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YWyehodzi eodziennie próea dni poświątecznyeh. 

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowsklego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 
pasza Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemięcka 22, telef. 605, 

i wszystkie biura "reklamowe w kraja i zagranicą. 
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ARAB BARABE KEBZABA BEADZB BEBE 

Najlepsze zegarki szwajcarskie 

„ALPINA“ 
Wyregulowane w obserwatorjum 

gwarancja 5-cio letnia. 

Wyłączna sprzedaż w magazynach: L. Perkowskie- 
go i K, Malinowskiego ш. Wielka przy Kościele 

św. Jana i A. Rydlewskiego ul. Wileńska 10. 
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NIN NSS NASA 

Ti Nanao) oi ii ii | 
Wznowiła sprzedaż broni na raty. 3 

Ceny ściśle według cen naszej Centrali 
w Warszawie. % 

SOTOOWWY YYY 
  

CUKIERNIA Bolesława SZTRAĄLLA 
Mickiewicza róg Tatarskiej. 

Codziennie od godz. 8 do 11 wiecz. 

Towarzyski DANCING 

жж ККККК К ККК ККК ЭЕЭЕЖЭЕЭЕ% 
W śródmieściu wiiny o dużych salach 

LOKEL 
dwupiętrowy rozmiarów 29 x 33 x 35m. 29 x 33 x 4m o łącz- 
nej powierzchni użytkowej ok. 1750 m? ze wszelkiemi nowo- 
czeszymi wygodami i urządzeniami, zdatny na biuro lub urząd 
państwowy. Do wynajęcia każde piętro oddzielnie lub oba ra- 
zem. Informacji udziela S. Giabowski osobiście od 10 do 11 rano 
i od 5—6 wiecz. Biuro Reklamowe Garbarska 1. 

жж ККК ЭККК Kk Ik Ik IKI ККК 

AOOCY SZCZ BOLO 

SPORT ZIMOWY 

A. RONCZEWSKI 
- WILEŃSKA 10. 

> NA SEZON ZIMOWY 
poleca: 

; PO CENACH KONKURENCYJNYCH 

Narty, łyżwy, sanki. Ciepłe ubranie sportowe. 

BBD 354 LAA 555445 644564 
asas =aa*a <255W64 a56* 652343 

D. H. „BLAWAT WILENSKI“ 
Wilno, Wileńska Nr. 31, tel. 382. 

Robimy na zamówienia garnitury, pzlta jesierthe Iz: mowe 
męskie z naszych materjałów. 

P. p. Urzędnikom na ratyll Wielki wybor towarów weł- 
nianych, bawełnianych, jedwabi, kołder, poduszek, waty i wa- 
toliny. Towary białe, pończochy i skarpetki. Ceny niskie, 

REEODARS BAC aaa aaa KERAGUSA 
09599800 9909990999999999999 

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
wyszła z draku 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja 

LUDWIKA PE 

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

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 
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Czynna od д. 9 do 3 pp. 

  

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

leńskiego* mieści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej i. Tel. 82. Czynne od 9—6 м. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

  

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

Jų
 

  

  

Cena ogioszeń: 
20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

Ża wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (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 administrację zmieniane dowolnie. 

Rękopisów | nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
  

Podzwonne. 
Ustąpienie p. Wł. Grabskiego zna: 

lezło w społeczeństwie znacznie sil- 

niejszy oddźwięk, niż odejście od 

steru pańtwowego jego poprzedników. 
P. WI. Grąbski wielu rzeczy to spo- 

łeczeństwo nauczył, do wielu! rzeczy 

zmusił, lecz ostatnio przeciągnął stru 

ne, zawłódł niejednę oczekiwania i 

stracił autorytet nieomylnego lekarza 
ga | "e szei choroby gossodarczej. 

* 
* * 

W atmosferze powszechnego do 

siębie zaufania rozpoczął p. Wł. Grab- 

ski reformę skarbową i walutową, 

kładąc na tem polu niewątpliwe za- 
sługi. Przykrócił inflację, powstrzymał 
marnotrawstwo pieniędzy publicznych, 

wprowadził w życie rozległy i skom- 

plikowasy system podatkowy), ustalił 

zasady gospodarki budżetowej. Wpro: 

wadziwszy nową walutę nauczył ludz 

cenić grosz i płacić podatki. Zrów- 

Nowažyioriučinių 396 palios, | Jakiś dziki kontredans odbywał się bilans handlowy uczynił aktywnym, 

skonsolidował długi zagraniczne. Lecz 

prowadząc politykę fiskalną i z upo- 

rem doktrynera ignorując ostrzeżenia 

ekonomistów polskich, oraz rady rze- 

czoznawcy angielskiego p. Hiltona 

Vounga, przecenił siły płatnicze spo- 

Emma | icczeństwa, zlekceważył skutki niepo- 

miernej wysokości budżetu państwo- 

wego w stosunku do iłości znaków 

38) seniężnych w obiegu, zapoznał u- 

bóstwo ludności, spowodowaną po: 

datkiem inflscyjnym, zniszczeniem 
wojennem i drożyzną kredytu. 

Na wycieńczony i słaby organizm 

społeczny nałożone zostały niepo- 

mierne ciężary. Wyłączność wzglę: 

dów fiskalnych w reformie skarbo- 

wej oraz całkowity oportunizm w dzie- 
dzinie przekształcenia i redukcji prze- 

rośniętych w okresie inflacji i bez- 

planowo tworzonych funkcyj państ- 

wowych doprowadziły po pewnym 

czasie do klęski gospodarczej kraju. 
Zła organizacja I słaba zdolność kon- 
kurencyjna warsztatów wytwórczych 

nie wytrzymała silnie naciśniętej 
śruby podatkowej, 

Podatek majątkowy zmuszał płat- 

ników do spieniężania części majątku, 

Kasy skarbowe zaczęły się zspełniać 
kosztem nie produkcji 

spcłecznego. Państwo stało się kon- 

sumentem swego kspitału, swoich 

  

  

lecz majątku х   

; źródeł i środków produkcji. Wytwór* 

czość sturczyła sią, bilaas handlowy 

stał sią zastraszająco biernym. 

Obok wywołanej tem załamaniem 

rzeczowej krytyki polityki p. Grab- 

skiego, krytyk! wypowiedanej prze- 

ważnie przez jednostki, pojawiła się 

nowa jej forma: wyłudzanie takich 

czy innych ustępstw I koncesyj wza 

mian za chwilowe poparcie ministra 
skarbu. 

Zasoda do ut des zapanowała po- 
między premjerem a stronnictwami 

w całej pełni. P. Grabski nie wzdry- 

gał się przed kupowaniem głosów 

dla tego czy innego fragmentu swo- 

ich poczynań. Korupcja polityczna, 

używana przez rząd jako środek prze- 

konywknia opozycji, zdemorslizowała 

ostatecznie stosunki polityczne. Sta- 
ło się wprost niemożliwem przewi- 

|dzieć kto się w danym wypadku 

opowie za rządem, a kto przeciw. 

przy głosowaniach na sali sejmowej. 

w dziedzinie palityki wewnętrzaej 

zainaugurowano szereg doniosłych „re” 

form” . z których żadna zrealizowaną 

nie została. Współpraca Thugutta ze 

Stan. Grabskim spłodziła 3 ustawy ję- 
zykowe, które, następnie p. Grabski 
zinterpretował w myśl nacjonalisty: 

cznej koncepcji, wytwarzając jeszcze 

większe rozgoryczenie pośród tych, 

dla których zaspokojenia miały one 

być przeznaczone. P. Thugutt w cha- 

rakterze wice'preinjera próbował in- 

gerować w działalność poszczególnych 

gałęzi administracji w sensie zadość- 

uczynienia odrębnym potrzebom 

mniejszości narodowych oraz wogóle 

ludności wojewódzw Wschodnich. Nie 

posiadając wyraźcie zakreśjonej sfe- 

ry kompetencji ani odpowiednich 

środków egzekutywy osiadł na mia- 
liźnie rozpanoszonego w urzędach 

centralnych tępego centralizmu i biu- 

rokratyzmu, Panowie dyrektorowie de- 

partamentów i naczelnicy wydziałów, 

  

masę projektów uproszczenia tech- 

nicznego i udoskonalenia merytorycz: 
nago działania administracji. Projekty 

te, przesłane w charakterze wnios- 
ków „odnośnym* ministrom ugrzęz- 
ly w ich biurach bezpowrotnie. 

Poszukując większości w Sejmie 
dla ustawy o reformie rolnej, stawia- 
nej przez stronnictwa ludowe jako 
warunek sine qua non dalszego po- 

pierania rządu wydelegował p. Wł. 

Grabski swego brata wespół z min. 

Skrzyńskim do Koła żydowskiego z 
licznemi prezentami sub modo W dniu 

4 lipca r. b. porozumienie osiągnię- 

to i rozgłoszono triumfalnie urbi ef 
orbi.o przystąpieniu żydów do pozy 
tywnej kolaboracji z rządem. dział 
P. Stanisława Grabskiego w tej kom- 
binacji miał służyć puklerzem chro- 
niącym rząd od obstrukcji antysemic- 
kiej prawicy. 

Koło żydowskie głosowało za pro- 
jektem rządowym lecz prezentów do 
do ręki nie dostało. Wystawiono im 
solo-weksel i mie zapłacono nic. Pan 

Stan. Grabski oświadczył na zapyta- 
nie posłów żydowskich, popartych 
przez min. Skrzyńskiego, że nie miał 

dotąd czasu, bo dopiero się wakacje 
skończyły. 

Te wszystkie rzekotrie reformy w 
"stosunkach „wewnętrznych kolporto- 
wano usilnie na forum międzynaro- 

dowem, jako dowody konsolidowania 

się wewnętrznego państwa. Poseł Dy- 

mowski na Kongresie Unji Między- 

parlamentarnej w Waszyngtonie bez 

zająknienia , informował zebranych o 

autonomji terytorjalnej Ukralūcėw i 

samorządzie  kulturalaym innych 

mniejszości narodowych w Polsce. 

Bezpośrednio potem nastąpiły gwał- 

towne zaprzeczenia przedstawicieli 

tychże narodowości oraz ataki na 

rząd polski. й 

Poważne i pomyślne wyniki poli 
tyki zagranicznej min. Skrzyńskiego 

są w tych opłakanych warunkach 

sprawdzianem wysokiej wśrtości za- 

inicjowanych przez niego metod dzia- 

łania. Min. Skrzyński wykazał się ja- 
a osobliwie p. Podsekretarz Stanu w | ko polityk о szerokim horyzoncie 
Prezydjum Rady Ministrów unicest- myślowym, dopasowanym do nurtu- 
wiali w zarodku wychodzące z biura | jących Europę i Amerykę prądów 
p. Thugutta wnioski i poczynania. 

Pracująca owocnie w ciągu całego ro 
ku Komisja legislacyjna dla woje- | łaniu. 

wództw wschodnich pod przewodnic* 

twem p. Romana, przygotowała całą 

Min. Skrzyński premjerem. 
WARSZAWA. 16X.. (Pat.) Pan Prezydent Rzeczypospolitej po* , | swego stanowiska, był bowiem skłon- 

wierzył misję utworzenia nowego rządu p. ministrowi spraw 
zagranicznych ALEKSANDROWI 

* * 

Wybór uczyniony przez P, Prezy- 
denta Rzeczpospolitej budzić musi 
żywe zadowolenie. P. M. Skrzyński 
jest ministrem, który w gabinecie p. 
Grabskiego osiągnął największe suk- 

terenie międzynarodowym wewnę- 
trzna polityka polska nie była czyn- 
nikiem pomocy i współdziałania. 

