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Wilno, Czwartek 19 listopada 1925 r. 

dni poświątecznyech. 

Cena 15 grosży. 
— 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. €. 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 
przyjmują 
róg Garbarskiej, tsief, 82, J. Karlina, 

j wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą. 

  

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

Prenumeratę 

Prenumeratę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, | 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel.99. | 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- ! 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- ł 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 3—6w. | 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

  

Cena ogłoszeń: Za 
20, na ś-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

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

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

  

Minister Skrzyński zrzekł się misji tworzenia gabinetu 
P. Prezydent Rzplitej powierzył ją p. Marszałkowi Ratajowi. 

Wilno, 19 listopada. 

Zaznaczyliśmy wczoraj, że misja 

p. Skrzyńskiego gmmatwa się na naj- 

niewłaściwszej płaszczyźnie—teki mi- 

nistra wojny. Ona też się okazała 

rafą, o którą rozbiły się wysiłki czło» 

wieka dobrej woli, wyłącznie interes 

państwa mającego na oku. P. Skrzyń- 

ski zmuszony został zrezygnować z 

dalszych prób wskutek personalnych 

animozyj stronnictw prawicowych, 

które zapałały nagłem uczuciem do 

gen. Sikorskiego. 2 

Dla ludzi zdolnych do objektyw- 

nago sądu stało się jasnem od po- 

czątku przesilenia, źe błędy poczy- 

nione przez ministra spraw wojsk., 

uniemożliwiły mu pozostanie na sta- 
nowisku.  Armja jest zbudowaną na 
zasadzie podporządkowania się. Nie 

może być rozszczepianą na koterje i 

grupy. Mie można w nią wnosić ele- 

mentów walki z najwyższym w niej 

moralnym autorytetem. 

Można ze stanowiska formalnego 

mieć takie czy inne zastrzeżenia co 

do formy interwencji marszałka Pil- 

sudskiego u p. Prezydenta Rzeczpo- 

spolitej. Trzeba sobie jednak zdawać 

sprawę z autorytetu i siły motory- 

cznej, jaka tkwi w każdym kroku na 

na forum publicznem takiej ponad 
formułki wyrośniętej indywidualności, 
jaką jest twórca armji i zwycięzki jej 

wódz. Zwłaszcza skoro ten wódz za-   biera głos w sprawach, które z jego; 
tworzywa biorą swój początek. | 

Stronnictwa lewicowe z natury 

swojej niechętne wszelkiej ingeren- | 

cji czynników wojskowych w sferę 

ogólnej polityki państwowej, oce-| 
niły jednak krok marszałka nale- 

życie. Wczoraj rano Sprawa zdawała 

się być zlikwidowaną, nie wychodząc 
po zagranice wewnętrzno-wojskowe. 

Wysunięta przez Klub Pracy koncep- 

cja cywilnego ministr4 wojny była 
b. trafnem uzupełnieniem tej próby 
wyeliminowania spraw wojskowych 

ze sfery polityki. W południe już ro- | 
zgłaszano listę nowego gabinetu, ; 

którą wczoraj wieczorem „Słowo” | 

pośpieszyło podać jako przedstawio- 

ną p. Prezydentowi do aprobaty, Do- 

Szósty dzień przesilenia. 
Prace min. Skrzyńskiego. — Bataija o tekę mia. spr. wojsko 
wych. — Prawica żąda pozostawienia gen. Sikorskiego, a P.P.S. 

kategorycznie sprzeciwia się temu. 

Wczoraj przez cały dzień minister | 
Skrzyński kontynuował pracę nad u- 
tworzeniem gabinetu koalicyjnego. 

Do godz. 4-ej po poł. prace te 
zdawały się przedstawiać pomyślnie. 
Nagle około godz. 4 wypłynęła na 
nowo kwestja pozostawienia na urzę- 
dzie ministra spraw wojskowych gen. 

, Sikorskiego. 
Na tem tle N.P.R., Ch.D. i Ch.N. 

oświadczył, iż wycofują swych kan- 
dydatów z dotychczasowej kombi» 
nacji p. Skrzyńskiego. 

Oświadczenie min. Skrzyń- 
skiego. 

*Min. Skrzyński, opuszczając Sejm 
o godz. 4rej, oświadczył; „Sytuacja 

j ne państwa elementu uspokojenia i 

  według mnie przedstawia się jasno, 

ko 

bór poszczególnych ludzi był w niej 

dosyć szczęśliwy, sle całość—nieży- 

wotna, nie rokująca wielkich nadziei 

trwałości. Około godz. 5-ej popcl. 

nastąpił przełom. 
Stronnictwa prawicy uznały 

gen. Sikorskiego za fabu na fotelu 
ministra wojny. Fotel ten wypchnięty 

został w ten sposób na forum walki 

politycznej. 

Stała się rzecz, która niezawodnie 

stuszuje dobre wrażenie, jakie pod- 

jęcie misji tworzenia rządu przez 

p. Al. Skrzyńskiego wywarło zagrani- 

cą. Mniejsza jadnak o to. Skutki we- 

wnętrzne tego obrotu rzeczy są 

znacznie groźniejsze, Sytuacja za- 

ostrzyła się nieoczekiwanie. Złoty wy 

kazał odrazu zniżkę. Zdenerwowanie 

w wojsku wzrasta. Jest ono moral- 

ną tego wojska redukcją i osłabie- 

niem. 

Oświadczenie P. Prezydenta, że 

ideę koalicji uważa dalej za aktualną, 

jest, zdaje się, pobożnem życzeniem. 

Marszałek Rataj posiada znacznie 

mniejsze kwalifikacje od swego po 
przednika do opanowania sytuacji. 

Stanowisko prawicy jest czystą nega- 

cją, która znajdzie niechybnie od- 
dźwięk po przeciwnej stronie Sejmu. 

Zacieśnienia koalicji z którejkol- 

wiek strony nie uważamy za klęskę. 

Dokonane jednak na podstawie ne- 

gacji osobistości, której waga gatun- 

kowa góruje ponad niejedno stron- 
nictwo, nie wniesie w życie politycz. 

pozytywnej pracy. 

Fakt, iż osią, około której nie 

od dzisiejszego popołudnia wre walka 

polityczna stronnictw, są sprawy woj 

skowe, jest okolicznością świadczącą 

raz jeszcze o nienormalnym | nie 

współmiernym stosunku pomiędzy 

armją a polityką w Polsce. 

Zapowiedź P. Prezydenta, uczy: 

niona jakoby wobec niektórych stron- 

nictw, że zastrzega sobie wolną rękę 

co do obsadzenia teki ministra spraw 

wojskowych, uznać trzeba w tych 
warunkach za wywołane koniecznoś- 

cią zaangażowania całego autorytetu 

głowy państwa celem wyrównanie 

tego stosunku. Testis 

Dziś muszę skończyć pracę pozytyw 
nie lub negatywnie. W każdym ra 
zie, gdyby kombinacja gabinetu par 
lamentarno-urzędniczego nie doszła 
do skutku, nie podejmę się tworze 
nia rządu ściśle poza-parlamentarne- 
go“. 

O wielką koalicje. 

Według informacji pos. Głąbiński 
imieniem ZLN oświadczył w kulua' 
rach, że Związek Lud. Nar. idzie tyl- 
ko na wielką koalicję parlamentarną, 
w której wszystkie teki, nie wyłącza” 
jac najważniejszych, byłyby obsadzo-   ne przez posłów. Ma czele rządu wi- 
nien stanąć wybitny parlarnentarzy- 
sta, a drugim warunkiem ZLN jest, 
aby tekę ministra spraw wojskowych | 
zatrzymał gen. Ślkorski, х 

Dwa inne stronnictwa prawicowe 
ChD i Dubzdecja przyjęły za swoje— 
żądania postawione przez ZLN 

Stronnictwo Piasta ogłosiło, że 
idzie na wszystkie kombinacje i że 
poszło tak dalece na rękę p. Skrzyń 
skiemu, że oddałoby tekę reform 
rolnych na rzecz Wyzwolenia, przyj- 
pare wzamian tekę sprawiedliwo- 

ci. 
Oczywiście, o ileby mógł dojść 

do skutku gabinet wielkiej koalicji, 
to Piast tę koncepcję także będzie 
popierał, Zarazem Piast występuje 
przeciw pozostawieniu gener. Sikor- 
skiego w rządzie. Ё 

Klub PPŚ łącznie z Wyzwoleniem 
żąda kategorycznie usunięcia z rządu 
gen. Sikorskiego i od tego żądania 
bezwarunkowo nie odstąpi. 

Decydująca narada. Oś- 
wiadczenie p. Witosa. Min. 
Skrzyńsxi uważa swą mi- 

sję za skończoną. 

Tak stały sprawy do godz. 5, o 
której min. Skrzyński rozpoczął już 
końcowe konferencje. Skrzyński ko: 
lejno konferował z posłami Dębskim 
(Piast), min. St, Grabskim 1 marsz, 
Ratajem. Wreszcie odbyła się wspól- 
na konferencja z przedstawicielami 
kl. ChD i Piasta z posłami Chaciń: 
skim, Witosem i Dębskim. 

O godzinie 6 odbyła się decydu: 
jąca narada z udziałem posłów Glą- 
bińskiego (ZLN), Barlickiego i Mora- ; 

i Witosa (Plast), ; czewsklego (PPS) 
po zakończeniu której o godzinie 6 
m. 40 pos. Witos oświadczył przed- 
stawiciełom prasy: 

„Pomiędzy stronnictwami PPS a 
ZLN zarysowała się zasadnicza róż: 
nica zdań, co do obsadzenia teki 
ministerstwa spraw wojskowych. 

P. min. Skrzyński oświadczył, że 
uważa swoją misję za skończoną. 

Marsz. gataj wezwany do 
elwederu. 

Po powyższej naradzie minister 
Skrzyński opuścił Sejm o godzinie 6 
m. 50, udzjąc się do Belwederu dla 
zdania sprawy p. Prezydentowi Rze- 
czypospolitej. \ 

Niepowodzenie misji min. Skrzyń* 
skiego zaostrzyło niewątpliwie sytu- 
acje, którą uważa się za bardzo po- 
ważną. 

Marszałek Rataj został wezwany 
do Belweder1. Po swoim powrocie 
marsz. Rataj przystąpił do przepro* 
wadzenia rozmów z poszczególnymi 
przywódcami stronnictwa celem u- 
tworzenia gabinetu koalicyjnego. 

Konferencje u p. Mar- 
szałka? 

Zaznaczyć należy, że p. Prezydent 
Rzplitej dotychczas nie powierzył 
oficjalnie misji tworzenia rządu panu 
Marszałkowi, który uzależnił swoją 
zgode od wyniku rozmów, jakie miał 
wczoraj w nocy przeprowadzić, 

O godz. 12 w nocy został zawe- 
zwany do gabinetu p. Marszałka pos. 
Głąbiński i Kozicki, następnie konfe- | 
rował z posłami Witosem, Chaciń- 
skim, Barlickim i Popielem. Od wy- 
niku tych rozmów będzie zależało, 
czy marsz. Rataj podejmie się misji 
tworzenia rządu. 

Nastroje kuluarowe. 

Nastroje kuluarowe są raczej pe- 
symistyczne. Przypuszcza się, iż le- 
wica, a przedewszystkiem P.P.S. nie 
poprze obecnej kombinacji, którą 
lewica polska uważa za zwycięstwo 
koncepcji p. Witosa. 

Mówi się, iż raczej może być 
` 

mowa o utworzeniu centro lewu. Z 
uwagi jednakże na to. iż byłby to 
gabinet walki, kombinacja ta nie ma 
widoków powodzenia. 

O godz. 12 i pół marsz. Rataj 
kończył swe rozmowy i następnie 
miał się udać do Belwederu. 

Prawdopodobnie, noc dzisiejsza 
nie przyniesie jeszcze rozstrzygnięcia. 

Co mówi pos. Barlicki? 

