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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. . 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, 5-to Jahńsks 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5 

róg Garbarskiej, t:lef. 82, J. Karlina, 

j wszystkie biura reklamowe w 
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lowoczesne „pacta Čonventa“. 
Chaos w który wtrąca nas każdo* , 

razowe przesilenie, widowisko które 

czynimy z sieble dla Europy w cią- 

gu dni i tygodni, gdy idzie o stwo- 

rzenie nowego rządu, nie wie- 

dzieć już po raz który daje nam; 

lekcję poglądową, wadliwości nasze- 

go ustroju państwowego, uświęcone- 

go w artykułach Konstytucji, ograni- 

czających do minimum prawa prezy- 

denta Rzeczpospolitej i czyniących 

zeń figuranta nie mającego żadnego 

prawie wpływu na bieg spraw pań* 

stwowych, uzależnionych całkowicie 

od zmiennych fluktów politycznych 

i przetargów partyjnych. 

Państwo jest w rozpaczliwem po- 

łożeniu, codziennie stacza się coraz 

niżej po pochyłości rozstroju gospo" | 

darczego l-bankructwa — cały sze” ; 

reg dziedzin życia państwowego wy* 

maga twardej dłoni i celowego kie- 

rownictwa, wymaga programu zakro” 

jonego na dłuższą metę — a tu ty- 

godniami toczą się przetargi partyjne 

i wymuszanie na coraz to nowym 

kandydacie na premjera jakichś no- 

wych ustępstw od których uzależnia 

się poparcie tej czy innej kombinacji 

pabinetowej.   

24 LISTOPADA 1925 ROKU 

   
W pierwszych dniach grudnia r. b. zostanie uruchomiony 

3 miesięczny kurs zawodowych Kierowców Samochodowych. 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat Kursów — 

wych od 5 i pół do 7 codziennie oprócz świąt. 
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S wiieńska 44-a (w pobliżu mostu Zielonego) 

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

wódki pierwszorzędnych firm krajowych, spirytus 95”/o. 

cia publicznego. 

Klasycznego przykładu tych no- 

woczesnych „pacta conventa”, mie- 

liśmy w obecnem przesileniu, | tak, 

podczas prób tworzeniu gabinetu 

przez marszałka Rataja, klub P.P. S. 

przedłożył swoje postulaty, od przyję* 

cia których uzależnił poparcie usiło u śmierci 

> weń marszałka. 

| Klub PPS odrzucił zaszdę progra- 

: 
mową marszałka Sejmu utworzenia 

Rady Obrony Gospodarczej, wyłonio- 

odbędzie się 

ŻAŁOBNE NABOŽENSTWO 
w KOŚCIELE EWANGELICKO-REFORMOWANYM

 

przy ul. Zawalnej o godz. 6 wiecz. 

nej z Sejmu, odrzucił udzielenie rzą: 

, dowi obszernych pełnomocnictw. 

' Związek ludowo-narodowy wysunął 

swoje postulaty — chciał utrwalenia 

wieczystego na fotelu mipisterjalnym 

generała Sikorskiego. lane kluby rów- 

nież zgłosiły swoje żądania. Teorze- 

Kolegjum Ewangelicko-Reformowane W Wilnie. Nie gabinetu odbyveto sie wšrod tar- 
| gów I przetargów i prawdopodobnie 

to widowisko trwało by dłużej jeszcze 

gdyby raptem posłów nie obleciał ja- 

kiś strach blady. 

Raptem uświadomiono scbie, że 

kraj tej zabawy może nie ścierpieć 

dłużej. Jakiś cień duży przesunął się 

przed bezsennemi oczami tych han- 

dlarzy Polską, obliczającymi swe zy- 

ski osiągnięte z handlu partyjnego a 
Ė dnia poprzedniego, drcszcz trwogi 

Ė 
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przeszył ciała zmęczone nocny m 

czuwaniem, że przy przeciąganiu stru- 

ny może ta cała buda sejmowa ro* 

zlecieć i przyjść ktoś, co zaprowadzi 

porządek — jakieś wersje i plotki 

* podawać zaczęto z ust do ust z ucha 

Świt) w godzinach Ręce do ucha — wyciągnięto rozespanych 

32 | posłów z łóżka i w trwożnym nasiro- 

+ BABBE BABAR ju dobito targu po cenie już byleja- 

kiej. 

Tak się urodził nowy gabinet. To 

też nosi na sobie cechy jakiegoś 

obłędnego pośpiechu i strachu przed 

czemś, czego sobie sami nie zdają 

sprawy — strachu może przed wła- 

snym sumieniem, upostaciowanem w 

jakiejś zamachowej legendzie. 

A jednak mogłoby to wszystko 

wyglądać inaczej —i zwykle wygląda 

inaczej, gdzie zwierzchnik państwa 

obdarzony jest władzą rozwiązywania 

parlamentu i niezależny jest od fiuktów 

partyjnych. 

W dawnej Polsce przy obiorze Nie potrzeba tu króla dziedziczne: 

| każdorazowym nowego króla pewne go. Dostatecznie gdy prezydent po" 

stronnictwa czy całe stany, jak stan siada władzę chociażby taką, jak jest 

szlachecki wy muszały od swego królew- ' W Czechach i ws Francji. 

skiego kandydata, za cenę poparcia | To też tam zmiany gabinetów nie 

kandydatury jego na tron, Coraz to 54 tergowiskamni w śwzątyni życia na- 

rodowego i państwowego. 
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| nowe przewileje ograniczające, albo ; 

| władzę królewską,„albo inne stany, jak Tam, gdzie parlament obalając 

włościański I mieszczański, na rzecz j gabinet jest narażony na rozwiązanie, 

szlachty. Te wymuszania spisywano |tam, gdzie szef rządu może odwołać 

jw tak zw. „pacta conwenta” które | SIG do pmarodu, o ile w Sejmie dla 

| nie licząc się z podstawami ustrojowe- | SWych zamierzeń nie znajduje więk: 

mi państwa, z prawami obywatela i|szości — tam, „nie. «ma miejsca: na 

potrzebami państwa, spychały kraj w | małostkone targi o jakieś małe do- 

otchłań z której zaczął się dźwigać | reźne korzyści. Tam się rozwija wel 

jedynie obecnie, z odmętów wojny ka O Idee i o programy i pod grozą 

światowej. | rozwiązania izby zawsze dla tych czy 

Otóż ta zaszda wymuszania prze- innych poczynań większość sięznajdzie, 

trwała niewolę i odrodziła się w in: | To też kardynalnym warunkiem 

nej tróchą formie w Nowej Polsce. 

Nowoczesne' „pacta conwenta“ są Zmiana konstytucji w kierunku pod- 

zawierane nie przy elekcji nowego niesienia autorytetu i władzy jej re 

„króla, a przy targach partyjnych z o- ' prezententa, 

! kazji tworzenia nowego gabinetu z 

| każdorazowym kandydatem na prem- -—————————————-— 
5. 

jera czy z desygnowanym premjerem. bra o Glsejko 

Nie są one spisywane uroczyście i za- Choroby uszu, gardła | nosa 

przysiągane, nie są wieczyste, ale czę- | Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

sto sięgają daleko w gląb žycia na- | Przyjmuje od 5-10 rano. Litewskiej (W. 

rodowego i państwowego i są wy: 2 ng "i Szt NA m 
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Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

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

go. Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

| uzdrowienia życia państwowego jest | 
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| Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

| 20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) zł 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

2 byč przez administrację zmieniane dowolnie. 

Zgromadzenie Publiczne w Wilnie. 
Przemowy pos. Chomińskiego i Kościałkowskiego. 

Przy wypełnionej sali w Cyrku przy Ludwiszrskiej 4 odbyło się w nie- 

dzielę o godz. 1 ej. Zgromadzenie pubiiczne na którem posłowie Lud+ 

wik Cbomiński i Marjan Kościałkowski z Klubu Pracy zobrazowali ostatnie 

wypadki w czasie przesilenia rządowego. 

Pos. Cbomiński zanalizował położenie gospodarcze państwa, Oraz po* 

loienie polityczne na gruncie Sejmu I Kraju, oświetlając krytycznie sposób 

powstania, oraz skład osobowy nowego rządu wyrażając rezerwę Klubu 

Pracy w stosunku do niego. 

Pos. Kościałkowski zajął się specjalnie oświetleniem ostatniego poru- 

szenia umysłów w wojsku w związku z wystąpieniem Marszałka Piłsud- 

skiego na widownię, craz rozpaczliwą przeciw temu obronę prawicy przez 

wysuwanie generała Sikorskiego na stanowisko ministra wojny. 

Przy końcu przemówienia pos. Kościałkowskiego, zebranie urządziło 

samorzutną żywiołową manifestację na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu zgromadzenia oraz referatach 

posłów odkładamy z braku miejsca do następnego numeru. ; 

  

Dymisja rządu francuskiego. 
Szczegóły upadku gabinetu. 

PARYŻ. 22.11. — P.A.T. — Izba deputowanych przeszła do dyskusji 

nad artykułami 5 i 6, odnoszącemi się do sposobów konsolidacji różnych 

kstegoryj bonów krótkoterminowych pożyczki narodowej i skarbowych. 

Deputowany Bokanowski namiętnie krytykuje różne punkty rządowej 

doktryny finansowej, a w końcu swego przemówienia zaklina Painlevego, 

ażeby nie przymuszał izby do uchwalania konsolidacji bonów, gdyż to mo” 

głoby się fstalnie odbić wśród opinji bardzo szerokich kół posiadaczy 

tych bonów. 

Painleve w odpowiedzi na to oświadcza, że złoży władzę, o ile arty- 

kuł 5 miałby być odrzucony; premjer stawia wyraźnie kwestję zaufania. 

W głosowaniu art. 5 zostaje utrzymany 277 głosami przeciwko 249. 

Do upadku przyczynili się komuniści. 

PARYŻ. 22XI. (Pat). Na posiedzeniu popołudniowem izba deputowa- 

nych miała właśnie przystąpić do głosowania nad art. 5, gdy przewodni- 

czący izby Herriot odczytał w imieniu rządu dodatkowy paragraf, dodany 

przez rząd do tegoż art. 5. Okoliczność ta wywołała wśród deputowanych 

niesłychane podniecenie. 

Sprawozdawca generalny komisji finansowej zabrał głos, ażeby wyja: . 

śnić, iż ów dodatkowy paragraf wpłynął wprawdzie już przedtem, ale w ka- 

ždym razie zabrakło mu poprostu czasu do przedstawienia i zanalizowania 

tego paragrafu przed komisją. Sprawozdawca generalny bynajmniej nie na- 

lega, aby izba uchwaliła omawiany paragraf. 

Po kilku godzinach dyskusji, wobec uzupełnienia przez rząd art. 5 no- 

wym ustępem, odbyło się znowu głosowanie nad art. 5 ym projektu finan- 

sowego. Artykul ten został odrzucony 278 głosami przeciwko 275 głosom. 

Gabinet podał się do dymisji. 

Do upadku gabinetu przyczynili się komuniści, którzy przy pierwszem 

głosowaniu nad art. 5 powstrzymali się od głosowania, a przy drugiem 

głosowaniu głosowali przeciw. 

Prasa paryska o przesileniu rządowem. 

PARYŻ, 23.XI (Pat.). Dzienniki poranne nie wykazują żadnego Ździ- 

wienia z powodu upadku gabinetu Painlevego, kładąc przytem nacisk na 

konieczność szybkiego rozwiązania przesilenia. ! 

„Journal“ pisze: imię Brianda jest na wszystkich ustach. 

