieniu, rozmowach, (choć raz, 

nie o walucie i plotkach) rozchodzą 

się goście i publiczność, zadowoleni 

z nowych i zajmujących wrażeń. 

Potrzeba klubu literackiego, miejsca 

zebrań, pogadanek, zamiany swobod- 

nej myśli daje się uczuć, w rozmo- 

wach o tem, wszyscy, okazuje się 

pragną tego, kiedy zaczniemy? 

Erba. 
a 

ay, 

Prośba do dzieci 
od Komitetu Daru Choinko- 

wego. 

į 

| 
| 

Zbližeją się święta Bożego Naro- 

dzenia, Święto dziatwy, święto cho- 
inki. 

Rok obecny szczególnie jest cięż- 

ki dla wszystkich, nawet ludzie za- 

możni na znaczniejszy dar w gotów 
ce zdobyć się nie mogą. 

W zrozumieniu tego, Komitet: Da- 

ru Choinkowego zwraca się do dzie: 

ci wileńskich z prośbą o stare za* 

bawki. 
W każdym domu znajdzie się coś 

zawsze, to książeczka już przeczyta 

na, to jakaś lalka, która w Sercu 

dziecka nowej i piękniejszej lalce 

miejsca ustąpi, to polisžynel, co 

świeżość utracił, to koń bez ogona, 

to wózek bez kółek, czy dyszla, a 

może | jakaś stara sukienka, koszul- 

ka, czy ubrańko dla chłopczyka... 

Niechże każdy Ojciec i każda Mat: 

ka zachęci dziecko swoje do ofiaro- 

wania czegoś dzieciom nieszczęśli- 

wym, rodziny pozbawionym, często 

głodnym, słabym, chorym, którym 

nikt nowej nie kupi zabawki. 
Niech każdy chłopczyk, niech kz- 

žda dziewczynka coś dla biedniej- 

szych od siebie odłoży, a zbierze się 

zabawek tysiące 1 tysiące wdzięcz- 

nych serduszek radością i zachwytem 
uderzą na widok daru, który im 

Gwiazdka przyniesie. 
Stare zabawki przynoście nam 

wszyscy. 
Datki pieniężne prosimy składać 

w Redakcjach pism oraz na listy, a 

stare zabawki, sterą odzież oraz łako- 

cie w następujących punktach: 1) Mi 
ckiewicza 3, Bank Polski — p. dyr. 

Białasowa 9—12 rano; 2) Portowa 14 

p. Doktorowa Safarewiczowa — cały 
dzień; 3) Śniadeckich 4, m. 8 p. Wo- 

jewódzka — cały dzień; 4) Antokol- 

ska 54 p. Zdziechowska — 3—5 p.p.; 
5) Košciuszki 14—prof. Szymanska— 
cały dzień; 6) Ostrobramska 6 prez. 

Lewakowska — 9—12 rano; 7) Mi- 

ckiewicza róg Tatarskiej — p. Sztral- 

lowa — cały dzień; 8) Uniwersytecka 
8 p. Wanda Malinowska — cały 
dzień. 
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Komisarze spisowi do pracy. 

Bez pomocy miasta Wilna pozo- 
stała część Ziemi Wileńskiej nie bę- 
dzie w stanie przeprowadzić spisu 
ludności. 

Podjęcie się pracy komisarza 

Do ogółu ubezpieczonych Kasy ; 
Ghorych m. Wilna. 

Z Kasy Chorych otrzymuje- 
my następującą odezwę z pro- 
śbą o umieszczenie. 

Ostatnierni czasy daje się zauwa: | 
jżyć znaczne pomnożenie wypadków | gosp 
nadużyć w korzystaniu ze Świadczeń 

Kasy Chorych. | 
Jednostki nieuprawnione do świad-, 

czeń nie przebierając w środkach, ' 
drogą oszustwa i podstępu starają: 
się wykorzystać instytucję ze szkodą 
dla prawowitych jej członków, czyli 

ogółu ubezpieczonych. | 

W ciągu ostatnich paru ledwie | 

tygodni wykryto i skierowano do 

Prokuratora kilkanaście podobnego 

rodzaju wypadków. i 

Sąd niewątpliwie w najbliższym 

czasie zbada wspomniane sprawy i 

winni poniosą karę należytą w myśl 

prawa cywilnego i karnego. { 

W związku jednak z kryzysem fi- 
nansowym Zarząd Kasy czuje się zmu- 

szony chwycić się najenergiczniej- 

szych środków w celu doszczętnego 
wytępienia wspomnianych wykroczeń. 

Odpowiednie zarządzenia już są po:, 

czynione. ! 
Ale Zarząd zdsje scbie sprawę, 

że zadaniu swemu, obrony instytucji 

tpraw ubezpieczonych, nie podoła 
bez pomocy społeczeństwa. : 

Ono tylko w osobach zespołu za- 

interesowanych jest w stanie bezpo- 

średnim udziałem i pomocą umożli 

wić instytucji zwalczenie owego zła w 
najróżaoredniejszych jego przejawach. 

W imię wspólnego zatum dobra 
czuwajcie nad sprawą i nie odmów: 

cie nam pomocy. ? 

Pamietejcie, že od Waszego czyn- 
nego poparcia zależy powodzenie 

Zarządu w jego zamierzeniach i wy: 
słkach. ы 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna 
i N.-Wilejki, 

Zjazd harcerski. 
W niedzielę 6 bm. odbył się zjazd 

komendantów drużyn harcerskich 
na Kresach Wschodnich. O 9 i pół r. 
w kaplicy św. Kazimierza msza Św. 
i piękna przemowa ks. Rogińskiego 
wysnuta z Ewangieljij o św. Janie a 
wyprowadzająca podobieństwo epoki 
duchowego odrodzenie. O 11 i pół 
w Uaiwersytecie (sala Il) zjazd otwiera 
p. Falkowska. 