P. Skrzyński potrafił wprowadzić 
Polskę na właściwe miejsce w rzędzie 
państw Europy, zdobywając uznanie 
jej kierowniczych sfer politycznych 
swem  konstruktywnem — stanowi: 
skiem wśród splotu kłopotów i zaga* 
dnień powojennych. 

W czasie sprawowania poraz pierw* 
szy urzędu ministra spraw zagranicz" | c 
aw uzyskał uznanie granic Polski. 
W gabinecie p. Grabskiego podstawą 

/ skutecznie jej całość, 
<esy, pomimo że w jego trudach na | 

SKRZYŃSKIEMU. 

swej polityki zagranicznej uczynił ideę 
solidaryzmu narodów Europy, ideę 
nawskroś pokojową, twardo i spokoj- 
nie w niezmiernie groźnej dla Pole 
ski konjunkturze polityczaej chroniąc 

i nienaruszal- 
ność. Za ministerstwa Skrzyńskiego 
Polska weszła na forum międzynaro- 
rowe jako niezbędny element wszel 
kiej koncepcji politycznej, mającej 
na celu uchronienie narodów Europy 
od nowej katastrofy. W tej roli Pol- 
ski leży jej siła i znaczenie, oraz 
gwarancja bezpieczeństwa. 

Nic też dziwnego, że po rozbiciu 
się możliwości utworzenia rządu czy* 
sto parlamentarnego, wybór Prezy- 
denta padł na człowieka, posiadają- 
cego w swej dotychczasowej działal» 

9 największe walory. 

  

ideowych, człowiekiem o wielkiej, 

spokojnej i skupionej energji w dzia- 

Jakikolwiek rząd przyjdzie za 

dni kilka, nie ulega wątpliwości, że 

Ministerstwo Spraw Zagraniczn. nie 
oai | Zmieni swsgo kierownika. 

į Odmienny los spotka zapewne 

; Ry chezesowego ministra wojny. Ge- 

ay Sikorski niechętnie ustąpi ze 

ny zamienić go jedynie na fotel Pre- 

zesa Rady Ministrów. Wystąpienie 

marszałka Piłsudskiego położyło kres 

tym planom, jakkolwiek byłoby przed- 

wczesnem uważać karjerę polityczną 

min. Sikorskiego za skończoną. Spra- 

wy wojskowe są wciąż jeszcze w 
Polsce postawione i traktowane nie- 

właściwie. Unormowanie powinno na- 

stąpić na podstawie uniezależnienia 

ich od politycznych ambicyj I pod- 

porządkowania wymogom ogólnej po- 

lityki państwowej. Siła zbrojna ma 

wyraźne i ściśle określone zadania, 

których rozszerzanie na teren walki 

politycznej zdolne jest poderwać 

zdrowie i wartość armji. Wten tylko 

sposób należy rozumieć interwencję 

marszałka Piłsudskiego w przeddzień   utworzenia nowego rządu,
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Zwyciestwo prawdy. 
Motto: Honor, to Bóg wojska, jeśli niema go, to kruszeje po- 

tęga wojska. 
Naczelny, a 

Ten honor reprezentuje zwycięski Wódz 
honor wolska powinien być nienaruszony. 

(Oświadczenie gen. Skierskiego). 

Opinja publiczna została ostatnio 
zaalarmowana zarzutami, skierowane- 
mi przez Marszałka Piłsudskiego 
przeciwko biuru historycznemu Szta- 

*bu Generalnego, a dotyczącymi nie- 
których dokumentów, odnoszacych 
się do: odwrotu z Kijowa na Zyto- 
mierz (sfałszowany rozkaz Wodza 
Naczelnego do gen. Rydza: Śmigłego); 
obrony Wilna (depesza Naczelnego 
Wodze do gen. Boruszczaka, naka- 
zująca bezwzględną obronę Wilna 
przed Litwinami i bolszewikami); roz- 
mowy telefoniczno-hughesowej mię* 
dzy Naczelnym Wodzem a gen. Roz- 
wadowskim w nocy z 20 na 21 sierp- 
nia 1920 roku, dotyczącej zmiany 
kierunku pościgowego pierwszej ar- 
mji z północno-wschodniego na pół 
nocno-zachodni (z dwuch egzempla- 
rzy tej rozprawy nie przechował się 
ani egzemplarz Naczelnego Dowódz- 
twa, ani też Kwatery Głównej. 

Pewne grupy polityczne, które od 
pamiętnego roku 1918 rzucały był. 
Naczelnikowi Psństwa i Naczelnemu 
Wodzowi kłody pod nogi, żywioły, 
które intrygowały ciągle przeciwko 
Niemu i fabrykowały stale najniec- 
niejsze kalumnje — te grupy starały 
się przekreślić zasługi Naczelnego į 
Wodza, położone w wojnie polsko- 
sowieckiej. 

Komisja, powołana przez Minister- 
stwo Spraw Wojskowych dla zbada- 
nia zarzutów Marszałka, stwierdziła | 
słuszność przeważnej ich części, одга- ' 
niczając się jedynie do ogólnikowego 
oświadczenia. Natomiast gen. Skier- ; 
ski i prof. Zakrzewski złożyli oświad- 

  

czanych wątpliwości, w stosunku 
do Naczelnego Wodza. Mimo to 
jednak, gdy było bardzo źle, sta- 
wał się on granitową ostoją, a z 
tem budziła się wiara w Naczel- 
nego Wodza, a gderanie i men- 
torstwa milkly tam, gdzie zjawiał 
się Wódz Naczełny. W chwilach 
najcięższych, gdy wróg stanął pod 
murami stolicy, osobiste jego zja- 
wienie się na polu bitwy elektry- 
zowało wojsko. Wszyscy wówczas 
wierzyli w zwycięstwo i wszyscy 
byli tego zwycięstwa pewni. 

Z łona komisji musiało wypły- 
nąć przeświadczenie, że wystą- 
p'enie z zarzutami Marsz. Piłsud- 
skiego, było 
żywiołowym odruchem 

wania prawdy : 
w naszem życiu politycznem. Ode- 
zwałsię człowiek niezwykłej mia- 
ry, kryształowej czystości, nej- 
starszy żołalerz Niepodległej Pol 
ski i zwycięski Wódz”. 

Prof. Zakrzewski w złożonem przez 
siebie oświadczeniu podkreśla, iż 
„postać Naczelnego Wodza i Na- 
czelnika Państwa musi odbijać 
się w literaturze zgodnie z praw- 
dą historyczną”. 

A najświetniejszym dokument: m 
tej prawdy historycznej, był hołd Ar- 
mji złożony w niedzielę swemu wiel- 
kiemu Twórcy I zwycięskiemu Wo" 
dzowi. 

Przeszło tysiąc oficerów wszyst- 
kich szarż i broni pośpieszyło do 
Sulejówka, by stanąć przed swym 
(ukochanym Wodzem i zadokumen- 

poszuki. 

  

'tować swe uczucia, miotające tysią- | czenia uzupełniające, które minister oi zahartowanych na polach bi | 
Sikorski zakazał ogłosić urzędowo. 
Był to dalszy ciąg stosowanej przez ,tewnych — serc. 1 | 
niego względem Marszzłka taktyki,  Podnłosły nastrój tej uroczystej 
którą może jedynie dyktować za- chwili ilustruje ustęp przemówienia 

zdrość, nie mająca granic i usluž- gen. Dreszera: „Chcemy, byś wie: 
ność w stosunku do prawicy. rzył, że gorące chęci nasze, —byś 

Gen. Skierski, przewodniczący wy- nie zechciał być w tym kryzysie 
żej wspomnianej komisji, opubliko- nieobecny, osieracając nietylko 
wał w prasie warszawskiej swe c- nas, wiernych Twoich Żcłnierzy, 

świadczenie, które wywołało oszeł:- lecz i Polszę.—nie są tylko zwy- 
miające wrażenie i ukazało prawdzi- kłemi uroczystościowemi komple- 
we oblicze przeciwników Marszałka. mentami, lecz, że niesiemy Ci 

Gen. Skierski punkt po punkcie prócz wdzięcznych serc i pewne, 
podtrzymuje zarzuty, przedstawione w zwycięstwach zaprawiore sza: | 
przez Marsz. Piłsudskiego i stwierdza ble”. . į 
dalej, że autorytet Naczelnego Wodza Odpowiedź Komendanta, 

żne czynniki. Praca w komisji utwier- sprawiedliwych, cechowała głęboka , 
dziła w gen. Skierskim i wzrmocniła powaga dzisiejszej przełomowej chwili. | 
w nim dawno już ugruntowane prze- Z każdego zdania biła moc i potęga | 
świadczenie żołnierskie, że „najwię- ducha Wielkiego Obywatela i Zołnie- 
kszy dorobek Armji, a więc wiara rza — dziś Wielkiego Samotnika. 
w Naczelnego Wodza była syste- C. za przedziwne wzruszenie, a 
matycznie podkopywana przez zarazem oburzenie na te istoty marne, 
istoty marne, nie pojmujące zna- o których wspomniał jen, Śkierski — 
czenia działalności lub nie chcą- musłało miotać każdem sercem, gdy 
ce „poddać się” Jego nakazom! padły słowa wielkiej miłości Ojczyzny 

  

Dalej oświadcza gen. Skierski m. 
innemi: 

Przebieg naszych zmagań na 
froncie ujawnił już wówczas czę- 
ste załamywanie się duszy żoł- 
niersklej, zatruwanej jadem, wsą- 

  

Z muzyki. 

Na moją prośbę 0 wyraženie cen- | 
nej swej opinji w sprawie nauki gry 
na dętych instrumentach i śpiewu 
chóralnego w naszych szkołach, po: 
śpieszyli uprzejmie z odpowiedzią 
dwaj znakomici tut. lekarza i specja- 
liści, p. p. prof. dr. Szmurło i dr. Li- 
bo, a poważny ich głos powinien być 
miarodajny nie tylko dla polemi- 
zujących, ale dla władz szkolnych 
przedewszystkiem. | tak p. prof. dr. 
Szmurło streszcza swa poglódy na- 

stępująco: | 

Szanowny Panie Profesorze! i 

Na pytanie Pańskie: co zdrowiej, | 
śpiewać, czy grać na dętym instru= | 
mencię (w szkole), odpowiedź może , 
być tylko jedna: śpiewać. 

piew, prowadzony naturelnie, wj 
warunkach higjenicznych, przez pe- 
dagogów umiejących uczyć, z zami- | 
łowaniem oddających się swemu | 
przedmiotowi, wywiera wielki wpływ | 
na ucznia pod względem fizycznym 
i duchowym, a więc rozwija płuca, 
uczy prawidłowo oddychać, rozwija 
krtań, wyrabia dykcję, rozwija słuch, 
rozwija poczucie rytmu i t. d. Dla 
tego też | programy szkolne naukę 
śpiewu uznały za przedmiot obowią- 
zkowy we wszystkich zdaje się kia- 
sach szkoły powszechnej i średniej, 
zaznaczając w ten sposób jego do- 
niosłe znaczenie pod względem bigje- 
nicznym i wychowawczym. 

