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Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. ©. 
W. Makowskiego, S-to Jańska 

Mickiewicza 5. Prennmeratę | ogłoszęnia 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

przyjmują: Księgarnia 
pieru. W. Borkowskiego, 
przyjmują 
róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, 

j wszystkie biura reklamowe w 

eo 
—" 

Uniwersytet Stefana Batorego, 

Prenumeratę 
1, Suład pa- 

Niemiecka 22, telef. 605, i 

kraju i zagranicą. I 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

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

leńskiegó* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

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

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, 

  

Związek Zawodowy Literatów Polskich w Wilnie i 

tek, 27 b. m. o godz. 7,30 wieczorem w Sali Śniadeckich (lniw. St. 
ku uczczeniu pamięci 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Kornunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 lamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

Zespół Reduty urządzają w pią- 

Batorego Uroczystą AKADEMJĘ ŻAŁOBNĄ 

BTEBPANA ZEROMSKIEGO 
W PROGRAMIE: przemówienia J. M. Rektora Marjana Zdziechowskiego, prof. Kazimierza Kolbuszewskiego, Tadeusza 

Łopalewskiego i Mieczysława Limanowskiego oraz 

Bilety w cenie od 1 do 5 zł. sprzedają zawczesu księgarnie: 

st 

  

E ESEKK MARRMK BRERNE BABE 

Najlepsze zegarki szwajcarskie 

„ALPINA“ 
Wyregulowane w obserwatorjum 

" gwarancja 5-cio letnia. 

Wyłączna sprzedaż w magazynach: L. Perkowskie- 

go I K, Malinowskiego ui. Wielka przy Kościele 
św. Jana i A. Rydlewskiego ul. Wileńska 10. 

"asian I S 
OE OBELIESSC TE OGECONOLIE 
D. H. „BŁAWAT WILEŃSKI: 

Wilno, Wileńska Nr. 31, tel. 382. 

Robimy na zamówienia garnitury, palta jesienne iz mowe 

    szwajcarskie psecyzyjac zegaski 

męskie z naszych materjałów. 

P. p. Urzędnikom na ratyll 
nienych, bawełnianych, jedwabi, kołder, poduszek, wety i wa- 
taliny. Towary białe, pończochy i skarpetki. Ceny niskie, 

Dochód przeznacza się na Fundusz Imienia 

recytacje z dzieł Wielkiego Pisarza w wykonaniu Zespołu Reduty. 

Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego i Józefa Zawadzkiego, a w dniu Akademji kasa wieczorna. Dla Studentów i młodzieży 

szkół średnich po 50 gr. tylko kasa wieczorna. 

PG STEWART CERZE 

Wielki wybor towarów weł- 
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OCLOLE AO OCEGOCETOSOBEL DOL 

_-lm gorzej — tem lepiej. 
Nie nowa to rzecz zaiste, że lu+ 

dzie, których egoizm partyjny zamy: 

ka w ciasnym kole interesów swoich 

spraw partyjnych, zapominają powoli 

o wszystkiem innem. Hipnoza swego 
kólka, swoich fetyszów, staje się tak 

wielką, że ani pojęcia etyczne, ani 

prawda, ant sprawiedliwość, nie grają 

już żadnej u nich roli, Nie są zdolat 
wyjść po za pewien, ustalony przez 

menerów punkt widzenia partyjny i 

dobrze jeszcze, jeśli istotnie są szcze- 

rze ogłupieni i zakuci w dyby swego 

stronnictwa, wtedy przynajmniej szcze” 

rości ich uczuć i przekonań można 

wiele wybaczyć, ale najczęściej jest 

to obłudne udawanie wiary w pewne 

hasła, które służą tylko do osiągnię- 

cia stanowiska i zrobienia karjery. 

Szkodliwości takiej roboty poli- 

tycznej. i społecznej dowodzić nie trze: 

ba, widzimy ją aż nadto dobrze. Jad- 

nak są chwile takiego naprężenia ner- 

wów | ogólnego rozgoryczenia, że 

słowa mogą się stać gorszą niż zwy- 

kle trucizną, wprost zabójczą. Zbrod- 

nię wywołać łatwo. Przypomnijmy so* 

bie czyn Niewiadomskiego, którego 

do zamordowania niewinnego czło” 
wieka, 1-go Prezydenta Rzeczypospo* 

litej wskszeszonej Polski, pchnęły w 

głównej mierze artykuły gazet, nato- 
dowej dęmokracji służących. 

Metody tych pism są proste | nie- 

zawodne. Licząc na swą zamożność, 

pozwalającą im opłacać dobrze ludzi 

| opłacać kary prasowe, na stosunki, 
na siły liczebne mało uświadomio- 

"nych sfer, okłamywanych przez pra: 

sę nie liczącą się z prawdą 'ani tro- 

chę, pozwalają sobie na wybryki, szka- 

lowania ludzi, wydawanie patentów 

patryjotyzmu lub innych cnót, na 

KF a! sda AI 4. 

kłamstwa, przewyższające o wiele 

wszystko to, naco jakiebądź inne pis- 

ma sobie kiedy pozwoliły. Megalo- 

manja ludzi z „Dziennika Wileńskiego” 

nie ma granic. Nie dawno pouczali 

Naczelnika Państwa jak ma rządzić i 

odsądzali go od czci i wiary w każ- 

dym artykule, na każdo-niedzielnym 
wiecu uświadamiając ludność w kie- 

runku nieufności do rządu, głowy 

państwa i ministrów. 

Uchodziło im to bezkarnie. Dla- 

czegóż więc nie mieli prowadzić tej 

dastrukcyjnej roboty dalej? Potem 
przyszła kolej na dawanie nauk gło: 

wie kościoła: mimo arcykatolickiej 

etykiety jaką sobie organ Ligi robot- 

niczej przypina, nie było insynuacji 

której by nia rzucał na biskupa wi- 

leńskiego Matulewicza, bardzo zręcz- 

nie zresztą trzymając się ogólników, 

od czasu, gdy po niefortunnem o- 

skarżeniu przez rektora Siedleckiego, 

wszystkie gołosłowne zarzuty zostały 

odparte. „Od łyczka do rzemyczka” 
mówi przysłowie, i czemuż nie uży- 

|wać sobie, kiedy nikt za to nie ka- 

rze? Dalej... hajże na Soplicęl Prowo* 

kować dalej, z sadystyczną ciekawoś- 

cią, czy też drażniony zwierz, ryknie, 

czy zęby pokaże, czy w dalszym cią* 

gu cicho będzie siedział? Aż tu... nie- 
miła niespodzianka... dražniony i pro- 

wokowany, kłóty do żywego, obrzu- 

cany obelgami objekt, zareagował, 

W sposób brutalny, nieparlamentarny, 

niecywilizowany.. zgoda na wszystkie 
epitety... le któż się starał, któż 

usilnie pracował nad tem od lat kil 

ku, by otrzymać takie... zamknięcie 

buzi, jakiego się wreszcie doczekał 

godny oskarżyciel najwyższych po- 

'wag Kościoła I Państwa.   

  

    

  
  

A dopiero teraz! Kampanja całym 

frontem nie tylko przeciw Piłsud- 
skiemu, ale i przeciw wszystkim, 

którzy mu są wierni. 

rów przeciw dowódcy, zroganckie 

nauki, bez mała groźby, w kierunku 

gen. Berbeckiego.. Śliczna robotal 
O co tym panom chodzi? O rozlew 

krwi pomiędzy uczestnikami zapowie- 

dzianych tak licznie niedzielnych 

wieców, a żołnierzami i oficerami? 

Czy do tego dąży artykuł p. Kow 

nackiego, czy Redakcja „Dziennika 

Wileńskiego” wtedy będzie się uwa- 

żała za zrehebilitowaną, gdy nie 

krew z nosa p. Obsta, 

obfitsza poleje się z bratobójczych 

walk, do których zagrzewa wyżej wy- 

mieniony artykuł. lnkryminować że 

słowa generała głównodowodzącćgo | 

są „zniewagą dla korpusu oficerskie- 

go”, że „władze wojskowe nie rozu- 

mieją zajścia”, a gen. Berbscki „niech 

lepiej opuści zajmowane stanowisko, 

które wymaga innych ludzi i gene: 

rałów”. 
Kompetencja p. Kownackiego w 

tym względzie nia jest nam bliżej 

znaną, ale wątpimy, czy mu Prezy: 

dent Rzeczpospolitej, albo minister 

wojny powierzy misję wyboru gene- 

rałów. Tylko... słowami takiemi wpro- 

wadza w armję, w pułki zwłaszcza w 
Wilnie stacjonujące, ferment coraz 

większy, wprowadza truciznę, igra z 

ogniem. А gdy wybuchnie... umyją 

jak Piłat ręce... a że tam może czy” 

jeś życie padnie ofiarą... nie nowina 

to giętkim sumieniom tych, co z za 

bezpiecznego biurka szafują reputacją, 

honorem cudzym, bezczeszczą naj: 

świętsze uczucia żołnierza do wodza 

i potem zapełniają wrzaskiem całą 

Rzeczpospolitę, gdy doprowadzeni do 

ostateczności ludzie, wymierzają karę 

w sposób, jaki podobnie bezgranicz* 

na bezkarność słowa musiała spro- 

wokowač. 
Ostrożnie jednak panowie cy- 

wile, na tej drodzel 

rządzić, w koszarach, wśród korpusu 

oficerskiego, demoralizować żołnierzy, 

dyktować marszałkom i generałom 

dymisje, to, na chłodny rozum tylko 

śmieszne, ale przetłumaczone na ży* 

cie codzienne i odruchy tłumu, któ: , 

ry nie rozumuje, ale idzie gdzie go 

szczują, to, może być niebezpieczne. 

ы Bezpartyjny. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

Dziś 

„DOLLY 
operetka Hirscha. 

Potzątek o g. 8:ej m. 15 wiecz. 

  

Jutro przedstawienie dla Inteligencji 

pracującej po cenach najniższych. 

  

Szczucie lud- : 
našci cywilnej przeciw wojsku, ofice- | 

ale stokrcė , 

Wtrącać się i , 

   

  

   
   

   

Żeromskiego do dyspozycji Komitetu wyłonionego z woli społeczeństwa. 

  

Przesilenie rządowe we Francji. 
Rezygnacja Brianda. 

PARYŻ. 24,XI. (Pat). Briand zrzekł sie misji tworzenia gabinetu. 

Przyczyny rezygnacji Brianda. 

PARYŻ 24XI. (Pat). Briand zawiadomił prezydenta Doumergu», że 
nie zdołał pozyskać współdziałania czynników, na które pra nąłby liczyć 

przy tworzeniu gabinetu szerokiej jedności republikańskiej z udziałem 

przedstawicieli wszystkich stronnictw lewicy i w konsekwencji nie może się 

podjąć utworzenia rządu. O godz. 16 m. 20 prezydent Dovmergue wezwał 

do pałacu Elizejskiego Doumer'a. 