„L'Oeuvre” zaleca podjęcie usiłowań w kierunku wciągnięcia do rządu 

socjalistów, a na wypadek nieudania się tej próby, radzi radykałom utwo- 

rzyć inną większość pod przewodnictwem Brianda. 

Rozmowy prezydenta Doumergue. 

PARYŻ, 23.XI (Pat). Prezydent Doumergue prowadził w dalszym ciągu | 

rozmowy w związku z kryzysem przyjmując sereg osób ze świata politycznego. 

Malvy, opuszczając pałac Elizejski oświadczył, że ma wrażenie, iż Doumer- 

gue zdecydowany jest dziełać szybko. 

Cazals zaznaczył, że możliwy jest jedynie rząd lewicowy i opowiedział się 

za udziałem socjalistów w gabinecie, występując przeciwko idei rozwiązania 

parlamentu. 

Cheron zalecał utworzenie rządu jedności narodowej. 

Min. Briand tworzy gabinet. 

PARYŻ. 23 Х!. (Pat). Misję utworzenia gabinetu powierzył prezydent 

republiki Briandowi. 

Briand zapewnił prezydenta republiki, że uważa za swój obowiązek 

służyć mu całą pomocą, na jaką tylko może się zdobyć w celu rozwiąza* 

nia kryzysu I że wobec tego rozpocznie konferencje od naradzenia się ze 

swoimi przyjaciółmi politycznymi. 

—————
— 

NN 

Otwarcie sejmu kłajpedzkiego. 

KLAJPEDA, 23.XI, (Pat.). Dziś otworzył gubernator kłajpedzki Žilius 

pierwsze posiedzenie Sejmalisu Kłajpedzkiego mową ро litewsku, która 

następnie została przetłumaczoną na język niemiecki.   Prezydentem sejmu wybrany został prezydent Izby Handlowej Kraus 

z Kłajpedzkiej partji Ludowej, 
4



  

rządzenie, dotyczące wywozu nafty. 

jai miejsce, niż telegram o katastro- 
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Wiadomošci polityczne. 
Dnia 23 b. m. o g. | 

dee 11-ej rano p. Prezydent | 
u Pana Pre- Rzeczypospolitej przy: ! 
zydenta Rze- jął na audjencji pože- 
<zypospolit, Gnainej członków dy: 
misjonowanego rządu. 

W imieniu byłych ministrów prze- 
mówił b. prezes ministrów Włady- 
sław Grabski, któremu w krótkich 
słowach odpowiedział 
Rzeczypospolitej, dziękując wszystkim 
ministrom za dokonaną pracę (Pat) 
Generałowie Dnia 23 b. m. w 

| (Pat.) 

p. Prezydent | 

nicznych p. Skrzyński przyjął kolejno 
kierownika Ministerstwa Spraw Woj: 
skowych gen. Majewskiego, dowódcę 
O. K. w Poznaniu gen. Sosnkowskie- 
go i ministra-rezydenta przy Lidze 
Narodów p. Kajetana Morawskiego. 

Komuniści 
francuscy 
proponują 

„Humanite” donosi, 
że sekretarz partji ko- 

współdziała- unistycznej przesłał 
nie socjalis- socjalistom projekt u- 

tom. tworzenia prowizorycz 

Sosnkowski godzinach rannych pre- | "990 Jednego frontu. (Pat.) 
P. Premjera. 

minister spraw zagra- 
zes Rady Ministrów i! 

ннна 

    
— == 

Szanse nacjonalistów niemieckich 
w walce z umową locarneńską. 

BERLIN, 23.XI. (Pat). „Welt am Mitteg” donosi z kół parlamentarnych, | że zapowiedź niemiecko narodowych stronnictw prowadzenia wslki wszyst: | 
perlamentarnemi kiemi możliwemi środkami 

skim, ma mało szans powodzenia. 
Na wypadek, gdyby niemiecko-narodowi 

konstytucji wstrzymali na dwa miesiące ogłoszenie ustawy, 
Są uznać wniosek za nagły, poczem prezy: / 

ogłosić. Odmowa zaufania rządowi nie znejdzie - 

zgonie. S. Żeromskiego. 

stwa i Reichstąg zdecydowane 
dent Rzeszy może ustawę 
większości w parlamencie. 
р 

przeciwko traktatom locarnen- 

na podstawie artykułu 72 
to Rada Pań- 

  

O powiększenie sumy zaliczek Banku 
Francuskiego 

PARYZ, 23.X1 (Pat.) Na dziś popołudniu zwołano 
omówienia projektu powiększenia o 1500 
Banku Francuskiego dla państwa. 

dla państwa. 

miljonów franków sumy zaliczek 

RR ZZ ZZ ZZ 

Zerwanie rokowań z Abd-el-Krimem. į 
LONDYN, 23.XI (Pat.) „Daily Mail“ 

prowadzone na froncie Larache-Elksar zostały 
pokojowa z Abd-el-Krimem 
ostatecznie zerwane. 

donosi z Tangeru, że rokowania 

Da asza l 
Przegląd prasy. 

Szkodliwy system klucza party jnego przy tworzeniu rządu. — Rząd jesieni — rząd listopada. — Czy rząd podoła zadaniom - 
chwili? 

Prasa stołeczna w dalszym ciągu , 
omawia sprawę utworzenia nowego 
rządu. 

Niedzielny „Kurjer Poranny" pięta 
nuje system klucza partyjnego przy { 
tworzeniu rządów. | 

Poza nawiasem pedziału pozostały 
po lewicy kluby Związku Chłopskiego 
(grupa posłów Pluty i Bryla) oraz klub 

-. Pracy (grupa posłów Bartla 1 Thugut- 
ta), po prawicy klub Chrześcijańske- 
Narodowy (grupa posła Dubanowicza, 
tak zwana Dubadecja). Wyłączenie Du- ! 
badecji tłómaczy się dość jasno awan- | 
turą tego klubu w związku z aforą | 
generała Sikorskiego, którego utrzy- | 
manie inne stronnictwa — zgodne z| 
miarodajnemi czynnikami — uznały za 
niemożliwe. Wyłączenie  centrowego 
strennictwa Ludowego i nadewszystko i 
wyłączenie Klubu Pracy nie tłómaczy i 
się niczem innem, po za kaprysem ; 
zblokowanych stronnictw. Klub Pracy 
rozporządza kilkoma pierwszorzędnymi 
siłami politycznemi | fachowemi' przę- 
wyźszającemi kwalifikacją wielu х о- 
becnych ministrów. Pominięcie tych sił 
przy „gabinecie powszechnej koalicji— ' 

      

Listy paryskie, 
Paryż, w listopadzie r. 1925. 

Nasza „popularnošė“, — Za- 
"biegi czeskie. — Nietolerancja 
polska. — Jednostki. 

1. 

Miesiąc upływz, jak przybyłem 
do Paryża, 

Nieregularnie, wsrawdzie, ale nie- 
mal codzień przeglądam tutejsze 
dzienniki. Trzy razy zaledwie spotka- 
łem w nich wzmianki o Polsce.' Raz, 
że się rozbił pociąg między Dyne- 
burgiem i... Kownem. Drugi raz, że 
władze polskie wydały nowe rozpo- 

raz — że p. Grebski upadł. 
wypadek nie więcej za- 

Trzeci. 
Ten ostatni 

fie kolejowej, 
Jeżeli ktoś w kraju wyobraża so-   bie, że jesteśmy tu popularni, to, nie- 

stety, bardzo się myli. Nawet ceduły 
giełdowe częściej notują kurs waluty 
rumuńskiej, czeskiej, bz! łotewskiej, 

| niż złotego. į 
Wspomniałem walutę czeską. 

Otóż nie można się wcale dziwić, że! 
| „stolica Świata" o Czechach wie i' 

- pamięta. Skutek to starań i zabie-, 
gów ustawicznych. Odwiedziłern przed į 
paru dniami pewnego dziennikarza 
paryskiego, u którego odbywało się | 
koleżeńskie przyjęcie pożegnalne. | 
Nazajutrz miał wyjechać do Pragi. 
Okazuje się, że przy sposobności 

_ nowych wyborów, władze czeskie га- 
- prosiły przedstawicieli prasy zagrani- 

cznej. Otrzymali oni bezpłatny prze- 
jazd pierwszą klasą tam i z powro- 

_ tem, oraz całkowite utrzymanie w 
czasie wycieczki, Można sobie wy» ' 

  

„Polskę, 

jest najlepszą ilustracją tego absurdu” | 
jakim jest tworzenie rządu według 
„kluczów partyjnych". 

Złośliwy dowcip sejmowy .twi:rdzi, 
że gabinety „klucza partyjnego z ko- 
nieczności wymagają dłuższego okresu 
czasu na chaotyczne i rozpaczliwe 
przesilenia, bo trzeba wprowadzić opi- 
nję w stan takiego wyczerpania, aby 
każda lista gabinetu wydawała się już 
zbawieniami: to, co pierwszego dnia 
wydawałoby się rzeczą rażątą wszyste 
kich, po siedmiu dniach witane jest 
Już przez wszystkiez niemal z entuzjaz- 
mem. 
Siusznie taż pisze „Ziemia Lu: 

belska” o nowym rządzie: 
Mamy wreszeie rząd. Ten, czy inny 

jeat jednak lepszy niż to bezkrólewie, 
niź to bezhołowie, niż ta Sikorszczyz- 
na, które panewały przez cały ubiegły 
tydzień w Polsce. 

Nie wróżymy rządowi temu długiego 
Życia. Nie wierzymy, aby program go- 
spodarczy, opracowany przeż P. P. $, 
* przyjęty przez stronnictwa rządowe, 
mógł być zrealizowanym, skoro naro- 
dowa demokracja ma urzeezy wistniać postulaty tego programu, 

obrazić, ile potem sypnie się artyku- 
łów i z jaką sympatją będą ich auto- 
rowie wspominali ojczyznę p. Masa- 
ryka. Jest to tylko jeden ze Sposo- 
bów czeskiego Przypomiaania się 
światu. 

Czy w Polsce komukolwiek do 
głowy coś podobnego przychodzi? 

Gdy przed 20-u lety miieszkałem 
w Paryżu, irytowały mnie często wła- 
dze tutejsze, które ignorowały naro- 
dowość polską i stale zapisywały nas, 
jako Rosjan,Niemców lub Austrjaków, 
Ale za to mieliśmy wtedy sympatję 
opinji publicznej. Zarówno lewica, jak 
prawice, okazywała nam w stosun- 
kach prywatnych współczucie i życzli- 
wość. 

Dziś jest naodarėt, Oficjalnie je- 
stešmy aljantami, urzędowo bardzo 
honorowanymi. Społeczeństwo jednak | 
nie okazuje Polsce i Polakom prawie | 
żadnego zainteresowania. Jeżeli gdzie 
pozostały ślady dawnych sympatji, to 
jeszcze poniekąd śród kół reakcyje 
nych: nacjonalistów i klerykałów. Wy- 
starcza jednak sprawdzić poczytność 
pism poszczególnych kierunków i 
przyjrzeć się wynikom przeróżnych 
wyborów, by nie mieć żadnej wątpli- 
wości, że jest to siła topniejąca. Kto 
chce mieć stanowisko — to zaś zde- 
bywa się tutaj popularnością śród 
mas — musi być radykałem spole- 
cznym, lub bodaj go udawać. Dia- 
tego też wiele stronnictw bardzo 
letnich występuje pod szyldami roz- 
maitych odłamów socjalizmu. Jest 
faktem wielce znamiennym, że w 
delegacji, która niedawno odwiedziła 

na kilkunastu jej członków, 
było zaledwie dwuch konserwaty- 
stów. 