Na wspomnianem poprzedniego 
wisczora posiedzeniu kl. PPS. pos. 
Barlicki zreferował przebieg wspól- 
nej konferencji z przedstawicielami 
stronnictw oraz powody, które skło- 
niły min. Skrzyńskiego do zrzeczenia 
się misji utworzenia gabinetu, mia- 
nowicie w sprawie obsadzenia teki 
min. Spraw Wojskowych. 

Oświadczenie pos. Głą- 
bińskiego. 

W toku rozmów pos, Głąbiński 
oświadczył się za pozostawieniem 
gen. Sikorskiego na stanowisku min. 

į sp. wojskowych, jako ustępstwo wszek- 
jże godzi się na cywilnego ministra 
iw osobie  wice-marszałka Pluciń- 
| skiego lub pos. Czetwertyńskiego z 
| warunkiem wszakże, że gen. Sikorski 
, otrzyma szefostwo sztabu general- 
! nego. 
į 

  
Pos, Moraczewski o tece 

min. spr. wojsk. 

Pos. Moraczewski oświadczył, że 
(dla utrzymania koncepcji, rządu ko-| 
jalicyjnego uważa za jedyne wyjście , 
zamianowanie ministrem generała nie 
zaangażowanego politycznie, lecz od-, 

(nawet na myśl pramjera pozaparla- 
| mentarnego, którym byłem ja. Dru- 

powiednio uzdolnionego. 

Co odpowiedział minister 
* Skrzyński. 

P. min. Skrzyński przychylił się 
do koncepcji p. Moraczewskiego. 

odniosło skutku, p. min. ošwiad- 
czył, że uważa 'swą misję za 
skofczorfą. 

Przywėdcy klubėw — do 
prasy. 

O g. 9.15 pos. Barlicki, Chaciński, 
Głąbiński t Witos powrócili z Belwe- 
deru do Sejmu. 

Poseł Chaciński zapytany przez 

u p. Prezydenta Rzplitej odpowiedział: 
„P. Prezydent informował się o 

przebiegu przesilenia i o trudnościach, 
wynikających z niedojścia do skutku 
tego, co p. Skrzyński miał stworzyć. 
P. Prezydent będzie jeszcze prowa- 
dził rozmowy w dalszym ciągu. Myś- 
mny stwierdzili chęć doprowadzenia 
koalicji do skutku. 

Na zapytanie, czy były wymienia- 
ne jakieś nazwiska, p. Chaciński od- 
powiedział „Nie”. 

P. Prezydent szuka prem- 
į jera. 

Jak się domiadujemy, p. Prezy- 
dent Wojciechowski po dluższej kon- 
ferencji stwierdził, że koalicja istnie- 
je, jednakże p. Skrzyński nie może 
na jej podstawie stworzyć rządu, wo- 
bec tego p. Prezydent zapytuje ze- 
branych, kogo uważają, jako kandy* 
data na premjera, 

Na to ze strony pos. Głąbińskie- 
go padły słowa: „Marszałek Retaj“, 
zaś pos. Witos odpowiada: „mnie 
chodzi o rzecz a nie osobę, Niech 
będzie Rataj". Socjaliści zaś dall od 

powiedź wymijającą.   

ństwowy Bank Rolny 
Gdy to oświadczenie ministra nie ; 

dziennikarzy © przebiegu konferencji b) 

Min. Skrzyński składa 
oficjalnie swą misję. 

Po powrocie wymienionych pos- 
łów z Belwederu p. min. Skrzyński 
został telefonicznie zawezwany przez 
p. Prezydenta Rzplitej do Belwede- 
ru, gdzie po kilkuminutowej rozmo- 
wie oświadczył p. Prezydentowi że 
uważa swoją misję za skończoną. 

Oświadczenie min. Skrzyń- 
skiego złożone prasie. 

Następnie przybył do Sejmu, gdzie 
odbył krótką konferencję z marsz. 
Ratajem, poczem marszałek udał się 
do Belwederu, a min. Skrzyński przy- 
był do Klubu Sprawozdawców Parla- 
mentanych gdzie oczekującym go 
dziennikarzom złożył wśród niezwy- 
kłej ciszy i naprężenia nastędujące 
oświadczenie. 

„45 godzin temu miałem przyje- 
mność Panów widzieć i powiedzieć 
o zaszczytnej misji, kiórą dostałem 
od p. Prezydenta. Wyraziłem nadzie- 
ję, že rząd koalicyjny, ktėry mialem 
stworzyć, ukoronuje się pełnym suk- 
cesem, t. j. premjerem parlamentar- 
nym. Otóż dziś złożyłem tę misję w 
ręce p. Prezydenta i jestem bardzo 
dobrej myśli. 

Mam nadzieję, że robota 2-ch dol 
(nie pójdzie na marne, że pewne 
uzgodnienie, które się dało uzyskać 
w ciągu tych 2 dni mogą być ukoń- 
'czone jeszcze tej nocy zakończeniem 

| tworzenia rządu parlamentarnego z 
* premjerem parlamentarnym na czele. 
| Jak Panom wiadomo, w pierw” 
szym dniu mojej pracy wszystkie 
stronnictwa zgodziły się na zasadę 
rządu parlamentarnego i koalicji a 

{ 

  

„Oddzlai w Wilnie, W. Pohulan- 
‘Ка 24, Centrala w Warszawie, 

Traugutta 11. 

Oddziały: Lwów, Poznań, Wilno, 
załatwia operacje następujące: | 
w dziale agrarnym — kupuje 
nieruchomości ziemskie i prowa 
dzi parcelacje własnych oraz po 
wierzonych w komis nierucho- 
mości; е 

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

c) wdziale drobnego kredytu— 
j prowadzi wszystkie operacje za 
| pośrednictwem organizacji spėl 

a) 

į dzielczych; > 
ł d) w dziale likwidacyjsym — 

prowadzi likwidację Oddziałów b. 
rosyjskich Banków Ziemskich Wło- 
ściańskiego i Szlacheckiego; 

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

Kasa banku czynna od 9 rano do 
po południu. 
Teren działalności Oddzia* 

łu: Okręg Administracyjny wi- 
ieński i Województwo Nowo: 
gródzkie. 
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giego dnia nastąpiło uzgodnienie, co 
do tak i co do głównej zasedy, z 
wyjątkiem jednego stronnictwa, Z 
którem toczyły się pertraktacje. (Mo- 
wa tu o Wyzwoleniu). Wyłoniła się 
lednakże trudność, na której rozbie- 
żność zdań uniemożliwiła koalicję z 
dwóch skrajnych stronnictw, a po: 
nieważ ja byłem bezsilny w przeła- 
mywaniu tego uporu, złożyłem zalsję. 

Niemniej, ponieważ trudność na- 
wiąże się z tem wielkiem grożącem 
bezpośredniem niebezpieczeństwem, 
które wynika z Sytuacji gospodar= 

Rząd ma być gotowy dziś 
przed południem. 

Misję tworzenia rządu powierzył 
p. Prezydent Rzplitej p. marsz. Rata- 
jowi. Istnieje nadzieja, iż jeśli nie 
zajdzie nic nieprzewidzianego, rząd 
koalicyjny może być gotów dziś w 
godzinach południowych. 

Pan Prezydent pozostawia 
sobie wolną rękę co do 
obsady rain. spr. wojsko- 

wych. 
iż 

   

j Watykan ma zaopieko- 
wać się mniejszościa- 

mi narodowemi. 

„Dziennik Berliński" dowiaduje 
się, iż Watykan zajmuje się obecnie 
studjowaniem problemu mniejszości 
narodowych. W dążeniu do wyrówny- 
wania różnic narodowościowych wśród 
katolików Watykan zamierza stworzyć 
instytucję specjalnych delegatów apo- 
stolskich dla stref różno-języcznych. 

czej,zaś od stworzenia rządu O Szero* 
kiej podstawie parlamentarnej zależy 
rozwiązanie różnych problematów fi- 
nansowych i gospodarczych, ponie- 
waż na tym punkcie jest uzgodnie- 
nie, a trudność jest innego gatunku, 
śmiem zatem wierzyć, że to co się 
stało w kierunku zblokowania stron- 

Korespondent nasz informuje, Sprawa mniejszości więc, jak wi- 
p. Prezydent Wojciechowski miał o-; dzimy, coraz bsrdziej absorbuje uwa- 
świadczyć wczoraj wieczorem przed-| gę najpoważniejszych kół i czynni: 
stawicielom stronnictw w Belwederze, :ków Europejskich. Tylko u nas koła 

że jeśli idzie o tekę min. spr. woj- rządzące zasuggestjonowane doktry: 
skowych, to On pozostawia sobie; ną nacjonalistyczną, nie widzą wagi 
wolną rękę w obsadzeniu tej teki i| tego zagadnienia. Polsku posiadająca 
pragnąłby na tem stanowisku widzieć | w swem łonie trzecią część ludności 

   

    

nictw dla tej pracy odpowiedzialnej, 
nie rozejdzie się i że praca ta wej- 
dzie w drugą fazę, gdzie mam po: 
wód wierzyć zakończy się koalicją i 
mam nadzieję premj. parlamentarnym, 
jeżeli uda się w najbliższych godzi: 
nach zrobić rząd koalicyjno - parla- 
mentarny z szefem parlamentarnym 
na czele, to w każdym razie ja nie 
zaszkodzę”. 

Po tem oświadczeniu p. minister 
opuścił gmach Sejmu. 

Misja min. Skrzyńskiego 
rozbiła się jedynie o am- 
bicję gen. Sikorskiego. 

Jak z powyższego wynika, misja 
P. min. Skrzyńskiego rozbiła się o 
zdecydowane stanowisko prawicy, żą- 
dającej w niezrozumiałem zaśiepieniu 
pozostawienia w rządzie min. Sikor- 
skiego. i 

Urzędowy 

generała nie zaangażowanego poli- 
tycznie. 

|Zręczność i talent min. 
Skrzyńskiego. 

Należy stwierdzić, iż min. Skrzyń- 
ski w ciągu 2 dni 
zręczności italentu dyplomatycznego 
i właściwie utorował drogę, zdawało 
by się zamkniętą dla marsz. Rataja 
i dla idei gabinetu koalicyjnego. 

W tem niewątpliwie leży duża 
zasługa p. Skrzyńskiego. 

Niebywałe wystąpienie 
p. Sikorskiego. 

Nie można natomiast wyrazić jak 
najwiąkszego zdumienia z powodu 
zaiste niebywałego wystąpienia min. 
Sikorskiego, 

į„rozkazami, cofanemi w pół godziny 
I po ich wydaniu, opinję publiczną. 

komunikat. 

  
WARSZAWA, godz. 2 w nocy. (Pat.) P. minister spraw zagra- 

nicznych Al. Skrzyński zrzekł się misji tworzenia nowego rządu. 
ё Wobec tego p. Prezydent Rzeczypospolitej zaproponował pod- 
jęcie się tego obowiązku p. marszałkowi Sejmu Ratajowi. 

P. marsz. Rataj zastrzegł sobie czas do jutra na udzielenie 
odpowiedzi. 

  

Przegląd prasy. 
Powrót pos. Strońskiego z Bukaresztu dla „rokowania* gen 

Sikorskiego. — Oficerowie czekają na wyjaśnienie. 

Tworzenie gabinetu przez min. 
 Skrzyńskiego napotyka na trudności. 
Powrót z Bukaresztu pos. Strońskie- 
go, jednego z najszkodliwszych de- 
magogów reakcyjnych w Sejmie — 
sprawił że dookoła teki ministra spraw 
wojskowych rozgorzał zacięty bój; 
prawica bowiem, podjudzana przez 
pos. Strońskiego przeciwko medjacyj- 
nym krokom min. Skrzyńskiego — 
żąda utrzymania gen. Sikorskiego 
przy władzy. 

„Kurjer Poranny” 
ten stan następująco: 

* Depiero jednak z powrotem główne- 
go „autora” tej ideologji, szalona myśl 
utrzymania gen. Sikorskiego przy wła- 
dzy znalazła swoich nieco zakłopota- 
nych konsekwenejami tego pomysłu 0= 

"rędowników. Jest pewien rys smutnego 
komunizmu w tem, że wśród tych orę- 
downików wysunęli się na czoło dwaj 

charaktaryzuje 

parlamentarzyści, których imiona wy- i 
mieniane były szczególniej często w 

  

Z ki muzyki. . 
(Poranki niedzielne w sali miejskiej; 
4. р. Józef Zaremba (wspomnienie po- 
śmiertne) i premjera operetki Ennema 

„Królowa Montmartre" w „Lutni“. 

