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Cena 15 groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

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

pieru . Borkowskiego, Miokiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

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

| wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą.     
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w. Grodnie 

Lidzie 

„ Wołkowysku 

„ Wilejce 
„ Braslawiu 

„ Baranowiczach 

„ Nowogrėdku 

„ Głębokim 
„. Dziśnie. 

   

     
         

  

      
    

  

MEBLE 
Szafy, stoły, garnitury salonowe, otomany, materzce i t. d. 

POLECA 

D.-H. WACŁAW MOŁODECKI 
Wilno, Wileńska 8 

Nadszedł wagon krzeseł wiedeńskich. Własne wzrsztoty: tapi 

cerski i stolarski, pod osotistem fachowem kierow nictwem. 

CENY NAJNIŻSZE. 
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Bóle porodowe. 
Do chwili, kledy piszemy te słowz, 

p. Aleksander Skrzyński misji swej 
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Tem niemniej faktem jest, że de- 

sygnacja p. Skrzyńskiego na premje- 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

leńskiego" mieści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie 

go, Mickiewicsa r6g Garbarsklej 1. Tel. 52. Czynne od $—ów. 

Redakcja I Administracja: WILENSKA 15. Tel. 99. | 
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wypełnić nie zdołał. Podjął on zada- 

nie skonstruowania gabinetu na pod- 

stawie t. zw. Wielkiej Koalicji stron- 

nictw, sięgającej od zw. lud.—narod. 

aż do P. P. $. Koncepcja ta zawiera 

w sobie naszem. zdaniem zarodek 

niepowodzenia. Nic tu pomóc nie zdo- 

ła tradycyjna, traktatu ryskiego się: 

gejąca, kolaboracja p. Stan. Grabskie- : 

go z posłem Barlickim. Owoce tej 

ra zrobiła b. korzystne wrażenie za- 

granicą. W Zurychu nazajutrz złoty 

poszedł w górę o 7 punktów. Kandy- 

datura p. Skrzyńskiego jest należycie 

oceniana przez poważniejszych poli- 

tyków, którzy też czynią wszelkie 
możliwe usiłowania, by ją na widow- 

pi utrzymać. 
Wobec personalnych uporczywych 

zastrzeżeń ze strony prawicy, ostet- 

kolaboracji zawsze były bardzo gorz: ; nio odżyła koncepcja  centrolewu 

kie. | ompiż z p. Skrzyńskim na czele, 

Wielka koalicja miałaby przytem , oraz cywilnym ministrem spraw woj- 

wielką*lukę w środko: „nie objęłaby skowych. któryby się zejął specjalnie 

ani „Wyzwolenła”, ant innych drob- , sanacją admłaistracyjno-gospodarczą 

nych grupek chłopskich, ani też ża-, w wojsku i przeprowadził redukcje 

    

dnych mniejszości narodowych. Współ: ! 

praca błoku prawicy i prawego cen- 

от z jedyną grupą lewicy — P. P. | 

S. — nie zasługuje na miano koali- 

cji ogólnej, a jako koncepcja więk- | 

sześciowa nie ma sensu. \ 
Ostatnie wypadki wśród wojska 

zwiększzją trudności. Prawica jako 

warunek sine qua non stawia pozosta- 

nie gen. Sikorskiego na stanowisku 

ministra spraw wojskowych. Oczywi- 

ście, czyni to nie tyle z przekonania, 

ile odruchowo, byle zrobić naprzekór 

marsz. Piłsudskiemu. Jest to trady- 

cyjoa jej taktyka już od czasów u- 

chwalania konstytucji marcowej. 

Centrum i lewica Sajmowa slu- 

sznie uwnżają, że najlepszym  środ- 

kiem uspokojenia stosunków w armii 

jest powrót de niej marszałka Pił- 

sudskiego. Postulat ten wyklucza 

możliwość pozostania gen. Sikorskie- 

go na stanowisku. Zabiega o to usll- 

nie p. Stan. Stroński, którego kryzys 

zastał w Bukareszcie. Zasypuje stam- 

tąd swój i sąsiednie kluby telegra- 

mami protestującemi przeciwko prem- 

jerowstwu Skrzyńskiego oraz usuwa* 

niu gen. Sikorskiego. 
Rzecz więc się gmatwa. na naj: 

niewłaściwszej płaszczyźnie — spraw 

wojskowych, 

i oszczędności w wydatkach. Sprawy 
natury ściśle wojskowej pozostawione 

byłyby generalnemu inspektorowi 

armji i szefowi sztabu generslnego. 
Jednym z mało pocieszających 

szczegółów obecnego przesilenia jest 

odejście na drugi plan sprawy obsa- 
dzenia Ministerstwa Skarbu. Zapro- 

szenie do Warszawy wybitnego eko 

nomisty prof. A. Krzyżanowskiego, 
oraz b. ministra Stesłowicza, zostało 

zaraz zdermentowane. Dookoła osoby 

przyszłego ministra skarbu panuje 

zastraszające milczenie. 
Niepokojącą też jest rola p. Stan. 

Grabskiego w zabiegach około stwo- 

rzenia koallcji. Dziwny sentyment, 

którym go obdarza klub P- P, $., 

wzbudza obawy, aby nawet w kon- 

cepcji jakiejkolwiek mniejszej koali- 

cji, ten uparty ideoleg nacjonalistycz- 

ny nie pozostał na swojem fotelu. 

P. Stan. Grabski byłby prawdopodob- 
nie zupełnie niezgorszym ministrem 

oświaty w Polsce etnograficznej i ka- 

tolickiej, w państwie, zawierejącem 

30 proc. innych narodowości, oraz 
inne, prócz katolickiego, wyznania, 

|jest szkodliwym doktrynerem, potę* 

gującym odśrodkowe dążenia teryto- 

      
rjalnych mniejszości i rozogniającym / nież od 
swoją polityką antagonizmy wyzna: 

| 
Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. | 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
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W pierwszych dniach grudnia r. b. zostanie uruchomiony 

3-miesięczny kurs zawodowych Kierowców Samochodowych. 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat Kursów — 
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Mała Pohulanka Nr. 8 (Szkoła Świt) w godzinach popołudnio- 

wych od 5 i pół do 7 codziennie oprócz Świąt. 

BIES BEA BEORARU 

9689999909 09090989 QADDODOSĘ 

„ Wileńska 44-a (w pobliżu mostu Zielonego) 8 

Poleca: Wina owocowe i naturalne, konjaki, likiery, nalewki, Š 

wódki pierwszorzędnych firm krajowych, spirytus 95/o. © 

CENY NISKIE. 8 

60060606606066666006600666606609 

niowe na terenach Ziem Wschod- możliwe, ale nawet konieczne. Prze 

nich, |jawia się w term zakorzeniony w po- 

W tem miejscu musimy zwrócić , Jityce demokracji polskiej pierwiastek 

uwagę na niezrozumiałą dla nas tak- nacjonalistyczny, którego wyzbycie 

tykę stronnictw demokraiycznych w się jest jednem z kardyMalnych za- 

stosunku do klubów mniejszości na- dań rałodago pokcienia. 

rodowych. W żadnem stadjum Toż=; Dzień wczorajszy nie posunął spra: 

mów  międzyklubowych lewicy nie | wy utworzenia rządu o wiele naprzód. 

zwrócono się z propozycją współpra: | Sądzimy jednak, że misja p. Śkrzyń- 

cy do niektórych z tych klubów, a skiego zostanie uwieńczona powo- 

zwłaszcza do Koła Żydowskiego, ewen- | dzeniem, jakkolwiek będzie on zmu* 

tualnie do tych jego grup, z które-| szony zapewne zacieśnić swoją kon- 

mi porozumienie wydaje się nietylko | cepcję koalicijną do centrolewu. 

m 

Piąty dzien przesilenia. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Premjer Skrzyński formuje gabinet. 
W dniu wczorejczygn premjer Skrzyński przybył do Sejmu o 10 т° 

30 i odbyl diužszą naradę z marsz. Sejmu Ratajem, 

„ W kuluarach sejmowych pancwelo niebywela poruszenie, Bardzo 

liczne grono posłów, rozmawiających z niezwykłem ożywieniem, świadczyło 

o zaiteresowaniu, z jakiem oczekiwano wyników misji min. Skrzyńskiego. 

Naogół w godzinach południowych przeweżała usposcbienie optymistyczne. 

czasie rozmowy z marsz. Sejmu rnin. Skrzyński zawiadomił go o 

misji tworzenia rządu, powierzonej mu przez P. Prezydenta Rzeplitej. Na- 

stępnie ustalono warunki techniczne przeprowadzenia rozmów z przywód- 

cemi stronnictw. Marszałek oddał de dyspozycji dysygnowanego premjera 

apartamenty wice marszałka. Porządek rozmów ustalono według liczeb- 

ności klubów. 

  

  

Narady z klubami 

Z. L. N. 
Pierwszy został zaproszony pos. Glabiūski, jako przedstawiciel Zw. 

Lud. Nar. Konferencja ta trwała koło 20 min. Pos. Głąbiński zapytany © 

przebiegu rozmów przez przedstawicieli prasy, oświadczył co nestępuje: 

„Minister Skrzyński zakomunikował mi swoją misje, zaznaczając, że 

rozumie ją w ten sposób, iż najchętniej pracowałby nad utworzeniem gabi- 

netu dla jakiegoś parlamentarzysty. W iunymm zaś wypadku sam Stanie na 

jego czele. Odpowiedziałem mu na to, biorę jego oznajmienie do zra- 

ferowania w klubie. O planie, w jakim ma być dokonany skład gabinetu 

mowy nie było, gdyż plan ten znany & rozmów z p. Prezydentem Rze: 

czypospolitej”. 

   

  

€o mówi pan Witos, 

Kolejno przyjęty był pos. Witos. 
stępujące: 

„Nie wiele mogę Panom powiedzieć. Min. Skrzyński rozpoczął rozmo- 

wę raczej na temat zasady, jaki ma być gabinet; o nazwiskach będzie mo: 

wa pėžalej". 

O powrót Marszałka Piłsudskiego do armii. 

Następnie min. Skrzyński korferował z posłami Poniatowskim i Sto- 

larskim (Wyzw.) Przedstawiciele Wyzwolenia stwierdzili, ze ustosunkowanie 

się klubu Wyzwolenia do stworzenia rządu kówlicyjnego, jest uzależnione 

od programu pracy tego rządu, zagwarantowanie przez odpowiedni stosu 

nek sił tego, żeinteresy podstawowe wsi nie będą lekceważone, jak rów- 

należytego rozwiązania zagadnieniania wojskowego, które bez po 

wrofu matsz. Piłsudskiego do armji nie byłoby osiągnięte. 

Oświadczenie jego prasie było na- 
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Cenm ogłoszeń: 7a wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

20, na 4ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milirmetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łetmowy. Terminy druku mogą 

być przez madministrację zmieniane dowolnie. 

Spirytus do palenia 
92/0 po 51 gr. but. 

poleca sklep win i wódek 

J. KALITA 
wiileńska 44-a. 

a R 

Wiadomości polityczne. 
Wczoraj w Pradze 

eska ukończona "= kon= 
farencja dla uregulo- 

Pradze: wania długów płiędwóć 
jennych państw sukcesyjnych. Proto- 
kuł co do zawarcia umowy między 
przedstawicielami państ dłużniczych 
u wierzycielskich został podpisany. 

