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Należność pocztowa oplacona rycza item 
  

Rok III. Nr. 293 (741) Wilno, Niedziela 19 grudnia 1926 r. "Cena 20 groszy. | 
  

KURJ 
"_ CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do d 
"9 kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), / j | ł ю a 

miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio lamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

      

Wilno. dnia 18 grudnia 1926 r. 

Wiadomości z Litwy zdają się 

wskazywać, “že rząd, powstały z 

przewrotu, opanował już w pew- 

nej mierze sytuację w Kraju. 

Wiadomości o  „zalegalizowa- 

niu* przewrotu przez prezydenta 
Griniusa brzmią nieprawdopodob- 

nie i przeznaczone są zapewne do 

fabrykacji wrażenia zagranicą, że 

„wsio obstoit błagopołuczno”. 

„ Qiile się zdaje, istnieją jeszcze 

ośrodki oporu dawnej władzy, któ- 
re jednak nie są zdolne do ener- 

gicznego przeciwdziałania. Wobec 

tego dalszy bieg wypadków tą czy 

inną drogą doprowadzi zapewne 

do utrwalenia się nowej władzy. 

Skądże doszło do przewrotu? 

Jest jeszcze nieco za wcześnie na 

drobiazgową analizę jego przyczyn. 

Narazie musimy poprzestać na 

dość ogólnikowem ich ujęciu. Prze- 

dewszystkiem więc fatalna sytuacja 

gospodarcza, matka wszelkich prze- 

wrotów politycznych doby obecnej. 

Nie pamiętany od wielu lat nieu- 

rodzaj na Litwie, w związku z tem 

pogorszenie bilansu handlowego 

sprawiały, że życie gospodarcze we 

wszelkich dziedzinach malowało się 

w barwach coraz czarniejszych. 

Objektywne warunki zewnętrzne 

były więc bodźcem do depopula- 

ryzacji rządu. 

Z drugiej strony czynniki pra- 

_wicowe wykorzystywały swe wpły- 

wy w wojsku, które było w dużej 

mierze ich dziełem, ich emanacją 

(inaczej niż u nas!). 

Sprawcy przewrotu operowali 

hasłami antypolskiemi. Trafiły one 

na grunt podatny, przygotowany 

przez wieloletnią nieprzytomną agi- 

tacją, prowadzoną wśród mas prze- 

dewszystkiem przez Chrześcjanską 

Demokrację. Zarzut „polonofilstwa”, 

stawiany  poprzedniemu rządowi 

był w oczach opinji publicznej po- 

ważnym argumentem _ przeciwko 

niemu. 

Tak przedstawia się w ogólnych 

zarysach podłoże przewrotu. Za- 

machu czekano od kilku tygodni. 

Rząd postawiony pomiędzy mło- 

tem zubożenia gospodarczego a 

kowadłem niepopularności w razie 

porozumienia z Polską nie mógł 

zdecydować się na szukanie ratun- 

ku przed trudnościami gospodar- 

czemi w Warszawie. Pociągnęłyby 

one za sobą zmianę polityki za 

granicznej. 

O tem jednak odważyły się 

mówić głośno tylko najświatlejsze 

jednostki, jak vice - marszałex Kaj- 

rys, którego pojednawcze wobec 

Polski wystąpienie spotkało się 

niemal natychmiast z odpowiedzią 

w postaci zamachu Plechawicziusa. 

Nowy rząd ma w dziedzinie 

polityki zagranicznej fizjognomię b. 

wyraźną. Stanowiąc sojusz nacjona- 

listów (tautininków) z Chrześcijań- 

ską Demokracją i zbiiżonemi do 

niej grupami, ostrzem swem zwra- 

ca się zdecydowanie przeciwko 

Polsce. Gabinet W aldemarasa szu- 

kać będzie protektorów przedew- 

szystkiem w Niemczech, które 

wzamian za pomoc ekonomiczno- 
finansową wystawią niewątpliwie 

słony rachunek w dziedzinie po- 

lityki zewnętrznej. Świadectwem 

wzajemnych sympatji Niemieci no- 

wych władców Litwy jest obecna 

akcja propagandowa niemiecka, 

zmierzająca do wykazania, że sytu- 

  

acja nowego rządu jest już mocna i że 

żadne już trudności zewnętrzne mu 

nie grożą. Niemcy, jak wiadomo, 

są pośrednikami pomiędzy całym 

Zachodem, a krajami Europy 

Wschodniej, w których mówi się 
językami, tak mało znanemi w kra- 

jach romańskich i anglosaskich. 

Nie dziwić się, że i Francja idzie 

na lep propagandy litewsko-nie- 

mieckiej. Depesza z Paryża dono- 

si, że „Matin* widzi w nowym 

rządzie zapowiedź zwrotu przeciw- 

ko Rosji Sowieckiej. 
Front antybolszewicki był rze- 

czywiście b. silnie podkreślony we 

wszystkich informacjach  litewsko- 
niemieckich o zamiarach nowego 
rządu. W istocie jednak wiadomoś- 

ci tego rodzaju przeznaczone są na 

eksport, w czem, niestety na Za- 

chodzie najzupełniej się nie orjen- 

tują. Deklaracje antybolszewickie 

nie powinny nas złudzić i, naod- 

wrót, muszą nas skłonić do stania 

na straży przed mydleniem Oczu 

opinji europejskiej. Nie odsunięcie 

się od Rosji lecz zbliżenie z Niem- 

cami i szczucie przeciwko Polsce, 

jako najlepszy oręż w walce o po- 

pularność w kraju stanowią wy- 

tyczne polityki zagranicznej no- 
wych władców. 

Zarówno pod kątem widzenia 

rozwoju stosunków  polsko-litew- 

skich, jak i przyszłości polaków w 

Kowieńszczyźnie,. przewrót dokona- 

ny w nocy z czwartku na piątek 

jest zjawiskiem, godzącem w nasze 

żywotne interesy. 

* х * 

Ostatnie wiadomości mówią o 

ucieczce dwóch wybitnych człon- 

ków rządu, gen. Papeczkisa i min. 

Pożeły, którzy mieli stanąć nacze- 
le ruchu wymierzonego przeciwko 

nowym władcom, mając za sobą 

część wojska oraz robotników. 

A zatem batalja jeszcze nie ro- 

zegrana. Dni najbliższe mogą przy- 

nieść wiele niespodzianek. Tok wy- 
padków śledzić będziemy bez cie- 
nia niechęci do ciężko doświadczo- 

nego narodu litewskiego, pamięta- 

jąc jednocześnie o tem, że walka 

między dwoma obozami politycz- 

nemi w państwie litewskim zazębia 

się o zagadnieniepomyślnej przyszło- 

ści Ziem Północno - Wschodnich 

Rzeczypospolitej. w. 

SBRERERNEREKER 
KSIĄŻKA ** 

jest najodpowiedniejszym i najtańszym 

PODARKIEK GWIAZDKOWYM 
a znajdziesz ją w wielkim wyborze 

w Księgarni 

Gobethnera i Volita i SK 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. 
Na źądanie książki do przejrzenia. 

NUTY. Tel. 624. 

DECEDEWZECZZE 
Łaźnie i Wanny „łygiena 

ul. Niemecka 6. 

OTWARTE CODZIENNIE. — 3104 

  

KOMUNIKAT 
— Zebranie Wojewódzkiego Koła 

Partji Pracy. Dziś o godz. 5-tej p. poł. 

w lokalu Sekretarjatu Partji Pracy na 
ziemie Wschodnie — ul. Wileńska 26 
m. 1 — odbędzie się ogólne zebranie 
członków Wojewódzkiego Koła Partji 

Pracy. 

ER WILEŃSKI 
Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

  

Ostatnie wiadomości: 

Sytuacja zaostrza się. 

Opozycja przeciw zamachowi organi- 
zuje się. 

BERLIN, 18.XII (Pat.) „Vossische Ztg* donosi z Rygi, że pod- 
czas, gdy w samym Kownie nowy rząd zupełnie opanował sytuację, 
na prowincji położenie, jest dotychczas niewyjaśnione. Caly szereg 
garnizonów i pułków nie opowiedział się dotychczas za nowym 
rządem. W Marjampolu koncentrują się sfery, które pozostały wierne 
dawnemu rządowi. Bawią tam byli ministrowie spraw wewnętrznych 
i spraw wojskowych, którym ubiegiej nocy udało się zbiec z Kowna. 
Wokoła Marjampola gromadzą się pułki, oddane dawnemu rządowi. 
Dziś o nocy rozeszły się w Kownie pogłoski, iż silne oddziały 
wojskowe maszerują na stolicę Litwy. Wśród ludności cywilnej pa- 
nuje ogromne zaniepokojenie. 

Skład nowego gabinetu kowieńskiego. 
RYGA. 18.XII. (Pat). (Łotewska Agencja Telegraficzna). 

W nocy 18 b. m. sformowany został nowy gabinet litew- 
ski z prof. Waldemarasem na czele. Wojskowi przywódcy 
ruchu zwrócili się do Smetony z propozycją objęcia preze- 
sury gabinetu, jednakże ten odmówił przyjęcia misji. Skład 
gabinetu jest następujący: 

Premjer i minister spraw zagranicznych Waldemaras 
(zw. narod.). * 

Minister finansów—Karwelis (ChD). 
Sprawy wewnętrzne—pułk. Mustejkis (ChD). 
Oświata—Birkas (ChD). | 
Sprawy wojskowe— pułk. Merkis (przedstaw. stron. roln.). 
Rolnictwo— Aleksa (przedstawiciel stron. roln.). 
Komunikacji — Jankiewiczius (przedstaw. stron. roln.). 
Sprawiedliwość—Szylingas (przedstaw. stron. roln.). 
Kontrola państwowa—Milczius (Fed. Pracy). 
W ten sposób w skład nowego rządu wchodzą przed- 

stawiciele wszystkich odcieni chrześcijańskiej demokracji i 
Tautininku Sajunga w osobie Waldemarasa. 

Prezydent republiki Grinius przewrót uznał, jednakże 
jak komunikują z kół poinformowanych w najbliższym cza-, 
sie ma się zrzec swego stanowiska na korzyść Smetony. 

* * 
* 

W nowym rządzie jedynie Waldemaras i Szyling są osobistościami 
wybitniejszemi. Reszta to miernoty jakkolwiek zasiadające już na stol- 

cach ministerjalnych za czasów rządów reakcji. Do nich należą Karwe- 
lis, Birkas jak i Merkis. 

Przez radjo działając na uspokojenie zagranicy nowy rząd rozte- 

legrafował wiadomości o tem, że gabinet Slażewicza podał się do dymi- 

sji, że prezydent Grynius zatwierdził skład gabinetu Waldamarasa. Wia- 

domości te należy uważać za przesilenie sytuacji i pewnego rodzaju 

szantaż dla uspokojenia granicy. Trudno bowiem przypuścić, znając 
niezłomny charakter Gryniusa by tak łatwo pod wpływem presji ustąpił. 

Zresztą zdają utwierdzać w tem przypuszczeniu i wiadomości ostat- 
nie o organizowaniu oporu przez zbiegłych z aresztu ministrów spraw 

wewnętrznych Pożełły i wojny Papecznisa. Akcja oporu organizować 

się ma w Marjampolu. Red. 
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Bielizna! Galanterja! 

Na Gwiazdkę! 
Wielki Wybór Nowości: 

POLECA: 

Jan Wokulski i S-ka 
ul. Wielka 9, tel. 182. 

W niedzielę 19. XII. b. r. magazyn otwarty od g. 1—6 wiecz. 
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Šniegowce! Obuwie! 
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TEATR REW JI | Inauguracyjne otwarcie 

NARADI! э 8 
G ul. Dąbrowskiego 5. 
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teatru w sobotę 25 b. m. 

Hallo! Puszczamy się 
Wielka rewja w 2 częściach, 15 obrazach. 

Bliższe szczegóły w afiszach. 

  

lomu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 1zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

nekrologi—25'% zniżki, dla poszukujących pracy—500 zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% diożej, Osł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i za- 

  

  

ENowy i dawny szef sztabu. 
WILNO, i8.XII. Przez radio nadeszła do Wilna wiadomość z Ko- 

wna, że szefem sztabu generalnego z ramienia zamachowców mianowany 
został pułk. Skorupskis. Były szef sztabu generalnego ppułk. Szkirpa, 
który po przewrocie zbiegł w niewiadoniym kierunku, został obecnie 
aresztowany wraz z szeregiem wyższych oficerów. 

