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Rząd Marsz. Piłsudskiego utworzony 
Tydzień cały, bo od 25 wrześ- 

nia trwające przesilenie zostało 

wczoraj zakończone utworzeniem 

gabinetu przez największy autory- 

tet, jaki Polska w danej chwili 

posiada, przez Marszałka Piłsud- 

skiego. 

Polska odrodzona w historji 

swego parlamentaryzmu, miała już 

rozmaite przesilenia. 

Diugotrwatošč ich i šlimaczenie 

się wśród intryg i konwentyklów 

partyjnych stało się chorobą chro- 

niczną, aż nadto znaną. Przesilenie 

ostatnie, pomimo swego trwania, 

nosi zupełnie odmienny charakter. 

Znać że coć się w Polsce zmie- 

nilo. 

Charakteryzuje to przesilenie 

walka wśiód wybuchów namiętnoś- 

ci, gwałtowność i zmienność na- 

strojów i sytuacji stron walczących. 

Dwa razy gabinet podaje się „do 

dymisji, dwa razy Sejm zmagając 
się sam z sobą, to się poddaje, to 

znów odruchowo na gwałtowny się 

sprzeciw zdobywa. 

Raz zwycięża Rząd, któremu nie 

ośmielono się odmówić budżetu, 

to znów Sejm nadeptany na honor 

przez ponowne mianowanie mini- 

strów, którym wyrażono votum 

nieufności, obala swoje uchwały 

poprzednie. 

 Względy rzeczowe przestają O- 

degrywać już rolę. Na plan pierw- 

szy wysuwa zasada prestige'u. Czy 

Sejm, czy Rząd i Prezydent mają 
mieć głos rozstrzygający? A co cie- 

kawsze, to to, że Senat, który 

zwykle jest ciałem łagodzącem, o- 

becnie konflikt zaostrza, odrzuca- 

jąc budżet nawet przez Sejm przy- 

jęty. 
Walka ta miała jednak się skoń- 

czyć rozwiązaniem ciał ustawodaw- 

czych. Dekret rozwiązujący miał 

być przez Prezydenta podpisany. 

Premjer Bartel miał wystąpić z 

programowym i ostrym katego- 

rycznym oświadczeniem. 

Czekano tego w zapamiętaniu i 

z rezygnacją. Nikt tego nie chciał, 

bo nikt nie chciał nowych wybo- 

rów, do których kraj nie jest przy- 
gotowany. 

loto po parogodzinnej przer- 

wie oznajmia marszałek, że Rząd 

ponownie podaje się do dymisji. 

Oszałomiło to wszystkich, naj- 
bardziej tych, którzy nieoczekiwa- 

nie wbrew własnej pewności Jod- 
nieśli pozorne zwycięstwo. 

Skąd ta zmiana decyzji? Co na 

nią wpłynęło, trudno na razie po- 

wiedzieć. Decyzja zapadła na nara- 

dzie pomiędzy trzema ludźmi: Pre- 

zydentem, Marszałkiem i Premjerem. 
Wpłynęła tu sytuacja międzyna- 

rodowa, wytworzona przez ostatnie 

traktaty przeciwko Polsce skiero- 
wane — sytuacja gospodarcza wy- 
magająca pracy spokojnej bez 

wstrząsów, które musiałyby nowe 

wybory pociągnąć isytuacja wew- 

Żydowskie Kursa Przemysłu Artystycznego 

nętrzna: nieprzygotowanie kraju do 

tych wyborów, 

I tu dla opanowania namiętno- 

ści rozegranych, dla nadania auto- 

rytetu czynnikowi, kierującemu po- 

śród  wzbierających niepokojów, 

rzucono na szalę imię w Polsce 

największe. 

Rzecz ciekawa, że to wyjście z 

sytuacji zostało przyjęte z ulgą na- 

wet przez obóz, dla którego imię 

pierwszego Marszałka Polski było 

dotychczas płachtą czerwoną. 

Każde wystąpienie Marszałka 

nosi w sobie cały szereg niespo- 

dzianek i zagadek. Do nich zali- 
czyć wypadnie obecność w jednym 

gabinecie pana Meysztowicza i Ję- 

drzeja Moraczewskiego. Tylko wiel- 

kość osoby Marszałka potrafi 

sprządz te paradoksalne sprzecz- 
ności. 

Nie będziemy tu omawiali o- 

becnie obsady poszczególnych mi- 
nisterjów. 

Z radością podnieść musimy, 
że zastępstwo w nim prowadzenia 
całokształtu spraw państwowych 
objął prof. Bartel. Pierwszy też raz 
niemal od początku Polski odro- 

dzonej teka ministerjum oświaty, 
teka tak ważna dostała się w po- 
wołane ręce. 

Przypuszczamy również, że ge- 
nerał Sławoj-Składkowski, jako mi- 
nister spraw wewnętrznych, ener- 
gję swoją skieruje na. kontynuo= 
wanie -prac, rozpoczętych przez 
ministra Młodzianowskiego, nie zu- 
żywając sił niepotrzebnie na prze- 
rabiane wszystkiego odnowa. 

« Ministerjum Spraw  Zagranicz- 
nych zostanie prawdopodobnie w 
tych samych rękach. 

Objęcie kierownictwa 'całokształ- 
tu spraw państwowych przez Mar- 
szałka Piłsudskiego, każe przypusz- 
czać że programowe, planowe i 
stanowcze ujęcie ich i w dziedzinie 
stosunków międzynarodowych w 
szczególności odczucie i zrozumie- 
nie przezeń zagadnień wschodnich 
wyprowadzi nawę państwową wśród 
gromadzących się chmur na wi- 
dnokręgu międzynarodowym, do= 
prowadzając jednocześnie do zli- 
kwidowania spraw oczekujących roz* 
wiązania z okresu poprzedniego. 

Jasnych zdecydowanych posu- 
nięć radykalnego i Śmiałego ujęcia 
spraw państwowych we wszystkich 
dziedzinach zarówno gospodarczych 
jak społecznych i ustrojowych po- 
trzebuje Polska na drodze do swej 
rzeczywistej naprawy. Rzucenie na 
szalę autorytetu imienia Marszałka, 
który widomie obecnie bierze od- 
powiedzialność za całość tyah spraw, 
jest pod tym względem pomocą 
wielką. 

Oby tylko wprzęgnięcie do 
współpracy elementów zbyt rozbież- 
nych nie stało się tu czynnikiem 
hamującym. 

  

ZOFJI GURWICZÓWNY 
pod kierownictwem artysty-malarza Alfreda Zastrowa. 