Tylko delegacja rumuńska nie 
podpisała  protokułu. Na wstępie 
umowy jest powiedziane: „Każdemu 
państwu wolno jest, aż do 15 grud- 
п'а wycofać swój podpis". 

Co do długów papierowych nie 
osiągnięto porozumienia. Tak samo 
nie osiągnięto porozumienia w spra: 
wach, dotyczących własnoćci niemiec- 
kiei. 

Umowa zawiera szešč artykulėw, 
z których pierwszy ustala sumy dłu- 
gu przypadającego na poszczególne 
państwa. 

Odnośnie do długów austrjackich, 
a mianowicie odnośnie do 4%, renty 
złotej przypada na Polskę 66,6 mil- 
jonów koron. 

Odnośnie do 4,5*/e bonów z roku 
1924 preypada „na Polskę 21,9 mil- 
jenów koron. 

Długów węgierskich przypada па 
Polskę 0,3 miijony koron, tytułem 
amortyzacji renty z roku 1914, (PAT.). 

Wybory, w których 
Wynik wybe- wzięło udział przecięt- 
rów na adu nie 90 proc. wyborców 

waskie z ogólnej liczby okoła 
7 miljonów uprawnio- 

nych do głosowania, odbyły się wszę* 
dzie w zupełnym porządku. 

Jsk wynika z dotychczasowych 
rezultatów narodowi demokraci I soc* 
jal- demokraci ponieśli porażkę, pod: 
czas gdy narodowi socjaliści czecho- 
słowaccy i partja rzemieślnicza wzmo- 

gły się na siłach. 
Przedstawiciele stronnictwa agrar- 

nego nie tylko utrzymali wszędzie 

dotychczowe mandaty, lecz nawet w 
wielu miejscowościach zdołali uzy* 
skać nowe mandaty. 

Z pośród stronnictw niemieckich 
socjal-demokraci ponieśli pewne strz” 
ty, partja liberalna nie uzyskała żad* 
uego mandstu, podczas gdy związek 
właścicieli ziemskich i partja chrześć- 
jańsko-sccjalna uzyskały pewne ko* 
rzyści. 

Narodowi socjaliści zachowali daw* 
ną liczbę mandatów. 

W Słowacji i na Rusi Podkarpac= 
kiej agrarjusze i stronnictwo Hlinki 
wzmogły się na siłach, na niekorzyść 
socjal demokratów. 

Komuniści uzyskali w szeregu 
miejscowości większą, niż dotychczas 

liczbę głosów, podczas gdy dyssyden* 
ci komuniści i grupa agrarno<konser* 
watywna Praseka poniosły porażkę. 

Panuje ogólne przekonanie, że 
$vehla podejmie się misji stworzenia 
gabinetu. Benesz. który znajdował się 
nu czele listy socjalistów narodowych 
został wybrany olbrzymią większością 
głosów. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 
  

Dziś 

„Królowa Montmartre 
operetka Vada Ennema. 

Peczątek o godz. 8 m. 15 w. 
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„rze. Myli się cokalwiak młody piewca 

dał skarby takiej wartości, 

  

2 
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"Echo ech krajowych. 
Zwyczejem jest przyjętym w pra-| 

sie tzw. „Konkurencyjnej*, dokuczać 
sobie i zaprzeczać mimo wszelką 
słuszność, nawet czasami wspólność 
interesów. Niechże mi wolno będzie, 
dla oryginalności, odstąpić od tego 
zwyczaju, izsolidaryzować się z arty: 
kułem wstępnym redsktora „Slowa“ Z 
dn.12.XI pod tytułem:„Echa Krajowe". 
A nawet do artykułu powyższego do- 
dać pawne uzupełnienia i komenta- 

monarchizmu polskiego w ustaleniu 
chronologji krajowców. Joszcze 2 ре- 
wnością mówił p. Cat. — caca i lala, | 
raczkując u kolan matki, kiedy o za- i nak brzmisl w treści swej jednakowo 
sadę krajowości walczyli i niektórzy 
współpracownicy „Kurjera litewskie: 
go”,i „Przegląd wileński”, i niżej pod- 
pisana, sprawczyni niejednej burzy 
endeckiej na tle dyskusji: „tutejszość”, 
czy panpclonizm? 

To ustaliwszy dla ścisłości histo: 
rycznej, i stwierdziwszy radosny fakt 
spełnienia się różnych własnych dawno 
wygłaszanych postulatów, kwestję 
krajowości, tutejszości, czy jak chce 
moda, regjonalizmu roztrząsajmy dalej, 

Qd zamierzchłych czasów, kiedy 
oświata łudowu i wszelka inna, była 
sprawą konspiracyjną i prywatnym 
wysiłkiem, nie było okoliczności. ze- 
brania i konferencji, gdzie bym nie 
twierdziła z całą stanowczością, że 
należy kulturę naszego kraju rozwi- 
jać z jej pnia rodzirmego, z dna jej 
gleby, z mózgu swoich ludzi. Nie od- 
rzucając oczywiście posiłkowania się 
z innych źródeł polskich, (Zastrzegam 
się bowiem, że mówię tylko o pol- 
skiej kulturze u nas i jej charakterze, 
rozumie się uważając, że inne źródła 
bogactw umysłowych: litewskie, bia- 
loruskie, czy.+žydowskie, wybijające 
się na na gruncie, zaslugują na 
szacunek, uwagę, i wspėlporozumie- 
nie). 

Ale wracając do polskošci tutej“ 
szej. nie byt to import sztuczny, 
narzucony i płytko przylgniety do 
naszej gleby, dowodów mamy aż 
nadto dosyć. Krwią i łzami przypie- 
czętowała ludność litewsko-białorusk: - 
polske, swą miłość do polskiej wiary, 
mowy i kultury. Życie, majątki i; 
wolność, dawali futejsi ludzie za ideę 
państwową polską. Politycznie więc, 
miał nasz kraj swoje programy poł: 
skie, umysłowości ogólno polskiej 

że nie 
przewyższyły ich żadne, z rdzennie 
sarmackich części Rzeczypospolitej 
pochodzące dary. 

W latach niawali i prześladowań, 
o jakich inne dzielnice i Kongrasów- 
ka nie miały pojęcia, tu u mas, tliła 
istotnie jak znicz miłość do tradycyj 
kulturalnych zachodu, idących z Pole 
ski, do tradycyj Uniwersytetu Lelewe- 
la, Śniadeckich, Mickiewicza i Pro: 
mienistych, do wspomnień powstań- 
czych, Walewskich, Sierakowskiego, 
Kalinowskiego. To były nasze do- 
robki duchowe, nasz, nie importowa- 
ny skarb, z którego w mrokach nie- 
doli czerpały dwa pokolenia światło, 
otuchę i życie swe duchowe na tych 
wzorach kształtowały. 

Gdy przyszły lata niby wolnościo- 
we, po 1905, z parodją konstytucji, 
parodją swobód i łask carskich, 

; Parstyzmu, 

ošwiaiowo kulturainego stali. Nie 
potrzeba przypominać tych czasów i 
szczegółów cytować; pamięta je za- 
pewne nawet nasz młodzieńczy 
champion monarchizmu, chociaż sto- 
sując do niego strofkę Niemcewicza: 
jeszcze Bolesław „był małym dziecię: 
ciem, już czuł w sobie rządze sławy". 

Faktem jest, że dwadzieścia lat 
temu, gdy po 35 latach zabrzmiał w 
szkole, ze sceny, ze szpalt gazet i z 
trybun publicznych, głos polski mimo, 
że w formie i czystości bywał nie 
rzz zdeformowany przez moskiew- 
skie tortury do granic kalectwa, jed- 

gorącą miłością. 

Gdzie, w jakich głąbiach serc kry»   
bliska i pilnie nie przyglądał wów: | 
czas, ten trudno uwierzy i pojmie, 
Ot tak, z dnia na dzień śpiewano | 
po dziedziūcach i suterenach zaka- : 
zane od lat tylu piosenki, grano po 
zapadłych kątach amatorskie teatry, / 
odgrzebywano i drukowano stare 
dzieje... I wtedy się zaczął, a wzmógł 

towny, 
nad Wisły — nad Wilję. Mimo cały | 
Pietyzm do tradycji polskiej, społa-; 
czeństwo tutejsze pod żadnym wzglę | 
dem nie było do pracy społeczno 

da. Dla zorganizowania tej pracy, dla 
dyrektyw, być może potrzebowaliśmy : 
ludzi nie tutejszych. Fle i ci, przyby: | 
wając do nas, i my, powinniśmy by: | 
li pamiętać, że najżywotniej rozwinie ! 
się jeno prace, mająca głęboką z tu-. 
tejszą ziemią łączność. 
każdej dziedzinie oświatowej, a więc 
pismach, książkach, podręcznikach, , 
przedstawieniach teatralnych, w nau-;, 
ce i propagandzie, w odczytach ii 
opowiadaniach, mieć na uwadze prze- | 
dewszystkiem kra] rodzinny słucha- ; 
czy, ich właściwości obyczajowe, tra: 
dycje, nawet wyrażenia i gwarę ; 
uwzględniać. Ц 

Wszystko to, gdy o tem pisałam, 
lub mówiłam, wywoływało zarzuty | 
niepatryjotycznego postępowania, sa- | 

prowincjonalizmu i t p. 
Zamiast o Litwie i Białej Rusi po 
polsku uczyć, wykładano naszym nie 
znającym przeszłości swego Kraju 
chłopom, o Kaszubach, polskiem mo- 
rzu, Podhełu, Zagłębiu Dąbrowieckeim, 
o Wieliczce i Borysławiu, nim się 
czegoś o Wilnie, Grodnie, Kownie 
czy puszczach litewskich dowiedzieli. 
Zasypywano kraj nasz stoszmi bro- 
szur, pisanfch nie u nas, z zupełną 
nieznajomością charakteru naszego 
ludu, uwzględniających bardzo szcze- 
gółowo (czytanki) przeszłość i legen- 
dy, obyczaje polskie, a nie biorących 
wcale pod uwagę miejscowych, № 
tewsko:białoruskich zwyczajów, bajek, 
czy legend, związanych często z Wil- 
nem, czy okolicami. 

Gdy się próbowało zwrócić na to 
uwagę, lub pisać odnośne książki, czy- 
tanki, czy opowiadania, spotykało się 
znów szykany, w których N. D. prym 
trzymała. Gdyż partja ta uważała za 
wsze, że polskość jest jej mónopo- 
lem i tylko ona swego wyrobu pa- 
trjotyzm szczepić ma prawo. 

Z wielkim trudem udało się w r. 

należy w | 

  
zmartwychwstanie, poryw polskości 
w Litwie był zdumiewający, nawet 
dla wszystkich tych, co blisko ruchu 

Pan ЛМЫ ОМга 0 oj 
podróży dó Laivų 
Reduta na Łotwie! „Wesele”, 

Wyspiańskiego w Dźwińsku i Ry- 
dzel To jeszcze bardziej nas zdu- 
miewa, po pewnem zastanowieniu 
niż, fakt grania „Wesela” gdzieś 
w mniej lub, więcej zapadłym 
kącie Polesia. 

