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przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-t0 Jańszka 1, Skład pa- Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

pieru . Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę | ogłoszenia leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na leej str. 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. | 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio lamowy. Terminy druku mogą 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemisoka 22, telef. 605, Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, być przez administrację zmieniane dowolnie. 
i wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą. l Rekopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
    

(RASA I I OPERATORA KOSZYKA 

Uniwersytet Stefana Batoreg 

tek, 27 b. m. o godz. 7,30 wieczorem w Sali 

  

o, Związek Zawodowy Literatów Polskich w Wilnie i Zespół Reduty 
Śniadeckich Uniw. St. 

ku uczczeniu pamięci 
° 

urządzają dziš w pią- 

Batorego Uroczystą AKADEMJĘ ŽALOBNĄ 

STEF' ANA ZEROMSEIAEGO 
W PROGRAMIE: przemówienia J. M. Rektora Marjana Zdziechowskiego, prof. Kazimierza Kolbuszewskiego, Tadeusza 

Łopalewskiego i Mieczysława Limanowskiego oraz recytacje z dzieł Wielkiego Pisarza w wykonaniu Zespołu Reduty. 

Bilety w cenie od i do 5 zł. sprzedają zswczasu księgernie: Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego i Józefa Zawadzkiego, a w dniu Akademji kasa wieczorna. Dla Studentów i młodzieży 

szkół średnich po 50 gr. tylko kasa wieczorna. 

Dochód przeznacza się na Fundusz Imienia Żeromskiego do dyspozycji Komitetu wyłonionego z woli społeczeństwa. 

  

Państwowy 
Oddział w Wilnie, 

kowości wchodzące. 
Kasa czynna od 9 do 14 g 

Zasadniczą cechą wszelkiej prawo- 

rządności w Państwie jest szacunek 

dla uchwał i ustaw, uchwalanych przez 
ciało prawodawcze do tej czynności 

przez naród powoływane, zasadniczym 

warunkiem praworządności jest prze- 

strzeganie raz powziętych uchwał i 

wykonanie uchwalonych ustaw. Naród 

depczący własne ustawy musi się sta" 

czać powoli ku anarchii. Stróżem ustaw 

jest Rząd i jego zadaniem jest troska 

by wszelkie uchwały były wprowadza- 
ne w życie.$l źle jest, gdy ten stróż 
prawa, porządku i praworządności, 

dla dogodzenia pewnym koterjom 

czy popularnych choć płytkim zach- 

ciankom sam pierwszy daje hasło do 

lekceważenia uroczyście przyjętych 

przez Rząd i przez Sejm zobowiązań 

| uroczyście przez Rząd podpisanych 

aktów. ” 
A jednak niczem innem, jak po: 

gwałceniem uroczyście poręczonych 

aktów i przekreśleniem danych przez 
siebie zobowiązań, jest wniesiona do 

Sejmu przez Rząd ustawa o utworze: 

niu Województwa Wileńskiego, przy- 

jęcie której w drugiem czytaniu, jak 

doniosły pisma wczorajsze, odbyło się 

25 listopada 1925 r. 
Sprawa ta ma swoją historję. 

Dnia 24 marca 1922 r. Sejm U: 

stawodawczy powziął uchwałę zatwier- 

dzającą Akt złączenia ziemi Wileń- 
skiej z Rzecząpospolitą Polską z dnia 

2 marca 1922 r. Akt powyższy zawie- 
ra cztery artykuły: 

Art. |. Ziemia Wileńska z woli 

swej ludności od wszelkich innych 

związków państwowych wolaa, zosta« 

je złączona z Rzecząpospolitą Polską. 

" Art. Il. Zwierzchnictwo państwowe 
nad Ziemią Wileńską odtąd przysłu: 

guje Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. III. Rząd Polski oświadcza, že 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustali 
Statut Ziemi Wileńskiej. 

Art. IV. Akt niniejszy podlega za* ; 
twierdzeniu Sejmu Ustawodawczego 
Rzeczypospolitej Polskiej,  poczem 
wobec przedstawienia przez Delega* 

tów Sejmu w Wilnie pełnomocnictw 
bznanych za wystarczające i sporzą- 

  

Sprzedaje na warunkach ulgowych powierzone mu 

w komis 8 proc. listy zastawne Państwowego Banku 

Rolnego. List« te przyjmowane są przez Kasy Skar- 

bowe na podatek majątkowy po kursie 80 za 100 od 
każdego płatnika tego podatku, a więc od wszelkich 
wogóle osób prawnych i fizycznych. 

Bank załatwia wszelkie operacje w zakres ban- 

Adek AERKACZKAG I AG AEK AGRK A RZA KKK KK 

Anarchja z góry. 

  

Bank Rolny 
w. Pohulanka 24. 

odz. 
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dzone w należytej formie, wejdzie w 

życie. 

W wykonaniu tego Aktu, w szcze- 

gólności jego artykułu |Ill-go o usta- 
leniu Statutu Ziemi Wileńskiej, Rząd 

Gabinetu Ponikowskiego opracował |! 

projekt tego Statutu, lecz ani ówcze: 

EAN kaka Sk KIk K KKK KK KKK KKK nia stosunków u nas wśród miejsco: , 

wej ludności najmniej nadaje się do | 

wzmocnienia systemu centrelistycz- 

nego na naszych ziemiach” i zwracał 

uwagę, że „krok ten przez czynniki 

nam wrogie i wogóle niezadowolone 

z istniejącego stanu rzeczy może być 

wyzyskany dla uzasadnienia łamania 
przez Polskę zobowiązań uroczyście 

ludności poręczonych*. 
Rozwaga wśród czynników rzą- 

dzących narazie wzięła górę I projekt 

został zaniechany, żeby teraz po ro 

ku odrodzić się znowu i wstąpić w 

fazę, zdaje się końcowej realizacji. 
Jak doniosły wileńskie pisma 

wczorajsze Da podstawie depesz z 

Warszawy, przeciwko demagogicznej 
i lekkomyślnej ustawie wypowiedzia- 
ła się cała lewica — zarówno P.P.S. 
jak Wyzwolenie i Partja Pracy, nie 
"mówiąc już o Niezależnej Partji 
Chłopskiej, Posłowie podnosili mo- 
menty zasadaicze, poruszone i w 
memorjale Biura Prac Politycznych,   sny Rząd, ani żaden późniejszy Sta- 

tutu Ziemi Wileńskiej do Sejmu nie, 

wniósł. 

Natomiast kcla narodowo-demo- | 
kratyczne z zapałem godnym lepszej 
sprawy zaczęły zabiegać o to, by na* 

wet w nazwie przekreślić, jeśli nie 
faktycznie istniejący stan rzeczy, bo 
pod względem  admlnistracyjnym 

prócz nazwy istnieje najzupełniejsza 
unifikacja Wileńszczyzny z resztą 

Polski, to przynajmniej tą możliwość 

nadania jakiegoć kolwiek w przyszło- 

ści statutu rozluzniającego w czem 

kolwiek istniejący centralizm dotych- 

Czasowy. 
l pod wpływem nacisku tych kół 

już w jesieni 1924 roku rząd Grab: 
skiego opracował projekt ustawy o 

utworzeniu Województwa Wileńskiego. 

Biuro Prac Politycznych w Wilnie 

złożyło wtenczas zarówno prezesowi 

Rady Ministrów, ministrowi spraw 

wewnętrznych i *« ministrowi 

zegranicznych memorjał, w którym 
podnosiło, że doktryna Państwa jed- 
nolicie narodowego, zastosowana za- 

równo do rdzenriej Polski jak i do | 

całości Ziem Wschodnich w większo* 
ści inoplemiennych, system biurokra- 
tyczno-centralistyczny nie uwzględnia: 
jący lokalnych odrębności i potrzeb 

swoistych tych olbrzymich obszarów, 
wynoszących przeszło połowę Rzecz- 
pospolitej, tamujący rozwój ich go- 

spodarczy i kulturalny, I nieumiejący 

w tych warunkach stawić czoła agi- 
tacji wywrotowej i „akcji bandyckiej 
Sowietów = doprowadził do naprę 

żenia i zanarchizowania miejscowych 

stosunków z czego Rządy następują- 

ce jedne po drugich szukają wyjścia 

w odruchowych poczynaniach bez 

planu i programu”, 

Memorjał podnosił, że „czas 6w- 

spraw 3 
t 

wypowiadając się za koniecznością   decentralizacji rządów w Polsce, jako 
jedynej formie rządzenia wśród ob: I 

szarów o tak różnorodnej fizjonomii 

zarówno gospodarczej, jak kultural- 
nej i narodowościowej, które sobą 
Polska przedstawia. 

Niestety poważne słowa nacecho- 
wane troską o dobro państwa tam ) 

gdzie panuje wszechwładnie frazes i 
demagogja nie znalazły posłuchu. 

Mie podniesiono jednak przez opo" 
zycję, o ile sądzić można i bardzo 
ogólnikowych i niedokładnych de- 
ptsz jeszcze jednej strony sprawy, 
na którą zwróciliśmy uwagę na se- 

mym wstępie. Mianowicie na stronę 

praworządności — tej ustawy, 
Jak Rząd będzie mógł wymageć 

od obywateli przestrzegania ustaw 

i szacunku dla nich, gdy sam u gó- 

ry daje przykład łamania najuroczy- 

ściej składanych zobowiązań, 
1 skoro w zaślepieniu swem więk- 

szość Sejmowa uważa, że zbawienie 
Polski leży w utrzymaniu jeknaj- 
ściślejszem biurokratycznego centra- 

lizmu — to przecież można było 

obdarzyć Wileńszczyznę statutem 

wojewódzkim — wtenczas gdy usta- 
wy o samorządzie wojewódzkim 
będą uchwalone, a do tego czasu 
stan dotychczasowy mógł z  pożyt- 
kiem istnieć i nadal. 

Dla frazesu, dla demagogji nacjo- 

nalistycznej na szwank naraża się po 

wagę Państwa, podkopuje się wiarę 
w uczciwość dawanych obietnic i 

niewzruszoność aktów państwowych. 

Rzuca się zaród rozstroju, 

  

Kandydatura gen. Żeligowskiego na 
min. spr. wojsk. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na wczorajszem posiedzeniu Rady Ministrów miała być zadecydowana 
sprawa obsadzenia teki M. Sp. Wojsk. 

Prawdopodobnie na to stanowisko będzie powołany gen. Żeligowski: 
Nominacja nastąpi w drodze porozumienia p. Prezydenta z min. Skrzyńskim» 

=—— — — — — — — — — — <— 

Locarno — w sejmowej komisji dla spr. 
zagranicznych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym obradowała komisja spraw zagranicznych. 

Odbyła się w dalszym ciągu dyskusja nad układami w Locarno, 

Przemawiali pos. Dębski, Dubanowicz, Thon, Perl, Sokolnicka, Wo” 

źnicki i inni. 
Odpowiedział min. Skrzyński, domagając się przyjęcia jego expose, 

wygłoszonego na poprzedniem zebraniu tejże komisji. 
Zgodzono się głosować tylko za przyjęciem do wiadomości 

czenia ministra. 
Odpowiedni wniosek przeszedł 19 gł. przeciw 5. ‚ 

т ее mm mmm ————— m w O 

Sejm 9-go grudnia. 
Na porządku dziennym exposć min. skarbu. 