Pierwszy referat na temat wy: 

szkolenia i pracy drużynowego wy- 

głasza p. Niwiński. Zaznacza do: 
niosły wpływ, wskazuje środki pracy 
takiego przełożonego w harcerstwie 
i wywodzi konkluzje, że każdy kie- 
rownik zbiorowej jednostki odciska 

na niej swą indywidualność. 
Bzlej mówi komendantka cho- 

rągwi żeń. i podkreśla silnie, że wy- 
chowawcą nie może być każdy, że 
jest to taki dar Boży, jak poezja, 

muzyka, malarstwo, że czy to w 

świecie barw, tonów, czy w Świecie 
dusz, trzeba mieć moc odczucia i 
tworzenia, a kto tę moc posiada, 
pracy tej dobrowolnie nie może od:, 
stąpić. i 

Pięknie też, rzucał myśl jeden z 

harcerzy, który, jak sam zaznaczył, 
że po latach oddalenia, staje znów 
do pracy harcerskiej. Wzywa, by 
pracę tę stosować nie do najlepszych 
lecz przeciwnie wśród najgorszych 
szukać tych iskierek, która jeszcze 

rozdmuchać można, wskazuje na dru- 

żyny organizowane z uliczników, 
włóczęgów i—na rezultaty tej pracy. 

Myśli te i inne (trudno wszystkie 
przytaczać), tak piękne, dają miarę z 

jaką znów siłą odradza się harcer- 
stwo ńasze. Czuje się, że harcer- 
stwo znowu zaczyna żyć pracować 
we wzmożonem tempie i że w zwa* 

śnione nasze społeczeństwo wchodzi 

znów smuga radości, zrani pracy. 

    

Białorusj dowieckiej. 
Hołd Żeromskiemu w prasie 

bolszewickiej. 

W Ne 269 mińskiej „Zwiezdy” za 
mieszczono portret Ś. p. 5, Żerom: 
skiego oraz jego życiorys, w niedziel: ; 
nym zaś dodatku literackim z dn. 
22.X! zamieszczono obszerny artykuł 
o działalności pisarskiej zmarłego. (0). 

Epidemja szkarlatyny. 

W Orszańskim i Słuckim okrę- 
gach, wybuchła epidemja szkarlaty- 
ny. Epidemja szkarlatyny również 
wybuchła i w Mińsku. (o). 

Radjo-stacja. 
W ubisgłym mies. w Mińsku na- 

stąpiło otwarcie dalekonośnej radjo- 
stacji, w promieniu z górą 300 kilom. 
W ten sposób wszystkie miasta Bia- 
łorusi sowieckiej będą obsługiwane 

  

  spisowego, to spełnienie obywa- 
telskiego obowiązku. !   przez stację, nie wykluczając nawet 

Smoleńska i Homla, (0). 

Rokowania handlowe litewsko- 
rosyjskie. - 

GDAŃSK. 9.XiI. (Pat.) Jak donoszą z Kowna, według relacji członków 

delegacji litewskiej do Moskwy, wynik rokowań handlowych Iltewsko-ro- 
syjskich przedstawia 

Delegacja schari 

odarczym. Z tej charakterystyki 

na Litwę więcej, 

się w sposób następujący: 
akteryzowała możliwość handlu w obecnym kryzysie 

wynika jednak, że Rosja wywoziłaby 

npiżby z niej przywoziła. 

Taki stan rzeczy nie przedstawiałby dla Litwy interesu. Położono więc 

nacisk na tranzyt rosyjski przez Litw ę i Kłajpedę. 
Szczególnie chodzi Litwie i Kłajpedzie o drzewo rosyjskie. 
W związku z tem poruszono syrawę tranzytu po Niemnie. Pozatem 

Litwini zapewnili udzielenie Ro sji daleko idących ułatwień. Pozatem przy- 
rzekli wprowadzenie zniżek taryfowych na kolejach litewskich przy tranzy- 

| cie z Rosji do Kłajpedy. 
Taryfy zaś rosyjskie mszją być takie same, jak te które obowiązują 

obecnie przy tranzycie przez Królewiec. 

Powstały jednak trudności finansowe w handlu rosyjsko:litewskim, 

gdyż Rosja żąda udzielenie kredytów do 9 miesięcy, czego Litwa nie mo- 

że uczynić z powodu kryzysu gospodarczego jaki przeżywa. 

.————————
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Przegląd prasy. 
Orgje: drożyźniana i walutowa. — Nowy termin: 

przetargi”. — Czarna giełda w urzędzie p. Kiern 

„Siedleckie 
ika. — Pro- 

jektowane oszczędności rządu. 

Prasa stołeczna donosi o możli- 
wości odroczenia posiedzenia Sejmu 

do dnia dzisiejszego. › 
Jest to krok godny ubolewania, 

gdyż orgje drożyźniana i walutowa 
są właśnie wynikiem tej Sytuacji, 
którą nazwać można — przy dzisiej- 
szej bierności Rządu i Sejmu — „bez- 
hołowiem*. у 

Nierzadko w orgjach tych bierze 
udział nasz aparat rządowy. 

„Kurjer Poranny* przytacza fakt, 
który zaszedł przed paru dniami w 
Siedlcach. Dyrekcja Lasów Państwo- 

wych ogłosiła następujące obwiesz- 
czenie: 

„Do przetargu w d. 3 grudnia 1925 r. 
ceny kupna należy podawać tak w prze- 
targu ustnym, jak też w ofertach w zło- 
tych. Dyrekcja przytem zwraca uwagę, 
że w myśl projektu umowy, nabywca 
drzewa gwarantuje Dyrekcji skutki ewen- 
tualnej dewaluacji złotego I przy regu- 

lowaniu należności obowiązany jest po- 
kryć Skarbowi różnicę złotego z dn. 3 
grudnia 1925 r. i daty faktycznej regu- 
lacji należności. Za podstawę do obii- 

czenia kursu złotego będzie przyjęta 
ceduła urzędowdgiełdy w Warszawie z 

d. 3 grudnia 1925 r. i dnia poprzedza- 

jącego datę dokonywanej wpłaty-— Dy: | 
rekcja lasów państwow. w Siedlcach”. 

Więc, podwładne p. Kiernikowi 

organy, nie uzneją już złotego, pod: 

rywając doń zaufanie! Jakżeż dziwić 

się w takim razie zdziercom i speku- 

lantom prywataymi 
A teraz przypatrzmy się odwrot- 

nej stronie medalu, w jaki „sposób 
odbył się słynny przetarg siedlecki. 