Jakieś dziwne uczucie przej- 
muje, gdy się o tem pomyśli. 

Jakiż radosny, a olbrzymi kon- 
trast pomiędzy tą włsśnie obec- 
ną myślą, a naszem gorzkiem z 
lat dawnych dumaniem. 

Dwadzieścia lat temu, na pier: 
wszem przedstawieniu „Wesela” 

  

‚ 1916 wydać „Snopek* 

  komużby te na myśl przyszłol Sa- 
memu nawet genjalnemu jego 
twórcy, któremu przecież wiele 
wiele i różnych myśli nieraz przy* | 
chodziło... 

A i dużo później potem, niko- 
ru w t. zw. „najśmielszych ma- 
rzeniach“ nawet.... 

Teraz zaś w dalekiej,północnej 
* Rydze, potężnej, dumnej,hanzea- 
tyckiej twierdzy ongi, dziś w sto- 
licy zaprzyjaźnionego, wyzwolo- 
nego z pod władztwa carów na- 
rodu w najświetniejszego polskie- 
go zespołu interpretacji — „We- 
sele”! 

To jest o wiele łatwiej powie- 
dzieć czy napisać, niż sobieto w 

przez p. M. 
przystosowany do naszych werunków. 
Napisanej zaś przezemnie czytanki, 

nić, Pomyśleć tylkol Gdyby to 
ktoś... kiedyś... dawniej... przed 
wojną... 

Jeszcze gdziel w Rydze? Tam, 
w _ sąsiedztwie stollcy białego 
cara? , 

W ostatnich dniach powrócił z 
Łotwy p. Juljusz Osterwa, który 
jeździł tam, w związku z zamie- 
rzonym w najbliższym czasie wy: 
jazdem zespołu Reduty do Dzwiń: 
ska i Rygi z przedstawieniem 
„Wesela* Wyspianskiego i „Prze- 
pióreczki” Żeromskiego. 

Dziś oto, w naszem piśmie 
umieszczamy osobiste wraże- 

nia p. kierownika „Reduty" z tej 
podróży, któremi dzięki niezwy- 
kłej uprzejmości ich Autora dzie- 
limy się z naszyri czytelnikami, ; 

(Red.)   Turmonty. 

Więc tędy — gdzieś, tu, w pobli- į 
żu, biegnie granica, znaczona na ma- | 
pie. Ta oto — wąska ścieżeczka, któ: , 
rą widać poprzez konary bezlistnych 
drzew. Od tej ścieżynki zaczyna się 
Łotwa. Fch, jakże ten krajobraz po- 
dobny do tego któryśmy mijali.. Ta- 
ka sama ziemia, takie same drzewz, 
takie same chmurzaste niebiosa. Item 
itu mgły się włóczą po polach. 
l tam i tu płyną jesienne obłoki — 
z zachodu na wschód. 1 

Turmonty — stacyjka. Turmonty: 
granica celna, ; 

Znoszą kufry, walizy, kosze. Sta- 
wieją je pod ścianą, pod jakiemiš   sałem tego znaczeniu uprzytom- 
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kratami, — na lawkach, 
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Stanowisko P. P. S. 

Z kolei konferowali z min. Skrzyńskim p. p. Barlicki i Moraczewski 
(P.P.S.). Po konferencji pos. Barlicki udzielił następujących wyjaśnień o prze: 
biegu narad, 

„W ogólnym zarysie sprecyzowałem nowe stanowisko, w sprawie sa- 
nncji gospodarczej państwa i przedstawiłem wyraźae postulaty, co do za- 
bezpieczenia sprawy robotniczej. 
sunkų do gabinetu od uzgodnienia 

Przedstawilem uzalažnienie naszego sto- 
stanowisk poszczególnych stronnictw, 

j koalicję bowiem uważamy 'za wysiłek, zmierzający do wyjścia z sytuacji, 
a nie jako wzajemne poręczenie do nieodpowiedzialności: Sprawy personalne 

| sprecyzowane będą dopiero po uporaniu się z trudnościami gospodarczemi”. 

Oświadczenie posła Reicha. 

Przyjęty następnia pos. Reich oświadczył prasie: i 
' „P. minister przedstawił mi program przyszłego rządu, ktėrego ceiem 

jest uporządkowanie życia gospodarczego, dążenie do pożyczki zagranicz: 
nej, co może być osiągnięte przez pokój wewnętrzy. P. Skrzyński ponad: 
to oświadczył, że jako zwolęnnik rządu parlamentarnego przyjąłby misję 
tworzenia rządu pozaparlamentarnego, W odpowiedzi na to oświadczyłem, 
Iž idea koalicji i osoba premjera jest mi sympatyczna. Stanowisko nasze 

ło się to wszystko? Kto temu się z: vzaleźni się od s*ł»du osobowego i vrogram rządu. 
' Wreszcie minister oświadczył, że jeśli P. P. S. I Z. L. N. 
nie wejdą do rządu, wówczas złoży swoją misję”. 

lub Piast 

' Przyjaciele p. Sikorskiego. 

Następnia min. Skrzyński przyjął pos. Dubanowicza (ChN). Oświad- 
czenia jego udzielene prasie zasługują o tyle na uwagę, iż wynika z nich 
dobitoie, że klub Chrz. Nar. domaga się bezwzględnie pozostawienia gen. 

do granic szkodliwych, później gwał- Sikorskiego w gabinecie. Min. Skrzyński oświadczył w odpowiedzi na to, 
sztuczny import polskości z że w każdym rmzie ministrem spraw wojskowych nie będzie gen. Sikorski. 

Prowokacyjna agitacja. 

‘ Zaznaczyć należy, że członkowie klubu ChN rozwijali wczoraj 
oświatowej przygotowane, To prawe luarach energiczną agitację za panem Sikorskim. Prowokacyjna ta akcja 

"może doprowdzić do zerwania rządu koalicyjnego: 

w ku- 

N. P. R. przystąpi do koalicji, 

Z kolei konferował min. Skrzyński z pos. Popielem (NPR), który 0- 
świadcza: 

„Stwierdziliśmmy z p. ministrem zgodność naszych poglądów na gabi. 
* net pailamentarny I gotówi jesteśmy wziąć udział w rządzie przez wydele- 
gowanie swego przedstawicięla parlamentarnego i przez to przyjąć całkowitą 
odpowiedzialność za ten gabinet. 

Chadecja wyczekuje. 

Przedstawiciel kl. ChD. pos. Chaciński w rozmowie z min. 
skim oświadczył: 

Skrzyń- 

„Klub mój uważa, że gabinet kozlicyjny, oparty na najszerszych pod: 
stawach może jedynie uratować kraj 
mowie z min. 
sadniczą, iż na czele gabinetu 

w obecnej ciężkiej sytuacji. W roz- 
Skrzyńskim zaznaczyłem, że nie jest dla nas przeszkodą za- 

parlamentarnego ma stanąć nie parlamen- 
tarzysta. Czekamy na blizkie szczegóły, dotyczące składu osobowego ga- 
binetu. 

          

zawiarającėj miejscowe legendy, zda- 
rzenia, historję i opowiadania za wsi 
naszej, 
nikt nie chciał wydać w Wilnie, z o- 
bawy niepopularności. ! 

Zsbawną byla historja malel, po 
pularnej Gsografji, napisanej przeze 
mnie w r. 1905, gdzie poraa pierw: 
szy widniały ta stowa: „Kraj, w któ 
tyme slę uradziłeś, nazywa się Litwa 
i był przez lat 500 złączony z Polską". 
Poczem następował krótki rzut oka 
historyczny i podzisł Litwy i Białej 
Rusi ówczesny, z opisem charakteru 
i miejscowości ziem wymienionych. 
Firma Zawadzkiego nie tylko nie 
chciała wydać podobnej „nowości”, 
ale nawet przyjąć na skład główny. 
Zrobiła to spółka prywatna. p. Ma- 
kowski wziął na siebie sprzedaż, a 
w trzy miesiące potami... p. Zawadzki 
zaproponoweł autorce zakupienie no: 
wego wydania, bowiem 3,000 egzem* 
plarzy l:go były już rozprzedanel 
Dodać nalaży, że ówczesna „Oświa- 
ta” pod kierunkiem p. E, Dmechow: 
skiej i dr. Węsławskiego, zdyskwalie 
fikowała również tę książeczkę, któ- 

Rewizja „wstydliwa*.  Mroczno. 
Głowy opuszczone w ramiona, ręce 
zanurzone w. walizie. Odbywa się 
jakby milczące prania czystej, praso- 
wanej bielizny. : 

Zemgale i znėw komora се!па. 
Podróżni ustawiają się dokola re- 

wizyjaych stołów. Celnicy łotewscy 
przechodzą, zerkają na żywopłot lu- 
dzki, zerkają w rozwarte walizy, na- 
klejają karteczki, kończą pracę, zał: 
kają. Bufet, kantor wymiany, księ- 
garnia, pisma, ilustracje, gazety, ruch. 
Zegarek nastawić o godzinę naprzód. 
Wagony szerokotorowe. Służba kole- 
jowa sprawna i uprzejma. 

* 

Przejechaliśmy Dźwinę. (Daugavu, 
Duna) płynie wolno, nie spieszy się, 
ma czas. Minęliśmy Grywę—Kalku- 
ny—Dźwińsk, Rychło zapada mrok, 
choć o godzinę zapóźno. 

* 

Ryga. 
Na dworcu znajduje się ktoś, kto 

nas troskliwie przeprowadzi drogą 
przez nieznany kraj. Polak się może 
swobodnie czuć i nie na swojej zie- 
mi, jak Finglik, jak Francuz, jak Nie« 
miec, jak Włoch. 

* 

Ryga. Kółeczko na mapie. Port, 
stolica Łotwy, nad Dźwiną. Piękna. 
Przyjechališmy tu poto, żeby się do- 
wiedzieć, czy możliwą jest rzeczą w 
tem mieście, w tym porcie, w stoli- 
cy państwa sąsiedniego — publiczne, 
łośne wymówienie polskiego słowa. 
akie ono tu wyda echo? Czy wyda? 

i Mat    
    

nie jak zayklė  mazvrsklej, | 

įra osiągnęła 8 wydań i dotąd pono 
jest w szkołach Macierzy używanąl 

„ Również inny fakt za wspomnień 
osobistych, wart jest może zanoto- 
wania: gdy w r. 1906 odbył się 1-szy 
organizacyjny zjazd Macierzy Szkol- 
nej, wystąpiłam na nim z projektem, 
by w programach dla szkół naszych, 
uwzględniany bywał język litewski I 
białoruski, gdzie tego zajdzie potrze: 
ba, oraz byśmy wydali odpowiednie 
w tych językach czytanki, w duchu 
Polsce i polskości życzliwym. wa- 
żałam też, że takież gazety przeciw” 
stawiłyby silę szczęśliwie powstają- 
cym w owym czasie wydawnictwom 
litawskine i białoruskim, które z po- 
wodu lekceważenia i obojętności spo- 
łecziństwa naszego, a dzięki zupeł- 
nemu nierozumieniu tych objawów 
przez przybyszów z Korony, groziły 
odosobnieniem się i tendencją anti- 
polską, której skutki widzieliśmy 
wzrastające w naszych oczach i oglą- 
damy dotąd. Moja propozycja wywo” 
łała istną burzę. Armaty endeckie 
wytoczyły działa najtęższego kalibru, 
szereg szykan l bojkotów, przeszkód 

i 

Czy pożądaną jest rzeczą Szukanie 
nowego wyrazu sąsiedztwa? Sąsiedz- 
kich stosunków poza polityką i umo- 
wami celnemi? 3 

Nie samym chlebem człowiek 
żyje, a szkiełko mędrca nie stanowi 
ostatecznego sądu o życiu. Jest je- 
Szcze w kaźdej istocie żywej—serce. 

