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przyjmują 
róg Garbarsaiej, t-lef. 82, J. Kariina, 

j wszystkie biura reklamowe w krajn i zagranicą. | 

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

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-te Jońska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 
Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiep: 

Preuusseratę i ogłoszenia | 
Mickiewicza 4, į 

, telef. 605, | 
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Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- i 

leńskiego* mieści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie- i 

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

„ł 
Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

5-0 łamowy, na 4-ej str. 

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) rza 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

mio łamowy. Terminy druku mogą 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

IĄZEK LEGIONISTÓW POLSKICH oddział wileński 
  

33-a Dzisisj, dnie 29 listopeda r. b. o godz. 1-ej w poł. Odbędzie się 

ODCZYT Członke Głównego Zsrzącu Zeięzku Legjonistów Polskich i Redsktora „Głosu Prawdy” Ob. Wojciecha Stpiczyńskiego na temat: 

OBECNY KRYZYS W POLSCE I DROGI RATUNKU 
wSTĘP 50 GROSZY 

  

Sala Miejska—_Ostrobramska 5 | 

Ponadto odtworzone zostarą śpiewy żołnierskie w opraco 

Magistratu 

  

Dztał kultura!no-oświztowy 
Miasta Wilna 

  

Po DATE IESROWÓCA с^ 

NIEDZIELĄ 29-GO LISTOPĄDA 1925 ROAU. 

Vi PORANEK ROCZNICA LISTOPADOWA ROK 1831 w pieśni 
waniu scenicznem, w wykonaniu solistów, kwartetu męskiego, crsz orkiestry 6 P. P. Leg. Na ekranie wyświetloną zostanie „wojna” 

Artura Grottgera i Apoteoza Polski: Początek o godz. 1232 po południu 

  

CYKL PORANKÓW MUZYCZNYCH 

Ceny miejsc: Parter 60 gr, Amfiteatr | Balkon 30 gr. Bilety do nabycia w kasie kinematografu Miejskiego od godz. 10 ej. 

  

E
K
 

AK 
NO

K 
N
O
K
 

POLECA 

ŁYŻWY i części do ich. Naczynia kuchenne i szczotki. 

Narzędzia rzemieślnicze 1 techniczne. 
PIECE i KUCHENKI żelazne i kaflowe. 
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KTO CHCE zaszanoweć swoje zdrowie niech śpieszy kupić 

ŚNIEGOWCE i KALOSZE Męskie, Dzmskie i Dziecinne na cie 
płej podszewce. Otrzymano nowy 
grenicznych w wislkim wyborze. 

Poleca D. H. K. RYMKIEWICZ u!. A. Mickiewicza Nr. 9. 
CENY KONKURENCYJNE 

  

(trzymanie uroczyście 

transport z fabryk krajowych i za- 

noręczonych z0doWiĄLdŃ. 
Przemówienie posła Cbomińskiego na | 

posiedzeniu Sejmu w dniu 25.X1 r. b. 

Wyobrażam sobie, że wielu z Pa- 

nów po tej prawej stronie Izby, któ- 

rzy mniemają, że dokonywują wiel- 

kiego czynu narodowego stawiając 

jeszcze jedną kropkę nad i, unifikując 

nawet nazwę administracyjną ziemi 

Wileńskiej, nie mogą wprost zrozu- 

mieć, jaka jest przyczyna, że my, 

ludzie pochodzący z tamtych stron, 
z tejże Wileńszczyzny, b. posłowie 

Sejmu Wileńskiego, tak jesteśmy te- 

mu przeciwni. Dlaczego ta rzecz, 

którą chcecie nam narzucić, nas tak 

boli i dlaczego ta sprawa jest dla 

nas nie do przyjęcia. 
Powiadają Panowie, że tu chodzi 

tylko o nazwą. Mała izecz, głupstwo, 

bo czy się nazwie Ziemię Wileńską 

delegaturą czy województwem, prze- 

cież to istoty sprawy nie zmienia.   

delegacją wlleńską a rządem polskim. 

Uchwały te i skt złączenia później 

były potwierdzone przez Sejm (lsta» 

wodawczy. Była tam wyreźnie mowa 

o tem, że Ssjm uchwali statut Ziemi 

Wileńskiej, co dotychczas uczynione 

nie było. 3 

Twierdzę więc, że mamy tu w 

tem zagadnieniu trzy sprawy. 

Jedna, to jest sprawa autonomicz- 

nego ustroju Ziemi Wileńskiej w na 
zwie tego „Statutu* ujęta przez Sejm 
Ustawodawczy. 

Druga — jest to sprawa granic 
tej Ziemi Wileńskiej, w sposób, 
rzekłbym, bezmyślny, okrojonej. 

Dziś województwo  nowogrodz- 

kie zaczyna się o 49 klm. od Wilns, 

i ludność wozi, szczególniej zimą, sa- 

niami swoje produkty do Wilna, a 

Ja się zapytam w takim razie, dla- |za to w Sześciu innych miejscach ma 

czego Panowie przez inicjatywę Rzą- 

du, przez komisje, przez wszystkie 

instancje przeprowadzają, to, jak się 

sami wyrażają, głupstwo, tą małą 

rzecz i przedkładają ją tu aż przed 

lzbą sejmową. 

Jeśli to jest rzecz, która nie gra 

żadnej roli istotnej, to po co zajmo- 

wać nią tyle czasu, po co tyle trudu, 

aby tę rzecz przeprowadzić? 

Jeśli chodzi o sprawę Ziemi Wi- 

leńskiej i jej załatwienie przez Sejm 
Ustawodawczy, a następnie przez 

Sejm obecny, to musimy stwierdzić, 

że specjalnie w tej sprawie czynniki 

rządowe i ustawodawcze  Rzeczy- 

pospolitej Polskiej nie są w porządku. 

Już tu p. kol. Wędziagolski przed 

chwilą odczytał zarówno uchwały sej 

mowe, jak i treść aktu złączenia, 

podpisanego wówczas pomiędzy па- 

mi, posłami Sejmu wileńskiego, jako 

swe władze, 

Nowogródku, 

bo ma wojewódzwo w 
kuratorjum w Bałym- 

"stoku, Izbę Skarbową w Brześciu, w 

Baranowiczach odbudowę i w Wilnie 

sąd apelacyjny. Są to kpiny ze zdro: 

wego rozsądku, wymagające naprawy. 

Ten nienormalny, szkodliwy, niedo- 

godny nadzwyczaj dla ludności, ucią 

żiwy stan, utrzymuje się dlatego tyl 

ko, ażeby mieć zawsze w zanadrzu 

tę fikcję, żeby w ten sposób okrojo* 

na Ziemia Wileńska, która się chce 

nazwać obecnie województwem, by- 

ła niezdolną w razie wprowadzenia 

samorządu prowincjonalaego, w razie 

wprowadzenia autonomji, do samo- 

rządzenia się na miejscu. Wierny, że 

to jest główna przyczyna, dla której 

fikcja województwa nowogródzkiego 

była przeprowadzona i utrzymana. 

Ze wszystkich obietnic Rządu Pol   skiego I Sejmu Ustawodawczego po 
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zosteła ta mała, drobna, że tak po 

wiem, nic nieznacząca rzecz, jak na ; 

zwa, która stwierdza, že poza unifi- 

kacją prawną i faktyczną, dziś doko- 

naną notabene bezmyślnie, wykony* 

wana często ze szkodą dla ludności. 

ze szkodą dla polskości, ze szkodą | 

dla idei państwowości polskiej, że 

poza tem wszystkiem, pozostaje jed- 
nak tkwiący w tej drobnej rzeczy, w; 
tej nazwie, ów prawny punkt wyjścia ; 

dla nadania w odpowiednim czasie | 

owego statutu. Pozostaje in potencja | 

ów znak możliwości spełnienia przez : 

Polskę obietnic uroczyście przez naj- 

wyższe władze Rzeczypospolitej po- | 
ręczonych. ! 

Proszę Panów. Że nazwa nie sta- 
nowi o treści, tego może być dowo-; 
dem, że mamy województwo śląskie, 
które to województwo ma autonomię, 

a Ziemia Wileńska, której czynniki 

rządowe i ustawodawcze polskie uro- 

czyšcie przyrzekly, že autonomję da- 

dzą—autonomji tej nie posiada. i 
Ale to zakończenie, to postawie: 

nie punktu nad i, obecnie prowadzi 

tylko do tego, żeby wykazać zarów- 

no ludności miejscowej Jak i lud- 

ności sąsiednich ziem — ziem dziś 

położonych w innych Państwach, zle 

które stanowiły tak samo ludność 

itę samą część ustrojową dawnej 

Rzeczypospolitej Polskiej — że obiet- 

nicom Polski nie należy wierzyć, że 

one będą niedotrzymywane, że one 

będą przy pierwszej możliwej osob- 

ności cofnięet. Chodzi wam oto, że” 

by wykazać, że Polska zamiast rzą 

dzić się tą wielką tradycją, o której 

wspomniał p. Marszałek Trąmpczyński 

a które te słowa przytaczał przed 

chwilą kolega Wędziagolski, że za- 

miast rządzić się tą dawną tradycją 

tolerencji polskiej, Polsku rządzi się 

obecnie nową tradycją nietclerencji, 

tradycją tego centralistycznego, bez: 

myślnego rządzenia, gdzie przy biur- 

ku podreferenta w Warszawie decy- 

dują się sprawy rzeczywiście dla tego 

| ministerstwa mało ważne, ale stano- 

|wiące kwestję życia i śmierci lud- 

_ ności położonej na krańcach Peń- 

stwa. Zamiast, ażeby tę ludność 

wiązać z Państeem, zamiast tego, | 
ażeby ludności z sąsiednich cbszarów . 

pokazać, że jeżali Polska przyszła na , 

  
  tę ziemię, że jeżeji dobrowolnie się 

Q099699999090909099009909093 
JAN KALITA. 
Wiieńska 44-a (w pobliżu mostu Zielonego) 

Poleca kawę świeżo paloną w kilku gatunkach, herbatę 
najl. przedw. firm, Wszelkie kaszy. Ocet winny. Spirytus ska- 
żony. Ssry litewskie. Wędliny wiejskie. Konserwy rybne i t. p. 
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ta ludność z tą Polską złączyła, to 

Polska nie będzie narzucać jej żad- 

nych rzeczy wbrew jej woli zamiast 

tego chcecie, w formie szykar, zmie- 

niając nazwę, usunąć nawet ten praw- 

ny punkt wyjścia dla ewentualnego 

nadania jej szerszego samorządu 

czy autonomji w przyszłości. { 

Wiem, że macie większość, wiem, 

że to przeprowadzicie, wiem dalej, 

że tak daleko istnieje nieznajomość 

stosunków miejscowych, tak dzlekie į 

niezrozumienie psychologji i potrzeb | 

ludności, położonej na wschodzie 

Państwa, że Wy gotowi jesteście, jak 
to już nieraz robiono rozpoczynając 

od Sejmu Ustawodawczego, rob ć ty- 

siące błędów na tem tle. Wiem na- 

wet, że często nie zła wola całym 

szeregiem ludzi kieruje, tylko brak 

zrozumienia, pewna bezmyślność, pe- 

wna niechęć wgłębienia się w sytua- 

cję, pewna niechęć zrozumienia na 

czem sprawa polega. 