Jak czasem z małych rzeczy, w 
tym wypadku, — powstają obiecujące 
problemy stworzenia trwałych pod- 
staw dla rozwoju muzyki i teatru 
śpiewnego w naszem mieście, świad- 
czy zainteresowanie władz i szerokich 
warstw publiczności porankami, urzą 
dzanymi staraniem miasta, dzięki 
inicjatywie i gorącemu poparciu p. 
wiceprezydenta Łokucijewskiego, oraz 
dobrej woli aitystów, którzy niczego 
więcej nie pragną, jak trwałego, sy- 
sten.atycznego rozwoju sztuki i sy- 

ostatnich czasach w związku z pewne- 
mi ułatwieniami, jakie ministsrjum spr. 
wojskowych sza urzędowania gen. Si- 
korskiego czyniło sejmowym protekto- 
rom wątpliwych dostawców wojskowych. 
Już to jednak nadawało niepowaźną 
cechę całej tej beznadziejnej kampanji 
utrzymania tego właśnie ministra spraw 
wojskowych, xtórego prawica przygar- 
nęła do łona jako marnotrawnego sy- 
na w nagrodę za walkę z „Komendan- 
tem“, i o którym dzienniki zagranicz - 
ne piszą, oczywiśzie nia zdzjąc soebie 
sprawy ź całej śmieszności takiego po- 
dejrzenia — że dąży do wytworzenia 
„taszystewskiej militarnej dyktatury w 
Polsce”. 

W tem że piśmie na innem miejs- 
«cu znajdujemy notatkę p.t. ОНсего- 
wie czekają na wylaśnienie rozkazu 
p. o. min. spr. wojsk.   W dniu wczorajszym do p.o. ministra 

spraw wojsk., Sikorskiego, zgłosiło się 
do raportu szereg generałów, pilastują 
cych w armji nader wybitne stanowiska, 

! prosząc p.o. ministra o wyjaśnienie, iż 

artystycznie. Byłoby nader bolesnym 
jobjawem, gdyby powstała różnica w 
| zapatrywaniach na wzajemny stosu: 
nek, o czem nawet myśleć nie chcę, 
Gdyby nie przykry, fatalny zbieg o- 
koliczności, już wykonalibyśmy byli 

„wspėlnie  „Widma” Moniuszki, jako 
, misterjurm w teatrze Wielkim na Po 
| hulance, w nowej, scenicznej szacie. 
A tak ze smutkiem, a wielką nie- 
cierpliwością, czekamy na otwarcie 
teatru i odczuwamy wspólną klęskę 
z powodów, o których lepiej zarnil- 
Czėč... 

Cztery poranki w sali miejskiej 
zgromadziły liczną publiczność wszy: 

;stkich sfer i kategoryj; nie dla wy 
branych tylko, jakby niektórzy mi- 
sjonarze z pod ciemnej gwiazdy Mel- 
pomeny chcieli, ale dla wszystkich. 
Od pieśni ludowej, w inscenizacji 
Reduty począwszy, dalej inscenizo- 

wykazał dużo; 

denerwującego swerni ; 

| składającej się z inoplemieńców i 
rozwiązując te zagadnienia u siebie 
(w duchu sprawiedliwości i zasad de: 
|mokratyzmu, mogła by stać się 
jatrakcją dla tych mniejszości po za 
granicami swami — jako pjonierka 
idei nowożytnej poszanowania praw 

j nietylko państwowych, ale etnicznych 
| mniejszych odłamów narodowościo* 
twych, mogłaby wzmocnić swe wpły- 
„Wy i autorytet daleko po za swemi 
/ granicami, 
| Ten sztandar, przekazany nam 
„tradycjami przeszłości, sztandar, któ- 
"ry opuściliśmy i zdeptaliśmy w swem 
, krótkowidztwie politycznem — podej- 
muje obecnie Watykan, popierając 
go swoim autorytetem. Jeśli ta akcja 
Watykanu przyczyni się do zmniej- 
szenia tarć, do złagodzenia stosunków 
wśród współobywateli jednego pań- 
stwa. Akcję tę trzeba będzie powitać 

fa uznaniem. Najwięcej trudności 
!akcja ta Watykanu natrafi wśród sfer 
| klerykalnych. Żałować więc tylko wy- 
(padnie, że w myśl zasad Kościoła o 
i miłości bliźniego, Watykan tak późno 
| zwrócił uwagę na jedną z form nie- 
inawišci bliźniego — nienawiść ple- 
mienną. (mrs). 
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jego rozkaz w sprawie zakazu brania 
udziału w „manifestacjach, które mogą 
być interpretowane przez prasę polity- 
cznie”—nie dotyczy niedzielnej uroczy: 
stości w Sulejówku, jako sktu hołdu 
armji dia fFierwszego Marszałka Polski. 
Nie mogą bowiem istnieć żadne wzglę- 
dy, dla których oficerowie mogliby po- 
wstrzymać się od złożenia hołdu Twór- 
cy armji i jej zwycięskiemu Wodzowi. 

Równocześnie z tem — szereg innych 
oficerów przesłało analogiczną prośbę 
do p. o. ministra spraw wojsk. drogą 
służbową. 

Jak się dowiadujemy — dziś również 
do raportu staje w tej sprawie kllku 
wyższych oficerów. 

„Robotnik* zaś pisze o ostatnim 
rozkazia gen. Słkorskiego: 

P. o. min. gen. Sikorski swojemi zś- 
rządzeniami (np. przeniesieniem gen. 
Orlicza-Dreszera do Poznania) I grož- 
bami szerzy tylko niepokój i powiększa 
zamęt, lstnieje niewątpliwie ferment w 
armji, ale fermentten niema zgoła cha- 
rakteru, jakiby mu chciał przypisać gen.   
Sikorski. Z chwilą ustąp'enia gen. Si- į 
korskiego i powrotu Marsz. Piłsudskiego 
do armji fermentten zniknie sam przez 
się. Ale napewno nie zniknie pod wpły- 
wem śmiesznie straszliwych, czy strasz- 
liwie śmiesznych zakazów „enuncjacji 
publicznych drukowanych, czy słow- 
nych”. 

į   
I 

nicznem wykonaniu. Przegradzać te, 
poranki będzie historycznie i rozwo” 
jowo muzyka innych narodów, co 
przyjdzie nam tem łatwiej, że do 
propozycji naszej chętnie przychyliły 
się dowództwa 6:go i 1-go p. p. L. i 
służyć nam będą orkiestrami 'pod 
dyrekcją doskonałych kapelmistrzów 
P.p. prof. Reszkego i kap. Sledziń- 
skiego. Kwartet smyczkowy p. proś. 
Tcbhorza także przyrzekł nam ' swój 
cenny współudział. 

Mam wrażenie, że publiczność 
nader sympatycznie odnosi się do 
wyżej wskazanych poczynań, a wśród 
władz miejscowych spostrzec można 
na każdym poranku p. Kuratora 
szkolnego Ryniewicza, który z wiel- 
kiem zainteresowaniem przysłuchuje 
się produkcjom muzycznym i jest 

| nadzieja, że za pośrednictwem dy- 
rektorów szkół, zachęci młodzież do 

  

Wiadomośc 
W następstwie pier- 

aria! wszego skrutynium 193 
czesko-sło- mandaty do izby zo- 
wackich wy- stały rozdzielone. 

borach. 

wano do następnych skrutynjów. Do- 
tychczas zostało wybranych 33 agrar- 
juszy czeskich, 28 komunistów, 23 
katolików czeskich, 19 katolików sło- . 
wackich, 18 socjal demokratów cze- 
skich, 17 czeskich socjalistów naro- 
dowych, 5 narodowych demokratów, 
3 drobnych rzemieślników, 
mieckich właścicieli ziemskich, 
niemieckich socjal-demokratów, 3 nie- 
mieckich socjalistów narodowych, 3 
członków węgierskiej partji chrześci- , 
jańsko-socjalistycznej, wreszcie jeden 
Polak i jeden Rusin. (Pat). 

Minister pracy Rze" | 
Spóźniona Szy dr. Brauns oświad- 
depesza. czył, że w dniu para: 

fowania traktatów spi- 
sanych w Locarno, gabinet Rzeszy 
zastadajacy w Berlinie pod jego pre: 
zydencją postanowił wysłać telegram 
zalecający delegacji niemieckiej od- 
łożanie parafowania. 

Dr. Brauns wysłał w rzeczy samej 
telegram tej treści, który przybył do 
Locarno już po sparafowaniu trakta- 
tów. (Pat.). 

Omawiając ogłoszesze” 
„Zbrojny 0- nie noty w sprawie roz- 
bóz czy — zbrojenia  „L'Homme 

spokolne za- | ibre” pisze, że teraz 
należy tylko czekać co 

przyniesie przyszłość. Przez nią do- 
wiemy się, pisze dziennik, jak Rzesza 
zdołała zużytkować dostarczone przez 
nes środki dla zmiany jej losu. 

Niebawem też dowiemy się czy 
Niemcy dążą do stworzenia na świe- 
cie zbrojnego obozu, w którem to- 
czą się ciągłe walki, czy też. spokoj- 
nego zacisza, gdzie szczęście jednych 
jest szczęściem drugich. (Pat) 

Kongres partji cen- 
trum zakończył się 
wczoraj wieczorem. Jed- 
nym z głównych wy 

ników jego był wybór do komitetu 
wykonawczego byłego kanclerza 
Wirtha, przewodniczącego lewego 
skrzydła, który wystąpił był z frakcji 
parlamentarnej centrum ubiegłego 
lata. 

Jednakże rezolucja uchwalona 
wczoraj przez kongres stwierdza, że 
całkowita jedność poglądów w łonie 
paitji w kilku punktach nie została 
jeszcze ostągniąta, jakkolwiek wybór 
d-ra Wirtha do komitetu wykonaw: 
czego daje nadzieję na możność 
współpracy wszystkich odłamów 
partji. 

W zakresie polityki zagranicznej 
kongres uchwalił rezolucją, głoszącą, 
że partja stoi zdecydowanie na grun- 
cie traktetów locarneńskich. Ponie 
waż — mówi dalej rezolucja — wej- 
ście do Ligi Narodów da wreszcie 
możność Niemcom rozstrzygania 50- 
lidarnie z Ligą Narodów żywotnych 

Kongres nie- 
mieckich cen- 

trowców. 

{ zagadnień polityki zagranicznej, partja 
centrum uważa za możliwą współ 
pracę tylka z temi partjami niemiec- 
kiemi, które stoją również na gruncie 
traktatów podpisanych w Locarno. 

(Pat) 

i jestem pewny, że tylke tą drogą, 
od fundamentów począwszy, stwo 
rzyć się da wspólnemi siłami operę 
w Wilnie, jako artystyczną placówkę, 
w miejskim budynku i w miejskim 
zarządziel 

Dobrze, opiekuńcze Muzyl.. Na 
tchnijcie trwożliwe serca niedowiar- 
ków i pozwólcie dzieciom wileńskie- 
go grodu w słonecznych promieniach 
optymizmu rozwijać się bez złud i 
bolesnych rozczarowańl.. 

Jeżeli jednak towarzyszyć wam 
będą takie przykłady ofiarności i za- 
miłowania do sztuki, jakie okazali 
tut. pracownicy dyrekcji kolejowej, 
składając Reducie ze swych skrom- 
nych gaż, w tych ciężkich czasach 
5000 zł., na otwarcie teatru, wiara 
wasza nie będzie płonnąl 

Ale to należy do przyszłości, a 
tymczasem uruchomiony tu teatr 

107, 
mandatėw zarezerwo- | 

18 nie: | 
11 | 
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i polityczne. 
W Rzymie panuje 

szyków czę wielkie zainteresowanie 
y ° № związku z otwarciem 

soipv Šaunus, parlamentu, Oczekiwa- 
' ne jest zwłaszcza wielkie 

przemówienie prezesa Rady Ministrów 
Mussoliniego, mającego odpowiedzieć 
na przemówienie prezydenta |Izby, 
który powita prezesa Rady Ministrów 
oraz da wyraz entuzjastycznej radoś- 
ci parlamentu z powodu uniknięcia 
przez Mussoliniego niebezpieczeńst- 
wa zamachu. 