Przebieg tego słynnego przetargu 
siedleckiego miał przebieg niesłychanie 
pod tym względem pouczający. Kupcy, 

zebrani w liczbie pięćdziesięciu, oświad- 
czyli, że wobec prawdopodobnej nie 
zniżki ale zwyżki złotego, tego rodzaju 

wśrunki uważają za jednostronne i 

nie mogliby przystąpić do przetargu. 
Dyrekcja przez swego radcę prawnego 
zobowiązała się wtedy gwarantować 

kupcom, że w razie zwyżki złotego 
ewentualna „krzywda” kupców przez 

Dyrekcję również wyrównana zostanie. 

Jednem słowerg—ruletka w całej pełni. 
Rouge et nolr! 

A więc „jaczejki* czarnogiełdziar- 

skie dostały się nawet do władz рай- 
stwowych! 

Coraz lepiejl A urzędnikom, ofi- 

cerom, inwalidom, emerytom i t. d. 

projektowane jest obcięcie pensyjl 

„Kurjer Polski“ wylicza projekto- 

wane oszczędności rządu, które wy- 

rażają się w redukcji wydatków in- 

westycyjnych, zmniejszeniu funduszu 

pomocy dla Związków Komunalnych, 

wydzieleniu Min. Kolei do działu 
; przedsiębiorstw. 

Prócz poważnych oszczędności w 

М. 5. Wojsk., które pójdą po linji 

skrócenia czasu służby wojskowej i 

zmniejszenia stanu liczebnego armji— 

zamierza rząd w M. W. R. i O, P. 
| položyč nacisk na wydajność pracy 
Gwuczycieli państwowych. 

A więc przedewszystkiem będą od- 
wołane wszystkie niemal urlopy nau- 
czycielskie, podwyższona będzie liczba 
godzin obowiązkowych, w ciągu tygod- 
nia, w końcu zniesione być mają spec- 
jalne dodatki, które otrzymują specjal- 
ne kategorje. Tak samo dziale min. 
sprawied'iwości zniesione będą dodatki 
dla sędziów i prokuratorów. W dziale 
M. S$. Wewn. ulegnie redukcji przede- 
wszystkiem policja, specjalnie wśród 
wyższych funkcjonarjuszy. Spodzlewač 
się również należy poważniejszych re- 
dukcji w ministerstwie skarbu, nie dot- 
knie ona natomiast ministerstwa pracy. 

Ciężar oszczędności zatem dotknie 
przeważnie inteligencię pracującą!   

  

7 kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 
ilość bezrobotnych. 

Według danych Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy ostatnie 
tygodniowe sprawozdanie pracy za 
czas od 21—28 listopada r. b. wy* 
kazuje w całej Rzeczypospolitej ogól- 
ną przybliżoną liczbę bezrobotnych 
249.966. W stosunku do poprzednie- 
go tygodnia, liczba ta wzrosła o 
10.629 osób. 

Z zagranicy. 

Pomnik Mickiewicza w Paryżu. 

Rada Miejska Paryża uchwaliła wy* 
„dzielić bezpłatnie plac pod budowę 
pomnika Mickiewicza. 

Plac wybierze Komitet budowy 
pomnika. (z.) 

  

Ostatnia sztuka Tołstoja. 
Jak donosi prasa bolszewicka nie- 

| dawno odnaleziono sztukę sceniczną 

Tołstoja napisaną przed 60-ciu laty, 
nigdzie dotychczas nie graną i nie 

drukowaną. Jak twierdzi rodzina wiel- 
kiego plsarza, powodem nieogłosze- 
nia tej sztuki były poruszone w niej 
zagadnienia polityczne. Treść sztuki 
niewiadoma. Rękopis został przez cór- 
kę Tołstoja wręczony autorowi ro- 
syjskiemu Mielginowowi który go 
przywiózł do Francji. Podobno obec- 
nie toczą się już pertraktacje z tea- 
trami francuskiemi o wystawienie tej 
sztuki. (zd) 

Przeciwko prohibicji w St. Zjed- 
noczonych. 

WASZYNGTON. 9.XIl. (Pat.)Sena- 
tor Edwards złożył w kongresie pro- 
jekt o zniesieniu ustawy  prohibi: 
cyjnej. 

ję 

  

  

KRONIKA. 
  Dzis—N. M. P. Loretańskiej. 

  

Czwartek | Juytro—Damszego P. W. 

10 Wschód słońca— g. 7 m. 33 
Grudzień Zachód „w —q 8 m.26 

MIEJSKA. 

— Walne zebranie weteranów 
1863 r. Dnia 13 grudnia r. b. t. j. w 
niedzielę o godzinie 12-ej odbędzie 
się Walne doroczne Zebrania Wete- 
ranów Powstania 63 roku w dużej 
sali konferencyjnej Urzędu Delegata 
Rządu. 

Uprasza się o jak najliczniejsze 
przybycie sympatyków i członków 
popierających. 

Zebranie będzie prawomocne bez 
względu na ilość członków tegoż 
dnia o godz. 12!/2 w poł. 

Robotnicy przy inwesty: 
cjach mjejskich. Ilošė robotnikow 
zatrudnionych przy robotach inwesty: 

„cyjnych, które są prowadzone przez 
| magistrat m. Wilna maleje z dniem 
każdym, w ubiegłym tygodniu było 
zatrudnionych 80 osób, a obecnie 
tylko 40 (1.). 

— 200 straciło pracę — 30 ot 
rzymało. Przedsiębiorstwo budowla” 
ne „Szopa i Zimermanna” z ubiag:- 
łym tygodniu zwolniło z pracy 200 
robotników, natomiast zarząd pen- 
stwowej fabryki wyrobów  tytunic- 
wych przyjął do pracy 20 osób, a 
gorzelnia i tartak Wagnera 30 osób. (I.). 

— Przegląd sanek dorożkar: 
skich. Kornisarz Rządu na m. Wilao 
podaje do wiadomości, że w nastę- 
pujących terminach odbędzie się 
przegląd sanek dorożkarskich: Nr.Nr. 
1—100 dn. 17 b. m. 101—200 dn. 18 
b. m., 201—300 dn. 19 b. m. 301— 
400 dn. 21 b. m., 401—500 dn. 22 
b. m., pozostali dn. 23 b. m. * 

Gdyby w dniach wskazanych nie   

L Aosji Sowieckiej 
ilość bezrobotnych w Moskwie. 