Wiem, że to zrobicie, ale ostrze: 

gam Was i pamiętajcie o tem, że byli- 
ście ostrzeżeni. Robicie wielki, istot- 

ny, polityczny błąd. 

Jeżeli powiadacie—a wiem, że to 

mówicie—)ż ludność przez Ssjm wl- 
leūski wypowiedziała się w takiej for- 

mule, którą można na tę i tamtą 

stronę interpretować, a Marszałek 

Sejmu Ustawodawczego wskazywał 

na zastrzeżenie 10 posłów Sejmu Wi-   leńskiego z kol, Zwierzyńskim na cze- 

le, które domagało się tylko, aby to 

co było uczynione, było istotnie zg0- 

dne z wolą ludnosci, to o nastrojach 

ludności możemy sądzić dotychczas, 

do czasu nowych wyborów, według 
ostatnich wyborów, które wprawdzie 

odbyły się trzy lata temu, ale dają 

pewien wyraz nastrojów i woli tej 

ludności. Otóż jeżeli weżmiecie sumę 

posłów wileńskich i nowogródzkich 
w liczbie 26, to przekonacie się, że 

na tę liczbę zaledwie 4, o ile wiem, 

wypowiedziało się za tym projektem 

ustawy, s 22 posłów jest przeciwnych 

1 żąda dotrzymania danych przez 

Rząd, a poręczonych przez Sejm 

Ustawodawczy zobowiązań. 

Wobec tego w obawie, aby się 

nie stała rzecz zła, proponuję i sta: 

wiam wniosek o cdesłenie tej ustawy 

jeszcze raz do Komisji, 

  

1 państw bałyckih. 
Łotwa. 

Niezwykie ciężki przebieg 

przesilenia rządowego. 

RYGA. 28.XI. (Pat). Przywódcy 
centrum zrzekli się oficjalnie misji 

tworzenia nowego gebinetu po stwier- 

dzeniu, że nie zdołają doprowadzić 

do wielkiej koalicji stronnictw naro- 

dowych. 
Sytuacja przedstawie się niepew- 

rie. Dzienniki wyrażają przypuszcze- 

nie, że prezydent republiki powierzy 

osobiście któremuś z działaczy poli- 

tycznych podjęcie nowych rokowań, 

Konferencja Studentów socja* 

listów Łotwy, Estonji, Polski 
"i Litwy. 

RYGA. 28-XI. (Pat). Dzisiaj w 
Rydze otwarta została konferencja 

studentów socjalistów Łotwy, Estonji, 

Polski i Litwy. 
Na konferencji mowę powitslną 

wygłosił przewodniczący sejmu Kal- 
ning. 

Szofer tragicznie zmarłego 
min. Mejerowicza stanie przed 

sądem. 

Sąd Apelacyjny w Rydze zatwier- 
dził oskarżenia przeciwko szoferowl 
min. Mejerowicza Kaloinowi, obwl 

nionemu o spowodowanie katastrofy 

samochodowej, której ofiarą padł ło* 
tewski mio. spr. zagr, Mejerowicz. 

Akt oskarżenia, przesłeny został 
Sądowi Okręgowemu. 

Szofer Kalain. oskarżony jest o 
nieprzepisową i lekkornyślną jazdę, 

która spowodowała katastrofę, a na- 
stępnie śmierć min. Mejerowicza. (zd) 

Finlandja. 
Kongres dla zwalczania prze- 
mytnictwa w Helsingforsie. 
Przed kilku dniami odbył się w 

Helsingforsie kongres dla zwalczania 
przemytnictwa, W kongresie wzięli 
udział przedstawiciele Finlandji, Estonji 
i Rosji Sowieckiej. 

Przedstawiciele estońscy i fin- 
landzcy zgłosili wniosek. by zamknąć 
zupełnie zatokę fińską dla okrętów. 

Delegst sowiecki sprzeciwił się 
temu stanowczo, żądając ustalenia 
strefy neutralnej w powyższej zatoce: 

Wobec rozbieżności zdzń i nie- 
możności dojścia do kompromisu — 
obrady kongresu przerwano. 

Przedstawiciel Estonji, kapitan 
Attemann przybył do Tallinu, celem 
złożenia odpowiedniego raportu estoń - 
skiemu ministerstwu spraw zagra: 

nicznych. (z) 
E iii ° 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 

Driš o g. 12 m. 30 pp. 

po cenach najniższych 

2-gi poranek symfoniczny, 
o g. 4-ej pp po cenach zniżonych 
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iwy miulsier skarbu o swolch zadaniach 
Konferencja prasowa. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach południo- 
wych odbyła -się w Ministerstwie 
Skarbu konferencja prasowa, na któ- 
rej p. min. sksrbu Zdziechowski po- 
informował prasę o stanowisku, jakie 
zajmuje w związku z obecną sytuają 
walutową. 

System walutowy dziś a przed 
wojną. 

W historji powojennych systemów 
pieniężnych, — mówił p. minister — 
badaniu wyników i wpływów nastro- 
jów psychicznych na pieniądz będzie 
prawdopodobnie poświęcona nie 
jedna karta. 

System przedwojenny był oparty 
na wymienialności pieniądza na zło- 
to. Obecne systemy powojenne opie- 
rają wartość pieniądza przedewszyst- 
kiem na zaufaniu — na fali przy 
pływu tego zaufania potężnieje po- 
wodzenie, na fali odpływu spotkać 
można tylko same trudności. 

Koordynacja wysiłków. 
Rola prasy, jako czynnika uświa- 

damiającego  opinję publiczną o 
faktycznym stanie rzeczy, jest nie- 
zmiernie doniosła i odpowiedzialna. 

Tczeba sobie uprzytomnić, że ra- 
tunek leży .'w wielkich wysiłkach, 
obejmujących wszystkich i w skoor- 
dynowaniu tych wysiłków. 

Zswiązkiem tych wysiłków jest 
' powstanie rządu: koalicyjnego. 

Jedno niebezpieczeństwo za- 
żegnane. 

Trzeba pamiętać, że byliśmy na 
drodze do zachwiania dzieła reformy 
monetarnej, dokonanego wysiłkiem 
całego narodu I kosztem jego mocy 
gospodarczej. Mogło się to doko- 
nać przez zwrestający deficyt bilansu 
handlowego, To jest zażegnane. 

Drugie niebezpieczeństwo. 

Ale może się to również doko- 
nać i napewnoby się dokonało, gdy- 
byśmy nie widzieli drugiego niem- 
niej groźnego  niebezbieczeństwa, 
które stanąć może przed nami. 

Gdyby rozpęd wydatków państ: | 
wowych, zakrojonych na skalę obec- | 
ną nie był zetamowany otworzyli- | 
byśmy drogę do informacji, 
do zmarnowania 2 letniego 
produkcji, która budowała 
monetarną. 

Jestem całkowicie zdecydowany 
przeciwstawić się wszelkim zakusom 
inflacji skarbu. Odłoży tem moje 
exposć w Sejmie do 9go grudnia 
dlatego, że zbyt dużo mówi się o 
prógramach, a zamało o sposobie 
ich zrealizowania. 

Nie tylko cele ale i środki. 

a więc 

reformę 

j wać budżet na zasadzie: wedle 
| stawu grobla. 
i Wierzę že przeszkody na tej dro- 
|dze usunie się prawdą o sytuacji — 

z którą się kryć nie będzie — nie- 
izawodność proponowanych środków. 
1 — Те środki wykluczają inflację. Nasz 
f złoty oparty jest na zdrowych -zasa- 
dach polityki Banku Polskiego prze: 
strzegającego normy statutowej. To 

|lest nasz dorobek, którego winniśmy 
| strzec. 
Przeciwko tchórzostwu I defe- 

tyzmowi. 

Spadek wartości złotego nie ma 
uzasadnienia gospodarczego, wobec 
zwiększającego się z dnia na dzień 
eksportu, stwierdzającego od 2 mie- 
sięcy ektywność bilansu handlowego. 

Ta część społeczeństwa, która dziś 
w pogoni za dolarem wycofuje wkła- 
dy i daje zlecenia kupna dolarów, to 
są nietylko dezerterzy, ale i krótko: 
widze. Zapomineją oni, że pilują ga- 
łęź, na której siedzą, bo niema trwa- 
łego dobrobytu bez zdrowych finan- 
sów państwa. 

Proszę gorąco panów, by chcieli 
ponieść w opinję publiczną hasło o- 
trzeźwienia,ha sło wzlki przeciw defe- 
tyzmowi, hasło wiary, że mamy środ- 
ki do wypłynięcia na czyste fele i 
hasło dyscypliny wewnętrznej, która 
cechuje wielkie społeczeństwa w mo: 
mentach trudnych i przełomowych, — 
a podstawą do żądania tej dyscy- 
pliny jest fakt, że już zostały wyda- 
ne potrzebne zarządzenia, które mu- 
szą spowodować ścisłe dostosowanie 
wydatków do zasobów skarbowych. 

  

| Nadewszystko: zapobieżenie 
‘ inflacji. 

j  Niezłomną wolą rządu jest prze: 
| ciwstawienie się wielkim zakusom 
| inflacji, otoczenie produkcji troskli- 
wą opieką i to, aby Bank Polski 

„prowadził politykę, opartą na ostroż- 
j ności w ramach ściśle przestrzegane- 
;go statutu“, 
| Na zapytanie jednego z dzienni- 
{ Каггу p. minister oświadczył w dal: 
szym ciągu, iż poleci ułożyć budżet 
mies. grudnia w ramach tak ścisłej 
oszczędności, by wpływami najostro- 

| žniej na ten miesiąc preliminowane- | 
wysilku mi zapewnić całkowite pokrycie za- | 

| mierzonych wydatków. 

Specjalny komitet oszczędnoś: 
clowy. 