Nauka śpiewu może być prowa- 
dzona przez cały okres życia szkol- 
nego, należy tylko uczniów podlega- 
jących mutacji oszczędzać, nie forso- 
wać i nawet w pewnych razach na 

  

  

i Armji, a zarazem wielki akt oskar- 
żenia pod adresem zdziczenia pra- 
wicowych polityków. 

Pozostałem wierny swej sen- 
tymentalnej ufności w moc od- 
rodzenia Duszy Polskiej przez : 

czas cały, gdy musisłem się 
trzymać jednej itej samej linji 
wytycznej, jako reprezentant 
całego państwa, który repre- 
zentować musi nietylko piękno, 
lecz i brudy, nietylko siłę, lecz 
i tchórziiwą bezsilność, nietyl: 
ko cnotę, lecz i zbrodnię, I wy 
—wierne druhy miecza w walce 
—nie myśleliście wtedy, że swo- 
boda bezsilnego i zdziczałego ; 
często w niewoli narodu, daje 
jako skutek— nadużycie tej swo | 
body nietylko w tem, co jest; 
uniesieniem przesadą uczuć; 
wyższych, lecz przesadą i na | 
dm'arem tego, co jest grzechem | 
przeciw Odrodzeniu i pospoli- į 
tem przestępstwem. ! 

I gdy nieraz w bólach zawo , 
du i mękach upokorzenia sen-, 
tymentalnie miecz sprawiedli 
wości na haku zawieszałem, 
chcąc by siła moralna cnoty i 
kultury duszy bez gwałtu Ie 
czyła rany niewoli by: 
łem wciąż wierny błyskowi 
odrodzenia, co mi duszę w 
pierwszych dniach Polski roz- 
świecił. | teraz — gdy razem 
z wami obchodzę siódmą rocz-, 
nicę zaślubin naszych z szablą 
już polską, z wami coście u- 
mieli w przeżyciach bojów być 
wiernym: tym błyskom — nie-; 
raz w zwątpieniach, już tyczą: 
cych się historji — sądzę, iż; 
bezsilność państwu daje ten, co 
karzącą dłoń sprswiediiwošci | 
zatrzymuje, a uczciwą ! hono | 
rową pracę dla państwa przez 
to conajmniej osłabia, jeśli nie 
demoralizuje. 

Pozwólcie panowie, że zakoń- 

Dalszy przebieg przesilenia. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Jeszcze nie kon!:c. — Narady posła Barlickiego. — Klucz sy 
tuacji w rękach P.P.S., która chce wziąć udział w koailcji rzą- 
dowej. — Komisja programowa przyszłego rządu. — Główne 
wytyczne tego programu. — Politycy u P. Prezydenta Rzeczy: 

pospolitej. — W Sejmie sytuacja optymistyczna. 

W dniu wczorajszym o godz. 9 wiecz. przesilenie rządowe nie zostało 
jeszcze zlikwidowane. 

Przebieg przesilenia w tym dniu był następujący: 
Od rana odbywały się konferencje między przedstawicielami klubów, 

mające na celu uzgodnienie wspólnego programu w kwestji rządu parla- 
menternego. 

Wielkie znaczenie przypisywano konferencji prezesa Z.L.N. p. Głąbiń* 
|sklego z prezem kiubu P.P.S. p. Barlickim. 

Następnie p. Barlicki konferował „dłuższy czas z prezesem Wyzwole- 
nia Poniatowskim. Prawdopodobnie p. Barlicki próbował wyzyskać Wyzwo- 
lenie dla koncepcji gabinetu koalicyjnego. 

O godz. 12 m. 30 p. Prezydent Rzeczypospolitej odbył dłuższą kon: 
ferencję z marsz. Sejmu Ratajem. Klucz sytuacji znajdował się wczoraj w 
ręku Klubu P. P. 5., który obradował 2-krotnie o godz. 12 w południe 
l godz. 6 wiecz. ; 

W wyniku tych obrad Klub PPS po omówieniu sytuacji politycznej, 
trwając w dalszym ciągu przy zamiarze wzięcia udziału w utworzeniu rządu 
opartego o t. zw. wielką koalicję stronnictw, wybrał komisję dla opraco= 
wania programu tego rządu. W skład komisji weszli: pos. Moraczewski, 
jako przewodniczący, pos. Zaremba, Perl I inni. 

Głównemi wytycznemi programu są: polityka gospodarcza, uwzględnia” 
jąca w równej mierze interesy producentów i konsumentów, zachowanie 
ustawodawstwa społecznego dla bezrobotnych, utrzymanie podatku ma- 
jątkowego wedle zasad noweli, zgłoszonej przez poprzedni rząd, uregulo- 
wanie sprawy mniejszości narodowych. : 

O godz. 3 m. 30 p. Barlicki wezwany został na konferencję do Bel- 
wederu. 

Po powrocie pos. Barlicki udzielił prasie następujących wyjaśnień: 
„p. Prezydent isformował się o sytuacji Klubu P. P. S. Wyjaśniłem, że 
jesteśmy zdecydowani wejść do koalicji i że w celu sprecyzowania pro 
gramu wybraliśmy specjalną komisję. Położyliśmy szczególny nacisk na 
konieczność jak najszybszego zakończenia przesilenia”. 

W ciągu popołudnia p. Prezydent przyjął kolejno następujących poli- 
czę tym razem słowami jedne-  tyków: o godz. 4 p. Głąbiński (ZLN), o godz. 5 m.50 min. St. Grabskiego, 
go z was, którego tu widzę: |o godz. 7 posłów Poniatowskiego i Stolarskiego (Wyzw.), o gadz. 8 Bar- 
„honor, to Bóg wojska — nie- 
masz go, kruszeje potęga woj- 
ska“. 

Starałem się w obecnym kry 
zysie, przez jaki przechodzi 
państwo, stanąć, w inny może 
sposób, w obronie tej zasady, 
przed Prezydentem Rzec:ypos- 
politej, dając wyraz konieczno- 
ści ochrony honoru naszych 
dziejów, honoru naszej sławy i 
honoru naszej pracy. Dziękując 
panom za pamięć o mnie, pro 
szę zawsze o współpracę po 
młędzy sobą dla takiej ochrony 
w drogiej nam wszystkim słuź- 
bie dla Ojczyzny. : 

Hołd Frmji, złożony w niedzielę 
pełną Komendantowi, świadczy, iż wojsko i 

był ustawicznie podrywany przez ró: słów pięknych, gorzkich może, lecz świadome honoru naszych dziejów, | 
sławy i piacy, nie pozwoli się użyć I 
przeróżnym partyjnym gerierałom do 
zaspakajania ich ambicyjek. 

Przyszły gabinet musi poważnie 
zastanowić się nad niedzielną mani- 
festacją korpusu oficerskiego i hołdu 
Armji, która chce widzieć swego 
Wodza w swoich szeregach. A za 
Armią, ktora jest kwiatem Narodu— 
stoi jednogłośna opinja publiczna 
społeczeństwa! (z) 

    

Popierajcie L. O. P.P. 

dłuższy lub krótszy czas od lekcji gry na instrumentach detych, „to 
zwalniać. ‚ 

Co do gry na dętych instrumen: | 
tach, to jest ona tylko dopuszczalną | 
dla uczniów z dobrze rozwiniatą | 
klatką piersiową, ze zdrowemi pluca- 
mi, dla uczniów przytem zdolnych, 
których nauka na takich instrumen- 
tach, stanowiąca jeden z trudniej- 
szych przedmiotów, zbytnio nie ob- 
ciąży. 

Należy przytem wybierać takie 
instrumenty, które podczas gry nie 
wymagają zbyt forsownego oddy- 
chania 

Łączę wyrazy wysokiego szacunku 
i poważania 

Prof. dr. Szmurło. 

Wilno, dn. 16.XI-25 r. 

Dr. Libo, pisze następująco: 
1) Gra na Instrumentach dętych 

nie rozwija płuc. Jażeli u osobników 
dorosłych jest ona dopuszczalną bez 
szkody dla zdrowie, to u młodych | 
uczniów w okresie dojrzewania, ona 
może być nawet szkodliwą. 

2) Śpiew rozwija płuca i jest za- 
lecany już od dzieciństwa (naprz. w 
ogrodach dla dziaci). 

3) Jednoczesne nauczanie śpie- 
wu i gry na instrumencie dętym, 
jest niemożliwem, ponieważ na ćwi 
czenie oddechu przy śpiewie sam 
sposób gry na instrumencie dęątym 
wpływa ujemnie dr. Libo. 

Opinja obu znakomitych lekarzy 
niedwuznacznie ze sympatją odnosi 
się do wypowiedzianych przezemnie 
poglądów'* a przedewszystkiem pod- 
kreśla znaczenie nauki śpiewu chó- 
ralnego w szkołach publicznych, sta- 
wiając ją na pierwszem miejscu i to 
jako przedmiot obowiązkowy i zale 
cający się pod względem higjenicz- 
nym i wychowawczym, Co do nauki 

  

  

jest ona tylko * dopuszczalna" pod 
pewiymi warunkami, powiada prof. 
dr. Szmurło, a więc, jeżeli dopusz- 
czalna z zastrzeżeniami, nie zawsze 
pożądana. Oto mi tylko chodziło. 

Z własnego długoletniego doświad- 
czenia mogę tylko dodać, że wiele: 
kroć zdarzyło się, że uczeń klasy 
śpiewu solowego, grał na dętym 
instrumencie, śpiew go męczył pręd- 
ko, a głos niemiał tego dzwięku i 
szybko — mimo czułej pielęgnacji z 
mej strony, tracił barwę, gdy w pra- 
widłowej nauce bywa przeciwnie. 
Nie trzeba być fachowcem, aby 
skonstatować, wiele śliny zużywa 
gra na dętym instrumencie, jak su- 
szy gardło, a wydymając w długim 
oddechu, powoli się zużywającym, 
płuca, słabym organizmom szkodzi, 
zwłaszcza przy codziennym ćwiczeniu, 
no i w zespołach, maszerujących 

,ulicą i t. d. Przykład jednego oboisty, 
który był potem znakomitym śpiewa- 
kiem, wcale mnie nie przekonywa. 
Jest rzeczą powszechnie wiadomą, 
że Szalapin pił wódkę w ilościach i 
tuk często, że inny Śpiewak skonał: 
by, po użyciu setnej części tego na- 
pojul.. Tamanjo znowu palił tylko 
austrjačkie cygara „virginia* — ze 

, słomką, najsilniejsze, jakie wyrabiano 
kiedykolwiek i tak namiętnie, że lo- 
kaj za kulisami stać musiał na każ- 
dem przedstawieniu, by znakomity 
Śpiewak „zaciągnąć się* mógł przed 
ważniejszymi ustępami swojej partji... 
Co innego wyjątki, co innego zasa- 
da, a zasada powinna panować w 
szkole, że dwóch srok za ogon rów- 
nocześnie chwytać nie można, bo to 
nie zdrowo i nie pedagogiczniel Dla- 
czego zakłady naukowe mają brać 
na swe barki specjalizację wychowa 
nia muzycznego, skoro są nato kon- 

A: 

lickiego (PPS). Zaznaczyć należy, że o godz. 9 wiecz. p. Prezydent Woj- 
ciechowski wezwał do Balwederu po raz trzeci pos. Barlickiego. 