Według obliczeń oficjalnych ko- 

misarjatu pracy w Moskwie, obecnie 

Moskwa liczy 104930 bezrobotnych. 

Najbardziej bezrobocie dotkneło pra- 

cowników biurowych i handlowych. 

Pracę otrzymuje dziennie 40—50 

ludzi i to tylko na tymczasowe roboty. 

    

Listy z prowincji. 

Ś. p. Stanisław Perkowicz. 

W związku z notatą z dn. 3. XII 

o samobójstwo wójta gm. Mańkowi- 

cze Stanisława Perkowicza podajemy 

co następuje: 

W dniu 30 listopada br. o godz. 
;11 został zamordowany przez nie- 

j znanych sprawców wójt gminy Mań- 
| kowicze, pow. Duniłowiekiego kapie 

tan rezerwy i kawaler orderu „Virtuti 

| Militari i 3 krzyżów walecznych I Da 
la Victoire Stanisław Perkowicz. 

Zamordowano go 3 strzałami na 
trakcie wiodącym z Mańkowicz do 
Duniłowicz, jadącego z sumą 5530 zł. 
które wiózł do Urzędu Skarbowego, 
W związku z morderstwem  areszto- 
wano paru podejrzanych osobników. 

. p. Stanisław Perkowicz lat 34, 
zasłużony oficer linjowy 3 dywizji 1 
korpusu i dywizji Lltewsko Białarus- 
kiej w które! szeregach przebył całą 
kompanję 1918 — 1920 r., w ciągu 
trzech Jat t. |. op 1921 do 1924 r. 

był przedstawicielem M. S. Wojsk, 

przy P. K. U. Duoiłowicze i w dziele 
rozwoju osadnictwa wojskowego był 
jednym z najdzielniejszych pionierów 
i organizatorów. 

W ciągu tego czasu dokonał 

dzieła olbrzymiego i trzeba było jego 
stalowych nerwów, niewyczerpanej 
energji i całkowitego oddania się 
umiłowanej idei, by przezwyciężyć 
wszystkie przeszkody, które swoi i 
obcy rzucali mu pod nogi, chcąc u- 
daremniė, lub odwlec wykonanie 
przysięgi, którą Rada Obrony Pań- 
słwa w krytycznej chwili zastąpiania 
nawy państwowej złożyła swemu 
obrońcy, 

Po dokonaniu osiedlenia 120 ro- 
dzin osadniczych ssm osiadł na na- 
danej mu osadzie i zgłosił prośbę o 

przeniesienie do rezerwy. 
Niedługo jednak cieszył się cie- 

płem rodzinnem. 
Przed rokiem powcłany na stano- 

wisko wójta gm. Mańkowicze znowu 
oddał się z całym zapałem pracy 
społecznej, sjednując sobie sza- 
cunek, miłość i ogólne  uzcanie 
ludności bez różnicy wyznania, idąc 
za głosem ideałów umiłowanego 
przez siebie Komendanta. 

Nieskazitelny rycerz i bojownik o 
polskość ziem wschodnich padł od 
skrytobójczej kuli, zostawiając naj- 
bliższę rodzinę, przyjaciół i sąsiadów 
w ciężkiem  strepieniu. Cześć Jego 
Pamięci! 

Wszystkie pisma prosimy O prze- 
druk niniejszego. 

  

Powiatowy Związek Osadników 
w Postawacb. 

Postawy, dn. 5.XII 1925 r. 
  

    

s. 

było, sanny przegląd zostaje odłożo- 
ny i ponowne terrniny będą ogłoszo- 
ne. Niestawienictwo na przegląd spo: 
woduje pozbawienie prawa jazdy. 

— Ostrożnie przed taksome- 
trem Nr. 30. Nasze taksometry, któ- 
re. jak grzyby po deszczu mnożyły 
się w Wilnie, widocznie nie są zado- 
wolone z wysokości ustalonego wy* 
nagrodzenia, gdyż bez względu na 
przejechaną odległość każą pasaże- 
rom płacić określoną sumę, która w 
każdym razie nie odpowiada taksie 
wyznaczonej przez władze administra- 
cyjne. Ktoś jadąc w dniu 5 b.m.tak- 
sometrem (Nr. 30 boczny) przejechał 
zaiedwie pół kilometra (co według 
ustalonej taksy wynosi 80 groszy) mu* 
siał zapłacić 1.70 gr. czyli za kurs 
2 kilometrowy. Sądzimy że tem win- 
ny się zejąć władze administracyjne 
i kwęstję tę raz uregulować. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Sprostowanie. Zepowiedzia: 
ne w Nr. 280 „Kurjera Wileńskiego”. 
Walne zebranie Związku Legjonistów 

Polskich dała 12-go grudnia b. r. 

nie odbędzie się. 

WOJSKOWA. 

— Żołnierska racja chleba. Na- 
si szeregowi otrzymywali 1000 gr. 
chleba dziennie. Ta dość wysoka rac= 
ja miała swoje uzasadnienie przy daw- 
niejszej gospodarce Żywnościowej, 
która nie zawsze gwarantowała obfi- 
ty i smaczny posiłek gorący. 

Obecnie zaś w związku z wpro 
wadzeniem gospodarki różnoważni- 
kowej, strawa żołaierska uległa znacz:   

ч
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nej poprawie co stwierdzeją sami 

szeregowi. 

Wymieniony stan stan rzęczy zez- 

„wolił władzom wojskowym na zmniej- 
szenie żołnierskiej racji chleba do 
800 gr. na dobę dla jednej osoby. (I) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zezwolenie wła dz na wido- 
wiska szkolne. Urząd Delegata Rzą- 
du powiadomił Kuratorium Szkolse, 
iż na widowiska i zabawy urządzane 
przez szkoły nie potrzeba specjal- 
nych zezwoleń. W wypadkach wyjąt- 
kowych gdyby zabawy i widowiska 
były urządzane bez zaproszeń, dla 
nieco szerszej publiczności, koniecz- 
nem jest zezwolenie władz 1-szej in- 
stancji, 

— Nie wolno całować się ucz- 
niom. Kuratorjum Szkolne powiado- 
miło zarządy szkół, iż należy zwra- 
cać baczną uwagę, aby wśród mło- 
dzieży szkolnej 
się przez pocałunki. 