Po dokonaniu wyboru wicepre- 
'zydentów parlament przystąpi natych- 
miast do dyskusji nad ustawami fa- 
szystowskiemi. Prawdopodobnie w 
dniu dzisiejszym lzba przyjmie dy- 
misje deputawanego Orlanda. 

Zdaje się, że na posiedzeniu dzi- 
|slejszem opozycja będzie nieobecna 
|z wyjątkiem kilku deputowanych, 
„którzy odnoszą się mniej więcej nie- 
i przychylnie do faszyzmu. (PAT.) 
is Sensacją dnia wczo- R s OE: rajszego była nomina- 

i 

ty S. H.S. <ja przywódcy  chor- 
wąckiej partji chłop 

skiej Stefana Radicza na ministra o- 
światy. 

Radicz przybył wczoraj rano do 
Białogrodu | został w ciągu dnia 
przyjęty przez króla na audjencji. 
Radicz został mianowany na miejsce 
ustępującego ministra Vukotica. 

(Pat.). 
Przemawiając w insty- 

tucie kolonjalnym de 
! Jouvsnel oświadczył, 

że dążyć będzie do jaknajrychiejsze- 
go złagodzenia waśni partyjnych i 
wyznaniowych w Syrji, poczem do- 
dał, że Francja udzieli Syryjczykóm 
przykładu, jaką ma być niezależność, 
oparta na niezmąconej hermonji па- 
rodowej. 

Francja wyśle niezbędne posiłki 
wojskowe, z których zresztą pregnę- 
łaby nie korzystać. Podstawą swobo- 
dy jest jednakże pokój. Francja za- 
żąda od Syryjczyków przywrócenia 
u siebie pokoju i w tem im dopo- 
może. (Pat). 

    

    

2 prasy białoruskiej. 
Dziesięciolecie szkoły białoru- 
skiej.— Pierwsze kroki.—Smu- 
tna dzisiejszość. —Wschód, czy 

Zachód? 

| W roku bież. przypada 10- lecie 
„legalnej szkoły białoruskiej. Legalnej 
|-— ponieważ nielegalne powstawały 
juź przed wojną europejską za rzą- 
dów carskich, pomimo czujnego oka 
żandarmów rosyjskich. Głównym twór- 
cą'inicjatorem szkolnictwa bialorus- 
kiego był zmarły w 1919 r. w' Zako- 
panem ś.p. Iwan Łuckiewicz, a wcie- 
lała w życie tę ideę, organizując w. 
Wilnie i na prowincji szkoły począt- 
kowe, również już nieżyjąca Aloiza 
z Paszkiewiczów Kejrysowa, znana 
dobrze w sferach białoruskich pod 
przezwiskiem „Ciotka“. 

Žyčcio Bielarusa" ;z powodu 0- 
wej rocznicy duży artykuł wstępny 
poświęca wspomnieniom 0 powsta 
niu w Wileńszczyźnie szkolnictwa 
białoruskiego. 

Н оннн ло ВАОа ОоОлОНННь ОННЕ ОЕНОнННию 

zawód! Zapewne zawiodły go na- 
dzieje, że będzie mógł w Wilnie za- 
rabiać na życie i pracować z powo* 
dzeniem. Wobec klęsk życiowych, 
wobec zawodu, osamotniony tu, nie 
widząc możności wylotu, ani popra* 
wy bytu, traci siłę woli, chwieje się 
i ostatecznie ginie śmiercią tragicz- 
ną. Ś.p. Zarembę znałem jeszcze z 
czasów lwowskich; artysta bardzo 
czynny, pracowity, zapobiegliwy — 
kochany był i szanowany powszech- 
nie. Położył też wielkie zasługi 
około organizacji Związku artystów 
scen polskich i tem zapisał się na 
zawsze w naszem sercu. 

Cześć Jego pamięcil., 
Po tem smutnem wspomnieniu I 

wydarzeniu w teatrze „Lutni”, za- 
uwsażyć się daje usilna praca celem 
urozmaicenia repertuaru i poprew- 
ności wykonania. . „Królową Mont- 

  
operstkowy, przeżywa różne koleje i martre" operetkę Ennema odegrzno 
dotąd nie zapewnił swoim pracowni: | starannie, w czem p. Sempoliński 
kom trwałej egzystencji. jpo raz pierwszy wystąpił w charak- 

Samobójstwo kochanego kolegi, | terze poważnego amanta, a p. Hor-, 
b. reżysera teatrów: lwowskiego, war- ski reprezentował element komiczny 
szawskich „Nowošci“ 1 operetki w li grał z finezją i z humorem zmu- 
Poznaniu, ś. p. Józefa Zaremby, | szając audytorium do wybuchów 
wstrząsnęło każdym do głębi i zbu- śmiechu i zabawy. Niemniej zabaw- 

wanych fragmentów polskich cper, | korzystania z miłych, pożytecznych i 
zwłaszcza „Starej baśni* Wł. Żeleń | kształcących umysł produkcji mu: 
skiego, następnie kwartetów męskich, | zycznych i scenicznych. 
pereł polskiego humoru i prostoty, Że i nasi prezydenci miasta po- 
wreszcie pierwszego poranku, po-; ważnie zapatrują się na sprawę swo: 
święconego muzyce klasycznej(Haydn, | jego niejako artystycznego przedsię- 
Mozart) w  doskonałem  wykona- | biorstwa i że widzą w tem zapo- 

„stematycznej budowy teatru, powsta- 
łego kiedyś z pracy naszej młodzieży 
iz jej stałego zamiłowania i postę: | 
pów w nauce, przy pomocy facho- 
wych sił nauczycielskich i wykonaw= 
czych. Nie wstydzimy się wcale tej 
pięknej idei; skoro importowanie sił   

czątkowanie przyszłego teatru miej-   nawet artystycznych z innych miast 
i testrów okazało się | ryzykownem I 
bezużytecznem, a w każdym razie 
przemijającem przedsięwzięciem, two: 
rzenie teatru śpiewnego od podstaw 
i szlachetny entuzjazm wykonawców 
pod opieką gminy, względnie jej 
przedstawicieli, może zdziałać cuda. 
Przedewszystkiem, jak Reduta w te- 
atrze dramatycznym, tak Reduta 
śpiewna — uzupełniać się mogą i są: 
dząc z zamiłowania dyr. Osterwy do 
śpiewu i muzyki, uzupełniać się będą 
wzajemnie 

Ч а 74 ži 

pod každym względem. 

niu orkiestry 6 p. p. L. pod art. kie- 
rownictwem prof. Reszkego i špiew- 
nych wyjątków z op. Don Juan“ — ' 
Mozarta (między innymi przetrudny | 
sekstat), oraz tańców plastycznych, 
aż do zapowiedzianych na przyszłą 
niedzielę (22 XI) fragmentów z op. 
»Cyganerja* (Boheme) Pucciniego 
(Axt I 1IV) w scenicznej oprawie, 
oto początek pracy, organizacyjnie 
spoistej i wytkniętej bez wahań i 

jzygzaków. Naturalnie, że swojska 
twórczość uwzględniana będzie prze- 
dewszystkiem i to najczęściej w sce- 

/ 

\5к1е90 ® Wilnie, poznać można z 
objawów opieki, jaką otaczają poran- 
kl muzyczne w sali miejskiej, a na: 
wet pewnego realnego wysiłku, jaki 
okazali, zakupując wartościowe kota- 
ry i dekorację sceny, ulepszając 
oświetlenie i t. d. i powierzając wy 
trawnym, a chętnym swoim praco: 
wnikom — utrzymanie porządku i 
administracji. 

Wierzę, że tak postawiona orga 
nizacja wydać może w przyszłości 

dziło smutne refleksje... Młody czło- 
wiek pozbuwia się życia w Sposób 
tragiczny... Dlaczego? O artysty, któ- 
ry jako zawodowy komik odznaczał 
się zawsze humorem na scenie, a w 
życiu towarzyskiem — pogodą 1 зег- 
dscznem, niefrasobliwem obcowaniem 
nagle rozpacza, narzeka płacze i tu 
w Wilnie dopiero- zwierza się nawet 
przed kolegami z zamiarów samo- 
bójstwa i probuje je wykonać... a 
następnie naprawdę popełnia samo:     piękne, trwałe owoce pracy; wierzę 

    

bójstwo.. Straszny los! Straszny 

nym był p. Brusikiewicz, a Śpiewał z 
życiem p. Witowski, W. Kosińska i 
Kramerówna na miejscu.  Skrom* 
niutki zespół orkiestry pod spręžy- 
stem i umiejętnem kierownictwem 
kap. p. Szczepańskiego, gra ze sma" 
kiem i łatwo mu przebaczyć niedo* 
statek obsady i brzmienia. Chór 
trzymał się dobrze. Balet znako- 
mity . (A. L.) 
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Nr. 264 (416) 

STRZĘPKI. 

Grabski. 

(Wspomnienie pozgonne) 

Dnia 13 listopada spadł nagle z fotela 

prezydjalnego I zakończył swą karjerę, po- 

większając grono ex-premjerów, podatko- 

wej pamięci Włądysław Grabski. 
Przyczyną zgonu, jak to się później 

okazało, były pigułki sejmowe, których 

premjer w poprzedzającym dniu spożył 

znaczną ilość, zapijając piwem Karp'ńskie- 
go, z browaru „Bank Polski”. 

Eksportacja teki czyli zwłok z Prezy- 

djum Rady Ministrów odbyła się potajem- 

nie na wyraźne życzenie zmarłego, który 

chciał w ten sposób uniknąć zasłużonej 

owacji ze strony pogrążonych w nieutulo 

nej radości płatników podatku majątkowego 
Jedyny przyjaciel I powiernik zmarłego, 

p. Złoty, uderzony tym niespodziewanym 

ciosem upadł na posadzkę giełdy, gdzie go | 

wiadomość ta zastała. Jest jednak nadzie- | 

ja, że młodzieniec ten odzyska wkrótce 

przytomność i że znajdą się dobrzy ludzie, | 

którzy pomogą mu podnieść się na nogi. 

W papierach po zmarłym oprócz naka- | 

zów płatniczych znaleziono szczegółowo 

opracowany projekt podatku od świeżego 

powietrza, oraz rękopis dziela p. t. „Pod- 

ręcznik dla komorników | sekwestratorėw 

z uwzględnieniem techniki licytacyj I opie- 
czętowania”. 

Jest nadzieja, że cenne te prace, bę- 
dące owocem dwuletniej praktyki, nie po- 

zostaną nieznane i znajdą swego nakladcę. 
Kuba. 

    

  

  

„Zadanie było nad wyraz trudne. 
Brak było sił nauczycielskich, nie 
było podręczników szkolnych, nie 
było wszystkiego tego, bez czego 
nauczać, karmić i odziewać dzieci 
biedoty białoruskiej było niemożli- 
we: nie było pieniędzy. Rząd ro- 
syjski i znany „Tatjaninski komitet” 
białoruskim instytucjom wcale nie 
dopomagal. 
Pomimo to jednak, ze szczuplą 

zapomogą udzielaną przez Litewski 
Komitet pomocy ofiarom wojny wi- 
leńscy Białorusini rozpoczęli budo- 
wanie własnego szkolnictwa. 