Takiem to sercem w żywym na- 
rodzie jest Sztuka. Jak mięśniem na- 
rodu jest arinja, jąk krwią narodu — 
bogactwa, jak zmysłem — polityka, 
jak zdrowiem — przemysł i handel, 
jak wychowaniem oświata, jak su“ 
mieniem wiara, tsk chlubnem naczy- 
niem tęsknot, pragnień i dążeń i 
uczuciowego żaru jest sztuka. 

Ona jest częścią integrziną i nie- 
odzowną w zdrowem ciele Żywej 
Istoty Narodu. 

Skoro to zwykła rzecz, że w pew- 
nym okresie rozwoju serca zaczyna 
głośniej pukać i dopominać się o swo- 
je odwieczne, tejemnicze, nieuświa- 

; domione nieraz prawa — to nic dzi- 
wnego, że i sztuka domaga się szer- 
szego terenu dla swej uczuciowej 
expansji. 

Przyjechaliśmy teraz do Rygi po- 
„to, żeby slę przekonać, czy nasza 
, chęć zbliżenia się sąsiedzkiego i próba 
serdecznego .podejścia ma jakie wi- 
doki powodzenia. Jeśli wolno sądzić 
z pierwszego zetknięcia się — z Ło 
WE należy przypuszczać że: 
tak. 

Wykorzystując przewlekłą chwilę   
    

oczekiwania otwarcia naszego gma- 
chu na Pohulance Zespół Reduty wy 
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w pracy i przykrości, były rezultatem 
mego przemówienial 

Jukimże moralnym tryumfem jest 
dla mnie fakt, że dzisiaj państwowa 
organizacja szkblnictwa w ten sam 
sposób się zapatruje na te sprawy, 
co niżej podpisana już w r. 1906, — 
Niestety, złego, wyrządzonego cias- 
nym nacjonalizmem, jaki wówczas 
był hasłem, szerzonym przez wszech- 
potężną endecję, nic juź nie na- 
prawi. 

Z jednsj więc strony ospałość i 
lenistwo duchowe naszego społeczeń- 
stwa, które po 1905 roku nie umia- 
ło należycie wykorzystać tych dro- 
bnych szans rozwoju, a wolało, do- 
stawszy gotowe wzory z Warszawy,   

      

jiść udeptaną Ścieżką,  kolportując 
| przysłaną literaturę, zamisst własną 
|tworzyć, z drugiej nieznajomość 
jskomplikowanych spraw narodowo- 
ściowych na Litwie i Białej Rusi, 
sprawiły, że wiele czasu, pracy i pie- 
niędzy poszło na marne, a nieumie- 
jętne, ciasne, płytkie traktowanie 
spraw tutejszości przycyniły sporo 
wrogów państwowości polskiej, oraz 
wzmocniło szeregi niechętnych Litwi- 
mów i Białorusinów. 

Ospałość ta nasza typowo „tutej- 
sza” i lenistwo duchowe sprawiły też, 
że ten dziwny objaw, że właśnie od 
chwili osiągnięcia niepodległości je- 
steśrńy Świadkami _ skandalicznej 
wprost posuchy na niwie umysłewo- 
ści wileńskiej i w ogóle tej części 
Litwy, która do Polski włączoną zo- 
stała. Prowincja, jeśli już nią się sta- 
ła, posiadająca tradycje literackie, o 
których piękności mówić chyba nie 
trzeba, została literalnie przygniecic- 
na i zaduszona tym systemem centra- 
listycznym, o którym z obrzydzeniem 
mówia ludzie „tutejsi”, ale przed 
czem się bronić nie umieją. 

Posłowie nasi naogół mało znani 
ludności, sprawami naszemi, miej- 
scowemi, mało się iateresują, po- 

chłonięci subtelnemi 
sejmowych blamanżów, przybywający 
€lermant uinysłowy bada tereny Wi- 

leńszczyzny fachowo, pisze o nich 

fachowo, ale to się po za tutejszem 
społeczeństwem odbywa. ‹ 

Lata ubiegle, wolne, nie daly Wil- 
nu żadnego rodzimego talentu, ani 

w dziedzinie sztuk plastycznych, (bo 
p. Cizechowicz, który zyskał sławę 
ł powodzenie w stolicy i zagranicą, 
Wilnianinem jest jeno z pochodzenia), 
ani w dziedzinie literatury, czy to 

powieściowej, czy naukowej, czy te- 

atralnej, Co więcej nie utrzymało 516 

żadne pismo o zakroju literackim, nie 
ukazała się żadna książka, (prócz no- 

wel niżej podpisanej Swoich Ludzi), 

traktująca o stosunkach, charąktery- 

zujących nasz zakątek. Jedynie wy- 

dawnictwe Pteneum i ostatnio Czte- 
ry wieki drukarstwa w Wilnie L. Abra- 
mowicza, zajmują się przeszłością na- 
szego partykularza. Inne efemerydy'nie 
wzbudziły zainteresowania społeczeń- 
stwa, nie ożywiły z martwych, nie 
przyczyniły się do narodzia talentu, 
rozmiłowanego w tak ciekawej prze- 
cież tutejszości. ‚ 

Jakaż to szkodal Strata dla litera- 
tury ogólno polskiej i dla nas. Tyle 
typów i zdarzeń z przeszłości; tyle 
charakterystycznych cech dworów i 
wiosek, taki skomplikowany splot sto- 
sunków narodowościowych i uczuć na 
tem tle, godnych eposu i romansul 
Tyla ginących w powojennej, unifika- 
cyjsej minie zwyczajów, jednostek 
wybitnych, lub zbiorowisk odrębnych, 

a 

ruszył na Ill wyprawę artystyczną po 
kresach  obwożąc Wyspiańskiego: 
Wesele i „Don Kiszota* Fredry z 
muzyką Moniuszki, — ja zaś w to- 
warzystwie p. H. znającego stosunki 
ryskie — udałem się na Łotwę. 

Tam, dzięki naszemu poselstwu w 
Rydze, którć się nami zaopiekowało 
natychmiast, szczerze i gorąco po- 
znaliśmy szereg osobistości — dzia 
łaczów ze świata artystycznego i prasy. 
Przedewszystkiem d-ra Alfreda Bil- 
mansa szefa dep. propagandy, dyrek= 
tora wydziału prasowego w min. spr. 

„zagr. Jemu to, jego polonofilskiej 
„energji zawdzięczać będziemy bez- 
(płatne wizy paszportowe i bezpłatny 
przejazd łotewską koleją. 
| Dr. Bilmans zetknął nas z wybit- 
nyrn literatam — dyrektorem T. Na 
rodowego p. Bersinszem, który ze 
swej strony w nadwyraz subtelnej 
formie ofiarował nam nie tylko bez- 
płatną gościnę w swoim teatrze, — 
ale w dodatku i dekoracje oddał do 
naszej dyspozycji. 

Zdumienie nas ogarnęło w czasie 
wizyty u prezydenta miasta p. An- 
dersona, Skąd takie żywe zaintereso- 
wanie się przyjazdem Reduty? Oka- 
zało się, że p. Asders jest autorem 
dramatycznym i tłumaczem wielu 
oper. 

Wszędzie, gdzieśmy zdążyli, w 
czasie Kilku krótkich dni, dotrzeć, 
przyjmowano nas serdecznie i ugasz* 
czano. Można się wyrazić, żeśmy nie 
spotkali ani jednego człowieka nie- 

  
  

preparatami . 

    
  

miłego lub obojętnego. | iliši ` 
datę przyjazdu Reduty ma Koniec e
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STRZĘPKI. 

Ekshumacja dowcipu. 

t 8 
i 
{ 
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Postulaty „Klubu Pracy*. 

„Książka ta przypomina rozgadaną ba- | niku swej konferencji z p. Skrzyńskim oświadczyli: 

bę, której się nigdy usta nie zamykają”, — 

temi słowy określa Kornel Makuszyński 

swe niedawno wydane „Wycinanki”. Zupeł- 
nie słusznie... 

Od kilku lat obserwujemy postępujący 
w szybklem temple zanik humoru u tego 

pisarza, humoru, który miał błyskawicowy 

rozmach w „Rzeczach wesołych” I w „Awan- 

turach arabskich*, w którym było coś z 

grozy sztyletu,  przecinającego  jednem 

pchnięciem bolesne wrzody ludzkiego by- 
towania. Na jego miejsce zjawiło się ga- 

dulstwo, (wynikające z przysłowiowej łat- 

wości pisania, gadulstwo niepo wstrzymane, 

rozmiłowane w sobie, lubujące się nieusta- , 
jącym ani na chwilę potokiem słów, wśród 
których wyrazy: „Szał, szalony, warjat, ob- 

łąkany” i podobne mają być kwintesencją 

dowcipu 
„Wyclnanki“, które nam obecnie рге= 

zentuje Makuszyński —to raczej wycinki ze 
starych gazet, w których różnemi czasy 

znajdowała upust  elokwencja autora. Lek- 

tura ekshumowanego w ten sposób jedne- 

go feljetonu zajmuje, drugiego nuży. Trzecł , 

feljeton męczy, czwarty denerwuje, piątego | 
nie chce się czytać. 

Jeśli trafl się niekledy dobry dowcip, 

ty we wszystkie strony i tak rozwodniony | 

sam nie wie, w którym miejscu mą zacząć 

się śmiać. A przebrnąwszy w ten sposób 
trzysta jedenaście stronic książki, zaczyna 

snuč „obląkane“ refleksje na temat ubóst- 

wa humoru w literaturze polskiej. 
й Kuba. 

  EZ 

o całokształcie jedynym w swcim ro- | 
dzaju. 

Kraj nasz przeżywa niezmiernie 
ważną dla jego przyszłości, a ciekawą 
dla psychologa, przemianę materji 
tworzących życie, oraz przewartoščio- 
wanie warstw społecznych. Zmiany , 
gwałtowne, bolesne, głęboko sięgają- | 
ce w uczucia i byt materjalny rodzin, | 
dokonywują się w naszych oczach. 
| niema kronikarza tych zdarzeńl Ja- 
ka szkoda... ł 

„” Hel. Romer. | 

2 Rosji Sowieckiej. |. 
zakup | budowa nowych stat- 

ków. 
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MOSKWA (A. K.) Dnia 20listopa- 
da r. b. wyjeżdża z Moskwy zagrani- 
cę specjalna komisja, celem zakupu 
i poczynienia zamówień nowych stat- 
ków. Komisja zamierza zaopatrzyć 
S.S.S.R. w 50 nowych statków. Opłata 
za zamówione statki ma być uiszczona 
w ciągu lat 10, statki zaś meją być д9- 
towe w ciągu 9—12 miesięcy. Jadno- 
cześnie Sowiecki Komisarjat handio- 
wy zamierza zbudować w zakładach 
sowieckich w Nikołajewie, Sawasto- 
polu i Odesie ogółem 13 statków. 