— Ilość dzieci w szkołach po- 
wszechnych Wilna. Zgodnie z wy- 
kazami nadesłanymi przez poszcze- 
gólne szkoły powszechne m. Wilnn 
liczba dzieci szkolnych w Wilnie wy- 
nosi 1050, zaś nauczycieli etatowych 
jest w mieście Wilnie 343, a nauczy- 
cieli kontraktowych 66. (zd) 

— Przeniesienie szkół — ро- 
wszechnych Ne 2 i Ne 4 do no- 
wego lokalu. Szkoły powszechne 
m. Wilna Ne 2, Ne 4 i Ne 8 zostały 
przeniesione do nowego lokalu. Po- 
święcenie nowego lokalu odbyło się 
w dniu 6 b. m. przez biskupa Mi- 
chalkiewicza, przy obecności zastępcy 
Delegata Rządu p. Malinowskiego, 
Kuratora Okręgu Szkolnego p. Ry- 
niewicza i nauczycielstwa szkół pow- 
szechnych, przytem szkoły № 21 
Ne 8 zostały złączone w Jedną ca- 
łość. (zd) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Najbliższe terminy podat- 
kowe. Ministerstwo Skarbu przypo* 
mina płatnikom, że w grudoiu r. b. 
przypadają do rozpłzty nestępujące 
ważniejsze podatki bezpośrednie: : 

1) w dniu dzisiejszym druga rata 
podatku przemysłowego od obłotu 
za l-sze półrocze 1925r. w wysokaś- 
ci jednej trzeciej części sumy, wy-4 
mienionego podatku. 

2) do 15:go grudnia miesięczne 
wpłaty podatku przemysłowego od 
obrotu osiągniętego w poprzedniem 
miesiącu. 

3) do 15-go grudnia reszta podat- 
ku dochodowego za rok 1925. 

4) podatek dochodowy od uposa- 
żeń służbowych, emerytar i wyna- 
grodzeń za najemną pracę w ciągu 
7 miu dni, licząc od dnia dokonania 
potrącenia podatku. 

Wszystko to oprócz tych podat- 
ków, na które płatnicy otrzymali już 
nakazy z terminem płatności na gru- 
dzień r. b. (I.). 

— W sprawie podatku mająt- 
kowego. Wobec częstych błędów i 
pomyłek zawartych w sporządzonych 
przez zarządy gminne spisów płatni- 
ków podatku majątkowego, wykazów 
obejmujących posiadłości gruntowe 

nie było powitania 

  danej gminy oraz wskutek mylnego 

ze 2 

TOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wiino, Wileńska 28. 

LECZNICA LITEWSKIEGO S 
w przychodri przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1-2; kobiece 11—12 

KUBEŁ 

wypsłnieńia zeznań o wymienionym 

podatku majątkowym, w imieniu płat 
ników tegoż podatku, Ministerstwo 

Skarbu przedłuża wymienionym płat- 

nikom 30 sto dniowy termin do wzno* 

wienia odwołań oznaczonych w na- 

kazach płatniczych na podatek! ma- 

jątkowy do końca b. m. () 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Z Wil. T wa Art. Plastykėw. 
Dnia 8-go grudnia b. r. odbyło się 
doroczne wzlne zebranie Wileńsk. 
T-wa Frtystów Plastyków na którem 
omówiono sprawę wystaw T-wa w 
Warszawie i Pradze oraz obrano no- 
wy Zarząd na rok 1926 w skład któ- 
rego weszli Ludomir Ślendziński — 
jako prezes, Marjan Kulesza vice pre- 

zes, Michał Rouba sekretarz, Piotr 
Hermanówicz — skarbnik i Bronisław 
Jamontt — bibljotekarz. 

u BIAŁORUSINÓW. 

— 10-lecie szkolnictwa biało: , 
ruskiego. Wobec tego, że na dzień 
13 listopada b. r. przypadzło 10'le- 

bezrobotnych na ewidencji Urzędu 
2666, uprawnionych bezrobotnych ro- 
botników do pobierania zasiłków z 
Funduszu Bezrobocia 386 (1.). 

RÓŻNE; 

— Cegiełki inwalidzkie. W dłu- 
gim szeregu imprez, przy których po- 

mocy Związek lawalidów Wojskowych 
zamierza uskutecznić swój projekt 
wzniesienia w Stolicy Rzeczypospoli- 
tej wielkiego „Domu Inwalidów", nej- 
poważniejsze miejsce zajmie niewąt- 
pliwie sprzedaż publiczna „cegiełek* 
jedno-złotowych. 

„Cegielki" te w postaci niewiel- 
kiej karty podłużnej z odpowiędnim 
napisem litografowanym, na tle Białe- 
go Orła po stronie prawej i widoku 
projektowanej budowli — na stronie 
lewej —sprzedawane są imiennie, na- 
bycie bowiem chociażby tylko jed- 
nej „cegiełki* daje prawo do umiesz- 
czenia nazwiska nabywcy w Złotej 
Księdze Fundatorów „Domu Inwali- 
dów”. Z tego powodu też każda „ce- 
giełka” opatrzona jest numerem ko-   cie legalnej szkoły białoruskiej (Pierw- 

sza białor. szkółka ludowa powstała 
w Wilnie 13—X1—1915 r. za czasów 
okupacji niemieckiej). — Białor. Cen- 
tralaa Rada Szkolna (Organ Wyko- 
nawczy T-stwa Białor. Szkoły w Wil- 
nie) postanowiła uczcić uroczystym 
obchodem tę ważną dia Bialorusi- 
nów rocznicę, poleciwszy w tym ce 
lu swemu Prezydjuńm skomunikowa- 
nie się co do planu i daty obchodu 
z Dyrekcją Wil. Gimnazjum  Białor. i 
Zwrócono się również — zgodnie z 
powziętą uchwałą — do Towarzystwa 
Białor. Szkoły, białor. gimnazjów i 
szkół początkowych na prowincji, 
oraz zakordonowych, — z propozycją 
przyjęcia udziału w uroczystości, a 
to przez zorganizowania analogicz- 

nych obchodów u siebie. Tymczasem 
mamy wiadomości o takim obcho- 
dzie tylko z Nowogródka. Obchóa w 
Wilnie narazie nie doszedł do skut- 
ku. Prasa białoruska w Wilnie uczci- 
ła rocznicę okolicznościowymi arty- 
kułemi. (—n). 