Kursa składają się z 6 oddziałów: 

Malarstwa, gratiki, krawiectwa, hafta artystycznego, batiku, tkactwa ręcznego. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą się odbywały w lokalu kursów przy ul. Ma- 
kowej 3, A praktyczne grafiki—w zakładzie litograficznym . Łaskowa (ul. Su- 

  

bocz). Absolwentom kursów wydawane będą świadectwa Min. Oświaty. Informacji 
=" codziennie od 5—7 pp. kancelaria Kursów, Wilno, ul. Makowa 3. 1645-1 
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Konferencje wstępne. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Wczorajszy dzień polityczny przedstawiał się następująco: Marsza- 
łek Piłsudski przyjął rano powtórnie gen. Sławoj Składkowskiego, po- 
czem rozmawiał jeszcze z p. w.-premjerem Bartlem i kilku innymi dy- 
sygnowanymi członkami przyszłego rządu. 

Następnie o godz. 11 rano zebrali się w Belwederze wszyscy dy- 
sygnowani ministrowie, poczem odbyła się krótka konierencja pod prze- 
wodnictwem p. Marszałka. 

Nowy Rząd. 
Na konferencji tej ustalono następującą listę nowe- 

go gabinetu: 
Premjer i minister Spraw Wojskowych — Marsz. J. Pił- 

sudski. 

Vice-premjer i minister oświaty — prof. Bartel. 
Minister Spraw wewnętrznych — gen. Sławoj - Skład- 

kowski. 

Minister Spraw zagranicznych — Vacat. 
Minister Skarbu — Gabryel Czechowicz. 
Minister Przemysłu i Handlu — Kwiatkowski. 
Minister Rolnictwa — Niezabitowski. 
Minister Reform Rolnych — prof. Witold Staniewicz. 
Minister Komunikacji — Romocki. 
Minister Robót Publicznych — Moraczewski. 
Minister Pracy i Opieki Społecznej — Jurkiewicz. 
Minister Sprawiedliwości — Meysztowicz. 
Około g. 1-ej Marszałek Piłsudski udał się z Belwederu 

na zamek, aby przedłożyć [p. Prezydentowi Rzeczypospolitej, 
sprawozdanie i przedstawić listę do podpisania. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej listę gabinetu podpisał. 
O godz. 2-iej m. 30 od się na Zamku zaprzy- 

siężenie członków nowego r 

Ministrem spraw za; 

     
   

Fakt, iż p. Zaleski nie został dotychczas mianowany ministrem, 
tłumaczy się wedle informacyj naszego korespondenta następująco: Mar- 
szałek Piłsudski nie mógł zarówno ze względów rzeczowych, jako też 
kurtuazyjnych obsadzić teki M. S. Z. bez osobistego porozumienia się 
uprzednio z p. Zaleskim, obecny gabinet bowiem ma w pewnym stop- 
niu zmienioną fizjognomję. Jest więc zrozumiałe, że uprzednio musi na- 
stąpić omówienie całego szeregu kwestyj pomiędzy p. Marszałkiem Pił- 
sudskim a przyszłym ministrem spraw zagranicznych. 

Dziś o godz. 5 po południu Marszałek Piłsudski przyjmie na 
audjencji p. Zaleskiego, który wczoraj powrócił do Warszawy o godz. 
8 m. 30 wiecz. 

Jest rzeczą pewną, iż p. Zaleski pozostanie w obecnym gabinecie. 

Marszałek Piłsudski w gmachu sej- 
mowym. 

O godz. 4 po południu prezes i minister Marszałek Piłsudski przy- 
był wraz z w.-premjerem Bartlem do gmachu sejmowego i odwiedził 
marszałka Sejmu w jego prywatnych apartamentach. Wizyta trwała 
około 40 min. 

Gdy w.-premjer Bartel wychodził z gmachu sejmowego, korespon- 
dent nasz zapytał go uprzejmie, czy wizyta ta jest zapowiedzią zamknię- 
cia sesji Sejmu. 

P. w.-premjer Bartel odparł: — To była tylko wizyta. Marszałek 
Piłsudski i ja zakomunikowaliśmy marsz. Ratajowi o nominacji nowego 
rządu i przedstawiliśmy się Mu w swoich charakterach urzędowych. 

— Czy wśród aktów nominacyjnych jest nominacja p. Zaleskiego? 
-- Nie, p. Zaleskiego jeszcze nie zamianowano. 
— Dlaczego? 
— Poprostu dlatego, że go niema jeszcze w Warszawie. 
— Czy p. Zaleski będzie nominowany? 
— Należy przedewszystkiem poczekać na jego przyjazd. 
Opuszczającego Sejm Marszałka Piłsudskiego witało owacyjnie kil- 

kuset zgromadzonych przed gmachem Sejmu oficerów. Demonstracja 
na cześć Marszałka była żywiołowa. 

P. P. S. a Rząd. 
Wczoraj obradował centralny komitet wykonawczy P. P. S. z zwią- 

zku z powołaniem do rządu pos. Moraczewskiego. 
C. K. W. zatwierdził uchwałę klubu P. P. S. z dnia 1 października. 

Uchwała ta stwierdza, iż pos. Moraczewski wstąpił do rządu bez po- 
rozumienia się ze stronnictwem, a więc na własną odpowiedzialność i że 
stronnictwo nie bierze odpowiedzialności za jego udział w rządzie. 

Klub P. P. S. ustosunkuje się do rządu Marszałka Piłsudskiego 
rzeczowo, zależnie od programu tego rządu i jego prac. Za najważniej- 
sze uważa P. P. $. w chwili obecnej walkę z drożyzną i bezrobociem, 
jak również zaspokojenie słusznych żądań pracowników państwowych. 

Przed zamknięciem sesji sejmowej. 
O godz. 8 wiecz. marsz. Rataj przybył do klubu sprawozdaw- 

ców ck i oświadczył dziennikarzom, iż w rozmowie 
z p. premjerem Marszałekiem Piłsudskim omawiana była sprawa 
zamknięcia sesji. 

Wobec tego, że w naszem życiu parlamentarnem ma być sesja for- 
malnie zamknięta przez p. Prezydenta Rzeczypospolitej po raz pierwszy, 
nie ustalone są ani formy ani precedensy, przeto zgodzono się, że za- 
mknięcie może nastąpić również dobrze w drodze nadesłania dekretu p. 
Prezydenta na ręce marszałka Sejmu, jak w drodze odczytania go na 
plenum Izby. 

Co do terminu otwarcia nowej sesji p. Prezydent Rzeczypospolitej 
związany jest w tej mierze postanowieniami Konstytucji (nowa sesja 
winna być zwołana z końcem b. m.). 

  

  

NA SEZON BIEŻĄCY 
BIELIZNA, GALANTER JA, KRAWATY, 

ŚNIEGOWCE i OBUWIE 
SKŁAD BOGATO ZAOPATRZONY 

we wszelkie artykuły wełniane pierwszorzędnej jakości 
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(Dalszy ciąg telefonu z Warszawy). 

Sprawy finansowe na porządku 
dziennym. 