Wśród ludności litewskiej na pograniczu polskiem daje się zauwa- 
żyć depresja. Szaulisi w pasie pogranicznym zajęli stanowisko wycze- 

kujące. Litewska straż pograniczna została wzmocniona jedynie przez 
policjantów. Żadnego ruchu na pograniczu nie zauważono. 

Sytuacja nadal niejasna. 
Tutejsze czynniki poinformowane komunikują, że sytuacja w nie- 

których miastach prowincjonalnych litewskich, jak Marjampol, « Wiłko- 
mierz i Poniewież dotychczas nie jest wyjaśniona. Niektóre oddziały 
wojskowe opowiadają się nadal za dawnym rządem. Szawle są po stro- 
nie nowego rządu. Prezydent Republiki Grinius miał oświadczyć, że 
zgodzi się z nowym stanem rzeczy dopiero po uprawomocnieniu go 
przez sejm. Naczelny wódz wojsk litewskich Żukowski przyłączył się do 
zamachowców. 

(Dalszy ciąg depesz na stronie” 2). 

Wil. Dom Tow.-Przemysłowy”. 

Brsca JĄBŁKOWSCY. 
Tel. 733. Mickiewicza 18. Tek "TRZ 

NA GWIAZDKĘ: 
w wielkim wyborze wykwintne i praktyczne 

podarki we wszystkich działach magazynu. 

Kupony po cenach zniżonych. 
ZE 3086 

10%% od sprzedaży niedzielnej przeznaczamy 
na wpisy dla niezamożnych uczniów Gimn. 

Zygmunta Augusta. 
W niedzielę magazyn otwarty od godz. 1-ej do 6-ej. 

  

  

  

Niżej podpisane Banki zawiadamiają, iż, 

począwszy od dnia 2-go stycznia 1927 roku, 
wszystkie weksle, wrazie niewykupienia w ter- 
minie ich płatności, 

tegoż dnia o godzinie Ziej po południu | 
będą posyłane do rejenta. 

I. bank Handlowy w Warszawie, Oddział w. Wilnie. 
L. Bank Towarzystw Spółdzielczych, Oddział w Wilnie. 
3 Bank Źwiążku Spółek Zarobkowych, Oddział Wileński, | 
i. Wileński Prywatny Bank Handlowy w. Kinie, 

Na nadchodzące święta polecamy 

PIW A: JASNE, CIEMNE, 
© DUBELTOWE 

T-wa Akc. browaru »» S ZOPE М “ w wilnie 
Telef. 544. Telef. 672. 3103 E“ 
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Polski Skład Apteczny Perfumerji i Kosmetyki Eug. Kudrewicza i S-ka 

Wilno, ul. Mickiewicza 26. › ` 
Poleca na gwiazdkę w wielkim wyborze najlepszych firm krajo- 
wych i zagranicznych perfumy, puder, bombonierki, mydła, 
maszynki Gilette j t. p., jak również perfumy na wagę: Coti, 

Gerlain, Roger, Galle i inne. 3058 |   
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ZAKOPANE 
pensjonat „ZAKĄTEK“, ul. Chram- 

cówki, gruntownie odnowiony, pod 

nowym zarządem, otwarty cały rok. 

Ceny umiarkowane. 303-32 
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(Dalszy ciąg depesz). 

Sytuacja bez zmian. 
RYGA, 18.XI1 (Pat). Według ostatnich wiadomości z Kłajpedy w 

położeniu na Litwie nie zaszły żadne szczególne zmiany. 
Granica z Niemcami jest jeszcze zamknięta. Komunikacja odbywa 

się jedynie przez pograniczne punkty kontroli celnej. 
Stan wojenny proklamowany wczoraj na terytorjum całej Litwy 

został w dniu dzisiejszym wprowadzony i w. Kłajpedzie. 
Aresztowany wczoraj gubernator Kłajpedy Kraus został dziś zwol- 

niony, natomiast przedstawiciel Dyrektorjatu dotychczas znajduje się 
pod aresztem. 

Co mówi Waldemaras? 

RYGA, 18.XII (Pat). Nowy premjer litewski prof. Woldemaras 
miał wywiad z przedstawicielami prasy, w którym między innemi oświad- 
czył, że w najbliższej przyszłości nie należy oczekiwać żadnych zmian w 
litewskiej polityce zagranicznej, a także w składzie personalnym przed- 
stawicielstw dyplomatycznych Litwy zagranicą. 

Minister ma zamiar w najbliższym czasie zwołać do Kowna kon- 
ferencję litewskich posłów zagranicznych. 

Na Litwie spokojnie? 
RYGA, 18-XII. (Pat). Komunikacja telegraficzna Litwy z zagranicą 

została wznowiona. W Kownie panuje spokój. 
Podobno w czasie przewrotu nie oddano ani jednego strzału. 
Stan oblężenia dziś o godz. 12-ej w południe został zniesiony. 
Opublikowana została proklamacja, podpisana przez Prezydenta 

Griniusa i nowego prezesa ministrów Waldemarasa w sprawie dymisji 
rządu Sleżewicziusa i mianowania nowego rządu. 

< RYGA, 18-XII. (Pat). Jak komunikują łotewskiej agencji telegra- 
ficznej ze źródeł miarodajnych prezydent Republiki Grinius po formal- 
nem sankcjonowaniu wytworzonej sytuacji w dniach najbliższych ma 
zgłosić dymisję. 

Na jego miejsce Prezydentem ma zostać Smetona. : 
W kowieńskich kołach politycznych mówią o oczekiwanym rozła- 

mie w partji ludowej (laudininkai). Część tej partji dąży podobno do 
współpracy z nowym rządem, podczas, gdy reszta ma zająć stanowisko 
opozycyjne. 

(Informacje powyższe są jednocześnie i wiadomościami podariemi 
przez radjo litewskie. Brzmią jednak mało prawdopodobnie. Red.). 

BERLIN, 18-XII. Pat. Do biura \Мо!На donoszą z Królewca: We- 
dług wiadomości otrzymanych tu dzisiejszego przedpołudnia, w Kownie 
panuje spokój. Wojskowe patrole przeciągają nieustannie ulicami. 

W myśl uchwały Gabinetu stan oblężenia ma być dziś o godz. 
12-ej w południe zniesiony. Wzmocnione pogotowie wojskowe będzie 
utrzymane w dalszym ciągu. 

Zgromadzenia bez uprzedniego pozwolenia komendanta miasta są 
wzbronione. 

Ukazało się rozporządzenie, zabraniające szerzenia pism bruko- 
wych o treści podburzającej, urządzania strajków Oraz sztucznego pod- 
bijania cen na artykuły pierwszej potrzeby. 

Prasa francuska o położeniu na Litwie. 
PARYŻ. 18.XII. (Pat.). Umawiając położenie na Litwie „Matin* 

wyraża życzenie, aby rząd litewski zdołał ostatecznie usunąć czerwone 
niebezpieczeństwo, oraz dodaje, że Litwa przechodzić będzie teraz bar- 
dzo ważne przesilenie, która zawdzięcza podpisanemu z Rosją traktato- 
wi przyjażni i sojuszu. „L Oeuvre* opisując wypadki, które poprzedziły 
zamach stanu, stwierdza, że podpisanie traktatu litewsko - sowieckiego 
zostało na ogół źle przyjęte przez opinię europejską, oraz wyraża po- 

= gląd, że nowy rząd, jakimkolwiek on będzie nie zdoła się okazać gor- 

K U. .R-J BE R wi LR NS KR 2 

Min. Zaleski o wypadkach kowieńskich. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Minister spraw zagranicznych p. Zaleski przyjął wczoraj przedsta- 
wicieli korpusu dyplomatycznego w Warszawie i na ich prośbę przed- 
stawił im przebieg wypadków na Litwie Kowieńskiej wedle relacyj urzę- 
dowych, jakie tutaj nadeszły. я 

Jednocześnie p. Minister poinformował przedstawicieli ciała dyplo- 
matycznego, iż na pograniczu polsko-litewskiem panuje całkowity spo- 
kój i że odnośne instrukcje zostały wydane. 

Pozatem p. Minister poinformował przedstawicieli dyplomatycznych 
o stosunku rządu polskiego wobec rozgrywających się wypadków. Rząd 
polski oczekuje w spokoju dalszego przebiegu wypadków i jest prze- 
konany, iż wypadki te nie pociągną za sobą żadnych ekscesów w Sto- 
sunku do Polski. 

W godzinach południowych Marszałek Piłsudski odbył 2-godzinną 
konferencję z p. ministrem Zaleskim. 

Zwycięzcy kawalerzyści powrócili 
.z Ameryki. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym o godz. 9 m. 50 rano pociągiem paryskim 
przybyli do Warszawy zwycięzcy kawalerzyści polscy mjr. Toczek, rotm. 
Królikiewicz i por. Szosland, powracający z międzynarodowych konkur- 
sów hippicznych w Nowym Jorku, gdzie, jak wiadomo, odnieśli szereg 
wspaniałych zwycięstw. 

Przed dworcem zebrał się tłum, pragnący powitać przybyłych. W 
salonach recepcyjnych dworca witali świętnych kawalerzystów przedsta- 
wiciele komitetu przyjęcia z adjutantem p. Prezydenia Rzeczypospolitej 
płk. Zahorskim na czele, przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, 
prasy, Oraz delegaci organizacyj sportowych. Związek strzelecki delego- 
wał kompanję honorową strzelców. 

W chwili, gdy pociąg zajechał na stację i nasi kawalerzyści wy- 
siedli zeń, orkiestra 36 p. odegrała marsz trjumfalny, poczem po prze- 
mówieniach i obdarowaniu kawalerzystów kwiatami przez panie mjr. To- 
czek, rotm. Królikiewicz i por. Szosland wyszli przed dworzec, witani 
entuzjastycznemi okrzykami licznego tłumu. 

1———>——>———2———————————— US UIS 

Sowiety wobec Kowna. 
MOSKWA. 18.XII. (Pat). Tutejsze koła rządowe otrzymały wiado- 

mość o zamachu stanu na Litwie dopiero w piątek późnym wieczorem. 
Wobec braku szczegółowych wiadomości koła sowieckie zajmuje nara- 
zie stanowisko wyczekujące. 

Możliwość dalszych walk. 
BERLIN. 18.XII. (Pat.). Do „Deutsche Allgemeine Zeitung“ dono- 

szą z Rygi, że połączenie telefoniczne z Kownem zostały znowu przer- 
wane. Z kół nieurzędowych dochodzą niepokojące wiadomości. 

Prawdziwem zdaje się być doniesienie, że powstańcy obsadzili 
wszystkie budynki publiczne w Kownie. Pewne oddziały wojskowe jed- 
nak pozostały wierne staremu rządowt, i zajęły część miasta wraz z tak 
zwanemi Zielonemi Wzgórzami. 

Siły ich wynoszą około 8 bataljonów. Pozatem rozporządzają oni 
samolotami różnych typów. Wojsko wierne staremu rządowi wystoso- 
wało wczoraj do powstańców Ultimatum, w kiórem żądają od nich zło- 
żenia broni do godz. 6-ej wieczorem. Powszechnie obawiają się, że doj- 
pzłe do rozlewu kiwi, 

  

szym od poprzedniego, 

Sytuacja w Kłajpedzie. 
BERLIN, 18.XII. (Pat.). Do biura Wolffa donoszą z Kłajpedy: Ogło- 

szono tu stan obliężenia. Przekroczenie granicy zostało wzbronione. 
Komunikacja graniczna odbywa się tylko na stacjach celnych i to 

za okazaniem paszportów wizowanych. 
W Kłajpedzie oraz miejscowości Heydckrup zabroniono ludności 

cywilnej wychodzenie na ulicę w porze nocnej między godz. 11-tą a 
S-tą rano. Władze autonomiczne i policja zostały poddane komendan- 
towi wojennemu. 

Niemcy o wypadkach kowieńskich. 
BERLIN. 18.XII. (Pat.). Omawiając komunikaty poselstwa litew- 

skiego w Berlinie, donoszące o przebiegu wypadków na Litwie zazna- 
cza „Berliner Tageblatt", że przytoczone w komunikatach tych fakty, 
wskazują na wyraźne tendencje w kierunku zelegalizowania przewrotu. 

Głos Anglji. 
: LONDYN. 18.XII. (Pat). W dobrze poinformowanych kołach poli- 
tycznych angielskich uważają, że rewolucja wojskowa na Litwie nie spo- 

_ woduje powikłań międzynarodowych. 
Zamach stanu, którego dokonano tam w sposób bezkrwawy uwa- 

żają za sprawę czysto wewnętrzną 
У 

narodu litewskiego. 