Pozatem już w poniedziałsk za- 
cznie swoje prace pod przewodnic- 
twem p. Moskalewskiego, nadzwy- 
czajnego komisarza oszczędnościo- 
wego, specjalny komitet przy Mini- 
sterstwie Skarbu, złożony z 6 osób, 
który opracuje w ciągu przyszłego 

4 

EE PSR 1 ROJEK" WSR 

Gen. Żeligowski objął urzędowanie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym nowomianowany min. spraw wojsk. gen. Żell- 
gowski objął urzędowanie i'przyjął raport szefa Sztabu gen. St. Hallera 
oraz szefa adm. ger. Majewskiego i poszczególnych dyrektorów departa- 
mentów M. 5. W. 

ь įty' Po odparciu najązdu bolszewic- 
SE | kiego zejął Wilno, kwestjonowane 

Generał broni Lucjan Żeligowski, przez czyDólkI: walędzynarodowa | 

minister spraw wojskowych, urodził, proklamował utworzenie Litwy Środ- 
się dnia 2 października 1865 roku w kowej, jako niezależnej jednostki 
Nieświeżu. Ukończył  gimnezjum | państwowej. 

oraz szkołę wojenną i kursy ertyle- | Częzony i uwielbisny przez iud- 
ryjskie w Petersburgn. Jako oficer nesę, zajmował naczelne stanowisko 
armji Rosyjskiej dowodził kompanją 
f bataljonam w wojnie japońskiej, 
przyczem odznaczył się się do tego 
stopnia, że chociaż był Polakism zo- 
stał awansowany na pułkownika i 
otrzymał dowództwo pułku. Podczas 
wojny światowej dowodził już bryga- 
dą i w okresie tworzenia formacyj 

| polskich wojskowych w Rosji otrzy- 
mał dowództwo | dywizji w korpusie 
generała Dowbor-Muśnickiego. 

Sławne było przejście jego dy- 
wizji z Kubani przez Odesę do Pol 
ski w 1918 i 1919 r. Natychmiast 
po przedarciu się do Ojczyzny objął 
dowództwo wojskowe nad grupą o 
perzcyjną w Mińsku, następnie zaś 
został dowódcą 10 ej dywizji piecho- 

  

    

zwierzchnika władzy cywilnej i woj- 
skowej Litwy środkowej, bacząc, aby 
mieszkańcy tego terytorjum sami 
zadecydowali o swym losie. Zarzą- 
dził więc i przeprowadził w 1922 r. 
wybory do sejmu wileńskiego, który 
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Z SENATU 
Nietaktowny występ mar- 
szałka Trąmpczyńskiego. 

(Tel. od wł. korta z Warszawy). 

Wczorajsze posiedzenie Senatu 
stało się widownią scen pełnych emocji. 

Było to następstwem piątkowego 
przemówienia marsz. Trąmpczyńskie- 
go, poświęconego pamięci zmarłego 
sen. Cieńskiego, 

Jak wiadomo, sen. Cieński był 
zażartym przeciwnikiem Legjonów, co 
marsz.Trąmpczyński uważał za wska- 
zane podnieść w swojem przemówie- 
niu. 

Sen. Cieński powiedział mianowi- 
cie, że niewolno poświęcać dobro- 

jwolnie krwi polskiej inaczej, niż tyl- 
| ko w niewątpliwym interesie narodo- 
| wym. 

W odpowiedzi na to cświadczenie   uchwalił przyłączenie Litwy 
wej do Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odtąd generał Żeligowski znów zaj: 
muje wybitne stanowisko w armji 
polskiej, Ostatnio był inspektorem 
armji Nr Il z siedzibą w Warszawie. 

Posiada order 
ski" | klasy, francuską Legję Hono- 
rowe, order Korony Rumuńskiej | 
klasy oraz „Virtuti Militari" Il i V   nych. 
  

Administracja województw wschodnich 
demil:taryzuje się. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż wcjewoda poleski gen. Młodzianowski opuszcza 
wojsko i przechodzi do cywilaej służby administracyjnej. 

W ten sposób, po ustąpieniu również z Województwa Nowogrodzkie- 
go gen. Januszajtisa, który przechodzi do czynnej służby wojskowej, admi- ; 
nistracja województw wschodnich znajduje się z powrotem w rękach cy- 
wilnych. 

  o 

: Premjer Skrzyński w Londynie. 
LONDYN. 28.XI. (Pat). Prezes Redy Ministrów Skrzyński przybędzie | 

popołudniu. Tegoż wieczora odbędzie się w po- tu w niedzielę © godz. 4ej 
selstwie polskieim obiad z udziałem członków poselstwa, 

We wtorek w południe nastąpi w M stwie Spraw Zagranicznych pod- | 
! pisanie traktatów locarneńskich, poczem ministrowie, którzy położą swój 
podpis na traktatach, przyjąci będą na krótkiej audjencji u króla. 
| Na wtorek i 
berlaina, 

  

šrodę zapowiedziane są obiady u Baldwina i Cham- 

Przeciwdzialanie bezrobociu. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyła się w Prezydjum Rady 
Ministrów pod przewodnictwem 

zakładach przemysłowych. 
W konferencji wzięli udział ministrowie: 

min. pracy i opieki społ. Żiemięcki, min. przem. i handlu Osiecki i min. 
kolei Chądzyński. 
  

zastępcy p. premiera, 
konferencja zairteresowanych ministrów w Sprawie przedsięwzięcia środ: ! 
ków, zmierzających do przeciwdziałania wzrostowi 

min. Raczkiewicza 

bezrobocia w wielkich 

min, skarbu Zdziechowski, 

! 

  

Środko- | 

„Odrodzenia Pel-, 

klasy i czterokrotny Krzyż Walecz- , 

majwiększą 

Stawiam sobie więc za zadanie tygodnia wnłoski, dotyczące przysto- 
nietylko wskazanie celów do których sowania nietylko wydatków w grud- 
dążyć będę niezłomnie, lecz równieź niu, zle również wydatków, objętysh 
wskezanie środków do ich osiągnię | prowizorjum budżetowem na pierw- 

cia. |szy kwartał 1926 r. do tych zaso- 
Zrobię to 9 go grudnia na posie- bów, któremi skarb będzie w tym 

dzeniu Sejmu. | czasie rozporządzzł. 
* Drogi do przezwyciężenia nasze- | 

go bardzo ciężkiego przesilania są zwyczajnymi przedstawicielami Min, 
proste | jasne, a przedewszystkiem Skarbu,delegowanymi dla pracy przy 
pewne, bo mamy, jako państwo, do- | tych budżetach, które znajdują się 
stateczne dane w naszych warun: na pierwszym planie pod względem 
kach gospodarczych, by się oprzeć rozmiarów, a więc budżet M. S, 
na stałych podstawach a dość zdro- | Wojsk., M. S. Wean., M. Kolei, Skar: 
wego rozsądku, by jako naród bu- bu i Oświaty. 

„Vilo # о В, 
_Po' wybuchu Nocy Listopadowej, 

  

pod nadzorem, w ukyciu wiejskich 
j dworów siedzieli „starzy”, dawne pro- 
, mionki Zana, Domejko, Kontrym, ru“ 
j szają od wsi do wsi budzić ducha, 

troską Warszawy Była | Eee och Su 
starać się wywołać na Litwie ruch| jęszcze w murach Uniwersytetu, 

Członkowie tej komisji będą zak 

' Nowy rząd we Francji. 
| 

= Zupełnie jak u nas. 
PARYŻ. 28,XI. (Pat). Dzisiaj wieczorem Briand przedstawi prezyden- 

towi Doumergueowi nowy gabinet. W poniedziałek Briand odjedzie do 
Londynu, skąd powróci do Paryża we środę. 

Po powrocie Brianda z Londynu nowy gabinet przygotuje tekst de- 
klaracji rządowej, którą przedstawi parlamentowi we czwartek, Wezwie on 

;przytem Izbę, aby podjęła w piątek rano dyskusję nad budżetem. 
1 Minister Loucheur złoży projekt sanacji finansów w początkach przy- 
| szłego tygodnia. 

kowie Paweł i Platon, Botwinko, Na- 
konowicz, ins.ektor policji i t. p. za- 
mykał się w mieszkaniu i zrywał za 
najmniejszym hałasem, by wdziać 
przygotowane żydowskie odzienie i 
szukać ocalenia w przebraniu, ! 

wileńskich, zamiast szczęku oręża, | W końcu marca widząc, że nieda 

powickim areszty i prowokacje. Nie 
wywiera to żadnego skutku. Fxade- 
micy, podobnie jak dawniej, w swych 
mundurach granatowych z czerwoną 
wypustką i kołnierzami pąsowemi, 
przewijali się po krętych zaułkach 

zabrał głos przed porządkiem dzien- 
nym obrad sen. Nowicki (Wyzw.), 
zastrzegając się jaknajkategoryczniej 
przeciwko tego rodzaju komentarzom, 
osądzającym bohaterski czyn Legjo- 
, nowy. 

Mówca oświadczył, iż nie uczynił 
tego w dniu poprzednim tylko dla 
tego, by nie mącić wspomnień po- 
śmiertnych. 

Teraz jednakże podkreśla to tem 
dobitniej, że w najwyźszym stopniu 
nietaktowna uwaga p. Trąmpczyń- 
skiego zadrasnęła uczucie uwielbie- 
nia, jakie wielka część Izby i ogrom 
na część narodu żywi dla czynu le- 
gjonowego. 

| Mówca zaznaczył dalej, iż p.Tramp- 
| czyński niejednokrotnie nadużył try- 
,buny marszałkowskiej do wygłoszenia 
poglądów partyjnych | przemówień 
Jątrzących. 

Przeciwko takiemu postępowaniu 
, mówca zzkłada stanowczy i katego- 
'ryczny protest. (Oklaski na całej pol- 
skiej lewicy). 

Masz. Trąmpczyński odpowiedział 
| па to: „ani jednego słowa nie cofnę 
|ztego, com powiedział, bo wiem, że 
"io narodu słowa te podpisze”. (O- 
klaski na prawicy, najenergiczniejsze 
sprzeciwy na lewicy). 

ł Po powyższem oświadczeniu p. 
Trąmpczyńskiego przez dłuższy czas 

jpanowała wrzawa, podczas której 
, między senatorami z lewej i prawej 
strony lzby dochodziło do gorących 
słów utarczki, 

Nastepnie Izba przystąpiła do za- 
łatwienia projektu ustawy pożyczko- 
wej, przyjętej Przez Sejm. 

) 

* 

Należy na tem miejscu potępić 
wystąpienie p. rnarsz.Trąmpczyńskie- 
go, które niewątpliwie obraża olbrzy- 
mią część narodu polskiego, widzą- 

|cego w Legjonach polskich swoich 
bohaterów, którzy swoją krwią i mę- 
stwem wyrąbali granice ojczyste. 