P. w.-premjer Bartel odbył dłuższą konferencję skarbu Czechowiczem. Omawiano szereg zagadnień natury 

O godz. 6 wiecz. 
z ministre 
finansowej. 

Następnie p. w.-premjer udał się do Prezydenta Rzeczypospolitej na audjencję, gdzie między innemi, jak się dowiadujemy, pa aa sprawę technicznego przygotowania dekretu p. Prezydent. - litej o zamknięciu sesji. + ОНО ago 

Rząd wobec traktatu litewsko- 
sowieckiego. 

Ministerjum Spraw Zagranicznych zakończyło wczoraj prace ord L ae oł: litewsko-sowieckiego. Analiza ta rzedmiotem obs. d 2 
Plisudskim se zernej dyskusji pomiędzy Marszałkiem 

przyszłym tygodniu należy się spodziewać odnośnych kro- ków w tej mierze ze strony rządu polskiego. НЕ 

Zamknięcie sesji sejmowej. 
Wieczorem P. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał następujący dekret: , 
Na podstawie art. 25 Koristytucji zamykam z dniem 

2 października 1926 r. zwyczajną sesję Sejmu. 
() Prezydent Rzeczypospolitej Polski Ignacy Mo- 

ścicki. (—) Prezes Rady Ministrów, Józef Piłsudski. 
ENN ET 

Przyjazd min. Zaleskiego. 
WARSZAWA. (Pat). Dn. 2 października o g. 8.30 wiecz. ekspres- sem paryskim przybył do Warszaw: ам * Zale 

ra kar ką M аму minister spraw zagran. Zaleski, 

Na dworcu powitali p. ministra ambasador francuski seł niemiecki Rauscher, poseł włoski Moioni, poseł rumuński Jacovati, poseł czechosłowacki Flieder i Charge de Affaires jugosłowiański. W imieniu p. Prezydenta Rzeczypospolitej powitał p. ministra pułkownik Zahorski i dr. Switalski, w imieniu premiera dyrektor Grzybowski, w imieniu ministra spraw wewnętrznych Jaroszewicz, komendant miasta Warszawy, komendant policji m. Warszawy Czyniowski, z M. S. Z. pod- sekretarz stanu Knoll, dyrektor protokułu dyplomatycznego Przeździecki, dyrektor departamentu politycznego Jaworski i dyrektor departamentu cz Bertoni, wszyscy wyżsi urzędnicy M. S. Z. oraz przedstawicie- 

Głosy niemieckie o nowym Rządzie 
BERLIN. Pat. Pisma berlińskie omawiają żywo sprawę przyjęcia przez Marszałka Piłsudskiego misji utworzenia Zabinetu. Vadi Ztg przypisuje fakt ten w głównej mierze sytuacji obecnej międzyna- rodowej Polski. Jeżeli dziś — pisze dziennik — minister spraw wojsko- wych staje na czele rządu polskiego, to może to oddziałać jak zawoła- nie, które ostatecznie zadecyduje o kierunku polityki Polski. Gabinet Piłsudskiego winien być przynajmniej w chwili obecnej w myśl zamierzeń Marszałka dla zagranicy symbolem zjednoczenia naro- dowego dla zwalczania niebezpieczeństwa zewnętrznego, na we- wnątrz zaś dla odparcia ataków prawicy. 
„Berliner Tageblatt* jest zdania, iż walka między Sejmem a Rzą- dem rozpocznie się dopiero teraz po klęsce gabinetu dr. Bartla. 
„Germania* uważa powołanie obecnie Marszałka Piłsudskiego na szefa rządu za dowód rozprzężenia wewnętrznego w łonie polskiego parlamentaryzmu. ; 

„Jako powód, dla którego Marszałek, zdaniem pisma, wzbraniał się przyjąć na zewnątrz odpowiedzialność za kierunek polityki rządu pol- skiego był brak pewności siebie u Marszałka wobec zadań natury go- spodarczej. : ka 
Niemcy, kończy „Germania“, nie mają powodu patrzeć na rozwój wypadków w Polsce inaczej, niż z obojętnością. Żadną miarą nie moż- na przypisać Marszałkowi Piłsudskiemu jakiegokolwiek specjalnie wro- 

giego usposobienia względem Niemiec, przeciwnie, uważać należy za 
bliższe porozumienie gospodarcze z_ Niemcami. 

Laroche, po- 

0 * 
BERLIN. Pat. Omawiając wypadki w Polsce „Vossische Zig“ uwa- 

ża, iż Marszałek Piłsudski cofnął się przed rozwiązaniem Sejmu, maji;c 
na względzie zewnętrzne i wewnętrzne trudności, w jakich znajduje s'ę 
obecnie Polska. Organ demokratyczny przypuszcza, iż jeżeli Marszał- 
kowi uda się utworzyć gabinet, wówczas skieruje wysiłki ku 
temu, aby dokończyć to, czego nie uczynił w maju. 

Opozycja, zdaniem dziennika, stara się doprowadzić do kryzysu 
wewnętrznego, ale nie może osiągnąć tego, co osiągnąćby chciała, stąd 
też możliwe jest ponowne załamanie się opozycji w stosunku do gabi- 
netu Marszałka Piłsudskiego. „„Tagliche Rundschau'* cytując ostre wy- | 
wody prasy poznańskiej o przesileniu twierdzi, iż między Poznaniem 
a Marszałkiem Piłsudskim rozwarła się ponownie przepaść, którą udało 
się chwilowo zasypać po wypadkach majowych.
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Polska -czeskie porozumienie na dyderji 
(z moich 