Nasze władze dotąd zupełnie te- 
go nie uwzględniały i nie czyniły 
nic, by przeciwdziałać wyrabianiu się 

RJ B R WZTÓLEBONEŚ 

A dalej czytamy: 
Nowy rząd, jest rządem jesieni, rzą- 

dem listopada, powstałym w miesiącu, 
jak sama nazwa wskazuje, opodenia 
liści z drzew. 
Obawiamy się, że pierwszy lepszy 

surowy podmuch zimy obalt ten rząd, 
tę koalicję, złożoną z krwawego pana 
Kiernika, moralnego sprawcę tragicz- 
nych wypadków listopadowych w roku 
1923 w Krakowie i w Borysławiu, za- 

kochanym przez masy posłem Mora 
czewskim, którego wyborcy sąsiadują z 
Borysławiem. 

A kiedy upadnie ten rząd jesieni, 
rząd listopada, konieganość istatenia 

warunki powstania rządu, które po- 

do wiosny Polski, do Jej duchowego 
odrodzenia. ь 

„Dziennik Poznański*, organ zie- 
mian wielkopolskich na swój sposób 
określa stanowisko swe wobec rządu. 

Obawiamy się bowiem, że plęć sprze- 
cznych ideologij politycznych, jakie 
dzielą Narodową Demokrację od PPS. 
a Ch. D. od N. P. R, nie są długo- 

  
nej. Mamy poważne obawy, by ten ga- 
binet, miast gabinetu koncentracji na- 

* rodowej 1 wytęžonej wspėlnej energji 
i stronnictw w dziele ratowania państ. 

| wa, nie stał się gabinetem bazsiiności, 
w którym najlepsze dążenia i patrjo- 
tyczne zamiary w zetknięciu z doktry- 
ną socjalistyczną t demsgogją chłop- 

"Po 

1 WARSZAWA. 23.XI. (Pat). Dziś 
„dnia 23 listopada o godz. 1 szej po- 
południu odbył się uroczyście po 
grzeb św. p, Stefana Żeromskiego. 

Już na długo przed godziną 1 szą, 
'na którą wyznaczone było rozpoczę- 
cie uroczystości pogrzebowych  za- 
Częły się gromadzić ma placu Zam- 
kowym i wzdłuż ulic, któremi miał 
przechodzić kondukt delegacje mło- 

„dzieży szkolnej, organizacje i stowa-! 
,rzyszenia oraz tłumy publiczności. 
{ — М dziedzińcu zamkowym ocze- 
kiwali na kondukt przedstawiciele 
Sejmu i Senatu z marszałkami na 
czele, generalicjs, korpus dyploma- 
tyczny i delegacje. 

Punktualnie o godz. 1-szej człon- 
,kowie Klubu Literackiego wnieśli na 

| dziedziniec zamkowy trumnę ze zwło- 
j kami św. P. Żeromskiago. 
| Za trumną postępowała rodzina 
loraz p. Prezydent Rzeczypospolitej, 
Kompanja przyboczną p. Prezydenta 

| sprezentowała broń. Trumnę przykry: 
jtą sztandarem o barwach narodo- 
$wych ustawiono na katafalku. Mini- 
ster Oświaty Stanisław Grabski wstą- 

pił na mównicę obitą kirem i wśród 
skupienia i ciszy wygłosił żałobną 
przemowę. 

Następnie złożono trumnę na ke- 
rawan i kondukt ruszył przy dźwię- 
kach marsza żałobnego. Na czele po- 
chodu jechał _ oddział policji 
konnej za nim kroczyła kompanja 
honorowz, szwadron szwoleżerów, ba- 
terja artylerji konnej, kilkadziesiąt 
delegacji stowarzyszeń literackich i 
dziennikarskich, oddziałów wojsko: 
wych, organizacji społecznych i t. d. 

šladającego wspólnie z szanownym 1- 

państwa, dobre duchy” Polski stworzą | 

wiedzie mas, może przez trudy i mękę, i 

trwałą płatformą koalicji parlamentar- | 

R I 

į ską, zniwelują się do tego stopnia, iż 
rydwan naszej polityki utknie na roz- 
stajach orjentacji i metod politycznych 
plłęciu stronnictw, nie dając w rezulta- 
cie tego, czego dziś państwo się do- 
maga: szybkiej i radykalnej naprawy 
gospodarczej państwa. 

„Nowa Reforma“ po dokładnem 
zanalizowaniu programów stronnictw, i 

jmających swych przedstawicieli w 
rządzie, dochodzi do następującego 
wniosku: 

] O programie rządu trudno mówić 
nie tylko nam, stojącym tak daleko od 
spraw i ludzi, lecz także | jemu 84- 
memu. Co ten rząd ma zrebić, wiado- 
mo wszystkim. Rzecz w tam, co zrobi? 
Co do środków zaś, sposobów i metod 
rząd z pewnością nie jest jeszcze zer- 
jentowany. Najlepszą teź wyświadczy 

į się młodemu rządowi przysługę, jeżeli 
! się go nie będzie obciąaźało zbyt da- 

leko sięgającemi nadziejami. 

i MACZRŁORE ARCZI WOGGAŻAK PAY MZOREOW TOZOWOZTP WLRZCDZOREWZCY ! 

j TEATR POLSKI 
! (gmack „Lutnia“. 
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Dziš po raz 4-ty 

„DOLLY“ 
i operetka Hirscha. 

Początek o g. 8-ej m. 15 wiecz. 

ARENA, MB ui 

  

| Uroczystości pogrzebowe 
i w Warszawie. parlament w celu | 

następnie duchowieństwo. (Syndykat 
dziennikarzy w Wilnie oraz związek 
zawodowy Literatów Polskich w. Wil- 
k reprezentowal prezes K. Bukow- 
ski). 

Za karawanem postępowała ro- 
dzina, p. Prezydent Rzeczypospolitej, 
marszałkowie Sejmu i Senatu w Oto- 
czeniu posłów i senatorów, prezes 
Rady Ministrów Skrzyński z członka* 
mi rządu i korpus dyplomatyczny. 

Na ulicach, któremi posuwał się 
kondukt szkoły wyższe, średnie i 
powszechne tworzyły szpaler. Latar- 
nie owinięte krepą płonęły. Samolo- 
ty Ligi Obrony Powietrznej Państwa 
krążyły nad konduktem, rozrzucając 
ulotki z hołdem dla św. p. Żerom- 
skiego. Domy były udekorowane. Na 

|karawanie spoczęły wieńce od Pana 
| Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej. 
Na ulicach stały tłumy publiczności. 

Nad grobem przemawiał pierwszy 
ksiądz superintendent Semadeni, któ» 
ry podkreślił miłość Ojczyzny, prze- 
pajającą dzieła św. p. Żeromskiego, 
szczytną pracę zmarłego od zarania 
młodości, aż do ostetniej chwili ży: 
wota oraz chrystjanizm, który cecho- 
wał twórczość zgasłego pisarza. 

Wierzymy—kończył ksiądz super- 
intendent Semadeni — że prace | 
wszystkie trudy zgasłego szermierza 
za świętą sprawę, przyniosą owoc 
dobry i obfity i będą posiewem lep- 
szej i coraz doskonalszej przzszłości 
Ojczyzny. Następnie przemawiał p. 
Sieroszewski (przemówienie to poda- 
jemy osobno), poczem trumnę ze 
zwłokami opuszczono do grobowca.   
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2 estrady koncertowej. 
Wilno naprawdę zaczyna popierać 

muzykę! I to poważnąl W jednym 
dniu, 22 listopada odbyły się 3 kon= 
certy i kilka audycyj prywatnych, —a 
wszędzie była dobra frekwencjal Po 
południu mieliśmy prześliczny „pora- 
nek kameralny”. Kwartet im. S. Mo- 
niuszki rozpoczął cykl koncertów. 
Starzy to nasi znajomi: Pani Wanda 
Ledochowska i p. p. St. Ballsztejn, 
M. Salnicki, Fr. Tchórz i p. Szyrmo- 
Kulicka (fortepjan). 

Wykonano: Kwart. Hsydna op. 76 
Ne 5 I Trio C—moll op. 1 Ne 3 Bst- 
howena. Podstawą wartości kwartetu 
smyczkowego — jest czystość into- 
nacji I poczucie stylu. Nasi szanowni 
kwarteciści — pod tym względem 
byli bez zarzutu. Pewien zaś chłód 
w interpretacji tłumaczę właśnie tą 
trochę przesadną obawą  zatracenia 
stylu i spokoju. W Trio witamy pa- 
nią Sz. Kulicką jako świetną jed- 
nostkę zespołu — umiejącą subtelnie 
dostosowywać się do instrumentów 
smyczkowych. Organizator kwartetu 
i protektor p. Ledóchowski —zasłuży 
na wdzięczną pamięć melomanów. 
wileńskich i młodzieży, która licznie 
pośpieszyła na ucztę artystyczną. 

Wieczorem — w sali gimnazjum 
| Lelewela — odbył się koncert, po- 
święcony twórczości M. Karłowicza. 
Słowo wstępne wygłosił dr. Zapaśnik 
—w formie krótkiej impresji—wyka- 
zując znaczenie twórczości Karłowi: 
cza w panteonie muzycznym Polski. 
Pan Derwies odśpiewał 6 pieśni — z 
poczuciem stylu Karłowicza — w za- 
sudniczych rysach, nie oddając jed- 
nak tych specyficznych odcieni, któ. 

  

  | re charakteryzują tragizm Karłowicza. 
| Pięknie deklsmowała pani Chmie- 
lewska i również z powodzeniem od- 
dała melodeklamację: „Na Anioł Pań- 
ski”, wdzięczna, młodziutka „Redu- 
cianka” pani St. Zbyszewska. Pani 
Hendrychówna... ta rozumie Karło- 
wiczal Zwłaszcza jego liryzmi Owację 
prawdziwą zgotowano p. A. Zarzyc- 
kiej za wykonanie „Romansy* i „Fi- 

„nale* konę. skrzypcowego. Jest to 
| obiecująca violinistka, Celuje poczu- 
ciem rytmu. Ma ładny ton. P. Sze- 
ligowski—con amore — wykonał ilu- 

jstrację muzyczną do „Anioła P.* — 
, Słyszeliśmy potem na audycji u prof, 
„S. Wladyczko śpiew panny Karaffy- 
,Korbuttówny, uczennicy Augusto Co- 
į relli w Kons. Petersb. i Banjamino 
| Corelli w Neapolu. Słyszałem ją kie- 
dyś niedysponowaną. Obecnie do- 
piero mogę określić jej walory. Ar- 
tystka ma głos z typu mezžo-caratte- 
ro, o rozległej skali, bardzo dźwięcz- 
ny  koloraturą daleko zaawanso- 
wana. Wykonanie celuje myzykalno- 
ścią (art. sama sobie akompanjuje 
trudne partje) i wykwintem, oraz ty- 
powo włoską szkołą. 

l czyż nie miał na tem miejscu 
słuszności prof. Ludwig, który wciąż ь 
twierdził, że powoli i z sił wileńskich : 
można stworzyć operę. : 

Antoni Miller. 
niai oi 

Popierajcie L. O. P. P. 
P——— ь 

w opinji francuskiej przekonania, že 
Polska jest opoką wstecznictwa i 
szlschetczyzny, a sojusz z nią c'est 
un lourd fardeau, który dźwigać trze- 
ba, dopóki nie będzie można poro- 
zumieć się z demokratyczną Rosją. 