  

  

  

| Żeromski aNaród. 
(Przemówienie wygłoszone na uroczy* 

stej akademji w d. 27.41. b. r.). 

Uroczystość dzlsiejsza, dzisiejsze 
nasze zebranie, jest pierwszym hoł- 

|dem publicznym, złożonym Stefano" 
wi Żeromskiemu. Hołdem, niestety, 
pośmiertnym.. Nie składał mu na- 
ród hołdów za życia jak innym wiel- 
kim swoim pisarzom, jak Kraszew- 
skiemu,,jak Ślenkiewiczowi, nie dla- 

  

wysłani J. Gorski i St. Szumski mar 
Szałkowie, M. Baliński, Hrebnicki u 
więzieni. Na wieść jednak, że Chła- 
powski zajął Lidę, p. Pelikan otoczo- 
ny eskortą kirgizów zmyka z Wilna 
do Petersburga. 

O młodzieży wileńskiej dochodzą 

  

powstańczy, zaś Wilna, wziąć udział ; 
w krwawej potrzebie braci z Korony. 

Odstępujące jednak wojska rosyj: 
skie przecięły komunikacje i tylko 
nieliczni emisarjusze, jak np. Wia- 
centy Pol mogli dotrzeć do stolicy 
Litwy, gdzie się wnet zawiązał komi- 
tet organizacji powstania. 

Agitacje za natychmiastowym wy" 
buchem trafiały na grunt odpowiedni, 
aczkolwiek proces filaretów zmiótł, 
zda się, był z powierzchni wileńskie- 
go społeczeństwa, wszystko co w 
niem było szlachetniejszego. Wyższa | 
sosjeta uległa silnemu skaženiu, za- 
bawiając się z rosyjskiemi urzędni- 
kaml i wojskowemi, romansując i hu- | 
lając z niemi. Wśród dam rej wodzi- 
ła osławiona ks. Zubow, Pelikan de" 
moralizuje Uniwersytet wciągając pro* 
fesorów, a za nimi młodzież, w kar- 
ciane i huleszcze orgje, oraz balowe 
assamble dla odwrócenia myśli od 
spraw narodowych. Nie przeszkadza 
to, že znejdują rysunek psa wiszące- 
go na szubienicy z napisem: „Tak. 
będzie Nowosilcowi i Pelikanowi“, 
Młodzież po cichu kupuje proch i: 
broń, w ukryciu bowiem żyje duch | 
filarecki. 

Jeszcze po zapadłych kątach Litwy, | 

     

tyranizowani przeż wstrutnego Pel!- 
kana, pamiątali jednak studenci o 
tych niedawnych czasach filomackich. 

Pózornie nic się nie zmieniło. Już 
w Koronie szczęk oręża rozlegsł się 
nad Wisłą, już grzmialy pod Stocz- 
kiem armaty, już w marcu Żmujdź 
święta podniosła sztandar wolności, 
Staniewicz zdobywszy Rosienie ogła- 
sza niepodległość Ojczyzny, w: Tel- 
szach organizuje Jacewicz, w Szawel- 
skiem — Hembowicz, w Poniewie- 
skiem — Billewicz i Przeciszewski 
gromadzą szlachtę zaściankową i chło- 
pów, w Białowieży Ronko na czele 
leśników rozbija transporty rosyjskie. 
Ruszają panicze ze dworów i Lauda 
bitna i lapciaste Žmogasy z kurnych 
chat, bič się, jak ta ukochana, dalaka 
Polska, z wsęólną wolność przeciw 
wspólnemu wrogowi. 

W Wiłsomierskiem Medard Koń- 
cza i Cezery Plater organizują ruch 

,zbrojay, towarzyszy im „anioł pow- 
stania" bohaterka Emilja Piater. Ruch 
ogarnia cełą Litwę, W Święciańskiem 
zbiera siły zbrojne Bortniewicz. W Wil- 
nie jeszcze spokojnie. Rektor Pelikan 
Przerażony tem, ze nic się nie prze- 
jawia z uczuć, jakie nurtować musiały 
młodzież, obmyśla z gen. „gub. Chra- 

* 

rozlegało się klapanie pantofli żydó- się w Wilnie wywołać wybuchu, w; jednak smutne wieści. W przejściu 

   

wek osłoniętych dużą szmatą z bia- | parę tygodni rusza przez Papiernię, 
łego perkalu, spiętą pod brodą. P.| Pusłowsktego na Niemenczyn 90 stu: | 
Rektor i Gubernator wyprawiali wciąż dentów, 470 młodzieży pod dowó: | 
bale i assamble, drżąc na każdą dztwem prof. Gronostajskiego; przez | 
wieść do Warszawy. Burbiszki jawnie wyszli z Wilna, uz- | 

Pozornie było spokojnie. brojeni lada jako, ubrani nielepiej, zj 
Ale śledźili dokąd to dąży ten aka- | zamiarem zebrania się w puszczy 

demik, któremu pozornie wszystko | Rudnickiej. Zaraz pod Wilnem od: 
obojętnie; krok jego śmiały, ale ostroż* | pierają napad Kirgizów. Wślad za 
ny, oko przepłonione, zla badawcze, | niemi, wiedząc, że podążają do Osz- 

|rozwaga w myślach malowała się w ; miany, posyła gub. Chrapowicki pułk. I 
jego postawie, w jego chodzie. ; Wiersilina z  Kirgizami i armatami. 

Jeżeli by cisię udało wejść z nim 16 kwietnia wpadsją tam moskale i 
do sali, do której zmierza, może by | dokonywują ohydnej rzezi na star- 
cię raziła sprzeczność między tem, cach, kobietach i dzieciach, cała wieś , 
co się na zewnątrz okazało, a tem | Oszmiana idzie z dymem. Część | 
co tu zastałeś. Zamiast skupienia i młodzieży wileńskiej ginie po krėt- 
zadumania ujrzałbyś tu jakąś szaloną kiej obronie miasta. 
gorączkę posuniętą do najwyższego Już cała Litwa w ogniu. Wszyst-; 
zuchwalstwa; zamiast oględności groź- kich; elektryzuje wieść, że mężny 
bę i wyzwanie do boju”. Tak pisze Chłapowski, bohater wojen napoleoń- 
o nastroju Wilna A. Ligęza Niewia: | skich, z 700 oficerami zdołał się 
rowicz w swych Pamiętnikach ow- | przedrzeć na Litwę, że Giełgud z 
czesnych. W grudniu, na skutek do- | wielką siłą zbrojną podąża, by się z 
niesień prowokatora Kudrewiczą, are- | nim połączyć, że ks. Gabriel Ogiński 
sztują Abichta, J. lg. Kraszewskiego, | z 2000 ludzi Idzie pod Wilno, a M. 
Zabiełłę, Zienkiewicza, Oorąpalskiego, Prozor zdobył Janów. 
Machwica i innych. W Wilnie mnożą się areszty i 

Pelikan, otoczony zgrają podob: | wzrasta oczekiwanie wojsk z Korony; 
nych sobie figur, jak dwaj Kukolai-!w więzieniu jest biskup  Kłęgiewicz, 

  
  

  

z Barbaryszek do Worszteńskiej pu. 
szczy, ścigani przez kozaków pono* 
szą straszną klęskę, 200 zostaje na 
placu potyczki. Reszta uchodzi w la* 
sy tułać się i szukać znaczniejszych 
oddziałów. 

Wreszcie 5 czerwca, w Gabryje- 
lowie Ogińskich, nastąpiło połączenie 
się korpusu Chłapowskiego i znacz” 
niejszych sił powstania litewskiego, 
w celu uderzenia na Wilno. Akade: 
micy wileńscy pod wodzą Aleksandra 
Stryjeńskiego, Puzewskiego, Klima: 
szewskiego i Lisieckiego stanęli w 
szyku przed wspaniałym, dumnym, 
pięknym płaszczem okrytym, gene- 
relem. . 

Legion akademicki liczy już tylko 
stu młodzianów... „Obdarci, chudzi, 
uzbrojeni w strzelby myśliwskie i ka- 
rabiny wzięte na nieprzyjacielu, z 
pałaszem, oszczepem obławniczym, z 
pistoletami u pasa, ten w czapce z 
piórem kogucim, ów w kaszkiecie; a 
obuwie! Ledwo slę trzymało na no* 
gach. 

Wyjechał do nich przed front na 
pięknym koniu w mundurze jenerał, 
w orszaku licznych oficerów; potrójny 
okrzyk daliśmy na cześć akademii 
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-STRZĘPKI. 

Bakcyl przesileniowy. 

Ledwo Polska wyszła zwycięsko z nie- 

mocy „przesileniowej” aliści bakcyl tej cho- 

roby przeniósł się do bratniego narodu 

francuskiego I powalił na łoże boleści ta- 

meczne ciało rządowe. Ostry stan zapalny 

umysłów budzi obawę przed niepożądane- 

mi komplikacjami wźorganiźmie państwo 

wym. Na skórze oby ateli występuje wy- 

różnie wysypka inflacyjna, na którą drapa- 

nie się w głowę niewiele pomaga. 

Marokańskie delikatesy popite piwem 

niemieckiem z Locarno spowodowały roz- 

wolnienie opinji publicznej, która z wiel- 

klego oslablienia zaczyna chwiać się bez 

określonego kierunku: raz w prawo raz w 

lewo, zupełnie tak, jak niedawne u nas w 

Polsce. 

   
Podobnie jak Olbromski z Cedrą ; 

t»k Żeromski postępował z narodem. 
Dźwigejąc rezem z nami brzemię 
niewoli, nagle obracał się jakgdyby 
przeciw nam... Nagle w miejscu naj- 
wygodniejszem, najbardziej udezta- 

nem, gdyśmy znużonemi oczami 

upatrywali miejsca nieprzytomnego 

spoczynku, on stawał w poprzek na- 

szej drogi, spycheł z utartego szlaku, 

podrywał chwiejące się nogi i krzy- 

kiem, rszami, groźbą i błaganiem 

budził usypisjącą przytomność, zmu- | 
szał do pochodu naprzód, ciągnął | 

nas przez miejsca najtrudniejsze i 

najbardziej strome, ale niezawodnie 

wiodące do nejwyższego celu. A gdy 

się to dokonało, gdy wyprostował 

którąś z naszych błędnych Ścieżek— 

szedł obok cichy i zaiste pokornego 

SETCZ...   Najskuteczniejszym środkiem w walce z 

tym groźnym bakcylem jest wstrzyknięcie | tęsknić do czegoś innego, 

do żył finansowych gorączkującego pat į 

stwa odpowiedniej dawki złota amerykań- 

skiego. 