„Wierzę silnie, że wkrótce spo- 
tkamy się w ukochanym kraju i 
że to braterstwo polsko-czeskosło- 
wackie, które tutaj nawiązało się 
tak serdecznie, rozwinie się Świet- 
nie w przyszłości między naszemi 
państwami*.. Temi słowy żegnał 
polaków na Syberji przeszło sie- 
dem lat temu odjeżdzający do Pra- 
gi b. sekretarz prof. Masaryka i 
attach'e armji czechosłowackiej przy 
Wojsku Polskiem we Wschodniej 
Rosji, major Jerzy Sedmik. Zamie- 
szczając pożegnalną odezwę mjr. 
Sedmika, który wówczas na dale- 
kiej Syberji głosił śmiało ideę so- 
juszu czesko - polskiego, organ b. 
Polskiego Komitetu Wojennego we 
Wschodniej Rosji i na Syberji 
„Glos Polski“ (Nr. 20, 4.V 1919r. 
Nowonikołajewsk) ze swej strony 
nadmienia: „żegnamy uczuciem wy- 
sokiego uznania i wdzięczności i 
życzeniem pomyślnej dalszej pracy 
w Kraju w kierunku, w którym, 
zgodnie z nami, widzi rozkwit i po- 
tęgę swojej i naszej Ojczyzny". 
Nie była to zwykła wymiana grzecz- 
ności, — zamieniono serdeczne wy- 
razy w warunkach ścisłej i przy- 
jaznej współpracy politycznych re- 
prezentacyj obu wojskowych forma- 
cji na emigracji, kiedy z ciężkich 
wspólnych przejść i z nabytego w 
nich doświadczeń zrodziło się u- 
gruntowane przekonanie, że przy- 
mierze Polski i Czechosłowacji jest 
żywotną koniecznością dla obu na- 
rodów, opartą nietylko na wspól- 
ności interesów i na przejściowej 
może konselacji politycznej — licze- 
nia się z niebezpieczeństwem pan- 
germanizmu, — lecz na głębszych 
przesłankach etnograficznych i kul- 
turalnych, na wspólnych podstawo- 
wych poglądach i niektórych wspól- 
nych rysach narodowego charakte- 
ru. Propagując na Syberji ideę 
przyszłego przymierza —Filja Cze- 
chosłowackiej Narodowej Rady na 
Rosję (F. C.S.N.R) i Polski Komi- 
tet Wojenny (P. K. W.) utrwaliły 
realne współdziałanie w swej akcji 
wojskowo-politycznej, jakgdyby za- 
kładając pierwsze fundamenty pod 
przyszłe bardziej oddalone, niżli 
przypuszczano wtedy, przyjazne sto- 
sunki między swemi państwami. 
Współpraca polsko -czeska na Sy- 
berji, zwłaszcza w okresie kiędy 
spory krajowe nie dawały się od- 
czuwać, identyczność zaś położenia 
ogromnie zbliżała, nakazując wza- 
jemne szukanie u siebie pomocy— 
nie może być zapomnianą, to też 
z okazji przyjazdu gości czecho- 
słowackich dzielimy się swemi 
wspomnieniami. 

Rewolucja marcowa nadaje szyb- 
kie tempo rozwojowi wojska cze- 
chosłowackiego na Ukrainie. Gdy 
jeszcze w lipcu 1917 r. wojsko to 
liczyło zaledwie siedem tysięcy lu- 
dzi, to już w dwa miesiące póź- 
niej przenosiło czterdzieście tysięcy. 
Zdumiewająco — jak na tamtejsze 
stosunki — w krótkim czasie sfor- 
mowano korpus, posiadający wszyst- 
kie składowe części jednostki bo- 
jowe; zorganizowano wojsko $ро- 
jone mocną wewnętrzną dyscypliną 
opartą na idei narodowej: każdy 
członek zdawał sobie sprawę, dla- 
czego wstąpił do swej armji i każ- 
dy rozumiał, iż najpierw należy 
wywalczyć niezawisłość dla swego 
państwa, a dopiero później mówić 
jak ono ma być urządzono. 

Po zawarciu pokoju brzeskiego 
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ów. Franciszek 2 Assyiu 
(5 październik 1226 — 2 paździer- 

nik 1926). 
700 lat temu o zmierzchu, w 

sobotę, rozstał się z tą ziemią czło- 
wiek, którego ludzkość nie może 
zapomnieć — do którego zawraca 
wciąż z powrotem jakby do światła 
jakiegoś bardzo jarzącego, a któ- 
rego Sztuka szczególnie uwielbia— 
jako inicjatora, rewelatora, wieczy- 
ste natchnienie. Była to organizacja 
poetycka — pełna imaginacji i in- 
wencji ruchliwej, jaką tylko może 
mieć natura włoska, jednak'w chwi- 
lach największego natchnienia śpie- 
wająca gallice, po francusku, co 
mu zyskało przydomek Francesco. 
Nazywał się bowiem Jan ten poe- 
ta—ten trubadur, ten joculatores 

- słonecznie uśmiechnięty i šlubujący 
dozgonną wierność wybranej damie: 
ubóstwu — ten wielki weselny czy 
weselnik, jak go był nazywał Wy- 
śpiański, który mu najpiękniejsze 
witraże na świecie skomponował— 
ten ktoś, nazywający swoich towa- 
rzyszy: braćmi rycerzami Stołu 
Okrągłego, twórca najdziwniejszego 
wprost nieprawdopobnego i niewia- 
rogodnego Zakonu, który miał ist- 
nieć na tej ziemi bez reguły, bez 
recepty, bez przepisu, bez pedanteX 
ji, bez własności, bez pieniędzy, 

notatek). 

dalsza egzystencja stała się nie- 
możliwa, dlatego prof. Massaryk 
wydaje rozkaz cofnięcia się na Wła- 
dywostok, celem wyjazdu do Francji. 
Zaczyna się wielki odwrót z Ukrai- 
ny, który nazwano nowoczesną 
anabazą Ksenafontesa, w daleko 
większym jednak rozmiarze, a któ- 
ry w dalszym rozwoju wypadków 
okrył Czechów rozgłośną sławą. 
Na olbrzymiej przestrzeni liczne 
„eszelony“ przebojem otwierają 
sobie drogę, posuwając się na 
Wschód. Wydany przez Trockiego 
prowokacyjny rozkaz rozbrojenia 
eszelonów (po nieudanych próbach 
zdemoralizowania żołnierza rozkła- 
dową agitacją) powoduje zbrojne 
wystąpienie przeciw bolszewikom. 
Walcząc z bolszewikami stale to- 
rowano sobie przejście na Wschód. 
W tym okresie wytrwałością swoją 
i poświęceniem wojska czechosło- 
wackie dokazały tyle, że Stany 
Zjednoczone Ameryki, uznając nie- 
podległość Państwa Czechosłowac- 
kiego, umotywowały ten akt właś- 
nie wystąpieniem Czechów w Rosji. 