WARSZAWA. 26.XI. (Pat). Dzisiaj w południe pod przewodnictwem 
p. marszałka Rataja, obradował konwent senjorów Śejmu. 

W porozumieniu z rządem, postanowiono odbyć następne posiedze- 
nie Sejmu dopiero 9 go grudnia. 

Na tem posiedzeniu p. min. skarbu Zdziechowski ma wygłosić expose 
o sytuacji skarbowej i finansowej państwa. ‚ 

————2 

Trzęsienie ziemi w powiecie piotrkow- 
skim. 

„Głos Trybunalski” donosi; „Przed kilkoma dniami we wsi Mikolejėw, 

odległej o 4 kilornetry od Łęczna, o godzinie 5:ej rano odczuto trzęsienie 
ziemi, które trwało około 20 minut. 

Drgenia powierzchni ziemnej były tak sile, że w promieniu 60 me- 
trów utworzyły się szczeliny, głębokości przeszło 3 metrów. 

Najwięcej zagrożone były zabudowania sołtysa w pobliżu których 
otwory były najwidoczniejsze. 

Naoczni świadkowie opowiadają, że ze snu zostali zbudzeni głośnemi 
hukami podziemnemi i brzękiem szyb w oknach. 

Zaznaczyć należy, że w odległości 150 metrów od miejsca pęknięcia 
ziemi, znajduje się na wzgórzu staw, głębokości którego po trzęsieniu z:e- 
mi nie dało się stwierdzić, mimo iż zanurzeno tyczki o długości 20 metr, 

Podobae objawy zauważono dwa dni potem we wsi Odolinów, o*le- 
głej od Mikołajowa od pół kilometra. Odczuto mianowicie lekxie drżenie 
ztemi ł usłyszano trzechkrotny podziemny grzmot. 

Władze zawiadomiły o zagadkowych zaburzeniach państwowy instytut 
meteorologiczny w Warszawie. 
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Amnestja sowiecka dla działaczów 
białoruskich. 

KOWNO. 26.XI. (Pat), Kowieńskie „Nowośti* donoszą, że wobec 
amnestji dla działaczy politycznych na Białorusi sowieckiej, mają powrócić 
do Mińska z Czechosłowacji b. prezydent białoruskiej republiki Kroczew- 
ski i byli ministrowie Zacharko i Zajac, z Ameryki, b. minister do spraw 
białoruskich na Litwie Woronko, z Kowna, Cwiklewicz b. prezydent mini- 
strów Białejrusi t Wcłkowicz były konsul białoruski w Kownie, wreszcie 
szereg białoruskich byłych urzędników byłego ministerstwa do spraw Bia: 
łejrusi w Kownie. (Amnestja była zamierzona, lecz istotnie nie została 
urzeczywistniona. Przyp. Red.). 

3 

Cziczerin w Paryżu. 

  

  Źle przysłużyli się idei praworzą: 
dności nasi posłowie Zwierzyński i 
Oszański = a Rząd obowiązku 
stróża najwyższego prawa przez w 

niesienie tej ustawy do Sejmu nie   czesny szczególniejszego zadražniė- spełnił. Tastis, 

PARYŽ. 26.XI. (Pat). Przybył tu dziś rano Cziczerin. 

Cziczerin u Brianda. 

PARYŻ. 26.XI. (Pat). Cziczerin w towarzystwie ambes. Rakowskiego 
złożył wizytę Briandowi, 

oświade 

' 

  

*
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Z SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Stanowisko Ch. D., N.P.R. i Kat. Lud. — Żydzi i Niemcy — wy- 
czekują. — Opozycja mniejszości słowiańskiej. 

Na wczorejszem posiedzeniu Sej- 
mu dyskutowano w dalszym ciągu 
nad exposć rzadu. 

Kluby Ch. Dem., N. P. R. i Kat. 
Lud. oświadczyły się za rządem, za- 
znaczając, iż darzyć będą zaufaniem 
Prezesa Rady Min. Skrzyńskiego, — 
natomiast Klub Koła Żyd. i Zjednocz. 
Niemieckie zapowiedziały narazie 
stanowisko wyczekujące, 

Klub Białoruski, N. P. Ch., Ukra- 
ińcy, Chł. St. Rad., Chliboroby i pos. 
Priłucki pozostały w opozycji. 

W głosowaniu ned wnioskiem 
pos. Putka i Bryla o wyrażenie vo 

odrzucono, natomiast wniosek posła 
Głąbińskiego przyjęto do  wiado- 
mości. 

Następnie dokonano wyboru 2 
wice-marszałków. Na miejsce pos. 
Osieckiego wybrany został 223 gł. 
pos. Debski, a na miejsce pos. min. 
Moraczewskiego — pos. Daszyński 
213 gł. 

Najbliższe posiedzenie Sejmu sto* 
sownie do uchwały Konwentu Senjo- 
rów nastąpi dopiero 9 grudnia o 3 
po południu. 

Czas do 9 grudnia przeznaczońo 
do szczegółowego opratowania рго- 

tum nieufności rządowi, wnioski te ! gramu. 
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Włoski dziennik |o stosunkach polsko=, 
niemieckich. i 

RZYM, 26.XI (Pat). „Corriere d'ltalia" porusza sprawę stosurków | 
polsko-niemieckich omawiając wybory do rad gminnych na Pomorzu, w | 
Poznańskiem i w korytarzu. | 

Dziennik wskazuje jak minimalne wyniki osiągneli Niemcy w tych | 
wyborach, przytaczając to jako dowód niewątpliwej polskości tych tery- | 
torjów, których przynależność do Polski Niemcy chcieliby kwestjonować w | { 

į dalszym ciągu.i i 
„Corriere d'ltslia“ wskazuje na rozw6j Gdańska jako portu i centrum | 

przemysłowego, dzięki związkowi z Polską oraz podkreśla, że uregulowanie | 
sprawy korytarza dla dania swobody 1.600.000 Niemców, a jednocześnie | 
zatamowanie swobodnej komunikacji narodowi 30to miljonowemu przez | 
odcięcie go.od morza, byłoby krzyczącą niesprawiedliwością. į 

    

Przesilenie rządowe we Francji. 
I Herriot zrzekł się. 

PARYŻ. 26.XI. (Pat). Wobec odmowy współpracy ze strony socjalistów, 
Herriot zrzekł się misji tworzenia gabinetu. 

Sarraut u Prezydenta Republiki. 
PARYŻ. 26.XI. (Pat). Po odjeździe Herriota z pałacu Elizejskiego, 

Przybył tem Maurycy Sarraut. | 

Briand ponownie stworzy gabinet. 
PARYŻ. 26 XI. (Pat). Prezydent Republiki zawezwał Brianda, który 

ponownie przyjął misję utworzenia gabinetu. : 

Platoniczne uczucia. 
PARYŻ. 26.XI. (Pat). Socjaliści potwierdzają swe uczucia sympatji dla 

Herriote, odmawiają jednak wzięcia udziału w rządzie. 

Najcięższy z kryzysów. 
PARYŻ. 26.XI. (Pat). „Petit Parisien“ uważa, iż obecny kryzys mini: 

zak jest być może najtrudniejszy ze wszystkich, jakie przechodziła 
republiks, 
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Zz ZOWNA. 
joprócz tego gospodarze ci będą 

Pomoc rządu rolnikom. | zwolnieni od podatku gruntowego. 
! 

RYGA, 26XI, (tel. wł.). Ministe- Litewska delegacja w Moskwie. 
rjum rolnictwu postanowiło udzlelić | — RYGA 26.XI. (tel. wł.) Gossodar- 
pomocy drobnym właścicielom rol- |cza litewska delegscja zwiedziła w 
nym, który ucierpieli wskutek nie- | Moskwie szereg sowieckich instytucji 
urodzaju. Pomoc ta, ma być okaza- | gospodarczo-przemysłowych 1 zapo- 
'na w ziarnie jako zasiłek na zasiewy, znała się z ich działalnością.   

  

Miejsce przy busoli narodowej 

W bolizie Loronelienų, PS Żeromski nie na- 

Przemówienie p. Witolda Hulewi leżał nigdy do żadnej szkoły, żadnej 

= wieczorze uroczystym poświęconym „yk Lterackiej, a stanął samotny. 

pamięci Stefana Żeromskiego d. 26.81 , P97gd otoczeniem. į 
w Šali Miejskiej. ! 

Ciężko i boleśnie jest powizdzieć; 
Stefan Żeromski nie żyje. 

Ale wieścią po stokroć radozną i 
dumną jest powiedzieć: Stefan Że- 
„romski nie umarł i nie umrze nigdy. 

| jubileuszów, nie uznawał bankietów, ' 
adresów, pięćdziesięcioleci, szumnych 
zgromadzeń i hołdów, od których 
tak się u nas roi, — a głosu Jego 
Jednek słuchali wszyscy. i 

Reklamy nie cierpiał, a mimo to. osta wesi je i uczynić je na- 
Mamy przez chwilę pomyśleć o | już za życia stał wysoko na oczach sze stchajeńiem,) Kto może mo- 

tem, że On tylko wyszedł z naszego , wszystkich i tłómaczony był nawiele dglić si niach ję zamknie w modili- | koła i przeszedł do innej izby, ma' | języków, twie, 5 nis že, niech zamknie 
szami lampami niecšwietlonej. To rzecz w naszych czasach na- w skt płomieńnnego gniewu, lub w po- 
„ee nagle, ale IE e prawdę niepojęta, korny i(zbożny żal”. 

le, zostawił nam dziesiąt sią- | my młodzi stwierdzamy z za- Nie щ : Nie m ię ten duch zmieścić żek dostojnych i cały w nich skarb. į klopotaniem, že nie zdobył się ża: | kadzi Wiśle statycznie obli- 
Mnożyć sfę w nim będzie wielo- 

krotnie ból jego świętej myśli, zba- 
wienny trud jego dobrych dłoni. 

Pojawił się w mrokach niewoli, 
wyrósł, gdzie było czarno i zimno i 
trupio, a spoczął Królów - Duchów 
obyczajem, w słońcu i gorącu serc— 
na wolnym Zamku w Warszawie. 

W chwili, kiedy Prezydent Rzeczy- 
pospolitej ucałował czoło Jego zimne 
i Polską poorane — jąk kraj długi i 
szeroki drgnęły wszystkie dusze któ- 
rym był drogowskazem, : 

I zadrżało niejedno sumienie 
winy przeciwko Niemu : 
zdoła. 

| zastanowiła się Polska, kto jej 
teraz będzie sterėm i žeglarzem.., 

Żaden bowiem w Jego pokoleniu 
pisarz polski nie był tak głęboko 
wgryziony w żywe serce narodu, ża- 
den nie dotrzymywał tak uparcie 

den z nas na tak jasne i mocne 
pochwycenie gorącej rzeczywistości 
kaw yy jek d nyczynił 60-letni 

utor „Wiatru o « 5 
wiośnia”. Ora“ I „Przed 

Zbyt wysoko wyrósł w 
za Polskę przez pół wieka, „e ti 
ślednie insynuacje z okazji ostatniej 
Jego książki mogły Mu sięgnąć 
choćby do kolan. 

Możnaby z goryczą stwierdzić, że 
u nas ilość jadu wylanego na głowę 
człowieka jest miarą jego zasług. 

Twór Żeromskiego składa się z 
bólu i dumy. 

A jeśli jest w tym bólu i mgła i 
błoto, to dlatego, że „z łez to błoto, 
a z westchnień mgły”. 