Jest to jednak, niestety, środek bardzo 

kosžtowny | napróżno zabiegał o niego 

nasz podatkolog Grabski. Jest to zarazem 

jedyny artykuł zagraniczny, który wolno 

wwozić bez ograniczeń, bez cła, w każdej 

ilości, wszelkiermi drogami 1 we wszelkich 

odmianach. 

Cóż, kledy między krajami, łaknącemi 

tej złotej surowicy, a krajem ten cudowny 

lek wytwarzającym, leży ogromne, szerokie 

głębokie... morze. 
Gorzej niż morze — bo ocean... 

Kuba. 

  

— 

tego może, by go czcinejgodniejszym 

nie uznawał, | może nie przez opie 

szałość, ale dla tego, że między Że” 
romskim a współczesnem mu poko- 

leniem, między nim a społeczeń- 
stwem polskiem, jego marmurem 

czy tylko gliną, z której on swą cza- 

rodziejską ręką dzieła najwyższe le- 

pił — leżała głęboka bruzda, ponad 

którą nie my do niego, lecz on do 
nas ręce swe wyciągał... 

Tą bruzdą był lęk... Lękaliśmy się 
go, najczulszego naszego przyjaciela, 

najwierniejszego miłośnika, najtro- 

skliwszego sługi, gdyż były chwile, 

| pożądania, bo inaczej ziemia by nas 

i 

„Trzeba — mówił — koniecznie 
przenosić 

się sercem z miejsca na miejsce, z 

| zawodu do zawodu, odmienizć same 

' obsiadła i pożarła*... 

Zżymaliśmy się niechętnie, słu 

chając takich słów. Zamach to był 
na nasze umiłowanie beztroskiego, 
osiadłego żywota. 

Boczyliśmy się od tego wielkiego, 

niespokojnego towarzysza naszej 

przymusowej podróży. 
Aż wreszcie nawa narodu pol- 

skiego, oparłszy się zwycięsko bu: 

rzom wojennym, zawinęła do ш6: 

sknionej od czterech pokoleń zatoki 

szklanych domów. 
W dno morza polskiego, w pierś 

ojczystej ziemi, wbiła kotwicę, pod- 
wójne wyobrażenie miecza i krzyża. 

Skończyła się nasza łączność w 
niewoli i uciemiężeniu — zaczęła się 
wiązać na jej miejsce jedność w wol-, 
ności i pracy. 

Roznieciliśmy ogniska tej wol- 
ności: szkoły, zbudowaliśmy twierdze 
jej: armię, założyliśmy warsztaty pra- 
cy na roli 1 w fabrykach, wiążąc te 

wszystkie organy w jeden żywy ог- 

ganizm, w jedno ciało, łącząc po" 
trzykroć przecięte żyły w jeden Sy" 
stem krwionośny, w system niepod- 
ległego państwa. 

Żeromski był przy tem z nami 

    

  były okoliczności, kiedy ten przyja” 

ciel nasz, ten miłośnik, ten sługa ra* 

zem z nami dźwigający brzemię nie- (| 

wszędzie... Zdawało się źe się pod- 
woił i potroił, że duch jego wyol- 
brzymiał po dziesięćkroć i postokroć 

woli, zagarniający z naszych ramion | — tak wszystko obejmował i chło- 

na swe tytaniczne barki najwięcej z, nął. Wszystko widział, wszystko sły- 

jego ciężaru — nagle obracał się | szał, wszystko czuł, Patrzał nieustęp- 

jakgdyby przeciw nam. | liwem spojrzeniem na każdą komor: 

Jest w Popiołach jedna, symbo- | kę odradzającego się ciała, przykła- 

Jiczna dzisiaj scena... Dwaj przyja” | da ucho do bijącego w niem wzmo- 

ciele, Krzyś Cedro i Rafał Olbromski | żonem tętnem serca, czuł każde tar- 

wyruszyli na wycieczkę po Wiśle (cie i zgrzyt o kamień zardzewiałego 

nocą, podczas zimy. Spotkała ich od długiej bezczynności, a teraz od- 

katestrofa. Łódź się rozbiła. Więc: walejącego skiby w przyszłość pługa 

obaj po lodzie, po ruchomych krach, | polskiego. Chodził za nami krok w 

ostatnim wysiłkiem przemarzłych rąk , krok ten nieznużony kontroler na- 

W KOR JER ! 

A jednak są wypadki w których współ- 
praca jest możliwa. 

Wybory prowincjonalne w 

ska lista zblokowana z litewską. 

29 listopade odbędą się wybory do sejmu prowincjonalnego w Pru* 

sach Wschodnich. Zgłoszono 13 list wyborczych. 3 

Przy wyborach do sejmiku prowincjonalnego w Prusa 

zgłoszono 13 list wyborczych: 
1) blok pruski (narodowy), 

4) demokraci, 5) komuniś 

rolnicza (i wschodnio prus 
kresowych narodowców, 

ki związek r 

stronnictwo ludowe, 11) lista Barczewskiego, 

rolnicze, 13) związek rolniczy. 

Lista polskiej partji mazurskiej, 
Równie czewskiego zblokowały się razem. 

czne i ludowcy utworzyli blok. 

р - 

Z KOWNIA. 
W Kownie zaczyna rzezie: | 

* ynają P | będzie stracona i to bezpowrotnie. 

ska bardzo nieprzychylnie przyjęła | jo zniesienia zarządu kłajpedzkiego» 

rać.. 

KOWNO, 28.XI (Pat,) Prasa litew- 

wystąpienia niemców w sejmie kłaj- 

pedzkim. 

Prof. Waldemaras znany zwolen- 

nik polityki filoniemieckiej podkreśla 

wyraźnie w „Lietuvie* niebezpieczeń- 

stwo Niemiec dla Litwy, { 

Wynik wyborów do sejmu klaj- 
pedzkiego oznacza dla Litwy moralną 
utratę Kłajpedy. 

Niemcy staną się obecnie panami | 
Kłajpedy. ; 

—— > 

samozschowawczym, instynktem pier: 
wotnym odsunelišmy slę od niego. | 
Bruzda lęku, dzieląca go on nas, 

bruzda między miłością narodu, a 
jego sumieniem urosła wgłąb i 
WSZETZ... 

| wtedy Żeromski znalazł się sa- 

motny wobec swego sumienia, jak 

wobec krzaku gorejącego, z którego 
przemawiał Bóg... Nigdy się już nie 
dowiemy, co myślał, co czuł w tem 

osamotnieniu. To tylko wiemy, że 

znowu ujął swe  piorunowe pió- 
ro, że zaczął nowe dzieło, które mia- 

ło być moźe ekspiacją, a może dal- 

szem oskarżeniem. Napewno— miało 

być wypełnieniem tej bruzdy niezro- 
zumienia, pomostem między jego 

sumieniem a sercem narodu. W pra- 

cy nad tem dziełem śmierć go za- 

stała... | może to zrządzenie Opatrz 
ności jest wskazaniem, że nie Że 

romski do nas lecz my do jego du- 

НВ К 

2) socjaldemokraci, 3) Centrum (katolicy), 

ci, 6) stronnictwo odbudowy, 7) niemiecka partja 

9) litewskie stronnictwo ludowe, 10) mazurskie 

Prusach Wschodnich. Pol- 

ch Wschodnich 

olniczy), 8) wolnościowe stronnictwo 

12) bezpartyjae stronnictwo 

partji ludowej litewskiej i lista Bar- 

ż partje prawicowe nacjonalisty- 

‚ Władza gubernatora w Kłajpedzie 

Trudno sądzić, pisze dalej dzien- 

nik, ażeby rząd litewski był skłonny   
Kłajpedzianie będą obecnie dążyli 

do niesodległości, a jeżeli Litwa nie | 

uwzględni ich żądań, to zwrócą się ; 

do Ligi Narodów, gdzie Niemcy znaj- 

dą popercie. i 

Przy takim obrocie sprawy, Litwa 

straci Kłajpedę nietylko moralnie, ale 

i faktycznie. 
W ten sposób Kłajpeda staje się 

sprawą niezaieźności państwa litew- | 

skiego. ! 

№ 

zostawił następnym pskoleniom, to 

jego nakazy dla potomnych | jako 

iludzi, dzieci jednego Boga, i jako; 

rodaków, dzieci jednej Ojczyzny. Ide" ; 

ały, wskazane przez Niego SĄ tak 
wzniosłe, tak wysokie, tak dalskie | 

od poziomu naszego codziennego 

życia, że nieraz wywoływały uśmiech 

drwiący na usta praktycznych mora- 

listów. Odrazu przesunięto je w dzie: | 

dzinę utopji, absurdu  jakgdyby 

chcąc w ten sposób zrzucić ze sie- 

3 

nslazcy jak Cezarowie, Rozłucki, Nie. 

naski i Baryka (ten, co szklane do, 
my miał nam pobudowsė)... Oto lu 

dzie na miarę jego idezłów... 

Olbrzymie dzieło Stefana Żerom- 

skiego jest wyłączną własnością pol: 

skiego plernienie. Dla obcego, dla 

cudzoziemca twórczość autora „Du- 

my o hetmanie“ — to wiedza her- 

metyczna, wiedza tajemna, dla nas 

— to samowiedza naszego sumienia. 

Takie jest dzieło Mickiewicza I Wy: 

spiańskiego, takie jest też dzieła 

Stefana Żeromskiego. Działanie tych 
dzieł jest przez naród na ludzkość, 

nie zaś ponad narodem lub pomi: 

mo narodu. Dlatego nie możemy o" 

cenisė ich, jako dzleł niezależnych, 

nie będziemy roztrząseli Ich wartoś* 

ci absolutnej, ale możemy i powin: 

niśmy mówić o wartości pośród in- 

nych ludów tego narodu, z którego 

trzewiów one zostały wydarte, który 

przez te dzieła podwyższony jest 

wewnętrznie, oczyszczony | zahsrto- 
wany do ciężkiej pracy nad ucieleś- 

nianiem przez naród na ziemi snu 
ludzkości o Bogu. 

Tadeusz Łopalewski. 
  

  

Miadonja hu о4 Zeromskiego 
Niebywałe tłumy napełoiły i prze- 

pełniły wielką aulę Uniwersytetu i ga* 
lerje. [a estradzie grzędy białych 
chryzantemów, nad niemi, w kirach, 
płonące pochodnie, portret Żerom- 
skiego w otoczeniu zieleni, wśród 

niej poważny, milczący zespół Re- 
duty. 