W kuluarach sejmowych przeważa opinja optymistyczna o koncepcji 
gabinetu koalicyjnego. Klub Ch. D., zarówno jak Piast, Z. L. N. i N. P. R. 
są w zasadzie za koalicyjnym gabinetem pod warunkiem jednakże, sżeby 
szef tego gabinetu nie należał do posłów prawicowych pod względem 
przekonań politycznych. 

| Marsz. Rataj konferuje z ministrami 
i Skrzyńskim, Raczkiewiczem i Klarnerem. 

Wczoraj przed południem marszałek Sejmu Rataj przyjął min. Skrzyń- 
skiego, min. Klarnera i min. Raczkiewicza. 

į Min. Skrzyński poinformował p. marszałka o aktualnych sprawach 
|z zakresu polityki zagranicznej. P. minister przytem zaznaczył, że powsta- 
nie gabinetu koalicyjnego, względnie parlamentarnego wywrze jak najle- 
psze wrażenie zegranicą. 

P. o. ministra skarbu p. Klarner poinformował p. marszałka głównie 
"w sprawle pożyczki zagranicznej. 

| Wreszcie w rozmowie z min. sp. wewn. p. Raczkiewiczem omawiał 
marszałek sprawę położenia wewnętrznego w kraju. 

Po tej rozmowie p. min. Raczkiewicz przyjęty był przez marsz. 
Trąrmnpczyńskiego. 

Narada urzędujących ministrów. 

Wczoraj o godz. 4 po południu w Prezydjum Rady Ministrów odbyła 
się narada urzędujących ministrów pod przewodnictwem min. Raczkiewi- 
cza, który poinformował swych kolegów o przebiegu wczorajszej rozmowy 
z p. Prezydentem Rzplitej, oraz marsz. Sejmu i Senatu. 

Min. Raczkiewicz stwierdził, iż w kraju panuje spokój i że szybkie za- 
iłatwienie przesilenia leży w interesie państwa. 

  

się dowiedziałem przygodnie, że w 
gimnazj. im. Mickiewicza w następną 
niedzielę usłyszeć mogę chór szkol- 
ny, śpiewający poważną kompozycję 
Lachmana, ucieszyłem się, jak na 
wspomnienie lat dziecinnych i po- 

a osobno dla kapelmistrza „dętej; śpieszę na uroczystość listopadową 
orkiestry" — nie obraca raczej tych itego zakładu z równym entuzjazmem, 
znacznych wydatków na podfrzyma- jak w czasie swej młodości, jako 
nie egzystencji fachowych instytucji | młodociany wykonawca, 
muzycznych, gdzie zdolaiejsi uczało- Taksamo gorąco witam pierwszą 
wie szkolni, mogliby się za msłą, lub | poważniejszą, a może szczęśliwszą, 
bez opłaty specjalizować? A jeżeli niż w latach ubiegłych, organizację 
szkcły chcą mieć koniecznie orkiestry | chóru akademickiego. Dlaczego tak 
i rywalizować z wojskowymi w po: |trudno zebrać kilkunastu špiewają- 
chodach i t. d., a z konserwatorjum | cych młodzieńców, dlaczego—tej po- 
w nauce poważnej, to dlaczego nie | trzeby 1 zamiłowania nie wyniósł 
stworzyć wspólnej orkiestry dętej lub ogół młodzieży ze szkoły średniej, 
smyczkowej, złożonej z wybrańców | władze szkolne powinny się dobrze 
wszystkich zakładów pod kierownict- zastanowić. W sprawie orkiestr dę- 
wem jednego wytrawnego pedagoga tych zalecam gorąco rozpisanie an- 
i artysty? Wtedy możnaby połączyć kiety i jeżeli dłużej zatrzymałem się 
utile cum dulci, ale tak? na tym temacie, to tylko kierowała 

Konserwatorium w Wilnie niema | mną chęć zwrócenia uwagi szkolnie- 
swego budynku, niema iastrumen- | twa na słabsze strony wychowania 
tów, nierna bibljoteki, ale każde gim- | muzycznego, którego się, idąc za po- 
nazjum ma swoją dętą orkiestrę i stępem czasu, podjęła. | włośnie dla- 
gra... przeważnie tak, że uszy pu. tego, jak to powiada, siebie zapewne 
chną.. Wyraźnie podkreślam prze- pocieszając, p. Telmaszewski,że „ku- 
ważnie, a to wystarczy. |ratorjum i dział kultury i sztuki w 

Pisząc o nauce śpiewu chóralne , Ministerstwie Oświaty czuwa nad 
go w szkole, jako przedmiocie nad- | wykształceniem artystycznem młodzi”; 
obowiązkowym, myślałem o czasach „a „nie sama li dana szkoła”, w tam“ 
przedwojennych; jeżeli jednak dzisiaj |tą stronę zwracam się raczej, niź do 
zrównano ją z innymi przedmiotami jp. T., albowiem tylko dzięki istnieniu 
nauki, to i nasze żądania muszą da: | pewnej krytyki, wszelki postęp da się 
lej sięgać i więcej należy wymagać. | pomyśleć, a jeżeli gdzie, to właśnie 
Ze szkół tut, nie wiele słyszałem | do drzwi Ministerstwa Oświaty, trze” 
produkcyj chóralnych — istotnie war- | ba kołatać, tam, gdzie z pow 
tościowych, zwłaszcza chórów męskich. | stałego braku gotówki właśnie nA 
Wyjątek stanowią: Śsminarjam nau- | cele naprawdę potrzebne i kultura 
czycielskie, gdzie uczy p. prof. Ga- j ne, często kołacze się bezskutecznie" 

wrońska i jeszcze kilka zakładów na- Prof. Adam Ludwig: 
ukowych, które można policzyć na ‚ ; 
palcach; zresztą nie widać entuzjaz- 
mu i pożądanych rezultatów. Skoro 
gt M 

serwatorja muzyczne? Dlaczego pań- 
stwo, które łoży nadzwyczajne ko- 
szta na zakupno instrumentów w 
każdym zakładzie naukowym i ma- 
terjału nutowego, na pensje dla na: 
uczycieli, dla nauki śpiewu osobno, 

    l 
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Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Proces Steigera. 

LWÓW, 14.XI (Pat). Na dzisiejszej 
rozprawie przesłuchano szereg Świad- 
ków, których zeznania nie przyniosły 
nic nowego. Klara Kulicz i Zofja Bas 
zeznały, że były obecne przy areszto- 
waniu Steigera i słyszały jak Paster: 
nakówna miała powiedzieć: „Zdaje 
się to ten". Rozprawa trwa dalej. 

Z zagranicy. 
Narady przedstawicieli państw 

sukcesyjnych w Pradze. 
PRAGA, 14XI. (Pat.). Narady kon- 

ferencji dla długów przedwojennych 
państw  sukcesyjnych weszły w 
stadjum definitywne. 
puszczać, iż za kilka dni osiągnięte 
zostanie porozumienie. 

Zatwierdzenie wyroku. 
LONDYN. 16.X1. (Pat.) Sąd ape- 

lacyjny zatwierdził kary nałożone na 
administratorów chińskiego Banku 
Przemysłowego, a mianowicie na Ber- 
telota i Pernotta, stwierdzając naru- 
szenie przez nich postanowień usta- 
wy o stowarzyszeniach. Natomiast 
nałożona na Pernotta kara 6-cio mie: 
sięcznego więzienia została przez sąd 
apelacyjny skasowana. 

O zatopionej + podwod- 
nej. 

LONDYN. 16.X1. (Pat.) (Reuter). 
Uczestnicy akcji odnalezienia zato 
pionej łodzi M. l. komunikują, że 
według wszelkiego prawdopodobie ń- 
stwa natrafiono już na miejsce w 
którym znajduje się łódź. Leży ona 
na tak znacznej głębokości, że do- 
tarcie do niej przy pomocy zwykłych 
aparatów dla nurków jest niemożli- 
wością. 

Ze skuteczną pomocą w tym 
względzie  pośpieszyły niemieckie 
władze morskie w Wilhelmshafen, 
pożyczając aparaty umożliwiające 
nurkom, zanurzanie się na wielką 
głębokość. Ofiarność niemiecka przy 
jęta została w brytyjskich kołach 
oficjalnych z żywym uznaniem. 

    

  

Sprostowanie. 
W Ne 261 „Kurjera Wil.” z d. 15 listo- 

pada w artykule „Jednostronna kry- 
tyka I oskarżenia niesłuszne” 
wskutek niedbałej korekty wkradły się na- 
stępujące błędy, zniekształcające sens arty- 

„ kułu Mianowicie, zdanie, w którem mylnie 
zamiast słowa „antyrządową” wydrukowano 
„antynarodową” winno brzmieć: 

„Opozycja jej (ludności polskiej w Li- 
'twie, przyp. Red.) była I jest nie anty» 
państwową, a antyrządową”. 
Pozatem w ustępie, omawiającym za- 

rzut postawiony p.Wielhorskiemu opuszczo* 
no zdanie: „przez co wpada („Przegl. Wil.”) 
w sprzeczność z samym sobą”. 

Odnośny ustęp brzmieć winien jak na- 
stępuje: 

„„ Przegląd Wileński... wskazuje Imien- 
nie na p. W., jako na wyznawcę teorji 
podporządkowywania interesów Polaków 
litewskich nakazom Rządu I Sejmu war- 
szawskiego, przez co wpada w sprzecz- 
ność z samym sobą. Bo z jednej stro- 
ny.. cytuje dosłownie zdanie p.W., wy- 
jęte zjego książki, że Polska jest jedy- 
nem państwem, które ma interes istot- 
ny I nie przemijający w krzepnięciu 
kulturalnem i politycznem narodu litew- 
skiego”, oraz stwierdza, że to „katego- 
ryczne twierdzenie autora nie znalazło 
dotąd zrozumienia u polityków war- 
szawskich”, z drugiej zarzuca autorowi 
hołdowanie idei podporządkowania się 
tym czynnikom, u których jego „kate 
gorytzny” pogląd nie znajduje uznania. 

Zresztą, wątpimy bardzo... i t. d. 

4 hosji sowieckiej 
„ MOSKWA. (A.K.) Z ogłosznych da- 

nych statystycznych w przeciągu mie* 
siącą września wywieziono z Rosji 
Sowieckiej do Polski: 518 wagonów 
rudy, 22 wagony ryby, 15 wagonów 
antrącytu, 4 wagony szczeciny, 5 wa- 
gonów kawonów i t. p.. Ogółem 591 
wagonów. Z Polski w tymże czasie 
przywieziono do Rosji 76 wagonów 
jedwabiu, 61 wagonów naczyń emal- 
Jowanych, 22 wagony manufaktury, 
16 wagonów narzędzi rolniczych, 9 
wagonów cynku i t. p. Ogółem 212 
wagonów. 

Delegacja litewska w S. S. S, R. 

MOSKWA, (A.K.). W piątek przy- 
była tutaj delegacja litewska gospo- 
darcza, celem rozpoczęcia układów 
w sprawach finansowych, transporto- 
wych i gospodarczych. 