‚ © takim sojuszniku najchętniej mil- 
czy się i zapomina — zwłaszcza, że 
któż nas względnie najczęściej we“ 
, Francji reklamuje?.. „Maiejszości na: 
jrodowe”. Te starają się, by żadne 
głupstwo polskiego nacjonalizmu nie 

| minęło bez echa. 
| „Najłatwiej przychodzi to żydom, 
| którzy mają tu stosunki wyrobione i 
wielostronne, 

Ponieważ we Francji mało kogo 
obchodzi, jakiego jest kto wyznania 

w żadnych dokumentach urzędo- 
wych ono nie figuruje. więc niepo- 
dobna zorjentować się, ilu bardzo 
dziś wpływowych francuzów jest — 
żydami, Naraża to niersz naszych 
działaczów, usposobionych antysemic* 
ko, na iatalne lapsusy. Zwłaszcza, że 

, Żydi francuscy rozsypani są po wszy- 
stkich stronnictwach i nie brak ich 

, nawet śród krańcowych nacjonalistów, 
Oto np. podporą reakcji jest Żyd 

Rene Benjamin. Żydem jest p. Igna- 
ce, minister wojny w gabinecie p. 
Clemencean. Żydem b. minister skar- 
bu Klotz. Żydem — prawa ręka Her- 
riota, p. Israel. Tak samo w dzieni- 
karstwie, literaturze, nauce. Pp. Breal, 
profesor literatury francuskiej, Gustaw 
Kahn, głośny poeta, Porto-Riche, ko- 
medjopisarz, Loth, wpływowy  publi- 
cysta — 1 & 4., i t. d„ a już nie 

, wspominam finansjery. 
! Wszyscy ci ludzie, o ile w stosun- 
ku do spraw wewnętrznych Francji 

| hołdują poglądom krańcowo sprzecz- 
į ym i nie godzą się ze sobą, o tyle 
į Momeatalnie pr iich potrafi 
wieść o prześladowaniu żydowstwa 
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a. 

gdzieś zagranicą. Przez nich to echa 
niezadowolenia już nietylko polskich 
Żydów, ale całej naszej „szesnastki” 
aepopularyzują rządy polskie w opinji 
francuskiej, a każdy akt endeckiej 
nietolerancji, każda małostkowa do- 
kuczliwość wyrasta tu na jakiś gwałt! 
czarnosecinny. 

Przez ten krótki czas, co tu bawię, 
będąc zaledwie kilka razy w domach 
francuskich, dwa razy byłem  świad- 

„klem napaści na Polskę z racji... nu- 
j merus clauus. W jednymz tych wy- 
,padków opowiadano sobie o zarzą: 
, dzeniu rektoratu lwowskiego, który, 
| mając miejsca w uniwersytecie, nie 
, przyjął kandydatów — Żydów, bo był: 
by przekroczony procent. Opowiadali 
|to z drwinami lub oburzeniem lewi- 
<owcy, a prawicowcy.. Cóż?... nie 
chcieli dać wiary, 

W ten tylko sposób bronią nas... 
przyjaciele, 

Nie mogę wprost zrozumieć, dla- 
czego paryscy korespondenci pism 
polskich o tych rzeczach tak „mało 
piszą: dlaczego nie uświadamiają na- 
szej opinji publicznej, ile szkody wy- 
rządza państwu wewnętrzna polityka 

, eadecka. Byłoby to zrozumiałe, gdy: 
, byśmy nie byli wrażliwi na sądy świa- 
(ta. Ple przecież tak nie jest. Chcemy, 
żeby Polskę chwalono, żeby o niej 
dużo i jeknajprzyjaźaiej mówiono, pi- 

,sano; zwłaszcza żeby ją uważano za 
państwo postępowe, demokratyczne 
1 — toleranckie, Tradycyjnie toleranc- 
kiel A tu tymczasem rośnie wręcz 
przeciwna „sława”, Ten sam francuz, 
który w ujarzmianiu Marokka widzi 
sprawę słuszną i zgoła nie dostrzega 
jej sprawy antyhumanitarnej, antyde: 
mokratycznej, ten sam francuz, któ: 
ry szeroko otworzyłby oczy, gdyby 
który „rodak" zażądał szkoły žargo: 
nowej — bal celtyckiej w Bretanji 

( į 
WAR MY >! 

lub włoskiej na południu — ten sam 
francuz patrzy z wyraźnem niezado- 
woleniern i niepokojem na wszelkie 
przejawy nacjonajizmu polskiego, a 
protesty naszych mniejszości podko- 
pują jego wiarę w siły wschodniej 
aljantki, WA 

$Bardzo się mylą nasi działacze 
„narodowi”, jeśli sądzą, że nadska- 
kiwaniem „zachodnim demokracjom” 
i posłuszeństwem w polityce ze- 
wnętrznej wyjedna się dyspensę na 
gospodarowanie wewnątrz kraju w 
duchu: „Polska dla Polaków”. O. ile 
sądzić można z rozmów, jeden tylko 
Polak zrobił w Paryżu wrażenie i 
zaimponował. To Piłsudski, Mówi się 
o nim z respektem, jako o kimś, co 
mógł się zdobyć włąśnie na niepo: 
słuszeństwo, na samodzielność; mógł 
budzić niepokój, ale i zrozumienie 
podstawy swych czynów. 

Pozatem z sympatją wspominają 
jparyżanie p. Skrzyńskiego. „To czło- 
wiek zupełnie zachodni" —mówią. 

Co się tyczy p. Chłapowskiego — 
naszego ambasadora—to wszyscy mu 
przyznają, że jest bardzo zacny, bar- 
dzo correct, ale—nic więcej. Z ducha 
prawicowiac, chcąc być, za rządów 
lewicy, bezpartyjaym — jest równo: 
cześnie bezczynnym. /P. Chłapowski. 
byłby zupełnie na miejscu, gdyby 
Fraacją rządziło stronnictwo konser- 
watywne, a i to konserwatywne po 
polsku. Bo pamiętajmy, że: konser- 
watyzm francuski tak się ma do pol- 
skiego, jak „L'Action Francaise” do 
„Kurjera Warszawskiego”, Przejrzyjcie 
po kllka numerów jednego i drugie- 
go pisma, a sami poznacie różnicę. 

Benedykt Hertz. 
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wesołych opowieści. 

lwy _„„łakomycjenma” 
(Korespondencja własna). 

Moskwa, w listopadzie 1925 r. 

Po zgonie Frunzego w ciągu pa- 

ru dni główną kwestją było, kto zo- 

stanie komisarzem zrmiji i floty t. j. 

według urzędowej terminologii „nar 

komwojenmorem*. Początkowo więk- 

szość opinii sądziła, že ta wysoka 

godność spadnie na barki zastępcy 

Frunzego, p. Unszlichta. Byli i tacy, 

którzy przypuszczali, że Trocki nagle 

„wyzdrowieje* i wróci do swojego 

komisarjatu. 

Tymczasem wypłynął człowiek zu- 

pełnie niespodziewany — Р. Woro 

sziłow. Dzleje tego obecnie wysokie- 

go dostojnika godne są dłuższej opo- 

wieści. 

A więc p. Worosziłow był w 1905 r. 

robotnikiem w fabryce budowy ра- 

rowozów  Hartmana w Lugarisku, 

wstąpił wówczas do partji S. D. i 

wraz z zecerem Hurwiczem dostał 

się do więzienia, a później na ze- 

słanie Tam poznał się ze studentką 

medycyny Katarzyną Dawidówną, ze- 

słaną również przez władze admini- 

stracyjne. Worosziłow ujęty wdzię- 

kiem panny Katarzyny, został jedno- 

cześnie jej uczniem, nauczył się wie- 

le, wyrobił się na dobrego mówcę 

partyjnego, który potrafił cytować 

Marksa i Engelsa całemi stronicami. 

W marcu 1917 r. po zwycięstwie 

rewolucji państwo Worosziłow zjawili 
się ze zdrowym chłopakiem w Łu- 

gańsku. Oboje znaleźli się w szere- 

gach partji bolszewickiej, a wskutek 

stage'u zesłania zyskali wpływ i zna- 

czenie wśród robotników ługańskich. 

Kiedy przyszły wybory do władz so- 

wieckich, Worosziłow trafił do W. C. 

L Ka. 
Organizator czerwonej armji Tro- 

cki, który umiał formułować hasła i 

wyszukiwać ludzi, rzucił w czasie 

wojny domowej hasło: „proletarjusze 

na koń", a p. Worosziłowa zamiano- 

wał kierownikiem pierwszej armji 

konnej, która była pod naczelnem 

dowództwem Budiennego. 

Worosziłow bardzo szybko stał 

się najbliższym przyjacielem atama- 

na i faktycznym kierownikiem życia 

50.000-cznej podówczas czerwonej 

konnicy. 
Do tego zbliżenia wodzów przy- 

czyniła się w znacznym stopniu pani 

Katarzyna, która w chwili nominacji 

Worosziłowa z rewolucyjnej medycz* 

ki stała się bardzo miłą i elegancko 

ubraną damą burżuazyjną. Pani Ka- 

tarzyna pozostała jednak w stosunku 

do wszystkiego, co wykracza poza 
jej dom, gorącą komunistką. 

Solidna bona przy chłopcu, wy- 
kwintna kuchnia z kucharzem z „da* 
wnych domów”, dwie krawcowe sta- 

le w domu, przyczem te ostatnie 

pracowały i dla pani Katarzyny i dla 

„koraczki” p. Budiennej — oto trein 
domu pani Worosziłowowej. 

W głównej kwaterze państwo Bu* 
dzienni i Worosziłowowie mieszkali 

razem w zarekwirowanym pałacyku 

adwokata Mikłaszewskiego. Tam pani 
Katarzyna cywilizowała rodzinę ko- 
zaka Siemiona — wodza czerwonej 

konnicy. ‚ 
Sam p. Worošzilow w tym okre- 

sie nabral tuszy i powagi I, kledy na 
jednym z mityngów, zetknął się z 

„towarzyszem Krawczenko” z fabryki 
Hartmana, były serdeczny przyjaciel 

oniemiał i zdołał tylko po chwili za- 

      

wołać: O... Worosziłow... generał... 
co tu gadaćl 

Obok szła pani Katarzyna w ka- | 
rakułach, otoczona rojem adjutantów, 
niedawno jeszcze oficerów najlepszych 
pułków carskich. 

W czasie powstania w Kronszta- 
dzie Worosziłow znowu wyróżnił się: 
posłano go na uśmierzenie buntu i, 
podobno, szedł tam do ataku wraz 
z czerwonemi kursantami i zwy- 

ciężył. ; 
Wraz z Budiennym i p. Woroszi- 

łow został przeniesiony do Rostowa 
n. D. na stanowisko dowódcy okrę- 
gu północno kaukaskiego, a następ- 
nie na dowódzcę okręgu moskiew- 
skiego. 

akie są dzieje nowego wodza 
czerwonej armji. 

A. Z. 

| nia: 
"W Nr 322, z dnia 23 listopada, 

WARSZAWA. 23.XI. (Pat). Mowa 

Nie miał złota, nie ubiegał się o 

a gdy powiedział — burza wzruszenia 

Rządził i targał naszemi sercami, 

Jego dusz», było Jego serce, był żal 

żal utraconych możliwości spokoju, 

cierpienie... 

Niepewne jutro, 
sąg naszej Ojczyzny, lęk, czy nie pod 

pienia — czyż nie czujemy w sobie 

rodacy. 

tej Polski, której hasłem jest „Naród 

jacielu. 

Wilno ku czci 
Nabożeństwo w kośc. Ewan- 

gelicko Reformowanym. 

Dzisiaj 24XI z powodu śmierci 

$. p. Stefana Żeromskiego odbędzie | 
się żałobne nabożeństwo o godz. 6, 
wieczorem. 