Walka z bolszewikami i obale- 
nie przez czechosłowaków władzy 
bolszewickiej na Przywołżu, a wkrót- 
ce potem i na całej Syberji, umo- 
żliwia jawne rozwijanie się polskiej 
akcji wojskowej, która na tych te- 
renach działała przedtem „podziem- 
nie”. W szeregu miejscowości po- 
wstają spontanicznie zawiązki or- 
ganizacyj wojskowych, które w jed- 
ną całość łączy powstały jako „Ek- 
spozytura Rządu Tajnego* Polski 
Komitet Wojenny pod sztandarem 
walki zbrojnej o niepodległość i 
zjednoczenie Polski. Akcja werbun- 
kowa P. K. W. poczęła przynosić 
szybko wydatne wyniki i przekona- 
no się, że materjału ludzkiego do 
stworzenia armji polskiej nie za- 
braknie, wobec tego wysunęła się 
konieczność znalezienia czynnika, 
który mógłby dostarczyć Środków 
materjalnych oraz zapewnić realne 
oparcie dla całego przedsięwzięcia 
i powstającego wojska. Czynnik 
taki przedstawiało jedynie wojsko 
czechosłowackie. Myśl. która wska- 
zała P. K. W. szukanie oparcia się 
nie o jakąkolwiek z istniejących 
wówczas grup rosyjskich, lecz o 
czechów, była politycznie trafna, 
ponieważ związanie wojska polskie- 
go z którąkolwiek z grup rosyj- 
skich groziło wciągnięcie tego woj- 
ska do wewnętrznej walki. Kiedy 
w dalszej historji wojska polskiego 
na Syberji zasadnicza myśl P. K. 
W. została zwichnięta przez jego 
ideowych przeciwników, Obawa ta 
niestety sprawdziła się. Wojsko 
częchosłowackie było natomiast 
niezwiązane z wewnętrznem życiem 
Rosji i miało analogiczną do pol- 
skiej pozycję zasadniczą oraz cele. 
W ten sposób została zawarta w 
Omsku w dn. 23 lipca 1918 r. u- 
mowa polsko-czeska pomiędzy Fil- 
ją Czesko - Słowackiej Narodowej 
Rady a Polskim Komitetem Wo- 
jennym. Gwarantując formacji pol- 
skiej oparcie finansowe i wogóle 
materjalne, nie naruszała przytem 
w niczem swobody działania i sa- 
modzielności armji polskiej. Cha- 
rakterystyczne są pierwsze paragra- 
fy umowy, dobitnie stwierdzające, 
iż celem organizowania się wojsk 
czechosłowackich i polskich na Sy- 
berji nie było bynajmniej wtrącanie 
się do; walk domowych w Rosłi, 
jak to powszechnie mniemano, i jak 

tę jedną wysuwający i wciąż głośno 
proklamujący: serce ludzkie. 

Mówi tradycja, że w niedzielę 
rano nazajutrz po zgonie, tłumy, 
które były zebrały się dokoła ciała 
zmarłego, nie płakały i nie lamen- 
towały jak zazwykle nad stratą ko- 
goś drogiego, ale w jakiemś unie- 
sieniu śpiewały podnosząc gałązki 
zielone, wyrzucając radość ze siebie, 
dziękczynienie w stronę Nieba, że 
to Niebo tak szeroko rozwarło 
swoje podwoje, aby bez zastrzeżeń 
przyjąć Świętego do Raju. On zaś 
więty, mówi tradycja, umierając, 

ani na chwilę nie chciał się był 
rozstawać z Ubóstwem i dlatego 
prosił aby go nagiego położono 
na ziemi. 

700 lat upływa od tej chwili, 
która Assyż, mieścinę małą wśród 
gór Umbrji, wysokiego Appeninu, 
między Anconą a Rzymem, uczyniło 
jednem ze świateł Świata, do któ- 
rego po natchnienie obracają się 
serca w chwili wielkiej czystości. 

Otwórzcie Danta—jego „Boską 
Komedję*, a znajdziecie w niej o- 
bok opisów szerokich, najszerszych 
Piekła, Czyśca i Raju, obok całej 
machiny Świata, wszystkich sprężyn 
i arkanów Boga jedną małą kaplicz- 
kę niejako, skromną i niemal nie- 
poznaną, po prostu kilka słów za- 
ledwie z którem jest związane wiel- 
kie, przedziwne wspomnienie ran— 
stygmatów, które ukazały się na 
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to później ogłaszano nawet w na- 
szej prasie stołecznej. Tak $ 2 gło- 
si, že P. K. W. organizuje wojska 
polskie „celem bezwzględnej walki 
z państwami centralno-europejskie- 
mi i ich sprzymierzeńcami aż do 
uzyskania zjednoczenia ziem pol- 
skich w jednolite i niepodległe pań- 
stwo z niezależnem wyjściem do 
morza*. W $ 4 czytamy „na wy- 
padek, gdyby w Rosji wskutek ja- 
kichkolwiek przyczyn front antynie- 
miecki przestał istnieć, wówczas 
polskie wojsko wyjedzie razem z 
wojskiem czechosłowackim na front 
antyniemiecki do Francji; gdyby je- 
dnak wojsko czechosłowackie przed- 
tem, t. j. przed zniknięciem frontu 
antyniemieckiego w Rosji, wyjecha- 
ło z granic Rosji, wówczas wyjazd 
polskiego wojska razem z czecho- 
słowackiem będzie zależny od wza- 
jemnego porozumienia się naczel- 
nych organów obu wojsk*. 

Wydatne poparcie ze strony 
F.C.S.N.R. uzyskano początkowo 
przy organizowaniu gęstej sieci 
placówek werbunkowych, później 
zaś okręgowych delegatów PIŃW. i 
powiatowych  emisarjatów, które 
zorganizowały opiekę materjalną i 
prawno-polityczną nad ludnością 
polską w Rosji Wschodniej i na 
Syberji. Stworzenie roziegłego apa- 
ratu konsularno-społecznego, obej- 
mującego olbrzymie przestrzenie 
Zawołża, Syberjij i _ Dalekiego 
Wschodu, odbywało się przy życz- 
liwem poparciu politycznej repre- 
zentacji wojska czechosłowackiego. 
Przez dłuższy czas opierając się na 
większą siłę F.C.S.N.R. Polski Ko- 
mitet Wojenny skutecznie opierał 
się zakusom rządu Kołczaka wcią” 
nięcia wojska polskiego do udzia- 
łu w wszelkiego rodzaju „wew- 
nętrznych ekspedycjach karnych, 
FCSNR. i PKW. zgodnie uznały, 
że z chwilą upadku Państw cen- 
tralnych rola wojsk polskich i 
czechosłowackich w Rosji jest 
skończoną i wobec tego należy 
dążyć do jaknajśpieszniejszego pow- 
rotu do Ojczyzny, nie dając się 
sprowadzić do roli kondotjera w 
próbach restauracji dawnego im- 
perjum rosyjskiego. 

Dopiero z chwilą przejścia O- 
parcia finansowego dla wojska pol- 
skiego w ręce misji francuskiej i 
poddania wojsk polskich? i czecho- 
słowackich  naczelnemu  kierow- 
nictwu gen. Janin'a, jako główno- 
dowadzącego siłami koalicyjnemi 
w Rosji — bliższe stosunki repre- 
zentacyj politycznych obu formacyj 
zostały rozłuźnione, zaś z biegiem 
czasu, w miarę zmniejszania 5ię 
wpływu PKW., zawdzięczając 0b- 
cym pierwotnej ideologji wojgka 
czynnikom — stosunek z ie 
zentacją  czechosłowacką został 
przerwany. Odseparowanie się od 
czechów spowodowało W przyszłoś- 
ci smutne konsekwencje. W „Niez- 
walczonych  Sztandarach* Jerzy 
Bandrowski (str. 3606) „zaznacza: * 
*okres naszego współpracownictwa 
z czechami Бу? @а dywiłzji szczę- 
-śliwym. Akcja postępowa a naprzód 
raźno i czuliśmy, że posiadamy 
sojusznika, z którym możemy się 
łatwo i szczerze porozumieć, który 
z każdym dniem coraz bardziej do 
nas się zbliża... „..... * i mimo, 
iż u nas rozpowszechnione jest 
zapatrywanie zgoła od mego od- 
mienne, twierdzę, że wyjąwszy 
drobne stosunkowo  nielojalności, 
czesi zachowywali się i postępowa- 
li przez cały czas zupełnie przyz* 
woicie. Trzeba pamiętać, że od- 
powiedzialność za wojsko polskie 
ponosili oni tylko, dopóki dywizja 
polska była pod ich komendą. Z 