Zmiany w dowództwie czer- 
wonej armji. ' 

MOSKWA. 13.XI. (tel. wł.) Szef 
sztabu czerwonej armji Kamieniew 
został mianowany głównym inspekto- 
rem czerwonej armji, stanowisko zaś 
szefa sztabu armji objął dowódca za- 
chodniego okręgu wojennego Tuka: 

, zagranicznej. 

„Klub Pracy wyraża swoją zgodę na utworzenie koalicji i zadowolenie, 
iż misji tej podjął się min. Skrzyński. Nie chcąc dłużej zabierać czasu 
Pp. ministrow), przeędłożyliśmy mu następujące postulaty Ki. Pracy: 

i 1) dla sanacji życia gospodarczego: s) dostosowania wysokości bud- 
żetu państwowego do stosunku rozwoju naszego Życia gospodarczego, 
b) wprowadzenie oszczędności budżetowych, c) uproszczenie machiny pań" 
stwowej i samorządowej, d) sanacja gosrodarki w przedsiębiorstwach i ma- 
jątkach pęństwowych, e) zwalczanie drożyzny oraz zastosowanie ceł ochron 
nych przez premje wywozowe, względnie odpowiedniej polityki walutowej; 

2) dla sznacji życia politycznego i społecznego: x) podniesienie auto- 
rytetu władzy przez należyte obsadzenie stanowisk państwowych i bezwzględ- 
ne zwalczanie korupcji, b) powrót do służby czynnej arsz. Piłsudskiego, 
©) realizacja reformy rolnej, ©) ustawodawcza ochrona inteligencji przcują* 
Ce|, e) Sanacja dotychczasowych stosunków samorządowych, f) wreszcie 

rzeczywiste wprowadzenie gwarancyj konstytucyjnych dla mniejszości. 
Po przeczytaniu tych postulatów min. Skrzyński wyraził erzekonanie, 

że sanacja życia gospodarczego w Polsce wymaga wewnętrznego spokoju, 
jest przewlekła i nie da się osiągnąć jedynie przez 

Przedstawiciele Kl. Pr. zauważyli, że w ich przekonaniu o sytuacji 
obecnej nie rozstrzyga jedynie utrzymanie Kursu złotego i pożyczki zagra 
uicznej, lecz jednocześnie sanacja stosunków wewnętrznych, przedewSzyst- 
kiem w wojsku. Najrealniejszą drogą do tego, jest powrót do armji Marsz. 
Piłsudskiego i cywilny minister wojskowy, który zna sie na przemyśle i han- 

t 

Przedstawiciele „Klubu Pracy* pos. Chomiński i Kościałkowski w wy- 

uzyskanie pożyczki 

  czewski. 

i 

stopada. Przedstawienie „Wesela“ , 
ma się „odbyć w poniedziałek: trzy-, 
dziestego. 

W teatrach łotewskich byliśmy 
dwóch: w „Narodowym'* i „Artystycz- 
nym* — pod dyrekcją poważnego 
działacza p. Smilgisa. Oba te teatry 
znakomicie się uzupełałają w sensie 
pracy kulturalno artystycznej. — Teatr 
Narodowy podobnie, jak i nasz war- 
szawski spełnia rolę o charakterze 
społeczno-wychowawczym. Teatr Ar- 
tystyczny zwraca większą uwagę — 
na zagadnienia sceniczno - twórcze, 
czyli „experymentuje”, jak warszaw- 
ski teatr im. Bogusławskiego. Teztr 
Narodowy to sad treści, — „/irtystycz" 
ny* to cieplarnia formy. 

Reduta może dopatrzeć się pew- | 
nego pokrewieństwa z „Artystycznym”* 
w tem, że w trosce o przyszłość — 
wiele czasu poświęca na wykształce- 
nie nowego pokolenia, nowego ga- 
tunku aktora. „Kursy“ teatru Arty- 
stycznego — są bardzo zbliżone do 
naszego „Instytutu* — różnimy się 
jedynie w mgtodach, ale zasady i cel 
są te same. Z wielu względów było: 
by rzeczą bardzo pożądaną abyśmy 
mogli có pewien czas „wymieniać* 
sobie wychowanków, choćby na krót- 
ki termin, 

| nie tylko £a „wymiana* byłaby 
pożyteczna — może nawet więcej i 
częściej należałoby poznawać sąsie- 
dzką literaturę sceniczną. W tej spra- 
wie poczęliśmy już pierwsze kroki. 

Motując wrażenie z teatrów, łotew- 
Bkich == niepodobna pominąć mil- 

Г 

  

diu i który potrafi przeprowadzić potrzebne redukcje budżetu w wojsku. 

P. Sikorski jest ogromnie miły prawicy. 

Min. Skrzyński odpowiedział, że ma na tem tle trudności, 
to jest tak rozwałkowany, tak rozciągnię: | wica żąda pozostawienia gen. Sikorskiego. 

gdyż*%pra- 

Wychodząc, posłowie zauważyli, # ® wypadku gdyby koalicja nie 
owem „ponurem“ gadulstwem, że czytelnik | doszła do skutku, uważaliby za wskszane, ażeby minister Skrzyński przy: 

stąpił do utworzenia centrolewu. 

Przychylne stanowisko Niemców. 

Następnie był przyjęty pos. Pissch (Zj. niem.), który zaznaczył wyra- 
źną zgodę na koalicję i zapewnił ministra Skrzyńskiego, iż do jego osoby 
Niemcy odncszą się przychylnie. 

Posł. Bryl (Zw. Chł.), Matakiewicz (Kat. Lud.), 
3 Chrucki (Ukr.) 

Pos. Bryl oświadczył, że o ila będzie utworzony rząd kozlicyjny to 
Zw. Chł. go poprze. Pos. Matakiewicz—to samo i wreszcie pos. Chrucki 
(zr) który zapowiedział walkę wobec koalicyjnego gabinetu min. Skrzyń 
skiego. 

Po konferencji z klubami. 
Po zakończeniu kolejki mówców min. Skrzyński rozmawiał z pos. Dęb: 

skim (Piast) o wrażeniach jego z wycieczki parlamentarzystów polskich do 
Rumunji. 

Następnie konferował z pos. 
Witosam. 

Moraczewskim, 
\ 

marsz. Ratejem i pos. 

  

Przegląd prasy. 
Misja p. Skrzyńskiego. — Postępowanie gen. Sikorskiego. 

Powierzenie misji tworzenia Rządu , 
p. mia. Al. Skrzyńskiemu, zostało po- 
witane przez prasę stołeczną z ży-: 
wem zadowoleniem. | 

Zamęt 4 dni ubiegłych, był pozo* , 
stałością złych tradycyj okresu przed: j 
konstytucyjnego, w którym stronnic- | 
twa sejmowe przyznawały sobie przy* | 
wilej wyznaczania prezesa rady mi: ; 
nistrów, jako też składu całego ga- 
binetu. 

Nominat p. Al. Skrzyński będzie 
więc miał do pokonania nastręczają- 
ce się trudności, które są pozostało” 
ścią dotychczasowego systemu, obfi- 
tującego w błędy i wady. Nalsžy są- 
dzić, iż min. Skrzyński, jeden z naj- 
wytrawniejszych naszych mężów sta- 
nu, wyprowadzi Państwo z tej chao- 
tycznej próżni konstytucyjnej, jaką 
było przesilenie gzbinetowe i stworzy 
gabinet. 

„Kurjer Pornnny” przypuszcza, iż 
min. Skrzyński sformuje gabinet i u- 
stąpi premjerostwo najstosowniejsze* 
mu parlament: rzyście. 

czeniem jednego wzruszającego zja* 
wiska. W przerwach między aktami 

| przewzga licznej publiczności nie ru- 
sza się z miejsc, — lecz „zatapia 
się” w czytaniu pism perjodycznych. 

Fch, jakże to społeczeństwo in- 
tensywnie pracuje, kształci się, uświa- 
damia... 

* 

W drodze powrotnej ku Turmon- 
tom „zawadziliśmy* o Dźwińsk. Tą 
samą drogą, co nasza obecna, bę- 
dzie przejeżdźała Reduta i również 
„zawadzi” o Dźwińsk, — gdzie usły- 
szą Wyspiańskiego i Żeromskiego. 
Komentarze w programach uzupełnią 
e” Grać się będzie w „kolejowej”* 
sali. 

Dźwińsk, smutne miasto, jeszcze 
się nie wyleczyło z wojennych i po- 
wojennych ran — ale się przecież 
nia poddaje — | pomału dźwiga. 

Z inicjatywy energicznego i go” 
ścinnego naszego konsula w Dźwiń- 
sku — p. Michała Świerzbińskiego i 
jego rodziny, ma powstać komitet, 
który się zajmie przyjęciem i kwate- 
runkiem Ręduty. Postaramy się wy- 
wdzięczyć. 

Turmonty — Zemgale—Dźwińsk— 
Ryga.—Ryga - port. Z Rygi można do: 
jechać do Tallina koleją, lub morzem. 
Morzem niedaleko do Helsinki. Ale 
teraz zima. — Na wiosnęl 

Juljusz Osterwa. 

Nie jest wykluczone, że w razie gdy” 
by ministrowi Skrzyńrkiemu udało się 
doprowadzić do zawieszenia broni po- 
między stronnictwami, min. Skrzyński 
zachowałby jedynie tekę ministra spraw 
zagran, przedstawiając Prezydentowi 
Rzplitej wniosek o zamlanowanie Pre- 
zesem Rady Ministr. wskazanego przez 
siebie parlamentarzystę, 

Przesilenie wychodzi w ten sposób z 
dotychczasowego błędnego koła na dro- 
g% normalnych zwyczajów konstytucyj- 
no-parlamentarnych. 

Staje z tem w sprzećzności po- 
siępowanie gen. Sikorskiego, który 
w ostatnich chwilach swego urzędo- 
wania chwyta się niedopuszczalnych 
metod w swej walce z Marszałkiem 
Piłsudskim. O „chlubnej” działalności 
dymisjonowanego ministra spr.wojsk., 
będącego już „na wylocie”, czytamy 
w „Robotniku”: 

Jest poprostu elementarnym zwycza- 
jem ministrów in statu demissionis, to 

‚ znaczy ministrów „na wylocie”, że—nie 
wszczynają żadnej akcji politycznej. Ich 
rzeczą jest załatwianie szarych spraw 
codziennych urzędowania. też po- 
stępują wszyscy ministrowie ustępują- 
cego gabinetu—z jednym jedynym wy- 
jątkiem. Wyjątkiem tym jest p. o. min., 
gen. Sikorski, który ostatnich chwil 
swego urzędowania używa — na walkę 
z Piłsudskim i Piłsudczykami. Warsza- 
wa została zaalarmowana wieściami o 
zarządzonem przez g. Sikorskiego „po- 
gotowiu”, które zostało zniesione na 
żądanie p.o. przew. Rady Min., p. Racz- 
kiewicza | na polecenie Prezydenta Rz. 
Gen. Sikorski ogłosił również groźny 
ukaz przeciwko oficerom, oddającym 
hołd Piłsudskiemu. Z polecenia gen. Si- 
korskiego komendant miasta gen. Su- 
szyński „zachorował”, a zastępstwo jego 
gen. Stkorski powierzył pułk. Andersowi. 
Krążą wieści o rozmaitych szczególnego 
rodzaju naradach, odbywających się w 
Min. Spraw Wojsk. 