Akademja żałobna ku czci 
ś. p. Stefana Żeromskiego. 
W piątek, 27 b. m. o godz. 7 m. 30 

wieczorem odbędzie się w Sali Śnia- 
deckich U. 5. B. staraniem Uniwer- 
sytetu, Związku zawodowego Litera- 
tów Polskich i zespołu „Reduty” — 
uroczysta akademja ku czci wielkiego 
pisarza, na której przemawiać będa: 

J. M. Rektor Marjan Zdziechowski, 
prof. Kazimierz Kolbuszewski, dele- 
gaci Związku Literatów — p.p. Ta- 
deusz Łopalewski i Mieczysław Lima- 
nowski, poczem nastąpią recytacje z 
dzieł zmarłego pisarza w wykonaniu 

zespołu „Reduty”. 
Dochód przeznacza się na fun- 

dusz im. Żeromskiego. 
Bilety zamawiać można wcześniej 

w Księgarni Stowarzyszenia Nauczy- 

cielstwa Polskiego i w księgarni 

jednak, gdy mówił, cały naród w cichem skupien 

pę sumień jedynie dźwiękiem, jedynie wyrazem, 

szczęścia, 

Czyż to nie jest udziałem naszym, 
wieczne wichry złowrogłe, uderzające o wzniosły po- 

Umilkł. Le:z głos Jego ostrzegawczy im 

narodu. Państwo obrzuciło Go swoją purpurą, 

ich wybrańców; pisarze-koledzy ponieśli Go na barkach swoich, 

świadczyć, że ta sił», której on był wyrazicielem, 

że | okowy, jest podstawą naszej wiary w potęgę, istnienie i rozwój Polski, ; 

Śpij spokojnie szermierzu tego 

КО КО E K w l 

Wacław Sieroszewski nad mogiią 
Żeromskiego. 

p. Wacława Sieroszewskiego, wyglo- 

szona na cmentarzu przy złożeniu zwłok ś. p. Stefana Żeromskiego: 
nie rozkazywał nikomu, 
iu słuchał słów Jego, 
my, 

śpiącą, przebijał skoru- 
ale w tym wyrazie była 

przetrawionych sam na sam zmagań, 
trwożna obawa o przyszłe 

zaszczyty, 

ogarniała tłu 
budził myśl 

całej Polski? 

toczą złe siły wewnętrznej mocy sku- 

tego my wszyscy, nieodrodni Jego 

iłosny, żyć będzie w pamięci 
społeczeństwo wysłało swo- 

aby za- 

siła potężniejsza nad orę- 

dla ludzkości”. | 

hasła, Stefanie Żeromski, mój przy- 

Żeromskiego. 
Depesza Koła Polonistów 

u. Ss. B. 

Koło Polonistów U. S. B. przesła: 

|ło na ręce wdowy po wielkim pisarzu 

następującą depeszę; 
„Członkowie Koła Polonistów U. 

\ 5. В, zgromadzeni na Walnem Ze- 
braniu w dniu 22,XI.25 r., głęboko 

'dotknięci wieścią o zgonie genjalne- 
go pisarza i wielkiego obywatela, 
przesyłają wyrazy czci i żalu wobec 
tej niepowetowanej dla narodu i dla 
ojczystego piśmiennictwa straty”. 

Ponadto Koło zamierza, jedno ze 
swych najbliższych zebrań naukowych 
poświęcić omówieniu szeregu za* 
gadnień, związanych z twórczością 
zmarłego autora „Popiołów”. 

Żałoba u akademików Ч. 5. В. 

Wileński Komitet Akademicki pro- 
si nas o umieszczenie następującego 
wezwania do ogółu akademików: 

„Z powodu Śmierci genjalnego 
pisarza polskiego i Wielkiego Oby- 
watela Rzeczypospolitej — Stefana 
Żeromskiego, Wileński Komitet Aka-   Józefa Zawadzkiego. 

Wystawa w Bibijotece Pubi. 
i Uniwersyteckiej. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersy- 

tecka urządziła wystawę. ku uczcze- 
niu pamięci Śtefana Żeromskiego. 
W Czytelni Publicznej u samego 

wstępu są zebrane w trzech gablo- 

tach wizerunki zmarłego pisarza, au- 

tografy, piękne wydawnictwa ilustro- 

wane oraz przeważnie pierwodruki 

jego poszczególnych dzieł oraz zbio: 

rowego wydania pism. Eksponaty po- 

chodzą ze zbiorów własnych bibljo- 

teki jako też ze zbiorów bibljoteki 

im. Wróblewskich i p. p. Lenarta i 

Brensztejna. 

„Reduta“ ku czci Żeromskiego. 
W czwartek, dnia 26 b. m. zespół 

„Reduty” odegra w Sali Miejskiej 

dzieło Żeromskiego p.t. „Uciekła mi 

przepióreczka” z p. Juljuszem Oster- 
wą w roli głównej. 

Słowo wstępne wygłosi p. Witold 

Hulewicz. й 
Bilety zamawiač možna w Księ- 

garni Stowarzyszenia Nauczycielstwa 

Polskiego. 
  

Wczoraj odbyła się w K. O. W. 

konferencja prasowa, zwołana przez 

p. gen. Pożerskiego Dowódcę Obozu 

Warownego — w celu wyjaśnienia 

prasie, jak K.O.W. zareagowało na 
wystąpienia pp. oficerów garnizonu 

wileńskiego w związku z prowoka- 

cyjnym artykułem p. J. Obsta, za- 

mieszczonym w „Dzienniku Wileń: 

skim“. 
Na wstępie zaznaczył p. gen. 

Pożerski, że zwołał konferencję na 

mocy piśmiennego polecenia p. gen. 
į Berbeckiego, Dowódcy O.K. Grodno. 

1. Z listu tego warto przytoczyć pa* 

rę wyjątków, charakteryzujących do- 

bitnie stosunek armji do b. Wodza 
Naczelnego. 

„Polecam p. Gienerałowi zwołać 

natychmiast konferencję prasy | 
otwarcie wyjaśnić, że oburzenie korpu- 

su oficerskiego względem tych panów, 

którzy pozwalają sobie wbrew uchwa- 

łom Sejmu o zasługach pana Mar- 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Protimy uprzejmie o umieszcze- 
nie na łamach Pańskiego poczytne- 
go pisma następującego oświndcze-   
  

demicki ogłasza żałobę akademicką 
na przeciąg 3 dni (t. j. od dnia po: 
grzebu 23 do 26 b. m.) zawieszając 
wszystkie zabawy akademicki, oraz 
prosząc ogół akademików o powstrzy- 
manie się od udziału w zabawach 

poza akademickich. й 
Śmierć Wielkiego Przyjaciela mło 

dzieży polskiej, jednego z najmłod- 
szych duchem pisarzy naszych po: 
winna jak najboleśniejszem echem 
odezwać się w sercach młodzieży 
polskiej a przedewszystkiem młodzie- 
ży akademickiej”. 

Z przykrością stwierdzamy że jak 
dotychczas to tylko niestety „powin- 
na*, bo trzydniowa „urzędowa” ża- 
łoba (od dnia pogrzebu) z obwiesz- 
czeniem o nie urządzaniu zabaw w 
dniach, w których, zwłaszcza w życiu 
akademickiem prawie nigdy ich nie 
bywa jest tylko czczą formalnością. 

Żałoba swoją drogą, a „tańcują 
ca sobótka” w „Ognisku” swoją. Ty- 
dzień, to już jest minimum, a jak 
słyszeliśmy z kół akademickich, to 
są tam tacy, którzy i przeciw tym 
trzem dniom protestowali. Dziwnie 
filisterska i bezmyślna jest młodzież 
uniwersytecka w Wolnej Polsce. 

  

€cha zajść w „Dzienniku Wileńskim . 
Konferencja prasowa w K.O. W. 

szałka Piłsudskiego, lżyć ukochanego 
przez żołnierzy zwycięskiego wodza 
Naczelnego —- doszło do tej granicy, 
za którą zaczynają się niepoczytalne 
wystąpienia więcej żywiołowych jed- 
nostek, widzących w wyniku krwi 
przelanej w obronie granic Ojczyzny, 
hańbienie ich ukochanego Wodza, 
auterytetów przez prawne przedsta: 

wicielstwo narodowe uznanych i o- 
cenionych". 

Dalej wyjaśnił p. Generał, iż cała 
zajścia w redakcji „Dz. Wil.” 
'po przeprowadzeniu docho 

dzenia wstępnego, oddana prokura 
torji wojskowej. 

Należy z uznaniem powitać ini: 
cjatywę generała Pożerskiego stała” 
go zaznajamiania prasy 2 przyjawa- 
mi czynności władz wojskowych, 
gdyż jest to najlepsza droga do u- 
krocenia kursowania często bezpod- 
stawnych plotek, uwłaczających god- 
ności wojska. 

   

1925 r. „Ilustrowanego Kurjera Co: 
dziennego” na stronicy 12 tej w ru- 

bryce „Kronika Wileńska” ukazała się 

następująca zmianka: 
„(Hr.) Oficerowie rezerwy potę- 

piają pięść, jako argument poli- 

tyczny. Jak się dowiaduję na wczo-   
    

rajszem publicznem zebrzniu Związ: 

ku oficerów rezerwy, na kiórem o* 

1 

  

LE AMS K AI 

mawiano sprawę napadu na „Re- 
dakcję Dziennika Wileńskiego” uch- 
walono rezolucję potępiającą ten czyn” 

Zapytujemy Okr. Zarząd Związku 
ofic. rez. w Wilnie, na jakiem to „pu* 
blicznem” zebraniu uchwalono podob- 
ną rezolurję? Kto powołał lub upo- 
ważnił Zarząd do tego rodzaju wy- 

stąpień w prasie i czy Związek ofic. 

rezerwy, jako instytucja apolityczna 
ma prawo mieszać się do sprawy o 
znaczeniu wybitnie politycznem. 

Wychodząc z założenia, że Zarząd 

Okr. Zw. of. rez. jako taki nie miał 

prawa bez uprzedniej zgody ogółu 

oficerów rezerwy ogłaszać swej opinii 

nawet w formie jak powyżej, że sta- | 

3 

armji czynnej odnośnie naczelnego 

redaktora Dziennika Wil. p. Obsta. 

Nie wchodząc w to czy podobne po 

stępowanie cf.cerów było słuszne, Ц- 

ważam że Związek 'Ofic. Rez. nie po- 

winien w tym wypadku wyrażać swo* 

jej opinji 1 tembardziej przesyłać jej 

wyższym władzom wojskowym, gdyż 

to zakrawa na politykę i partyjność. 

Wilno, 23/XI, 1925 r, 

Żemło Jan, por. rez. 
— 

    

  

„Kury żywienia I pielęgnowa: 
. r . 

wanie w obronie, czy też Pe, Ni MÓW don) 

. takich czy innych czynów politycz 

nych jest narzuceniem swego wyłącz: 

nego zdania kilku ludzi w Zarządzie ' 

co wydaje się wyrazem ogółu ofice- 

rów rezerwy, protestujemy przeciw 

temu wystąpieniu. 

Nasuwa się przypuszczenie, że 

Zarząd Okr. Zw. of.rez. przez „potę- 
pienie" odruchowego czynu dwóch 

oficerów 1 p. p. Leg, solldaryzuje 

się z ordynarnym, nielicującym z po- 

wsgą drukowanego słowa artykułem 

J. Obsta p. t. „Sicinski" za który 
tenże został wypoliczkowany. 

Wobec powyższego My, niżej pod- 

pisani oficerowie rez., jeszcze raz ka- 

tegorycznie protestujemy przeciw wy” 
stąpieniu Zarządu Okr. Zw. of. rez. 
w Wilnie i żądamy wyjaśnień; gdyż 
sprawa ta wywleczona na forum ри- 
bliczne a fałszywie przedstawiona wy* 
wołuje wśród of. rez. zgoła nieporzą* 
dany terment i rozgoryczenie. 