Twór Żeromskiego nie jest lektu- 
rą dla miłej rozrywki i łatwiejszego 
zaśnięcia, 

czyli 
nagrodzić   

R. J B R W_IL E Ń S 

Deklaracja rządu a kontrola i 

Dsklarację rządową, wypowiedzia- 
ną przez premjera Skrzyńskiego, zna- 
mienowała chęć uzdrowienia naszego 
życia państwowego. Lecz skład rządu 
nasuwa poważną dozę sceptycyzmu, 
czy działalność jego będzie zgodną 
z wytycznemi premjera. Dobrze się 
też stało, że niektóre grupy, państwo- 
wo twórcze przyjęły na siebie donio- 
sły obowiązek krytyki i kontroli dzia- 
łalności gabinetu, tembardziej, że róż: 
norodność polityczna jego członków 
nastraja sceptycznie każdego obywa- 
tela w kierunku tendencyj politycz: 

| nych t programu rządu. 
„Kurjer Poranny“ pisze w tej spra 

j wie: 

Wymownie podkreślił ten sceptycyzm   

KI 

Przegląd prasy. 
krytyka jego działalności. — 

Do walki z korupcją. 

czynników administracyjnych, sympaty- 
zujących ze stronnictwami, które two= 
rzą blok rządowy* Poseł Barteł zarów- 
no jak I poseł Putek stwierdzili przy- 
tem, że koniecznym warunkiem uzdro- 
wienia stosunków w armji jest powrót 
do czynnej pracy nad armją Marszałka 

Piłsudskiego. х 

O korupeji, ktėra się tak rozlała 
po kreju, pisze „Kurjer Lwowski" na- 
wcłujący do uzdrowienia wszystkich 
warstw społecznych z nikczemności 
partyjnej: 

Demoralizacja jest chorobą między- 
pśrtyjną, wszystkie są zarażone i wszyst- 
kie potrzebują sanacji. Kto zaś napraw- 
dę o sanacji myśli musi stanąć poza 
partjami | ponad partjami i dopiero 
taka organizacja będzie mogła myśleć 
v generalnej kuracji wszzstkich warstw 
1 partyj.   imieniem grupy Pracy jeden z najwy- 

bitniejszych posłów Sejmu i najbardziej 
zasłużonych członków Rządu Obrony 
Państwa z roku 1940-go. Stwierdził 
mianowicie poseł Bartel, że w ciągu 
targów przesileniowych „zmalała | zblad- 
ła troska o ciężką sytuację, a na czoło 
wysunęło się zagadnienie rozparcelo= 
wania tek ministerjalaych między zwal- 
czające się srronnictwa* | že „wypad- 
kowa sił tworzących Rząd może być 
zbyt niewystarczająca do wyprowadze- 
nia nawy państwowej z mielizny". 

Na szczególniejsze podkreślenie z j 
deklaracji posła Bartia zasiuguje ustęp, ; 
w którym wzywa rząd do zwalczania j 
korupcji „nietylko dlatego, że rozlała | 
się ona zbyt szeroko w kraju, ale l; 
dlatego, że koalicyjność rządu stwarza 
zazwyczej atmosferę, w której neutra- 
lizują się wysiłki zwalczania nadużyć | 

    

Z państw bałtyckich. 
Estonja. | 

Ustąpienie prezesa konstytu- 
anty. 

TALLIN, 26.XI (tel. wł.). W ko- 
łach parlamentarnych krążą wersje, 
iż prezes konstytuanty, Rej, po utwo- 
rzeniu nowego rządu ma zamiar u: 
stąpić z zajmowanego dotychczas 
stanowiska. 

Osiem miljonów rubli w złocie 
na agitację. 

TALLIN, 26.XI (tel. włas.). Według 
doniesień z Moskwy w budżecie Ko- 
minternu na rok 1925/26 przewidzia- 

Į 

Dziwny nastrój ogarnął przed pod: , 
niesieniem kurtyny... Pierwszy wy-| 
stęp „Reduty* w ostatniem dziele 
Żeromskiego... Temu, który był re- 
dutą i szańcem obrony do ostatnie- 
go tchu, ideałów wyznawanych czy- 

"ai i słowem przez życie całe, Te-, 
u Zmarłemu, ten zastęp rycerzy 

Sztuki, ta wędrowna gromada gol- | 
jardów i trubadurów, hołd niesie po- 
śmiertny. 

Zeszły się w jakiś mistyczny wę- 
zeł konflikty życiowe wielkiego auto- 
ra, jego szukacie czynu podnoszące" 
go człowieka do zrozumienia swego 
posłannictwa i godności, do ofiarnej, 

1 

  

To wiecznie dymiąca góra rozża- 
rzonych pytań, protestów i zapo- 

wiedzi. ! 

Ale czystych zawsze, mocnych | 
zawsze i mężnych zawsze. \ 

Pół roku temu, przemawiając na | 

deusza Micińskiego w Warszawie, 
powiedział Żeromski te słową, które 
dziś o Nim powtórzyć należy: „Mo: 
żemy jako zespół czujący” uczynić 
jedno: przyjąć dovnaszych serc jego 

    
   
    

czonej kompozycji. 

Zbyt silne ładunki uczuciowego 
dynamitu musisły niekiedy rozsadzać 
formę, nawet tak zwartą, tak praco- 
wicie kutą i tak niepokalanie piękną 
formę, jaką jest Jego styl i Jego 
słownictwa skarbiec. 

Ten czynnik jednak potęguje za- 

razem wewnętrzne natężenie każdej 
Jego książki, 

„Popiolėw“ i „Przedwiośnia” nie 
Czyta się z estetyzującym zachwytem, 
ale z bijącem sercem, z wypiekami 
na twarzy, w gorączce porwania do 
czynu. 

On to przecież polską głowę, 
„stłuczoną sołdackiemi kolbami”, zło- 
żył „na wezgłowiu „z najcudowniej 
szych wierszy”, które dla niej jednej 
wyjął „z przepychu prastarej mowy”. 

  

Reduta U Żerómakieńsk 

| dla zysków, nie dla 

Uczclwi mają zawsze jedną słabą 
stronę, a tą jest—naiwność. Naiwność 
jest brakiem sprytu I szybkiej orjentacji, 
a broni tego rodzaju mają nikczemni 
za dużo. 

O tę broń muszą się uczciwi posta- 
iać a nie pożyczać jej z arsenałów 
obcych. Tembardziej, że ci, których 
nazywamy nikczemnikami I zdemora- 
lizowanymi nie są naiwni i w zasadzie 
stoją ponad partjami i poza partjami. 
Partje są tylko pokrywką i ochroną 
przed kratkami sądowymi. 

Jeżeli ma przyjść do wałki z demo- 
ralizacją i nikczemnością, to po prze- 
ciwnej stronie musi stanąć czysta mo- 
ralność i czysta szlachetność o tej ;sa- 
mej energji potencjonalnej i kinetycz- 
nej. Inaczej wytworzy się tragikomedje, 
która musl się skończyć porażką naiw- 
nych. 

  

ne jest osiem miljonów rubli złotem 
na robotę komunistyczną za granicę. 

Z tej sumy na agitację w państwach 
bałtyckich przeznaczono 800,000 rb. 
w złocie. 

Kto stanie na czele rządu. 

TALLIN, 26.1! (tel. własn.) Prezes 
konstytuanty Rej zwrócił się do przy- 
wódcy partji narodowo-liberalnej Ta- 
numa z propozycją utworzenia rządu, 

gdyż tylko ta partja głosowała prze- 
ciwko rządowi. Tanum propozycji nie 
przyjął, Chodzą pogłoski jakoby na 
czele rządu ma stanąć były prezy: 
dent pańswa Piast nie znalazły po- 
twierdzenia. 

darzącej miłości bliźniego, z wysił- 
kiem, nieprzeciętnym zaiste, zespołu 
Redutowców. Jakby właśnie spadko- 
biercy nakazów wielkiego Polaka, 
walkę z szatanem prowadzą, nieustę- 
pliwie, szczerze, talenty swe i pracę 

dają, nie dla oklasku tłumów, nie 
błyskotliwej re- 

klamy i łatwych zdobyczy materjal- 
nych, zle w niszwykłym trudzie arty- 
stycznym, wędrują oto, istotnie jak 

dawni błędni truwerzy, po ziemi cie 
niem trosk i pracy codziennej, cię- 
żkiej zasnutej, Niosą słowo polskie, 
wszędzie, gdzie czują dusze pragną 
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ziemnych zadań, gdzie wiedzą o 
stęsknionej do ożywczego prądu my- 
Śli, gdzie słyszą o ludziach zakutych 
w kajdany nudaych obowiązków, o 
walczących, nie z wielkim i silnym 
Szatanem, lecz z „drobnym blesem* 
plugawych spraw i spraweczek co- 
dziennego deptaku. 

Tam, gdzie nie sięgają już prawie 
promienie wielkich słońc gkultury, 
tam idą oni z dobrą bajką — nowi- 
ną, że są oto tacy dziwni ludzie na 
świecie: Redutowcy. 4 

Przemawiają ze sceny. (lkazu- 
ją oczom ludzkim życie w różnych 
przejawach, każą zasłuchać się w 
słowie polskiem wypieszczonem mi- 
łośnie, ksżą patrzeć na sztukę pol- 
ską, kochać ją I wartość jej wysoką 
rozumieć. Nie sensacją niezdrową, 
karmią swych widzów-słuchaczy, nie 
grają na niskich instynktsch zmysło- 
wych namiętności, ale budzą w lu- 
dziach wlašvia to, co w nich się 

| może znaleść najlepszego, najczyst- 
jszego. Ulczą ze sztuki, z życia, brać 
j watły, piękny kwiat idealizmu, na- 
;pawač się jego wonią, barwami 
jego krasić sobie szarość i brud, 
którego tak dużo na Świecie ducha... 

Żespółtaki grać musiał sztukę Że- 
romskiego z pjetyzmem wzmożonym 
jeszcze świadomością, że przecież 
oto dla p. J. Osterwy, dla twórcy 
„Reduty”, dla niej więc, napisał Że» 
romski ostatnie swe słowo. l dletego 
może jestto najpogódniejszy, najbar: 
dziej ufny w ziszczenie marzeń utwór 
zgasłego pisarza. Zdawać by się mo- 
gło, że zetknął się z ludźmi, czy 
choćby jednym człowiekiem, który 
mu przysiągł, jak Przełęcki sobie i 
przyjaciołom, że przeciw wszystkim 
pozorom klęski, dzieło trwać będzie. 
Że choćby odszedł mistrz, żiarno 
rzucone przez niego rośnie już, i 
zniszczyć plonu tego szatan nie zdo- 
ła. I Żeromski poraz pierwszy i poraz 
ostatni... (jakiż to żal słowo to nópi- 
sać) poraz jedyny może, uwierzył, że 
zwycięży idea tych, co siebie umieją 
zwyciężyć. : 

Może dał Bóg, że z tą wiarą u- 
mierał. A część Jego duchowego 
spadku spłynęła oto na tych skrom- 
nych, jakby dobrowolnie bezimien- 
nych piewców polskiej mowy, którą 
tak kochał, tak hojnie wzbogacił, tak 
wspaniale rozwinął. 