W skład delegacji litewskiej wcho- 
dzą przedstawiciel ministerjum ko 
munikacji, dyrektorzy i przedstawi: 
ciele zakładów przemysłowych. 

Ze strony S. S. S. R. do rożpo* 
częcia pertraktacji wyznaczona zo- 
stała Specjalna komisja pod prze- 

ь wodnictwem Komisarza dla Handlu 
L Wewnętrznego — Jansona, 

    

  

Należy przy- i 
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Nieobliczalne zarządzenia p. Sikorskiego 
(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

O gedzinie 7 wiecz. przedstawiciele kl. Wyzwolenia pos. Stolarski i 
wice-marsz. Poniatowski zwrócili się do Prezydenta Rzplitej w Belwederze 
w związku z zarządzeniami i komunikatami wydawanemi przez p. o. min. 
spraw wojskowych gen. Sikorskiego, a szerzącemi zamęt w opinii publicz 
nej zwłaszcza wśród wojska. 

Zarządzenia te mogą wywołać prowokacyjne skutki. Ze względu na 
ciężki dla kraju kryzys rządowy należałoby możliwie unikać powiększenie 
tego zamętu, wywołanego przez nierozważne kroki p. Sikorskiego, mogące 
spowodować usunięcie go od tymczasowego pełnienia obowiązków. 

Audjencje u Pana Prezydenta. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął wczoraj w godzinach poran 
nych kolejno członków ustępującego rządu, mianowicie: p. o. mia. wojny 
gen. Sikorskiego, min. spraw wewn. Raczkiewicza, min. skarbu Klarnera i 
mim, spraw zagranicznych Skrzyńskiego. 

U godz. 12 w południe odbył Pan Prezydent Rzeczypospolitej dłuższą 
konferencję z p- marsz. Sejmu Ratajem, poczem zaprosił do siebie P. 
marsz. Trąmpczyńskiego. 

Rozmowy kierowników stronnictw. 
„Prawdopodobnie już wczoraj desygnowano premjera. 
į (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W drodze doprowadzenia ao porozumienia i ustalenia wspólnej plat- 
formy dla gabinetu parlamentarnego, wczoraj wieczorem były jaszcze pro- 
wadzone rozmowy pomiędzy odpowiedzialnerni kierownikami stronnictw. 
Można spodziewać się że zostały one uwieńczone pomyślnym skutkiem. 

Odbyły się również pewne konferencje w Beiwederze, w wyniku któ- 
rych należy przewidzieć, że p. Prezydent Rzplitej wczoraj jeszcze powierzył 
misję tworzenia rządu jednemu z wybitnych polityków, opierając się o zde- 
cydowaną większość parlamentarną. 

Decyzja była oczekiwana około północy. 

Koło żydowskie a wielka koalicja rzą- 
dowa. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
P. marsz. Sejmu przyjął wczoraj przybyłego do wWaurszawy prazesa 

Koła Żyd. dr. Reicha i poinformował go o możliwości utworzenia wielkiej 
koalicji z udziałem Z.L.N., Ch.D., Ch.N., N.P.R., PPS., Zw. Chł. i Koło Zyd. 

Dr. Reich oświadczył, że Kcło Zyd. nie zastanawiało się jeszcze nad 
tą koncepcją a p. marsz. w związku z tem uważa, że uczęstnictwo żydów 
w tworzeniu gabinetu leży w ich interesie. 

P. marsz. wymienił również w czasie rozmowy możliwość powołania 
na szefów rządu pp. Moraczewskiego, Chacińskiego i Skulskiego. 

  

Arcyb. Cieplak arcybiskupem wileńskim. 
RZYM. 16.XI. (Pat). Papież mianował księdza arcybiskupa 

Ciepiaka na stanowisko biskupa wileńskiego. 

  

    
  

  

Machiavellowskie metody w antypolskiej 
polityce rządu kowieńskiego. 

KOWNO. 16.X.. (Pat). Między trzema najważniejszemi frakcjami ko 
wieńskiej rady miejskiej, to jest litewską, polską i żydowską istniał układ, 
na podstawie którego, godność przewodniczącego rady miejskiej, piastowa- 
„A ba kolejńo w czasie trzechletniej kadencji przez Litwinów, Polaków 
i Zydów. i 

Podczas ostatnich wyborów na przewodniczącego, frakcja litewska zła- 
mała powyższą ugodę, stawiając własnego kandydata, który jednak nie 
otrzymał większości głosów, bo Litwini wogóle w Radzie miejskiej są 
w mniejszości. Na przewodniczącego rady miejskiej został wybrany w myśl 
powyższego układu Polak Janczewski. 

Jednakże na drugi dzień po wyborach p. Janczewski został areszto- 
wany przez policję polityczną pod zarzutem prowadzenia akcji antypań- 
stwowej. 

Aresztowano księdza Glinkę, któremu zarzucono zamiar wyjazdu 
z granic litewskich, celem wręczenia rozmaitym instytucjom zagranicznym 
skarg polskiej mniejszości na Litwie. 

Janczewski trzymany był cały dzień i noc w więzieniu i poddany 
śledztwu, poczem na interwencję konwentu senjorów rady miejskiej został 
zwolniony. 

  е 

B. kancierz Marx za traktatami. 
CASSEL, 16.XI. (Pat). Otwarto tu kongres centrum. W kongresie bie- 

rze udział okoły 600 osób ze wszystkich części kraju. 
Kongres zagaił były kanclerz Rzeszy dr. Marx, zajmując się sytuacją 

polityczną Niemiec i oświadczył się za podpisaniem traktatów spisanych 

-— 

w Locarno. 

  

Niemieccy nacjonališci przeciw trakta- 
tom w Locarno. 

BERLIN, 16.XI. (Pat). Kongres niernieckiej partji narodowej odbywa 
się przy nadzwyczajnie licznym udziale delegntów ze wszystkich części kra- 
ju. Hr. Westarp wygłosił referat o kwestji paktów locarneńskich, przyczem 
wezwał wszystkie związki nacjonalistyczne do utworzenia wspólnego jedno- 
litego frontu. $ 

Kończąc swe przemówienie, w którem w stanowczych słowach wystą: 
pił przeciwko traktatowi w Locarno, stwierdził, że idea demokratyczna 
zbankrutowała i że jedynie powrót do dawnej formy państwowej może 
Niemcy uwolnić od zależności od aljantów. Forma ta powinna jedynie od- 
powiadzć charakterowi i potrzebom narodu niemieckiego. 
  

  

Narada gabinetowa z Hindenburgiem. 
BERLIN, 16.XI (Pat). Dziś odbyła się pod przewodnictwem Hinden- 

burga narada gabinetowa, która zajęła się notą Rady FAmbasadorów w 
kwestji kompetencji traktatów spisanych w Locarno. 

Na posiedzeniu popołudniowem odbyły się narady nad kwestją roz- 
brojenia. Oczekiwana jest jeszcze dzisiaj nota aljantów, dotycząca kwestji 
kompetencji 

— 

Jeszcze o napadzie na Cejkinie, 
Jak się dowiadujemy, Delegatura 

Rządu jeszcze we wrześniu była po- 
wiadomioną o wzmożonej działalności 
wśród band szaulisów, których cała 
uwaga została wtedy już skierowana 
na okręg wileński, na który uplano- 

  

na Polskę, przytem Delegatura Rzą* 
du dostała w tej sprawie dokładne i 
ścisłe informacje. 

Po dokonaniu w tej materji wy» 
wiadu i po skonstatowaniu, że te in- 
formacje mają charakter prawdy, 

wano cały szereg napadów  dywer- 
syjnych. Mianowicie, kiedy ściągnię-   to oddziały szaulisów, robotników z 
linji Kłajpedy, postanowiono je pchnąć 

Dalegatura Rrądu wydała pogranicz- 
nym starostom szczegółowe polece: 
mia w jaki sposób mają zorganizo- 
wać oddziały bezpieczeństwa i woj-   

E EN. St R! 

skowe, by przeciwdziałać zamierzonej 
akcji dywersyjnej szaulisów. 

Specjalne instrukcje otrzymał sta- 
rosta pow. Święciańskiego, na które: 
go teran miały być szczególnie skie- 
rowane napady szaulisów, przyczem 
postawiła Delegatura nacisk na o- 
bronę odcinka Cejkinie. 

Starosta powiatu Święciańskiego 
p. Montwiłł pomimo szczegółowych 
instrukcji co do przeciwdziałania na- 
padom szaulisėw, nie wywiązał się z 
włożonego nań zadanie, gdyż pomi- 
mo uprzedzenia go naprzód o na- 
padzie na Cejkinie pozostawił na po- 
sterunku w tej miejscowości tylko 
dwuch funkcjonarjuszów,którzyjwpraw= 
dzie wyszli cało z tej ciężkiej opresji, 
ale też musieli się zdobyć na niebywałe 
bohzterstwo, by nie zginąć z rąk ban- 
dytów. To już nie jest zasługą staro- 
sty p. Montwiłie, że policjenci stanęli 
na wysokości zadanie. Natomiast p. ' 
starosta Montwiłł wykazał w tym wy- 
„adku, że niema absolutnie kwzlifi- 
kacji do pełnienia obowiązków na 
tak odpowiedzialnem stanowisku, ja- 
kiem jest starostwo pogranicznel 

Podobno Delegatura Rządu wszczę- 
ła energiczne w tej sprawie śledztwo 
i w razie, jeśli się okaże (w co 
nie wątpimy), że bandyci zdołali 
zbiec bezkarnie zawdzięczają li tyl- 
ko nieudolności p. starosty Montwiła, 
ten ostatni zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności, (zd) 

O przyszłość szkol- 
nictwa wyższego. 

Wiedeń, 13 listopada 1925 r. 

W dobie gospodarki oszczędnoś- 
clowej, dotykającej między innemi 
szkolnictwo wyższe, dobrze jest dla 
porównania rzucić okiem na uposa- 
żenie jego zagranicą i na zachodzą- 
ce w tej dziedzinie zmiany. Porówe 
nanie takie może pozwoliłoby unik- 
nąć późniejszej rewizji wielu poglą- 
dów rozpowszechnionych wśród na- 
szych sfer decydujących, poglądów, 
które obcy bądź porzucili, bądź w 
w kierunku ich porzucenia zmierzają. 
W Austrji n.p. opinja publiczna całą 
siłą domaga się zaprzestania maco- 
szego traktowania nauki i woła o jej 
ratunek. 

Na wstępie zaznaczymy, że Austr- 
ja jest krajem, w którym trudności 
finansowe są tak znaczne,że niedo- 
bór budżetowy pokrywa pożyczka 
międzynarodowa, przyczem nad nie- 
dopuszczeniem do zbytniej hojności 
w wydatkach czuwa twarda ręka ko- 
misarza z ramienia Ligi Narodów. 