Racz Pan Panie Redaktorze przy- 
jąć wyrazy głębokiego szacunku it. d. 

Następują podpisy. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę © zamieszcze- ; 

nie w swoim poczytnym dzienniku 

następującego oświadczenia: 
Do Zarządu Związku Ofic. Rez. 

Okręgu Wilańskiego”. 
Niniejszem zrzekam się stanowi- 

ska sekretarza, oraz członka zarządu, 

wobec uchwalenia przez takowy re- 

zolucji potępiającej czyn oficerów 

  

KRON 
  į Dzis—Jana od Krzyża W. 

  

Wtorek | Jutro—Katarzyny P. M. 

24 Wschód słońca — g. 7 m. 10 

Listopad] Zachód „„ —g. 3 m. 35 

MIEJSKA. 

— Z Partji Pracy. Dnia 22 b.m. 

odbyło się zebranie Miejscowego Ko' 

ła Partji Pracy, 

Chomiński i Kościałkowski referowali 

sprawę ostatniego przesilenia gabi- 

netowego' 

W zebraniu wzięli udział przed- 

stawicieie Kół ziemi Wileńskiej i Gro- 

dzieńskiej, składając sprawozdania o 

nastrojach i potrzebach prowincji. 

— Mianowanie generalnego 

komisarza spisowego. W najbliź- 

szych dniach ma zostać mianowany 

generalny komisarz spisowy na m. 

Wilno. Prawdopodobnie będzie nim 

jeden z członków palestry wa 
zd). 

— Posiedzenie komisji tinan: 

sowej. We wtorek, dnia 24 listopada 
1925 roku o godz. 8 wiecz. w lokalu 

Magistratu m. Wilna odbędzie się| 
posiedzenie komisji finansowej. 

Na porządku dzienoaym: 1) Spra- 

wa ustalenia opłat pobieranych przez 

Wydziały inżynieryjno-budowiany i 

mieraiczy, 2) sprawa ustalenia opłat 

pobieranych przez Archiwum  miej- 

skie i 3) sprawy podatkowe (1). 
— Niępotrz:bne  obwieszcze- 

nie. W pismacn łódzkich pojawiła się 

notatka, iż Wilno potrzebuje do akcji 

spisowej ludaości 2000 komisarzy 
spisowych. 

Ze względu jednak na to iż fun- 

kcja komisarzy spisowych, jako fun- 

kcja obywatelska — jest w zasadzie 

bezpłatna i kormisarze spisowi będą 

sę rekrutowali przeważnie z urzęd- 

mików państwowych i komunalaych 

oraz tych, którzy zadekłarują bezin- 

teresowną pracę w akcji spisowej po- 

zostanie bardzo mała potrzeba ko- 

misarzy płatnych i ci ostatni będą 

mogli otrzymać pracę o lie są za- 

rejestrowani w P. U. P. P. jako bez+ 

rovotni pracownicy umysłowi. Poza: 

term praca ta będzie bardzo krótko 

trwała gdyż zaledwie 3 doi, tak iż 

robienie nadziei bezrobotnym w in- 

nych okręgach otrzymania w Wilnie 

pržy akcji spisowej pracy jest conaj- 

maiej nierealne. (zd). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt redaktora „Głosu 

Prawdy* Wojciecha  Stpiczyn- 

ski:go. D.ia 23 bm. w niedzielę 

wygłosi red. „Głosu Prawdy” 1 czło 

na którem posłowie : 

„Wydział Hodowlany Zw. Kółek 

"Rolniczych z. Wileńskiej organizuje 

od 1 grudnia 1925 r. w fermie Gul- 

biny gm. Rzeszańskiej dwutygodnio: 

we Kursy żywienia i pielęgnowania 
krów dojnych. 

Kursy te meją na celu zaznajo” 

mienie rclników z najnowszemi spo- 

sobami i najbardziej racjonalną me- 

todą pielegnowania i żywienia krów 

dojnych dla osiągnięcia najwyższej 

wyda!ności mleka, przy uwzględnie- 

niu warunków miejscowych. 

Program kursów obejmuje: 1) 

wiadomości ogólne z fizjologji i ana- 

tomji bydła rogatego; 2) naukę o 

paszach, Żywieniu | dojarstwie; 3) 

krótki zarys mleczarstwa i 4) pomoc 

w wypadkach choroby i przy poro- 

dach u krów. 
Wykładać na kursach będą fa- 

chowcy Związku Kółek Rolniczych z. 

Wileńskiej, pp. St. Osiecimski, Wł. 

Massaiski, J. Czerniewski, oraz lek. 

wet, Sejmiku Wil. Trockiego p. Ste- 

fan Stankiewicz. 
Zajęcia praktyczne będzie prowa: 

jdził p. K. Sołtykiewicz praktykant 

| mleczarski. 

  
i Oplata za neukę dla Kółkowi: 

czów 3 zł, dla mie należących do 

, Kółek 5 zł. Utrzymanie całodzienne 

|wraz z mieszkaniem dwa złote. 

| Zapisy przyjmuje i informacyj u- 

dziela Związek Kółek R. latczych z. 

Wileńskiej. Wilno. W. Pohulanka 70 

IKA. 
nek gł. Zarządu Związku Legjonstów 

W. Stpiczyński odczyt na temat 

„Obecny kryzys. w Polsce i drogi 

ratunku”. Szczegóły w afiszach. 

— Posiedzenie Wil. Tow. Le- 

karskiego. W środe, 25 listopada 

rb. odbędzie się w lokalu własnym 

przy ul. Zamkowej 24 O godzinie 8 

wieczorem naukowe posiedzenie Wil. 

Tow. Lek. według następującego 

programu: 1) Odczytanie protokółu 

poprzedniego posiedzenia, 2) prof. 

Władyczko — W stulatnią rocznicę 

śmierci prof. Jana Charcot, 3) Dr. 

Michniewicz — Pokaz preparatów z 

oddziału chirurgicznego Szpitala Św. 
Jakóba, 4) dr. Kosiński „O leczeniu 

zapaleń ropnych stawu kclanowego“ 

(z pokzzem preparatu), 5) dr. Obie: 

zierski — O zmniejszeniu ciśnienia 

krwi u kobiet w czasie klimakterycz- 

nym pod wpływem wstrzykiwań wy* 

ciągów z gruczcłów hormonalnych, 

6) dr. Zarcyn = Wrażenia z odwie- 
dzin zdrojowiska Berck-Sur-Mor. 

OPIEKA SPOŁ. i OCHR. PRACY. 

— Pomoc żywnościowa dla 

bezrobotnych. Przewidywaną jest 

pomoc żywnościowa dla bezrobot- 
nych, którzy byli rarejestrowani do 

dnia 20 bm. w Pośrednictwie Pracy 
w charakterze pozostałych bez pracy 

w wysokości dla samotnych 1 i pół 

centnara ziemniaków i 10 kg. mąki, 

dla utrzymujących rodzinę 3 centnary 

ziemniaków i 30 kg. mąki, jako jed* 

norazowa zapomoga żywnościowa. 

Rodzina z 4 osób, gdy liczy więcej 

niż jednego bezrobotnego otrzyma 

tylko jedną taką porcję żywnościową 

o ile prowadzi wspólne domowe go- 

spodarstwo. 
Gdy rodzina liczy więcej niź 4 

osoby i więcej niż 2 bezrobotnych 

otrzyma dodatkową normę żywno* 

ściową dla każdego bezrobotnego, 

  

  

wyżej jednak każda taka rodzina ©- 

trzyma podwójną porcję normalną. 

Rząd wyasygnował na powyższą 

akcję dla bezrobotnych Wilna 23.000 

zł., w tem Ministerstwo Skarbu po- 

niesie 40 procent kosztów tej akcji 

dia bezrobotnych, którzy nie otrzy* 

mują zasiłków i 25 procent dla tych, 

którzy otrzymują zasiłki. Resztę zaś 

kosztów poniosą samorządy miej- 

scowe, a od bezrobotnych, którzy 

otrzymali zasiłki — samorządy będą 

miały prawo ściągać jedną trzecią część 

wartości produktów. Ponadto plano* 

wane jest przyjście z pomocą bezro- 

botnym w postaci dostarczania węgla 

na opał wszystkim zarejestrowanym 

w Panstwowy m U; .ędz.e Pośrednictęa 
Pracy, (zd). 

r 

  
wysokości porcji dla samotnego; naj: |
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SPRAWY SZKOLNE. 

— Państwowa Żeńska Szkoła 
Rolnicza w Antowilu. Ministerstwo 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych przej- 
muje od Koła Polek żeńską szkołę 
gospodarczą w Leoniszkach, przenosi 

ją do ośrodka puństwowego majątku 
Antowil (8 kilom. od Pośpieszki) i 
urządza tam Państwową Żeńską Lu- 
dową Szkołę Rolniczą według wzoro- 
wych tego typu szkół krajowych. 

Jest to pierwsza państwowa szko- 
ła na naszych kresach, gdzie dziew- 
częta pragnące pracować w gospo 
darstwie wiejskiem otrzymają facho- 
we wisdomości z zakresu gospodar" 
stwa domowego, szycia, hodowli 
zwierząt domowych,  mleczarstwa, 

ogrodnictwa, pszczelarstwa i rolni- 
ctwa. Teoretyczne wykłady będą po" 
parte praktycznemi zajęciami, gdyż 
szkcła ma 30 morgów gruntu, po- 
trzebne budynki i całkowity inwen- 
tarz żywy i martwy potrzebny dla 
swego gospodarstwa. 

Oprócz przedmiotów zawodowych 
uczennice będą się uczyły przedmio- 
tów ogólnokształcących i nauk spo- 
łecznych, by w przyszłości mogły być 
dobremi obywatelkami Kraju, wzoro- 
wemi żonami i matkami. 

Kurs szkolny rozpoczyna się z 
dniem 15 stycznia 1926 r. i trwać 
będzie 11 miesięcy. Nauka w szkole 
bezpłatna. Za utrzymanie w interna- 
cie szkoła pobiera od uczennicy rów* 
nowartość. 100 kg. żyta (6 pudów) 
miesięcznie. 

Kandydatka winna mieć nie mniej 
niż 15 lat wieku, złożyć metrykę u- 
rodzenia i świadectwo z 4 oddzie- 
łów szkoły powszechnej (lub zdać 
egzamin z tego okresu) oraz przy- 
wieść dia siebie do Szkoły kilka 
zmian bielizny osobistej i pościelo- 
wej i siennik. 

Podania wraz z dokumentami 
adresowzć: Wilno, Sierakowskiego 
21, m. 3. 

Dojszd do szkoły: Wilno i 8 kim. 
autobusem lub końmi szosą na Nie- 
menczyn lub koleją do Santoki pod 
Niemenczynem i kcńmi 7 wiorst „do 
Antowilu. 

Bliższych informacji udziela kie- 
rowniczka szkoły we wtorki od 9 do; 
11 rano. Wilno, Sierakowskiego 21, 
m. 3 (naprzeciw browaru „Szopen*). 

(zd). 

Z KOLEI. 

— Ze Związku Urzężników Ko 
lejowych. W niedzielę ubiegią od- 
było się Walne Zebranie doroczne 
członków Koła Wileńskiego Z. U. K. 
pod przewodnictwem p. Bandurskie- 
go przy udziale asesorów p.p. Dre- 
wnowskiego i Bryka i sekretarza J. 
Borkowskiego. 