Całe Wilno... stare, młode, kon- 
serwatywne i postępowe, pobożne i 

bezbożne, wszyscy. Wszyscy przyszli 

z hołdem. To właśnie jest Wilno. 

Jest duszą miasta: miłość do rzeczy 
wielkich. Wtedy zapominają o intry* 

gach, krytykach, nagankach.... idą, 

gdzie ich wiedzie sentyment, zawsze 
trafny. 

Rozpoczyna (niestety, w gwarze 

niesfornych studenckich szmerów), 

  

bie odpowiedzialność za ich niezi- Rektor M. Zdziechowski, ujmując ory- 

szczalność na ziemi, jakgdyby wyrze-| ginalnie, jak zawsze, życiowo, a głę- 

kając się nawet dążenia, prób wszel- : boko filozoficznie, pogląd na Żerom- 
kich ku ich urzeczywistnieniu. A skiego pokolenia, które z nim p'zy- 

właśnie jedynie na drodze ku tym |s;ło do życie, jako pogrobowcy pow- 

krańcowym ideałom może najpełniej | stania styczniowego itego pokolenia, 

wyrazić się stosunek narodu do du | które z nim razem swobody docze- 
cha Żeromskiego. 

Nie tu miejsce na wykład filozo- 
fji autora „Walki z Szatanem”. 
Cnciałbym tylko jeszcze raz podkre-   szy, której śmierć nie dotknęła, nie- 

wzruszone, wieczne mosty przerzu-, 

ślić, że naczelną myślą, wystrzelają- 
cą jak słoneczny kwiat ze wszyst- 

cić musimy... kich jego dzieł, najwyższym naka- 

„. Taki był stosunek Żeromskie- |zem, ideą przewodnią | celem całej, 

go, człowieka twórcy, do narodu, a, olbrzymiej pracy jest walka ze złem, 

raczej do współczesnego mu poko- | hańbiącem boski piewiastek w czło: 

Jenia. Ten stosunek dzisiaj jest prze- | wieku. Wskazał nam Żeromski źród- 

i nóg dopadli brzegu. Tu Cedrę o- 
puszczają siły, Refał prośbą i zaklę- 
ciami zmusza go do ruchu. Ale po 
kilkupastu krokach wyczerpany chło- 
piec pada. Opuszcza go świadomość | 
niebezpieczeństwa. Mróz, ścinający 
krew w żyłach, daje mu złudzenie 
błogiego snu, upragnionego spokoju. 

Cedro mie chce iść dalej, nie chce 
dłużej się męczyć. Wtedy Olbrom- 

ski wiedząc, że sen taki równa się 

śmierci, zdziera z przyjaciela prze- 

mokłą odzież i zaczyna bić go w 

obnażone ciało, aby obieg krwi ро- 

budzić, tłuc, szarpać, tarmosić aż do 

bólu, aż do krzyku. Tymi bolesnymi 
sposoby dżwignął go z ziemi, zmusił 

do biegu i ocalił...   

szych poczynań, z żarliwą troską 0 

ich czystość, z nieustającą ani na 

chwilę uwagą. W to przedwiośnie 

naszego bytowania, rozświetlone  ju- 
trzenką swobody, za którą zbawienia 

słońce, — stał się nam równy, po- 
trzebay, niemal powszedni... 

| nagle uczuliśmy na naszych za- 
pracowanych po łokcie rękach, miaż- 
dżący ciężar jego wzroku. Ten mi- 
łośnik nasz, ten przyjaciel, ten sługa 

znowu stanął wpoprzek naszej drogi 

i wezwal nas na sąd sumienia, na 

sąd miłosierdzia, które było dla nie- 
go sądem najwyższym i zaczął Świad: 
czyć przeciw nam — że chcieliśmy 
w dniach słabości święty m celem u-   święcić niegodne środki... Odruchem 

szłością, zamsniętą na wieki klamrą 
grobu. Natomiast nie skończył Się 
wcale, nie został przerwany ani nai 

chwilę, trwa i będzie trwał nadal 

stosunek narodu do Zeromskiego, 
jako ducha twórczego. Śmierć jed: 
nych od nas oddala, innych do nas 
przybliża. Smieić przybliżyła do nas 
Zeromskiego. Smierė przyttumia dy- 
sonanse, dźwięczące Za życia mig 
dzy prorokiem a jego ludem i pozo- 
stawia następcom same proroctwa, 

z których jedne idą do relikwiarza, 
inne podniesione są na tablicach 

przykazań... 
Proroctwa Żeromskiego — to ten 

naprawdę krwią i łzami pisany te- 

ła tego zła: ciemnotę i ucisk brutal- 
nej przemocy, i wskazał broń prze- 
ciw szatanowi zła: przeciw ciemnocie 

— oświatę wszystkich warstw naro- 
du, przeciw brutalnej przemocy — 

moc gerjusza twórczych jednostek 

w narodzie. Można złu poderwać ko- 

rzenie w duszy ludu mocą šwiatle- 

go, litosnego słowa, można wrogie 

siły fizyczne ujarzmić i zniszczyć 
dziełami natchnionych umysłów. Bo: 
haterowie Zeromskiego to właśnie 

żołnierze tych dwu głównych w wal- 

ce z szatanem rodzajów broni: — 0- 
światy i dzieł twórczych, to nauczy: 
ciele jak Siłaczka, jak Przełęcki, to 
społecznicy jak Judym, Raduski, to   stament, który w pismach swych ро- iożynierowie, budowniczowie i wy» 

kało, Tym młodym zostawuje prof. 

Zdziechowski wcielenie ideału Dobra, 

o które walczył Żeromski. 

Po nim zabiera głos dziekan wy* 

działu humanistycznego, prof. K. Kole 

buszewski, w długiej, ale treściwej, 

jędrnej mowie, przebiegając twór- 

czość wielkiego Zmarłego, potrącając 

o każde jego dzieło i charakteryzując 
je dosadnie i trafnie. 

Przemówienia p. Łopalewskiego 

w dalszych rzędach nie było słychać, 

z powodu cichego głosu i hałasów 

studenckich. P. Limanowski, jak zwy* 

kle gwałtownie i żywiołowo mówił. 

P. dyr. Osterwa rozpoczął frag: 

mentem z Róży. czytanie wyjątków 

z dzieł mistrza. Były to nizane i roz- 

sypywane perły, łzy i kwiaty... zmie” 

niały się głosy i postacie, to męski, 
to niewi ści brzmiał głos, a wszystkie 

z precyzją i miłością pieściły prozę 

wielkiego pisarza. 
Niby barwny wieniec, w którym 

były ciernie, i krople krwi, i róże 
purpurowe, | białe lilje, wił się sze* 

reg postaci, epizodów, urywków, 
chronologicznie odczytywanych. 
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wlieńskiej. Dobrze wyprostowani w 

linji, stali jej waleczni uczniowie spre' | 

zentowali broń, jaką kto miał, pod 

komendą Giedrojce, kapitana z na- 
poleońskiej służby. 

Wnet przed linję wyszedł z prze- 
mową do jenerała prof. gimnazjalny 

Gronostajski: w szarej kapocie, sło: 

mianym kapeluszu i jakby po rzym- 

sku w posznurowanych, po prostu 

mówiąc w naszych chłopskich łap: 

ciach. Wymownie się spisał nasz pro- 

fesor, poddając Chłapowskiemu cały 
legion towarzyszy, gotowych umrzeć 

za Ojczyznę. Pięknie odpowiedział 

jenerał wnosząc okrzyk: Miech żyje 

pończochach. Gwar, spiewy: brzmi u 
biwaku piosnka z pod Warszawy: 
„Kostusiu kochany, z Warszawy wy-; 
gnany, daj pokój klopotom...“ Tam | 
znów muzyka wtóruje narodowej pio- 
sence: ,„Jeszcze Polska nie zginęła... 

Już Skrzynecki nam dowodzi, już 
wre walka sroga, Polska wolna się 
odrodzi pobijemy wroga”. Owdzie 
bratnim echem rozlega się Śpiew: 
Dabar Leszkay neprapule 
Kol Żemaytiay giwil... 

Jenerał  Chłapowski wszelkiemi 
siłami dąży do Opanowania Wilne, 
niefortyfikowanego 1 jakby bezna 
dziejnie opuszczanego przez moskali, 

brany za żyda, z szalbn 
zręcznością przynosi 
Chłapowskiego w Rykontskiej Karcz- 
mie, 

wystąpienia z chwilą, gdy działa pol- 
skie zabrzmią by nie dopuścić do 
zniszczenia składów amunicji. Moska“ 
le są pewni, że atak lada godzina 
nastąpi, że to Giełgud z całą sił 
stoi wśród wąwozów wileńskich. 
domach przygotowują uczty dla 
oswobodzicieli, kobiety szyją kokar- 
dy i wiją wieńce, kościoły pełne mo- 
dłów i łez. Nikt nie spi, nie je, nie 

    

   

  

„nem, nie zdając sobie sprawy ze stra- 

bucha podejrzeniami i gniewem, i na 
złość Chłapowskiamu postanawia zdo* 
bywać Wilno. Wśród podkomendnych 
wzrasta nieufność, niechęć do Gieł- 
uda, brak wiary w wygraną. 

Tedy więc 19 czerwca rozpoczyna 
się walka: po stronie polskiej jest za: 
ledwie 12.000 ludzi i 28 dział, Rosja- 
= wać 17.000 ludzi i 72 
ziała... 

ą odwagą i okoliczną. Wreszcie straciwszy pięć nie bierze nawet wcale udziału w 
do kwatery dni czasu, 18 czerwca staje pod Wil- | walce. O godzinie 8:ej wieczór jen“ 

| Chłapowski cofa się do Waki, а о 1-ej 

codzienne wieści i plany z conej sposobności. Na przedstawienie | cichą, jasną noca czerwcową rusza do 

| Wiloa. Mieszczanie gotują się do | Chłapowskiego, że jest zapóźao, wy: | dnia na rozkaz Giełguda. 

| Losy Wilna są przesą zone. 
! Co się dzislo w sercach tych, €o 
dzień cały slucheli odgłosów walki 
i patrzyli na bitwę z okien domów 
na Pohulance, tego żadne pióro nie 
opisze. Ci co uważali wojsko polskie 
za coś nadludzkiego, musieli patrzeć 
jak z szyderczym uśmiechem wlekli 
;Moskale jeńców, a jeńcami byli ci 
„strojni jak lalki, oficerowie polscy”, 

  

oddycha. Wszystkie siły zamieniły | Rozpoczyna atak Roland z 2m dla których przygotowano uczty I bal. 