Doumer tworzy gabinet. 
PARYŻ 24.XI. (Pat). Prezydent republiki Doumergue powierzył misję 

utworzenia nowego gabinetu Doumerowi, który ostatecznej odpowiedzi 

"udzieli w dniu jutrzejszym. Opuszczając pałac Elizejski, Doumer oświad- 

czył przedstawicielom prasy, że o ile przyjmie zaproponowaną mu misję, 

„zatrzyma dla siebie oprócz prezydjum również tekę finensów. Tekę spraw 
zagranicznych Doumer zaproponuje Briandowi. 

į 

| Uchwała socjalistów. 

į PARYŻ 24.XI. (Pat). Grupa socjalistyczna przyjęła wniosek wyrażający 
jgotowość wzięcia władzy bądź samodzielnie, bądź wraz z partjami demo- 

kratycznemi, które szły z nią razem do walki podczas ostatnich wyborów. 

Głosy prasy paryskiej o przesileniu 
rządowem. ! 

PARYŻ, 24XI (Pat.). Prasa przewiduje naogół, że Brland zrzeknie się 
misji utworzenia gabinetu ze względu na niemożliwość asystowania na de- 

batach finansowych w parlamencie równocześnie z prowadzeniem polityki 
zagranicznej. 

„Journal” jednak spodziewa się, że Briand przezwycięży trudności 

kraj. 
Jak się dowiaduje „Echo de Paris”, Herrlot miał obiecać swój współ: 

udział Brilandowi pod warunkiem, że Painievs i socjaliśc! wejdą do rządu. 

„Oeuvre” wyraża przekonanie, że Briand zrzeknie się swej misji o ile 

socjaliści będą obstawać przy wszystkich swych żądaniach. W takim wypedku 

powstsłaby kombinacja na szerszych podstawach, obejmująca republikanów 

lewicowych. ] \ ! 
„Ere Nouwelle" i „Excelsior” podkreśla trudności w rozwiązaniu kry* 

zysu, spowodowane niemożliwością utworzenia się w izbie stałej większości 

nawet dla gabinetu utworzonego z członków kartelu lewicy. 

  
Г 

CE CE A crow s" 
Po mowie Luthra w sprawie Locarno 

Co mówi dziennik paryski. 

PARYŽ, 24.XI. (Pat). „Osuvre“ uważe, iż przemówienie wygłoszone 

przez Luthra w Reichstagu w sprawie traktstów locarneńskich było bardzo 

uczciwe i godne. i 
Należy — zdaniem dziennika — podziwiać odwagę kanclerza Rzeszy, 

A co piszą o tem w Berlinie. 

BERLIN, 24.XI. (Pat). Pisma przyjęły naogół mowę L.uthra przychylnie, 

podkreślają jednakowoż zmęczenie kanclerza i brak temperamentu we 

wczcerzjszem przemówieniu. : 
Pisma prawicowe okrešlają mowę jako „pustą“. 

Komuniści i nacjonaliści współdziałają. 

BERLIN 24.XI. (Pat). Frakcja komunistyczna postawiła nacisk o od: 
mówienie rządowi zaufanis., 

  

Jak donoszę pisma, postanowiła frakcja niemiecko-narodowa posta: : 

wić ze swej strony podobny wniosek i nie brać udziału w głosowaniu nad 

wnioskiem komunistów. ° 

…__ 
3 

Czytajcie „Kurjer Wilenski“. 

i obejmie powierzoną mu misję utworzenia gabinetu, czego oczekuje cały 

f 

   



Quo usque tandem? 
Od jednego z byłych wojskowych otrzymaliśmy na- 

stępujący artykuł, który jest miarą tego bolesnego rozgo- 
ryczenia, jakle zapanowało wśród wojska i całej uczciw- 
szej części społeczeństwa. . ь 

Smutne budzą się w  sercu re- ; ciw zwycięskiemu Wodzowi rzucony, 
fleksje, rozpaczny szarpie nim bój. ; każde oszczerstwo Jego świetlaną 
Gdzie my jesteśmy? Do czego dąży- | postać skalač usiłujące, utopi się 
my? Czem sie to wszystko nareszcie w własnym brudzie, własnym zatruje 
ma zakończyć? | im spokojniej, im się jadem. 
bardziej  objektywnie patrzeć w! Gdzie tam. 
przyszłość, im dokładniej wyzbyć się:  Orgja teraz dopierc jakby się roz- 
chwilowych żalów i bólu osobistego, poczęła. Rozpętał się huragan fałszu, 
tym czarniejszą wydaje się ta przy: brudu, podłości, oszczerstwa, jadu i 
szłość, tym większa pod stopami nienawiści. 
otwiera się otchłań. A ból rozpaczny ; Odmówiono wojsku, — własne: 
dochodzi do takiego jakłegoś strasz- mu wojsku, — nawet zadowolenia z 
nego napięcia, że żyć się nie chce i dokonaniu ciężkiego dzieła. Odarto 
coraz częściej na ustach jawisię ża- to wojsko i jego Naczelnego Wodza 
łobna skarga: „Czemuż mi nie było z zasługi zwycięstwe, przyznając ją 
danem poledz wraz ztym szeregiem szlachetnemu cudzoziemcowi, wbrew 
druhów serdecznych, których ciała jego woli-i wbrew .jego męskim, 
zasłały ziemię Polską aż po najdal- otwartym protestom. Tworzono sztu 
sze jej zakątki, których kości zna” cznych bohaterów, byle nie uznać 
Czyły granice Rzeczypospolitej, któ- rzeczywistego. 
rych czerepy obce dzisiaj wycrują Krwawiły serca żołnierskie sto- 
pługi? krać boleśniej, niż na wszystkich 

Po 120 z górą latach niewoli frontach, lecz chociaż w duszy roz- 
chwyciliśmy za broń i mimo tragicz- paczne rodziło się pytanie i wyrzut 
nej bierności własnego społeczeń- tragiczny: 

stwa, mimo przeogromnej * przewagi ; „Polsko. — Czyż w Tobie ideje 
wrażych potęg w najcięższych dla | wymarły? 
Ojczyzny chwilach, wśród największe" Okryj się klrem wstydu i żałoby, 
go napięcia wojny światowej, zdoła- 
liśmy wywalczyć „Honor żołnierza AAA Św 
polskiego”. ' a 

Najzaciętszych i jakżeż potężnych | R męczennikom swoim o. bi 

remi i g a 3 Polsko, co wlasne a" 

Ci, którzy najbardziej nas niena- ; "A= Bólittórów zie to i 
widzilii w rozkazach swych kazali potem 
swym oddziałom wznosić trzykrotne ' Zamiast w jekstażie Unosić w 
hurra, ku czci żołnierza polskiego. : аЫЫ 

Ct, którzy najbardziej pragnęli w. Nie kamieniami obrzucasz, — proch nas wdeptać i w cień zapo- | 
mnienia usunąć, musieli przyznać że: į 
=tylko ofiarne stanowisko Legjo- Frmja trzymana miłośną, lecz żela- | 
nów Polskich ocaliło resztki ich zną ręką ukochanego Wodze, trzy: 
czwartej armji". \ mana wysokiem poczuciem honoru, 

Tak było nawet wśród odwiacz- nie dała się unieść porywom rozpa- 
nych, nieubłaganych wrogów. czy, milczała i cierpiała, ufna, że hi- 

Zdawało się, że po odrodzeniu | storja rozwieje tumany fałszów i ja-; 
własnego bytu peństwowego, o ileż | зпа świetlaną prawdę na jaw do-| 
większem, o ileż cieplejszem uczu | będzie. } 
ciem darzyć nas będzie własne spo: Jeszcze jedna złudna nadzieja, 

lecz błotem”. И 

K ! R 

Dymisja dyrektorjatu 

RYGA, 24.XI (tel. wł.). Gubernator kłajpedzki dr. Żylius przyjął dymisię 
dyrektorjatu kłajpedzkiego. 

МЕЙ S Mut, 

  

Sowiety a Liga Narodów. 
WIEDEŃ, 24,X1 (Pzt.). „Neue Freue Presse” donosi z Moskwy: Zastęp- 

ca Cziczerina — Litwinow oświadczył, że unja sowiecka podobnie jak i 
Ameryka nie wstąpi pod żadnym warunkiem do Ligi Narodów i jest zde- 
cydowaną trzymać się zdala od wszelkich tego rodzaju organizacji. 

Litwinów złożył to oświadczenie w celu położenia kresu pogłoskom, 
kolportowanym zagranicą co do zmian w polityce unji sowieckiej. 

  

  

Sowiety a sprawa Besarabji. 

MOSKWA, 24 XI. (Pat). Fgencja Sowiecka. Na konferencji prascwej 
Litwinow zaprzeczył doniesieniu, že ukraińska republika sowiecka uczyniła 
Rumunji nowe propozycje dotyczące Baesarabji i dądel, že od czasu kon- 
ferencji wiedeńskiej, stanowisko rządu sowieckiego w tej sprawie nie ule- 
gło żadnej zmianie. 

Prace mięszanej komisji 
nięcie konfliktów nad Dniestrem, ograniczają się tylko do sprawy uregulo- 
wania stosunków na obszarze położonym nad tą rzeką. 

    

Angielska propozycja w sprawie podpi- 
sywania traktatów locarneńskich. 
LONDYN 24X!. (Pat). Jak donosi „Daily Grsphic” rząd angielski 

miał podobno zwrócić się do mocarstw zainteresowanych, aby podpisały 
traktat locarneński przez swych przedstawicieli w Londynie. 

———— p, 

Akcja republikańska b. kancierza Wirtha. 
FRANKFURT. 24.X1. (Pa). Były kanclerz Wirth zapowiedział wczoraj 

na zgromadzeniu, że będzie prowadził dalej z całą energją swoją akcję 
w kierunku zebrania i zorganizowania kół republikańskich i demokraty- 
cznych. 

Wypowiedział się on ostro przeciwko gabinetowi Luthra, w szczegól- 
ności przeciw Stresemanowi, którego — zdaniem Wirtha — przeceniają. 

W zakończeniu mowy Wirth demzgał się od centrum bezwzględnego 
wypowiedzenia się za republiką demokratyczną. 

z 

Epilog sporu bułgarsko-greckiego. 
ATENY. 24.XI. (Pat). Rząd otrzymał wczoraj zawiadomienie, że komi- 

sja Ligi Narodów, której powierzono zbadanie grecko-bułgarskiego zajścia 
granicznego, oświadczyła się na niekorzyść Grecji. 