Cóż więcej pisać o przedstawie- 
niu? Poco frazesy? Było wzruszające. 
Oto wszystko i najwyższe. Publicz: 
ność owiana czarem nastroju, prze 

| żyła chwile niezwykłe, szła uczuciem 
i pilną uwagą za artystami yrającemi 
na strunach najsubtelniejszych. 

Zresztą czy można mówić grali, 
w znaczeniu gry aktorskiej? Żyli, 
przeżywali, a my z niemi, współtwo- 
rzyli z autorem, wcielili się w jego 
myśl, On wział ich i uczynił z nich 
Przełęckiego, Smugoniów, Księżnicz- 
kę, a oni posłuszni, przeżyli w oczach 
wszystkich to zdarzenie... W myśl 
zasad „Reduty” nie podkreślam ni- 
czyjej gry. Harmonja była tak zu- 
pełna... 

Odczyt p. Hulewicza, zajmujący, 
obfity wtreść i przeniknięty wielkiem 
uwielbieniem dla zmarłego, dostroił 
się do całości wieczoru. | 

  

: Hro,   ce chwili oderwania się od przy- 

stwa, utksanym z najcudowniejszych 
barw sztuki”. 

Na mocarnych kartach „Popiolėw“ 
uczył się czytać polski robotnik, 
„Wiatr od morza” przywiał polskiemu 
inteligentowi wiew lepszej przyszło- 

Żeromski nie obchodził żadnych uroczystej Akademii ku czci ś.p. Ta- ŚCI, „Ludzie bezdomni” rzeźbili duszę 
polskiego studenta, 

Miłoweł wiele, a nienawidził tylko 
jedno: Nienawiść. 

Głosił ofarę i poświęcenie. 
Był mężem czynu i odwagi. 
Rozszarpywał rany narodowe, „aby 

się nie zabližnily podłością”, 
Siedam Duchów poniosło Jego 

trumnę: Wzlgierz, Żółkiewski, Judym, 
Olbromski, Przełęcki, Baryka i ka- 
szubski rybak. 

Wałgierz Udały w glorji siły i rasy, 
Hetman-Męczennik, co się poddać 
nie chciał, żelazny w harcie i rezy- 
gnacji doktór Judym bezdomny, 
wielki o Polskę wolną krzyk: Rafał 
Olbromski, rycerz bez zmazy w służ- 
bie idei: docent Przełęcki, tregiczny 
wyraz bólu rodzącej się niepodiegło- 
Ści: Cezary Baryka—a na końcu: poł- 
ski wilk morski z piasków Jastarni, 
nieugięty, słoną wodą chrzczony, bu- 
rzami twardy, niewolą uświęcony.... 
A okrąża tę trumnę rój cieniów nie- 
wieścich, najpiękniejszych może w li: 
teraturze polskiej, bo On kobietę i 
miłość czuł, a przoduje im nieszczę* 
sna Ewa Pobratymska. 

Zmarły pisarz od początków po- 
wstania „Reduty” jest jej dobrym oj- 
cem i duchem błogosławiącym. Sześć 
lat temu, w Noc Listopadową, po 
zmożeniu ciężkich przeciwności o- 
twarła „Reduta” swój teatr w War:     Żeromski i Jego pióro — to za- 

kroku tętniącej polskiej krwi, przeczenie spokoju i bierności, 
Qa to „nagi trup” polskiego mę 
czennika nakrył „płaszczem dostojeń- 

Si 

| szawie = i wówczas Jego słowo roze 
poczęło jej pracę, Po dramacie „Po- 

  

nad śnieg", po „Turoniu”—po dniach 
cierpień i radości — dzisiaj, znów z 
trudnościami walcząc, gra „Reduta“ 
po mz pierwszy w Wilnie, W ten 
sam nieomal dzień listopada, w dzień 
wielkiej powagi, na pograniczu śmier- 
ci i nieśmiertelności, gra znowu Jego 
dzieło, ostatnie, w którem idealizm 
Wielkiego Artysty i ukochanego Pre- 
zesa Towarzystwa Przyjaciół „Redu- 
ty” wypowiedział się tak prosto i tak 

,kryształowo, że aż przez niektórych 
nie został odczuty. 

| Zespół „Reduty” przez usta moje 
składa u podnoża trumny — па|стуз!- 
szego Polaka słowo synowskiej mi- 
łości. Testameną Jego mamy w ser- 
cach. 

On dokonał, czego dokonać miał. 
Reszta od nas zależy, Od nas wszyst- 
kich. Każdego Polaka jest rzeczą, aby 
ten gmach myśli i miłości rósł i po- 
tężniał, On niechaj śpi, bo przez 

Iwiele nocy ciemnych czuwał za nas 
wszystkich. 

|  Głośmy imię Jego tak, jak potra- 
fimy. Aby je uczcić należycie, trze- 
baby Jego pióro mieć i Jego język. 

|  Uczcijmy Go w tej godzinie mil- 
czeniem. Zespół „Reduty* prosi, aby 
publiczność po skończonych aktach 
powstrzymała się od oklasków. Je- 

„Szcze nad mogiłą Jego nie uleżała 
[a ziemia. Duch Jego jest w tej 
sali. ' 

Proszę was, rodacy, abyście usza- 
nowali tę obecność przez chwilę sku- 
pienia i powstania z miejsc. 

   

A teraz przemówi Qa sam.
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STRZĘPKI. 

Faryzeusze. 

W pokłosiu artykułów, któremi cała 

prasa polska uczciła pamięć przedwcześnie 
zgasłego Wielkiego Pisarza, znalazły się—o0, 

dziwo-hołdy ze strony takich pism, które 

od pewnego czasu prowadziły sy stematycz- 

ną nagankę przeciw autorewi „Przedwioś 

nia”, zatruwając Mu ostatne chwile życia. 

Na dwa tygodnie przed śmiercią „Kur- 

Jer Warszawski* skierował przeciw Niemu 

gwaltowny, brutalny, nieprzebierający w so- 

czystych epitetach, artykuł, by w kilkanaście 

dni później, gdy śmierć zabrała Żerom- 

sklego 2 padołu błota i zawiści, rozdzierać 

szaty nad Jego zgonem. A drugie, osławio= 

ne już ze swej nienawiści dla twórcy „Po- 

plołów” pismo—„Rzeczpospolita” z wzru- 

szającą czelnością we wspomnieniu po- 

zgonnem Żeromskiego, dawała wyraz swe- 
mu oburzeniu z powodu tych napaści, któ- 

rych nie oszczędzono pisarzowi w ostat- 

nich dniach życia. 
Ta niespodziewana | zbędna gorliwość 

musiała wywołać, niesmak każdego, kto 

pamięta te „feljetony" pisane jadem i żół- 

cią. I pocóż te hołdy spóźnione? 1 kto u- 

wierzy w ich nagłą szczerość? 

Milczenie byłoby najbardziej ABnai 

w takich razach I śwladczyć by mogło o 

leobłud k ае nleobłudnej skrusze. Kubai 

  

  

    

Ruch spėldzielczy. 
Zjazd spółdzielczy w Wilnie. 

Il. 

O ile w poprzednim artykule Zae | 

znaczyliśmy, że ze sprawozdania wy« 

nika, iż oddział prowadzony jest 

„naogół dobrze”, to jednak musimy 

tu podkreślić, że owo „naogół dob- 
rze” pozostawia wiele do Życzenia. 
Z samego Sprawozdania i dyskusji 
nad sprawozdaniem wynika, że Od; 

dział Związku Spółdz. Rz. Polskiej 

nie stosuje tutaj inicjatywy własnej, 

w sprawozdaniu spółdzielni, lecz prze- 

ważnie poprzestaje na asortymencie 
towarów, który otrzymuje od Cent- 
rali. Nieprowadzenie tak podstawo- 
wego dla wsi artykułu jakim, w ok- 

resie zimowych miesięcy, jest nafta, 
mo i śledzie — nie wykazuje chybaż 
zbytku inicjatywy. Te towary należa: 
łoby prowadzić chociaż w warunkach ; 
zakupywania lokalnie, z tego chociaż 
by powodu, że kooperatywy ogrom- 
nie odczuwają niewygodę czynienia | 
zakupu w kilku miejscach jednego 
dnia. Ponieważ poziom ideowy 
wśród pracowników poszczególnych 
kooperatyw nie jest na wysokości, 
przeto łatwo może polityka taka od- 
wrócić kooperatywy od Związku i 
zwrócić je do prywstnego hurtowni- 
ke. Niechcielibyśmy, aby niektórzy 
wiedzieli w słowach tych krytykę 
centralizacji ruchu Spółdzielczego. 
Przeciwnie, niczem zresztą nie je: 
steśmy gwarantowani, że kierownic- 

two Oddziału  wybieralne, czy też 
kierownictwo wybieralne lokalnego 
Związku, nie czyniło by takich błę- 
dów. 

Co do pracy ideowej, to praca ta 
w oddziale leży odłogiem. Zresztą 
robi się coś niecoś w tym kierunku, 
przeprawadzając t. zw. rewizje spół 
dzielni, Co do samego sprawozdania 
ideowego, to referent (instruktor 
Związku) wygłasza takie poglądy: 

  

  

Listy z Paryža. 
Paryż w listopadzie 1925. 

Lewica a kościół. — Rasowość Pary- 
ża. — Wieża Babel. Imigracja | go- 
ście. — Aljanci anglo saksońscy. 

Nuncjusz papieski opuścił stolicę 
Francji. Skutek to stanowiska obec- 
nej większości rządowej. Bardzo jed- 
nak znamienne dla panujących tu 
nastrojów było pożegnanie Monsigno- 
ra Corretti, który wydał obiad, za- 
szczycony obecnością prezydenta re- 
publiki, p. Doumergue'a. Uprzejmo- ! 
ści, jakie tu sobie wzajemnie okazy- | 
wano, dowodzą nietylko zręczności | 
dyplomatycznej przedstawiciela Wa: , 

  

„Zainteresowanie się prasą spółdziel- 
czą minimalne, natomiast zauważono, 
że kooperztywy prenumerują gazetę 
codzienną (nie wymieniemy tu nazwy), 
która to gazeta jest antyspółdzielczą. 
Szkoda, że nie wskazał sprawozdawca 
jakie gazety uważa za arty, jakie za 
pół, ćwierć i t. d. spółdzielcze. Po- 
dług mnle np. nalbardziej spółdziel- 
czym pismem w Wilnie „Kurjer”, zaś 
pg. przedstawiciela jakieś „Mrówki” 
najbardzej może spółd. „Dziennik”. 
Więc cóż za autorytet posiada w tym 
wypadku ów niefortunny referent. 

Nie tylko sprawozdanie, ale issm 
sprawozdawca opanowany jest wid- 
mem z przeszłości, widmem tarć na- 
rodowościowych w łonie kooperacji, 
na czem zresztą niekiedy i niektórzy 
wypływali. Widmo to opanowało jesz 
cze jednego pracownika Związku, a 
ujawnia się wyraźnie już podczas wy- 
borów do Rady. Ci dwaj panowie 
dyktują i układają wykaz członków 
Rady, uczestnikom Zjazdu, mało or 
jentującym się, a takich byla wiek- 
sześć. | o dziwo, nazwiska o brzmie- 
niu polskiem są omijane, a nawet w 
wypadkach, kiedy już zostały wpisa- 
ne, to podszepty tych panów są wy- 

kreślane. Wybory do Redy były wy- 

bitnie przypadkowe. Wszak do Rady 

zostali powołani i tacy, którzy nie 
tyle, że są pierwszy raz na zjeździe, 

a to zupełnie niecbecni. Niektórzy 
wręcz nie grzeszą znajomością ducha 
i sprawy spółdzielczości. 