„W ciągu 3—4 miesięcy pow- 
stało w Wilnie 6 białoruskich szkół 
powsz. i krótkoterminowe kursy 
nauczycielskie. Lecz sprawa nie o- 
„graniczała się terenern Wilna: jed- 
nocześnie rozpoczęło się organizo 
wanie szkół bialor“ na wsi, skąd 
władza rosyjska wywiozła całe na- 
uczycielstwo, pracujące około „ob- 
jedinienja ruskich plemion i narie- 
czij”..«. Więc oto puste miejsce 
trzeba było zapełnić czemś ojczy- 
stem. | otóż widzimy powstawanie 
szkół białor. w Lidczyźnie, Gro 
dzieńszczyźnie i inn. miejscowo- 
ściach. 
Następnie autor opisuje rozwój 

szkołaictwa białor. podczas okupacji 
niemieckiej i kończy nie bez goryczy: 

„l dziś — w dziewiątą roczniczę 
założenia pierwszej białoruskiej 
szkoły w Wilnie — widzimy tutaj 
tylko jedną-jedyną i... ostatnią, do- 
gorywającą już białoruską szkołę 
powszechną". 
„Biełaruskaja krynica” zajmuje się 

podziałem wszechświatowych wypad- 
ków, pod kątem widzenia rewolucji 
narodowych na wschodzie i Społe- 
cznych na zachodzie, a w końcu 
swego artykułu wstępnego usiłuje 
rozwiązać problem: czy Białoruś na: 
leży do Wschodu czy do Zachodu. 

Trzeba zadać wyraźne pytanie: 
Wschód my jesteśmy, czy Zachód? 
Czy wyzwoliliśmy się narodowo, czy 
nie? Odpowiedź może być jedna: 
Białoruś jeszcze należy do Wscho- 
du... 

„Od odpowiedzi na to pytanie 
zależy, czy myśmy winni dążyć w 
pierwszym rzędzie do narodowej 
czy też do społecznej rewolucji. A 
od tego winna zależeć cała dalsza 
praca działaczy białoruskich”, (0) 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 
  

Dziś 

„Królowa Montmartre 
operetka Vada Ennema. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

eo
” 

W sobotę o g. 4-ej pp. 

„Królowa Montmartre* 

W niedzielę 0 g. 12 m. 30 pp. 

po cenach najniższych 

Poranek Kameralny 

Z państw 
Estonja. 

Kampanja przeciw prezyden- 
towi państwa. 

RYGA, 18-XI. (tel. wł.) Rozpoczęta 
k: mpania 'przeciw prezydentowi re- 
publiki wciąż trw». Pisma talliūskie 
obecnie roztrząszją kwestję,czy może 
prezydent jednocześnie pełnić obo- 
wiązki kuratora, gdyż p. Jakton od 
kilku lat jest kuratorem fabr. Bek- 
kers. Wobec nieustającej kamosaniji 
p. prezydent Jakton ma wnieść na 
najbliższem posiedzeniu konstytuanty 
kwestję zaufania. 

Zniesienie wiz pomiędzy Esto- 
nją a Łotwą. 

Traktat estońsko łotewski o znie- 
sieniu wiz dla obywateli obu państw, 

; podpissny przez obie strony dnia 11 
listopada i wchodzący w życie z 

Ur R 2 E R 

baltyckich. 
dniem 1 giudnis, zawiera następują- 
ce punkty: z) psszporty zagraniczne 
i wizy dla komunikacji pomiędzy 
państwami zostają zniesione b) dla 
przejazdu z jednego do drugiego pań- 
stwa i pobytu aż do dwuch miesięcy 
włącznie, wymagany będzie jedynie 
dowód osobisty, c) dla poddanych 
obu państw przechodzenie granicy 
zostaje dozwolone na wszystkich tych 
punktach na których przechodzą mie- 
szkańcy pasa pogranicznego. (ATE,) 

Dyrektor Esti- banku. 

RYGA 18.XI. (tel. wł.) Na ostat: 
niem posiedzeniu rządu, został mia- 
nowany dyr. Esti-banku p. Eppiń. 

WSE 

Podwyższenie ceł tytuniowych.   
{ Z dniem 7 listopada zostały pod- 
wyższone cła tytuniowe w Estonji z 

1,31 fr. zł. na 3 fr. zł. za kg. tytuniu 
' liściastego z łodygą lub bez. (ATE.) | 

  

  

Komentarze sowieckie. 

MOSKWA, 17.XI, (tel. wł.). Kiyzysl 
rządowy w Poisce budzi żywe zainte- | 
resowanie w Moskwie. Politycy so- 
wieccy przewidują, że wskutek upad- 
ku gabinetu Grabskiego, w Polsce 
nastąpi albo dyktatura prawicy, lub 
też władza amerykańskich i angiel- 
skich kapitalistów. Według „Izwie- 
stji” partja Piłsudskiego skłonva jest 
do zawsrcia porozumienia z Amery- 
ką i Anglją — wówczas Polska bę-į 
dzie pod wplywem Anglji. Prasa so- 
wiecka zgodnie twierdzi, że tylko po- 
rozumienie Polski z Niemcami i 
S. S. S. R. może uzdrowić nasze ży- 
cie gospodarcze. 

Rozwój floty powietrznej 
w S. S. S. R. 

S. S. S. R. czyni olbrzymie wy- 
siłki w kierunku doprowadzenia sta- 
nu lotnictwa do tego stanu by liczba, 
jako też dobór techniczny aparatów 
odpowiadały stanowi lotnictwa w 
państwach zachodnich, jak w Anglji 
t Francji. 

I tak w roku 1919 mialy Sowiety 
jeden tylko aparst, w dwa lata po- 
tem miały już 120 aparstów, a w 
r. 1923 około 500, w początku 1924 

Z Rosji Sowieckiej. 
(roku 800, zaś przy końcu 24 r. 1200, 
przyczem prócz tych około 500 apa" 
ratów rezerwowych. 

Z tych samych aparatów firmy 
Fokker zamówiły Sewiety 500 szt. 
A wogóle wszystkie prawie aparaty 
są sprowadzone z zagranicy, a po- 
nadto rozwińłęto na szeroką skalę 

(przemysł lotniczy wewnętrzny. Lecz 
tutaj Sowiety natrafiają na wielkie 
przeszkody z powodu braku perso- 
nelu technicznego. 

Dopomzgają im jednak w rozwoju 
|wewnętrznego przamysłu lotniczego 
| Niemcy, którzy wielce przyczynili się 
przez wysłanych techników i inżynie- 
rów lotniczych do powstania 15 no- 
wych wytwórni płatowców. 

Prócz tego Sowiety rozwinęły sze- 
roką propagandę wśród ludności, 
nawołując do ofiar na rzecz lotnic 
twa, 

A co my robimy dla naszej floty 
powietrznej? (zd) 

Dżuma w S.S.S.R. 

MOSKWA, 17.XI. (tel. wł.) W pow. 
Gurjewskim wybuchła dżuma. Do- 
tychczes zmarło kilka osób. Do wal: 
ki z zarazą wyjechał bakterjolog dr. 
Stepanow.   

E JYSK „1 
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Niadenja wojskowa ka czci Marszalta Plsndskieg. 
Wczoraj, w siódmą rocznicę wskrze- 

szenia niepodległości Polski oraz 
powrotu Marszałka Piłsudskiego z 
Magdeburga odbyła się w Kasynie 
Garnizonowem Wojskowa Akademia, - 
która zgromadziła w sali około 1,000 
osób. 

Prócz wojskowych zaszczycili swą 
obecnością tę uroczystą chwilę ks. ks. 

j biskupi: Bandurski i Michalkiewicz, | 
oraz p. o. Delegata Rządu p. Mali- 

į nowski i Komisarz Rządu na m. Wil- 
„no p. Wimbor, oraz szereg innych 
| osobistości ze świata nauki, sztuki 
it d. 

'  Akadsmję rozpoczęto hymnem 
| aarodowym, odegranym przez ог- 
kiestrę 1-g0 p. p. Leg. 

| Na mównicę wstąpił D-ca Kor- 
pusu Nil gen. Berbecki, podkreśla- 
jąc w swem przemówieniu, że w tek 

«krytycznej sytuacji w jakiej była Pol- 
ska w r. 1918, kiedy granice” słabo 
były zarysowane, kiedy Niemcy trzy- 
moli jeszcze kraj w swych želaz= 
nych kleszczach, a partyjnictwo roz- 
panoszyło się do ostatecznych gra- 
nic — tylko tak silny człowiek, jakim 
jest Marszałek Piłsudski, mógł skon- 
solidować dookoła siebie rozproszone 
siły narodu dla przeciwstawienia się 
całemu szeregowi wrogów i dla wy: 
walczenia wyczekiwanej od 125 lat; 
wolności. Poczem gen. odczytał de-; 
peszę gratulacyjną do Marszałka,i 
przyjętą jednogłośnie, z entuzjazmem 
przez zgromadzonych — tej treści: 

Depesza gratulacyjna. Do Mar- 
szałka Piłsudskiego w Sulejówku. 

„Dostojny Marszałku i drogi Ko- 
mendanciel Zebrani na Akademji dla 
uczczenia siódmej rocznicy wskrze- 
szenia Polski, šlemy Ci, wielkiemu 
rzecznikowi honoru służby dla Oj- 
czyzny, wyrazy głębokiej czci i bez- 
granicznego oddania ślubując wy: 
trwać pod Twoim przewodem w nie: 
ustannej walce o wskrzeszenie wiel- 
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kiej, szlachetnej i ofiarnej duszy 
polskiej”. ‚ 

Gan. Berbecki zakończył swe 
przemówienie okrzykiem na cześć 
zwycięskiego wodza: „Niech żyjel”. 
Okrzyk ten podchwycony przez zebra 
nych długo rozbrzmiewał po sali. 

Następnie zabrał głos gen. Po- 
żerski, Komendant K. O. W. zazna-   czając również, że tylko Marszałek 
  

mógł w takich niezmiernie ciężkich 
warunkach wywalczyć Polsce i 
niepodległość. Gen. Pożerski nie za- 
pomniał przytem i o poległych za 
Ojczyznę, wzywając zebranych do 
uczczenia ich pamięci przez ogólne 

| powstanie. 

Gen. Dąb-Biernacki, D-ca 1-szej 
Dyw. Leg. nadmienił w swem prze- 
mówieniu, że Marszałek pierwszy po* 

budził społeczeństwo do ofiar na 
rzecz powstającej Polski, odpowiada- 
jąc w zupełności włożonym nań obo 
wiązkom i budując gmach Rzeczpo* 
spolitej, przytem okrył Marszałek 
nową nieśmiertelną sławą oręż Polski. 

Puł. Skwarczyński, Dea 5 p. p. 
Leg. omówił życie i czyny Komendanta 
aż do chwili powrotu z Magdeburga, 
obrazowo przedstawiając jeden z 
wielu momentów w jakich uwypukliło 
się szczególnie poświęcenie i boha- 
terstwo Marszałka, gdy z uśmiechem 
na twarzy, wśród gradu kul przecho- 
dził przez pierwszą linję okopów, 
atakowaną przez wroga. Przeszka- 
dzali Maerszałkowi w pracy ludzie 
mali i zawistni, którzy na każdym 
kroku stawiali Mu przeszkody w osię- 
ganiu wymarzonego celu — wol- 
ności Ojczyzny. 

Pułk. Popowicz D'ca l-szej Dyw. 
piech. Leg. z entuzjazmem mówi, że 
w obecnej chwili zwracają się serca 
żołnierzy do Tego, który pierwszy 
porwał do walki o wolność sza- 
rą brać żołnierską. Poprzez dłu- 
gie lata wojny o niepodległość, po- 
przez długie lata posłuszeństwa Na- 
czelnemu Wodzowi — wytworzyło się 
wśród armji silne przywiązanie do 
Marszałka, który jest wykładnikiem 
uczuć, nurtujących w wojsku. 

Podpułk. Chilewski zast, D-cę 85 
P. p. zaznaczył krótko, że Marszałek 
jak Traugut, Kościuszko, Poniatow= 
ski i szereg innych przejdzie do hi: 
storji jako bohater narodowy, 

Ostatni przemawiał major Prystor, 
osobisty przyjaciel Marszałka. Major 
Prystor przeczytał dedykację na o- 
fisrowanej mu przez Marszałka książ- 
ce, przytera określił Jego czystą, 
świetlaną, a bohaterską postać. Po 
okrzykach „Niech żyje”, które znowu 
długo rozbrzmiewały w kasynie i po 
odegraniu przez orkiestrę „My Pierw- 
szą brygada” — zebrani opuścili salę. 
_   

  

„ogólny szacunek, a dla Polski zdobył 
jw Locarno w najtrudniejszych wa- 
jrunkach silną pozycję, której prawda: 
' podobnie nikt inny nie byłby w sta- 

Z Gdańska. 
Życie gospodarcze. 