Co to wszystko znaczy? Co to za po- 
zy „zbawcy Ojczyzny”, co za maniery 
dymisjonowanego ministral 
Dowiadujemy stę np., że „Strzelcowi” 

odebrano broń, zostawiając ją „Soko- 
łowi” I t. d. 

Niemądre to rozporządzenie do- 
tarło również i do Wilna, Bo „gene- 

jrał do wszystkiego”, którego pod ko- 
niec urzędowania strach obleciał, wy- 
dał w nocy z niedzieli na poniedzia- 
łek polecenie odebrania broni w cią. 
gu 24 godzin od przysposobienia re- 
zerw. Coś podobnego widzieliśmy już 
u gen. Szeptyckiego, który przed laty 
zamierzał odebrać wojsku amunicję, 
w aidas przed urojonemi zama- 
chamil 

Dziś geh. Sikorski w jakiejś trwo- 
żliwej manji prześladowczej czyni ta- 
jamnicze pogotowia i rozbrajaniel 

Nerwowe te zarządzenia podykto- 
wane zostały chyba strachem osobi- 
stymi Więc w takim razie, cóż wart 
generał nie mający zaufania do Ar- 
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/ Pos. Witos po zakończeniu tej rozmowy o godz. 9 wiecz., zapytany 
o jej wynik, odpowiedział krótko: „nic mowego. Nie było to nawet rozmo- 
wą programową. Program będzie ustalał sam rząd już po mianowaniu. Mó: 
wiliśmy ogólnie. 

Wreszcie późno wieczorem min. Skrzyński konferował powtórnie 
z pos Głąbińskim 

„Przesilenie rozwiją się normalnie”. 

' Opuszczając Sejm, min. Skrzyński oświadczył dziennikarzom: „Prze- 
„silenie rozwija słę normalnie. W tej chwili jadę do Belwederu, gdzie zdam 
„Sprawę p. Prezydentowi z dzisiejszych narad. 12-godzinna praca jeszcze 
„się nie skończyła. Mogę wyrazić prawie pewność, że jutro swoją pracę 
j zakończę”, 

Na zapytanie, czy lista kandydstów do tek jest gotowa, min. oświad- 
czył, że co do pewnych osobistości — tak, jadnakże dopiero we środę da 
się wyrównać różnicę zdań. Co do teki min. spraw wojskowych p. Skrzyń- 
ski oświadczył, iż teka ta nie jest temrtem rozmów politycznych. 

Jeżeli prawica z p. Witosem nie przeszkodzą. 

Jak z powyższego wyniks, idea gzbinetu koalicyjnego ma duże szan: 
|se realizacji, aczkolwiek nie są wykluczone w ostatniej chwili niespodzianki, 
przedewszystkiem ze stlony prawicy, która najwidoczniej nieświadoma 
istotnego stanu rzeczy, domaga się pczostawienia p. Sikorskiego, jako też 
ze strony pos. Witosz, którego może ponieść arnbicje osobiste, jak to było 
podczas dotychczasowych srzesileń. 

W razie, gdyby min Skrzyński doprowadził do końca swoją misję. to 
utworzenia gabinetu koalicyjnego należy się spodziować dziś w godzinach 
popołudniowych. 

Kandydatury. 
W dniu wczorajszym zarysowiły się kontury przyszłego gabinetu. 
Największe trudności wyłoniły się przy obsadzeniu 3 tek: spraw woj- 

skowycb, spr. wewnętrznych i skarbu. 
Do teki sprew wewsętrznych mają aspiracje plastowcy. Wymieniane 

są tutaj 3 nezwiska: b. min. Kiernika (Piast), b. wicerninistra sen. Smólskiego 
i obecnego min. Raczkiewicza. i 

ako kandydaci na ministra skarbu wymieniani pos. Głąbiński, Zdzie- 
cbowski i Micbalski 

chodzi za rzecz pewną, iż teka ministra oświaty pozostałaby w ręku 
min. St. Grabskiego. 

Stanowisko wice-premjera 
który objąlby tekę ministra pracy. 

Na stanowisku ministra sprawiedliwości jest wymieniany: pos. Marek 
(PPS); jako kandydatów na ministra przemysłu i bandlu wymieniają pos. 
Cbądzyńskiego (NPR) i obecnego min. Klarnera. ' . 

Na stanowisko ministra kolei wysuwa się przedewszystkiem pos, Bartla 
(KI. Pr.), na ministra rolnictwa pos. Poniatowskiego, na min. reform rolnych— 
pos Osieckiego, na ministra robót publicznych—pos. Romockiego (Cb. D.) 
<o s:ę tyczy teki ministra spraw wojskowych, to istaieją 2 koncepcje. 

Rozwiązanie tej kwestji obsadzeniemteki przez cywilnego ministra | na 
ten wypadek kandydatem najpoważniejszym iest pos. Bartel, a w tekim ra- 
zie szefem sztabu generalnego zostałby Marszałek Józef Piłsudski, albo też 
oe wojny pos. Czetwertyński, szefem sztabu gen. Haller, iub gen. 
ikorski, 

miałoby przypaść pos. Moraczewskiemk, 

Oczywiście, jeśli idzie o istotne uspokojenie społeczeństwa, istotną 
sanację stosunków wewnętrznych, to mowy być nie może o pozostawieniu 
skompromitowanego g. Sikorskiego na stanowisku min. spr. wojsk. Jedynie 
racjonalnem byłoby powołanie cywilnego ministra przez co umożliwiłoby 
się powrót da armji Marsz. Piłsudskiego. 

Tekę ministra spraw zewnętrzych zachowałby premjer Skrzyński. 
  

Mianowanie wśród duchowieństwa ka- 
tolickiego w Polsce. 

RZYM, 17.X1. (Pat.). W związku z nowym rozgraniczeniem djecezyj 
w Polsce, papież mianował ks. arcybiskupa tytularnego Jana Cieplaka — 
arcybiskupem wileńskim, ks. biskupa Romualda Jałbrzykowskiego biskupa 
sufragana sejneńskiego—biskupem djecezji łomżyńskiej, ks. biskupa sufra* 
gane płockiego Fdolfa Szelążka—biskupem w Łucku, wreszcie ks. Teodor 
Kubina proboszcz w Katowicach — mianowany zostanie biskupem djecezji 
częstochowskiej. 

KRONIKA. 
Dziśs—Odona, Romana. 
Jutro—Elżbiety Wd. 

  

Wielka 24) przyjmowane będą zgło” 
szenia największych ilości pustych 
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Wschód słońica— g. 7 m. 00 
Zachód „” —. 8 т. 42 

— W sprawie spisu ludności. 
W dniu 18 listopada b. r. o godzinie 
19-ej w gmachu Delegatury Rządu 
pokój Ne 53, odbędzie się posiedze 
nie sekcji propagandowej Wojewódz- 
kiej Komisji spisowej. 

WOJSKOWA, 

— Posiedzenie sekcji Sanitar 
nej T. W. W. Dn. 20 bm. o godz. 
19-ej w Szpipslu Wojsk. O. W. Wil- 
no ов Aatokolu (oddział wewnętrzny) 
odbędzie się posiedzenie Sekcji Sa 
nitarnej T. W. W. 

Porządek dnia: 
1) Pokazy chorych 
2.,Sprawy administracyjne. 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Urzędnicy państwowi jak 
zawsze nie zawiedli. W dniu 16-go 
b. m. odbyło się ogólne zebranie 
człónków Stowarzyszenia (rzędników 
Państwowych, na którem został wy- 
brany nowy zarząd. Uchwalono mię- 

  

nie, w sumie od 1 go db 2-ch pro- 
centów gaży, zależnie od kategorji 
płacy na przyspieszenie otwarcia te- 
atru „Reduta*, (I). / 

SPRAWY_ AKADEMICKIE. 

— Samochód dla posiadzcza 
największej ilości pustych bile- 
tów Loterji Akad. „Komitet Lote- 
rji" „Tygodnia Akademika“ podaje 
do wiadomości społeczeństwa, iż wa 

iśrodę dnia 18go b. m., czwartek 
  dzy innemi dobrowolne opodatkowa- 

mji? Czyż armja w takim wypadku | 19:go b. m. i piątek 20-go b. m. w 
> również jago obdarzoć zaufa: ! Sekretarjacie T-wa Bratniej Pomoc 

niem   "Pol. Miodz, Akadem, U. $, B, (ulica 

(niewygranych) biletów  loteryjnych 
VI Tygodnia Akademika, celem pod- 
jęcia premji w postaci automobilu. 

Samochód ten przyznany został 
m. Wilnu, jako nagroda za najszyb- 
sze rozsprzedanie losów, ten go o 
trzyma kto przedstawi największą 
ilość niewygranych biletów. 

Jest to drugie z kolei auto, któ: 
rem loterja akademicka obdarza wi- 
leńskie społeczeństwo, gdyż jedno 
firmy „Mathis”, reklamujące po uli: 
cach miasta zostało wygrane na Nr. 
XII przez Minę Liberman, zam. przy 
ul. Jagiellońskiej Nr. 9. 

RUCH SPÓŁDZIELCZY. 

— Tydzień spółdzielczy, W 
czasie od dnia 22:go do 29 go listo- 
pada r. b. odbędzie się w Wilnie ty- 
dzień spółdzielczy, zainicjowany przez 
Związek Spółdzielni Rzeczypospolitej. 
Tydzień spółdzielczy mieliśmy już w 
lecie b. r., który wypadł dosyć nie: 
udanie. - 

Obecny tydzień, należy się spo- 
dziewać będzie bardziej udany I ko: 
rzystniejszy dla ruchu spółdzielczego. 
Przemawiają za tem dwa werunki: 
pierwszy szerokie ujęcie i zaintere- 
sowanie ogółu, drugi: udział tutaj w 

| Wilnie takich osób, zasłużonych ru- 
chowi spółdzielczemu w Polsce, jak 

  
| redaktor M. Rapacki. * 
; Program tygodnia podamy w naj- 
bliższym numerze. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Sprostowanie. Z powodu 
wzmianki kronikarskiej zamieszczo* 
nej w jednym z ostatnich numerów 
naszego pisma w rubryce kroniki 
pt: „Sprawy Szkolne”, p. Julja Ba- 
ranowska-Borowa prosi nas o zazna- 

y | czenie, ża nie jest ani kompozytor: 
/ ką ani autorką dzieł Baukomychų !     
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„Pracy. W dniu 
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Z CERKWI PRAWOSŁAWNEJ. 

— Sprawa nominacji rektora 
seminarjum prawosławnego w 
Wilnie: W końcu b. m. odbędzie 
się w Warszawie sesja Synodu pra* 

wosławnego, między innemi na po- 

rządku dziennym będzie rozpstrywa* 
ną sprawa wyznaczenia biskupa Krze- 
mięnieckiego Symeona na stanowis* 
ko rektora Saminarjum prawosławne- 
go w Wilnie. (1). 