Komisja żąda, aby Grecja zapłaciła odszkodowanie w sumie 87.000 
funtów szterlingów dla rodzin cficerów i żołnierzy poległych podczas starć, 
oraz aby zapłaciła Bułgarji koszta transportu wojsk przeesięwziętego w cza- 

    

    łeczeństwo. jeszcze jedno rozczarowanie: 
Niestety. Historję tą poczęto fałszować. 
Już w początkach tworzenia się Nie jakąś jedną rewelacją, fałszy- 

naszej zrmji poczęto ją zatruwać ja- | wą może, lecz potężną w swej sile. 
dem intryg wewnętrznych, szarpać | Niel — zbyt łatwo byłoby ją obalić. 
szeregiem tajnych knowań, buntować Poczęto ją fałszować powoli, sy- | 

| 
| i podżegacze. 

sie trwania zatargu, wynoszącego 57.000 f. szterl. 
a= 

prawdziwego określenia) ujrzymy, że 
większość z nich to ludzie obcego 
pochodzenia, renegaci żydowscy lub 
niemieccy, którzy do niedawna jesz- 

liwości osłaniani są ich niecni autorzy 

Straszny, tragiczny paradoks, 

sowiecko-rumuńskiej mającej na celu usn=; 

generałów, którzy w zaborczych 
armjach porobili karjery, przeciwko 
Naczelnemu Wodzowi. 

Naczelnego ześ Wodza, tej mło: 
dej krwawiącej w, ciężkich bojach 
armji i pierwszego Naczelnika nie- 
podległego Państwa po 125 latach 
niewoli, obrzucano stekiem ohydnych 

stematycznie, z dnia na dzień zacie: l mimowoli rodzi się w duszy 
rając i zasmarowując prawdę pseu- pytanie; któż więc ma bronić naj- 
do naukowymi dysertacjami, usuwa- | większej świętości narodu, honoru 
jąc coraz to bardziej w cień zapom-| Jego obrońców? A gdy na pytanie 
nienia zwycięską postać Naczelnego to nikt nie daje odpowiedzi, gdy w 
Wodza i tych wszystkich, którzy nie | całem praworządnem państwie nie 
dając się wciągnąć do różnych in-, można dopatrzeć ani jednego odpo- 
tryg i intryżek, nie dając się zmamić : wiedzialnego czynnika, któryby obro- 

wyzwisk, najpodlejszych oszczerstw, 
najwyuzdańszych epitetów. Zda się 
walczono o rekord, kto najpodiejsze 

" wymyśli oszczerstwo, najobrżydliwsze 
zdoła wypluć świństwo. 

Serca rwały się z bólu, ale zrmja 
trwała, ‚ 

W najtrudniejszych warunkach, 
źle ubrana i źle uzbrojona, zatruwa | szalał na nowo. 
na jadem intryg i nienawiści partyj- | znowu padają oszczerstwa, sy- 
nych, oplwana i obrzucana błotem :pile się grad obelg, leje się jad, chla- 
oszczerstw w osobie swego Naczel- pie błoto i kal. | to wszystko tak 
nego Wcdza It najdzielniejszych do- jawnie — tak bezkernie. Tysiące, 
wódzców, bosymi stopami przemie- setki tysięcy razy  przygwożdzone 
rzała setki i tysiące. kilometrów, fałsze szaleją, hulają dalej — bezkar- 
marzła, przymiersła głodem, ginęła ne — tryumfujące. 
od kul i chorób i trwała. Trwała —;, A nieszczęsnym kolegom — za: 
zapatzona w świetlaną postać uko- szczytny, krwią poległych współbra- 

chanego Wodza i nawet w momen- ci zdobny, aurecią  męczeńskich 
tach klęsk i najokrutniejszych roz- walk strojny mundur noszącym, — 
czarowań trwała ufaa w Jego gen- honoru tego munduru przeciw niec- 
jusz, który ją wreszcie doprowadził nym napaścierm nawet bronić się za” 
do ostatecznego, jnkżeż zasłużonego, brania, nawet przeciw oszczerstwom 
jakżeż krwawo wywalczonego Zwy- | protestować, nawet fałszów prostować 
cięstwa. nie wolno. Gorzej, bo gdy wreszcie 

A przytem do Zwycięstwa, tak odruch żołnierski doraźnie ukarać | 
świetnego, tak wspaniałego, ta przy- | pragnie fałsze te i oszczerstwa, O- | 
Pominającego najpiękniejsze i naj- słaniane są one powagą prawa, ma: | 

ułatwiając Mu zwycięstwo. | 
PA gdy tą niecną robotę przygwo- , 

/żdzone, gdy uczciwy generał, ceniąc 
honor żołaierski wyżej od karjery | 
nie uląkł się pogróżek chwilowego 
zwierzchnika i napiętnował nikczemne 
te metody, huragan nienawiści roz-   

  
_szczytniejsze chwile oręża polskiego, jestatem sprawiedliwości, gdyż po- 

że zdawało się, iż każdy fałsz prze- wagą prawa i majestatem sprawied- 

0%. Mursach maturalnych 
(W związku z notatką nadesłaną przez. 

Kuuatorjum). 

  

chcąc je kształtować według prawno- 
państwowych zasad, najpierwszą tro- 
ską Społeczeństwa było zapewnić 
wielkiej ilości wykolejonej młodzieży, 
spóźnionej w naukach z powodu 
wojny, pomoc w zdobyciu koniecz- 
nych świadectw gimnazjalnych. Zwa- 
żywszy charakter tej młodzieży, doj- 
rzałej, doświadczeńszej życiowo o wie- 
le więcej, niż bywa z młodzieżą w 
tym wieku, powracającej do ław 
szkolnych często z nerwami potar: 
ganemi przejściami wojennemi, trze- 
ba było zakładów, mających nie tylko 
naukę na celu. Nie przeciętnych też 
pedagogów-wychowawców wymagała 
taxa młodzież i tylko ludzie ideowi 

nie doświadczył. mogli spełnić trudne i delikatne za- 
Młodzież, która dziecinnemi ocza-; danie, nałamania tej młodzieży do 

mi na zdarzenia te patrzyła, dziecin- | form normalnych. Nie będziemy się 
nemi jeszcze dłońmi chwytała broń rozwodzili nad stronnem wspornnie- 
by służyć Ojczyźnie, zapominając na niem katastrofy gimn. Lelewela, bę- 
długie miesiące, ba, nawet lata, o | dącej właśnie wynikiem tego splotu 
kar,erze, nauce, egzaminach matural- | ckoliczności, o których wyżej. Dziw- 
nych i wszelakich innych. nie slapem echem przebrzmialy te 

Społeczeństwo nasze, silniej niž l 
Jakie bądź inne, skutki wojny na so- | 
bie odczuwa. O ile straszliwa heka- | 
tomba europejska Spotkała państwa | 
zorganizowane i nie znające wstrząsu 
wewnętrznych wojen, o tyle u nas, 
nie wymarło jeszcze pokolanie, szar- 
pane mękami popowstaniowemi, a 
Państwo polskie tworzyć się musiało 
w ogniu walk i w chaosie trójorjen- 
tacji, trójniewoli, jakiej żaden naród 

wizjami karjery osobistej szli za Nim ; nę tę uważał za swój najświętszy o- 

tylko protestować nie usiłoweli, lecz 

  Wracając do normalnego życia i|kainowe strzały w sferach urzędo- 

” 

bowiązek, gdy Zz natury rzeczy powo- 
łani do tego Ministrowie Spraw 
Wojskowych w rodzaju panów gene- 
rałów Szeptyckiego i Sikorskiego nie 

milcząco zgadzali się i nieomal po- 
chwalnli podłe napaści, gdy Szary 
żołnierz sam bywał zmuszany do 
odruchowej obrony honoru swego 
munduru i swego zwycięskiego Wo- 
dza, a nawet po tysiące, po setki 
tysięcy razy prowokowany, jak gdy- 
by z jakąś złośliwą niecierpliwością, | 
kiedy się wreszcie Jego spokój wy: | 
czerpie; rodzi się w duszy drugie 
pytanie, jeszcze bardziej bolesne — ; 
jeszcze bardziej groźne. 

Cui bono? : 
Jakaż to wroga i nienawistna rę- 

ka pcha nas do rozprzężenia jedynej 
ostoi bytu niepodległego — do roz- 
przężenia Armji? — Jakaż to wraża 
dłoń usiłuje nas zepchnąć w otchłań. 
walki domowej I anarchji? 

A gdy rozpatrzywszy najzjadliw- 
sze, najbardziej nieustępliwe, najsil- 
niej zapienione i rozwścieczone mor- 
dy (wybaczcie czytelnicy nie mo: 
głem znaleźć delikatniejszego, a 

  

wych: parę dymisji, a system, tutyne, 
święte nienziuszalńe tabu, nie naru- 
szone zostały. 

Z powyższego wynika, że zasada 
wolnygh «ursów prywatnych, pomoc- 
niczych dla tej fnłodzieży, jest rzeczą 
nader pożądaną. Uznali to rodzice, 
pedagodzy, uczniowie. Nie uznaje 
tylko Kuratorjum, 

Na gruncie wileńskim istnieją 
przeznaczona na tan cel dwa zakła 
dy polskie (1 taki istnieje zorganizo- 
wany przez Kuratorjum dia uczniów 
gimnazjów państwowych,  spóźnio* 
nych, w godzinach popołudniowych, 
w lokalu im. Słowackiego, to dowód, 
że nawet Kuretorjums musiało się u 
dać do źródła „kursów ”). 

cze byli jawnymi wrogatni polskoś- 
ci, lub brudne kreatury zdolne zaw- 
sze i wszędzie każdemu łotrowstwu 
służyć za pieniądze, iks razy sądow- 
nie karace,to wówczas pytanie to 
dziwnej, tragicznej nabiera mocy i 

o 

ięc Cui bono? I Quo—usque— 
tandem? 

Czyż mało jeszcze, że dzięki tej 
podłej powodzi niecnych oszczerstw, 
krew pierwszego Prezydenta brato- 
bójczą rozlana ręką splamiła karty 
naszej histocji? Czyż czekamy, aż 
nas ten jad całkowicie zatopi i na 
nowo w wieczystą pogrąży niewolę? 

Czyż rzeczywiście niegodni jasteś- 
my być wolnym narodem? . 

Gdzież jest ten naród? Gdzież to 
społeczeństwo? 

Rozpaczne, — tragiczne pytanie. 
A jednak... ; 

Wszak tyle kiwi, tyle trudu, tyle 
znoju, tyle zwycięstw nie zdołało go 
do tej pory obudzić — poruszyć — 
tak dalece, że bolesna, rozpaczą 
z głębi serca wyrwana piosenka: 

„Nie trzeba nam od was uznania 
Ni waszych mów ni waszych łez, 
Skończyły się dni kołatania 
do waszych serc...” 
Stała się dzisiaj nieomal hymnem 

narodowym, tyle w niej jest tragicz- 
nej prawdy. 

Przeto jeszcze raz zapytuję. 
Quo usque tandem? 

każą swoim uczniom przechodzić. 
Kto wie jak duże są dziśj wymagania 
i jak obfite programy, ten przyznać 
musi, że objęcie w ciągu roku szkol- 
nego dwuch lat nauki jest niemożli- 
wem. Tłumaczy się ten system jedy- 
nie w tych wypadkach, gdy uczeń 
zostaje na drugi rok z powodu złych 
stopni z jednego przedmiotu. Wtedy, 
przechodząc szybko swój rok poprze- 
dni z naciskiem na przedmiot słaby, 
może rok następny przestudjować su- 

miennie. , 

raniach doczekały się tej wiosny wi- 
Zzytacji ze strony Kuratorjum. Wyniki 
były dodatnie. Jednak w dalszym 
ciągu Kuratorjum dąży automatycznie   Prywatne są dwa zakłady: kursa do likwidacji tych kursów, nie chcąc 

Gimnazjalas im. Tad. Czackiego i| brać za nich w żednej mierze odpo- 
Maturalne im. P. Skargi. 