ciele Franciszka, kiedy tenże w r. 
1225 między Wniebowzięciem Ma- 
rji a św. Michałem rozmyślał był 
o Ukrzyżowaniu Chrystusa, a które 
to rany ukrywane przez Świętego, 
podpatrzone przez braci, wstrząs- 
nęły były narodami wieków śred- 
nich. Wszystko było u Danta jasne, 
wszystko odkryte, wszystko w 
świetle, a tylko je na prawda tych 
stygmatów—była dyskretną, niemal 
w ciężkie milczenie ujęta, skąpa 
nad miarę, jakby przedwcześnie 
było dotykać miraculum tego, to 
jest cudu z cudów; „da Cristo piere 
Fultimo sigillo—od Chrystusa wziął 
ostatnią pieczęć”. 

Otwórzcie wielkiego Szekspira, 
jego „Romeo i Julję*, rozpaloną, 
płonącą miłość zda się na jedną 
chwilę tylko cudownie na tej ziemi 
rozbłysłą, bo już zaraz zapadającą 
w ciemność i nocczarną. Žnajdzie- 
cie tam postać braciszka, który 
mówi kazanie do ziół, do tych 
gorżkich i leczniczych, do tych o 
truciznach, które mogą wydać mio- 
dy. Weźcie to kazanie w siebie. 
wplątane w ciemności i światłości 
jednej z najcudowniejszych, prze- 
nigdy nie zapomnianych miłości na 

ziemi. 
Otwórzcie Mickiewicza — księgę 

ksiąg dziwnych — owe „Dziady“, 
które prowadzą do celi Konrada, 
która to cela wśród naszych gór 
duchowych jest jakby górą Alwer- 
no, na której miało miejsce rów- 
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chwilą, kiedy dywizja stała się sa- 
modzielną i przeszła pod bezpoś- 
rednią komendę francuskiego gene- 
rała Janin'a, czesi nic z nią wspól- 
nego nie mieli, a całą odpowie- 
dzialność ponosi gen. Janin... 

Ostatnim bodaj wyrazem soli< 
darności polsko - czechosłowackiej 
na Syberji było zareagowanie P. 
K. W. na „memorjał do państw 
sojuszniczych", podpisany w listo- 
padzie 1919 r. przez znanych dzia- 
łaczy czeskich dr. B. Pawlu i dr. 
Girsę. W memorjale tym zażądano 
„bezzwłocznego powrotu do domu 
z tych obszarów, które zostały 
nam powierzone dla ochrony, do 
chwili zaś powrotu, aby pozosta- 
wiono nam wolną rękę w kierunku 
niedopuszczania do bezprawia i 
zbrodni, bez względu na to, z któ- 
rejkolwiek  pochodziłoby strony. 
Ochraniając linję kolejową i utrzy- 
mując w kraju porządek, armją 
czecho - słowacka zmuszona jest 
wbrew swoim przekonaniom po- 
pierać i podtrzymywać ten stan 
nieograniczonej samowoli i bez- 
prawia, jaki tu zapanował”. W tym 
samym miesiącu „Głos Polski“ 
pisze —-w atmosterze, jaka koło 
nas się tworzy, powinniśmy zacho* 
wać bezwzględną neutralność i nie 
dać się z tej drogi sprowadzić ani 
w stronę reakcji, na którą starają 
się popchnąć nas pewne czynniki, 
ani w stronę lewej demokracji, sto- 
sunek której do nas zgoła nie jest 
wyjaśniony. Sprzymierzeńców szu- 
kać winniśmy w tych kołach, któ- 
rych położenie jest analogiczne do 
naszego, a więc w pierwszej mie- 
rze w czechosłowakach... Narazie 
zaś za każdą cenę dążyć do wyco- 
fania się z terytorium walk zbroj- 
nych na teren bardziej spokojny, 
by na nim móc wytężyć wszystkie 
siły w kierunku uzyskania najrych- 
lejszego powrotu do kraju... 

Ostra tęsknota za krajem, nos- 
talgja opanowała żołnierzy, tak 
czechosłowackich, jak i polskich... 
Pierwsi wrócili do domu  radosni, 
witani jak bohaterzy narodowi. 
Ostatni musieli wiele przecierpieć 
w niewoli bolszewickiej... 

Nie poruszając narazie sprawy 
ustalenia istotnych powodów kata- 
strofy b. V Dywizji Syberyjskiej, 
zabranej do niewoli prawie w ca- 
łym składzie, muszę jednak zaz- 
naczyć, że jeszcze w r. 1920 žąda- 
no wyznaczenia specjalnej komisji 
śledczej dla zbadania powodów tej 
katastrofy... W tym czasie ogólne 
tło wzajemnych stosunków pomię* 
dzy Polską a Czechosłowacją nie 
sprzyjało możliwości dokładnego. 
wyjaśnienia rzekomego zawinienia 
czechów wobec b. V Dywizji Sy- 
beryjskiej, jakkolwiek członkowie 
PKW. niezwłocznie po powrocie 
do Polski publicznie oOznajmili 
(„Naród* z dnia 3 listopada 1920 
r. i in. pismach) „że katastrofa V 
Dywizji Polskiej na Syberji bynaj- 
mniej nie została spowodowana 
przez rzekomo niewłaściwe zacho- 
wanie się wojsk czeskich do Dy- 
wizji Polskiej, lecz przez politykę 
pewnych grup rusotilskich, które 
wiązały ściśle losy Dywizji Polskiej 
z akcją gen. Kołczaka, nawet wów- 
czas, gdy klęska jego była najzu- 
pełniej widoczną”. KG, 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopiciowe, Sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 1 5—8. 
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Dr. Z. Zeldowiczowa 
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Telefon Nr. 277. 

    

nież stygmatyzowanie. Przecież tam 
przez zapatrzenie się w rany Pol- 
Ski Chrystusowej—zda się rozwarte 
na wieki i krzyczące, zaczął się 
nowy świt. Wejdźcie do tej celi, do 
której „Wszedł brat, braciszek—czem- 
że ja jestem, Panie, prochem i ni- 
czem—a wszedł aby za chwilę cu- 
downie zaśpiewać hymn proroczy— 
a imię jego jest 44 — ten hymn 
jakiś jak echo wieków wiążące Apo- 
kalipsę z temi 44 latami, które 
przebył Franciszek święty na tym 
globie. 