— Pomoc gimna:j:m biało: 
ruskim. Celem przyjścia z pomocą, 
znajdującym się na prowincji gim: 
nazjom białor., — Centralna Białor. 
Rada Szkolna w Wilnie postanowiła | 
wypożyczać na pewien czas pomie- 
nionym zakładom, rozmaite książki z 
wielkiej, obficie zaopztrzonej bibljo-, 
teki Wil. Gimnazjum Białor., ponie- 
waż białor. gimnazja prowincjonalne 
lub całkiem są pozbawione bibljotek, | 
lub też posiadają o tyle szczupłe 
księgozbiory, że nie mogą one za; 
dowolić potrzeb młodzierzy Szkol- 
nej. (—n.). i 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Stan bezrobotnych. W ostat- 
nim tygodaiu t. j. od dn. 30 ub. in 
do dnia 5 b. m. włącznie, na | 
cji Państwowego Urzędu Pośrednict: | 
wa Pracy znajdowało się 3910 ro- 
botników bezrobotnych, z poprzed: | 
niego tygodnia pozostało 3710 osób. ; 
Wysłano kandydatów do pracy 22, z 
czego zostało umieszczono 3, pozo* 
stało wolnych miejsc 21, pozostało 
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"me. Dn. 7 bm. o 

lejnym. 
Publiczna sprzedaż „cegiełek” roz- 

poczyna się w dniu 1 grudnia r. b. 
równocześnie na całym obszarze Rze- 
czypospolitej; słusznem jest bowiem, 
aby do budowy tego gmachu, mają- 
cego służyć celom ogólno-krajowym 
przyczyniło się bodaj skromnemi bo- 
daj ofiarami społeczeństwo całego 
Państwa, bez względu na dzielnice, 
wyznanie i narodowość. 

Sprzedaż „cegielek" na Dom In- 
walidów odbywa się za pošrednic- 
twem wszelkiego rodzaju instytucji, 
organizacji, zakładów przemysłowych 
i handlowych, koiportarzu ulicznego, 
a także Administracji wszystkich dzien- 
ników i wydawnictw perjodycznych 
w Polsce. 

— Potrzebny kapelm strz do 
Zbaraża. Do Państwowego Urzędu 
Pośrednictwa Pracy wpłynęło zapo- 
trzebowanie na kapelmistrza do pro: 
wadzenia nauki na instrumentach dę: 
tych w gimnazjum w Zoarażu. (I) 

— Nalepki noworoczre na 
walkę z chorobami dzieci. W naj- 
bliższych dniach b. m. rozpocznie 
się w urzędach pocztowych na ca: 
łym terenie Państwa sprzedaż wyda: 
nych przez Polsko-Amerykański Ko- 
mitet pomocy dzieciom „Nalepek 
noworocznych *. 

Będą to znaczki 10.cio groszowe, 
które w okresie świątecznym dodat- 
kowo naklejane będą na listy i ra- 
chunki. 

Wymieniona akcja ma na celu 
zebranie funduszów na prowadzenie 
dalszej walki z jaglicą. (I). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Grubszy połów. Dn. 7 b. m. o g. 
20 m. 30 przez st. przod. Pcla Edwarda па 
dworcu kol. Wiino zostali zatrzymani z bi- 
bułą komunistyczną Fndruszewicz Stefan, 
zam. we wsi Rakowo gm. Krewo i Walko 
Marje, zam. przy ul Subocz 41. Przy And 
ruszewiczu znaleziono 246 egz. druków 
komunistycznych różnej treści -w języku 

  

i polskim. 
— Samobójstwo w ubikacji ogól- 

8 w ubikacji ogólnej 
@. nr. 80 przy ul. Žaižecžko) powiesił się 

oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

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

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Is dėlė Ei ži GE Se Sk So Ee Se Be EPA Se Ak Ee Ee Ge Ee Ee ES ' Wezwanie do składania ofert. 

MR CZAS NAJWYŻSZY DAWAĆ 

Ogłoszenia Świąteczne! 
Ogłoszenia tyłko umieje'nie 
wydawnictwach umieszczone 

"Biuro Reklamowe 
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znajduje się w Mr. 273 z 
Polskiego. Warunki są do przejrzenia w 
działu. 

Tadaors ® hwiasm współyłaiciajaii ddnet Patormotey. 

Kwatermistrzowstwo 19 p. a.p. w N.-Wi- 
lejce rozpisuje nieogr. przetarg publ. na do- 
stewę arend. od dn. 1.1. — 30 VI.1926, niżej 
podanych artykułów: 

LL EMS KI 

Edmund Kruszyński bez stałego miejsca 
zamieszkania. Zwłoki desperata odwieziono 
do kostnicy szpitala św. Jakóba. 

— Nafta środkiem samobójczym. 
Dn. 7 bm. o д. 21 na dwercu osob. Wilno, 
Siniewicz Aleksandra w celu samobójczym, 
wypiła większą ilość nafty. Desperatkę od- 
wieziono do pogotowia ratunkowego. 

— Ujęcie „słodkiego” przemytni- 
ka. Dn. 8 bm. o g 16 post. sł. śl. V kom. 
Kwietkowski Kazimierz oraz post. tegoż 
kom Wojcicki Klemens w mieszkaniu Gel- 
fund Chany, przy ul. Kijowskiej 11, zatrzy” 
mall z5 kl. sacharyny przemyconej przez 
Galińskiego Józefa, (Rydza-Śmigłego 17), 
Przemytnika osadzono w areszcie, 

—Za dużo napaiiii. Dn. 7 b.m. o 9. 
11 m. 50 z powodu nadmiernego napalenia 
w piecu wybuchł pożar w więzieniu śled- 
czym przy ul. Tadeusza Kościuszki 10. O 
g. 12 m. 40 pożar został ugaszony przez 
straż ogniową. Strety narazie nie określone. 
Wypadków z iudźmi nie było. 