Że sprawozdania  odczytanego 
przez dotychczasowego prezesa za- 
rządu p. Bielińskiego wynika, że mi- 
mo masowych redukcji liczba człon- 
ków stale się zwiększa, co dowodzi, 
że pracownicy umysłowi, widząc na 
przykładzie robotników praktyczne 
skutki organizacji, garną się do swe- 
go związku, zwiększając jego szeregi. 
Kadry Związku zwiększyły się również 
dzięki przystąpieniu do organizacji 
Zrzeszenia Lekarzy Kolejowych Okrę- ' 
gu Wileńskiego, a także zorganizo- 
waniu Kcła w Brześciu. 

Przy Wileńskim Z. Ч. K. powsta- 
ła Kasa Szmopomocy, mając na celu 
pożyczki zwrotne i bezzwrotne dla 

po n 

Firma „EXPRESS“ 
ULICA NIEMIECKA Nr. 35. | 

poleca wszelkiego rodzaju OBUWIE 

iebywale tanich cenach | 
o czem przekona się każdy kupujący. 

ККК кк — Оо зрггейатиа 

OGŁOSZENIE. 

swych członków orsz organizowany 
jest obecnie Klub Urzędników Kole- 
jowych. 

Po zatwierdzeniu sprawozdania z 
działalności dotychczasowego zarządu, 
któremu na wniosek p. Hirszowskie- 
go wyrażono podziękowanie za wy- 
datną pracę, wybrano nowy zarząd, 
do którego weszli p. p. Bandurski, 
Bieliński, Bryk, Drewnowski, Kamiń- 
ski I Puchalski, a do komisji rewi- 
zyjnej p. p. Chmielewski, Wyszkow 
ski i Bartoszewski. 

SPRAWY PODATKOWE. 

—Wypuszczenie nowych znacz- 
ków stemplowych 40 i 50 gr. Z 
dniem 25 b. m. wypuszczone zostaną 
w obieg nowe znaćzki stemplowe 
wartości 40 i 50 gr. 

Rysunek znaczków stemplowych, | 
wymiaru 19,524,5 mm., przedstawia | 
godło państwa w tarczy, otoczonej 
ramką w stylu renesansowym; w gór", 
nej części znaczka umieszczono w 
rogach cyfry „40* i „50”, oraz napis | 
„grosze” (zależnie od wartości znacz- | 
ka). U dołu zaś napis „Opłata stem: 
plowa”. 

Znaczek 40 gr. jest koloru ciem- 
no-niebieskiego z tłem jasno-niebie- 
skim. 

Znaczek 50 gr. ma kolor ciemno- 
zielony z tłem jasnc-zielonym. (zd) 

— Sprawa podatku od placów. 
Bardzo wielu właścicieli placów niee 
zabudowanych składa do Magistratu 
zażalenia na wymiar podatku, oparte 
na tem, że ten lub ów plac nie przy- 
nosi dochodu, lub, ża dochód 'est 
bardzo nieznaczny. Wobectego Ma- 
gistrat wyjaśnia, że podatki tak paū- 
stwowy jak i miejski od placów nie: 
zabudowanych, ale mających wsku- 
tek swego położenia charakter pla- 
ców budowlanych, wcale nie są o 
parte na ich dochodowości i że 

| przedmiotem do odwołania może 
| służyć tylko omyłkowa według mnie- 
mania płatnika ocens wartości da- 

' nego placu. (I) 

  

  
SPRAWY ROLNE. 

— Ulgi w podatkach dla rol- 
ników dotkniętych wypadkami 
żywiołowymi. W związku z znisz- 
czeniem przez silne ulewy i gradobi- 

„Cia ogromnych połaci na terenie Wie 
leńszczyzny, Delegatura Rządu opra- 
cowuje szczegółowe dyrektywy w 
tym kierunku. Między innemi Dele- 
gatura zwróciła się do władz skarbo- 
wych, dla zasięgnięcia ich opinji w 
tej sprawie. 

laba Skarbowa w odpowiedzi na 
pismo Delegatury Rządu wyjeśnia, iż 
wszyscy rolnicy dotknięci  żywioło- 
wymi wypadkami, winni w ciągu 14 
dni złożyć w lzbie Skarbowej szcze: 
gółowe dane o zniszczeniu zbiorów, 
prosząc o zwolnienie, ewentualne ul- 
gi w podatkach gruntowych. 

Po złożeniu przez rolników takie- 
|go podanie, władze skarbowe będą 
wysyłały swych przedstawicieli na 
miejsce wypadku i w razie skonsta- 
towania, że dany objekt uległ rzeczy- 
wiście zniszczeniu, właściciel jego 
zostanie zwolniony od podatków w 
takiej procentowej wysokości & |2- 
kiej grunta jego zostały zniszczone. 

Po rozpatrzeniu powyższej cdpo- 
wiedzi lzby Skarbowej przez Delega: 
turę Rządu zostanie wydane rozpo: 
rządzenie, wprowadzające daleko id;: 
ce ulgi dla dotkniętych ulewą i gra- 
dobiciem. (zd.).        

! 

       
       

na dobrych warunkach 
księgarnia | kategorji ze 
składem mate'jałów piš- 

-mi, którzy ponieśli lżejsze 

— W sprawie ogierów roz- 
płodowych. Zostały przydzielone do 
Okręgu Wileńskiego z państwowych 
stadnin ogiery rozpłodowe, które wy- 
słano do poszczególnych powiatów. 

Ogiery te rozmieszczono w  na- 
stępujący sposób: w powiecie Bra- 
sławskim stacjonować będą w Opsie 1 
półanglik i 1 półarzb, w powiecie 
Dziśnieńskim w Ozierce 2 półangliki 
1 półarsb, w powiecie Oszmiańskim | 
w Buteliszkach 1 półanglik i 1 pół- 
arab, w Cerkliszkach 1 półarab i 1 
półanglik, w powiecie Swięciańskim 
w Olszewie 2 półangliki. į 

Wymienione ogiery zostaly przy-| 
dzielone do Okręgu Wileńskiego dla 
poprawy rasy tutejszych koni. (zd) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ.- 

— Ze Zw. Oficerów Rezerwy. ! 
Zarząd Wileńskiego Koła Związku | 
Ofic. Rez. zorganizował wydział ро- 
średnictwa pracy. Szeregi oficerów 
rezerwy powitały z zadowoleniem po- 
wyższe poczynania, w nadziei, że w 
swojej organizacji znajdą poparcie i 
pomoc w wypadkach potrzeby, pracy, 

a temssmem zabezpieczenie bytu 
wielu rodzin. 

Podania napływają berdzo licznie, 
lecz niestet', Zarząd nie może uczy- 
nić zadość zsopztrzeniom i wielu z 
cficerów rezerwy tuła się bez nadziei 
leprzego jutra. 

Jadynym środkiem zaradczym bę- 
dzie zapewnienie współdziałania 
wszystkich tak państwowych jak i 
semorządowych, handlowych przemy 
słowych instytucji oraz ludzi dobrej 
woli. 

Zarząd Wileńskiego Koła Związku 
Oficerów Rezerwy apeluje publicznie 
do wszystkich podanych powyżej in- 
stytucji, by zechciały współdziałać z 
z Zarządem i zawiedamiały go stale 
o wszelkich wolnych stanowiskach w 
urzędach i iastytucjach, a Zarząd 
skieruje odpowiednich kardvdatów z 
pośród tych, którzy służąc O,czyźnie 
w wojsku znaleźli się obecnie w 
ciężkiern położeniu materjalnym. 

Adres Wileńskiego Koła Związku 
Oficerów Rezerwy Ad. Mickiewicza 13 
godz. 19 — 20. 

— Zebranie Zw. Futomobi- 
listów. W niedzielę, 22 listopada 
br. o godz. 9 rado w lokalu własnym 
przy ul. Wielkiej 56 m.3 odbyło się 
walne zebranie członków Związku 
Zaw. Automobilistów R. P. Oddział 
w Wilnie. ' 

Licznie zebrani, obok obdarzenia 
Żarządu votum zsufania uchwalili 
opodatkować się na rzecz bezrobot- 
nych członków po 10zł., powiększyć 
składki, jak również skupić swoje si 
ły dla utrzymania organizacji na 
właściwym poziomie. 

Na zebraniu byli w charakterze 
mile widzianych gości posłowie z 
Partji Pracy Chomiński i Kościałkow- 
ski, którzy obecnym przedstawili sy- 
tuację polityczną w Polsce. 

RÓŻNE. 

— Czy nie zbyt szybka nauka? 
Wczoraj, o godz. 2 po południu na 
drodze Mejszagolskiej w odległości 3 
kilometrów od Wilna na górze Szy 
szkińskiej wywrócił się autobus firmy 
„Autodor”, którym kierował szofer 
Bocewicz w towarzystwie szofera 

Sienkiewicza. 
Autobus napełniony był pasażera 

lub cięż-   sze obrażenia ciała. 

        
  

Szanujący swój czas 
korzysta zawsze z usług 

Biura Reklamowego 
w Wilnie 

ul. Garbarska 1, tel. 82, 

w którem ogiaszający się znajdzie praktycz- 
ną radę: jak ułożyć ogłoszenie, do którego 
pisma podać, w jakiem miejscu umieścić itp. 

Za poradę się nie płaci. 

Kosztuje nie drożej niż w Redakcjach 
a zaoszczędza znacznie fatygi oddając w 

' BIURZE REKLAM 
ogłoszenia do wszystkich pism 

polskich 

'żadnym wypadku by nie przyj 

Zaznaczyć wypada, że szoferzy 
Bocewicz i Sienkiewicz świeżo ukoń-* 
czyli szkołę szoferów w Wilnie i 
otrzymali prawo jazdy. Dowiadujemy 
się, iż wymienieni w zawodzie szo- 
ferskim posrzednio nie pracowali. 

Dzisiaj Komisja Techniczna Dele- 
gztury Rządu ma zbadać przyczyny 
i rozmiar wypadku. 

— Sprostowanie w sprawie p. 
podinsp. Snarskiego. Zwrócił się do 
nas p. podlnsp. policji politycznej Michał 
Snarski z prośbą o sprostowanie wiadomo- 

ści, iż p. Snarski przybył do Wilna celem 
inwigilacji Marszałka Piłsudskiego. 

Wobec tego, że p. Snarski oświadczył 
nam, iż takiego polecenia od nikogo nie 
otrzymywał | że w wypadku zaproponowa- 
nia mu podobnej misji bezwzględnie jej w 

chętnie 
sprostowanie to podajemy do 
wiadomości. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Nieszczęśliwe wypadki przy 
„Pracy“. 21 bm. Bajcewicz Julja, zam. Za- 
walna 28, doniosła o kradzieży z podwórza 
bielizny, wart, 20 zł. Sprawcę—Zlelanisa E. | 
bez stałego miejsca zamieszeania, zatrzy 
mano i bieliznę odebrano Wymieniony bę- 
dzie oddany władzom sądowym. 
— 2J.XI w czasie nabożeństwa w Ostrej Bra* 

mie schwytano na gorącym uczynku kradzieży 
kieszonkowej Jasińskiego Stan., zam. w Ru- 
dominie, na szkodę lieckiego Edwarda, zam. 
Wiłkomierska 59. Sprawcę przekazano Są- 
dowi pokoju. Kiedyż policja zajmie się tymi 
złodziejami w Ostrej Bramie? 

— Nawet I tam znaleźli. 22 b. m. 
Taraszkiewicz- Sierocka Janina. zam. Strze- 
lecka 5, zameldowała, że skradziono jej z 
piwnicy, za pomocą włamania, garderobę, 
oraz produkta na sumę 6C0 zł. 