Przed kilku dniami uniwersytety 
austrjackie wystosowały zbiorowy me- 
morjał do Rządu, w którym przed- 
stawiają ich stan obecny i żądają ra- 
dykalnych zmian. Cyfry przytoczone 
w mamorjale są bardzo wymowne. 
Jak wynika z niego instytuty nauko- 
we, seminarja i bibljoteki trzech u- 
wersytętów (Wiedeń, Graz i Jnn- 
sbruck) otrzymują 1, 8 miljona szyl- 
lingów rocznie (z górą półtora miljo- 
na złotych) t. j. 0,4 proc, budżetu 
państwowego, Nie wchodzą tu wy» 
datki na inne szkoły wyższe (polite- 
chnika, akademja handlowa i t. d.), 
podobnież wydatki personalne. \ 

Brak cyfr, odnoszących się do 
stosunków w Polsce nie pozwala 
nam na zestawienie, wątpić jednak 
należy, by dotacje rzeczowe jednego 
uniwersytetu w Polsce przekraczały 
1 promil całego budżetu państwowe 
go, jak to ma miejsce w Austrji. A 
przecież uczelnie tutejsze wszystkie 
bez wyjątku są dawnemi zakładam:, 
doskonale przed wojną uposażonemi 
i dopiero od lat dziesięciu pozbawio 
ne są dopływu środków, w zupełnoś 
ci zaspokajających ich potrzeby. 

Memorjał wskazuje, na braki w 
bibijctekach, zwłaszcza w literaturze 
obcej i najnowszej literaturze nie- 
mieckiej, ną ograniczenie personelu 
w bibljotekach, co uniemożliwia spra 
wne ich funkcjonowanie.  Niechże 
jednak ktokolwiek rzuci okiem na 
salę bibljoteki głównej uniwersytetu 
wiedeńskiej, z której cały dzień ko- 
rzysta kilkaset osób (zarówno stu- 
dentów jak i gości), które u naj- 
różniejszych dziedzinach, znajdują 
niezbędny materjał i są w stanie sy: 
stematycznie pracować. A teraz pro- 
sze porównać ten stan z zupełną 
niemożnością normalnego zorganizo- 
wania bibijotek w uniwersytetach no- 
wszych w Polsce. 

Drugi moment, który podnoszą 
autorzy memorjału, to konieczność 
zmiany urządzeń w gabinetach do- 
świadczalnych oraz dopełnienia zbio- 
rów. futorom memorjału nie przy* 
szło jednak na myśl, że są kraje i 
miasta, które czułyby się bardzo га 
dowolone, otrzymawszy instalację in- 
stytutów wiedeńskich w ich obec- 
nym stanie, 

Podnosi 

    

memorjał jeszcze kwe- 
stję trudności, na jakie natrafia pra* 
ca profesorów i studentów wobec 
niemożności wydatkowania większych 

  

3 

sum na książki. lznów cyfry. Ankie* 
ta przeprowadzona wśród nauczycie” 
li szkół wyższych wykazała, że w r. 
1914 kupował każdy z nich przecięt- 
nie 34 kslążki, a obecnie cztery do 
pięciu. Te jednak braki w miastach 
posiadających stara bibljotaki czę” 
ściowo przynajmniej dają się zastą- 
pić. | tu znów Austrja jest w sytua- 
cji lepszej od wszystkich naszych ot- 
wartych po wojnie uniwersytetów. 

A teraz żądania. Stwierdzono, że 
obecne totacje wynoszą czwartą część 
przedwojennych. Szkolnictwo wyższe 
żąda potrojenia ich już w nadchodzą- 
cym roku, a doprowadzenia do po- 
ziomu przedwojennego w r. 1927, W 
ciągu następnych trzech lat propo: 
nowanie jest podwojenie dotacji w 
stosunku do norm przedwojennych, 

„a więc ich wysokość ośmiokrotna w 
porównaniu z obecnemi. 

Tak przedstawia się stan szkol- 
nictwa wyższego w zbankrutowanej 
Austrji i jego żądania na przyszłość. 
Dodać należy, że stanowisko władz 
uniwersyteckich poparła energicznie 
opinja publiczna i w szczególności 
prasa. 

Rząd pertraktuje w tej sprawie z 
kompetentnymi czynnikami w Lidze 
Narodėw i według ostatnich wiado: 
mości poprawa losu uniwersytatów 
znajduje się na dobrej drodz». 

Podobnie sprawa stypendjów tak 
aktualna, zarówno u nas jak i w 
Austrji wobec ciężkich warunków 
materjalnych, w jakich znajduje się 
powojenna młodzież. Jeden z profa- 
sorów wydziału medycznego Uniwer- 
sytetu Wiedeńskiego stwierdza w ar- 
tykule tej sprawie poświęconym, że 
stypendja przedwojenne uległy de- 
precjacji. le miasto wyznaczyło na 
to miejsce nowych pięć, a z innych 
środków wydział zorganizował jeszcze 
30 stypendjów. Na innych wydziałach 
istnieją stypendja ufundowane przez 
miasta i t. zw. „Kraje” (Austrja jest 
państwem związkowem). 

To w Fiustrji. A jakże się dzieje 
gdzieindziej? Jeden z profesorów — 
przyrodników powrócił niedawnó z 
trzyletniej podróży naukowej po šwie- 
cie. Ogłasza on artykuł, w którym 
mówi o nauce w Japonji i w Ame 
ryce. W czasie jego pobytu w Japo- 
nji, prowincjonalny uniwersytet w 
Sendai zyskał pięć nowoczesnych 
wspaniale urządzonych instytutów. 
Cztery inne uniwersytety rozwijają się 
niemniej szybko. W Ameryce postęp 
swój zawdzięcza szkolnictwo przede 
wszystkiem prywatnym ofiarodawcom. 
Ale postęp ten jest istotnie olbrzymi. 

Porównanie swe ze stosunkami w 
Austrji kończy autor następującą u- 
wagą: 

— Można zarzucić, że tkwi tu du* 
ża różnica, Japonja i Ameryka należą 
do państw zwycięskich, są bogate i, 
mając z czego, mogą tworzyć rzeczy 
nowe; my jesteśmy zubożeni, zaled- 
wie zdolni do życia, Jednak wszyst- 
ko ma swoje granice". 

Otóż właśnie! Wobec likwidowa- 
nia najniezbędniejszych placówek 
naukowych, wobec oszczędności, pro* 
wadzonych po linji najmniejszego ©- 
poru, to zdanie wiedeńskiego profe* 
sora, wypowiedziane w zbankrutowa- 
nym kraju, poczuwającym się jednak 
do obowiązku ochrony swego szkol: 
nictwa wyższego, nabiera w zastoso* 
waniu do polskich już stosunków 
szczególniej mocnych akcentów. 

Bolesław Wścieklica. 

TEATR POLSKI 
(gmack „Lutnia“. 

  

Dziś 

„Królowa Montmartre 
operetka Ennema. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

KRONIKA. 
4 Dziś—galomei P., Grzegorza C 

  

  

Wtorek ; Jutro—Odona, Romana. 

17 Wschód słońca— g. 6 m. 58 
Listopadi zachód „„ —g.3 m. 43 

URZĘCOWA. 
  

— Reorganizacja Komisarjątu 
Rządu. W związku z otrzymaniem 
nowego lokalu i mającą się odbyć 
reorganizacją Komisarjatu Rządu, kto- 
ry przeniósł się do lokalu przy ul. 
Żeligowsk. Ne 4 wszystkie jego biura 
będą zkoncentrowane w spomnianym 
gmachu. Dlatego też i Referat do 
walki z lichwą i spekulacją, który do* 
tychczas mieścił się w gmachu Dele- 
gatury Rządu, przenosi się do nowe” 
go lokalu Komisarjatu Rządu i bę« 
dzie tam jednym z działów referatu 
ogólno administracyjnego, którym 
kieruje referent Strzeminski. 
lichwy tego referatu pozostaje powie- 
rzony p. Pawluciowi. 

Dział   Dotychczasowy zaś referent tego 
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dziełe, ktory nim kierował do tej 
chwili został powołany do zorganizo- 

wanie spisu ludności na terenie m. 

Wilna, jako kierownik referatu spi- 

sowego ludności. Po ukończeniu 

zaś akcji spisowej odejdzie do dy- 

spozycji Komisarjatu Rządu na m. 

Wilno. 
Wszyscy więc, którzy otrzymali 

dawniej wezwanie do referatu walki 

z lichwą na dany adres w  Delega- 

turze Rządu winni od dnia dzisiej- 

szego zgłaszać się do nowego lokalu 

Komisarjatu Rządu przy uł. Zeligow- 

skiego Nr. 4 wejście z bramy na 

prawo. (zd). 

MIEJSKA. 

— Pożądany gość. W dniu 

wczorajszym przybył do Wilna star- 

szy referent Departamentu Kultury 

i Sztuki Min. Spraw. Wewnętrznych 

p. Tadeusz Czerniawski. 
W ciągu swego pobytu w Winie, 

który potrwa dni parę p. Czerniaw- 

ski zwiedzi szereg instytucji kultu 

ralnc-oświatowych. 
W dniu wczorajszym p. wizytator był 

w remontującym się teatrze Reduty 

ma Pohulance i szczegółowo obejrzał 

stan robót. 

, ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Z niedoli urzędniczej. Dn. 
10 bm. w lokalu Kasy Chorych od- 
było się ogólne zgromadzenie pra: 
cowników Kasy. chwalono doma- 
gać się od Zarządu zwrotu 25 proc. 
niedopłaconej pensji peździernikowej 
Oraz akuratnego wypłacenia w  ter- 
minie pensji na przyszłość. 

Oczywiście uchwały zgromadze- 
nia pracowników, jak wszelkie do- 

tyczasowe protesty i uchwały, zosta- 

ną tylko pobożnemi życzeniami, po* 
nieważ z pustej kasy, dzięki obecnej 
gospodarce Zarządu, nie tylko p. 
"o" lecz i Salomon nic nie nz- 
leje. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Stan bezrobocia w Wilnie. 
W ubiegłym tygodniu, tj. od dnia 9 
bm. do dnia 14 bm. na ewidencji 
Państwowego rzędu Pośrednictwa 
Pracy znajdowało się 3575 osób bezro: 
botnych, z poprzedniego tygodnia 
pozostało 3150 bezrobotnych, wysła- 
no do pracy kandydatów 37 osób, 
dano pracę 10 ostbom, pozostało o: 
респ!е wolnych miejsc 37, obecnie 
są na ewidencji P.U.P.P. 2103 osoby 
bezrobotnych i pozostało bezrobot- 
nych uprawnionych do pobierania 
zasiłków z Funduszu  Bezrobocia 
264 osoby. (I) 

  

— Ilu bezrobotnych znalazło 

przcę przy inwestycjach miej- 

skich. Przy magistrackich robotech 

inwestycyjnych w Wilnie, pracuje 150 

osób. 
Należy zaznaczyć, że wymienieni 

zostali przyjęci na roboty za pośred- 

nictwem Państwowego Urzędu Pó" 
średnictwa Pracy. (I) 

— Nledobrze, ale narazie trud 

no tego uniknąć. W ubiegłym ty- 

godniu sprawozdawczym zostali zwol- 

nieni robotnicy z następujących przed 

siębiorstw: z przedsiębiorstwa budow 

lanego/inżynierów Szopy i Zimmer 

mana w Wilnie z przedsiębiorstwa 

budowlanego Kadem, Borek-Borec- 
ki i Sęczykowski. 