Nie zostali, natomiast, wybrani 

tacy, którzy życie całe sterali w pra- 
cy społecznej i spółdzielczej ideowo 
i bezinteresownie. 

Cóż to jest? Z jednej strony jest 
to nieobeznanie się większości uczę- 
stników Zjezdu z warunkami, z dru 

giej zbytnia ufność do pracownika 
Związku, pełnomocników kooperatyw, 
który nadużył tej ufności, korzystając 
z nieświadomości pełuomocnika, 

Powracając do sprawozdania ideo- 
wego, zaznaczyć należy, że każdy 
spółdzielca zastrzec się musi, co do 
traktowania sprawy ideowej w spo- 
sób jak to czyni insruktoę Związku. 
Powołam się tutaj na taki autorytet 
jak Tuhan Baranowski. W dziełach 
swych ów autorytet zaznacza, że 
Spółdzielczość dla tego kroczy zwy- 
cięsko naprzód, że jako idea jest do 
przyjęcia dla każdego. , 

Naleženie do spėldzielni nie jest 
uwarunkowane czytaniem tego lub 
innego pisma. Każdy spółdzielca mo- 
że mieć poglądy takie jakie ma, mo- 
że być takiej narodowości jakiej jest. 
Spółdzielnia jest to zrzeszenie Jedno- 
stek materjalnie słabych w celu pro- 
wadzenia samoobrony i dążenia zmia- 
ny ustroju spółzawodnictwa na ustrój 
spółdziałania. Aby umożliwić takim 
referentom nabycie tych wiadomości 
gotowi jesteśmy na przyszłość гасу- 
tować dzieło i Nr Nr stronic. 

R. Z—dzki. 

Sir asian see osę 
JAN KALITA 
Wilefiska 44-a (w pobliżu mostu Zielonego) 

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

wódki pierwszorzędnych firm krajowych, spirytus 95'/o. 
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tych w polskiem przyslowiu: „Kiedy 
trwoga, to do Boga“ — a z druglej 
licznych dowodów patrjotyzmu, oka- 
zywanego przez księży. Dziś piersi 
bardzo wielu z nich zdobią ordery, 
rozdawane za odwagę i poświęcenie. 

Ignorowač tego nie może, ani za* 
pominać o tem nawet radykzł fran- 
cuski. Równocześnie wszelako nie 'j. np. w Bretanji — przybierają już 
może on wracać do upaństwowienia 
jakiegoś jednego wyznania i udzielą. 
nia mu szczególnych przywilejów. Re- 
ligjia jest sprawą intymną | prywatną 
obywatela — oto zasada, od której 
nie sposób lewicy odstąpić. Zwłaszcza, 
że i przedstawiciele innych, niskato: | 
lickich kościołów okazali się w czasie 
wojny dobrymi francuzami, Na miano 
dobrego francuza zasłużył chyba już 

KGRJER WE 

Listy z Wołynia, 
Reminiscencje wyborcze. — Przyszłe 

wybory. — Amblcyjki a Interes Pań- 

stwa. — Bicie po buzi redaktorów.— 

Kwiatki polemiczne. — Cel uświęca 

Środki. 

Łuck w listopadzie. 

W ostatnim liście pisałam, że 
przyszłe wybory mają być egzami: 
nem dla wszystkich stronnictw poli- 
tycznych. Wykaże to przedewszyst- 
kiem, czy stronnictwa polskie zrozu- 
miały bolesną naukę — rezultat wal- 
ki przedwyborczej i wyborów w 1922 
roku. 

Weźmy bo chociażby okrąg wy- 
borczy Łuck—Równe, Ze stronnictw 

polskich do walki stanęły listy 2— 
P. P. S$, 3—Wvzwolenie, 6—Rady 
Ludowe, 8—Blok narodowy, 22 — 
Zjednoczenie polskie na kresach, li- 
sta inwalidów, lista lokatorów, 2 in: 
nych, 16—Blok mniejszości, 20—Pry" 
łucki i sp. (Ludowa partja żydowska), 

24—Ukraińska partja ludowa (Oskir- 
ko) i dwie listy lokalne, Czyli siedem 
list polskich i pięć niepolskich. Mogą 
więc sobia czytelnicy wyobrazić, jak 
się głosy polskie rozbiły — i staty- 
styka wyborcza wykazała, że wszyst- 
kie głosy, które padły na listy pol- 
skie, dałyby w połączeniu Polakom 
dwa mandaty, a mniejszościom czte: 
ry. Tymczasem wszystkie sześć man- 
datów zdobyte zostały przez blok 
mniejszości narodowościowych. 

Tę trochę przestarzałej statystyki 
nigdy nie zaszkodzi. Jest to swego 
rodzaju żywe memento dla wszyst: 
kich polityków ze wszystkich — оа'а 

mów politycznyzh. Bo agitator z „Wy- 
zwolenia” zwalczał więcej listę Ne 8, 
niż listę Ne 16, a jakiś tam endek 
lub chadek najgorliwiej walczył z P. 
P. $. i Radami Ludowemi. Przecież 
na trzech wiecach „szesnastki” w 
Bereznem nikt nie występował z o- 

pozycją, a na wiec Rąd Ludowych 
przyjechał zgitator endecki aż z Łu- 

cka. 
Do przyszłych wyborów musimy 

iść ławą. O ile np. teraz w ciążkiej 
chwili dla naszej Ojczyzny, udało się 
stworzyć jaką taką koalicję — od 
Stanisława Grabskiego do Moraczew 
skiego — dlaczegoż nie możemy w 
imię polskości na Kresach stworzyć 
podczas przyszłych wyborów koalicji 
polskich stronnictw, biorąc jako klucz 
do przyszłej listy, tej wspólnej, sto” 
sunek proporcjonalny głosów otrzy: 
manych przez stronnictwo w 
roku? W ten sposób damy całemu 
światu dowód, że dla dobra Ojczyz- 
ny potrafimy zapomnieć o walkach 

| partyjnych. 

Pytaniem jest tylko, czy nie bę- 
Idą zaowu decydowały O wszystkiem 
fambicyjki osobiste? Bo już teraz 
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mówi zaledwie kilka departamentów. 
Reszta używa narzeczy Przejściowych 
francusko włoskich,  francusko-hisz* 
pańskich, francusko-celtyckich, a na 
krańcach państwa przeważa już wy* 
raźnie język czysto hiszpański, włos- 

ki, lub celtycki. Budzą się też tam 
odpowiednie nacjonalizmy, które — 

ton dość ostry. 
| Na tem jednak nie koniec, 
| Francja, a przedewszystkiem Pa- 
ryż i okręgi przemysłowa Są dziś te- 
renem imigracji masowej, Śród któ- 
rej bardzo poważną rolę grają ludy 
poza europejskie. Na każdym kroku 
Spotyka się tu nietylko wszystkie od 
cienie barwy włosów oczu, ale rów: | 
nież skóry. Typy murzyńskie, mon- 

tykanu (nawet p. Herriota potrafił choćby obecny prezydent rzeczypospo- | golskie, semickie mieszają się z prze- 
przyjaźnie dla siebie usposobić), ale litej p. Doumergue, który jest ewangie ciętnym tysem europejskim romań- 

dają wyraz istotnego zwrotu opinji , likiem. Nie może również Francja zapo: sko-germańsko-słowiańskim. 

publicznej w stosunku do Kościoła i! minaė, ilu to „kolorowych“ mahome- | 
religji. į 

Mimo calego swego radykalizmu 
społecznego, mimo ciągłych zwycięstw | 
lewicy — która oficjalnie Państwa | 
Kościelnego, ani jego śladów nieuz- | 
naje—ogólna pobożność (o ile sądzić | 
można z tego i co się widzi w Pary- | 
ży) znakomicie wzrosła. Nigdy daw- 
niej nie obserwowałem tu takich tłu- ; 
mów, zapełniających świątynie w nie: | 

tan padło w jej obronie, iże podat- 
ku krwi cd wszystkich swych obywa 
teli żąda bez różnicy wyznania, ро- 
chodzenia, rasy. 

Rasyl 
Ile razy wyraz ten czytam w pl-| 

smach francuskich (a używają go one 
bardzo często), zawsze się zastana: 
wiarn, co on tu właściwie oznacza? , 

tarło się przekonanie, że Francja 

Siedziałem wczoraj w teatrze obok 
pary małżeńskiej: ona jasna, przezro- 
czysta blondynka, jakby z dalekiej 
północy zabłąkana; on bardzo ciem- 
ny mulat o rysach jednak europej- 

„skich. Widuje się wszakże | rysy 
czysto afrykańskie, grube, cdęta war- 

"gł, płaskie nosy, hebanową skórę, a 
wszystko to należące do rodowitego 
paryżanina, robotńika, konduktora w 
tramwaju—lub studenta. Nieraz ude- 

dzielę; nigdy dawniej nie spotykałem jest krajem, pod względem narodo: ;rzają rośli, barczyści, prawie zupełnie 
tak nabożnego skupienia па widok | 
krzyża, a zwłaszcza pogrzebu. Prawie 
wszyscy miężczyźni zdejmują kapelu: ; 
sze, prawie wszystkie kobiety żegna: ; 
ją się uroczyście. Wzrósł też szacu- | 
nek dla kleru. 

wym bardzo jednolitym. Jest to jed- 
no z tych upartych złudzeń, które 
trzymają się w opinji powszechnej 
wbrew swej oczywistej nieścisłości 
(conajmniej nieścisłości!). Niedawno 

| czern... zdawałoby się, żydzi. Tym 
|czasem są to arabowle, marokańczy: 

Icy etc. Japończyśy, którzy ongl by 
| wal tu tylko przelotnymi gośćmi, 

| stanowią obecnie pewien kontyngens 

|omawiano tu rozmaitość prowincjo- | ludności stałej. Istnieją restauracje, 

Są to skutki wojny. Skutki z jed« nalnych gwar francuskich. Okazało , obliczone specjalnie na gust chińczy* 

nej strony przejść, tak świetnie uję: się, że językiem czysto francuskim ków. O uszy wciąż obija się mowa 