Co przyspieszylo wybuch. 
WILNO. 18.XII. Według wiadomości z tutejszych żródeł miarodaj- 

nych obecny dyktator wojskowy na Litwie ppłk. Plechawiczus 15 b. m. 
' га zatarg z Generalnym Inspektorem Armji Żukowskim został osadzo- 

ny na odwachu na trzy tygodnie. 
Fakt ten miał się przyczynić do powzięcia 

decyzji w kierunku przyłączenia się do spisku. 

polski wędrownik 
'Ё 

  

.'_ Nagrody Nobla, propaganda, 
tłumaczenia arcydzieł literatury pol- 
skiej swoim porządkiem, a sława 
i popularność swoim. Jeśli dziś za- 
granicą spytać, jakie nazwisko pol- 
skie jest najbardziej znane w lite- 
raturze, odpowiedź będzie bez wa- 
hania: Ossendowski. O Conradzie 
skwapliwie zapominają, że był po- 
lakiem i literatura angielska przy- 
swoiła go sobie zupełnie na włas- 
ność, Sienkiewicz zapomniany z 
kretesem „klasyk*, Reymonta czy- 
tają tylko literaci, (z wysiłkiem), 
ale Ossendowskiego ma w ręku 
czytelnik każdej sferyy w każdym 
kraju. 

Pierwszą jego książkę Przez 
kraj ludzi, zwierząt i bogów, a 
również następne W ludzkiej i leś- 
nej kniei, oraz sięgające dawniej- 
szych przeżyć Od szczytu do otchła- 
ni, rozrywano z upodobaniem ni- 
czem Jack Londona, tłumaczono 
na wszystkie języki europejskie. 
Autor wyciągnął nawet z tych 

w 

  

przez Plechawicziusa 

przygód sztukę teatralną Żywy Bud- 
ha, nie mającą wartości literackich, 
ani scenicznych, jak również parę 
szkiców powieściowych, które „po- 
pełnił* w mniej szczęśliwych chwi- 
lach. Pociągało i porywało w opo- 
wieściach jego nietylko niezwykłość 
przygód, którym zarzucano nawet 
niemożliwość, jak gdyby wszystkie 
nieprawdopodobne, fantastyczne 
baśni wschodu nie ziściły się w 
najgorszem i w najlepszem wyda- 
niu tam, gdzieś, między morzami: 
Czarnem i Kaspijskiem, między U- 
ralem i Tybetem, między Amurem 
i Eufratem. Przestrzeń aż nadto 
dostateczna, by się w niej zmieści- 
ły wszelkie możliwości. 

Przed bystremi oczami Ossen- 
dowskiego przesunęły się plemio- 
na i ludy nieznane dotąd bliżej u- 
czonym i podróżnikom, fauna i 
flora, w której nie zwykło się sły- 
szeć, obyczaje tak dziwaczne, psy- 
chika tak różna od naszej, że czę- 
sto wydaje się czytelnikom, że au- 
tor wprowadza ich w krainę fanta- 
zji własnej, pomijając rzeczywi- 
stość. 

Czyta się te rzeczy jak rewela- 

APE ZEĆ OZ 

Czas odnowić prenumeratę. 
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Korzystajcie Ę 
przed Świętami 

zakupić wina, wódki, 

konjaki i likiery 

firm krajowych i zagrani- 

cznych w tanim źródle 

H. LEWIN 
ul. Wielka 531. 
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PATEFONY i GRAMOFONY | 
na raty na 6 miesięcy 

WIELKI WYBÓR płyt patefonowych 
i gramofonowych. Skrzypce, gitary, 
badatajki i mandoliny. Lustra oraz 

świąteczne zabawki dla dzieci. 

WSZYSTKO NA RATY! 

poleca „UNINERSAL , Wielka 23 
Iii; JIL         

cję. W krwawym i płonącym wscho- 
dzie, opętanym gorączką bolsze- 
wizmu, .w tym nieobjętym żadnym 
dotąd dziełem chaosie zdarzeń prze- 
rażających dzikością, okrucieństwem 
bezmyślnem i niszczycielskim in- 
stynktem, jak oazy dziwne, nie ko- 
jące wcale, tylko inne, wyodrębnia- 
jące się nowemi siłami zła, two- 
rzyły się jakieś państwa, republiki, 
okręgi władzy, kędy bogi i ludzie 
rządziły za pomocą teroru bez gra- 
nic. Wśród takich spraw i istot, 
przewija się nić opowieści prof. 
Ossendowskiego, który przebył kra- 
je wschodu, objęte przez rewolucję 
rosyjską, ale biorące z niej to, co 
się dało zastosować do ich spe-: 
cjalnej psychiki i religijności. 

W książce Od szczytu do ot- 
chłani ujęte. są dzieje epoki prób 
rewolucyjnych po 1905 roku, kiedy 
to Kolos rosyjski pierwszy raz 
drgnął złowieszczo i pękać zaczęły 
z trzaskiem głuchym jego gliniane 
nogi. 

Wszystkie te opowieści, osobi- 
ste przeżycia autora, pisane bar- 
wnie, łatwo, z dużym zmysłem 
obserwacji ludzi i rzeczy, z umie- 

st B 

  

, ską ZA, iż 27 
į ži / 

  

Sejm i Rząd. 
(Tel. od *"ł. koresp. z Warszawy). 

Odpr.iwainspektorów armii. 

W dnia wczorajszym rozpo- 
częła się 3-dniowa odprawa wszyst- 
kich inspektorów armji pod prze- 
wodnictwem inspektora Marszałka 
Piłsudskiego. Ta odprawa jest jedną 
z kolejnych odpraw, przewidzia- 
nych regulaminem. 

Sejm rozpoczął ferje. 

Po wczorajszem posiedzeniu Se- 
natu kuluary parlamentarne opróż- 
niły się nieomal całkowicie. Roz- 
poczęły się ferje Świąteczne i Sejm 
ożywi się dopiero w dniu 28 grud- 
nia z chwiią, gdy rozpoczną swe 
prace poszczególne komisje. 

Komisja Senatu przyjęła 
budżet. 

W głosowaniu całe prowizorjum 
przyjęto bez zmian w brzmieniu 
sejmiowem. Uchwalono również re- 
zolucję, zaproponowaną przez ko- 
misję, jak również i przez sen. 
Adeimana. Termin następnego po- 
siedzenia nie został wyznaczony. 
Życzeniem Wesołych Świąt Mar- 
szałek zamknął posiedzenie. (Pat), 

jętnością wyszukiwania i' podkreś- 
lania cech charakterystycznych, ja- 
skrawych, bez silenia się na dy- 
gresje literackie,  znamionowały 
charakter o żelaznej wytrwałości, 
żądzę przygód typowo polską i 
pewien nabyty na wschodzie fata- 
lizm. Powróciwszy szczęśliwie do 
kraju, po przygodach, wobec któ- 
rych losy Sibada marynarza są 
przejażdżką do Werek lub. Ponar, 
prof. Ossendowski zakrzątnął się 
żwawo koło zyżytkowania mater- 
jału zebranego w podróżach. A tak, 
różnym okropnościom wojny i 
bolszewizmu, różnym koczowaniom 

i mozolnym przeprawom przez 
kraje arcydzikie i arcyniebezpiecz- 
ne, zawdzięcza literatura polska ta- 
kich autorów, jak wysokiej klasy 
Jiteracki talent Gootla i sensacyjną, 
feljetonową werwę pisarską Ossen- 
dowskiego. 

Nie tylko wrócić ale i ożenić 
się mógł nasz sławny podróżnik 
wszystko wedle przepowiedni wiz- 
jonerskich Tatarów, z ukochaną 
kobietą, która nań wiernie czekała. 
Oboje podążyli do Paryża i stam- 
tąd niebawem wyjechali oboje w 

Wiadomości polilyczne, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Prezydjum klubu i stronnictwa 
P. S. L. Wyzwolenie otrzymało 
wczoraj od prezesów zarządu głów- 
nego i klubu parlamentarnego 
stronnictwa Chłopskiego p. p. Wa- 

„lerona i Dąbskiego pismo, w któ- 
rem powołując się na okoliczność, 
że w roku 1927 odbędą się niewąt- 
pliwie wybory do samorządów, 
Sejmu i Senatu, zwracają uwagę 
na konieczność wygrania tych wy- 
borów i zdobycia większości chłop- 
skiej. 

Przy wyborach do Sejmu w r. 
1922 obóz chłopski przez rozbicie 
i walki wzajemne stracił przeszło 
50% mandatów. Reakcja organizuje 
się na całej linji, powstają coraz 
to nowe stronnictwa prawicowo- 
monarchistyczne, które niewątpli- 
wie złączą się w jeden obóz fa- 
szystowsko bojowy „Wielkiej Pol- 
ski“. 

Równocześnie chłopi są zawsze 
na ostatniem miejscu. Reforma rol- 
na nie jest wykonana. Kredyty 
państwowe zabierają przemysłowcy. 
Społecznie chłop jest traktowany 
na każdym kroku jako Obywatel 
niższej klasy. 

Przyczyną tego lekceważenia jest 
rozbicie chłopów nakilka, wzajem- 
nie zwalczających się partyj. Swia- 
domi tego chłopi wołają coraz po- 
tężniej o łączenie rozbitych swych 
sił w jeden zwarty obóz. W myśl 
tego nakazu Prezydjum Klubu i 
Stronnictwa Chłopskiego proponu- 
je Prezydjum Klubu i Stronnictwa 
Wyzwolenie jeszcze raz natychmia- 
stowe połączenie stronnictw i klu- 
bów w jedno wielkle i silne stron- 
nictwo i jeden wielki klub sej- 
mowy. 

Pismo kończy się, prośbą o 
szybką decyzię, aby można było 
jaknajprędzej rozpocząć wspólną 
pracę. 

* я * 

Zapytany przez naszego kores- 
pondenta vice-marszałek Woźnicki, 
jeden z wybitnych członków Wy- 
zwolenia, co sądzi o powyższej 
propozycji Stronnictwa Chłopskie- 
go, odpowiedział, iż z natury rze- 
czy propozycje te należy traktować 
z ostrożnością. 

Niemniej jednak, jeśli idzie o 
utworzenie klubu stronnictw lewi- 

„cowych, to potrzeba tego bloku 
jest aż nazbyt widoczna, lecz winna 
ona w takim razie objąć wszystkie 
polskie stronniciwa lewicowe. a 
więc Wyzwolenie, Stronnictwo 
Chłopskie, Klub Pracy, lewicę N. 
ERB PS 

    

Pamiętajcie o gwiazdce dla żołnierzy. 
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Z calej Polski. 
Węgiel dlakraju zapewniony 

WARSZAWA, 18.XII (Pat.) Jak 
się dowiadujemy ustalona przez 
p. ministra komunikacji inż. Ro- 
mockiego kolejność przydziału wa- 
gonów na potrzeby państwowe, ko- 
munalne, przemysłowe i t. p. we- 
szła już w życie i okazała się w 
praktyce bardzo użyteczna dla ży- 
cia gospodarczego. O ile chodzi 
o węgiel to wszelkie zapotrzebo- 
wania urzędów państwowych, prze- 
mysłu i rynku prywatnego zostały 
zaspokojone. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

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

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

Z Reduty. 
„Romantyczni“, komedja w 3-ech 
aktach E. Rostanda. Przekład L. 

Belmonta. 
W trzech wileńsiich teatrach 

pustki. Święta za pasem. Lecz mi- 
mo to warto, naprawdę warto 
przejść się w cudnym księżycu na 
Pohulankę i zobaczyć śliczną opra- 
wę rostandowskiej komedji (dzieło 

F. Krassowskiego) i przepych ko- 
stjumów, pośmiać się serdecznie z 
subtelnego francuskiego dowcipu i 
zachwycić się cackiem z warsztatu 
redutowego. 

Widowisko jest przepiękne. Pan- 
na M. Zarębińska rozkwita w niem 
jak świeży i wonny kwiat, czaruje 
młodością i urodą i nadaje przed- 
stawieniu ton wiośnianego uroku. 
Partnerem jej, subtelnym i dosko- 
nałym, jest p. R. Zawistowski. Ka- 
pitalne typy ojców reprezentują 
wyraziście p.p. Lochman i Piotrow- 
ski. Nieznany nam artysta, odtwa- 
rzający Perforela, ma wrodzoną 
vis comica i budzi śmiech serdecz- 
ny. Ten kwintet gra koncertowo; 
z rozkoszną delikatnością obcho- 
dzi się z pastelowyni pyłkiem poe- 
zji, który można zdmuchnąć lub 
zbrudzić przy lada brutalniejszym 
geście. (O dvbrym tłumaczu pro- 
śram zapomniał ..). 