Litwa i Polskal“ Poczem trębacze , 

zagrali mazurka Dąbrowskiego. Wielu 
którzy wywożą kasy i urzędy, a tyl- 

ko niezbyt liczna załoga zostaje. 
Po długich naradach w Kiejda- 

się w słuch?.. Czy słychać zgiełk i 4m pułkiem piechoty z włościan 

bitwy? Czy to juź nasi? Czy to już żmudzkich i mińskich złożonej, ata- 
Wolność? |kują z takiem męstwem, że na razie 

Błysk nadziei zagasł. Niebawem 
miało upaść powstanie, zamilkły od-   naszego korpusu, Koroniaże i Litwi: | 

ni poszli bratać się i częstować nie-- 

ustraszonych akademików i cieszyć 

się. Była to jakby nowa unja Litwy 

z Koroną”, pisze Ignacy Domejko w 
swych pamiętnikach. 

„Tej nocy nikt nie spał, cieszy- 
liśmy się jedni drugiemi, niejeden 
rzewnie i serdecznie zapłakał', wspo- 

mina jenerał Cnłapowski tę chwilę. 
Bo i jakiż obraz! Oto nadchodzą 

dobrze uzbrojeni szaro niebiescy 
„frejįszycy“ wilkomierscy pod wodzą 

Cezarego, Władysława i Emilii Piate- 
rów, о!0 @езрагас! oszmiańscy „nie- 

śmiertelnicy w swych czarno białych 

mundurach, tam rajtarja upitska w 
w granatowych z amarantem kurt 
kach, ówdzie kosynierzy łotewscy w 

drelichowych ubraniach i niebieskich   

nach z upartym i niedołężnym Giał- 

gudem, oraz z zarozumiałym | nie- 
chętnym mu Dembińskim, przeko- 
nawszy obu, pędzi jenerał Chłapow- 
ski przez rzękę Świętą, na której 
stawia most dla mającego podążyć , 
za nim o dzień drogi Giełguda. Pod 
Czabiszkami na promach przeprawia 
swą niewielką armię. 

13 czerwcą w gwałtownym ataku 

zdobywa most na Wace. Najlepsze 

pozycje opanowane, plan ataku omó- 
wiony, sztafety o pośpiech do  Gieł- 
guda wysłane. Wilno o niecałe dwie 
mile, zaczynają się dai straszliwego 
oczekiwania. W Wilnie popłoch. Mo- 
skale przygotowują się do wyjścia z 
miasta i zniszczenia składów broni i   amunicji. Student Szymański, prze- 

  

A jen. Chłapowskiemu, stojącemu 
ua czele swych 3,500 ludzi, bo część 
musiał Dembińskiemu na rozkaz 
Giełduga zostawić, „pęka coś w gło- 
wie z wysiłku” jak sam na starość 
opowiadał. Straszne męczarnie prze- 
chodzi i on, i wszyscy koło niego, 
widząc jak dzień po dniu wymyka 
się świetna sposobność wzięcią Wilna 
bez wielkiego trudu, jak Moskale na 
gwałt sypią szańce od Ponarskich 
wzgórz i fortyfikują miasto, jak ścią: 
gają oddziały Sakena i Sulimy, zbliża 

się Tołstoj i Kuruta. 
Dzień w dzień wysyłani kurjerzy 

do głównej kwatery nie odnoszą skut: 
ku, Siły rosyjskie rosną, a Gielgud.. 
ucztuje w pałacu swym w Giełgu- 

dyszkach, przyjmując damy i szlachtę 

Moskale cofają się, kryjąc się w po: 
narskie wąwozy. Przez ceły dziań Za* 
liwski, Roland, Koss, Hempel i Kra- 
jewski walczą na czele swych pułków 
do upadłego; pod Giełgudem zabito 
konia, Chłapowski sam, narażając się 
na największe niebezpieczeństwo, pro- 
wadzi rąz po raz do ataku trzy Szwa- 
drony pierwszego pułku ułanów, któ- 
rzy w Świetnej szarży zdobywają ba- 
terje, wykłuwają kanonierów, rozno 
szą piechotę i zapędzają się pod same 
okopy na wzgórza za Pohulanką. Oca 
lają tem resztę armji od zupełnego 
rozbicie, ale mie mogą przedrzeć się 
przez naturalne fortyfikacje wąwozów 
wileńskich, bronione przez liczną arty» 
lerję i wojsko rosyjskie. 

Dembiński oddalony o kilka mil   

głosy walki wojsk polskich o wol- 
ność Wilna, W lai 88 dopiero, miało 
je miasto nasze posłyszeć na nowo. 
Ci co 1919 r. pod wodzą Beliny na 
rozkaz Piłsudskiego wpadli szarżą 

| szwoleżerską w jego ulice, nie czekali, 
nie wshali się i nie liczyli swych sił, 
Przeciw wszelkiemu prawdopodobień- 
stwu niosła ich wiara w słuszność 
sprawy, ufność w Wodza i jednolitą 
wolęl 

W r. 1919 m 19-go kwietnia, Wil- 
no przyjęło ze łzami radości drogich 
gości, których się 19 go czerwca 
1831 r. nie doczekzło.  
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Zz udzialem Wil. Orklestry symfonicznej pod | 
dyr. A. Wyležyūsklego, edbędzie się w nie- 

| dzielę dn. 29 bm. o g. 12 m. 30 pp. Będzie 
to drugi koncert z cyklu „Rozwój symfonii”. 
Tym razem odtworzone będzie arcydzieło 

| Beethovena .Symfonja bohaterska” (Eroica). 

— Większa kradzież samobój- 
czego środka. Dn. 27.X! o g. 12 m. 50 
Janowicz Mowsza, zam. Piwna 6, zamel- 
dował o kradzieży esencji octowej w piw- 
nicy za oomocą podebrenego klucza na   

į Dzis—! Adwentu. Saturnina M. | Stpiczyński wygłosi dzisiaj odczyt o 

  

i 
sumę 250 zl. Niedziela; Jutro—AndrzejaAp., JustynyPM ] — Ча I н i = Zinnych 6 : 

. # ubu aremnione usiłowanie .wy: nnych numerów programu zaznaczyć na: A й 29 2 godz: Hej: po zedkudnicy w 8 К <yganienia'' poduszki. Dn. 27.X1 o g. leży muzykę do dramatu starolndyjskiego nie jest tańszy od Wschód słońca— g. 7 m. 20 | Przemysłowo Handlowego (ul. Mi-| 13 została zatrzymana na gorącym uczyn-  „Vasantasena” norweskiego kcmpozytora Listopad | Zachód - ,. —g 8 m. 30 |ckiewicza 33a). Wejście 50 gr.) ku kradzieży cyganka  Stefanowiczówna Halvorsena I Uvertura do op. „Flis“—Mo 
, niuszki. Ceny najniższe cd 50 gr. Pietrósza, bez stałego miejsca zamieszka- 

nia. Wymieniona skradia pcduszkę z klat- | 
| ki schodowej w d. nr. 10 przy ul Subocz, i 
na szkodę Liwszyc Wiery. Sprawę WER 

W dą sę nn Zamkowej sr _ MOZMAAŁOŚCI. 
bowali na Tatarskiej (I też się uda- 

ie Dn. 27.XI Sisnóski. Rowan, Poza | Bezcenny meteoryt. 
troma 3, zameldoweł o kradzieży doko- | ы 

nenej w sklepie przy ul. Tatarskiej 3 Skra- SĘ AO w piw po o mete- 
dziono obuwie ogólnej wart. 67 zl. į erycie nadzwyczajnych rozmiarów, pogrze- — Strajk w lecznicy żydowskiej. banym w Arizonie. Zawiązano właśnie to- 

Dn. 20.X1 w lecznicy żydowskiej „Miszme- * Z a i“ a 20, я a » wydoby: mienia 1 wykorzystania age Ałejie NE: AA Z Skarbów jakie zawiera. Meteoryt z Arizony, 
kuje personel oprócz lekarzy, t. |. obsługa jo nie byle drobnostka, ma prawie sto met- 
I farmaceuci w liczbie 18 osób. Strajkują- o ŚĆ S ZOZ 
cy żądają niedopuszczenia do redukcji I žadia na 50 miljonów doldrówe оЕ (o BĘ 
obniżeria płac. Zarządzejący lecznicą dr told. имай е > 
Perelman strajkującą obsługę oprócz fer- pe 9/64 Minialurowa, o której uczeni sądzą, 
maceutów zastąpił świeżo najętą, Lekar: że zderzyła się z ziemią kilka tysięcy lat . ы ‘Ё Chorych At . temu. Leży ów aerolit nienaruszony w og- swa „wyrabia Kasa Chorych. Dotychczas rożnym leju ziemnym o przeciętnej głębo- 

  

Bi B L J O s r K l pania ziEsż Ogalowa. 

МЕО Opowieści Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

с А Bibijoteki | muzea. która za zł. 4 50 kwartalnie „Bibijoteka Publiczna i Uniwersytecka Ё 5 е —Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od daje 9 dużych książek 19 10 r. do 6 wlecz., wypożyczalnia 04 122 dodatkówe ilustrowanych: Bibljoteka T-wa iinienia Wróblewskich 3 > —Uniwersytecka 9—10. Półrocznie (18tomów)—9 zł., 
rocznie (36 tomów) — 18 zł. 

^ > Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziel. z Prenumeratę wplacač naležy płatnej pomocy lekarskiej dłszystkim: ERZE: na konto P.K.0. Nr. 12.155 Do 1ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15).odz, oprócz dni świąt. lub przekazem pocztowym ой 8—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz, 

    

  

Z UNIWERSYTETU. 

— Pierwsza kobieta doktorem 
chemji na US.B. Wczoraj to jest 
dnia 28 bm. w auli kolumrowej Uni 
wersytetu im. Stafana Batorego ode 
była się promocja p. Kedenacowej 
Marji na doktora filozofji ze specjal- 
nością w dziedzinie chemji. 

Jestto pierwsza kobieta na Uni: 
wersytecie Wiieńskim, która otzyma- 
ła doktorat z chemii. (zd) 

ŻYCIE UCZĘDNICZE. 