— Srul, Wołodźko I spótka z nie 
ogranicz. odpowiedzialnością przed 
sądem za kradzież wojskow. owsa. 
22 bm. policjant obchod. na Antokolu za- 
trzymał dorożkę Ne 315, powożoną przez 
Zagita Srula z pasażerem Wołodźko Józ., 
zam. Brzeg Antok. 3, wiczącego 4 worki. 
owsa. Po sprawdzeniu okazało się, że owies 
był nabyty prz-z wułodźko I Misiuka Stan,, 
zam. tamże, od szereg. 3 p a.c. Wotodžko 
Bron, stacjon. w koszarach. Wołodźko Józ. 
1 Misiuka zatrzymano. 

—Jeszcze jedno... 20 bn. w bramie 
domu Ne 3 przy ul. reznańskiej znalezio „0 
3 tygodn. niemowię płci męskiej, które ode- 
słano do Dzieciątka Jez_s. 

— Pó sebotniej wypłacie. 21 bm: 
podczes bójki ra ul. Kolejowej, Stan:szew- 
ski Ryszard, zam. Turgielska 16, zadał ciętą 
ranę nożem Zienkiewiczowi Stanisł, zam. 
Szkaplerna 36. Rannego opatrzyło Pogoto- 
wie, stwierdziwszy lekkie uszkodzenie ciała. 
S. zatrzymano. 

— Nieostrożny ojciec. 20 bm. Hu- 
szcza Jan, zam. Potok 2, w czasie rozłado 
wywanta rewolweru spowodował wystrzał, 
raniąc w nogę syna swego, 13-letn. Józefa. 

Na prowincji. 

— Epidemja bandytka. 16 bm. na 
drodze między Opsą s %idzami o 138 klm. 
od Widz, 2 uzbrojonych napadło na Jadą- 
cego mieszkańca gm. Widzkiej, niewiado- 
mego nazwiska, który zdołał uratować się 
ucieczką. Pościg zarządzono. 

    

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia) Dziś graną 

będzie po rez 4-ty melodyjna operetka Hir- 
scha „Dolly” która zyskała ogóine uznanie 
dz:ęk) wytwornej grze I efektownej wystawie. 
W rolach głównych wystąpią J Kozłowska, 

Z Kcsińska L $=3 poliński, B. Horski i B 
Witowski. 

P:imabalerina L. Wojłocznik I baletmistrz 
F. Beńkowski są przedmiotem codziennych 
owacji za aitystyczne wy*onanie efektowne- 
go tańca maryrarskiego. 

Reżyseruje B Horski. Operetkę prowa- 
dzi utalentowany kąpelmistrz W. Szczepański. 
W przygotowaniu wielka rewjetta artysty- 
czna. 

— 2-gl poranek symfoniczny. 
W niedzielę 29 listopada o godz 12 m. 80 
pop odbędzie się w Teatrze Polskim 2-gi 
poranek symfoniczny z udziałem wileńskiej 

= ] Na Polską Macierz Szkolną. 
Niniejszem podaję do wiadomośc!, iż jako Der 

   

ublicznej 

  
  

orkiestry symfonicznej pod dyr. A.Wyleżyń- 
skiego. 2 koncert z cyklu „Rozwój symfo- 
oji" W programie: Beethoven Symfonja bo 
haterska (Eroica), utwory Web ra, Halver- 
sena Lt. d. 

    

Ruch wydawniczy. 
Mamy do zanotowania znsmienny 

fakt, świadczący o dużej ruchliwości 
ziedzinie wydawniczej. Oto pow- 

staja Bibjoteka Wesołych Opowieś 
ci, która za bardzo nizką cenę, bo za 
4 zł. 50 gr. kwartalnie dawać będzie 
9 książek, po sto kilkadziesiąt stron 
każda, do każdego zaś tomu doda- 
wać się będzie prenumeratorom do- 
dstek p. t. „Nasza Ilustracja". Ta 
ostatnia wydawana ma być starannie, 
na dobrym papierze. objętości du- 
żych óśmiu stron. 

Jsk się dowiadujemy, Bibljoteka 
Wesołych Opowieścizaprosiła.do współ- 
pracy p.p. K. Makuszyńskiego. J. Sza- 
niawskiego, Z. Kleszczyńskiego, B. Wi- 
nawera, W. Perzyńskiego i wielu in- 
nych co daje rękojmię o wartości jej 
wydawnictwa. 

lnicjowanie i wydawanie tak ta- 
nich książek winno się spotkać z naj- 
szerszem poparciem, bowiem bez 
względu na to, czy pogodzie i hue 
morowi książka poświęcona, czy też 
w innym charakterze utrzymana — 
bezwzględnie spełnia doniosłą rolę 
krzewiciela oświaty i zaszczepia umie 
łowanie do książki. 

Prenumeratę „Bbljotekį Wes0- 
łych Opzowieści* wpłacić można 
przez P.K.O. na Nr. 12.155 (Warsza- 
wa ul. Grzybowska 11 m. 20a.) (G.) 

    

  

  

Ze sportu. 
O Narciarstwie w Tatrach. 

Zarząd Sekcji Narciarskiej Akademic- 
klego Związku Sport. w Wilnie komunikuje, 
iż w niedzielę 22 | stopada o g. 5 pop.w lo- 
kalu Związku (Bakszta 11) p. prof. J. Lande . 
wygłosi pogadankę o Narciarstwie w Ta- 
trach, ilustrowaną licznemi przezroczam 
Goście wprowadzeni mile widziani. Po od 
czycie odbędzie się doroczne walne zgro- 
madzenie Sekcji z następującym porządkiem 
dziennym: { 

1) Odczytanie i zatwierdzenie protokułu 
z ostatniego W. Zgrom. ‚ 

2) Sprawozdanie ustępuj. Zarządu. 
3) Wybory nowych władz Sekcji. 
4) Wnioski ustępującego Zarządu. 
5) Wolne wnioski | interpelacje. | 
Obecność wszystkich członków konie- 

czna. 
    

    

Giełda warszawska 

z d. 23—XI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 311! 31,19 31,03 
Dolary 6,80 682 6.78 
Holandja 274,75 215,44 274,06 
Londyn 33,10 33,18 33,02 
Nowy Yo'k 6,75 677 673 
Paryž 2680 26,87 26 73 
Praga 20,241/2 20.30 20.19 
Wiedeń 96,25 96,49 96 01 
Włochy 27 56!/2 27,64 27,50 
Szwajcarja 12168 132,01 131,35 
Stockholm 182,8) 183,26 182,34 
Kopenhaga 17065 171 08 170,22 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Frank! fr. 24,43 24,49 34,37 
5 proc. poż. kenwers. 48,50 
80/0 proc. Pož. konwers. 71 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 447,10 
Poż. dolar. 65,75 
41/s0/o listy z. T.Kred. Z. przed, 15,00—14,90 
50/0 listy z. warsz. przedw. 13,25 
4/ą 0/0 warsz. przedwoj. 11,80] 
6*/0 obligacje rubl. 15 I 16 r.— 8,25 

M T i 6 iii a iii i iii 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Zgubiono 
książeczkę wojskową wy- 

  

Narodowy na Polską Macierz Szkolną Ziem Wscho- | daną przez P. K. O. na 
dnich w dniu 3 waja 1924 r. dotychczas wpłynęło: | imię Stefana Hira unie- 

z ilst imiennych | oflar Zł. 1377481, z kwest ważnia się. 
ulicznych: w Wlinie Zł. 5120,41, w Dziśnieńskiem 
Zł. 1503,67, w Brasławiu Zł. 415,40, w Oszmianie 
ZŁ 355.18, w Lidzie Zł. 333,86, w Nowej-Wiiejce i 
Zł 239,19, w Podbrodziu Zł 158,71, w. Dołhinewie f [10 Alld 
Zł. 157,33, w Smorgoniach Zł 142,35, w aaa rach 
Z. 133,20 w Swięciarach Zł. 115, w Wornianac 

| ZŁ 83,03, w Nowo-Święcianach Zi. 82,72, w Opsie HOTEL 
| Zi. 72,61, w Landwarowie Zł. 69,42. w Szumsku | w centrum miasta szcze- 

ZŁ 31,83 — łącznie Zł. 23178,52. góły w Biurze Reklamo- 
Jednocześnie usilnie upraszam irstytucje, oraz 

osony poszczególne o zwrot pozostałych list celem 
ostatecznego sprawo- umożliwienia. sporządzenia 

zdania, | 
(-) Józef Korolec 

Członek Zarządu — Skarbnik. 

wem Grabowskiego Gar- 

barska 1. 

ИНА 
  

rosyjskich 
i żydowskich 

codziennych i tygodniowych. i 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje 

„Księgę Handlowo-Przemysto- 
wo-Informacyjną WILNO“ 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 
nych, Firmy „POL BUT” ponieważ 
takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 
ceny są bardzo przystępne. Kupując 
obuwie firmy „POL-BUT” każdy 

_ zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 
obuwie tylko gwarantowane. 

Ul. Bonifraterska 10, tel. 496. 

miennych przy głównej 
ulicy w pobliżu szkół. Wi- 
lejka Powiatowa, Spół 

dzielnia „Rozwój'. 

Poszokuję pracy, 
Mam długoletnią prakty- 

| kę — w robieniu gontów 
1 krycia dachów gontami. 
Mogę przyjąć pracę na 
wyjazd. Oferty do Blura 
Reklamowego, Garbarska 

1. pod „pracy“ 

Rutynowana 

aucayciolka 
studentka uniwersytetu 

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

zyk polski najnowszą 
skróconą matodą dla ob 
cokrajowcėw — pojedyn- 
czo lub w kompletach. 

dowód osoblst], Ka: as kę, lub 

Inne dokumenty. Szukaj 

natychmiast za pośre- 

dnictwem ogłoszenia w 
Kurjerze Wiieńskim 

Absolwent 
szkoły handlowej -z kil- 
komiesięczna praktyką 

handiową 1 biurowa, ła 
dnem i kaligreficznem 
pismem, umiejący pisać 
na maszyn e i biegle ste- 
nografowac — poszukuje 
posady względnie prakty- 
ki. Łaskawe piśmienne 
zgłoszenia—ul. Wiosenna 

i 
$ 

1. 2 m 1. dla $. J. | 

  

  

Polska Drakarnia 
žakladowa K

K
K
 
K
K
K
 
RK
 
K
K
K
 

        

          
  

6“6 Ap 

EYE Wiadomość ul. Moniu- 
Parter A sieti ов эн | Do sprzedania | Zgubiono „Eayllh Iesons NENA L d e. 

3—4—5 pokoi z alkową | kuchnią, tamże Sao o abo B p | g PA Tania sėją a 99 

duży pokój o trzech oknach do wynajęcia 3 c +42 '00001 d d książk: kową, d. | praktyka doskonała kon- 7 i : 

za ką komorne. Pióromont koło elek- wołejjdzą z | sąz oujes dem tds Rota e Les w: e A ie wersacja najlepszą me- Zgubiono wi LNO, 

trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- sojoą oBepkfep wmisiojq | + ogrodem owocowo-wa- | na imię Jakóba Stolowa | todą, godzina 2 zł. 50. w | książkę wojskową wyda- 

fon 228. albo w AR St. -Bispozid op Ryluj9dS | rywnym. Kalwaryjska 156 | zam. przy ul. Zawalna PA 4 RÓS ną apa a WS il Leligowskiego L 

rabowskiego, Garbars| „ tel. 82. |. 16. Uni „| mieć się 10 — — 5. | na Imię Pawła Sipowicza, Dy" i 
g BIS e[nynzso d aczegóły na miejscu | 21 m. 16. Unieważnia się. | Mieć si 10 S m. 14 fg dak opo 
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