Wyrażamy szczere współczucie 
którzy „Roman- 

tycznych" nie widzieli. Wyszliby z 
teatru z wielkiem zadowoleniem. 
Dziś miła komedja Rostanda uka- 
że się raz jeszcze, a jutro po raz 
ostatni. W poniedziałek wchodzi 
na afisz „Don Juan“ Zorilli w 
przekładzie Miłaszewskiego — ar- 
cydzieło autora, tłumacza i Węgrzy- 

    

na. W Warszawie grano je 110 ra- . 
zy. Wreszcie i Wilno będzie miało 
tę najprzedniejszą sensację. — В. 

  

Dziś 
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misji rządowej francuskiej do glę- 
bin „czarnego lądu“ w czeluscie 
Afryki, by dla Francji zdobywač 
wiadomości, wskazówki, dane ko- 
lonizacyjne, potrzebne państwu 
zniszczonemu  materjalnie przez 
wojnę i potrzebującego świeżego 
napływu sił. Owocem tych badań 
naukowych, były liczne zdjęcia fo- 
tograficzne filmowe wiele okazów 
fauny i flory tamtejszej, opisy ple- 
mion mało zbadanych, krain nie- 
tkniętych prawie białą stopą i bro- 
niących do siebie przystępu za po- 
mocą żółtej febry i jadowitych o- 
wadów. Podczas gdy prof. Ossen- 
dowski badał plemiona i po- 
lował i zbierał okazy, żona jego, 
muzyczka z zawodu, notowała 
skrzętnie ciekawe melodje murzyń- 
skich plemion. 

Ni mniej ni więcej jak sześć 
tomów bogato ilustrowanych, pod 
tyt. Płomienna Północ i Pod zma- 
ganiem Samunu, były rezultatem 
podróży pąństwa Ossendowskich. 
Książki te ukazały się po francus- 
ku i jednocześnie prawie po pol- 
sku, niebawem tłumaczone na inne 
języki. Bodaj że po Beniowskim i 

» Kino „POLON 
PREMJERA 

Przepojony czarem poezji i urokiem miłości, zachwycający 
dramat w 8 akt. p. t.: '. 

Trzy Tygodnie 
Milošci Krolowe 

osnuty na tle przygód miłosnych królowej jednego z państw 
bałkańskich. 

W rolach głównych: olśniewajaco piękna 

Aileen Pringle 
oraz przemiły i ujmujący 

Conrad Nagel 

  

    

  

   

Dziś 

Rogozińskim, Ossendowski jest do- 
piero trzeci z rzędu podróżnik pol- 
ski, który na czarny ląd Afryki 
wstąpił i stopami go przemierzył. 

Kto wie czy nie przywozi nam 
śmiały wędrownik po * morzach i 
lądach dalekich, zdobyczy dla Pań- 
stwa Polskiego? Mianowicie, mowa 
już kiedyś była o układach z Fran- 
cją, mających na celu utworzenie 
dla Polski jakiejś „czarnej“ kolo- 
nijki. Mieć swoich murzynów, swój 
pieprz, wanilję i daktyle! Dopiero 
byśmy się poczuli suwerenamil 
Nie wiadomo ile jest prawdy w 
tych wiadomościach, może nam 
coś o nich powie prof. Ossendow= 
ski w swym niedzielnym odczycie, 
bo pewnie nikt nie jest lepiej od 
niego poinformowany o możliwoś- 
ci tych projektów, bardzo dla nas 
korzystnych pod wieloma wzglę- 
dami, choćby dla rozwiązania kwe- 
stji bezrobotnych. Wilno z cieka- 
wością wyczekuje usłyszenia sław- 
nego podróżnika. 

Bi—wicz, 
ж 
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Nr. 203 (141) 

Grodno. 

Obchód rocznicy śmierci Ś.p. 
Prezydenta Narutowicza. 

W dniu 16 grudnia, jako w bo- 
lesną rocznicę tragicznej Śmierci 
ś.p. Gabryela Narutowicza pierw- 

 Szego prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zostały odprawione uro- 

Czyste nabożeństwa żałobne w świą- 

 tyniach wszystkich wyznań. Z tej 
Tacji urzędy państwowe i komunal- 

i a były do południa nieczynne. (w) 

Pożegnanie starosty. 

W niedzielę dnia 12 grudnia b. 

r. odbyła się na Zamku  uroczy- 

 stość pożegnania p. Kazimierza 

 Rogalewicza b. starosty grodzień- 
skiego, przeniesionego na stano- 

wisko Naczelnika Wydziału Samo- 

| rządowego w Województwie Bizło- 

stockiem. Mimo starań delegacji, 
_ która w imieniu szeregu instytucyj 

| udawała się do Warszawy, aby ko- 

łatać o pozostawienie p. Rogalewi- 
cza w Grodnie w charakterze sta- 
 rosty, nominacja jego do urzędu 

_ wojewódzkiego nie została cofnię- 

ta. Przez siedm lat pracy staro- 

sta Rogalewicz zdobył sobie taką 

popularność, że obiad pożegnalny 

_ stał się manifestacją, jakiej Grodno 

Od dawien dawna nie pamięta. W 
pożegnaniu wzięli udział przedsta- 

_ wiciele wszelkich instytucji i obo- 
ów od najbardziej lewicowych aż 

do najbardziej prawicowych. Nie 
- brakło wójtów i sekretarzy gmin- 

"nych z całego powiatu. Obok о- 

sadników wojskowych zasiedli Bia- 

_ łorusini i Żydzi. Stawiła się oczy- 
iście cała elita inteligencji gro- 

- dzieńskiej. Ogółem było obecnych 

przeszło 180 osób. Przemówieniom 

i owacjom nie było końca. (w) 

"Z Rady Miejskiej. 
prezydenta. 

13 grudnia r. b. na posiedzeniu 

Rady Miejskiej miasta Grodna po 
załatwieniu szeregu spraw bieżą- 

cych, zgłosił dymisję prezydent 
miesta p. Edward Stępniewski. Po 
dłuższych debatach we frakcjach 

| żydowskiej i polskiej przyjęto u- 
chwałę o uzgodnionej treści: 1) 

| Wyrazić p. Edwardowi Stępniew- 
_ skiemu podziękowanie za pracę 
_ dotychczasową na stanowisku pre- 

zydenta. 2) Przyjąć dymisję p. Stę- 
Pniewskiego i wypłacić mu pobo- 

| Ty do dnia 1 marca r. 1927, jako 

_ ekwiwalent za niewyzyskane w 
| przeciągu czterech lat urlopy. 3) 

_ Obowiązki prezydenta powierzyć 
| czasowo vice-prezydentowi p. Stę- 

 fanowi Cydzikowi. 4) Wybory no- 
wego prezydenta przeprowadzić w 

_ terminie do dnia 15 styczniar. 1927. 

'._._ Bezpośrednio po uchwale na 
_ Sali kursowała pogłoska, że na 
_" stanowisko prezydenta m. Grodna 
" ma kandydować p. Kazimierz Ro- 

galewicz, były starosta grodzieński, 

który nie przyjął nominacji na na- 
_ czelnika Wydziału w Województwie 

Białostockiem. 
Dnia 14 grudnia udała się do 

"p. Rogalewicza delegacja frakcji 

żydowskiej Rady Miejskiej, propo- 
nując mu objęcie prezydentury 

miasta Grodna P. Rogalewicz dał 

- odpowiedź wymijającą. 
Następnego dnia tą samą pro- 

pozycję wysunęła przez swych de- 

legatów fr.kcja polska. Wobec cze- 
Bo p. Kazimierz Rogalewicz oświad- 

' czył, że stawia swoją kandydaturę 

na wyżej wymienione stanowisko. 

: Poniewaž kandydatura p. Roga- 
"lewicža nie spotka sprzeciwu ze 
strony radnych miejskich, a w Wo- 

jewództwie przypuszczalnie zostanie 
potraktowana przychylnie, przesi- 
lenie na stanowisku prezydenta 

" miasta Grodna w chwili obecnej 

można już uważać za załatwione. 

Ustąpienie 

Manewry przysposobienia 
wojskowego. 

W niedzielę 19 grudnia odbędą 

„ się manewry przysposobienia woj- 
/ skowego w rejonie 29 Dyw. piech. 

| Koncentracja oddziałów nastąpi w 
Grodnie 18 grudnia wieczorem. 

1 Przebieg dnia 19 grudnia będzie 
- następujący: 

1) Msza specjalna dla oddzia- 
łów przysposobienia wojskowego 

w kościele garnizonowym. 
2) Defilada przed dowódcą O- 

kręgu Korpusu Ill gen. Dzierża- 

nowskim. 
3) Ćwiczenia polowe przy u- 

dziale innych rodzajów broni. 

4) Wieczorem zabawa w Domu 
Żołnierza. уа 

Koszta organizacyj manewrów 

pokrywają władze wojskowe. Zna- 

czenie tego rodzaju przedsięwzięć 

dla propagandy przysposobienia 

wojskowego  niezaprzeczenie jest 

bardzo duże, (w) 

Kiermasz przedświąteczny. 

W dniach 19, e i 21 sa 

° | odbędzie się wielki kiermasz w Sa 

u | sam kina „Modera“ przy ul. 

Dominikańskiej na zasilenie fundu- 

_ Wieści i obrazki z kraju. 
szów Wojskowego Klubu Wioślar- 

skiego „Niemen*. Udział w kier- 

maszu zadeklarowały najpoważniej- 

sze firmy grodzieńskie. (w) 
Bezrobotni. Magistrat miasta 

Grodna zarejestrował przeszło dwa 

tysiące zgłoszeń bezrobotnych o 

pomoc żywnościową. Dotychczas z 
pomocy tanich kuchni, zorganizo- 
wanych przez komisję pomocy do- 
raźnej bezrobotnym, korzysta 300 
rodzin. (w) 

Ceny rynkowe. Wydział sta- 

tystyczny Magistratu m. Grodna 

zanotował w dniu 15 grudnia r. b. 

następujące ceny detaliczne artyku- 

łów pierwszej potrzeby (Ceny ozna- 

czone w groszach za 1 klg). 
Produkty roine: Żyto — 36, 

pszenica—50. jęczmień—28, gry- 
ka—33, owies—35, groch—43, S0- 
czewica—45, fasola biala—65, fa- 
sola kolorowa—65, ziemniaki—12, 

marchew czerwona—13, buraki—12, 

brukiew—12, kapusta šwieža—15, 

cebula—50, pietruszka—45. 
Przetwory zbożowe: Kasza 

hreczana—85, perłowa — 62, orki- 

szowa—62, pęcak—60, jaglana — 
86, mąka żytnia razowa— (nie no- 
towano), żytnia stołowa I gatunek— 
60, stołowa Il gatunek 70 proc. — 
56, żytnia pytlowa—63, mąka pszen- 
na 0000—88, otręby żytnie Il ga- 

tunek—24. 
Pieczywo: Chleb żytni razowy— 

40, żytni pytlowy — 66, stołowy 

„Wileński*—58, przenny—90, buł- 

ki pszenne — 1.35, kajzerki—1.35, 
chała—2.25. 

Nabiał: Mleko niezbierane (za 
litr) — 50, masło — 8.00 ser zwy- 

czajny — 1.30, ser holenderski — 
4.50, jaja (za sztukę) — 22. 

Mięso: wołowe — 1.50, cielę- 

ce — (nie notowano), tłuszcz wo- 
łowy — 240, słonina Świeża — 

3.50, słonina solona — 4.50, mię- 

so wieprzowe — 2.50, sadło—3.80, 

smalec topiony — (nie notowano), 
kiełbasa _ „krakowska* — 4.50, 

kiełbasa zwyczajna — 4.00. 
Oleje: rzepakowy (nie notowa- 

no), Iniany — 2.30. 
Towary kolonialne: Ryż—1.15, 

cukier kostka — 1.70, mączka — 

1.38, marmolada krajowa — (nie 

notowano), owoce suszone — 3.00, 

kawa naturalna— 12.00, zbożowa— 

2.00, herbata (Średnie gatunki) — 

20.00, pieprz czarny — 17.00, ап- 

gielski — 6.00, liście bobkowe — 

5.00, śledzie — 1.80, drożdże — 

5.00 
Towary różne: Świece — 2.50, 

nafta — 63, smar do wozów—50, 

mydło do prania — 1.60, soda 1 

gatunek — 31, sól biała — 35, 
sól szara — 25. 