1922 į 
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były wicewojewoda Tadeusz Krzyża: 
nowski, czołowy kandydat listy Nr. 
12—Polskie Centrum—z kowelskiego 
okręgu, chcąc za jaką bądź cenę 

zdobyć mandat „poczerwienial“ i 

stanął na czele miejscowej organi- 

zacji P.S.L. „Piasta”, a ksiądz infułat 

Feliks Sznarbachowski, o którym 

niezbyt pochlebnie pisał parę mie- 

sięcy temu w „Głosie Prawdy” pre- 

zydent m. Kowla, p. Kerol Waligėr- 

ski, z listy Nr. 12 przeszedł do Cha- 

decji. | jeżeli ambicyjki tych po- 

szczególnych figurek zwyciężą przy 

sukłsdaniu list i rozmowach porozu- 

miewawczych, to możemy zawczasu 

rzewidzieć rozmiar klęski i rezultat 

wyborów, który się dla nas równać 

| będzie zeru. 
re to wogóle gubią naś ambi- 

|cyjki i prywata. Ks. Sznarbachowski, 
' mający pretensje do bezgranicznej   władzy nawet nad poglądami poli 

tycznymi swoich  parafjan, zakłada 

własne pismo dla walki z pręzyden- 

tem Waligórskim, który przed jego 
' autorytetem nie uchyla czoła. Dr. B 
Bejlią pisze I wydzje broszure, kry- 
tykująca prezydenta m. Łucka dra 
B. Zielińskiego, więc przyjaciela te 

|goż w sposób ordynarny wymyšlsją 
jmu od żydów i antypaństwowców, 
nie namyślając się nawet, czy te za' 
rzuty można odeprzeć.  Korespon* 
dent „Wieku Nowego” oskarża b. 
sterostę — łuckiego o nadużycia | 
kryminałem trącące czyny, a przyja” 
ciele tego p. Grzybowskiego nie o 
ponują tym zarzutom, tylko nazywa: 
wają tego korespondenta złodziejem, 
renegatem | fałszerzem. Bo tu obra- 
żony jest nie interes Państwa a am- 
bicyjki pp. Zielińskiego lub Grzybo: 
»skiego. Ano cóż? Noblesse oblige. 
oe wo trzeba bronić, 

we! e s į 
slodasiadi. NP io 

Dlatego na Wołyniu jest źle. Pis. 
ma miejscowe oskarżają wzajemnie 
swoich współpracowników o rozma: 
ite świństewka, prowadzą polemikę 
w sposób, częstokroć przypominają 

„ty rozmowy z trzeciorzędnej knajpy, 
| No, i dlatego też co pewien czas 
(któryś z naczelnych redaktorów do- 
staje po... buzi. Jest to podobno na 
tyle ściśle połączone z pojęciem re 
daktorstwa, że znajomi takiego pana 

jprzy każdym spotkaniu się pytają go, 
j kiedy go ostatni raz bili. Coprawda 
|nie było z tego powodu jeszcze ani 
| jednego pojedynku, ale za to spraw 
sądowych było co nie miara. W dwu- 
dziestyra wieku bicie po twarzy nie 
;wymaga honorowego zadośćuczynie: 
nia. 

A do kwiatków polemicznych na: 
Jeżą takie zdania; jak np. „redaktor 
iego pisma wychowywał się razem 
z prosiętami Rady Opieki Społecz- 

  

BIBLJOTEKA 
wesołych opowieści 

36 tomów 
80 gr. 

na cały rok — jeśli tylko 
zechcesz. 

  

    

polske, czeska, rosyjska, której uży. 
wają nie jacyś chwilowi turyści, ale 
zaaklimatyzowani (lub stopniowo wta- 
piający się w miasto) pracownicy. 
(Studenci, mówiący ze sobą po pol- 
sku, to dziś w lwiej części żydzi.) 

Wieża B:bel. | to wieża Babel 
mniej nawet pod względem języko- 
wym, niż — rasowym. Rasa francus- 
ke, jako typ fizyczny, w Paryżu szyb- 
ko zanika. Szybkość tego procesu 
powiększyła wojna. Wszędzie ona po 
mieszała typy, ale zapewne nigdzie 
nie jest to tak widoczne, jak tutaj. 

|  Dlstego też niemożliwym staje się 
na tym gruncie taki nacjonalizm, ja- 
ki panuje u nas, nacjonalizm, budzą: 
cy niechęć do ludzi o „obcym* wy- 
glądzie. Wpływa to na umocnienie 
równości obywatelskiej: dzisiejszy 
Francuz wręcz nie rozumie, jak moż: 
na, z/racji czyjegoś pochodzenia, 
ograniczać lub rozszerzać jego prawa, 
Prawa Francuza! Równocześnie wszak- 
że może opinja publiczna nie u:na 
wać nacjonalistycznych pretensji bre- 
tończyke, żądającego 
tyckiej. 

Wśród masowej imigracji, wy 
różnieją się przejezdni goście Pa- 
ryża. Są to amerykanie, anglicy i 
tułająca się po Świecie emigracja ro- 
syjska. 

  

dzo w ostatnich czasach osłabło. Te- 
go, co słyszałem w Warszawie, w 
Wilnie: jakoby najmodniejszą była w 

ratura etc. — prawie nie dostrzegam. 
Owsrem, słyszy się nieraz po resta- 
uraćjach grywane „romanse cygań- 
skie* (gorąco, zresztą, oklaskiwane),   

szkoły cel- | 

Interesowanie się tą ostatnią bar= 

Paryżu rosyjka sztuka, rosyjska lite= | 
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Radykalna recepta ojców miasta na 
głód mieszkaniowy. — Uproszczone 
pomiary placów miejskich I Inne 

ciekawe historyjki. 

Brak mieszkań, nowych domów nie bu- 

dują, stare przepełnione. W mieście, przy 

każdej prawie ulicy są puste place, właści- 
ciele tychże, ze zrozumiałych przyczyn nie 

spieszą się z zabudowywaniem ich. 

— Col Tu głód mieszkaniowy, a oni nie 

chcą budować? Kropnąć im podatek od 

każdego pustego metra kwadratowego. 

Ale tu sęk, a w sęku dziura. Nie każdy 

właściciel chce się przyznać do właściwej 
ilości posladanych pustych metrów kwadra- 
towych. Taki p. A. (koło Szeskińskiej góry), 

skromnie twierdzi, że jego plac ma zaled- 
wle niecały hektar powierzchni, złe ludzkie 
języki mówią jednak, że jest tam tych hek- 
tarów coś z kilkanaście. Takich „skromnych* 
jak p. A., jest więcej. Niewiśtdomo komu 

wierzyć, czy p. A, czy „złym językom”? 

Od czegóż jednak są mózgownice sławet- 

„ nych ojców miasta I mualcypalny geometra 

p. Walicki? 
— Niech p. Walicki mierzy place—zde- 

cydowali zacni rajcy. 
Pan geometra zwinął się gracko, poz- 

bierał gromadę bezrobotnych, kazał im wy* 

łamać po sztachecie | mierzyć plac, ci, dla 

których już płotów nie starczyło, mierzyli 

krokami. 

Alści trafił ma „cwanlaków”. Wśród 

gromady zaimprowizowanych „mierników” 

znalazł się jeden sprytny „warszawiak”, 

— Co,—mówi—z gołym kijem, albo I z 
gołą garścią, bez żadnego „urzędowego 

metra” mierzyć plac? l jeszcze na akord? 

Nima frejerów. 
Pomyślał chwilę, poczem stuknął się w . 

czoło | zawołał: 

— Jest kombinacja! 

— (o jest? 

— Jest w wydziale podatkowym... 

— Ale co? 

— Są pomiary wszystkich placów. 

— Jakto? 

— Uważacie, ja tam w zeszłym roku 

pracowałem pėkl mnie nie wyleli przez re- 

dukcję, to wiem, tam są stare księgi miej- 

skle, a w księgach wymiary placów. Co się 

tu dużo męczyć? Raz, dwa, wszystko odwa- 

limy stamtąd i będzie. Co, to, warjat kto 

ganiać z kijem, albo I bez, po plac? 

Wkrótce potem p. geometra otrzymał 

„ścisłe” (co prawda z pized 50 u laty) po= 

miary placów. 

I wilk syty I koza... zjedzona. 

ннн — —   

nej“, „niedorosly i niemądry suchot- 

nik“, „ten pan mecenas, jest zyzo: 
okim komunistą*, „magistracki ban: 

dyta* itp. Mój Boże, każdy cel uś- 
więca środki, więc w braku poważ- 

nych i rzeczowych zarzutów można 

przeciwnika zwalczać i rzucaniem w 

, jego stronę najrozmaltszych niezaw- 
sze przyzwoitych inwektyw. 

* Olga Ok. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

Dziś przedstawienie dla inteligencji 
pracującej po cenach najniższych. 

„DOLLY* 
operetka Hirscha. 

Początek o g. 8-ej m. 15 wiecz. 

L ris TE zu EKO ZTAKOKC, 

  

widuje się specjalne rosyjskie kaba- 
rety, nazwiska rosyjskie trafiają się 
dość często na afiszach teatralnych, 
w podpisach ekscentrycznych  ilu- 
stracji I t. d., ale znacznie częściej 
spotyka się eks'dostojników carskich 
i petersburskie damy w trzeciorzęd- 
nych restauracjach. Siedzą tu cisi, 
zapomniani i przeglądają piśma mo* 
narchistyczne, spożywając abonamen- 
towe obiady po 3 fr. 75 ctm. 

To, co jeszcze zaciekawia z rosyj* 
skości — nosi już charakter niewy- 
raźny, przechylojący się raczej ku 
Rosji bolszewickiej, a w każdym ra- 
zie rewolucjonizującej sztukę i wo: 
góle ducha. 

Gaśćmi, wobsc których Paryż 
jest na wyskoki, są anglicy zarówno 
europejscy, jak amerykańscy. Prawie 
każdy sklep ma szyldzik z napisem 
„english spoken*, a programy te- 
atralne pisane są jakimś francusko- 
angielskim volapiikiem. Wobec angli- 
ków cały Paryż przybiera pozę szwaj: 
cara wielkopańskiego hotelu. Szwaj- 
cara, który kłania się w Oczy» a za 

, oczami... 
{ — РюзепКагге kabaretów ludowych— 
„tych teatrzyków, do których nieza- 
|glądają  etranżerowie, — na nikim 
"tak nie „używają”, jak na zamorskich 
|aljantech i z reguły błegają niebiosz, 
"by więcej już nie dawały Francji... 
(wojennych wiktorji, za które potem 
„sprzymierzeńcy ze skóry ją obdzie* 
rają. 

Równocześnie ukazują się w księ« 
garniach wydawnictwa niemieckie, a 
drwiny z „bosżów” i urąganie im 
przestaje być popularne. 

Benedykt Hertz, 
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Bpieranie rybactwa. 
Msmy przed sobą dane, dotyczące 

popierania rybactwa przez cztery рай- 
stwa europejskie: Polskę, Prusy, Es- 
ton ę i Łotwę. 

Prusy wydają na ten cel najwię- 
ce|—po 399.750 zł. na 54 tys. ryba- 
ków (7,43 złot. na jednego rybaka), 
Łotwa 8.000 zł., co stanowi 1,75 zł. 
na jednego, Estonja 5.499 zł, czyli 
1,37 zł. na jednostkę. Polska wydaje 

oczywiście więcej, niż Łotwa i Esto- 
nja, bo aż 15 tys., ale ponieważ kra- 
je te malą po 4 tysiące rybaków, a 
my aż 14 tys. — więc na jednostkę 
wypada u nas 1,07, czyli siedem ra- 
zy mniej niż w Prusiech, a półtora 
raza mniej, niż na Łotwie lub w Es- ; 
tonji. 

Ilość rybaków u nas i w Prusiech 
ma się jak 14:54 tysięcy, ale wsku= 
tek poparcia, jakiego ci rybacy do- 
znają, sprawia, że kiedy nasza pro- 
dukcja wynosi 200 tysięce kwintali— 
pruska 3.976 tys., czyli stosunek jest 
1 do 20 prawie (przy stosunku ilości 
rybaków 1 : 4). 

Są to cyfry wiele mówiące. Wy- 
datki na rybołówstwo — mają cha- 
rakter nawskroś inwestycyjny i opła- 
cają się znakomicie. Warto, abyśmy 
to nareszcie należycie ocenili. (o) 

    

    

Lahicle osławienego bandyty Koksowa 
1 bandy Rysia 

Dnia 25,X1. br. patrol policyjny 
przy obchodzie gminy lyntupskiej 
w powiecie Swięciańskim zauważył 
podejrzanego osobnika, który zoba” 
czywszy policję zaczął uciekać w 
kierunku pobliskiego lasu. 