Różnią się zasadniczo od siebie 
wiedzialności. A przecież użyteczność 
tej pomocy naukowej dla młodzieży | 

Kursy im. Czackiego po wielu sta- 
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Wiadomości polityczne. 
Rada Ministrów na 

posiedzeniu w dniu 24 
listopada ustaliła wy- 
tyczne expose rządo- 

wego w Sejmie i Senacie oraz zaję- 
ła stanowisko wobec projektów 3-:h 
ustaw tak zwanych  sanacyjnych 
zgłoszonych przea rząd poprzedni, a 
znajdujących się w Izbach prawodaw- 
czych. (Pat.). 

Z Rady 
Ministrów. 

W dniu 15 grudnia 
wymiana b, r. odbędzie Się zro- 

madzia wu wymiana więźniów 
lPoiską. Politycznych między 

Polską i Litwą. Czer- 
wony Krzyż Polski opracowuje ma- 
terjał w tym kierunku, dla przedsta: 
wienia dla Litewskiego Czerwonego 
Krzyża listę osób, które ewentualnie 
miały by po wymianie powrócić do 
Polski. (zd.) 

Z Białogrodu dono- 
Nie konflikt szą; Wiadomości Jako- 

a zł by Stolica Święta od- 
82 ' mėwila przyjęcia noty- 

; fikacji Jowanowicza zawiadamiającej 
ją o objęciu przez niego funkcji char- 
ge d'effaires królestwa S. H. S. przy 
Watykanie, doprowadziły do wniosku 
o istnieniu konfiiktu między rządem 
S. H. S. a Watykanem. 

W związku w rzeczywistości incy- 
,dent ogranicza się do nieporozumie- 
jnia, które w obecnej chwili zostało 
już usunięte. (Pat.) 

a z a w i m z 

  

Kiedy nareszcie nadejdzie dzień 
odrodzenia się duszy i dumy Maro- 
dowej?! spa 

W dzwoneczek uderzam lo 
Uderzam na trwogę. 

retański. 

“jų jo k o. a. 

A jeżeli honoru armji i Jej Na- 
czelnego Wodza czynniki najbardziej 

' do tego powołane (ministrowie spraw 
wojskowych) bronić nie chcą, jażeli 
|najwyższe władze państwowe (Prezy- 
jdent i Sejm) bronić go nie umieją, 
|czy nie mogą, jażeli Prokuratorja cy* 
|wilna, czy wojskowa uważa za swój 
i obowiązek obronę nie honoru Armii 
lecz osób oszczerców i prowokato- 
rów, a umundurowanym kolegom 
nawet protestować nie wolno, tedy 
tern bardziej jest obowiązkiem nas 
byłych wojskowych, którzyśmy nigdy 
jedności z ukochaną armją i Jej 
zwycięskim Wodzem nie zatracili, 
trud ten wziąć na siebie i dać wy- 
raz tego bólu i goryczy jaką serca 
nas wszystkich, umundurowanych, 
czy nieumundurowanych żełnierzy są 
dzisiaj przepełnione. : 

Obowiązkiem naszym jest prze- 
strzec bierne społeczeństwo przed 
przepeścią, w którą zawistne, wrogie 
żywioły pragną naszą Ojczyznę po- 
grążyć. 

Obowiązkiem naszym jest Ojczyz- 
ny Tej bronić, nawet wbrew własne- 
mu perfidną frazeologją obałamuco- 
nemu społeczeństwu. 

I tak niegdyś: 
„Umieliśmy w ogień zapału 
młodzieńczych wiar rozniecić skry 
nieść życie swe dla ideału 
i swoją krew i marzeń sny”. 
Tak też iteraz musimy podkreślić 

z całym naciskiem, że: 
„Potrafim dziś dla potomności 
O:tatki swych poświęcić dni 
Wśród fałszu siać siew szlachet- 

ności 
Miazgą swych ciał — żarem swej 

> krwi 
My Pierwsza Brygada 
Strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy 
swój życia los 
na stos, na stos“, 

  

4.2.24 ... |... « « 

Oficer rezerwy. 

e 

niętej młodzieży. Wprost społeczna 
potrzeba przemawia za utrzymaniem 
tego typu kursów, 

Na władzach szkolnych ciąży obo- 
wiązek nadzorowania, w jakim stop- 
niu program nauk jest wyczerpywa- 

lny, tępienie handlowych przedsię- 
biorstw ża pewną opłatą gwarantują- 
cych ową konieczną do życia maturę, 
a nie liczących się z dokładnem 
przerobieniem naukowego materjału, 

ча natomiast obowiązkiem jest popie- 
jranie i uprzywilejowania tych zakla- 
dów, które władze szkolne uznają za 
spełniające zadanie gimnazjów. Takie 
zakłady mogłyby, sądzimy, bez naru. 
szenia konstytucji, znaleźć się pod 
protektoratem rządu i być specjalnie 
polecanemi w wypadkach przerostu 
wieku uczniów, lub opóźnieniu tako- 
wych z innych przyczyn. 

" Niszczenie placówki wychowawczo 

  
tem, że Kursy im. Czackiego prze- | nie ulega już żadnej wątpliwości, naukowej nie powinno leżeć w inten- 
chodzą normalny kurs gimnazjalny świadczą o tem i rezultaty egzami- cjach Kuratorjum, 
po jednej klasie na rok, zaś Kursy | nacyjne, i zadowolenie rodziców, I; 
im. P, Skargi—po dwie klasy na rok ; uaormowanie wykształcenia przeroś- 

p 

 Rodzio, 
m —— | sp



„portowaną z Austrji i Finlandji. W 
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Przegląd prasy. 
Niebezpieczeństwa pożyczki zagranicznej. Konieczność osz 

czędności w budżecie państwowym. Upadek rządu p. Painieve. 

Już oddawna mówisię w kraju ó, 

zaciągnięciu pożyczki zagranicznej. | 

Rząd poprzedni nawet poczynił pew- | 

ne kroki, co prawda niepomyślne— 

w tym kierunku. Lecz mało kto za- 

stanowił się nad niebezpieczenstwa- ; 

mi, jakie kryje w sobie pożyczka za- 

    

graniczna. 
„Kurjer Poranny” zajmuje się tą 

sprawą. ` 

Po co jest nam potrzebna pożyczka 

zagraniczna? i 

Na ożywienie. ruchu budowlanego |; 

na inwestycje w rolnictwie I w przemy: 

śle, konieczne dla podniesien'a zdolno- 

ści konkurencyjnej naszych towarów na 

rynkach zagranicznych. Ruch budowla- 

ny | inwestycje wymagają jednak tanie- 

go kredytu długoterminowego. Już do- 

świadczenie z poprzednią pożyczką źme 

rykańską ujawniło na jak wielkie trud- 

ności natrafia ceiowe zužytkowanle po- 

życzki przy zbyt wysokiej stopie procen- 

towej. Mamy b. poważne wątpliwości, 

czy przy stopie procentowej, przekra- 

czającej tę, na jaką została zaciągnięta 

poprzedola pożyczka, można będzie 

myśleć o udzieleniu pomocy kredytowej 

najbardziej tej pomocy potrzebującemu | 

rolnictwu | czy można będzie ożywić 

ruch budowlany. ! 

Pożyczkę można | raležy wziąć, ele 

gdy sę ma pewność racjonalnego jej 

wykorzystania. Inaczej zosłanie ona. 

zmarnowśne | miast w Inwestycje, pój- 

dzie na podniesienie konsumcji | to w 

pierwszej linji konsumcji towarów za- , 

granicznych. 
9 

Takie wyjście z przeżywanego przez 

państwo kryzysu byłoby jednak wyj- 
ściem fatalnem, tembardziej, že sam, 

fakt zaciągnięcia pożyczki zagr. wywo- 
łać może szereg wysoce ujemnych kon- 

sekwencji. Liczyć się mianowicie należy 

z prawdopodobieństwem nagłego pow- * 

rotu złotego do parytetu, który mógłby 

przekreślić całkowicie te dodatnie re- 

zultaty, jakie zostały już w dziedzinie 
bilansu handlowego osiągnięte. Liczyć 

; slę również należy z prawdopodobień 

stwem podniesienia się konsumcji we | 

wnętrznej i wzrostu cen, tembardziej 

przy wprowadzeniu w życie nowej, ma- 

jącej w wielu wypadkach charakter pro- 

hibicyjny, taryfy celnej. 

„Słowo Pomorskie" twierdzi, że, 
przedewszystkiem nalaży zaprowadzić ; 

jzknajwiększe gszczędności w budže- ; 

cie państwowym, oraz budżetach sa- į 

merządowych i społecznych. i 

    

Sejm | rząd są odpowiedzialne za 
budżet państwowy. Stronnictwa poli- 

tyczne, klerując się względami dema- 
gogji, a nie względami gospodarczemi, 

zmuszały rząd do tego, ażeby w wy- 

datkach uwzględniać jak najwięcej ich 

żądań. Wskutek tego wydatki rozrosly 

się aż do 2 miljardów! Było to ponad 

siły społeczeństwa. A dodać też należy, 
że wydatkowanie tych państwowych pie- 

niędzy odbywało się nieraz w sposób 

rozrzutny I daleki od wstrzemięźliwości. 
l bodaj więcej było lekkomyślnych a 

nawet występnych zaniedbań w urzę- 

dach niższych, aniżeli w samych mini- 

sterstwach. 
Dzisiaj rozumieją to już niemal wszy- , 

stkie stonnictwa, że budżet państwowy 

trzeba zmniejszyć co najmniej do 

1.400 miljonów, czyli to 600 miljonów 

mniej, niż w roku ostatnim. 

„Robotnik” pisząc o upadku ga- 
binetu Peinieve, dochodzi do wnios- 
ku, iż sprawa uzdrowienia finanso- 
wego we Francji napotyka na wielkie 
trudności. 

Kryzys finansowy jest wynikiem po- 
lityki  inflacyjnej, uprawianej przez 
tyle lat przez rządy reakcji. A gdy po- 
lityka ta zbankrutowała na całej linji, 
gdy po przyjęciu planu Dawesa (Dous) 
okazało się że Niemcy zapłacą drobny 
ułamek z tego, co przyrzekali nacjona- 
liści francuscy wyborcom, siłą rzeczy 
i siłą logiki narzucało się żądanie, by 
kapitał, który tyle zyskał na dostawach 
wojennych I inflacji powojennej, głów- 
ny poniósł ciężar w dziele zwalczenia 

inflacji, stabyizacji franka, uzdrowienia 
skarbu. 
Jednak od samego początku Painleve 

miał do czynienia z nieprzejednaną 
opozycją reakcji kapitalistycznej, która 
z trudności finansowych radykalnego 
rządu czerpała jeno nadzieję dyskredy- 
towania lewicy w opinji kraju. Przy; 
czem prawica, atakując Rząd za jego ' 
program finansowy, nie przeciwsiawia* 

ła mu własnego programu, nie poka- 
zywała lepszego wyjścia z sytuacji. 