Pasza: Siano luźne — 08, wią- 

zane — 09, słoma targana — (nie 

notowano), w snopach — 06, siecz- 

ka — 08, makuchy — 45. (w) 

PE L 

Žycie gospodarcze 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

Ulgi w sprawie świadectw prze- 

mysłowych. 

Wczoraj wrócili delegaci Związ- 

ku Kupców Żydowskich, którzy 
jeździli do Warszawy w celu uzy- 

skania dla kupiectwa Wileńskiego 

pewnych ulg przy opłacaniu šwia- 

dectw przemysłowych. Delegaci 

przywieźli wiadomość, iż w piątek 

vice-minister Góra podpisał okól- 

nik przyznający szereg ulg. 

Nowy okólnik przewiduje, że 

przedsiębiorcy, którzy mieli przed- 

tem świadectwa Il kategorjl, a o- 

becnie mają mniejsze obroty, mo- 

gą składać podania na imię Preze- 

sa Wileńskiej Izby Skarbowej o ob- 
niżenie kategorji świadectw. Pre- 

zes może im zezwolić na wykupy- 

wanie świadectw III kategorji, o 

ile ich obrót półroczny nie prze- 

kracza 15.000 złotych. Dotyczy to 

także składów aptecznych które 

przedtem musiały posiadać Świa- 

dectwa II kategorji. Nadto okólnik 
przyznaje znaczne ulgi przy wy- 
kupywaniu Świadectw przemysło- 

wych dla właścicieli dorożek sa- 

mochodowych. 
iii 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
18 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8,98*/4 8,981/a 8,981/a 
Czeki i wpłaty 

Londyn 43,80 43,70 — — 
Ruble złote 41.55 41,51 — 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem. za 100 zł. 33,5 88 о 
T-wa Kred. m. Wil- 

na za 100 zł. 32 9. = 

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

1. Waluty 

sprzedaż 
Dolary 8,98 9,00 = ч 

KUR E R wILENSKI 

„> KRONIKA. 
  Dziś: Darjusza M. 

    

iedziel. 
"19 Jutro: Zenona. 

grudnia | Wschód słońca---g. 7 m. 41 
Zachód u g. 2 m. 51 

MiEJSNA. 

— Posiedzenie komisji finan- 
sowej. W poniedziałek 20 grudnia 
b. r. o godz. 8 wiecz. odbędzie się 
posiedzenie Miejskiej Komisji Fi- 
nansowej. Na porządku dziennym 
sprawy, które nie mogły być roz- 
patrzone na poprzedniem posie- 
dzeniu z powodu spóźnionej pory, 
a więc: 

1) podanie pracowni: ów miej- 
skich w sprawie poborów. 

2) sprawy dotyczące budżetu 
nadzwyczajnego na pierwszy kwar- 
tał 1927 roku. (S) 

— Nowi członkowie komisji 
szacunkowej. Na posiedzeniu Rady 
Miejskiej w dniu 9 grudnia r. b. 
do Komisji Szacunkowej do spraw 
podatku dochodowego I-go Urzędu 
Skarbowego m. Wilna zostali wy- 
brani na członków zamiast a) Boh- 
danowicza Mieczysława i b) Ma- 
kowskiego Waciawa—a) Kodź Ka- 
zimierz, doktor (Antokolska 44) i 
b) Bancewicz Dyonizy, przedstawi- 
ciel handlowców (Dominikańska 7) 
oraz na zastępców zamiast a) Kra- 
kowskiego Stanisława i b) Kauicza 
Oskara — a) Bukowski Joachim 
przedstawiciel handlowców (Wielka 
12) i b) Światopełk-Mirski Włady- 
sław, właściciel domu (Niemiecka 3). 

Na tymże posiedzeniu Rady 
Miejskiej, do Komisji Szacunkowej 
do spraw podatku dochodowego 
Ш-во Urzędu Skarbowego m. Wil- 
na, zostali wybrani zamiast a) Sta- 
niewicza Jana, b) Waszkiewicza 
Antoniego i c) Sobeckiego Jana— 
a) Orłowski Wacław, właściciel 
domu i zakładu leśnego (Sadowa 
2), b) Petrusewicz Kazimierz, ad- 
wokat (Pohulanka 14) i c) Iwasz- 
kiewicz Jan, przedstawiciel han- 
dlowców (Ostrobramska 15), na 
zastępców zamiast a) Włodkowicza 
Leona, b) Gorzuchowskiego Ksa- 
werego, c) Dubowika Antoniego i 
d) Borkowskiego Władysława — a) 
Weiler Ernest, zakład ogrodniczy 
(Sadowa 8), b) Szczuka Ludwik, 
własciciel domu (Ostrobramska 25), 
c) Plebańczyk Walenty, zakład o- 
grodniczy (Targowa 25) i d) Mali- 
nowski Wincenty, właściciel domu 
(Pohulanka 6). (5) 

SPRAWY URZĘDNICZE. 

— Egzamina dla urzędników 
państwowych. Wczoraj zakończyły 
się egzamina w urzędzie woje- 
wódzkim dla urzędników państwo- 
wych. Złożyło egzamina z wyni- 
kiem dodatnim z | kategorji 2, z 
ll-ej kategorji 3 i z Ill-ej kategorji 4. 
W pierwszej kategorji zdali urzęd- 
nik Komisarjatu Rządu p. Lemi- 
szewski i urzędnik PUPP-u p. Sul- 
kiewicz. (z) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Bezrobotnym na swięta 
Bożego Narodzenia. Naczelnik 
Wydziału Opieki Społecznej woje- 
wództwa p. Jocz wyjechał do War- 
szawy, celem przyspieszenia akcji 
pomocy doraźnej i ustawowej bez- 
robotnym na terenie m. Wilna, tak, 
by ta pomoc została udzielona 
jeszcze przed świętami Bożego Na- 
rodzenia. (z) 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— O warunkach pracy robot- 
ników polskich we Francji. Wo- 
bec wzmożonego ruchu emigra- 
cyjnego robotników polskich do 
Francji w poszukiwaniu pracy — 
podaliśmy przed kilku dniami wa- 
runki, jakim odpowiadać winni ro- 
botnicy refiektujący na wyjazd do 
Francji, teraz w uzupełnieniu tych 
wiadomości podajemy garść szcze- 
gółów, dotyczących _ warunków 
pracy w sprzemierzonej z nami 
Francji. 

Rząd Polski zawarł z Rządem 
Francuskim szereg układów, za- 
pewniających robotnikom pewne 
korzyści i uprawnienia. Robotnicy 
znać je powinni zarówno jak obo- 
wiązki, których podjęli się przez 
podpisanie umowy. 

Jedynie dokładna znajomość 
kontraktu i powoływanie się na 
jego artykuły w Sporze z praco- 
dawcą zapewnia robotnikowi po- 
szanowania jego praw. 

Główniejsze z tych wzajemnych 
zobowiązań wypisane są w umo- 
wie. Tu pragniemy przypomnieć 
tylko, że robotnicy polscy wiedzieć 
powinni, że równość ich płac z 
płacami robotników francuskich 
została zawarowana 2im artyku- 
łem konwencji polsko - francuskiej 
z dnia 3 września 1919 r. Gdyby 
więc okazało się, że płaca ozna- 
czona w kontrakcie, podpisanym 
przez robotnika jest niższa od tej, 
którą pobierają robotnicy francus- 
cy tej samej kategorji, zajęci w 

tym samym przedsiębiorstwie, albo 
„(gdyby w tem przedsiębiorstwie nie 
było robotników francuskich) pła- 
ca ta jest niższa od płacy normal- 
nej, przyjętej w okolicy, wówczas 
robotnik ma prawo upomnieć się 
o podwyższenie płacy w czasie 
trwania kontraktu. W czasie Od- 
mowy podwyszenia płacy do wy- 
sokości przyznanej robotnikom 
francuskim, robotnik winien nie 
przerywając pracy, prosić konsu- 
lat polski swego okręgu o inter- 
wencję. 

Również wszystkie Świadczenia 
dodatkowe, jak pożywienie, miesz- 
kanie, opieka lekarska winny być 
takie, jakie utrzymują robotnicy 
francuscy. 

bo powyższego dodać jeszcze 
należy, iż pracodawca opłaca zwykle 
koszt przyjazdu robotnika do Fran- 
cji, przeto tytułem zwrotu strąca 

on Odpowiednią kwotę z każdora- 
zowej wypłaty, najwyżej jednak do 
1J1o wysokości zarobku, aż do u- 
zyskania kwoty 150 fr. Jednakże 
wrazie dotrzymania kontraktu pra- 
codawca zwraca robotnikowi go- 
tówką całą w ten.sposób potrąco- 
ną kwotę 150 fr. Wszelkie wypłaty 
i potrącenia wpisuje pracodawca 
do książeczki płacy, która ma po- 

zostawać zawsze w posiadaniu ro- 
botnika. (5) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— F. A. Ossendowski w Wil- 
nie. Dziš o g. 12 m. 30 pp. w Te- 
atrze Polskim wygłosi odczyt o 
swej ostatniej podrozy po Afryce 
F. A. Ossendowski. Odczyt ten о- 
budził kolosalne zainteresowanie. 
Tytuł: „Airyka proroka i Afryka 
fetyszów". 

Treść odczytu: Północ Afryki, 
gdzie panują cienie dawnych wład- 
ców. Afryka pogańska, wymierają- 
ca w płomieniu zabojczego słońca. 
Ludożerstwo i kulty fetyszów. lu- 
dzie zwierzęta i bogowie. Wielka 
tragedja czarnych i białych przyr 
byszów. 

W części drugiej wystąpi wybit- 
na wiolinistka-wirtuozka Zofja lwa- 
nowska-Ossendowska, która wyko- 
na utwory: Różyckiego, Statkow- 
skiego,  Jotejki, Rogowskiego i 
swoje własne. 

Dzięki niezmordowanej energji 
i śmiałej inicjatywie słynnego pod- 
różnika i pisarza F. A, Ossendow- 
skiego sztandar polski powiewał 
na barce płynącej z prądem rzeki 
Niger, gdzieś ku wybrzeżu Kości 
Słoniowej, zamieszkałem przez 
ludożerców. Wyprawę tę p. Ossen- 
dowski zorganizował własnym kosz- 
tem. Towarzyszyła mu małżonka 
p. Zofja lwanowska-Ossendowska 
która utrwaliła w nutach wiele 
autentycznych melodji murzyńskich. 

Pozostałe bilety do nabycia w 
kasie Teatru Polskiego o g. 11 r. 

Z POGRANICZA. 

— Zatarg z litwinami. W re- 
jonie Rykont koło Podchajec, pod- 
czas wyrębu lasu, leżącego po na- 
szej stronie i wyrąbywanego na 
polecenie leśnictwa, podszedł ko- 
mendant posterunku litewskiej po- 
licjj pogranicznej wznosząc pre- 
tensje do wyrąbanego drzewa. 

Pretensje swoje motywował tem, 
iż za linje graniczną uważa on nie 
linje wiech, lecz ścieżkę patrolową, 
biegnącą poniżej właściwej linji. 

— Przekroczenie granicy. W 
rejonie Dukszt patrol K. O.P. 
przytrzymały Buchownik Martę w 
chwili, gdy usiłowała przekroczyć 
granicę z Litwy do Polski, 

W rejonie Kozaczyzna przytrzy- 
mano L. Szczepanka Wiktora z 
żoną i dwojgiem dzieci za niele- 
galne przekroczenie granicy z Litwy 
do Polski. 

— Komitet Wojewódzki „Chleb 
dzieciom* zwraca się do spole- 
czeństwa z gorącem wezwaniem o 
pomoc. Wilno, które do niedawna 
ofiarnością swoją na chleb dla 
głodnych dzieci wprowadzało w zdu- 
mienie i zachwyt Warszawę — u- 
stało w ostatnich czasach w swej 
gorliwej trosce. A nędza w ochro- 
nach nie ustała wcale... A dzieci i 
teraz często są głodne, kierownictwo 
z bólem i niepokojem patrzy na 
blade twarzyczki dziecinne, których 

„niestety rumieniec nie krasi. 
W tych warunkach szerzy się z 

przerającą szybkością gruźlica. Na- 
sze dzieci, przyszłość nasza, mło- 
de pokolenie na naszych. oczach 
marnieje, bo niedojada. Pomoc 
dzieciom głodnym jest nietylko czy- 
nem miłosierdzia, lecz jednocześnie 
wyrazem naszej miłości dla Ojczy- 
zny” Nie może być Polska mocną, 
wielką i potężną, gdy rośnie poko- 
lenie słabe i skarlałe, od dzieciń- 
stwa rozżalone na swoich, za brak 
serca i opieki. Nie możemy pa- 
trzeć z promienną nadzieją w szczę- 
śliwą przyszłość narodu, gdy nie 
stać nas na ofiarę dla głodnych 

6 o godz. 5-ej, 

naszych dzieci, gdybyśmy nie za- 
służyli sami na wdzięczność ich i 
przywiązanie. 