Możecie w ten sposób otwo- 
rzyć Getego, a Gete wam odpowie 
na zjaśnienie idące od Assyża, bo i 
tu jak tam, jak u każdego poety z 

łaski Bożej, wszędzie, wszędzie na- 
potkacie nie cień jeśli chcecie, ale 
światło związane ze synem Pierra 
Bernadone. 

Przed nim w małarstwie Włoch, 
a co zatem idzie załej Europy, Ma- 
donny na tle złotem bizantyńskiem 
zapatrzone przed się nie widziały 
Dzieciątka, które obok stało—po 
nim pochyliły Madonny twarze 
swoje do Dzieciątka jakby pod 
wpływem różdzgi  czarodziejskiej 
już nie hiratycznie surowe ale u- 
śmiechnięte. Z obrazów tych Ma- 
donn wśród śpiewu aniołów raczył 
bić zapach róż. Święty sam  ulo- 
żył w jednej ze swoich najdziwniej- 
Szych godzin hymn, w którym 
przemawiał do braciszka słońca i 
braciszka ognia, do siostrzyczki 
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Dywersja dyplomatyczna Litwy. 
BERLIN, (Pat). Zagraniczny współpracownik biura Mirbacha dowia- 

duje się z Litwy Kowieńskiej iż między Litwą, a poszczególnemi pań- 

stwami bałtyckiemi toczą się.od dłuższego czasu rokowania, które nie 

zmierzają wprawdzie do utworzenia koalicji państw bałtyckich, lecz sta- 

wiają jako cel zawarcia odrębnych paktów między Litwą a państwami 

bałtyckiemi na wzór paktu litewsko-sowieckiego. 

Dzielą skórę na żywym niedźwiedziu. 

PARYŻ. Pat. „Journal des Financy'* donosi, iż sfinalizowanie 
paktu francusko-amerykańskiego ma nastąpić pośrednio w drodze 

rozwiązania kwestji gdańskiej. 
W czasie omawiania sprawy Kupen i Malmedy delegacja niemiecka 

dała do zrozumienia, iż interesuje się głównie sprawą granic wschodnich. 
Anglja nie sprzeciwi się oddaniu Gdańska Niemcom, 

łaby również gotowa zgodzić się na to, 
wanie rządowi polskiemu. 

Rząd polski, zdaniem dziennika, 
bec takiego układu, również i inne 

Francja by- 
aby dano poważne odszkodo- 

nie zachowa się odmownie wo- 
państwa, które podpisały traktat 

wersalski nie uczynią żadnego zarzutu prawnego takiemu rozwiązaniu 

sprawy. Wzamian za to Francja miałaby zapewnienie, iż niemieckie ko- 

lonje w Ameryce wywrą nacisk na rząd waszyngtoński, aby zgodził się 

na realizację układu o długach z zastrzeżeniem Francji co do klauzuil 

jej bezpieczeństwa. 
a KL III e I ITS" 

Nie będzie międzynarodowego strajku 
górników. 

BRUKSELA, (Pat). Międzynarodowy kongres górników obradujący 

w Ostendzie odrzucił wniosek delegacji angielskiej w sprawie rozpoczęcia 

międzynarodowego strajku górniczego. 
Przyjęto natomiast wniosek delegacji angielskiej o udzielenie gór- 

nikom angielskim pomocy finansowej oraz o utrudnienie dowozu węgla 

  

do Anglji. 
DES EST STAI EE EEEE CE, 

Dziennikarze czegty w Wilnie 
Dziś przybywa do Wilna wy= 

cieczka dziennikarzy czeskich w 
pokaźnej liczbie trzydziestu osób, 
które wymieniliśmy przed dwoma 
dniami. 

Goście nasi reprezentują naród, 
z którym w ostatnich latach łączy- 
ła nas niejednokrotnie wspólność 
dróg, której tradycje sięgają 'za- 
mierzchłych czasów. 

Naród polski i czeski dotąd 
mało się znają. Stwierdzamy to z 
żalem, bo hiejednego moglibyśmy 
się nauczyć u naszych sąsiadów, 
których życie osiągnęło o wiele 
wyższy poziom kultury materjalnej 
niż to ma miejsce u nas. 

Pobyt w Wilnie przyczyni się 
może do gruntownego poznania za- 
gadnienia rosyjskiego, które z Pra- 
gi przedstawia się inaczej, niż z 
Warszawy. a tembardziej z Wilna. 

Spodziewając się, że u styku 
dwuch kultur—wschodniej i zacho- 
dniej niejedno wyczuć można, co 
nad Wełtawą uchodzi uwagi i pa- 
mięci, witamy w naszym grodzie 
miłych gości. 

+ š * 

Program powyższej wycieczki 
jest następujący: 

Godz. 8.05— przybycie do Wilna 
i spotkanie na dworcu przez przed- 
stawicieli władz, miasta i prasy. 

G. 8.40 — 1-e śniadanie w hot. 
Georges'a wydane przez prasę. 

G. 10—13 — zwiedzanie miasta 
(Katedra, Góra Zamkowa, kościoły 
Bernardyński i św. Anny, Uniwer- 
sytet). 

G. 13.30—18.30 — zwiedzenia 
G. 19.30— obiad wydany przez 

p. wojewodę wil. w Pałacu Rzeczy- 
pospolitej. 

G. 22.25—odjazd do Warszawy. 
Ze strony prasy polskiej rolę 

gospodarzy pełnić będą: prezes Zw. 
Literatów p. Cz. Jankowski, w i- 
mieniu Syndykatu Dziennikarzy pre- 
zes p. K. Bukowski i p. M. Józefo- 
wicz, przedstawiciele: „Kurjera Wil." 
dr. Tad. Szeligowski, „Dziennika 
Wil.* p. S. Kodź i „Expresu* p.S. 
Sołtys-Kozaryn. 

wody, do braciszka i siostrzyczki 
księżyca z gwiazdami, do bracisz- 
ka wiatru tego filuternego i do tej 
siostrzyczki, którą zwykle się nie 
wzywa i nie lubi, do siostrzyczki 
śmierci. 

Od tej chwili oddał poetom 
świat z powrotem. Jakieś nowe 
zjaśnienie rozeszło się po Świecie 
z tem franciszkańskiem  dzwonie- 
niem w południe, kiedy słońce naj- 
wyżej. 

W Włoszech jął gotyk rozkwi- 
tać—zamiast architektury przypo- 
minającej piwnice i maramory ra- 
czył się sen jakiś tęczowy, drgają- 
cy na szerokich, uśmiechniętych 
ścianach. Perudżia, Assyż, Siena 
poczęły jaieś Laudes Śpiewać i 
Laudes to zaczęło: się rozchodzić 
po całych Włoszech, po Francji a 
z Francji docierać do Polski. Ko- 
lędy się urodziły i rapresentationes 
sacze. 