A i kartel 

rozbieżność zdań podczas głosowania 
punktu o konsolidacji bonów i stop” 
niową amortyzację długu przez Kasę 
Amortyzacyjną— oraz powtórny upa* 
dek rządu Painlevć, 

  

  

Życie gospodarcze. 
Przemysł tekturowy w Wileń- 

szczyźnie. 

(Rozmowa z p. prezesem Mieczysła- 
wem Bobdanowiczem). 

Od kilku tygodni toczyły się per- 
traktacjej między poszczególnymi 
właścicielami tutejszych zakładów 
tekturowych, których produkcja wy- 
nosi 90 proc. całej produkcji Rzeczy- 
pospolitej. Pertraktącje te miały na 
celu koncentrację i ujednostajnienia 

produkcji. 
Zwróciliśmy się tedy po infor- 

macje „do jednego z najpoważniej- 
szych przemysłowców tej gałęzi pana 
Mieczysława Bohdanowicza. 

Kryzys gospodarczy — objaśnia 
nam p. Bohdanowicz — spowodował 
zmniejszenie się konsumpcji wyro- 

bów tekturowych w kraju, a co za” 
tem idzie naprodukcję. A zważyć 
należy, iż jeszcze cztery miesiące te- 
mu nie pokrywaliśmy potrzeb we- 
wnętrzaego rynku. Nawet tekturę 

bronzową do niedawna sprowadza” 
liśmy z zagranicy. 

— Jak przedstawia się sprawa 
syndykatu zakładów tekturowych? 

— Zrzeszyliśmy się w towarzy* 
stwo pod nazwą „Tektura”, mające 
na celu ujednostajnienie produkcji, ; 
oraz dostosowania jej 'do rynku za: 
granicznego. 

Niektóre fabryki, należące do na-, 
szego zrzeszenia zaczną wyrabiać te- 
kturę białą, dotychczas jeszcze im- 

ten sposób zmniejszy się nadpro- 
dukcja tektury bronzowej. 

= Które fabryki należą do no- 
wopowstałego zrzeszenia? 

— Wszystkie istniejące w naszym 

kraju, a więc: Nowo*werkowska Fa- 

bryka Two Akcyjne; Olkienicka Fa- 

bryka T-wo Akcyjne; Fabryka “Са- 
jówka* Bohdanowicza; Zakłady Prze- 
myslowė „Platerowo“; Fabryka „Wa. 

ka" Balberyskiego, ponadto Fabryka 
Balińskiego. 

— Czy w związku z koncentrac- 
ja produkcji nie nastąpi zamknięcie 
niektórych fabryk? 

= Nie, wszystkie fabryki będą 
tzyūne. Żywimy hadzieję, że w ciągu 
kilku miesięcy uda nam się ujedno- 
stajnić produkcją i uczynić ją zdolną 
do „eksportowania zagranicę. W ргге- 
ciwnym bowiem wypadku zmuszeni ), 
będziemy na jakiś krótki czas pfzer- | 
wać produkcję. Reorganizacja  рго- 
dukcji spowoduje, źć zamiast jak do- 
tychczas wyrabiała tekturę bidłą wy- 
łącznie fabryka w Jaszunach (pozo- 
stałe — tylko bronzowa) obecnie ta 
kową produkować będą ponadto fa-- 
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Imowę z nami 

bryka Nowowerkowska i 

Przemysłowe „Platerowo”. 
W tem miejscu p. prezes infor- 

muje nas, iż onegdaj została podpi- 

sana rejentalna ,umowa u p. rejenta 
Kiotta, i że wczoraj odbyło się ze: 

Zakłady 

brenie, na którem wybrany został ; 
zarząd Towarzystwa, do którego wcho- 
dzi jako prezes nasz szanowny  in- 
terlokutor, jako dyrektor p. Miron 
Szwarc, a jako wice-dyrektor p. Ja- 
kób Szeskin. Pewien procent od 
sprzedaży wyrobów tekturowych prze- 
znaczony został na koszta organizacji 

i prowadzenie zrzeszenia, biuro któ- 

rego mieści się przy ulicy Wileńskiej 

Ne 14, 
° O ile wiemy kapitał zagraniczny 
bardzo interesuje się naszym  prze- 
mysłem tekturowym. 

Pytamy tedy p. Bohdanowicza, 
czy zrzeszenie liczy na pomoc kapi- 
tału zagranicznego. 

Bynajmniej — odpiera nasz sza: 
nowny rozmówca, mimo, iż otrzyma: 
hśmy kilka poważnych ofert z zagra- 
nicy. Wprawdzie oprocentowanie 
kapitału zagranicznego jest jak na 
nasze warunki bardzo niskie, ale o- 
brót towarowy, a co zatem” idzię ca- 
ła administracja byłyby zupełnie uza- 
leżnione od przedstawicieli kapitału 
zagranicznego. 

— Jaki jest stosunek państwo- 
wych instytucji kredytowych do zrze- 

! szenia? 
Bank Gospodarstwa Krajowego i 

Bank Polski przyrzekły nam daleko 
idącą pomoc. Bank Gospodarstwa 
Krajowego gotów jest udzielić nam 
gwarancji na pożyczkę zagraniczną, 
ale pożyczka jest w tej chwili nie 
aktualna. 

Jakie są — panie Prezesie — 
horoskopy przemysłu tekturalnego w 
naszym kraju? 

Jaknajlepsze. Już w chwili obe: 
cnej znacznie zmniejszył się import 
białej tektury, a co się tyczy bron- 
zowej, to już wkrótce ustanie nad- 
produkcja. Cała produkcja przemysłu 
tekturowego będzie dostosowana do 
pojemności rynku wewnętrznego. 
Resztę zaś będziemy mogli ekspor- 
tować na Bałkany, do Anglji, Rumu- 
nji i Turcji. Otwieramy w tej chwili 
oddziały w całem państwie. Prze- 
mysł tekturowy — kończy swą roz- 

p. Bohdanowicz — 
ma wszelaie szanse rozwoju I pro” 
sperowania. i 

M. Q. 

    

'Popierajcie L. O. P. P. 

` 
WARSZAWA, 24.XI. (Pat). Na 

Nabożeństwo za duszę   

lewicy francuskiej nie : 

Wal aodnolitaga Po tą Haanso* | 2 łecz ństwie żydowskiem  „Wilner o d + si eństw. ws „Wi i i. — 
wego, czego dowodem služyč mMožė | Mitogblat" poświęciła wielkiemu pi- się walki i ofiary wyrzekło owoc 

S. Żeromskiego. 
O 6 wieczorem przy ogromnych 

tłamach publiczności odbyło się na- 
bożeństwo za duszę & р. Zerom- 
skiego w kościele ewangielicko - re- ; 
formowanym. Pieśni żałobne bardzo 
piękne wykonał chór kościelny zbio- 

ru, nabożeństwo odprawiał  superi- 
tendent Jastrzębski, który też wypo* 
wiedział podniosłą mowę, podnosząc 

zasługi zmerłego na polu literatury i 

rozwoju uczuć społecznych w duchu 

chrześcjańskim, miłości bliźniego, u- 

miłowania człowieka. 
Obecni byli prócz świata literatu- 

ry, sztuki, przeestawicieli Uaiwersyte- 

tu, p. zast. del. Malinowski, p. Komi: 
sarz Wimbor, gen. Pożerski na cze- 

le korpusu oficerskiego, posłowie 

sejmowi Chomiński i Kościałkowski 
i senator Krzyżanowski. 

Wszyscy w podniosłym nastroju 
opuszczali śwlatynię, zwracając myśl 
ku żałobnej stracie, jaką poniosła 

cała Polska w osobie jednego z naj: 
lepszych jej synów. 

Śmierć Żeromskiego a wileńska 
inteligencja żydowska. 

Śmierć Żeromskiego wywołała 
dość żywy oddźwięk w tutejszem 

sarzowi obszerne wspomnienie po- 
śmiertne,inne pisma żydowskie za: 
mieściły życiorysy. ! 

Tutejszy związek dziennikaczy i li- 
teratów żydowskich wysłał depeszę 
kondolencyjną do wdowy po Ś. p. 

Żeromskim. Zebranie studentów Ży- 
dów, które odbyło się w sobotę wie 

czorem, równieź uczciło pamięć Wiel 

kiego pisarza i obywatela przez po* 

wstanie z miejsc. 

Odczyt na kursach im. Tad. 

Czackiego. 

Ku czci ś.p. Stefana Zeromskiego 

— wielkiego artysty i Polaka — w 

KRO 
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MIEJSKA. 

przemawiać będą przedstawiciele u 
niwersytetu $. B. z Rektorem Ždzie- 

chowskim na czele, Związku Zawo- 

dowego Literatów Polskich, i Zespo- 

łu Reduty, poczem członkowie Ze- 

społu Reduty recytować będą frag- 

menty z nieśmiertelnych dzieł Že- 

romskiego. Akademja odbędzie się 

w najbliższy piątek o godz. 7 m. 

wiecz. w Sali Šaiadeckics, przystró- 
jonej odpowiednio według projektu 

prcf. Ruszczyce. Bilety w księgar- 

niach: Józefa Zawadzkiego | Stowa- 

rzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. 

— roczyste przedstawienie 

Reduty w hołdzie Zeromskiogo. 

W nadchodzący czwartek Zespół Re- 

duty urządza w Sali Miejskiej uro- 

czyste przedstawienie ostatniego dzie: 

ła scenicznego  zgasłego Pasarza 

„Uciekła mi przepióreczka”, składa- 

jąc w ten sposób hołd genjalnemu 

pisarzowi i Prezesowi Towarzystwa 

Przyjaciół Reduty, W roli tytułowej 

jak się dowiadujemy, wystąpi Juljusz 

Osterwa. Przemawiać będzie kieraw- 

nik literacki Reduty Witold Hulewicz. 

Bilety w księgarni Stowarzyszenia 

Naucz Pol. 
— Jeszcze o sobotnich zaba- 

wach. W związku z naszą niedziel- 

ną notatką o tem jak „Wilenko” za- 

chowuje po zgonie jednego z naj- 

większych i najlepszych w narodzie 

donoszą nam, iż nietylko „Sokół” i 

akudemicy się bawili, także i Stow. 

Urz. Państw. (S.U.P. Dąbrowskiego 5) 
zorganizowało wieczór taneczny. Ba- 

wiono się do rana. Tak inteligentne 

Wilno obchodzi żałobę po Żeromskim. 
Ponadto jeszcze osławiony „Roz- 

wój* bawił się nadzwyczajnie. No ale 

„Rozwój”... Wiadomo czem jest „Roz* 

wój”. 
— Posiedzenie w Kasie Cho-   rych. W dniu 23-bm. odbyło się 

posiedzenie Zarząau Masy Chorych 

złożył poseł Czechosłowacji w Warszawie dr. Robert Flieder, 

czechosłowackiego ministerstwa oświaty. 