Czasy są ciężkie, lecz nie zwal- 
niają nas od obowiązku czuwania 
nad największem skarbem Ojczyz- 
ny, nad dziećmi. Rozszerzajmy więc 
znowu serca swoje, wzmożmy zno- 
wu ofiarność, a przyspožymy chle- 
ba głodnym dzieciom, przyczyni- 
my się do rozkwitu i wzmocnienia 
Polski. Komitet Wojewódzki. 

— Komunikat Zarządu Koła 
Wil. Księgarzy Polskich. Dziś w 
niedzielę, zwyczajem dorocznym, 
wszystkie księgarnie będą otwarte 
dla publiczności odigodz.1—5 ppoł. 

— Na rzecz niezamożnych 
uczniów. Dnia 21-go grudnia we 
wtorek „Dzień bez kłamstwa* ko- 
medja amerykańska. 

W teatrze polskim dane będzie 
przedstawienie zakupione przez 
Opiekę Rodzicielską przy gim. im. 
kr. Zygmunta Augusta. Stwierdzo- 
no wielką biedę. Młodzież nasza 
potrzebuje natychmiastowej pomo- 
cy całego uświadomionego społe- 
czeństwa. (Opieka Rodzicielska wy- 
czerpała wszelkie środki, a duża 
część wpisu jeszcze niezapłacona. 
Dokarmianie słabych zagrożonych 
gruźlicą musiało być przerwane, do 
Rodziców więc, w pierwszej mie- 
rze i do całego społeczeństwa 
zwracamy się z wołaniem „pomóż- 

ciel“. 
Niech więc się zapełni sala Te- 

atru Lutni we wtorek dnia 21-go 
grudnia. Sztuka bardzo wesoła idla 
młodzieży także odpowiednia. 

Ceny miejsc najniższe od 20 
gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Podziękowanie. Zarząd  T-wa 
„Ru ZaiP składa serdeczne podzięko- 
wanie p. Bolesławowej Sztrallowej, która 
znając ciężkie położenie finansowe Schro- 
niska im. Józefa Piłsudskiego, pośpie- 
szyła z pomocą dzieciom, ofiarowując 
50 złotych. 

— Sprostowanie. W jednym z osta- 
tnich numerów „Kurjera Wileńskiego” 
zamieszczony został komunikat, że Ko- 
dzina Wojskowa rozpocznie w najbliż- 
szych dniach zbiórkę podarków gwiazd- 
kowych ala żołnierzy K. O. P. 

Dla uniknięcia rozdwojenia wysiłków 
w tej sprawie Zarząd Rodziny wojsko” 

„wej podaje do wiadomości, że w roku 
bierzącym sprawą zbiórki podarków Świą- 
tecznych dla żołnierzy K. O. P. zajął się 
Polski Biały Krzyż, wobec czego Rodzi- 
na Wojskowa samoistnej akcji w tym 
kierunku nie podejmuje. 

wszelkie korespondencje i podarki 
proszę skierowywać 40 Zarządu Polskie- 
go Białego Krzyża (Sadowa 25). 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

o godz. 4-ej роро!. „Кошатусгт“ В 
Rostanda. Przedstawienie to przeznaczo= 
ne zostało specjalnie dla młodzieży szkol- 
nej. Wieczorem po raz Ostatni Wzrusza- 
jąca stylowa opowieść o przygodach ro- 
mantycznych bertineta i Sylwetty—,„Ro- 
mantyczni* Rostanda. Jutro po raz pier- 
wszy „Don Juan” Zorilli w przekładzie 
St. Miłaszewskiego. Sztuka ta w War- 
szawie w Teatrze Narodowym uzyskała 
niebywaly rekord--sto kompletów z rzędu. 

Bilety i aoonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
i od 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł, w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od Il-ej. 

— Pożegnalny występ Ludwika Sol- 
skiego w Teatrze Polskim. l):i$ Ludwik 
Solski gra w Wilnie po raz ostatni, je- 
dnocześnie schodzi z repertuaru „Wielki 
Fryderyk*. 

Genjalnemu artyście, któremu Wilno 
zawdzięcza tyle świetnych wieczorów 
artystycznych składa podziękę dziś za 
twórczą współpracę, Filja Związku Arty- 
stów Scen Polskich oraz Kierownictwo 
Teatru Polskiego. Jeśliby inne  in- 
stytucje zechciały się przyłączyć do tej 
skromnej owacji, proszone są 0 zgłosze- 
nie się do kancelarji Teatru w godzi. 
nach BOŻE: 

ski dla uczącej się młodzieży, 
Jutro o godz. 6-ej wieczorem Ludwik 
Solski uproszony przez organy opiekuń- 
cze, wystąpi na specjalnem przedstawie- 

* niu dla uczącej się młodzieży. 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

o g. 4-ej pp. grany będzie w Wilnie lu- 
biany „Urwis“ — Katerwy z p. L. Pilatti 
w roli tytułowej. Ceny od 15 groszy. 

— „Premjera krotochwili „Nasza 
Žoneczka“. Niezwykle ciekawą nowość 
amerykańską wprowadza na repertuar 
Teatru Polskiego reżyser K. Wyrwicz- 
Wichrowski: jest nią świetna o zawro- 
tnych sytuacjach krotochwila „Nasza Żo- 
neczka“ Hopwooda. Premjera wyznaczo- 
na na $rocę. 

Ceny normalne t. į. od 20 gr. do 
2 zł. 50 žr 3 

, — Teatr „Operetka Wodewil'*. (Lu- 
dwisarska 4). Dziś, t. w niedzielę 19-go 

b. m. dwa przedstawienia popołudniowe 
o godz. 4-ej „Księżniczka Ilica“ po ce- 
nach od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. i wieczo- 
rem. „Hrabina Marica“ w wykonaniu p. 
Wiktorji Kaweckiej, J. Sokołowskiej, J. 
Redo, M. Dowmunta i innych. 

Początek przedstawień o godz. 4-ej 
popoł, i o godz. 8 m. 30 w. Sala ogrzana. 

Bilety wcześniej nabywać można w 
kasie zamawiań ul. Mickiewicza 4. (Księ- 
garnia „Lektor“). 

W dzień przedstawienia, bilety naby= 
wać można w kasie Teatru od godz. 11-ej 
rano lać dzień bez przerwy, 

— Ku otwarciu Teatru „Kakadu*. 
W sobotę dn. 26-go grudnia odbędzie się 
inauguracyjne otwarcie nowoczesnego 
Teatru „Kakadu*. W programie otwarcia 
wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach 
p. t. Hallo... Puszczamy sięt... W pier- 
wszej części rewji Dzieje grzechu... męż- 
czyzny, Seminola, Jazbandowa_ nuta i 
wiele innych. W drugiej części: Cześć ci 
wielki Buddol Molly! Panienko jedno 
słowo... i inne utwory, pozatem Pat i 
Patachon w całej okazałości. Balet przy 
udziale 10 pięknych Girls. Orkiestra w 
pełnym komplecie. W dzień otwarcia 
odbędą się 3 BC 1-szy seans 

„gi o 7 i 3-ci o godz. 9-ej 
wiecz, Ceny miejsc bardzo dostępne od 
75 gr. do 3 zł. 3105 

3 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Usiłowanie podpalenia. Klima- 

szewski Józef, zam. we wsi Podwysokie, 
Nr. 13, zauważył dwóch nieznanych mu 
osobników, którzy usiłowail przedostać 
się do jego niezamieszkałego domu, 
znajdującego się w tejże wsi. Wspomnie- 
ni osobnicy spłoszeni zbiegli, poczem 
Klimaszewski znalazł na słomie we wspo- 
mnianym budynku kawałek tlejącej waty. 

Klimaszewski przypuszcza, że usiło- 
wano podpalić jego dom, lecz podejrze- 
nia niema na nikogo. 

— Zaginięcie. Szymańska Serafina, 
zam. Zygmuntowska 16, zameldowała 
policji, że syn jej Jan, lat 13, w dniu 14 
b. m. wyszedł z domu i dotyczczas nie 
powrócił. Poszuk. zarządz. 

— Zatrzymanie sacharyny. Na, pocz- 
cie Wilno I, funkcjonarjusz Urz. Śledcz. | 
zatrzymał Sudejko Henryka, zam. Solja- 
na 5, który przyniósł trzy paczki do wy- 
słania, zawierające 30 kg. sacharyny w 
pastylkach. Sudejko tłumaczy, że wspom- 
nianą sacharynę otrzymał na zauł. Lite- 
rackim od nieznanego żyda, celem Od- 
niesienia do urzędu pocztowego. 
Sacharyna została zatrzymana w Urz. 
Śledczym. 

Na prowincji. 
— Nieszczęśliwy wypadek. Urbo 

Leon, m-c wsi Kiwiszki, gm. Mickunskiej, 
pow. Wil.-Trocki. wioząc z lasu drzewo 
został przygnieciony wozem i poniósł 
śmierć na miejscu. 

, — Wykrycie skradzionych towarów. 
U jadących na targ do Postaw, Ungera 
Stanistawa i Sobolewych Makara i le- 
rentja znaleziono w wozie rewolwer, Bul- 
dog" naładowany sześciu nabojami. W 
związku z powyższem dokonano rewizji 
zabudowań wyimienionych w kol. Karole, 
gm. Łuczajskiej, gdzie znaleziono dwie 
skrzynie towarów, skradzionych w nocy 
z 8 na 9 września r. b. na szkodę Pio- 
trowskiego Antoniego, zam. w woropa- 
jewie. Sobolewa Terentja i Ungera Sia- 
nisława zaaresztowano i z aktami Skie- 
rowano do Sędziego Śledczego. 

Sobolew Makar zdołał przed aresz- 
towaniem zbiec. Poszuk. zarządzono. 

s 

Z sądów. 
Sprawy w Wydziale Karnym 

Sądu Okręgowego. 
W dniu jutrzejszym na wokan- 

dzie Wydziału Karnego Sądu Okrę- 
gowego znajdą się następujące 
sprawy: 

Sprawa Goldina Załmana, oskar- 
żonego z art. 131 cz. l K. K. 

Sprawa Feli Żołądkiewicza i 
Karola Piątka, oskarżonych z art. 
12 ustawy z dnia 20 lutego 1920 
r. AB) dar KZK 

Sprawa Chaima Wolfsona, oskar- 
żonego z art. 440 i 448 K. K. 

Sprawa Jana Duducia, oskarżo- 
. nego z art. 441 i 658 K. K. 

Sprawy w Wydziale Karnym 
Sądu Apelacyjnego. 

Sprawa Adolfa Połukarda, 0- 
skarżonego z art. 1270 ust. akc, 

Sprawa Ireny Wierzbickiej, о-- 
skaiżonej z art. 1270 ust. akc. 

Sprawa Józefa Kowalskiego, 0- 
skarżonego z art. 1270 ust, akc. 

Wszyscy oskarżeni o nielegalny" 
handel i przemytnictwo sacharyną. 

Sprawa Szlomy Barłana, osk. 
z art. 1111 ust. akc. 

Sprawa Onufrego Borela, 
z art. 1111 ust. akc. 

osk. 

Sprawa Michel Aleksandrowicza, 
osk. Z art. 1111 ust. akc. 

Sprawa Estery Rabinowicz, 0- 
skarż. z art. 1111 ust. akc. 

Sprawa Jana Łobickiego, osk. 
z art. 1111 ust. akc. 

Wszyscy oskarżeni o zawodowy 
handel wódką bez zezwolenia ak- 
cyzowego. Zdan. 

* 
* * - 

15 grudnia b. r. w Sądzie Po- 
koju były rozpoznawane sprawy 
Szmula Maudelbauma i Wojciechow- 
skiego Franciszka, oskarżonych o 
nieprawne zgłoszenie w Kasie Cho- 
rych celem korzystania z pomocy 
lekarskiej. 