Wilno. a Śląsk. 

Te dwa kraje Polski tak dalekie 
od siebie, położone na przeciwległych 
krańcach Rzeczypospolitej itak różne 
pod względem swej struktury gospo- 
darczej, nadają się jednak do porów- 
nania. 

Walka o przyłączenie do Polski 
tak jednego, jak też drugiago wyma- 
gała dużo energji, poświęcenia i środ- 
ków pieniężnych. | Wileńszczyzna i 
Śląsk po przyłączeniu tych krajów do 
Rzeczypospolitej znalazły się w zu- 
pełnie innej, niż uprzednio sytuacji 
ekonomicznej. 

I tam także jak tu, u nas, nad tą 
nową sytuacją ekonomiczną zaciąży- 
ła utrata dotychczasowych rynków 
zbytu. My straciliśmy rynek rosyjski, 
dla którego pracowały u nas prawie 
wyłącznie całe gałęzie naszego prze- ! 

„tego, co zostalo zrobione szczegėlnie 
|przez powołańe do tego czynniki rzą- 
dowe, w celu ulżenia tym krajom w 
podołaniu stojącego przed nimi cięż- 
kiego zadania dostosowania się do 
nowych warunków, wszelka analogja 
ustaje, natomiast zaczynają się wy- 
łącznie różnice. 

Wówczas gdy 15 ton górnoślą: 
skie gowęgia, przeznaczonego na eks- 
port, przewożą koleje polskie na od- 
ległość około 700 kilometrów za 107 
złotych, my za przewóz drzewa na- 
szego, również eksploatowanego za: 
granicę, płacimy za odległość od 
Wilna do Gdeńska, t. j. okoła 800 
kilometrów 235 złotych za te same 
15 ton. Wówczas gdy dia węgla gór: 
nośląskiego buduje się za ogromne 
Pieniądze nową linję kolejową By: 
tom — Gdynia na przestrzeni wielu- 
set kilometrów, dla naszego ekspor-   

Prasa gdańska o nominacji ( 
min. Skrzyńskiego. i 

GDAŃSK, 18.X1, (Pat). Tutejsza 
prasa niemiecka bardzo obszernie 
omawia obacne przesilenie gabineto- 
we w Polsce. 

Nawiązując do powierzenia mi- 
nistrowi Skrzyńskiemu misji stworze- 
nia gabinetu „Danziger Neuesten 
Nachrichten“ ošwiadezają: 
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nie zdobyć. Pan minister jest czło- 
| wiekiem o wielkiem znaczeniu. 

Organ socjalnych demokratów 
„Danziger Volkstimme* oświadcza: 

Pan minister Skrzyński jest jedy= 
nym z pośród wszystkich dotych- 
czasowych ministrów pozaparlamen- 
tarnych polskich, który oddał Polsce 
istotnie cenne usługi i cieszy się 
ogólnym autorytetem. To też nomi- 

Skrzyński jest najwybitniejszą oso: | nację jego nalcży uważać za fakt 
bistością gabinetu p. Grabskiego. | pomyślny, zwłaszcza zdołał on sobie 
Wystąpieniami swojemi w Genewie i| zapewnić współpracę demokratycz- 
ostatnio w Locarno zyskał on sobie | nych żywiołów Polski. 

BSRKZ BZEKE GESIROC ОЕ ОЕ 

związek Urzędników kolejowych 
zawiadamia swolch czlonków, że w dn. 22 b. m. w „Ognisku” 
odbędzie się o godz. 12-ej doroczne walne zebranie. 
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[ESSE KA£EEEZGOSEAA mysłu, w pierwszym zaś rzędzie prze- |tu koleje polskie nie mogą zdobyć 
mysł garbarski, przemysł konfekcyj- | się nawet na wprowadzenie jakich 
ny, pończoszniczy, trykotażowy it.p.; bądź najmniejszych ulg. Odwrotnie, 
ajenci handlowi naszego kraju prze- | dla ekspoitu przez stację Grajewo, KRONIKA. 
nikeli nawet do najdaiszych zakątków 

cił niemiecki rynek zbytu dla wyro- 

|która posiada dla 
Syberji i Rosyjskiej Azji. Śląsk utra- | szczególnie doniosłe znaczenie, jako 

naszego kraju 

jedyna obecnie droga do Królewca 
bów swego przemysiu węglowego, oraz jako droga do portu, prawie o 
metalurgicznego i 
Dla obu krajów na drodze dostoso- 
wania się do nowych warunków by- 
towania ekonomicznego i przedawszy- 
stkiem wyszukania nowych rynków 
powstały ogromne trudności, Wśród 
tych trudności wytworzenie się złych 
warunków komunikacyjnych odegry- 
wało bodaj że najważniejszą rolę. My 
zostaliśmy odcięci od morza przez. 
Litwę Kowieńską, oraz oddaleni o 
800 kilometrów od jedynego portu 
Gdańska, również niekorzystną oka- 
zała się sytuacja komunikacyjna Gór: 
nego Sląska. 

Lecz na wyliczaniu trudności, po- 
wstałych dla życia ekonomicznego 
obu krajów po przyłączeniu ich do 
Polski, podobieństwo między niemi   

    

      
   
   

CUKIERNIA Bolesława SZTRALLA 
Mickiewicza róg Tatarskiej. 

Codziennie od gedz. 8 do 11 wiecz. 

Towarzyski DAŃCING 

kończy się. Gdy zwracamy się do 

mechanicznego. | 300 kilometrów krótsza od drogi do 
Gdańska, stosuje się takie wysokie 
taryfy przewozowe, które nie są sto- 
sowane wogóle dla żadnych innych 
przewozów. Usunięcia tego absurdu, 
jako też uruchomienia punktu gra- 
nicznego przez Raczki — Margrabo- 
wo, któryby skrócił drogę do Królew- 
ca jeszcze na kilkadziesiąt kilomet- 
rów, nasze organizacje gospodarcze 
nie mogą osiągnąć pomimo kilku- 
letnich zabiegów. 

Wówczas, gdy Śląsk wpłacił do 
roku 1924 włącznie na poczet podat- 
ku majątkowego zaledwie 21 proc. 
wymiaru, Wileńszczyzna wpłaciła 85 
proc.; wówczas, gdy Śląsk, najbogat- 
szy w Polsce, zapłacił tytułem po- 
datku dochodowego okało 6 proc. 
wyimierzonego w całej Polsce podat- 
w, Wileńszczyzna zapłaciła tyleż i 
t. d. 

Wreszcie zatarg gospodarczy z 
Niemcami pozbawił nas możności 
eksportu do Niemiec naszego drzewa 
obrobionego i innych produktów na- 
szego rolnictwa, na czem kraj nasz 
poniósł i ponosi w dalszym ciągu 
poważne straty, 

Śląsk i Wilno nie zostały objęte   
  

Dziś—Elżbiety Wd. 

Czwartek, Jutro—Feliksa Walezego W. 

Listopad | 
Wschód słońca— g. 7 m. 01 
Zachód  „ —g.38 m.41 

  

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

URZĘDZOWA. 

— Kary za harce samochodo* 
we. Jak się dowiadujemy z ostatnich 
rozporządzeń Min. Spraw. Wewn. i 
Min. Robót Publ., t. zw. „kawalerska 

    

    

  

  

przeprowadzonym w roku 1921 ogól- 
nym spisem ludności i budynków, 
tes spis w obu krajach zostanie 
przeprowadzony dodatkowo na ko- 
niec bieżącego roku. Spis ten do 
starczy ścisłego materjału o stanie 
gospodarczym obu krajów i da moż- 
ność dalszych zestawień. 

Lecz już obecnie możemy stwier* 
dzić, iż kraj pasz nie korzysta z tej 
pomocy w dziedzinie odbudowy 
swego życia gospodarczego, której 
udziela się innym krajom Polski, i     bez której jest on narażony na zaha* 
mowanie normalnego rozwoju, KM 

  

jazda”, różne wyścigi samochodów 
motocykli i innych mechanicznych po- 
jazdów na drogach publicznych pod: 
czes ruchu zwykłego, będą karane 
grzywną do 500 zł., lub aresztem do 
dwóch miesięcy. 

— Gdzie będą przesłuchiwani 
więźniowie. Pan minister sprawied- 
liwości wydał pismo okólne do na- 
czelników więzień w okręgach sądów 
apelacyjnych Warszawa—Lublin—Wil- 
no następującej treści: 

W celu uprzystępnienia p. p. sę: 
dziom śledczym przesłuchiwania więź- 
niów na miejscu w więzieniach, po- 
lecam p. p. Naczelnikom zarszerwo- 
wać specjalnie na ten użytek odpo* 
wiednie pomieszczenie w zabudowa* 
niach więziennych, a o ileby brak 
takiego pomieszczenia stanął temu 
na przesnkodzie, należy oddawać do 
dyspozycji sędziego śładczego na 
czas badań kancelarję więzienną (Pat) 

MIEJSKA. 

— Chcą sobie odbić straty 
strajkowe. W dniu wczorajszym 
właściciele przedsiębiorstw autobu* 
sowych zwrócili się do Rady miej* 
skiej z prośbą o zniesienie 5-cio 
|procertowego podatku od obrotu ną 
rzecz miasta, (l) : 

k
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— Choroby zakažne w Wilnie. 
W ubieglym tygodniu t. |. od dnia 

8b. m. „do dnia 14 b. m. Sekcja 

zdrowia przy magistracie m. Wilna 

wskazała 36 wypadków cho: 

rób zakaźnych, z czego osób 

zmarło, .a mianowicie: 1) na brzusz- 

ny chorowało 6 osób, 2) na płonicę 

8 osób, z czego jedns osoba zmarła; 

3) na blonice 1 osobe; 4) na ospów- 

kę 3 osoby; 5) na odrę 2 osoby; 6) 

na ksztuście 7 osób; 7) na różę 3 oso" 

by; 8) na tężec 2 osoby; 9) na śpiącz- 

kę 1 osoba; 10 na czerwonke 1 oso" 

ba; 11) na gruźlicę 1 osoba (w szpi- 

talu miejskim w ubiegłym tygodaiu 

zmarły 4 osoby) i na jaglicę 12 osób. (1) 

TOWARZYSKA. 

— Przyjęcie w Konsulacie ło- 

tewskim. Wczoraj, z okazji 7-mej 

rocznicy proklamowania niepodległoś- 

ci Republiki Łotewskiej p. Konsul 

Donas z małżonką podejmowali po- 

południu w swoim gościnnym domu 

szereg osób ze świata urzędowego, 
oraz liczne grono znajomych z poś- 

ród wileńskiego społeczeństwa. 

W ciągu kilku godzin przez salon 

uprzejmych gospodarzy przewinęło 

się kilkadziesiąt osób, pragnących | 

złożyć przedstawicielowi przyjaznego 

nam państwa gratulacje z powodu je- 

go święta narodowego. 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Swięto szkoły białoruskiej. 
W dniu 15 listopada. w lokalu Tym- 
czasowej Rady Białoruskiej odbyło się 
uroczyste połączone posiedzenie Tym- 
czasowej Rady Białoruskiej i Towa- 
rzystwa „Praświeta”, z okazji 10 rocz- 

nicy założenia pierwszej szkoły bia- 

łoruskiej. W uroczystości powyższej, 
oprócz członków Rady i „Praświsty” 
brali udział liczni przedstawiciele na- 
uczycielstwa białoruskiego z Wilsń- 
szczyzny i Nowogródczyzny. Były od- 

czytane dwa referaty „Wyzwoleńczy 
ruch białoruski” i „Historja szkoły 
białoruskiej". W referatach swych pre- 
legenci podkześlili ciężki stan obecny 
szkolnictwa białoruskiego nu terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kierownicy szkół muszą 
znać rozporządzenia szkolne. Pod- 
czas odbytej niedawno wizytacji szkół 
powszechnych na terenie miasta Wil- ! 
na przez inspektorów szkolnych, zau- 
ważono między innemi, iż nauczyciel- 
stwo wspomnianych szkół nie orjen- 

tuje się dokładnie w rozporządzeniach, 
dotyczących szkolnictwa zawartych w 
Dzienniku urzędowym, co w wielkim 
stopniu przeszkadza normalizacji, sto- 
sunków w szkolnictwie. 