Prasa berlińska o Żeromskim. 

BERLIN, 24.XI. (Pat). Pisma berlińskie zamieszczają dłuższe artykuły 

poświęcone pamięci Stefbna Zeromskiego. 

| Wilno ku czci Żeromskiego. 

Po zgonie Żeromskiego. 
Wieniec od Czechosłowacji. | 

trumnie św. p. Stefana Żeromskiego 
wieniec od 

„dniu 24 b.m. o godz. 4 m. 30 popo! 
(na kursach gimnazjalnych im. Tad' 

| Czackiego prof. J. Wierzyński wygło- 

'sił odczyt, którego wrażenie na dłu- 

| go zapewne powstanie w pamięci 

' słuchaczy dzięki szlachetnej formie 
i wzniosłości nastroju. 

Prelegent zaczął od przypomnie: 

| mie daty urodzin zgasłego pisarza 

w paru słowach wywołując wizję klę- 

ski roku 1863 i w jej tragicznym od- 

, blasku ukazując budzące się życie 

przyszłego czciciela i wyznawcy 

| przeklętej przez opostunistów opeki. 

' Nawiązując do utworów jego» kreślił 

profesor dziecinne i młodzieńcze la: 

ta artysty w świetle jego „Syzyfo” 

wych Prac” i „Ludzi bezdomnych”. 

Wydobył na jaw niedoceniony przez 

tylu motyw macierzysty twórczości 

Żeromskiego, jego niezłomną i nieu- 

lękła walkę z ugodą i prywatą. Wy” 

kazał, jak przenosząc tej najgłębszą 

ideę na grunt historyczny Polski, two* 

rzył Żeromski swe „Popioly“, epopeę 
gigantycznych zmagań się i utajonych 

ofiar, co spłonęły na Popiół, ale taki, 

z którego odradza się feniks, popiół, 

| którego trzeba było Polsce, aby użyź: 

(nić wyjałowione wiekami prywaty i 

krzywdy społecznej pole; ukazał po- 

tem owoc straszliwy pokolenia, co 

1 
i 

pustki wewnetrznej popowstaniowego 

społeczeństwa — Ewę Pobratymską. 

Twórczość swą zamknął Żeromski 
„Przepióreczką”, ale potežniejszym 

jeszcze akordem było poprzedzające ją 

Przedwiośnie, straszliwy dysznans dla 

ucha tych, co chcieliby we wskrze- 

szonej Polsce widzieć końce wysił- 

ków i barykad, czas i sposobność do 

uśnięcia w wygodnym kwietyzmie, 

a co gorsze—teren do pielęgnowania 

korzyści wyłącznie osobistych. 

Przyznając zmarłemu przepotężną 

rolę budziciela sumień polskich za- 

kończył prelegent swój podniosły wy- 

kład. H. 

  

NIKA. 
na którem omawiane były Sprawy 

wydatków i wpływów za czwarty 

; kwartał rb. (I) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt redaktora „Glosu 

} « Wojciecha  Stpiczyn- 
— Hołd Żeromskiemu. Na | Prawdy 

uroczystej FAkademji Żałobnej ku skiego. Dalia 29 bm. w niedzielę 

czci Wielkiego Zmarłego  Pisarza wygłosi red. „Głosu Prawdy* i czło” 

nek gł. Zarządu Związku Legjonistów 

W. Stpiczyński odczyt na temat 

„Obecny kryzys w Polsce i drogi 

ratunku*. Szczegóły w afiszach. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Stan bezrobocia w Wilnie. 

W ubiegłym tygodniu t. j. od dnia 
16 bm. do dnia 21 b.m. włącznie, w 

Państwowym Ulrzędzie Pośrednictwa 
Pracy było zapisanych 3659 robotni* 

ków bezrobotnych z poprzedniego 
tygodnia pozostało 3577 osób, wy- 

słano kandydatów do pracy 20 osób 

z czego otrzymało zarobek 15 osób, 

oprócz tego pozostało wolnych miejsc 

dla 17 robotników i pozostało bez- 

robotnych na ewidencji Urzędu 2185 

„osób, z tego 278 osób uprawnionych 
Ido pobierania zasiłków z Funduszu 
| Bezrobocia. 0). 

|  — Bezrocie wzrasta. W ubie- 

  

L pats balynkch 
Łotwa. 

Biok demokratyczny tworzy 
rząd. 

RYGA. 24.XI. (tel. wł.), Zw. włoś: 

ciański zrzekł się misji utworzenia 

rządu. Prezydent Republiki zaprosił 

do siebie na konferencję przedstawi: 
cieli bloku demokratycznego i zapro* 
ponowzł im utworzenie rządu, blok 

demokratyczny propozycję przyjął. 
Blok demokratyczny zamierza ,stwo* 
rzyć wielką koalicję chociaż wobec 
rieprzejednanego stanowiska Związ* 
ku włościańskiego i lewicy soc. dem. 
szanse utworzenia koalicji są wąt- 

pliwa. 
  

  

    

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Zjazd lokatorów i subioka- 
torów w Warszawie. 

W dniach 6 i 7 grudnia b. r. ode 
będzie się w Warszawie zjazd loka= 
torów i sublokstorów. Między innymi 
wezmie w tym zjeździe udział i @е 
legacja związku wileńskiego. (zd) 

Z zagranicy. 
Nie przyjęcie depesz komuni- 
stycznych przez szwajcgrski 

urząd pocztowy. 

BAZYLEA 24XI. (Pzt) Urząd tele- 
graficzny odmówił wysłanie 2-ch te: 
legrmmów nadanych przez centralę 

komunistyczną do rządu węgierskie- 
go | do komunisty węgierskiego 
Rakovsky'lego. 

Odmowa spowodowana była obel- 
żywą treścią obu telegramów. Z tego 

samego powodu odrzucono również 
depeszę, którą centralny komitet 

włoskiej grupy partii komunistycz- 

nej zredagował do Mussoliniego. 

Odprawa dia Hohenzollernów. 

FRANKFURT, 24.XI.(Pat.). „Franke 
furter Žeitung“ donosi, Że rokowa- 
nia w sprawie odprawy dla rodziny 

Hchenzollernėw, jakiej ma udzielić 

państwo pruskie, są już na ukończe- 
niu, 

Pracowity Krasin. 

WIEDEN. 24 XI, (Pat.) „Neues Wi- 
ener Tzgesblatt” donosi z Moskwy, 
że Krasin zachorował z powodu wy: 

| czerpania pracą. 

Joffe u wiedeńskiego doktora. 

WIEDEŃ 23.X1 (Pat). Były poseł 
unji sowieckiej w Wiedniu Joffe przy- 
był tu z żoną i córką aby zasięgnąć 
porady lekarza. 

Ze Związku Kółek 
Rolniczych. 

Związek Kółek Rolniczych ziemi 
Wileńskiej w Wilnie, realizując plan 
swojej działalności na rok 1925 w 
kierunku podniesienia niskiego stanu 
kultury rolnej na terenie ziemi Wi: 
leńskiej urządza: 

1. Dnia 26 b. m. konferencję in- 
struktorów rolnych Związku Kółek 
Rolniczych ziemi Wileńskiej, celem 
omówienia najżywotniejszych spraw, 
związanych z podniesieniem kultury 
rolnej oraz zorganizowania oddziału 
„Zawodowego Związku Instruktorów 
i Pracowników Społecznych" w Wil- 
nie. \ 

2) Dnia 27 bm. posiedzenie „Seke 
cji Rolnej" z pórządkiem dziennym: 
1) „Ргасе Rolniczej Stacji Doświad- 
czałgej w Bieniakoniach* — referuje 
p. W. Łastowski; 2) „Rozwój prac 
agrarnych w Okręgu Wileńskim” — 
referuje p. T. Świetl.ński; 3) Sprawy 
organizacyjne; 4) Wolne wnioski.   

głym tygodniu, z powodu braku su-, 

rowca została zawieszona praca w 

| zakładach Zemsza w Nowej-Wilejce 
gdzie pracowało 50 robotników, jak 

„również została przerwana praca w 
| garbarni „Derma* zatrudniająca 24 
;robotników. To samo uczyniły przed- 
siębiorstwa „Polichemja* (8 robotni: 

| ków) i farbiarnia skór (7 robotników). 

  

80 GROSZY 
może cię kosztować 

oczna prenumerata 

BIBLJOTEKI 
wesołych opowieści 

1! tylko chciej !! 

Goście chętnie widziani. 
%3) Dnia 28 bm. Konferencję mle: 

|czarską z porządkiem dziennym: 1) 
| Zagajenie; 2) Stan Mleczarstwa na 
Kressch Wschodnich; 3) Plan akcji 
zorganizowania racjonalnego przero* 
bu i zbytu nabizłu m referat p. St 
Osiecimskiego, 4) Przypuszczalna po* 
moc rządowa w tej akcji — referuje 
przedstawiciel Min. Rolnictwa i О. Р, 
5) Wolne wnioski. 

  -— 2 

Pozatem tartak Edelmana w Wilejce 
powiatowej zredukował ilość robotni* 
ków z 20 do 5, papiernia w N. Wer: 
kach zredukowała ilość dni pracy ź 
6 do 2ch tygodniowo, Spółdzielnia 
rolnikow zredukowanych zmniejszyła 
ilość robotników z 15 do 4, pruco: 
wnia krawiecka Kaweckiego, zredu* 
kowała ilość robotników z 7 do 3, 
zakłady Tyszkiewicza z 7 do 4, cu-   kiernia „Artystyczna“ z 6 d“ 4į 
przedsiębiorca Mscnanicki z 6 dv 4,



        

4 пКа JBR 

SPRAWY PODATKOWE. RUCH PRZEMYSŁOWY, 

— Kto choć część wpłacił te |  — Gruchowienie fabryki ma- 
mu termin nie przepada. Mini- karonu. W ubiegłym tygodniu zo- 
sterstwo Skarbu poleciło urzędom stała uruchomiona w Wilnie fabryka 
by płatników, którzy do dnia 20 li-, makaronów „Wenecja”, która zatru- 
stopada rb. włącznie wpłacHi przy-! dniła 20 bezrobotnych. (!) 
najmniej jedną trzecią część podatku ; 

Z LEŚNICTWA. od obrotu za | półrocze 1925 r. nie 
pozbawiono prawa korzystania z dal: | 

— Posiedzenie Komiisji Ochro 

do dnia 10-go grudnia 1925 r. i do, NY Lasów. W dniu 28 bm. odbę 
szych ratalnych wpłat w terminach | 

dnia 31-go stycznia 1926 r. (I) 

DZIAŁ STATYSTYCZNY. 

— Drożyzna w górę gaże na 
dół. Główny Urząd Statystyczny u- 
stalił, iż mnożna urzędnicza na mie- 
siąc grudzień winna być obniżona 
z 44 na 43 grosze. 