U BIAŁORUSINÓW 

— Odłożenie zjazdu Liąłorus: 
kiego. Tymczasowa rada białoruska 

wicieli zachodniej Białorusi na poło* 
wę grudnia r. b. (I). 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Z Państw. Urzędu Pośred. 
16 bm. o godz. 7 

wieczór w lokalu P.U.P.P. (ul. Zawal- 
na 2) pod przewodnicewem Kierow- 
nika Urzędu p. Józefa Baranowskie- 
go, odbyło się kolejne posiedzenie 
Zarządu Obwodowogo Funduszu Bez- 
robocia na którem były rozpatrzone 
następujące sprawy: 

1) Zatwierdzono preliminarz bud- 
žetowy Zarządu Biura Obwodowego 
Funduszu Bezrobocia na miesiąc 
grudzień; 

2) uchwalono zwrócić się do głów- 
nego zarządu Funduszu Bezrąbocia 
w Warszawie w sprawie kontyruowa- 
nia akcji państwowej pomocy doraź- 
nej w Wilnie w wym. miesiącu; 

3) uchwalono przesłać wykaz sze- 
regu firm do władz administracy|- 
nych tej instytucji, w celu pociągnię- 
cia tychże do odpowiedzialności za 
uchylanie się od opłacania należnych 
wkładek na rzecz Funduszu Bezro- 
becia, jak również i do magistratu 
w celu wyegzekwowania należności. (1) 

— Suma zapomóg wypłacanych 
bezrobotnym. W ostatnich czasach 
do Biura Obwodowego Funduszu Bez- 
robocia wpłynęło 108,481 zł, 76 gr. 
jako zasiłek dla bezrobotnych. (I) 

— O nowy lokal dla Urzędu 
Pośred. Pracy. Zarząd Obwodo- 
wego Funduszu Bezrobocia w Wii- 
nie postanowił zwrócić się do cd- 
nośnych władz z prośbą о wyzna” 
czenie dla Państwowego Urzędu Po- 
šrednictwa Pracy oraz dla Biura Fun- 
duszu Bezrobocia odpowiedniejszego 
lokalu, ponieważ obecny (ul. Zawal- 
na 2) ze względu na większą ilość 
frenfenkcji bezrobotnych jest nie 
wystarczający. (!) 

  

byc rze === 

Ne 263 (415) 
  

na ewidencji Państwowego Urzędu 
Pośrednictwa Pracy jest ubezpieczo- 
nych 5182-ch robotników bezrobot- 
nych. (I) 

właścicielem, kilku cukierni wileń- 
skich, p. Urwanowem, a jego pra- 
cownikami powstał na tle ekono- 
micznym spor. 

Wymienioną sprawą zainteresował 

się Inspektorat Pracy 
strzygnie. (1) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
  

— Zebranie. 

Wilnie zwołuje na czwartek dnia 
19.X]. b. r. w gmachu gimnszjum 
im. El. Orzeszkowej o godz. 

członków Stowarzyszenia, w sprawie 
księgarni. 

Obecność wszystkich członków 
Stowarzyszenia (t.j. opłacających skład- 
ki miesięczne na Schronisko nauczy: 

cielek weteranek), 2 przedewszystkiem 
| udziałowców księgarni jest niezbęd- 

па 

N
E
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Porządek dzienny: 1) Zagajenie, 
wybór przewodniczącego i sekreta- 

rza, 2) Odczytanie protokółu ostat- 
niego i walnego zgromadzenia; 3) 

ni; 4) Projekty Staw. w sprawie księ: 
garni; 5) Wolne wnioski. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zarząd Wileńskiego Koła 
Związku Oficerów Rezerwy zorga- 

;nizował dział porad prawnych, przy 

| współudziale przedstawicieli miejsco- 
wej palestry dla członków Koła na 
warunkach ulgowych. 

| Szczegółowych ieformacji udziela 

j sekretariat Koła w dnie powszednie 

(w godzinach od 19 — 20 w lokalu 

własnym przy ul. Ad. Mickiewicza 12 

) — — ZWileńskiego Tow. Gineko- 
logicznego. Posiedzenie naukowe 

Wil. Tow. Ginekologicznego odbędzie 

  
się we wtorek 19 b. m. o god. 8 w.; 

w lokalu Państ. Szkoły Położnych 

w szp. św. Jakóba, z następującym 

porządkiem dziennym: 1 Odczytanie 

erotokółu z poprzed. posiedzenia, 

2 Pokazy chąrych i preparatów. 3 D. 

c. dyskusji nad referatem Dr. Do 

brzańskiego. 4. Refer. Dr. Burska. 

Przypedek poporodowego krwiaka 

pochwy, nastręczający trudności rozpo- 

znawcze. 5. Refer. D-ra Petrusewi- 
czowej.— Przypadek zapłodnienia przy 

trwałej amennurhaci. (6. Refar. Dra 

Jeleniewskiej. — Łożysko przodujące 

į — lość bezrobotnych. Obecnie 

— Zatarg cukierniczy. Między. 

i dziś ją roz-, 

Zarząd Stowaizy-| 

, postanowiła odłożyć zjazd przedakcj Gada Nauczycielstwa Polskiego w ; 

Bej | 
wiecz. nadzwyczujne walne zebranie | 

Sprawozdanie z działalności ksiegar- | 

na podstawie materjału Oddz. Położ. 
szpit. św. Jakóba. 

Goście mile widzlani. 
— Zjazd pracowników rolnych. 

|W' dniu 29 b, m. odbędzie się w 
Wilnie zjazd przedstawicieli klasowe: 
go związku profesjonalnego pracow- 
ników rolnych Ziemi Wileńskiej. 

W wymieniońym zjeździe weźmie 
udział przeszło 120-u A 

I 

List do Redzkcji 
i Do Redskcji „Kurjera Wileńskiego". 

ł Ma skutek umieszczenia artykułu w 
nr. 257 (409) z dnia 11 bm pod tytułem 

„Figle magistrackie” Magistrat m. Wilna 
prosi na podstawie art. 22 dekretu w przed- 

miccie tym. przep. prasowych (Dz. Ust. nr. 

14 poz. 188) o pomieszczenie w najbliż-, 

szym numerze następującego sprostowania: 

Nieprawdą jest 1) jakoby nie ocalał 
,prawie żaden chodnik przy zakładaniu 

| kabii, 
i 2) jakoby Istniejący chodnik kolo Ma- 
i gistratu zostal zniszczonym, 

j 3) jakoby Magistrat miał zamiar bu: 

| dować w rcku bieżącym drugi tor tramwa- 

| jowy na ul. Kościuszki, 
1 4) jakoby Magistrat wstrzymał roboty 

| przy przebudowie „Góry Boufałowej". 

$ Prawdą natomiast jest 1) że z ułożo- 

| nych w r. b. około 35.000 mtr* chodników 

betonowych zostało przełożonych przy u* 
f kładafku kabli tylko około 430 m.* co sta- 
| nowi 1,2%%6 całości wykonanych, 
1 2) że chodnik koło Magistratu pczo- 
| stał | jest nienaruszonym, 
# 3) že szyny zostały w 

/ wane tylko do naprawy toru 
{ се też obecnie wykonano, 
! 4) że roboty do dnia dzisiejszego są 

| na Górze Boufałowej prowadzone | praw- 

4 dopodobnie przed zimą zakończone zo- 

staną. i 

! Szef Sekcji Technicznej, Ławnik 
Magistratu Piegutkowski. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Alkoholizm wśród  złodziel. 
! Dn. 16.X1 o g. 17 m. 3) ze sklepu Kłodec= 
kiego Ryszarda (Antokolska 86), skradzio- 

*no 100 but. wódki wart. 240 zł. 
į — Skradziono złoto. Dn. 16.X1 o g. 

|7 m. 50 Słodkiewicz Konstanty, zam. we 

| wsi Nowo-Miadzioły, zameldował że skra- 

| dziono mu w poclągu 50 rb. w złocie. 

į — Całe gospodarstwo domowe. 
| Dn. 16.XI o q. 4 m. 30 Krandunowi Kon- 

stantemu, (Potccka 11), skradziono 8 kur 
wart. 32 zł. 

— Dn 16.Xl o godz. nieustal. Mesz- 
czańskiemu, zam. Giedyminowska 60, skra- 

dziono ze składziku przy pomocy włama- 
nia, 5 kaczek wart. 35 zł. 

— Dobierał się do kaczek I 
„wpadł”. Dn. 16.X1 o g. 4 schwytano na 

gorącym uczynku kradzieży kaczek na 

szkodę Skwarkowskiego Juljana, zam. Mic- 

klewicza 13, Mowszę Kowalskiego, bez sta- 
łego miejsca zamieszkania. 

— Złapał za rękę... Dn. 15.X! o g. 
117 Pawłowski Ludwik, (Jerozolimska 28), 
schwytał na gorącym uczynku kradzieży 

  

  

lecie przygoto- 
istniejącego 

      

10 zł, z szuflady, służącą swą Kodzis Ju- 
į stynę. Kodzis przekazano władzom sądo- 
wym. 

* — Ciągie ta bielizna. Dn. 16 XI o 

Ceny rynkowe 
w dniu 17—X1—25 r. 

  

g. 16 m. 30 Abramowicz Chai, (Nowoswiec- Ch ce = 
ka 12), skradzieno bieliznę wart 200 zł. S i Kakas . . Ss D 

, — Zwłoki nlemowięcia. Dn 16.X1 7 razowy ii — 95 
о g. 8 m. 35 na górze Boufałowej znale- Mąka pytlowa 50 proc. . WEB 
ziono zwłoki noworodke. 5 * TOK BISS AS z — 34 

— Ostrożnie z zamykaniem pieca kinus S 30 
Bn. 16 XI wskutek wczesnego zamknięcia . pszenna amerykańska e MIO 
pieca zaczadziała 27 letnia Dawdo Wanda, Mięso wieprzowe . . . 1.60 
(Kaiwaryjska 11). Pogot. ratunkowe od- „  clelęce PAU PEC 154 

wlozło ją do szpit. św. Jakėba w stanie nie | baranina. 2 120 
budzącym obaw. / „ wolowe m. Jos. 1.440 

RK ozer | gat. 2.60 
Na prowincji. Masło przywożone |. JE . 

— Od Małaszek do Pawlanuszek. ” 
W nocy z 12 na 13 bm. na terenie K.O.P. 
na linji Małaszki- Pawianuszki, gm. Mikoła- ” 
jewskiej, skradziono około 80 metr. drutu 
telefonicznego 1 1 izolator. Wskutek po- ” 
wyższego została przerwana komunikacja 
pomiędzy KOP. a posterunkami. Zachodzi - 
przypuszczenle, |ž pizew6d telefoniczny 
pękł wskutek silnego wiatru i następnie 
został skradziony przez przechodnia 

— O] że gorzko to gorzko! W 
nocy z 12 na 13 bm. wskutek niewyjaśnie- 
nej narazie przyczyny spaliła się stodoła z 
tegorocznem zbożem na szkodę Gorzki 
Wacława, zam. we wsi Macenowszczyzna 
gm. Mołodeczańskiej. Straty wynoszą 1750 
złotych. 