Robotnicy ci zostali zwolnieni z 

powodu zakończenia robót budow- 

lanych. (I) 
— Wyjazd bezrobotnych zagra- 

nicę. W ubiegłym tygodniu P.U.P.P. 

wydał jedno zaświadczenie ulgowe 

zegranię, CO się tłomaczy tem, ża 

zapotrzebowanie na robotników na 

wyjazd zagranicę zmniejszyło się w 

znacznym stopniu. (|) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zjazd rybaków. Dn. 28 g0 

listopada 1925 roku w sali Central- 

nego Towarzystwa Rolniczego przy 

ul. Kopernika Nr. 30 w Warszawie, 

6 godz. 10 rano odbędzie się Walny 

Zjazd Rybaków z województw: War: 

szawskiego, Łódzkiego, Lubelskiego, 

Kieleckiego, Biełostockicgo, Wołyń- 

skiego, Poleskiego, Nowogródzkiego, 

Wileńskiego. Zjazd ten ma na celu 

zjednoczenie wszystkich rybaków 

rozproszonych na terenie tych wo- 

jewództw. 
Na Zjeździe tym będą poruszone 

sprawy najbardziej interesujące ogół 

rybaków, a więc sprawy opłat dzier- 

żawnych, ceł na sieci i ryby przywo- 

żone do Polski z innych krajów, 

sprawy szkolnictwa rybackiego, usta- 

wodawstwa rybackiego, handlu ryba- 

mi, kas rybackich i inne. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Przyjazd delegatki Minister- 

stwa W.R. i O.P. W dniu 12 bm. 

przybyła do Wilna p. Borowa Borow- | 
1 O. P. се-' ska, delegztka M. W. R. 

lem zbadania warunków nauczania 

śpiewu w szkolnictwie powszechnem 

|w Wilnie i powiatach z. Wileńskiej. 

Po odbyciu przez delegatkę wizy- 

tacji, Kuratorjum zwołuje ogólne ze- 

branie nauczycieli śpiewu dla wspól: 

nej konferencji. P. Borowa jest chlub- 

nie znaną działaczkę na niwie krze- 

wienia kultury muzycznej w szkole, 

autorką wielu prac naukowych z 

dziedziny muzykologji oraz utalento- 

waną kompozytorką. 
Jak słyszeliśmy Naczelnik Wy: 

działu I p. Turkowski wiedząc z do- 

świadczenia, jak wielki wpływ wywie- 

ra muzyka na ukształtowanie się 

duszy dziecięcej, a tem samem i na 

umuzykalnienie ludu, zamierza za- 

prosić dwóch muzyków . fachowców 

na stanowiska instruktorsko-wizyta: 

torskie w celu wzorowego postawie- 

nia nauki śpiewu w szkołach por 

wszechnych. 
Musimy zaznaczyć, że nauka spie- 

wu w szkolnictwie powszechnem w 

chwili obecnej postawioną jest znacz- 

nie lepiej niż w szkołach średnich. 

Szkały powszechne posiadają kilku 

wybitnych fachowców nauczycieli 

śpiewu, czem się poszczycić szkoły 

średnie niemogą. 
— Egzaminy dla eksternistów. 

Dnia 19 listopada 1925 r. o godz. 5 

w lokalu szkoły powszechnej Nr. 24 

przy ul. Mostowej Nr. 7 rozpoczną 

się egzaminy dla eksternistów z za” 

kresu 7 miu klas szkoły powszech- 

nej. Osteteczny termin przyjmowa- 

nia podań mija z dniem 17 listopada. 

Teksę egzaminecyjną w wysokości 

20 zł. należy wpłacić naręce kierow- 

nika szkoły w dniu egzaminu. 

— Wizyta p. Kuratora w szko 

Ie handlowej. W dniu wczorejszym 

p. kurator Ryniewicz w towarzystwie 

p. wyzytatora Kuczewskiego zwiedził 

Szkołę Handlową Stow. Kupców i 

Przem. Chrz. w Wilnie. 

Po dłuższej rozmowie z p. Dyrek 

torem szkoły p. Kurator obejrzał 

świeżo odremontowany gmach szkol- 

ny i dokonał wizytacji poszczególnych 

kles. 
Opuszczając szkołę, p. Kurator 

wyraził p. dyr. Nestorowiczowi Swe 

zadowolenie z kierownictwa. i ogól 

nego toku pracy w szkole. 

Z PROWINCJI 

— Likwidacja strajku. Strejk 

  

  przy budowie koszar: w Helenowie 

został zlikwidowany 23.X po wypla 

ceniu robotnikom 20 proc. zalęgłości. 

| WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Trup w Bernardynce. 15.XI 
o g.9 w ogrodzie Barnardyńskim na 

brzegu rzeki znalezioro trup niezna- 

|nego mężczyzny. Zwłoki zabezpie- 

| czono. 
— Kieszonkowcy w Ostrej Bra- 

| mie. Dn. 14.X1 o 9. 18 m. 45 por. Rzymno 

Witold z Dow. 19 Dyw. piech. zameldował 

że w Ostrej Bramie skradziono mu portfel 

zawierający 150 zł. i różie dokumenty u- 

| rzędowe. 
— Namiętny amator szynki. Dn. 

  

4 Mie Stanisław, 

  

14.X1 o godz. nieustal. Rondomański Adam, 
zam. we wsi Podkopcowo, doniósł o syste* 
matycznej kradzieży dokonywanej przez ro- 

botnika Staniszewskiego Antoniego zam. 

tamże, który w dn. 18 b. m. schwytany zo 
stał na gorącym uczynku kradzieży 17/2klg. 
szynki. 

—" wypadek 160t-y. Dn. 14X1 o g.| 

muje się operetka p. t. „Królowa Mont- 
martre", ciesząca się wyjątkowem powo: 

dzeniem. od początku bowiem bieżącego 

sezonu żadna operetka nie wywołuje tyle 

oznak zadowolenia co obecna. Wykonanie 
„Królowej Montmartre" według zdania kry- 

tyki i publiczności, stol na najwyższym po- 

zlomie artystycznym, zaś wykonawcy ról 

nieustal. Perlin Soni, zam. Kalwaryjska 66, głównych: H. Kramerówna, Z. Kosińske, B. 

skradziono ze strychy bieliznę wart. 350 zl. | 

—- Ktoś co lubi herbałę po ro- 

syjsku. Dn. 14.X1 o 9. 
czyklera Szmula, 

18 ze sklepu Bil- 
zam. Sołtaniska 33, w | 

Horski, L. Sempol'ński, B Witowski, St. 

Brusiklewicz, oraz L. Wojłocznik | F. Bań- 

kowski—mają powodzenie niezwykłe. 
Dziś w dalszym ciągu „Królowa Mont- 

czasie chwilowej nieobecności skradziono | martre". 

O kradzież podejrzany 
we wsl Pirszuliszki 

samowar wart. zł. 
zam. 

gm. Rzeszańskiej. 
— Będzie „wstawa“. Dn. 14.X1 w 

nocy ze sklepu Jonasa Józefa, Nowogrodz- 

ka 98, skradziono wódki i likiery na ogól- 

ną sumę 1500 zł. 
— Romuald łapikura. Dn. 14.X1 o 

g. 15 schwytano na gorącym uczynku kra- 

dzieży 2 kur na szkodę Kozłowskiej Felicji, 
zam. Pożarowa 13, Bukowskiego Romualda, 
zam. Szeptyckiego 24. Dochodzenie w toku. 

— Może niepróżne. Dn. 15.XI o g. 
20 Frejgierowi Szymonowi, zam. Skopówka 

11, skradziono butelki wart. 35 zł. Kradzie- 
ży dokonał Palcewicz Wacław, zam. Gar- 

barska 10. którego zatrzymano. 
— Pijak czy szaleniec? Dn. 14.XI 

o g. 20 na ul. Mickiewicza, nieznany osob* 

nik jadąc takson etrem strzelał z rewclweru. 

— Czuły małżonek. Dn. 14.X! Jan 
Cichanowski, zam. Kalwaryjska 54, pobił 
dot«liwie żonę swą Konstancję, którą po- 

gctowie odwiozło do szpił. Św. Jakóba. 

— Smutne przypuszczenia. Dn. 
1.Xl o g. 8 m. 30 wyszła z domu Apo- 

lonja Demidziuk, zam. Antokolska 149-a i 

do tej pory nie powróciła. Zachodzi podej 

rzenie że popełniła samobójstwo z powo- 

du. nieznasek rodzinnych. 
— Nieprzyjemne zarzuty. Dn ЗТ 

został zatrzymany pod zarzutem oszustwa | 

przywłaszczenia, Makowski Stanisław, zam. 

Stara 16. 

Na prowincji. 

— Coś za często te podpalenia. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 

pożar w folw. Bujle gm. Wiażyńskiej, na 
szkodę Jabłońskiej Stefanji, wybuchł w dn. 

21.X wskutek podpalenia. Sprawców po- 

wyższego narazie nie ujawniono. Straty wy- 

noszą 7.200 zł. Akta skierowano do sędzie- 

go sledczego. 
— podejrzenia były płonne. Prze: 

prowadzone dochodzenie oraz sekcja zwłok 

ustal.ty, že Stanklewiczowa Karolina, mieszk. 

wsi Kijany, gm. Rukońskiej, zmarła śmiercią 

naturalną. Akta skierowano do sędziego 

sledczego. 
— Przykład na nic dopiero po 

szkodzie mądrzy. Przeprowadzone 
dochodzenie ustallło, iż pożar we wsi Po= 

łusze, gm. Polańskiej, wybuchł w dniu 26.X 

na szkcdę Adamkiewiczowej Marji wskutek 

nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 

przez poszkodowaną. Straty wynoszą 1050 

zł. Akta skierowano do podprokuratora. 

— Trafiło się raz ślepej kurze .. 
Koń skradziony w dniu 30.X na szkodę 

Kukiela Wincentego, zam. we wsi Damej- 
sze, gm. Hoduciskiej, został odnaleziony i 

zwrócony poszkodowanemu. (I) 

— 

      

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia), Od kilku 

dni na repertuarze Teatru Polskiego utrzy: 

  

| 

  

  

— Poranek kameralny. W niedzie- 
lę nadchodzącą o godz. 12 m. 30 pp. od- 

będzie się poranek kameralny w wykona- 
niu kwartetu im. S. Moniuszki. Udział blo- 

rą: W. hr. Ledochowska (1 skrzypce). St. 

Bajlsztejn (2 skrzypce), M. Salnicki (altów- 

ka), Fr. Tchórz (wiolonczela), H. Szyrmo- 
Kulicka (fortepjan). 

W programie: Haydn—kwartet smycze 

kowy op. 76 nr. 5, Beethoven—Trlo C-moll 

op 1 nr. 3. Ceny miejsc najniższe od 50 

gr. do 2 zł. 

        

Ruch wydawniczy. 
„Kwartalnik Historyczny'*, organ 

Pol. Towarzystwa Historycznego, zeszyt 3 c! 
wyszedł z diuku i zawiera: 1. Rozprawy 
(St. Przeworski: Zdobycze | zagadnienia 
hetytologji. K. Zakrzewski: Ostatnie lata 
Stilichona). Il. Miscejlanea. (R. Ganszyniec 
1 J. Willaume). ili, Recenzje i sprawozda- 
nia iV. Bibljografja historji starożytnej za 
1914—1921 przez K. Zakrzewskiego. V. Po- 
lemika. VI. Zagraniczna kronika naukowa”. 