Wymieniony wniosek Głównego 
Urzędu Statystycznego został już 
przesłany do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w celu Poe” 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zjazd zrzeszeń technicz- 
nych w Wilnie. W dniu 28 bm. w 
lokalu Stowarzyszenia  Technikówe 
Polskich w Wilnie przy ul. Wileń- 
skiej 33 rozpocznie się ogólno polski 
zjazd związku zrzeszeń technicznych. 
Ziazd ien zwołuje Centralny Związek 
zrzeszeń technicznych w Warszawie. 

Na porządku dziennym znajduje 
się szereg spraw, a między innymi: 

1) Sprawozdanie Żarządu. 
2) Sprawa ustawy przemysłowej. 
3) Sprawa stanowiska inżynierów 

w wojsku. ъ 
4) Dyskusja nad projektem usta- 

wy budowlanej, opracowanej przez 
Ministerstwo Robót Publicznych. 

5) Sprawa uprawnień dla absol- 
wentów szkół technicznych do dal- 
szych studjów a) warsztaty zarobkowe 
przy szkołach rzemieślniczych, b) po: 
krycie kraju szeregiem ruchomych 
warsztatów szkolnych (kursów ręko- 
dzielniczych). 4 › 

6) Budžet na r. 1926. | 
Zjazd powyższy potrwa 3 dni, a 

wezmie w nim udział kilkadziesiąt 
osób. (zd). į 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Sprawa prasowa. Dn. 18-go 
bm. Sąd w składzie sędziów: Jodze-, 
wicza, Kontowta i Piłsudskiego roz- | 
poznawał sprawę redaktora czasopism: 
„Zmahanie“ („Walka“), „Syn Biela- 
rusa" i „Holas Bielarusa“, Mikolaja 
Szyły, oskarżonego z art. 129 k. k. i 
skazał go na 1 rok ciężkiego więzie- 
nia i pozbawienie wszelkich praw, 
nie zaliczając mu siedmiu miesięcy 
więzienia prewencyjnego. 

| gminnej w Rudziszkach. Na mocy 

j dzie się w gmachu Delegetury Rzą- 
du posiedzenie Komisji Ochrony La- 
sów. Na porządku dziennym 29 
Spraw. (zd). 

Z PROWINCJI. 

— Nar szci:! Rozwiązanie rady 

rozporządzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z dnia 10-go b. m., 
została rozwiązana Rads—gminy Ru- 
dziskiej. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 
w dniu wczorajszym starosta pow. 
Wileńsko-Trockiego p. Grabowski, wy- 
słał zarządzenia oraz nominacja dla 
członków komitetu wyborczego. Na 
przewodniczącego komitetu został po= 
wołany p. Władysław Budrewicz, bur- 
mistrz m. Trak. (I) 

Z POGRANICZA. 

— Przemytnicy na granicy 
polskiej. W dniu 22 bm. na granicy 
bolszewickiej w rejonie pow. Dziš- 
nieūškiego, polska straż pograniczna 
została zaaslarmowaną strzałami po 
stronie bolszewickiej. Równocześnie 
placówka  pograniczna zauważyła 
przemykające się przez krzaki wozy. 
Na hasło placówki stój] wozy te za- 
wróciły z powrotem w kierunku Bole 
szewji. Polska straż pograniczna dała 
za uciekającymi szereg strzałów. Byli 
to widocznie przemytnicy, którym 
strzelanina bolszewicka miała ułatwić 
przemycenie się przez granicę pol- 
ską. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE.   w Wilnie. 

— Napastliwa p. Zofja. Dn. 23XI 
og. 18 m. 30, na skutek zameldowania i 
Warszawskiego Zygmunta, mjra Wojsk: Są- | 
du Okr. nr. 3 w Wilnie, zatrzymano Zofję į 
2. bez stalego miejsca zamieszkania za | 
włóczęgostwo i napastowanie przechod- 
niów. Dochodzenia w toku. (l) 1 

— Pijany desperat czyli koszula ; 
omal nie narzędziem śmierci. Zatrzy- 
mėny za opilstwo w dn. 22.XI r.b. Kudanc- | 
wicz Ignacy, zam. Sofjaniki 7, usiłował po- 
pełnić samobójstwo przez powieszenie się 
ne kracie w areszcie przy pomecy sznura 
skręconego z koszuli. Zamiar udaremnił 
mu dyżurny policjant 

— Wszystko możliwe na wiień- | 

WI 

Ciunajtis Aleksandry, (Mostowa 5), skradł 
różną biżuterję | nakrycia stołowe wart. 
200 zł Wojciech Brokse, poczem udał się 
RANY kierunku. Poszukiwania w 
toku. 

— Mięsożerni złodzieje. Dn. 24.XI 
w nocy/ze sk'epu mięsnego przy ul. Kal: 
waryjskiej 11, na szkodę Juchniewicza Jana, 
zam. tamże, skradziono przy pomocy wła- 
mania mięso na ogólną sumę 450 zł. 

— Kosztowna poczekalnia. Dn. 
23.XI o g. 19, Koszczuba Jan, zam we wsi 
Naliboki. pow. Wołożyńskiego zameldował, 
że skradziono mu na dworcu w poczekalni 
3 kl., 1750 zł. gotówką. 

— Przez jedną, „głaplą deskę“ 
nawarzył sobie piwa. on. 23.X! zstrzy- 
mano Gonczejewskiego Stanisława, (Szkap- 
lerna 32), za kradzież deski wart. 5 zł. na 
szkodę Bilberyskiegoo Cela, zam. Węglo= ; 
wa 12. 

— Sezon w pełni. Dn. 23.XI e g. 
między 19 a 21, Gruszewskiemu Leopuldo- ; 
wi, (Zamkowa 4), skradzicno z mieszkania, 
za pomocą podebranego klucza różną gar- 
gęrobę”wart. 400 zł. 

    

    

Kto co wygrał. 
Komitet Loterji „Tygodnia Akademika” 

niniejszem podaje do wiadomości społe= 
czeństwa następujące wyniki losowania fan- 
tów NA) rzymskich, które się odbyło 15-go 
bm. w sali gimnazjum Im. Lelewela w obe- 
cności p. prezesa Wojewódzkiego Komitetu 
Wil. Pomocy Pol. Młodz. Akad. gen. A Tu- 
palskiego, członka Komitetu p. J. Korolca, 
notarjusza p. J. Klotta eraz licznie zebranej 
p bliczności. Losowanie fantów odbywało 
się w następujący sposób: zaproszono na 
ten cel 2 dziewczynki z ochrony św. Anto- 
niego, ciągnęły jednocześnie z 2 urn- z je- 
dnej numerki, z drugiej nazwy fantów. Wy- 
niki były następujące: 

Ne | — lalka I budzik drewniany wygrał 
Stefan Rauba, Mickiewicza 48. 

3 Il— rower !.243535 wygr. Adam Ol: 
szewski, Antokolska G1. , 

Na 1II — aparat fotograf. wygr. Chmie- 
lewski, Mickiewicza 30—1. 

M IV — krowa wygr. Marja Kaszubska, 
Sierakowskiego 25—8. ‘ 

V — zegarek męski wygr. Franc. Łu- 
kaszewicz, Połocka 32—1. 

R VI — zegarek złoty damski wygr. S. 
Kotek, Ostrobramska 25—14. 

Na VII — maszyna do szycia wygr. Ru- 
dolf Epler, Podbrodzie. 

Jk ViIl — serweta | nóż korsykański, 
wygr. K Juchniewicz, Brasław. 

Ne IX — koń, wygrał Fiedkiewicz, Po- 
narska 49. 

Ne X — aparat fotograf. Il, wygr. Józef 
Skonieczny, Fntokol, szpital. 

Je XI — maszynka do kawy, wygr. Jan 
Laszczyk, Bellny 5—5. 

Ne XII — samochód, wygr. Mina Liber- 
man, Jagiellońska 9. 

N XIII — zegar z białego metału, wy- 
grał Stefan Rauba, Mickiewicza 48. 

Ne XIV — waza fragetowska, wygr. Te= 
resń Majewska, Brasław. 

Ne XV — rower |. 243.405, wygrał Jan 
Sledziński, Kościuszki 10. 

Wszystkie fanty zostały w terminie ode- 
brane. 

AE AO 0 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś w dal- 

szym ciągu doskonała operetka Hirscha 

      

  

ВВ СМО К 

inteligencji pracującej po cenach najniż- 
szych. Bilety już są do nabycia, 

W przygotowaniu Wielka rewja humo- 
ru i satyry w wykonaniu całego zespołu 
artystycznego pod kierownictwem reżysera 
L. Sempolińskiego. 

— 2-gl poranek symfoniczny. 
W niedzielę 29 listopada o godz 12 m. 30 
pop. odbędzie się w Teatrze Polskim 2-gi 
poranek symfoniczny z udziałem wileńskiej 
orkiestry symfonicznej pod dyr. A Wyleżyń- 
sklego. 2 koncert z cykiu „Rozwój symfo- 
ajl”. W programie: Beethoven Symfonja bo- 
haterska (Eroica), utwory Web:ra, Halver- 
sana | t. d. 

Ceny mlejsc nejnižsze od 50 gr. 

  

Rozmaitošci. 
Ciekawa statystyka. 

W przemyśle Stanów Zjednoczonych 
produkcja kinematograficzna znajduje się 
na ósmem miejscu po przemyśle żelaznym, 
tkackim, mechanicznym, chemicznym, wy« 
robu konserw, automobilowym i drzewnym. 
Kapitał, włożony w produkcję filmową, wy- 
nosi około i.500.000.000 dolarów. 

Przy produkcji technicznej zajętych jest 
50000 ludzi, a perscnel artystyczny liczy 
około 250.000 osób. 

Gaże, płacone temu personelowi wy 
noszą rocznie blisko 75.000.000 dolarów 
5.000.000 dolarów pochłania reklama pre- 
sowa. Fotosy, klisze, druki kosztują rocznie 
okcło 7.000.000 dolarów. 

W Stanach Zjednoczonych odbywają 
się co wieczór przedstawienia kinemato- 
grawiczne w 16.000 salach, p.zez które 
przewija się tygodniowo przeciętnie 50.000080 

widzów. у 
Obrót roczny w kinach amerykańskich 

wynosi około 520.000.000 dolarów. 
Obok przedstawień w salach publicz- 

nych, odbywają się codziennie seante ki- 
nematograficzne w 22.000 szkół, szpitali, 
więzień i różnych innych instytucji. 

W roku ostatnim wyprodukowano 950 
filmów nowych, t. |. o 150 więcej niż w 
roku ubiegłym. Przeciętny koszt jednej 
taśmy filmowej wynesi 150 do 200 tysięcy 
dolarów. (y) 

  

    

  

Ze sportu. 
Zakończenie biegu sztafetowego 
wzdłuż granicy polsko - sowieckiej. 

10-go listopada zakończony został 5-ty 
i ostatni etap wieikiego biegu sztafetowego 
wzdłuż granicy polsko sowieck. Zwyciężyła 
ostatecznie drużyna „południowa”, która 
przybyła do mety, t. j. do zbiegu granic 
polskiej, łotewskiej I sowieckiej 10 b. m. o 
9. 10 m. 59, przebywając przestrzeń 1288 
klm. w ciągu 5 dni 4 godz. 59 minut. 