— Ktoś sądził że tam najbez- 
pieczniej. Dn. 7 b. m. o g.9 m, 30 p. 
Szubis Janina, (Cedrowa 7), znalazła w ka- 
tedrze niemowię plci żeńskiej w wieku 
około 4 miesięcy. Podrzutka przesłano do 
domu Dzieciątka Jezus. 

— Dziecko w bramie. Dn. 7 b. m. 
o g. 19 m. 15 Józefa Mamek dostarczyła 
do komisarjatu podrzutka płci męskiej w 
wieku 2 lata i 3 mies. znalezione w wejściu 
frontowym w d. nr. 10 przy ul. Slerakow- 
skiego. Dziecko odesłano do przytułku 
Dzieciątka Jezus. ' 

— Kradzieże. Dn. 8 bm. o g 10 m. 
30 Zofer Roza, zam. | Jatkowa 4 zameldo- 
wała o usiłowaniu kradzieży bielizny na 
sumę 50 zł. przez Jankielowa Borucha, żam. 
tamże. 

— Dn. 8 b. m. między g. J0 a 11 za 
pomocą dobrania klucza do walizki skra- 
dziono Antoniemu  Zebrowskiemu, zam. 

„Słoneczna 6. dwieście kwitów na prawo 

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

pobrania pieniędzy za sprzedane obrazy 
na raty, na ogólna вште 3000 zł. O kra- 
dzież oskarżeni Zebrowski Jan | Franci- 
szek, zostali ujęci wraz 1 skradzionymi 
kwitami. 

Dn. 9 b. m. w nocy ze skiepu przy ul. 
Szawelskiej 8, należącego do  Melcen 
Chaskla niewiadomi sprawcy po odsunięciu 
Sztaby skradli 25 półbecz. śledzi wart. 
2700 zł. i i 

Na prowincji. i 

— Pożar w fryzjerni. Dn. 4 b. m. 
o g. 28 m. 30 wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem wybuchł pożar we 
fryzjerni, przy ul. Kolejowej 1 w Swlęcia- 
pk Pożar w zarodku stłumiono. Straty 

$0 zł. - 
— Tragiczny skutek „nieporozu- 

wienia” z zięciem. 3 bm. zmarł Niemiro 
Szymon, lat 55, zam. we wsi Sosnowiec, gm. 
Grodeckiej. Śmierć nastąpiła w kilka godzin 
po bójce z zięciem wymienionego, Zienko 
Mikołajem. 

— Hola! Dokąd panowie!l? 3 bm. 
poster. P, P. w Dołhinowie około wsi Ka- 
mionka, zaaresztowal 4 osoby, usiłujących 
przekroczyć granicę | uchylających się od 
służby wojskowej. Są to mieszkańcy wsi 
Sterzynki, gm. Miadziolskiej, pow. Duniło- 
wickiego. Nazwisk jeszcze nieustalono. 

— Żyło czy nie było? 3 bm. poste 
runek P. P. w Mikołajewie został powiaco- 
miony, że w maj. Blyska, gm. Mikołajewsv., 
w chłewie Misiuty Dymitra znaleziono zwło- 
ki noworodka. Przed przybyciem policji 
zwłoki ukryto w niewiadomem miejscu. 

— €lągie bandyci, czyli niemiła 
przygoda p. Kacowicza. 4 bm. na dro- 
dze między wsią Małe a Wielkie Kołagi, gm. 
Budsławskiej, na przejeżdżejącego kupca, 
Kacówicza Chaima, mieszk. Budsławia, na- 
padło 3 uzbrojon. osobników, którzy odpro- 
wadzili K. do lasu ! zrabowali mu ubranie 
15 zł, wzamian oddali mu stary kożuch i 
podartą czapkę, każąc mu jechać w stronę 
wsi Kuty. K. udał się niezwłocznie do Bud- 
sławia, gdzie o powyższem zanieldował. (I) 

Or. B Qlsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

W iecznicy Litewskiej (Wileńska 28) | 

    

od godz. 1—3 po poł. t 

  

Jak żyć? 
Nadeślij charaxter pisma | 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna- 

Ne 281 (433) 2 

Z sądów. 
Za nadużycie podatkowe. 

W ostataich dnizch Sąd Pokoju w Wil- 
nie rozpatrywał sprawę M. Milejkowskiego, 
właściciela cegielni pod Wilnem, oskarżo- 
nego o ukrycie przed organami podatko- 

wymi obrotu za 1924 rok. 
Władze skarbowe nadużycie to w porę 

ujawniły i sprawę przekazały Sądowi. 
Po krótkiej rozprawie, w której wina 

została oskarżonemu całkowicie udowou- 
niona, Sąd ferował wyrok, skazujący Milej- 

kowskiego na karę grzywny w kwocie złot. 
2000 z zamiarą na 6 miesięcy aresztu I za- 

płacenie kosztow sądowych. 
Z remienia władz skarbowych oskarżał 

inspektor podatkowy, p. Kuncewicz, zaś o- 
bronę wnosił mec. Engel. 

Przestępstwo takie godne jest zewszech 
, miar potępienia, szczególnie w czasach dzi- 
siejszych, kiedy Skarb Państwa walczy z 
wielu trudnościami. Tacy obywatele nietylko 
podkopywują autorytet władz lecz także na- 
rażają Państwo na poważne straty. Walka 
z niesumiennością podatkową własnych oby- 
wateli jest trudną, lecz konieczną. 

Wyrok należy pod każdym względem 
powitać, jak dodatni objaw, udowadniający, 
iż działania na szkcdę Skarbu nie uchodzą 
bezkarnie. (I) 

        

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś przed- 
RE Eat ka 3 

— #› а orane amer: . w 
niedzielę ia ių o g. 12 m. 30 db. 
dzie się w Teatrze Polskim 2 gi poranek 
kameralny w wykonaniu kwartetu Im. Et. 
Moniuszki. Udział biorą: W. Halka-Ledo- 
chowska, St. Bajsztejn, M. Salnicki, Fr. 
Tchórz | H. Szyrmo-Kulicka. 

W programie R. Statkowski — kwartet 
smyczkowy op. 10 i Z. Noskowski—kwartet 
fortepjanowy op. 8. Ceny miejsc najniższe. 