      

Giełda warszawska 

z d. 16—XI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupna 

Belgja 28,60 28,67 28,53 
Dolśry 6,02 6,04 6,00 
Holandja <71,70 12,38 271,02 

Londyn 32,72 32,80 32,64 

Nowy York 6,70 6,72 668 

Paryž ia 214 27,01 
Praga 20,00 20,05 19,95 

Wiedeń 95,05 96,29 94,81 
Włochy 27,15 27,22 27,08 

Szwajcarja 130,00 130,32 129,68 
Stockholm  160,95 161,33 160,25 

Kopenhaga 146,53 146,89 146,14 
Funty ang. 25,25 25,32 2549 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. pož. konwers. 48,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 34850 
Poż. dolar. 69,00 
4/ab/o listy z. T.Kred. Z. przed. 15,15—15,10 
50/0 listy z. warsz. przedw. 14,30 
4/a 00 warsz. przedwoj. 1180 
6*/0 obligacje rubl. 15 I 16 r.— 9,20 

NAD OIS TI D T IKT AIDS 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła i nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 
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Firma „EXPRESS“ 
ULICA NIEMIECKA Nr. 35. 

poleca wszelkiego rodzaju OBUWIE 

po niebywale tanich cenach 
o czem przekona się każdy kupujący. 

. Nie potrzebują reklamy. tylko SZWEDZKIE 

Kalosze „Malm 
najnowsze fasony — całkowita gwaranćje; datalicznie I hurtem 
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Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Reklamowe 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Gerbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

Zarząd Kasy Chorych m. Wiina 
podaje do wiadomości ogółu, że od dn. 16 b. m. do 
odwołania godziny przyjęć lekarzy chirurgów ć-ra 
Kosińskiego I d-ra Bohuszewicza, którego czasowo 

zastępuje d-r Tymiński, zostają przesunięte. D-r Ko- 
siński będzie przyjmował od 1- 22, zaś d-r Tymiń 
ski od 4—6 popołudniu. 

(=) Józef Korolec. 
Przewodniczący Zarządu. 

(-) L. Sokołowski. 
Dyrektor. 

Szofęr- monter 
z prektyką montażu zna- 
jomy z wszysteimi mar- 
kami maszyn może ob- 
slugiwać pługi motoro- 
we, maszyny parowe | w 
gorzeini, trzeźwy z dobrą 
cpinją i świadectwami 
poszuki je posady, przyj- 
mie w majątku. Adres 

Kaz. Litwiński, Wilno 
Olimpja 3 m. 3. 

Nravvėn V Imianių rapėbrinisiciali 48307 Bniarnolaų, 

  

Najtańszy literacki tygodnik ilustrowany 

Wychodzi w formacie dużej gazety co czwartek rano 

Cena egzempiarza 60 groszy. 

Prenumerata kwartalna wraz ze „Skamandrem* 

Zi, 12.50 

Dotychczas „Wiadomości Literackie" oglosiły m. in. 

utwory następujących pisarzy: 

Stanisław Hrnold, Ignacy Beliński, Stanisław 

Beliński, Juljusz Kaden' Bandrowski, Kazimierz B'e- 

szyński, Boy-Żeleński, Mieczysław Braun, Emil Brei 

ter, Stanisław Brzozowski, Wiktor Brumer, Alexsan 

der Biiickner, Piotr Choynowski, Anna Ludwika 

Czerny, Tytus Czyżewski, Ignacy Daszyński, Marja 

Dąbrowska, Jan Dąbrowski, Bolesław Wieniewa-Dłu- 

goszowski, Adolf Bogusław JDostal, Roman Dyboski, 

Juljan Ejsmont, Witold Giełżyński, Mateusz Giński, 

wacław Grubinski, Marceli Handelsman, Jan Hem 

pel, Wilam Horzyca, Jerzy Hulewicz, Witold Hule- 

wicz, Karol Husarski, Waciaw Husarski, J K Iliako- 

wicz, Karol Irzykowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Wio- 

dztmierz Jampolski, Stefan Jaracz, Roman Jaworski. 

Gabrjel Karski, Jan Kasprowicz, Emili Kipa, Juljusz 

Klelner, Stefan Kołaczkowski, Aleksander Koltonski, 

Gabrjel Korbut, Czesław Jastrzębiec-Koztowski, Jó 

zef Kramsztyk, Manfred Kridl, Irena Krzywicka, Sta- 

nisław Lam, Alfred Lauterbach, Jan Lechoń, Jerzy 

Liebert, Wincenty Lutosławski, Jan Łukasiewicz, 

Ernest Łuniński, Kornel Makuszyński, Jarosław Mi- 

ciński, Tadeusz Miciński, Władysław Mickiewicz, Jan 

Nepomucen Milier, Ludwik Hieronim Morstin, Zofja 

Morstinowa, Stefan Napierski. Lech Niemojewski, 

Cyprjan Kamil Norwid, Adoif Nowaczyskł, Leon 

O ret, Ryszard Ordynsk, F. An. Ossendowski, Bro- 

nisława Ostrowska, Stefan Papee, Jan Paranaowski, 

Marja z Kossaków Pawiikowska, Leonard Pochorske- 

Okołów, Leon Pomirowski, Wiktor Popławski, Stani- 

sław Pesner, Marceli Poznański, Eugenjusz Przyby- 

szewski, Mieczysław Rettinger, Jerzy Bohdan Rych- 

liński, Magdalena Samozwaniec, Stanisław Scha;er, 

Franciszek Siediecki, Tadeusz Sinko, Hanna Skar- 

bek, Władysław Skoczylas, Antoni Słonimski, An- 

drzej Stawar, Anatol Stern, Zofja Stryjeńska, Karol 

Szymanowski, Tadeusz Swigcick:, Mieczysław Treter, 

Andrzej Tretiak, Juljan Tuwim, Józef Ujejski, Wi- 

told Wandurski, Stanisław Wasyiewski, Marja-Je- 

hanne Wielopolska, ignacy Wieniewski, Kazimierz 

Wierzyński, Helena Więckowska, Bruno Winawer, 

Stanistaw Ignacy Witkiewicz, Józef Wittlin, Wacław 

Wolski, Edward Woroniecki, Aurelja Wyleżyńska, 

Aniela Zagórska, Stefanja Zanorska, tugenjusz Zdro- 

jewski, Roman  Zrębowicz, Stefan Żeromski, Jan 

i i i"    

          

   

Parter 
3—4—5 pokoi z alkową 1 kuchnią, tamże 

duży pokój © trzech oknach do wynajęcia 

za roczne komorne. Fiórcmont kolo elek- 

trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- 

fon 8-28, albo w biurze reklamcwem St. 
Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 82.   r ai 1 iseina 

POPIERAJCIE L. O. P.P. 

Wiadomości Literackie | 
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Rzadka okazja zarobku! 

Mydło toaletowe! 

bardzo tani artykuł masowy, ozdobnie 

opakowany, gatunek wyborowy, bez- 

konkurencyjny, dostarcza hurtowni- 

kom za gotówkę wielka polska fa- 

bryka. Kolekcja prób za zaliczeniem. 

Zgłoszenia kierować do Ketowic С, Śl. 
skrzynka pocztowa 309.    
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na stanowisko 

Naczelnego lekarza i zarazem Dyrektora 

S:netorjum im. Dłuskich w Zakopanem. Spółka re: 

fiektuje na siłę lekarską bezwarunkowo pierwszo- 

rzędr ą— specjalistę chorób płucnych. 
Zakres działania Dyrektora Zakładu obejmuje 

samodzielne prowadzenie Sanatorjum zarówno pod 

względem lekarskim, jąk | administracyjnym. 

Zarząd Spółki uprasza o składanie cfert do 

dnia 25 listopada b. r. z wyszczególnieniem warun- 

ków ! wynagrodzenia, następnie o zakomunikowa- 

nie, kiedy najprędzej mogłoby nastąpić objęcie sta- 

Rutynowana | itzsykia okazjl 
. w Wilnie. Herbaty funt 

NANCY io Zwiedryński. Ad. Mickie- 
wicza 7, w opskowanu 

———— 

cji w zakresie kursu szkół "Ww M G BIP oBspis 

średnich. Specjalność: ję- | -H*l/M eiajany Op 28ł 

cokrajowców — pojedyń- | "0104 oBayefep BMISIOj|q 

czo lub w kompletach. -5įspazid op PĄIU|Q94S 

nowiska. 

= 

5 złotych (kilo 12 zł. 

sprzedźją Węcewicz | 

studentka uniwersytetu po Va, 1/4 1 Vs funta. 
udziela lekcji i korepety- | ======—= 

zyk polski najnowszą »aspau 411215 '000'01 PO 

skróconą metodą dla ob | wołełdeĄ 2 I-skz eujas 

Wiadomość ul. Moniu- 
skl M6 m. 4 BIS G[nĄnzsog 
  

Mało używaną =за- 
szynę do szycia (noż: 
ną) sprzedam z powodu 

wyjazdu. 
Dowiedzieć się ul. No- 

wogródzka 28, u Bogda- 
now!czów. 

Rutynowana 
pianistka akompanjuje 
do wstys'kich tańców. 
Dowiedzieć się Brzeg 
Antokolski 9 m. 5. 

  

  
  

Ogłoszenie 
Kupujcie obuwie Wyro- 
bów Więziennych. F-my 
„Połlbut* ponieważ ta- 
kowe. Obuwie wyjątkowo 
jest mocne ceny są bar: 
dzo przystępne. Kupując 
Obuwie f-my  „Polbut“ 
każdy zaoszczę zie 100% 
swego kapitału obuwie 

tylko gwarantowane. 
ui. Bonifratertka 10. 

tel. 496,   

dn. 10.11 1925 r książkę 
wojskową na imię Ruwi- 
na Wawjorskiego syna 
Girsza i Chany urodzony 
I zamieszkały w m. Wa- 
siliszkach, wydaną przez 

P.K U. Lida r. 1898. 

Wykwaliikowana 
krawcowa z Warszawy, 
długołstn a pracowniczka 
najpoważniejszych firm, 
przyjmuje zamówienia na 
suknie, futra, stroje ba- 
lowe i kostjumy po ce- 
nach przystępnych. Tam 
że przyjmuje się uczeni- 
ce do nauki kroju i szy- 
cia najnowszą metoda. 
Kandydatki nie mające 
żadnego pojęcia o kroju 
i szyciu — nauczam tego 
fachu w ciągu roku. Nau- 
ka kroju trwa 1 miesiąc. 
Skopówka 7 m. 8 — Wła- 

dysława. 

w zew нн 

Sprzedaje się 
dom drewniany, 3 poko- 
je, kuchn'a, weranda, р!- 
wnica 1 studnia, kilka 
drzew owecowych ziemi 
200 sążni Połocka 62. 

    

Z powodu 
wyjazdu sprzecaje się 3 
samochody, mieszkanie 
przy tym gąraż. Również 

może być ustąpione 
mieszkanie osobno. Ofer- 
ty przyjmuje Biuro Re* 
klamowe, Garvarska 1. 

„Pod Garaż”, 

  

Dalska Drakarala 
Takladowa 

LUX“ 
al. Żeligowskiego I. 
Rasa 

Brat, kas, bals sniega M