Drużyna „północna” przybyła do mety, 
t. j. do zbiegu granic polsko rumuńsko-so- 
wieckiej tegoż dnia o g. 1340, a więc cały 
dystans wymieniona drużyna pokryła w 5 dni, 
7 godz. I 40 minut, 

Dwa nowe rekordy polskie na 26 
1 30 kim. 

We Lwowie odbyła się próba pobicia 
2 rekordów polskich na 25 I 30 klm., przez 
p. Boskiego z A. Z. S Lwów, która uwień- 
czona została wynikiem dodatnim, a mia- 
nowicie: wynik na 26, klm. p. Boski uzyskał 
w czasie 1:47:17.1, zaś na 30 klm. w czasie 
2:17:40.9. 

Ną. 269 (421) 

Sport w Sowietach. 
Rada Związków Sport. Moskwy przystą” 

plła do zorgenizowania kursów Instruktor“ 
skich dla włościan. Program kursu cbejmu* 
je 27 godzin teorji ! 33 godziny  praktykł. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wymie” 
nione kursy zostały zorganizowane w 48-u 
miejscowościach pow. moskiewskiego. (!) 

  

  

  

Ceny rynkowe 
w dniu 23—XI—25 r. 

Chleb biały kiło. . « « « . « « « . —41 
w (StOŻOWYC OWY ZES ‚ . ‚ — 38 
e „iTOZOWY „a.0.3 0 Go a aj, 8Э 

Mąka pytlowa 50 proc. . . . . . . —38 
# м 70 ргос. . . . . . ‚ — 84 

FAZOWE «44,06 sieka оф ‚ — 4 
„ pszenna amerykańska —. . ‚ — 70 

Mięso wieprzowe . . « « . « » « . 1.60 

„ cielęce .. = 1.80 
„' baraninas i k 1.20 
„ wołowe trefne l gat. „. . . 1.10 
> # kozer I gat. , . . . 2.60 

Masło przywożone . . . « « . « . 7.00 
w; Miejscowe .;: s + „w «+ 5.50 

Słonina krajowa. , «. . . . 4. „. 32 
+ emerykańska . . . . « .. 320 

Cukier kostkowy Ig. « « « « «'. « 1.70 
„ kryształowy: „. « „. « « «/. 1.35 

Kasza drobna jęczmienna . . „. . — 65 
„„ са!а дгусгапа ‚ .. .. . ‚ — 80 

Ryż burme 56 00 wal, (.08154 — 70 
Ser biały domowy .. .. . „ .« . 4— 
Sól jadalna biała . . . « . . . « . —38 
Ryba—szczupak . « +» « « « « « «. $— 
Mydło do prania . « . » . « «. . s 1.50 
Ziemniaki ;. + «s «4649451 3% 1.50 
Jęczmiek iż 5405564: 6 ita „19.00 
Owies "4.64 046754. „84 wa 49.00 
Zyłocaćw i 440603: 4% + + «19.00 
Mieka +45.) 4 06546 1.78 Šio a 50 
Śledzie 5. «3 elsi 5 a Bien == 10 
Nafta «.4%0600300 ola 40905 (6) == 45 
JEJR WR 0 lea peb o oś 1.50 
Drzewo. 1% 6 606.6%.-9.330 „12.00 
Obiad « . « 49; weta » sa 4 1,20 

(zd) 

  

  

  

Giełda warszawska 

z d. 24—XI 25 r. Giełda pieniężna 
į sprzedaż kupno 

Belgia 30.95 31,13 30,87 
Dolary 6,30 6,82 6,78 
Holandja / 274,75 275,44: + 274,06 
Londyn 33,081/a 33,17 33,00 
Nowy York 6,80 6.82 6,78 
Paryż 26,471/8 26,54 26,41 
Praga 20,241/2 20,30 20,19 
Wiedeń 96,25 96,49 96,01 
Włochy 27,721/2 27,79 "27,66 
Szwajcarja 131.68 132,01 131,35 
Stockholm 182,87 4 18332 * 182,42 
Kopenhaga 169,871/2 170,31 169,44 
Funty ang. 25,25 25, 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24.37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 — —- 
80/0 proc. Poż. konwers. 72 
Poż. kolej. 86 —81—86 
Pożyczka zł. 447,20 
Poż. dolar. 65,75 © 
4/s8fo sty z. T.Kred. Z. przed, 1485—14,95 
50/0 listy z. warsz. przedw. 15,50 
41/ą V/0 warsz. przedwoj. 11,80 
6%0 obligacje rubl. 15 1-16 r.— 8,25 

, Redaktor Józef Batorowicz. 
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' skich chodnikach, Dn. 23 XI o g. 42 Pl- ! „Dolly“, ktėra zdobyla na scenie Teatru 
:Oskaržai zasądzonego podproku- 

rator Misiewicz, bronil mec. S. Mi- 
ckiewicz. 

Wśród społeczeństwa białoruskie” 
go ten srogi wyrok wywołał końster= ) 
nację. (0) 

rabisowa Michalina, zam. Legjonowa 49, 
przechodząc przez ul. Dolną, upadła ła- 
miąc sobie nogę. Nieszczęśliwą pogotowie 
ratunkowe po udzieleniu jej pierwszej po- 
mocy, odwiozło do mieszkania. 

— Kochany braciszek! Dn. 23X1 o | 
godz. nieustal. z mieszkania slostry swej * 

ł głównych: J. Kozłowska, 
Polskiego wielkie powodzenie. W rolach 

Z. Kosińska, L. 
Sempoliński, B. Horski 1 B. Witowski. 

Znakomita primabalerina L. Wojłocznik 
wykona efektowny taniec maryrarski. Ope 
retkę prowadzi kapelmistrz W. Szczepański. 

Jutro odbędzie się przedstawienie dla 
` 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
„ Wilno, Wileńska 28. 

w przychodał przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11Li od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1% 
oczu 12—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, glnekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Fir kryształ 

Cc u R IE GR i kostka 

па warunkach najdogodniejszych stala do nabycia 

składzie BLOCH i IZRAELIT 
ul. Rudnicka 10 (w podwórzu) 

tys Zapamiętajcie adresl 

& 
KJK ЭКК ЭКК ле ЭКК ЛОО ŽK D JK JK DDR 
Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom i 

poleca się 

Biuro Przepisywań S1 Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82, 

Podania, ofarty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 
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Nie potrzebują reklamy tylko SZWEDZKIE 

conajmniej 

skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

  

KONKURS. 
Wydział Powiatowy Sejmiku Wileńsko- | 

Trockiego w Wilnie ogłasza konkurs na 3 ch 
mauczycieli: 1) Hodowcy, 2) Ogrodownictwa 
i pszczelnictwa, 3) ogólnokształcących przed: 
miotów — do Szkoły Rolniczej w Bukiszkach, 

kim. od Wilna po szesie. 
Od kandydatów wymaga się: 1) wy» 

kształcenie rolnicze — pożądane wyższe od 
nauczycieli hodowcy i ogrodownictwa i od 
nauczycieli ogólnokształcących przedmiotów, 

seminarjum nauczycielskie, 2) 
pożądana praktyka pedagogiczna. 

Wynagrodzenie według norm przewi- 
dzianych przez Ministerstwo Rolnictwa i D.P. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietldnie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

ma „EXPRESS“ 
ULICA NIEMIECKA Nr. 35. || 

poleca wszelkiego rodzaju OBUWIE 

po niebywale tanich cenach 
o czem przekona się każdy kupujący. 

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

Bramkarz za 100.000 zł. 1 
Klub „Arsenal“ zapiacit klubowi „Hi- 

bernians”. za odstąpienie bramkarza Har 
pera nl mniej, -ni więcej tylko 3500 funt. 
szterl., co wynosi na nasze pieniądze około 
100.000 zł. 

|BAGOOAODGOOOGOCK 

piękność - Powab - Hygjena 
Eliksir na loki i fale, środek ro- 

šlinny absolutnie nieszkodliwy, nie 
działający na kolor włosów, czyni 
fryzurę puszystą, włosy: nie rozkrę- 
cają się nawet przy wilgotnem po 
wietrzu. Flakon zł. 6.00. Emalja na 
twarz we wszystkich odcieniachi inne 
ostatnie nieznane kosmetyczne i hy- 
gjeniczno ochronne środki dla pań. 

Ządajcie katalogów, załączając zna- 
czek pocztowy, Labor skrzynka po: 
cztowa 61. Bydgoszcz. 

IGOGOBOOOGGAGGGOK 

Parter 
3—4—5 pokoi z alkową i kuchnią, tamże 
duży pokój o trzech oknach do wynajęcia 
za roczne komorne. Pióromont koło elek- 
trowni. informacje tełefonicznie 9—10 tele- 
fon 8-28, albo w biurze reklamowem St. 

Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 82. 

OGŁOSZENIE. 
Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 
nych, Firmy „POL BUT” ponieważ 
tekowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 
ceny są bardzo przystępne. Kupując 
obuwie firmy „POL-BUT” każdy 
zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 

obuwie tylko gwarantowane. 
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! Do sprzedania 
na dobrych warunkach 
księgarnia | kategorji ze 
składem materjałow piś- 
miennych przy giównej 
ulicy w pobliżu szkół, Wi- 
lejka Powiatowa, Spół 

dzielnia „Rozwój . 

  

  

  

Rutynowana 

Hauczycielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- | 
cji w zakresie kursu szkół 

Kalosze 
nadto mieszkanie, opał, Światło. Posady do 
cbjęcia od dnia 1-go stycznia 1926 r. : 

Podania wraz z dołączonymi dokumen- 

średnich. Specjalność: ję- 
zyk polski najnowszą 

skróconą metodą dla ob 

Ul. Bonifraterska 10, tel. 496. 

najnowsze fasony -— całkowita gwarancja; detalicznie I hurtem 
TANIO sprzedaje 

ŁKIND, L. ZA 
(gs 

„Malmė“ 

Wilno, 
ul. Wielka 47.   (—) B. Grabowski, 

tami w oryginale, lub rejentalnych odpisach 
(życiorys, Świadectwo studjów i pracy, świa: 
dectwa obywatelstwa) należy nadesłać w 
terminie do 15 go grudnia 1925 r. do Wy: 
działu Powiatowego w Wilnie, ul. Wileń- 
ska Nr. 12. 

Przewodniczący Wydziału Starosta 

cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

Ogród i sad 
wydzierżaw a na dogo 
dnych warunkach Fila- 

recka 51. J. M. 

      English Jessons“ „Eaylish |egzons 
lecons francalses teorja 
praktyka doskonała kon- 
wersacja najlepszą  rie- 
todą, godzina 4 zł. 50. w 
kompłetach 1 
mieć się 10 — 1 1 & — 5. 

- Ludwisarska 11, m. 14, 

porozu* 

      

Brak, „Aux“, dalia 
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