Wobzc powyższego Kurstorjum 
Okręgu szkolnego Wileńskiego wy: 
dało rozporządzenie, by nauczyciele, 
a przedewszystkiem kierownicy szkół 
zwracali baczną uwagę na wszelkie 
rozporządzenia, które się tyczą spraw 
szkolnych, przytem w razie gdyby na 
przyszłość skonstatowano nie stosowa” 
nie się db powyższego zarządzenia, 
władze szkolne będą pociągały win- 
nych do odpowiedzialności. (zd) 

  

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom RAK KKK KIRKE | 

poleca się | 

| 

/  — Młodzież szkół powszech- 
nych a sale tańca. Ponieważ jak 

torjum szkolnego, w dalszym ciągu 

uczęszcza do sal tańca i zabaw, Ku- 
ratorjum wydało rozporządzenie do 
nauczycielstwa a zwłaszcza kierowni: 
ków szkół powszechnych, w którem 

przypomina powyższe rozporządzenie 
i nakazuje je ściśle przestrzegać w 
porozumieniu z rodzicami, zaś win- 

nych surowo karać. (zd.). 

WÓJSKOWA. 

— Spisywanie poborowych ro 
j znika 1905. W myśl postanowień 
odnośnej ustawy o powszechnym o* 
bowiązku służby wojskowej, oraz prze- 

pisów rozporządzenia wykonawczego 
do tej ustawy z dn. 1-go listopeda r. 
b. nadszedł termin, w którym u- 

rzędy gminne winne przyjmować zalo- 

szenia cbywateli rocznika 1905 t, į. 

| rozpoczynających wiek poborowy, jak 

również i tych, którzy już są w tym 

| wieku, a dotychczas ani do spisów 

i poborowych, ani do poboru się nie 

| zgłosili. (!) 

  
2 POLICJI. 

— W sprawie dodatku ekono- 
micznego. Ministerstwo Skarbu pi- 

smem z dnia 6 IX 25 r. wyjaśniło, że 
ustawa z dnia 9-go października 1923 
roku o uposażeniu funkcjonarjuszów 
państwowych i wojska nie daja pod- 

stawy prawnej do odmówienia do- 
datku ekonomicznego funkejonarju- 

szom, którzy zwlekają ze złożeniem 
odnośnych dokumentów. Wobec te- 

go, że zdarzają się wypadki, iż do- 

kumenty te przedkładane są bez ja- 

kichkolwiek słusznych powodów w 
terminach znacznie odległych od da- 
ty rzeczywistej, zmiany w rodzinie 
danego funkcjonarjusze, co zawsze 

powoduje dużo nlepotrzebnej i nie- 

produkcyjnej pracy, przeto Główny 

Komendznt P. P. ustanowił dla wszy” 

stkich funkcjonarjuszów P. P. jedno- 

miesięczny termin, w ciągu którego 

winni są oni przedstawić młedzy urzę- 

dowej dokumenty, stwierdzające zmia- 
ny rodzinne. 

|] W wypadku gdyby termin ten w 

| poszczególnych wypadkach dla słusz 

nych powodów okazał się niewystar 
czającym, każdy funkcjonarjusz P. P. 

przed upływem miesiąca od daty 

zmiany w stanie rodzinnym winien 

usprawiedliwić przed swą władzą brak 

możności dostarczenia odpowiednich 

dokumentów. Winni niedostarczenia 
j dokumentów w przepisanym terminie 

j bez usprawiedliwiecia będą pociąg- 

| nięci do odpowiedzialności dyscypli- 
| narnej. (I) 
į 

| ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

|  — Ze Związku Oficerów Re- 
|zerwy Okręgu Wileńskiego. 20-go 
listopada r. b. o godz. 18-ej w Kasy- 

nie Garnizonowem, (Mickiewicza 13) 

j zostanie wygłoszony odczyt z dziedzi- 

| ny wiedzy Wojskowej przez p. płk. 

Bolesława Popowicza, dla ofic. rez. 

! na temat „Wyszkolenie pojedyńczego 

|żołnierza”. Wszyscy ofic. rez. zam.w 

| garnizonie Wileńskim proszeni są O 
5 przybycie. 
| 29 listopada r. b. o godz. 

  
17.ej w 

niejednokrotnie stwierdzono, że mło- | 
dzież starszych klas szkół powszech- , 

nych, mimo odnośnego zakazu kura: ; 

Biuro Przepisywań ŚL Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Teil. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

Firma „EXPRESS“ 
ULICA NIEMIECKA Nr. 35. 

poleca wszelkiego rodzaju OBUWIE 

po niebywale tanich cenach 
o czem przekona się każdy kupujący. 

        

Czy wiecie dlaczego towary zagraniczne 
mają wielki zbyt? Bo są mocno reklamowane. Czy nie jest naj 

lepszą reklamą szybka dostawa? Który kupiec będzie kładł pienią 

dze w zagraniczne zamówienia, jeśli w kraju dziś zamówiony towar 

jutro będzie miał w swoim składzie? 

Sprobójcie i przekonajcie się, że korzystając z poczty lotniczej 

i przesyłek lotniczych wzmożecie obrót towarów krajowych. 
Polska Linja Lotnicza, podejmując propsgandę w tym celu, 

oświadcza, że chętnie dla przekonania niewiernych przewiezie zu- 
pełnie darme 100 przesyłek towarowych z Warszawy dla kupców 

w Gdańsku, Lwowie, Krakowie i Wiedniu. Każda firma ma zstem 
możność nadania jednej przesyłki w każdym kierusku bezpłatnie. 

INFORMACJE: 

Warszawa—Nowy Świat Nr. 24, telefony: 9-00, 19-88 I 8 BO, 

rów a o МОНЕ ТОН Ч8 Bai, 
» = 
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НЕБЛИЛЫЕНИЕНТС U WARE ISO TAE CARA 

E R W=L<L"E>N 

S:li Sniadeckich Ulniw. Stef. Batore- 

| go zostanie wygłoszony odczyt przez 
Prezesa Centralnego Związku Ofic. 
Rez. sdwokata ppułk. rez. Stanisława 
Szurleja na temat „Testament Chrc- 
brego”. 

  

W związku z likwidacją organizacji ko- 

munistycznej, został aresztowany w 

powiecie nowogródzkim członsk nieś- 

wieskiego rejonu K.P.Z.B. Platon Kieł 

bssko, oraz w powiecie baranowic- 

kim 
K.P.Z.B. Michał Azewski. (I) 

  

w Wilnie. 

— Dwie próby samobójcze przy 

pomocy esencji octowej. Dn. 17.XI © 

g. 21 m. 30 Rzepkowska Wincentyna, zam. 

Dzielna 23, w 
piła się esencji octowej. 
towie ratunkowe odwiozło do szpit. św. JA: 

kóba w stanie nie zagrażającym życiu 

Przyczyna samobójstwa nie ustalona. 
— Dn. 17.X1 o g. nieustal. Kieba Wa 

syl zam. przy ul. Dobrej Rady 11, w zamia: 

rze samobójczym napił się esencji octowej. 

Desperata pogotowie ratunkowe odwlozło 

do szpit. żydowskiego w stanie nie budzą- 

cym obaw o życie, Przyczyna samobój- 

stwa— nieporozumienie rodzinne. 

— Nieostrożny żołnierz. Dn. 17.X! 

o g. 19 policjant będący w obchodzie u- 

słyszał strzał karabinowy w rejonie pro- 

chowni na Rossie. Ustalono, że strzał spo- 

wodował jeden z wartujących tamże żoł- 

nierzy, wskutek nieostrożnego obchodzenia 

się z bronią. 
— Interesujące towarzystwo z po- 

dejrzanym bagażem. 17 bm. zatrzyma: 

no Lachowicza Wincentego, Sawickiego Mi- 

chała, Końskiego Mateusza, Skinder Zofję l 

Niewiadomską Helenę z wozem 1 sieczkar- 

nią, skradzioną u Drozdowskiej Marji, zam. 

we wsi Kuprjaniszki. Zachodzi podejrzenie, 

że wyżej wymienieni podali fałszywe naz- 

wiska. 
— „Szczyt pobożności”. 17bm. z ży- 

dowskiego domu modlitwy „Ramajnech”, 

przy pomocy dobranego klucza skradli 

„Tałmud-Tora”. wart. 6.500 zł 

— Kradzież w zajeździe. 17 bm. z 

zajazdu Frydmana przy Mostowej 1, skra- 

dziono 2 kożuchy, wart. 150 złot., Sokołow- 

skiemu Kazim., zam. we wsi Bortkuniki, gm. 

mejszagolskiej. 

— Palą łaźnie, kradną wanny! 17 

bm. Krupowiczowi Michałowi, zam. Dobra 6, 

skradziono wannę, wart. 15 zł. 

— Poślizgnął się na maśle. 17.Х1 

Garbackiemu Józefowi, zam. w Osinowi- 

czach, gm. worniańskiej, skradł Groblewski 
Michał, zam. we wsi Podrywiszki, gm. mic- 

kuńskiej, masło, wart. 16 zł. Sprawcę ujęto. 

— Kto wziął gęś p. Ruchli? 17 bm. 

| Ackowicz Ruchli, zam. Belmont 2, skradzio- 

no gęś, wart. 10 zł. 

Na prowincji. 

— P. Jan się postrzelił, p. Paweł 

schował karabig. Dn. 17.X rb. wskutek 

i nieostrożnego obchodzenia się z bronią ra- 

nił się Drownek Jao, lat 17 zśm. we wsi 

Akuszyny gm. Swięclańskiej. Paweł Rndru- 

kaniec do którego broń należała, bojąc s'ę 

odpowiedzialnośc! za posiadanie (niepraw: 

nie), odwiózł Drownela do Podbrodzia 1 

umieścił go tam u felczera Ceprowskiego. 

  
—
—
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znalazł karabin u Andrukańca w ziemi. 

— Złość czy głupia psota? Dn. 14 

bm. o g. 17 poc. osob. nr. 736, na 8 klm. 

między Karaciszkami a Rykontami naje- 

chał na'2 haki żelażne, pozostawione na 

torze przez nieznanych sprawców. Wypad- 

ków z ludźmi nie było. 
— Strzały z krzaków. Dn. 15 b. m. 

o g. 19 do przechodzącego drogą z Dok- 

szyc do Parafjanowa poster. Kanensberga 

Józefś, nieznani sprawcy oddali 2 krzaków 

2 strzały, które chybiły. (I) 
— Pożary. W powiatach: Swięciań- 

skim, Oszmiańskim, Wilejskim 1 Wileńsko- 

trockim, w dniach od 10-go do 15-0 b. m.   
OGŁOSZENIE. 

Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 

nych, Frmy „PÓŁ BUT” ponieważ 

takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 

ceny są bardzo przystępne. Kupuląc 

obuwie firmy „POŁ-BUT” każdy 

zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 

obuwie tylko gwarantowane. 

Ul. Bonifratarska 10, tel. 496. 

* 
. alles DE LL) 

Z PROWINCJI. | 

— Aresztowanie komunistów. | 

członek baranowickiego rejonu | 

WYPADKI I KRADZIEŻE. , 

zamiarze samobójczym na- | 
Desperatkę pogo” 

      

przy Nowogródzkiej 5, nieznani sprawcy | 

Posterunek P. P. prowadząc dochodzenie ' 

SM 

spaliły slę trzy stodoły ze zbożem (wieś 
Plebanie, pow. wilejski i Ługowce pow. 
Dziśnieński), 2 domy mieszkslne (wieś Ste- 
fanowo, pod Głębokiem, 1 dzieci podpaliły, 
wieś Wydrysze pow. wilejski) i 4 Iežnie. (I) 

  

Teatr I muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Barwna i 

melodyjna operetka „Królowa Montmartre" 
Vada Ennema cieszy się niesłabnącem po- 
wodzeniem, dzięki doskonałej grze całego 

'zespołu z H. Kramerówną, Z. Kosińską, L. 
Sempolińskim, B. Horskim na czele, oraz 
malowniczej wystawie. 