— Czy len łaźni nie lubi czy od- 
wrotnie? Dn. 8 bm. wskutek nieosirożne- 
go obchodzenia się z ogniem podczas su- 
szenia lnu spaliła się łaźnia Lituszków Ro- 
mana i Andrzeja, zam. we wsi Wieremie- 
juki gm, Radoszkowickiej. 

— Dn. 4 bm. o g. 12 z tej samej przy- 
czyny spaliła się łaźnia Janiszewskiej Wła- 
dysławy zam. w maj. Wielkie Bakszty gm. 
RAE Straty wynoszą razem 
550 zł. 

Ziemniak 

Owies 
Żyto . 
Mleko 

  

  

  

Hirscha „Dolly”. 
Premjera zapowiedziana na najbliższy 

piątek. 
— Poranek kameralny. W niedzielę 

22 lstopźda o godz. 12 m. 30 pp. odbędzie 

się w Teatrze Polskim (gm. Lutnia) pora” 

nek kameralny w wykonaniu kwartetu im. 

$. Moniuszki. 
Udział biorą: W hr. Ledochowska (1 

skrzypce), St. Bajlsztejn (Il skrzypce), M. 
Salnicki (altówka), Fr. Tchórz (wlolonczele) 
1 H. Szyrmo-Kulicka (fortepjan). 

i W programie: Haydn—krartet Ssmycz- 

kowy op. 76 nr. 5,1 Beetchoven— Trio 

C-moll op. 1 nr. 3. 
Ceny miejsc najniższe od50 gr. do 2 zł. 

Sledzie . . . 

  

  

z d. 17—X! 25 r. 

miejscowe . . .« . 
Słonina krajowa . . . “ao 

amerykańska . . . . 
Cukier kostkowy I g. 

krysztalowy 
Kasza drobna jęczmienna 

cała gryczana 
Ryż burma 
Ser biały domowy . 
Sól jadalna bisła 
Rvba—szczupak 

Mydło do prania 
Kada e būeje . 

Jęczmień 

      

   

Giełda warszawska 

Giełda pieniężna 
sprzedaż kupna 

EE? su = 30,95 A 
E olai , 6,04 6, 

Teatr i muzyka. Holandja 273,77 _ 23445 _ 278,09 
Londyn 32,97 33,05 32,89 

i — Teatr Polski (Lutnia). Dziś gra: Nowy York 6,75 6,77 6,73 
na będzie w dalszym ciągu interesująca I Paryż 2/,201/2 21,27 27,14 
nadwyraz melodyjna operetka holenderskie- Praga = 20,16 20,21 20,11 

go kompozytora Vada Ennema „Królowa Wiedeń 95,80 96,04 95,56 

Montmartre*, która zdobyła 'na scenie wi- Włochy 27,18 27,25 27,11 

leńskiej wyjątkowe powodzenie | uznanie Szwajcarja 121,00 131,42 130,78 

zarówno prasy, jak i publiczności. Stockholm _ 182,00 182,46 181,54 
Rolę tytułową kreuje primadonna teat- Kopenhaga 146,53 146,89 146,14 

ru krakowskiego H. Kramerówna. W rolach Funty ang. 25,25 25,32 25,19 

głównych zbierają zasłużone oklaski Z. Ko- Franki fr. 24,43 24,49 24.37 

sińska, L. Sempollński I B. Horski. Efektow- 5 proc. poż. konwers. 43,50 
ne produkcje taneczne wykonają primoba- gojo proc. Poż. konwers. 70 
lerina L. Wojłocznik I baletmistrz F. Bań- Poż. kolej. 85—80—85 

kowski. Operetkę prowadzi wybitny kapel- Pożyczka zł. 455,60 
mistrz testru krakowskiego Wł. Szczepań- Poż. dolar. 68,00 

ski. W przygotowaniu melodyjne operetka 41/8/0 listy z. T.Kred. Z. przed, 15,20—15,30 

50/0 listy z. warsz. przedw. 14,30 
4/ą 0 warsz. przedwoj. 
6*/0 obligacje rubl. 15 i 16 r.— 9,20 

1180 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 
(BAK © WAEDRIEZAJTK | 

" Dr. D Bilsejko 
Cheroby uszu, gardła | nosa 

  

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

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

   
   
    

  

=-TANIO sprzedaje 
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KACZOREK i CHĘCIŃSKI 
Sp. z ogr. odp. 

HURT. CENY FABRYCZNE. 

DER AKA AEO IE KE KI KIK 

Kalosze „Malmó 
najnowsze fasony — całkowita gwarancj; detolicznie i hurtem 

L. ZAŁKIND, ur'wieńka 

Nie potrzebują reklamy tylko SZWEDZKIE | 

eo 6Ё 

47. 

LUSTRA SZYBY 
Zarząd I Sklady: Warszawa, ul. Hoża 41, iel. 111-52. 

Fabryka luster: Warszawa, ul Hoża 50. 
DETAL. 

£ 

Firma „EXPRESS“ 
ULICA NIEMIECKA Nr. 35. 

poleca wszelkiego rodzaju OBUWIE 

po niebywale tanich cenach 
o czem przekona się każdy kupujący. 

Jo 

R
K
 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

| w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

_ PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy- 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej.   
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Najtańszy literacki tygodnik ilustrowany | 

Wychodzi w formacie dużej gazety co czwartek rano 

Cena egzemplarza 60 groszy. 

Prenumerata kwartalna wraz ze „Skamandrem“ 

Zi. 12.50 

Dotychczas „Wiadomości Literackie" oglosily m. in. 

utwory następujących pisarzy: 

Stanisław Frnold, Ignacy Baliński, Stanisław 

Baliński, Juljusz Kaden' Bandrowski, Kazimierz Bte- 

szyński, Boy:Żeleński, Mieczysław Braun, Emil Brei 

ter, Stanisław Brzozowski, Wiktor Brumer, Alexsan 

der Brūckner, Piotr Choynowski, Anna Ludwika 

Czerny, Tyłus Czyżewski, Ignacy Daszyński, Marja 

Dąbrowska, Jan Dąbrowski, Bolesław Wieniawa-Dłu- 

goszowski, Adolf Bogusław Dostal, Roman Dyboski, 

Juljan Ejsmont, Witold Glełżyński, Mateusz lński, 

Wacław Grubiński, Marceli Handelsman, Jan Hem: 

pel, Wilam Horzyca, Jerzy Hulewicz, Witold Hule- 

wicz, Karol Huserski, Wacław Husarski, J K llłako- 

wicz, Karol Irzykowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Wio- 

dzimierz Jampolski, Stefan Jaracz, Roman Jaworski. 

Gabrjel Karski, Jan Kasprowicz, Emil Kipa, Juljusz 

Klelner, Stefan Kolaczkowski, 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 Miller, Ludwik Hieronim Morstin, Zofja 

Morstinowa, Stefan Naplerski, Lech Niemojewski, 

Cyprjan Kamil Norwid, Ado'f Nowaczyski, Leon 

O ręt, Ryszard Ordyński, Е. An Ossendowski, Bro- 

nisława Ostrowska, Stefan Papee, Jan Parandowski, 

Marja z Kossakow Pawiikowska, Leonard Podhorski- 

Okolėw, Leon Pomirowski, Wiktor Poplawsk', Stani- 

sław Posner, Marceli Poznański, Eugenjusz Przyby- 

szewski, Mieczysław Rettinger, Jerzy Bohdan Rych- 

liński, Magdalena Samozwaniec, Stanisław Scha;yer, 

Franciszek Siedlecki, Tadeusz Sinko, Hanna Skar- 

bek, Władysław Skoczylas, Antoni Słonimski, An- 

| drzej Stawar, Anatol Stern, Zofja Stryjeńska, Karol 

Szymanowski, Tadeusz Swięcick', Mieczysław Treter, 

Andrzej Tretlak, Juljan Tuwim, Józef Ujejski, Wi- 

told Wandurski, Stanisiaw Wasyiewski, Marja-Je- 

hanne Wielopolska, Ignacy Wieniewski, Kazimierz 

Wierzyński, Helena Więckowska, Bruno Wirawer, 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Józef Wittlin, Wacław 

Wolski, Edward Woroniecki, Aurelja Wyleżyńska, 

Aniela Zagórska, Stefanja Zanorska, Eugenjusz Zdro- 

jewski, Roman Zrębowicz, Stefan Žeromski, Jan 
Żyznowski. 
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Parter 
3—4—5 pokoi z alkową i kuchnią, tamże 

duży pokój o trzech oknach do wynajęcia 

za roczne komorne. Pióromont koło elek- 
trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- 

fon 8-28, albo w biurze reklamowem St. 
Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 82. 
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Wiadomości Literackie 27 POCGGOGAGGOBGOK | * 3 
x Pieknoši = Powah - Iyojeni. 

Eliksir na loki i fale, šrodek ro- 

śliany absolutnie Rie szkodliwy, nie 

działający na kolor włesów, czyni 

fryzurę puszystą, włosy nie rozkrę- 

cają się nawet przy wilgotnem po* 

wietrzu. Flakon zł. 6.00. Emalja na 

twarz we wszystkich odcieniach i inne 

ostatnie nieznane kosmetyczne i hy- 

gjesiczno ochronne środki dla pań. 

Żądsjcie katalogów, załączając zna- 

czek pocztowy, Labor skrzynka po- 

cztowa 61. Bydgoszcz. Ё 

NES IK JOKIO 
PN 

UWAGA! UWĄGA! 
Zdrowe domowe obisdy na maśle z 3-ch dań 

sł. od g. 12—6 po poł orsz kolacje wydają: 

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

CYNA 

Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 
cjalistów. 

Wilno, nl. Garbarska 3, 
2-gie piętro. 

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 

zakresie chorób: wewnę- 

trznych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

wowych, kobiecych i aku- 
szerji, Oczu, uszu, nosa 

1 gardła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze. 

Zgubiony 
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Mało używaną 
«maszynę do szycia 
(nożną) sprzedam z po- 
wodu wyjazdu. 

Dowiedzieć się ul. No- 
wogródzka 28, u Bogda- 
nowiczów. 

  

1 2 е 

Wožnego 
do sklepu śpiesznie po- 

szukuje się. Wymagane 
referencje 1 kaucja 500 

zł. Oferty skierowywać 

skrzynka pocztowa 106. 

  

Rutynowana 

adczytielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń- 
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Nykwalikowara 
krawcowa z Warszawy, 
długoletnia pracowniczka 
najpoważniejszych frm, 
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 
1 szyciu — nauczam tego 
fachu w ciągu roku. Nau- 
ka kroju trwa 1 miesiąc. 
Skopówka 7 m. 8 — Wła- 

dysława. 

  

” 

FAgentów 
inkasentów spiesznie pc- 
trzeba. Wynagrodzenie 

dobre. Wymagane refe- 
rencje i kaucja 300 zł. 

Oferty kierować skrzynka 

pocztowa 106. 

  

Wypożyczalnia 
Książnicy 

10W0ŚGI 
Zawalna 1. 

od 11 — 6. Kaucja 3 zł. 
Abonament 2 zł. 

Stale uzupełniana Lektu 
ra szkolna: 

ZGBIKEŚ 
dowód osobięty, i, ia kę, lub 
Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim 

Polska Drakarala 

Makładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

    

Warunki najbardziej dogodne. 2 dowód służby wojskowej | czo lub w kompletach. 
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