De- 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 

— Ustalenie w służbie. 
kretem Ministerstea  Sprzw We.     Ф Lekarzy Spec- res: s 

1a 4478 23 aa oz mó: 28 ali ar o : Т'ат'"[ц'"дгУ" przebieg spokojny. ‚ po > = ex R nego Wileńskiego zostali ustsleni w { ponad okollczną plaszczyznę na o „Bibijoteka Worełych Opowieści o aż dla oe Żeli służbie: Naczelnik wydziału Zdrowia spa Sa ais PR EA jaa (160 met- > 1 — я pa е Ё rów) średnicy, a równe dno pokrywa prze- 3 gówskiego 1. f Delegatury Rządu. w Wilnie p. dr. Pierwsza ofiara śllzgawki. W © dniu 26 b ‚ 1 fa Strzen 300 akrėw. WARSZAWA, > URZĘDOWA. ; Kozłowski, inspektor  levarski na Šio noe osóione kdbim = Pawel ora Badania chemiczne odłamów wykazały, 
że kamień ten głównie składa się z czyste- ;, Okręg Wileński p. Szczerbiński po- 
go żelaza i zawiera go około 90 proc, ma |mocnik lekarza na m. Wilno p. Rut- 

Edwarda, iat 10, zam. we wsi Mała Olsza. 
Trupa wydobyto. 

ulica Grzybowska Nr. 11. 
— Wyjazd deleg:ta prokura- 

  

torji genereinej do Warszawy. k т —w i zie brak dżen Ś Proc. niklu, a na każde5 ton masy, przy- « kowski I lekarz pow. Swięciańskiego najlepszym razie bra Delegzt Prokuratorji Generzlnej w: p. Sawko. (zd) > 2 pew dniu i rż a: Raka m snami gr a 
. @ . "baw у SZA, „ Po- с w Wilnie p. Adolf Kopeć wyjechał — O dodatek kresowy. Dnia hańskiej, Wiśniewski "kazimierz, mieszka. | dlamentów, Wielu geologów wyraziło zda- 

WĘDLINY WIEJSKIE 
pp, L. Wysockiej I A. Fiedorowiczowej 

"wyrób i smak bajeczny, kiełbasy 1 karko- 
winy 480 gr. polądwica 5 zł. kilo. 

Otrzymał Węcewicz i Zwiedryński 
Ad. Mickiewicza 7. 

nie, że rozebranie | eksploatacja meteorytu 
da plon najrozmaiiszych drogich kamieni 
niebywałej wielkości, jakości i wartości (g). 
TE онн ее оннн 

w dniu wczorajszym w sprawach 
służbowych do Warszawy, gdzie za- 
bawi kilka dni. (zd) 

nlec zaść. Połuszy, gm  Szumskiej pow. 
Wileńskiego, zranił kilkakrotnie nożem 
Węgrowską Stanisławę, zam. we wsi Za» 
dworniki, gm. Szumskiej. Wiśniewskiego 
przyareszt wano 

— Niedzowna wiadomość w kro- 
nice każdego dnia. W dniu 26 bm. o 
godz. 2-ej wskutek niewyjaśnionej narazie 

23 listopsda br. w lokėlu Związku 
Kolejarzy ZZ.?. w Wilnie odbyła się 
konferencja przedstawicieli  cśmiu 
Wileńskich związków i stowarzyszeń 
zawodowych państwowych pracowni- 
ków celem wszczęcia wsólnej akcji 

      

Giełda warszawska 
z d. 28—XI 25 r. Giełda pieniężne 

MIEJSKA, 

  

  

  

  

  

5 proc. poż. kenwers. 43,50 
! 80, proc. Poż. konwers. 71 

TNS RRRDZYNZZA W paz ae Formę „bezpośrednio u władz centralnych w przyczyny, spaliła się stodoła 'ze zbożem I sprzedaż _ kupno przy spółdzielni pułkowej 3 go „. Warszawie w Sprawie wypłacenia jnwentarzem martwym Wołodźki Adolfa, Bejgja 33,50 3,58 3342 u ° °{д Jezi P g Da u. „dodatku kresowego* pracownikom zam. we wsi Mirkliszki, gm. Hoduciskiej. Dolaty 63) 682 678 wagi. z stała znalez > odezwa komuni: peóństwowym na Ziemisch Wschod- Straty wynoszą a Bochodzenie AE Holandja 297,60 298,35 206 85 “ i p styczną w języku rosyjskim. (l) (nich. Zebrani uchwalili wysłać do „J CZY wyżeł bez ogona? Podaję Londyn — 35,87 3596 35,78 Na marginesie przedstawień re- — Zezwolenienie szoferom na 0/° y się do wiadomości. że w dniu 20.XI rb.-40 Nowy York 7,40 142 1,38 dutowych w sali Miejskiej i w sali | używonie „pełnego światła” na i > mira przed p, Bewklewicza justyna zam. w Noso Paryż 2880 28,57 2863 + 
’ r. = ” : Śniadeckich nasuwsją się następują: | słabo oświetlonych ulicach. Na ode dz | Satowi. 1 szaniki © krótkie] "bialej, Pagóar dó golówy o ra 2 168, : ce uwagi, (lłożenie programu w sali Podanie wniesicne przez związek. ucięty. Własciciel może go odebrać u wy- włochy 2985 2992 29,78 | Miejskiej dobrze odpowiadało nastro- Szoferów o zezwolenie na uż wanie ; . żej wymienionego. Szwajcarja . 142,60 142,96 14225 

: jskiej Р y į ZABAWY. jowi o wiersz p. Lopalawskiego i,pelnego šwmiaila przy autach i auto-| "rek kosstolne sm 1522 197,60 przemėwlenie p. Hulewicza bylo ze | busach na ulicach słabo oświetlo-| — — Komitet Pań Stowarzysze- S mz 3532 '::{’; sztuką i z dniem uroczystości w har- | nycb. — Delegatura Rządu odniosła nia Techników Polskich urządza Teatr i muzyka Franki fr“ 24,43 24,49 24.87 
m 

monji. Nie licowała z nim wiecowa | się do prośby szoferów przychylnie, we środę dnia 2 grudnia rb. o godz. mowa p. Limanowskiego, nieprzygo-| mając na względzie bezpieczeństwo 8 wiecz. w lokalu Stowarzyszenia towana, bezwładna i psująca nastrój. publiczne. Wiskoza 39": zRegaie: tolraczyskia c „cia Bel Kea Lelių I alata ago Akustyka sali Miejskiej jest fatal- | Szoferzy jednak będą mogli sko: dla członków St-nia ich rodzin i opracowaniu i układzie, L. Sempoiińskiego. | Poż. dolar. _ 67,00 ZĘ na, w dalszych rzędach, niektórych rzystać z wspomnianego zezwolenia wprowadzonych gości, urozmaicone Obfity program obejmuje piosenki aktual- | 41/20 listy z. T.Kred. Z. przed, 15,50—15 4) в artystów jak np. Smugoniów, nie by- Delegatury Rządu po przedstawieniu śpiewam i deklamacją, grą i tp. pe, ю. гери\\:-ш +5 pro. o”; Noc Bol: | A iai e: e A i у aletowe, utwory Jednoaktowe: „Noc Poš- oj. i : ło słychać wcale, mówili zresztą za przez Komiserjat Rządu na m. Wilno lubna”-Nikorowicza 1 „Mała Lu—Meyr- 6% obligacje rubl. 15 I 16 r.— 8,25 cicho. W sali uniwersyteckiej, p. Ło: spisu ulic, które są niedostatecznie 
pzlewskiego nikt nie słyszał, chyba oświetlone i po zatwierdzeniu tego 
pierwsze rzędy, dalsze wogóle miały spisu urzędowo przez Delegaturę 
całą uroczystość poosutą, deklamacje Rządu. (zd) 
tłumione przez ciągłe wędrówki stu” | 
dentów, którzy zachowywali się tak, ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Obecny kryzys w Polsce i 
jak by umyślnie chcieli psuć cały 
nastrój. Barbarzyńskie i nieobyczajne | i 

po- drogi ratunku. Pod tym tytułem Izreela, z. Dominikański 21. Sprawę skie — 2-gl poranek symfoniczny W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) redaktor „Głosu Prawdy” p. Wojciech rowano do sądu. w „Lutni*. Kolejny poranek symfoniczny od godz. 1—3 po roł. 

hałasy, szurgania nogami etc. 
winny b,ć wyeliminowane. 

——————————————————————————————— CC = 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNE KO Da rzakoc 1 62 
Wilno, WileAska 28. 

3—4—5 pokol Zz alkową I kuchnlą, tamże 
w przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11 | od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 1 Ф. 5 EJ у ŚR A duży pokój o trzech oknach do wynajęcia oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. za roczne komorne. Pióromont koło elek- W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych ehorych moczopłciowych. , trowni. Informacje telefonicznie 9—10 tele- Ga b i net [14 оеп tg епа i ele k tr 0-1e czni cz y Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- fon 8-28, aibo w biurze reklamowem St. 

holda. W wykonaniu programu biorą u- 
dział: J. Kozłowska, Z Kosińska, L. Sem- | 
poliński, B. Horskł, B. Witowski. Kapel- 
mistrze: W. Szczepański I A. Wiliński, Re- 
żyserja L Sempoliński-go. Prolog specjal- 
nie napisany—wygłosi B. Horski 

— Przedstawienie popoludnio- 
we. Dziś o g. 4-ej pp. wobec nadzwyczaj: 
nego powodzenia, ukaże się po cenach 
zniżonych Rewja Humoru i Satyry. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

W Wilnie. 

— Prozalczny postępek właści- 
cielki poetycznego Imienia. Dn. 27.XI 
o g. 10 m. 30 Amelja Sz. zam.w folw. 
Kuźmiszki, gm. Rudomińskiej, została za- 
trzymana na gorącym uczynku kradzieży 
rękawiczek wart. 5 zł w skiepie Kronika 

Redaktor Józef Batorowicz. 
ALSS TTK STATE T KAS 

Dr. B Olsejko 
Choroby wszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 
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   ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, Grabowskiego, Garbarska 1, tel. 82. 
i ST 

Leśniczy zawodowy | Pośrednik 
Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom | Przemysłowcom 

    

Żądajcie katalogów, załączając zna- 
czek pocztowy, Labor skrzynka po 

Szpic szczeniak 
suka 2 I pół miesięcy do 

Wykaz Nr. Nr. wylo- 

[LKUPANE, 
Pensjonat „Paryžanka“ z 

hrzerabiam ze starych na 
nowe, najrozmaltsze mo 
dele, oraz przyjmuję nowe 

PORADNIA 

światło-lecznicze. 

  

z wyższą Bzkołą i kilko- 

      

lat 30-u obznajmiona z 
gospoderstwem wiej- 

skiem | miejskiem chę- 
tnie przyjmie zarząd do- 

poszukiwany do sprzeda- 

        

dowód osobisty, xe. rs 
Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 

Bi i . Rem į l ki sowanych letnią wzorową praktyką loża UE a Zbi- 
Ę . Polskiego Zrzesze- | p-zyjmie zaraz lub pó- | jewo poczta Chodecz pow, 
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