Policjanci. puścili się za nim w 
pogoń, gdy jednak bandyta w uciecz- 
ce coraz to więcej się od nich od- 
dalał, użyli broni strzelając kilka- 
krotnie za uciekającym. 

W rezultacie uciekający „osobnik 
został zabity. Przy rewizji zwłok o- 

K 

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
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w ograniczonej liczbie 

CZTERY WIEKI 
W WILNIE 

Do nabycia we wszystkich 
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Dziś—Wirgilego B. W. 

  

Platek + Jutro—Mansweta B. M. 

27 Wschód słońce— g. 7 m. 16 
Listopad] zachód „ —g.3 m. 38 

URZĘDOWA.   

— Termin wymiany bonów 
złotowych. Ministerstwo Skarbu ko- 
munikuje, iż termin wymiany 6 pro- 
centowych bonów złotowych na 8 
procentowe bilety skarbowe według 
ich imiennej wartości upłynął z dniem 
31 października. 

Wszelkie więc podania o zezwo- 
lenie na wymianę powyższych bile- 
tów, które wpłynęły do Ministerstwa 
po tym terminie uwzględniane nie 
będą, zaś 6 procentowe bony złoto- 
we wykupowane będą tylko według 
ich giełdowej wartości. (zd). 

Hołd Żeromskiemu. Na 
uroczystej FAkademji Żałobnej ku 
czci Wielkiego: Zmarłego  Pisarza 
przemawiać będą przedstawiciele (- 
niwersytetu S. B. z Rektorem Ździe- 
chowskim na czele, Związku Zawo- 
dowego Literatów Polskich, i Zespo- 
łu Reduty, poczem członkowie Ze- 
społu Reduty recytować będą frzg- 
menty z nieśmiertelnych dzieł Że- 

kazało się, że jest to osławiony ban: | romnskiego. Akademja odbędzie się 
dyta Koksów, członek zlikwidowanej  qzjsjaj, o godzinie 7-mej min. 30 
już bandy Rysia, która bardzo dłuBo | wiecz, w Sali Śniadeckich, przystro- 
grasowala po terytorium Wileńsz- , 
czyzny urządzając co pewien czas; 

rabunkowe. Zabity przed- 
jest ostat- 

napady 
wczoraj bandyta Koksów 

Z całej Polski. 
Zjazd historyków w Poznaniu. 

Komitet Organizacyjny przypomi- 
na historykom I miłośnikom historji, 
że termin Zjazdu Poznańskiego się 
zbliża (6—8 grudnia b. r.) i że nale- 
ży wpłacać wkładki pod adresem se- 
kretarza Komitetu w Poznaniu dyr. 
K. Kaczmarczyka (Góra Przemysła- 
wa 1. Archiwum Państwowe). (cze- 
stnik, wpłacający 25 zł. otrzymuje 
księgę referatów, ponad 1000 stron 
i prawo 66 proc. zniżki kolejowej w 
drodze powrotnej. Hospitanci (człon- 
kowie rodziny) płacą 10 zł. młodzież 
akademicka 5 zł.” 

Z zagranicy. 
Tajna bojówka hitlerowska w 

Prusach Wschodnich. 

KRÓLEWIEC, 26.X!. (Pat.). Policja 
wykryła tu ponowniw wialkie zapasy 

© broni I emunicji, pomiędzy niemi 5 
kulomiotów i kilka skrzyń granatów 
ręcznych. : į 

Bróń ta była własnością organi- 
zacji Hetlerowskiej Prus Wschodnich. 

OZ EET CEA ZE O EE R V ZET TS 

LECZNICA LITEWSKIEGO S 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1-2; kobiece 11—12 

oczu 

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

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. Gabinet Roentge 

Parter 
3—4—5 pokoi z alkową I kuchnią, tamże 
duży pokój o trzech oknach do wynajęcia 
za roczne komorne. Pióromont koło elek- 
trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- 

aibo w biurze reklamowem St. fon 8-28, 
Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 

Vu R O L OOOO WIA TROARSCZROIECA AEK 

Pošrednik | 
poszukiwany do sprzeda 
nia majątku adres: Zbi- | 
jewo poczta Chodecz pow. | z ogrodem o 
Włocławski Jarmiszkie- | 

wicz. 

t- rzyszenia Nauczycielstwa 
nim z bandy Rysia, którego policja | 
długo poszukiwała. (zd.). į 

| m. Wilno p. Wimbor a m | 

Z krajn i zagranicy. 
;spisowym ludności z kompetencjsmi 
+ rozciągającemi się na obszar 

jonej odpowisdnio według projektu 
prof. Ruszczycą. Bilety w księgar-. 

i Stowa- | niach: Józefa Zawadzkiego 
Polskiego. 

— Naczelny Komisarz Spisowy 
na m. Wilno. Komisarz Rządu na 

w dniu wczo- 
rajszym, to jest dnia 26 bm. mlano- 
wał p. mecenasa Mitkiewicza Stani- 
sława zam. przy ul. Sto Jakóbskiej 
Nr. 10 — naczelnym komisarzem 

wiel- 
kiego m. Wilna. 

Do kompetencji jego nalażeć bę: 
dzle nadzór nad całą akcją spisową 
w Wilnie, nad pracą komisarzy spi- 
sowych, pouczanie ich o sposobach 
wykonywania tej pracy,.oraz rozstrzy- 
ganie w kwestjach spornych. (zd) 

— Próbny spis ludności. W 
tych dniach odbył się próbny spis; 
ludności na terenie m. Wilna, który 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

Cena 9 zł, na par lerze kredowym 13 zł. 

02000 05005000000 00050000809 

KRONIKA. 

L: R UE R WI 

egzemplarzy monografja 

 DRUKARSTWA 
(1525 —1925). 
znaczniejszych księgarniach. 
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Dochód zarówno jak i pierwszego 
wieczoru przeznaczony na cholnki 
dla dzieci w szkołach Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej w ubogich wioskach 
naszych Kresów. Bilety wcześniej 
do nabycia w księgarni S-go Woj- 
ciecha, ul. Dominikańska 4. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Budżetowe posiedzenie. W 
dmiu 4 grudnia odbędzie się posie- 
dzenie wydziału powiatowego sejmiku 
Wileńsko Trockiego, a którem, zosta- 
nie ułożony budżet Sejmiku na 1926 
rok,oraz będą zatwierdzone budżety 
gmin i miast powiatu Wileńsko- 
Trockiego. 

Wymienione budżety będą do- 
stosowane do wydanych w związku 
z obecnym przesileniem zarządzeń 
oszczędnościowych. (I) 

ZEB%ANIA I ODCZYTY 

— Odczyt red. Stpiczyńskiego. 
Dnia 29 XI. w niedzielę o godz. l-ej 
w południe w saii Klubu Handlowo- 
Przemysłowego Mickiewicza 33a od- 
będzie się odczyt redaktora „Głosu 
Prawdy”. W. Stpiczyńskiego na te- 

gł ratunku”. 
Bilety wstępu wcześniej   

cza i Tatarskiej. Wstęp 50 gr. 

nauczyciełstwa. 

LENS KS 

raty tego podatku upływa 7 dniem 
15 listopada b. r. Ulgowy zaś termin 
płatności nie będzia płatnikom przy” 
sługiwał i kara za zwłokę liczy się 
od dnia 15 listopada br. (zd) 

z POLICJI. 

— Ubiór i uzbrojenie Policji 
Państwowej. W jednym z najbliż: 
szych rozkzzów Komendy Głównej 

przepisy o stroju i uzbrojeniu, które 
obowiązywać mają funkcjorarjuszów 
Policji stosownie do charakteru po: 
szczególnych wystąpień służbowych, 
lub pozasłużbowych. (zd) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ.   

mat „Obecny kryzys w Polsce i dro: | 

do na-| 
bycia w godzinach popołudniowych | 
w cukierni B. Sztralla róg Mickiewi- | cżyśte poświecónić: dówowybidówa” 

i nej 
SPRAWY SZKOLNE. Mejszegolskiej. 
— Aktu poświęcenia w obecności sta- 

— Przeprowadzenie statystyki rosty powiatu Wileńsko-Trockiego p. 
Ministerstwo Wy-; Grabowskiego oraz inspektora szkol- 

Związek podoficerów rezerwy. 
Włsdze administracyjne otrzymały 
statut organizującego się w Okręgu 
Wileńskim związku podoficerów re- 
zerwy, którego prezesem ma zostać 
p. Rzewuski,! naczelnik Administracji 
Delegatury Rządu. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Strajk personelu w klinice 
żydowskiej „.Miszmeres  Choj- 
lim". Jak się dowiadujemy w klini- 
ce żydowskiej pod nazwą „Miszme- 
res Chojlim* trwa strajk personelu 
kliniki i przychodni. W czasie trwa- 
nia strajku pracują tymczasowo da 
my-opiekunki, które ideowo zadekle- 
rowały swe usługi. Powodem zatargu 
jest redukcja personelu jaką przepro 
wsedzić chce zarząd kliniki, przytem 
robotnicy zgadzają się na redukcję 
personalną nie godząc się na reduk- 
cję wynagrodzenia wszystkich pra- 
cowników, (zć) 

— Wyrok w sprawie eksmisji 
gminy. Dziś, & j. dn. 26 bm. zapsd- 
nie w sądzie Apelacyjnym w Wilnie 
wyrok w sprawie eksmisji gminy ży- 
dowskiej z domu przy ul. Orzeszko- 
wej 3. Ze strony gminy żydowskiej 
występuje sdwokat p. Kapłan, z dru- 
giej strony p. Kopeć. 

Z PROWINCJI. 

— Nowy gmach szkolny. W 
dniu wczorajszym odbyła się uro- 

szkoły w  Wielbiniszkach gm. 

znań Religijnych i Oświecenia Pub- | nego p. Kaczorowskiego dokonał 
licznego poleciło poszczególaym Ku- | miejscowy ks. probosz Zacharzewski. 
ratorjom przeprowadzenie szczegóło* 
wej statystyki, dotyczącej kwalifikacji 
lat pracy i uposażenia poszczegól- 
nych nauczycieli z szczególnym 
uwzględnieniem uposażenia. Rozpo- ł 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Pofajemna I nielegalna, a tak- 

rządzenie to pozostaje w związku z że prywatna rekwizycja obuwia, 25 
redukcją budżetu na r. 1926, (zd) 

SPRAWY LOTNICZE. 