Wyrokiem Sądu oskarżeni z0- | 
stali skazani pierwszy na 1 miesiąc, 
drugi na 2 miesiące werksa 

W dniu 3.XII r. b. w Sądzie 
Okręgowym była rozpoznawana: 
sprawa Nadel Berty, która na pod- 
stawie sfałszowanych zgłoszeń zo- 
stała ubezpieczoną w Kasie Cho- 
rych w celu nieprawnego korzysta- 
nia z pomocy lekarskiej. + 

Wyrokiem Sądu Okręgąwego 
wspomniana Berta Nadel została 
skazana na 3 miesiące WERS 

O nielegalny handel sacharyny. 

W sierpniu 1925 r. posterunek 
P. P. w Nowych Trokach otrzy- 
mał poufne informacje, iż Wincen- 
ty Kuryłowicz i Wincenty Ircukie- 
wicz uprawiają nielegalny handel 
sacharyną. Komendant posterunku 
urządził zasadzkę na szmuklerów i 
po 2 i pół godzinnem wyczekiwa- 
niu w nocy zauważył przeježdža- 
jącą furmankę z gontami. Doko- 
nana rewizja furmanki odkryła, iż 
pod gontami znajduje się sachary- 
na w ilości 50 kg. Ircukiewicz i 
Kuryłowicz zostali aresztowani, a 
sacharyna skonfiskowana. 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym 
rozegrał się epilog tej sprawy. Ła- 
wę oskarżonych zajęli niefortunni 
handlarze sacharyny, którzy po 
przewodzie sądowym. zostali na 
zasadzie art. 51 K. K. i 1270 u- 
stawy  akcyzowej 

"1 miesiąc więzienia z zaliczeniem 
1 miesiąca aresztu prewencyjnego. 

skazani па`
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w PRornobia: 
rok założenia 18346. H. CEGIELSKI м 

Lokomobile „T“ 
elewatory do stomy, siewniki rzędowe | 

„Polonia* o powszechnie uznanych naj- 
wyższych zaletach, grabie konne, kartoilar- | 
ki, spulchniacze podglebia, młocarnie sze- | 
rokomłotne sztyftowe i cepowe z odpo- 
wiednimi maneżami—wszystko o gwarant: | 

„ towan. wytrzymałości i sile. Walce szosowe | 

Całkowite urządzenia CUKROWNI, GORZELNI | 
| i KROCHMALNI. | 
Przedstawicielstwó na województwa 

Wileńskie i Nowogródzkie: 

inżynier Jan Gumowski. 

Wilno, Mostowa 3. Telef. 271. 
Katalogi a cenniki na żądanie. 3084 

° 

LECZNICA i SZPITAL Litewskiego „Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 27%2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2 

kobiece 11 — 1; oczu 11 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1-2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy simy ekwyem wanny, elektryczny masaż. 

  

Tow. 
Akc. 

  

fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
Laboratorjum analityczne. 2043 

       
    
      

    

      

    

  
  

  

- Kino „Tear „| Dai enie ała BOGOWIE... LUDZIE... ZWIERZĘTA... szącż  lakład (ryzjetski 
„Helios tragedja w 10 akt. Ell L t "Sceny o niebywałem napięciu nerwów! Bogini śmierci i nienawiści! przy ul. Wielkiej 46. Sa- 

Wileńska 38. | W roli gł. urocza UI = Święto krwawych orgji. Dla młodzieży dozwolone. Seansy 0 4, 6, 8i 10.15. lon Pw s manicur. 
RER ygjena, 1685-b 

  

Ważne dla p. p. studentów i wojskowych! | 
  

Nowootworzona w Wilnie przy ul. Antokolskiej Nr. 34 

KAWIARNIA - MLECZARNIA „SZLACHECKA 
Wydaje o każdej porze: Śniadania, obiady i kolacje po cenach nastę- 

Ь pujących: Śniadania od 50 gr, Obiady—75 gr., Kolacje—60 gr. ! 

| Kuchnia stale zaopatrzona w najświeższe produkta wiejskie pod kierow- | 

| nictwem wyborowego kucharza, zadowolni najwybredniejszych smako- 

lienięcka pnięcka 19 szów. Stołującym się miesięcznie— rabat. „Kawiarnia Szlachecka" stale | 

zaopatrzona w świeże ciastka, wyroby cukiernicze i pieczywa pierwszo- | 

telef. 890. 
3014 „rzędnych firm, oraz posiada gabinety. M | 

D BEI TASK SEA 

   

  

NA RATY 
HURT ! — DETALI 

RADI Najtańsze źródło. 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ 
Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 229. 

KOLESIA 
ośrodek łody człowiek średniego wykształcenia, i ' 

M z zawodu telegrafista obecnie poszukuje kupimy „DADA. z dobre. 

jakiejbądź pracy, ewent. zajęcia WOŹNEgO, wje piękną siedzibą. po- 
gońca i t. p. Jestem szybko orjentacyjnym żądane w pobliżu Wilna. 

ex=ex= Wogóle. Natomiast temu, kto wskaże lub za- Wileńskie Biuro 
S 50 zł. nagrody. Wymaganie mies. Komisowo - Handlowe 

od 50 złot. Adres: Połocka 4—26. Zażądać ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

V pod „Boży.* A. 3108 3093-2 

nieważniają się zgubio- 

IMEBL К- 
ne: 1) legitymacja о- 

WICZ i S- ka“, 
T-wo Akc. w Warszawie, 

sobista Nr. 17389-1925-II1 
wyd. przez star. grodz. 

MEBLE gięte fabr. „THONETA“; otomany, 

materace, kredensy, stoły, krzesła, szafy, 

m. Wilna, dnia 3-VII 1926 
r., na imię Efroima Ko- 

garnitury salonowe, meble biurowe i t.p. 
poleca, 3064 

robczyńskiego. 2) legit. 

D.H.F. Mieszkowski 

członk. Kasy Chorych m. 
Wilna X 12116 na imię 

Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 23. 
Na prowincję wysyłamy towary za zaliczeniem. 

G. NO 
Wielka wyprzedaž 
materjałów i resztek 

sukiennych i bławatnych. 
Ceny znacznie zniżone. 

    

    

  Ceny znacznie zniżone. 

Н nadchodzące Święta 
Polecamy wielki wybór towarów 
krajowych i zagranicznych. 

PERFUMERY JNYCH, KOSMETYCZ- 
NYCH, GALANTERY JNYCH 

Przedmioty gospodarstwa domowego. 

CENY UMIARKOWANE. | 

 T-wo I. B. SEGAL! a 

  

  

łóżka angielskie 
fabryki 

„KONRAD, 

X 
tegoż. | 3080 

Kupimy za gotówkę 
dom w śróumieściu lub 
na poblizkich ulicach w 
cenie od 2 do 5000 i. sz. 

Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

3056-0 

brryjmię na posadę 
za wypożyczenie 800 zł. 
pod gwarancją, wynagro- 
dzenie m. 160 zł. Swier- 
kowa M 18 m. 1. 3081 

ĮUričivažaia się zgubio- 
ną gksiążkę wojsk., 

wyd. przez P. K. U. Świę- 
ciany na im. Juljana O- 
dyńca, zam. w W. Łuki 
Górn«, poczta Hermano- 
wicze pow. Dzisna. 

  

  

Gabinet Kosmetyczn ż oli 
Jagiellońska 8 ū, Okońskiego, 
Usuwanie zmarszczek, zbyteczn. wło- 
sów, wągrów i t. p. defektów skóry, 
twarzy i ciała. Masaż (w celach kos- 
metycznych) plastyczny, wibracyjny, 
pneumatyczny, elektryczny, oraz iskro- 
wy. Godz. 10—1 i 4—7 ppł. (Up.X 89) 

MOJSKOWE ZJEDNOCZENIE SPOŻYWCZE 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 13, tel. 476. 

    

H Sklepy detaliczne: 1) ul. Trocka 7, tel. 542; 2) ul. Zam- 
2 kowa 28, tel. 1023; 3) ul. Adama Mickiewicza 5, telef, 873; 

: 4) róg Rudnickiej i Zawalnej Nr. 20/52, tel. 612. 
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Biuro Elektro-Techniczne „DZWON“ 

Ł. WAJMAN, Wilno, Wileńska 21, tel. 6—55 
Sny dział radjowy pod kierownictwem inżyniera radjo- 

sp ny dzi 

  

: в typów, wszelki sprzęt radjos Składy zaopatrzone w towary świąteczne B r: najnowszyc. w, wszelki sprz. ri 

kikuaragės, ei eini Ši oraz uddałany wszelkich I Ijo i DET I į k Zakopane 

  

porad radjo-amatorom. Sprzedaż na najdogodniejszych warunkach na raty. 

3073 
pensionat LENA— Ceny najniższe. 

Chramcówki, nowowybu- DLA CZŁONKÓW SPECJALNE WARUNKI. 
  

  

  

  

с на Sprzedaž dla wszystkich. odas poleca pokoje 

x Na prowincję zamówienia listowife wykonu- oneczne z werandami. 

Naczynia kuchenne jemy natychmiast. 3059.4 | Kuchnia smaczna, Ceny 
przystępne. 3054-0 

WĘGIEL 
opałowy i kowalski 

z dostawą od 1 tony. 
Ceny najniższe. 

M. Deull 

aluminjowe, emaljowane oraz wszelkie przedmioty dla 
gospodarstwa domowego 

poleca w wielkim wyborze po cenach bezkonkurencyjnych 

'ALUMINIT, Gdańska 6. 

  

WYJĄTKOWO TANIO! Na najdogodniejszych 
warunkach. MEBLE różne w wyborze dużym 

poleca Skład mebli S. ANCELEWICZ, Si 
Wilno, ul. Niemiecka 15 (w podwórzu). 

GDNOGOUWGOWGOOGONWGOWGOWGE 

      

2283       

  

  

Kto da ogłoszenie do „Kurjera Wi- 
leńskiego* ten otrzyma 1 KONKURENCJA, WSZYSTKIM ti kalendarz 3 Jagiellofiska 3 m. 6, 

„WILNIANKA“ ul. Wileńska 15. |Ę PEZPŁATNIE pay” ge 
na 1927r. i kalendarz Ścienny— plakat 
artystycznie wykonany otrzyma każdy Dom w Śródmieściu NASZ CENNIK: 

    

za klg. za klg. й. 2 * w cenie od 40—60 tys. 
` ło do kuchni owe 55 Cukier kryształ . . . $ rż kto da chociażby najmniejsze ogło- złotych kubim h 

Ч Sery holenderskie . . od 3.50 | Kakao holend.. . . SOSA УС pimy natych- 

Pia amerykański . od 4.20 | Kawa palona doskonała . . . 8.50 szenie w Biurze Reklamowem WISE BiG 
Herbata (50 gr.) . . od 1.00 | Mydło — ceny fabryczne eńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

3052-0 

  

Makaron warszawski . . . 1.85| Proszę 0 sprawdzenie i przekonanie się. 
2329 Polecamy towary spożywczo-kolonialne. й 2 w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82. 

3107 ST. GRABOWSKIEGO 0 

PDYDIDYDUD0D0D0G70 

  

i Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń sp. z ©8r. ©dm, Drek, „Pax”, rl, św. ldnacege 5. 

    

UWAGA! Administracja „Kurjera Wileńskiego" przyjmuje zamówienia na ogłoszenia do numeru 

świątecznego na dogodnych warunkach. 
3062 

  

:| neryczne*. 

PAZLNMIENĖI Sis 2е wy psycho-gra- 
folog SZYLLER SZKOLNIK (au- 
tor prac naukowych), redaktor 
pisma „ŚWIT” (Wiedza Tajema) 
opowie Ci, kim jesteś, kim być 
możesz? Nsdeślłij charakter pis- 
ma swój lub zainteresowanej o- 
soby, zakomunikuj imię, rok, 
miesiąc urodzenia, kawaler, żo- 
naty, wdowiec, ilość osób najbliższej rodziny. 
Otrzymasz szczegółową analizę charakteru, okreś- 
lenia zalet, wad, zdolności, przeznaczenia, jak 
również horoskop słynnego medjum — Mile Evig- 
ny. Wszystkim Czytelnikom „Kurjera Wileńskie- 
go” wysyła się po otrzymaniu "tylko 2 zi. (zamiast 
5 złot). 

Ogłoszenie wyciąć i załączyć do listu. 
Osobiście przyjmuje od 12 — 7. Protokuly, 

odezwy, podziękowania najwybitniejszych osób 
stolicy. — Warszawa, Psycho-Grafolog Szyller 

[iSzkolnik, Piękna 25. Gabinet redaktora. 