      

  

Rozmaiłości. 
Dawniejsza prostota, 

Sto lat temu, dn. 8-go listopada 1825 r. 
mieszkańcy Wejmaru obchodzili rocznicę 
pięćdziesięcioietniego pobytu Goethego w 
mieście, 

Ceremonja ta, jak wynika z opisu jed 
nego ze świadków, wyglądała bardzo 
skromnie | patrjarchalnie. Poeta, którego 
autor oplsu nezywa „Herr Goethe", spo- 
czywał jeszcze o $ej rano w łóżku, gdy 
uprzedzono go o zjawleniu słę deputacji, 
oczekującej solenizanta w salonie, 

Goethe ubrał się pośpiesznie I wyszedł 
do gości. Panie wręczyły mu z należną re- 
werencją robótki akolicznościowe, własno- 
ręcznie przygotowane, poczem odśpiewano 
kantstę skomponowaną ad hoc przez p. 
Eberweina. Wreszcie deputacja mieszczan 
wejmarskich cfiarowała „panu Goethemu* 
dyplom honorowego obywatela m Wejmaru, 

Dzisiaj podobna prostota i patrjarchal: 
ność wydałyby się niestosowne. (w) 

        

Giełda warszawska 

z d. 9—XII 25 r. * Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,90 8,92 8.88 
Holandja _ 357,70 358,58 356 82 
Londyn 43, 0 43,31 43,09 
Nowy York 8,90— 8,92 888 
Paryż  83,50— 38,58 33,42 
Praga 26,87 1643 26,31 
Szwajcarja 171,80 172,28 171,37 
Poż. dolar.  69— — (w zł. 545.10—) 
Poż. kolej. 85—80—85 
5 proc. pož. konwers. 48,50 
80/0 proc. Pož. konwers. 77—78 
41/30/0 |sty z. T.Kred. Z. przed, 17,50—17,00 
5% listy z. warsz. przedw. 16,95—16,75 
50/0 warsz. przedwoj. 13,50 

YEAR K O T ESI DO TO ZDRADA 

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

Całego 

Reymonta _eroms kiego 
przeczytać możesz za 

2 zł. mies. 

Wypożyczalnia Książek 
Zawalna 1. Czynna od 11—6. 

OGŁOSZENIE. 

cym korzyści. 

Z ogłoszoriami należy zwracać się bezwarunkowo 
do ludzi fachowych w tym zawodzie 

Wiino, Garbarska 1: 

pod kierownictwem sił wykwalifikowanych 

Poleca swoje usługi 

Warunki bardzo dogodne. 

GREGM EE BERGL BERGER ZOBPEG ZE GEGGERG PRZO BR EO R BACK 

Przetarg na objekty wodne. 
Dnia 18 grudnia o godzinie 10 rano. w lokalu 

Wydziału Rolnictwa | Weterynarji Urzędu Delegata 
Rządu (Wilno, plac Marji Magdaleny Nr 2 pokój Nr. 27) 
odbędzie się przetarg na dzierżawę objektów wodnych. 

Szczegółowy wykaz wydzierżawianych objektów 
nia 24.X1 b. r. Monitora 
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Miesa woł., wieprz. i baraniego razem 
około 3000 kg., słoniny — 600 kg., ziemnia- 
ków— 6000 kg., kapusty — 2200 kg., jarzyny 
św.—2400 kg., jarzyny tw. — 1500 kg., mąki 
pszennej—500 kg. i odpowiednią ilość przy- 
praw— miesięcznie. 

Oferty z załącznikami w myśl 0—10.22.— 
i wadjum winny wpłynąć do Kwat. do dn. 
b. m. godz. 10, w którym to rerminie odbę- 
dzie się rozprawa ofertowa. 

Kwet. zastrzega sobie w zupełności pra- 
wo oceny i wyboru przedłożonych ofert. 

Bliższych informacji udziela Kwat. w 

ułożone i w odpowiednich 
mogą przynieść ogłaszają- 36
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dl. Grabowskicgo 
Tel. 82. 

godz. urzędowych. 

Kwatermistrz 19 p.a.p. 
L. dz. 6677/25. 

Wykonanie solidne. 

   

   
   

ZGUBIKEĆ 
dowód Osobisty, ke, ras kę, lub 

inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim 

  

UWAGA! UWĄGAI 
Zdrowe domowe obiady na maśle z 3-ch dań 
1szł. od g. 12—6 po poł. oraz kolacje wydają: 

Wileńska 14 (przy cukierni), 
Mickiewicza 30 (przy cukierni). 

     

  

lokalu Wy-     

czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokóły, ode 
w, podziękowania nej 
wybitatejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grefelog.  Szyller Śzkol- 

nik, Piękna 25-34. 

  

Inteligentna 
wdowa z 4-ro letnim syn- 
kiem poszukuje pracy. 
Zma się na gospodarstwie 
| gotowaniu. Może ró- 
wnież zająć się wycho 
waniem młodszych dzieci 
Oferty do administracji 

pisma dia „M. L.“ 

Polska Orakarala 
lakładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

ul. Żeligowskiego I. 

  

Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 

nych, Firmy „POL BUT" ponieważ 
takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 
ceny są bardzo przystępne. Kupując 

obuwie firmy „POL-BUT" każdy 

zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 
obuwie tylko gwarantowane. 

Ul. Bonifraterska 10, tel. 496. 

"LLLL LL LL LL LSS 

Tymczasowe , Rutynowana 
zaświedeżenie Ni. 1613, Jaczycielka 
wydane w roku 1924 przez 
P. Kom. Rządu na m. 
Wilno na imię Sergjusza 
1 Zofji małżonków Agosz- į 
kowych, jako skradzione | Studentka uniwersytetu 

unieważnia się. udziela lekcji i korepety- 

> cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 

cokrejowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Mońlt- | 

  

| Stenografji 
wyucza wszystkich bez 
płatnie, listownie: Insty- 
tut Stenograficzny, War- 
szawa, Mokotowska Nr 39   REZKPYGZERTERWRRTABKO CAO szki Ne 8 m. 4. 

Druk, „Lux“, Żeligowskiego 1, 
OŁ O Ais