о— Zjazd sekretarzy L.O.PP. 
Zarząd komitetu wojewódzkiego Wi- 
leńskiej Ligi O.P.P. zwołuje na dzień 
27 bm. o godz. 11 zjazd sekretarzy | 

komitetów powiatowych. (!) 

| 
miał na celu zaobserwowanie pew: ; 
nych braków i niedokładności dla wyszynku i ich termny ulgowe, 

wyrównania ich później przy rzeczy: i Termin płetności czwartej części róż- 
wistym spisie ludności, (zd) 

Zapomogi dla poradni 
„gruźlicznej. Koło przyjaciół przy-| 
jchodni-poradni dla chorych gruźli« 
czych przy Wileńskiem towarzystwie 

| przeciwgruźliczem w Wilnie, w dniu 
i wczorajszym zwróciło się do magi- 
,stratu m. Wilna z prośbą o przy- 
'znanie stałej miesięcznej zapomogi 
na koszta prowadzenia leczenię dia 
chorych na płuca. (I) 

— Na Choinki dla dzieci w 
, szkołach Polskiej Macierzy Szkol: 
j nej. W sobotę 28 bm. w Sali im. 
fSniadeckich o godz. 8 wieczór od- 
| będzie się drugi wieczór „Wytwor- 

  

|nicy pomiędzy trzema ostatecznie 
obliczonemi, a uiszczonemi dotych- 
czas wpłatarmi przypada w ciągu dni 
30 od doręczenia wezwania płatnicze- 
go. Termin ulgowy w ciągu dni 45 
po doręczeniu tego wezwania W cią- 

gu najbliższych 2 tygodni ' po upły- 
wie terminu ostatecznego doliczane 
będą odsetki za odroczenie w wyso- 

kości 4 procent miesięcznie. Resztą 

należności z tytułu podatku majatko- 

wego płatna będzie już w roku 1926. 

Co zaś do podatku od wyszynku i 

drobnej sprzedaży trunków za pierw- 

sze półrocze r. b. to płatny on jest 

łącznie z podztkiem przemysłowym. 

Ostateczny termin płatności 5-tej 

Do sprzedania 
tanio z powodu wyjazdu 
dom murowany (osobniak) 

rzywnym. Kalwaryjska 156 
aczegóły na miejscu. 

nego Humoru* p. A. Zawadzkiego. 

Wiino, Wileńska 28. 

12—2; uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 10—12; skórne I weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

na i elektro -leczniczy 

Charakter! 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna - 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 3 złotych 
Osobiście przyjmuję cd 
12—7. Protokóły, ode 
yk podziękowania naj 
wybltniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

2 Autotaksy 
w dobrym stanie, z licz: 
nikami koncesjami z po: 
wodu wyjazdu do sprze- 
dania. Tamże do ustą- 
plenia garaż | mieszka- 
nie w centrum miasta. 
Wiadomość w Biurze Re- 
klamowem St. Grabo 
wskiego Garbarska 1. 

    

    

     

źniej posadę 

82. 

  

Zgubiono 
książkę wojskową wyd. 
przez P.K.U w Oszmia- 
nie na imię Jana Wasi 
lewskiego unieważnia się. 

woCowo-wa- 

Wydzeca w imienin wzpólwiaścięłeli dózeł Bnterernies. 

4 

  

i 

— Podatek majątkowy 1 о4 & 
i 

bm. w nocy ze sklepu przy Wileńskiej 7, 
| skradziono obuwie wart. 200 zł. na szkodę 
Sztefera Borucha, zam. Subocz 7. 

Jeszcze jedno .obroblone” 

SPRAWY PODATKOWE.  skowego Na 3. 
= i 

    

Policji Państwowej ukszać się mzją | 

į 

    
     

   

       

   

Na, 271 (423) — 

Teatr i muzyka. | 
— Teatr Polski (Luthla). Dziś odbć 

dzie się przedstawienie dla inteligencji pit 
cującej po cenach najniższych, od 50 g 
Wystawioną zostanie melodyjna operelk 
Hirscha „Dolly“, obfltująca w piękne me 
lodje I dowcipne sytuacje. Wytworna “ 
całego zespołu z J. Kozłowską, Z „Kos!“ 
ską, L. Sempolińskim, B. Horskim I B W! 
towskim na czele, oraz malownicza wyst 
wa—składają się na piękną całość. ‘ 

Opereikę prowadzi utalentowany kapel 
mistrz W. Szczepański. 

W sobotę odbędzie się pod reżyserii 
L. Sempolińskiego wielka rewja humoru 
satyry. 

— Przedstawienie popołudnio' 
we. W niedzielę nadchodzącą o godz.4 @ | 
pp. na przedstawieniu popołudnłowem p” 
<cerach zniżonych ukaże się po raz ostatn 
melodyjna operetka Hirscha „Dolly“ * 
premjerowej obsadzie. 8 

2- ! рогапек symfoniczny 
w „Lutni*. Kolejny poranek symfoniczny 
z udziałem Wi. Orkiestry symfonicznej pod 
dyr. A. Wyleżyńskiego, odbędzie się w nie“ 
dzielę dn. 9 bm. o g. 12 m. 30 pp. Będzie 
to drugi koncert z cyklu „Rozwój symfonii”: 
Tym razem odtworzone będzie arcydzieło: 
Beethovena „Symfonja bohaterska” (Eroica). 
Z innych numerów program zaznaczyć na” 
leży muzykę do dramatu starolndyjskiego 
„Vasantasena” norweskiego kompozytora 
Halvorsena. 

Bilety w kasie Teatru Polskiego (Lutnia), 
od 11—1 I od 3—9 w. 

    

  

  

Rozmaitošci. 
Pluskwy I kodeks Sowiecki. 
deden z korespondentów wiejskich t. 

zw. sielkorów gazety „Towariszcz*, wycho 
dzącej w Wiaźmie, zwrócił się do reuakcji 
z listem о niebezpieczeństwie groźnego 
najścia... pluskiew na lokal sędziego ludo- 
wego gminy Tumieniewskiej. Pisze on w 
tym liście: „Piuskwy rozmnożyły się bez 
przeszkód w tym łokalu I w swojem zuch= 
walstwie agresywnem organizują masowe 
ataki na klijentelą sądową w biały dzień 
Siądziesz sobie np., a tu nagle jak cię za- 
kłuje, jak szpilką, zaczynasz skakać po ław- 
ce, jak zając w kapuście”. 

List nie został bez odpowiedzi Sąd na- 
desiał bowiem następujący komunikat: 
„Proszę wydrukować, że w lokalu sądu lu- 
dowego trzeciego okręgu pow. Wiaziem- 
skiego oprócz pluskiew są może I Inne ro- 
bak'. Otrzymałem tu lokal po komitecie 
wiejskim i robactwo razem z lokalem. Po- 
mimo to przedsięwezmę, środki dia uzy- 
Skania kredytów na proszek perski*,, gdyż 
$ 49 kodeksu kryminalnego .RSFŚR. nie 
dotyczy pluskiew i nie mogą One' Wyros 
kiem sądu być pozbawione prawa pobytu 
w niektórych. miejscach w ciągu 3 lat, (-) 
Sędzia Ludowy Kuźmienkow. ь 

W Wisźmie sądzono, że sędzia żartuje. 
Okazało się jednak, że traktūje on 

sprawę poważnie, gdyż ogłosił drugi list: 

nej. Czy p uskwa jest to czynnik społecznie 
niebezpieczny? Trzeba, towarzysze, i dla 
robaka mieć sumienie: dokąd je na zimę 
wypędzać? Rewolucyjny wymiar sprawied- 
liwości unika zbytecznych tragedji. Inna 
rzecz, gdyby je można żabić momentalnie, 
ule jak wskazałem budżet nie przewiduje 
proszku perskiego i dopiero teraz na sku- 
tek niezadowolenia ludności wystąpiiem o 
stosowne kredyty. 

    

    

Giełda warszawska 
< d. 25—XI 25 r. Giełda pieciężna 

„Rozpatrulę smutne objawy ze strony praw- * 

      
czości litewskiej straży granicznej 
z okazji ożenku funkcjonarjusza tej 
straży. 22 bm. posterunek 10 komp. gran. 
w Michalinie, pow. święc. został zaalarmo- 
wany gęstemi strzałami po stronie litewskiej. 
Strzały były dawane z karabinów ręcznych 
| maszynowych. Stojący na pikiecie poster. 
słyszał dokładnie, jak kule przelatywały 
przez granicę w głąb terytorjum polskiego. 
Ustalono, że strzelali funkcjonarjusze straży   

TOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

Leśniczy zawodowy 
z wyższą szkołą i kilko- 
letnią wzorową praktyką 
przyjmie zaraz lub pó- 

Łaskawe 
oferty uprasza Zarząd la- 
sów Rudki poczta Piaski 

wojew. Lubelskie. 
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ite wskiej z okazji wesela jednego z nich. - 

mieszkanie 25 bm. nieznani sprawcy do- sprzedaż kupno 
koneli kradzieży z mieszkania Łytkowskiego | Belgja 30,97\/в 81,05 30,90 
Józefa, (Królewska 3) zabierajac garderobę | Dolary 6, 682 6,78 
i inne przedmioty, wart 3,50 zł. Holandja 274,57 215,90 275,24 

— Kradzież bielizny szpitalnej | Londyn 33,09 33,17 83,02 
| 25 bm. K. Zcfja (Antokolska 106) dokonała | Nowy York 6,80 682 6,78 
+ kradziežy blelizny na szkodę szpitala woj | Paryż 25,65 25,71 25,53 

ы Praga 20,24 20.29 - 20,19 
— Można się zaopatrywać w wę-| Wiedeń „, 96,27 96,31 96,03 

lel, aie w Inny sposób 1 niew szpi | "lochy 27,571/3 27,64 27,51 
„ 25 bm. spisano prctokuł za kradzież | Szwajcarja 171,57 " 131,90 131,24 

węgla z podwórza szpit. wojsk. M 3, doko | Stockholm 182,80 183,25 182,35 
naną przez Malwinę R., (Antokolska 19), | Kopenhaga 169,871/2 170,31 169,44 
oraz Marję A. 1 Marję Cz. (obie zam. Anto- | Funty ang. 25,25 * 25,32 25,19 
kolska 3). Frank! fr. 24,43 24,49 24.37 

— Wczoraj był chłopiec. 25 b. m.] 5 proc. poż. kenwers. 48,50 
w bramie comu przy Węglowej 14, znale- 80/0 proc. Poż. konwers. 72 
ziono 3-tygodn. niemowlę płci żeńskiej, któ- Poż. kolej. 87—82—87 
re odesłano do przytułku „Dzieciątka Je- Pożyczka zł. 448,80 

R | Ki Hay z. T.Kred. Z. przed. 15,00—1545 o listy z. T. Kred..Z. przed, х 
Na prowincji. 1 50/0 listy z. warsz. przedw. 15,30—15,80 

— Nagłe wyładowanie wojowni- | 4/2 0 warsz. przedwoj. 1180 
  МР | 

'Redaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Ńr. 9, m. 3. 

- Przyjmuje od 9—10 rano. 
W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

* od godz. 1—Śipo poł. 

    

  

    Szanujący swój czas 
- korzysta zawsze z usług 

Biura Reklamoweg 
w Wilnie i 

ul Garbarska 1, tel. 82. 
w ktėrem oglaszający się znejdzie 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 rosyjsk. | żydowskich 
codziennych i tygodniowych. 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje . 

„Księgę Handlowo:Przemysło . 
wo informacyjną WILNO* 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

      

      

        
    
     Wdowa po lekarzu 

lat 30-u obznajmiona z 
gospodarstwem wiej- 

skiem | miejskiem chę- 
tnie przyjmie zarząd do- 
mu przy małej rodzinie 
lub u samotnego Oferty 
do „Kurjera” Wil.” pod 

' literami M N. 

  

      
    
    
    

      

    

    Ogród i sad 
wydzierżaw a na dogo 
dnych warunkach Fila: 

recka 51. J. M. 

  

    

  

     
i i 

Renė kaś, kaliaówikiewa 

    
 