Wydawnictwo i Redakcja „S WIT” 
Warszawa, Piękna 20. Konto PKO 12.454 
Wszystkim Czytelnikom „Kurjera Wileńskiego" do 
każdej zamówionej książki dodajemy drugą cie- 

kawą i pożyteczną książkę darmo. 

Zamiast jednej—dwie, dwóch—cztery i t. d. 

Dr. MUELLER: „Najnowszy lekarz domowy*. 
Najbogatszy zbiór udoskonalonych starych i no- 
wych środków domowych przyrodoleczniczych na 
ooo choroby. 550 cennych porad ilustr. 

1.50. 
Dr. M. ROSEN: Życie seksualne a choroby 

weneryczne. Syfilis, paraliż postęwowy i inne 
choroby weneryczne. Popularny wykład o naj- 
nowszych sposobach leczenia i zapobiegania tym 
chorobom. 4ł. 1,50. 

Dr. BARTOSZEWICZ: „Jak zapobiec suchotom 
plucnym?“ Zi. 1.— 

SZYLLER-SZKOLNIK: „Hypnotyzm! Sugestja! 
Telepatial'. „Siła nasza wewnątrz nas“. Czy 
chcesz być silnym, energicznym? Chcesz, aby 
inni ulegali Twej woli? Chcesz władać wielką, 
tajemniczą siłą? Podręcznik słynnego hypnotyze- 
ra Szyllera-Szkolnika. Zawiera 95 rozdziałów: 
Historja hypnotyzmu. Jakim powinien być hypno- 
tyzer. Jakie powinno być medjum. Magnetyczny 
rozwój oczu. Autosugestja. Wpływ hypnotyzera na 
medjum. Uśpienie medjum. Dugestja podczas 
snu. Sugestja na jawie. Obudzenie medjum. Od- 
gadywanie myśli. Powodzenie w milości. Lecze- 
nie wszelkich nałogów. Zł. 7.—. W bogatej, płó- 
ciennej oprawie zł. 10.—. 

Dr. KADWAN-PRAGLOWSKI: „Spotęgowanie 
woli*. Najnowsze metody sugestji. Rozwoj zdol- 
ności, talentu i usuwanie strachu i złych przy- 
zwyczajeń. Całość 4 tomiki, razem zł. 1-—. 

Dr. BACHE: „Nowy lekarz dla kobiet i ma- 
tek". Dla rozpoznania chorób i użytku doświad- 
czonych i bardzo dobrych lekarstw i środków do- 
mowych. Zł. 5— 

Dr. WYROBEK: „Choroby weneryczne*. Spo- 
sób leczenia. Zapobieganie. Wielka księga, mnost- 
wo ilustracyj, Zł. 5— 

Dr. ROŚCISZEWSKI: „Jak posiąść energję?“ 
Pozbyć się roztargnienia, melanchojji, słabej pa- 
mięci, bezsenności i ogólnego zdenerwowania i 
zdobyć pogodę ducha. Zł. 2,— 

JAK BYĆ PIĘKNĄ?: „25 cennych porad, wska- 
zówek dla kobiety", Zł, T 50. 

Dr. A. KORAB-KORABIEWICZ: „Choroby we- 
Uieczalność syfilisu i innych chorób 

wenerycznych. Jak zapobiegać zarażeniu się. 
Ari praktyczny dla mężczyzn i kobiet. 

Dr. HROMUS: „Zielnik lekarski". Opis ziół 
leczniczych i sposób ich zastosowania. Ź tabli- 
cami i ilustracjami. Zł, 3.— 

JADWIGA T.: ZDROWIE, higjena, smak! Co 
i jak gotować? Tanio i smacznie obiady, śniada- 
nia i kolacje na każdą porę roku. Sposoby przy- 
rządzenia zup, pasztetów, majonezów, sosów, 
wszelkich potraw mięsnych, drobiu, ryb, sałat, 
jarzyn, grzybów, legumin, kremów, lodów, tortów, 
ciastek i t. d. Wskazówki co do przybrania i na- 
krycia stołów. Zł. 8.— 

Dr. RAFAEL MABUZE: „Jak zostać hypnoty- 
zerem?* Szereg cennych wskazówek z dziedziny 
hypnotyzmu, sugestji i telepatji. Podręcznik prak- 
tyczny. Zl. 2.— . 

WERTHEIM H. PROF.: „Odmłodzenie ludzi 
i zwierząt. Z ilustracjami. Zł. 1.— 

Dr. RADWAN-PRAGŁOWSKI: „Powodzenie*. 
Jak zapomocą auto-sugestji, techniki emocjonal- 
2 i psycho-analizy dopiąć powodzenia w życiu. 

. 2— 
Dr. S. BREYER: „Wielki -lekarz domowy“. 

Nauka o zdrowiu. Przyczyny, objawy i leczenie 
wszelkich chorób zwykłemi, domowemi środkami, 
trawami i sposobami medycznemi. — Mnóstwo 
ilustracyj i rycin. Cenne wskazówki jak zachować 
młodość, piękność i zdrowie. Wielka księga w 
bogatej, płociennej oprawie. Zł. 10. 

Dr. GELSEN: „Higjena miodowych miesięcy“. 
Wskazówki dla nowożeńców. Zł. 1.— 

Dr. BRAUN: „Samogwałt u mężczyzn i ko- 
biet*, Jego skutki, środki wyleczenia. Praktyczne 
wskazówki. Zł. 1— 

Dr. JONDELLOWITZ: „Poradnik lekarski dla 
mężczyzn i kobiet”. Choroby weneryczne. Zapo- 
bieganie. Leczenie. Zł. 1.— 

Dr. W. POPIEL: „Poradnik dla młodych mę- 
żatek*. Treść: dojrzałość płciowa,, małżeństwo, 
ciąża, poród i t. d. Zł. 2— 

Dr. JANGEY: „Zboczenia płciowe*. Zł. 1.50 
Ž H. SPENCER: „Etyka stosunkėw plciowych“. 

ł IZ 
Wysyłamy po otrzymaniu gotówki, jak rów- 

nież za zaliczeniem pocztowem. — Na wydatki 
pocztowe, opakowanie załączyć 1 złoty znaczka- 
mi pocztowemi, 

Wydawnictwo i Redakcja „ŚWIT* — Warszawa, 
Piękna 25 m. 12. 

Ogłoszenie wyciąć i dołącyć do listu. 3079 

NA GWIAZDKĘ! 
Wielki wybór upominków gwiazdkowyc "dla 
dorosłych i dzieci. Lalki, zabawki, gry, ozdoby 

choinkowe, książeczki i t. p. 

Pocztówki świąteczne. KALENDARZE. 
OKAZJA! Wyprzedaż figur wraz z rabatem do 2000. 

W. BORKOWSKI, 
Mickiewicza 5 Ś-to Jańska 1 

3043-1 

Polski Skład Luster 
w. WOŹNICKIEGO, kefir 
poleca lustra najwyższych gatunków, trema, 
meblowe, galanteryjne, kieszonkowe i t. p. 
Duży wybór. Pp. Urzędnikom Peństw. a a: 

4 

  

  
  

        
’ 

Tel. 3-94. 

  

Sp. Z 0. O. 

DRUKARNIA „PAX* 
IGNACEGO 5. WILNO? | 

Telefon Nr 8—93 
Ul. Św. 

t introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KŠIĄŽKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE.     
Smolska 

Choroby zębów. Plombo- 
wanie i usuwanie zębów 
bez bólu; porcelanowe i 
złote korony — sztuczne 
zęby. Wojskowym, urzęd- 
nikom i uczącym się zniż- 
A O 4. 

Po 70 3041—1. 
Li Na Bystrem wil- 

WI la Jaśka, pen- 
sjonat pani Kusuińskiej z 
Kresów. Ceny przystęp- 
ne. Kuchnia obfita, poło- 
żenie malownicze wśród 
lasów Ai AE kiewicza 21, telef. 152. 
09—11 3091-1 

KIN wodny „Zakopane. 
Pensjonat Cieślówka przy 

kupimy lub wydzieržawi- ul. Zamojskiego pod no* 
my zaraz możliwie z 20 wym zarządem pole 

25 ha ziemi ornej. 

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

3092-2 

$1 15 ha 
parcele z zabudowania- 
mi do sprzedaży niedro- 
go w pobliżu Wilna. 

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

3097-1 

4000 

chodowe w śródmieściu, 
mamy do sprzedaży na 
dogodnych AA 

spłaty. 
Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlowe, ul, Mic- 
kiewicza 21. 3096-2 

zakładów przemysłowych 
produkujących wszelkie 

wyroby: „drzewne. 
Wileńskie Biuro Komiso- 

kwiatnem utrzymaniem. 
Pianino, 
scu. Ceny przystępne. 
Towarzystwo doborowe: 

2328-1 

Od r.:1843 istniejė 

Wilenki 
Ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne, salono 
we i gabinetowe, kredeń* 

  

  

dolarów ośrodek 
80 па większego 

majątku z dobremi zabu- Vykintas acnik 
dowaniami na BN rze- iedrogo. 
ki o pszennej glebie do ` ВНа Sprzedaż na raty. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

3100-2 

Naucję hipoteczne 
do 30.000 złotych 

udzielimy 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

3090-1 

200 dolarów trzy do- 
my drewniane w 

bardzo dobrym stanie, 
prawie nowe z własnym 
ogrodem 1.500 sążni kw. 
w pobliżu centrum, koło 
przystanku autobusowe- 
go, zaraz do sprzedania. 

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

3099-1 

każdą sumę 
ulokujemy pod soliune 
zabezpieczenie u bardzo 
poważnych osób, gwaran- 

cja najpewniejsza. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21,tel. 151 

żar da aga 
erata, linoleum, chodni 

› К jutowe, wycie 
brezent do wozów, 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych j Wiłaszteje 
na, Rudnicka 2. _ 14847 

  

Społeczna dawn. Pod: 
zamcze, Królewska Nr, 9 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-D 

Lokal składający się z 3| 
pokoi i kuchni, na” 

dający sią na interes" lub 

becnie jadłodajnia, Ulicź 
Wielka 5, m. w 2096-0 

Biuro elektro-technicznńć 

telef. 781. 

  

Wesa się obiady @0 
*mowe z 3-ch dań 

zł. oraz kolacje. Produk 
ta codziennie świeże. 

  

3094-3 aa zauł. SW 

Młyn, tartak i оо в ы Ь ,' 
olejarnia Najsiaf” „Optyk-Rubia“ „is 

w kraju zatož. w 1840 Р 
do wydzierżawienia. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 telef, 10-58, 

PR: zakład . 

Drierżawę „Ūgljlul“ ZA 300 ha mająt- 
ku ziemskiego czny, największ. a 

z kompletnym inwenta- leńszczyźnie, wi sc. B 
rzem posiadamy. Olkieniccy, Wilno, 

Wileńskie Biuro 
Šo m w: i 
otograficznych przybo- 

Komisowo - Handlowe as Wydaj jo Gi po 
ul. Mickiewicza 21, ga Kay 

500-1000-1500 dolarów 
pożycyki udzielimy tylko 
pod solidne zabezpiecz. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef. 152. _3098-3 

Lacki, Wielka 5.starsza 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: Rovai 
Enfield", „ Wanderer? iin. 
maszyny do isania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów .muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695- 

  

receptach 

  

Ogłoszenia 
do 

przyjmuje 

dogodnych 
warunkach | 
ADMINISTRACJA 

Jagiellońska 3. 

  

   

     
   

    

    
     
  
    

   

   

     

    

  

     

  

      

      
     

  

    

       

  

   

     

    
   

     

    

Wykonuje wszetkie roboty drukarskie | E! 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE, | 

Maria Ożyńska- 233 Wslęcy dolarów _ 
za murowane domy do- | 

Wo - Handlowe, ul. Mic-|- 

pokoje” słoneczne z wyć | 

konie na miej<!   
sy, stoły, szafy, łóżkaitd+| | 

       

      

  

   

Koza - jadłodajnić 

Śniadania, obiady i kola” | 

prywatne mieszkanie 0 

D.Wajmana 
Największy wybór i cent) | 
najniższe, Ul. Trocka 5 AK 

225) й 

   
   

  

     
           

      

    
    

  

   

   

     
    
    

   
   

ul. Dominikańska 11,, | 
41236 

WE a 
1691-b 

666009660 | 

Aria Viki" 
na najbardziej 

„Kurjera Wileńskiego” | 

› 088060699 

Redeker edpawiadzialar Michał Szakiowiex ||