Atrakcią widowiska są oryginalne pro- 
dukcje baletowe w wykonaniu primabale- 
riny L. Wojłocznik 1 baletmistrza F. Bań- 

' kowskiege. Operetkę prowadzi znakomity 
kapelmistrz taałru krakowskiego Wł, Szcze- 
pański. 

Dziś w dalszym ciągu „Królowa Mont- 
, martre”. 

Codziennie odbywają s'ę przygotowe- 
nia do wystawienia operetki Hirscha „Dolly”. 
Premjera zapowiedziana na sobotę 

— Przedstawienia popołudnio- 
we. W sobotę 21 bm. o g. 4-ej pp. odbę- 
dzie się przedstawienie popołudniowe. Wy- 
tawioną zostanie operetka Veda Ennema 

! „Królowa Montmartre" w premjerowej ob: 
adzie 

W niedzielę o g. 4-ej pp. ukaże się o- 
| peretka Hirscha „Dolly”. Bulety już są do 
| nabycia w kasie Teatru od 11—! i 3—9 w. 

— Poranek kameralny. Olbrzymie 
zalnteresowanie wywołała zapowiedź ро- 

| ranków kameralnych kwartetu im. S. Mos 
niuszki. Pierwszy poranek odbędzie się w 
niedzielę nadchodzącą O g. 12 m. 30 pp. 
po cenach najniższych. 

Udział biorą: W hr. Ledochowska (1 

skrzypce), St. Bajlsztejn (Il skrzypce), M. 

Salnicki (altówka), Fr. Tchórz (wlolonczele) 
i H. Szyrmo-Kulicka (fortepjan). 

W programie: Haydn—kwartet smycz- 
kowy op. 76 nr. 5,i Beetchoven—Trio 
C moll op. 1 nr. 3. 

— Wieczór Wytwornego Humoru. 
Artur Zawadzki, znany i ceniony artysta, 
oraz pierwszy twórca typów 1 scen charak- 
terystycznych, który w czasach przedwo- 

jennych był jednym z pierwszych gloszą- 

cych swoje wesołe słowo polskie w Wilnie, 

przybył obecnie do Wilna aby w sobotę 
| nadchodzącą w auli im. Sniadeckich Uni- 

| wersytetu dać Wieczór Humoru Polskiego, 

Angielskiego, Francuskiego, Niemieckiego, 

Rosyjskiego | Żydowskiego, oraz bogatą 
galerję typów charakterystycznych z nasze- 

go społeczeństwa. 
Wieczory p Zawadzkiego, jak świadczą 

głosy prasy wiedeńskiej, berlińskiej, ro= 
syjskiej i licznej polskiej, cieszą się wszę- 
dzie niekłamanem powodzeniem. Mamy 
nadzieję, że powodzenie nie zawiedzie go 

l u nas, tembardziej że dochód przezna- 
czony na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Bilety nabywać można w cukierni Sztralla 
róg Mickiewicza 1 Tatarskiej. 

Rozmaitości. 
Sieroty i dzieci bezdomne w 

| Bolszewji. 

į Sowiety postanowiły zarzucić dotych: 
|ezasowy system utrzymymania sierot i 

| dzieci bezdomnych kosztem państwa. 
1 Dzieci—włóczęgi, to jedna z najwięk- 

szych bolączek systemu komunistycznego. 

į Nie pomogły dotychczas žūdne rozpo- 
' rządzenia rządowe. 

Centralna egzekutywa Związku  S0- 
wieckich republik I Šowlety moskiewskie 

zastanawiały się ostatnio, jak zapobiec te- 

mu, by w tym roku, jak i w ubiegłych, 

zimno | głód nie zdziesiątkowały tych armji 
nędzarzy. 

Obecnie rząd ma porzucić system u* 

trzymywania na koszt państwa sierot | 

powrócić do systemu „rodzinnego”. 

Dla oczyszczenia miast z tych nielet- 

nich bledaków Sowiety mają się wystarać 

po wsiach o przybranych rodziców, nietylko 

d'a bezdomnych sierot, ale też dla tych, 

zab znajdują się w przytułkach państwo- 

wych. 
Ma slę odbyć w Moskwie agitacja ce- 

  

        

  

Wykwalfikówana 
krawcowa z Warszawy, 

Ne 264 (416) 

lem zebrania 25.000 dzieci w wieku od lat 
12—17, tułających się po miastach. 

Dla zachęcenia chłopów przybrani ro 
dzice otrzymać mają za każde dziecko do- 
datkowe grunta, elbo pewną kwotę pie” 
niężną. (g) 

  

  

Ze sportu. 
W sobotę, 7 bm. o godz. 1.30 na boisku 

Makabi (ul. Wiwulskiego róg Rydza-Śmigłe- 
go), odbyły się zawody piłki nożnej pomię- 
dzy Makabią, a W K. S. z wynikiem 

2:1 (2:0) 
na korzyšė Makabi. Pogoń na powyższe 
zawody wystąpiła z Kogutem, byłym gra- 
czem Cracovji na lewym łączniku, który zo- 
stał przydzielony do 5 p. p. leg. i będzie 
odtąd grał w barwach W. K. S. Pogoni. 

Co do samej gry, to Dyla prowadzona 
przez cały czas przy przygniatającej prze- 
wadze Pogoni, lecz brak szczęścia nie po 
zwolił zaznaczyć swej przewagi wyatkiem. 
Makabi uzyskała dwie bramki z 2 przypad- 
kowych wypadów Goldsztauba. 

Po przerwie gra znów się toczy na po- 
łowie boiska Makabi, która chcąc utrzymać 
wynik na swą korzyść, zaczyna grać brutal 
nie, w jednym momencie podbramkowym 
obrońca Makabi sfazelował napastnika Po- 
goni, za co sędzia p. Nikołajew przedykto- 
wał jedenastkę, którą Szaller zamienił w go- 
la, na co Makabi czując się, jak zawsze, 
pokrzywdzoną, zeszła z boiska. Dziwne, 
dlaczego nie zeszła z boiska wówczas, kie- 
dy sędzia zasygnalizował jedenastkę? u tyl- 
ko wówczas, kiedy Szaller zamienił ją w 
bramkę, czyż by Makabi liczyla na to, że 
Pogoń daruje jej tę jedenastkę? = 

Wogóle dziwimy się Wil. O. Zw. Piłki 
Nożnej, że dotychczas wszystkie wybryki 
Makabi puszcza płazem, jednakże sądzimy, 
że w wymienionym wypadku nie będzie to- 
lerował tego postęsku. 

Sędziował dobrze p. Nikołajew, lecz 
bardzo pobłażliwie, ponieważ trzeba było 
przynajmniej ze 2 graczy Makabi usunąć z 
boiska, a w szczególności Birnlacha, który 
przez cały czas zwracał uwagi, oraz pusz- 
czał uszczypliwe słówka pod adresem sę- 
dziego. 

Co do graczy z Pogoni, to krzywdą by- 
łoby kogoś wyróżnić dla innych, ponieważ 
wszyscy grali ofiarnie, ambitnie i corect, 
tak samo wyróżnić z Makabi nikogo nie 
można, ponieważ wszyscy grali jednakowo 
brutalnie, i w'dząc, że jeżeliby grali do koń 
ca, to by przegrali, więc woleli zejść z bo- 
iska przed końcem gry, jako „zwycięscy”. 

Publiczności około 400 osób. (1) 
  

  

  

  

Giełda warszawska 

z d. 18—XI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 30.854/2 30,93 30,78 
Dolary 6,02 6,04 6.00 
Holandja 273,65 14,34 272,97 

Londyn 32,961/2 33,05 32,88 
Nowy York 6,75 6.77 6,73 

Paryż 21,30 21,37 27,23 
Praga 20.17 20.22 20,12 

Wiedeń 95,82 96,06 95,58 
*" Włochy 27,22 27,29 27,15 

*Szwajcarja 131,13 131,46 130,80 
Stockholm 182,00 18 :,46 181,54 

Kopenhaga 146,53 146,89 146,14 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24.37 
5 proc. poź. konwers. 43,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 

Poż. kolej. _ 85—80—85 
Pożyczka zł. 452,25 
Pož. dolar. _ 68,00 
41/sb/o listy z. T.Kred. Z. przed, 15,40 
50/0 listy z. warsz. przedw. 14,30 
4/а 0 warsz. przedwoj. 11,80 
6*/0 obligacje rubl. 15 ! 16 r.— 9,20 

Vis ATECA A T PA CB ZAKO ET WARGI 

Redaktor Józef Batorowicz. 

at KASOS EITI OST IRR CA BKAT GAUTI 

Dr. B Olsejko 
Choroby uszu, gardłn | nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—5 po poł. 

— 
Rutynowana 

Polskiego Zrzesze- 
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Sksrbowy Žaklad Sprzedažy wyrobów 

tytuniowych (Sklep Polskiego Monopolu Ty- 

tuniowego) w Wilaie przy ul. Jagiellońskiej 

Nr. 2, rozpoczął z dniem 10-go listopada 

1925 roku, sprzedaż wyrobów importowanych, 

rozporządzeniu Mint mienionych w 
(Dz. U.R.P. Nr. arbu z dn. 7.X.1925 r. 

z..431). 

stra 
104 

W sprzedaży znajdują się mianowicie 

holenderskie w 8 miu gatunkach ity: 

lskte fajkowe w 3 ch gatunkach. 

Sklep Monopolowy sprzedaje pozatem 

wyroby Polskiego Monopolu Tytuniowego, 

ebjęte taryfą ogólnej sprzedaży. 

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

duży pokój o trzech oknach do wynajęcia 

za roczne komorne. Plóromont koło elek- 

trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- 

fon 8-28, albo w biurze reklamowem St. 

Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 82. 

              

   
оо ООО TRAIN 1а 

POPIERAJCIE L.O.P.P.   

długoletnia 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 tewa 1 miesiąc. 
Skopówka 7 m. 8 — Wła- 

dysławe. 

  

Mało używaną 
measzynę do szycia 
(nożną) sprzedam z po 
wodu wyjazdu. 

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

m ——- 

Zagubiona, 
książeczka wojskowa 

Nr 58/1 wydana dn. 17/II1 
1923 r przez P. K. U. 

Wilno na imię Mieczy- 

sława Zaborowskiego 
unieważnia się. 

— 

"w M 'd BIP OBolĄS 

-goqim Bieliny op ?Pł 
-Aspau Kojo *000'01 PO 
uiojejjdzą z [4542 9UJRS 
-oj04 oBayefnp м51014 
-5įspazid op PĄjuj9ds 

dis efnynzsog 

  

  

'12—7. Protokóły, 

  

czyciela 
studentka uniwersytetu 

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

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob: 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Monlu- 

szki M 8 m. 4. 

  

Komunikat! 

Nadeślij charakter pisma 
swój lub zalnteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna - 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 3 złotych 
Osobiście przyjmuję cd 

ode - 
Ser. podziękowania naj- 
wybitałejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

  

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

1. 2 m 1, dla S. J. 

Bron. 4 

    

nia Lekarzy Spe 

cjalistów. 

Wilno, al. 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 

i gardła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze. 
— 

Wypožyczalnia 
Książn.cy 

z 

Zawalna 1. 
od 11 — 6. Kaucja 3 zł. 

„Abonament 2 zł. 
Stale uzupełniana Lektu 

ra szkolna. 
——— 

Rutynowana 
pjanistka akompanjuj“ 
do wszysikich tańców* 
Dowiedzieć się Brzeg 
Antokolski 9 m. 3“ 

1 

S Anigenesana Ir | 

  
 