Któż, jeśli nie On, ten góral z 
Asgyżu zapragnął był na Boże Na- 
rodzenie zaśpiewać w stajence, gdzie 
żłobek maleńki, któż: jeśli nie On, 
przed Ukrzyżowanym w San Da- 
miano widział pierwszy owe orsza- 
ki figur, po lewej stronie żołnierza 
rzymskiego wołającego „Oto syn 
Boży*, po prawej Matkę Bolesną 
słaniającą się;w objęcia Jana. 

W Santa Maria Maggiore była 
kaplica ze żłobkiem ale jakiż ol- 
brzymi dystans oddziela hiratyczny 
żłobek z kamieni drogich i mar- 

Fila napadu na pos. Zdziechowskiego. 
*(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

W związku z ohydnym napa- 
dem na pos. Zdziechowskiego p. 
marsz. Rataj wystosował na ręce 
p. w.-premjera Bartla list, w któ- 
rym między innemi ze względu na 
na powagę ciał parlamentarnych i 
prawo wykonywania przez nie kon- 
stytucyjnie zastrzeżonych im atry- 
bucyj, domaga się przeprowadzenia 
jak najsurowszego śledztwa. 

W odpowiedzi p. w.-premjer 
Bartel nadesłał wczoraj do p. mar- 
szałka Sejmu następujące pismo: 

W posiadaniu pisma p. Mar- 
szałka z dnia wczorajszego w spra- 
wie napadu na pos. Zdziechow- 
skiego mam zaszczyt zakomuniko- 
wać, że podzielam Ocenę faktu, 
wyrażoną przez p. Marszałka i ro- 
zumiem powagę konsekwencyj. 

Sledztwo, wszczęte pierwotnie 
na polecenie p. komisarza rządu 
przez władze cywilne, zostało prze- 
kazane żandarmerji, ponieważ nie- 
stety udział osób. wojskowych w 
napadzie zdaje się nie ulega wąt- 
pliwości. Nie omieszkam informo- 
wać p. Marszałka o przebiegu do- 
chodzenia w miarę otrzymywanych 
meldunków. 

Z ZAGRANICY. 
Delegacja australijskich dominjów 

w drodze do Londynu.. 
MARCYLJA, (Pat). Przybyła tu 

delegacja australijska udająca się do 
Londynu na konferencję dominjów 
imperjum Brytyjskiego. 

Przewodniczący delegacji Brueo 
oświadczył przedstawicielowi agen- 
cji Havasa, iż nie ma mowy o ru- 
chu separatystycznym. Dominja są 
głęboko przywiązane do imperjum. 

Polacy na kongresie pan- 
7 europejskim. 

WIEDEN, (Pat). Jutro odbę- 
dzie się otwarcie kongresu pan- 
europejskiego. Dotychczas zgłosili 
się z polski Aleksander Lednicki, 
pos. Marjan Dąbrowski i prof. 
Fiedorowicz. 

  

EDTA WEZ NIKE EET T I IO TIE TIT 

mur" wielkiej bazyliki rzymskiej od 
tego drewnianego, arcystronnego 
rekwizytu, który widziała owa noc 
wigilijna w Greccio roku 1223, 
będzca jedną z kamieni węgielnych 
teatru średniowecznego. W niezli- 
czonych świątyniach świata Ukrzy- 
żowany między Chrzcicielem po 
lewej, a Maryą po prawej konał 
w jakiejś ciszy, która jak kamień 
tłoczyła, ale jakiż Świat fiktywnej _ 
medytacji, aż do ostatnich Szcze- 
gółów zbudzony oddziela ten daw- 
ny krzyż, od tej Kalwaryi, która 
rosnąc w malarstwie europejskiem 
jak lawina doszła do pewnej, prze- 
rażającej wizyi Tintoretta, która 
przecież niczem innem nie jest, jak 
malarską transkrypcyą tego co Świę- 
ty Franciszek pierwszy widział i 
pierwszy czuł. Swięty z Assyżu roz- 
począł nowy świat w sztuce. 

Odkrył po prostu z: powrotem 
Chrystusa—w nas—w naszem 'naj- 
istotniejszem ja. Niejako abstrakcję, 
formułę, jeno jako żywe źr ódło— 
takie jakiem ono było w pierw- 
szym kościele, w katakumbach i 
wśród męczenników. Żywot świę- 
tego—to było nietylko odkrycie 
Chrystusa już. nie tam w Jerozoli- 
mie, daleko, dokąd krzyżowcy jeź- 
dzili, ale tu bezpośrednio w po- 
gańskiem naszem ciele, wśród Sa- 
racenów zmysłów, które utrudnia- 
ją dostęp do Niego i oddanie się 
Jemu. To było odkrycie i walcze- 
nie o Niego i wielka niestrudzona 

ч 
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Žycie gospodarcze. 
Upełnorolnienie karłowatych gospo- 

darstw przy scalaniu gruntów. 
Ministerjium Reform Rolnych 

peleciło, Okręgowym Urzędom Ziem- 
skim wydanie niezwłocznego za- 
rządzenia Komisarzom Ziemskim, 
aby ci w stosunku do wsi, które 
zgłosiły lub zgłoszą wnioski o 
wdrożenie postępowania scelenio- 
wego, gruntownie zbadali potrzebę 
i możność upełnorolnienia podle- 
gających scaleniu gospodarstw ma- 
łorolnych i karłowatych. 

Wrazie pozytywnego stwierdze- 
nia obu powyższych okoliczności 
Komisarze Ziemscy winni niezwło- 
cznie występować bądź o przezna- 
czenie na ten cel odpowiednich 

gruntów państwowych lub stano- 
wiących własność Państwowego 
Banku Rolnego, bądź o nałożenie 
obowiązku parcelacyjnego na nie- 
zbędny obszar gruntów prywatnych. 
W stosunku do gruntów prywa- 
tnych, które mają być przeznaczo- 
ne na uzupełnienie karłowatych i 
małorolnych gospodarstw, Komisa- 
rze Ziemscy winni skłaniać właści- 
cieli tych gospodarstw do zawarcia 
aktu, kupna-sprzedarzy na te grun- 
ta bezpośrednio z właścicielem par- 
celowanych gruntów. Przytem komi- 
Sarze ziemscy winni informować 
„małorolnych gospodarzy, że wrazie 
niedojścia do skutku tego dobro- 
wolnego układu i wskutek tego 
bądź kupna tych gruntów przez 
Państwowy Bank Rolny, bądź wy- 
kupienia ich przez Państwo, nie 
będą one sprzedawane nabywców 
po jakiejś wyjątkowo niskiej cenie, 
gdyż zgodnie z ustawą o wykona- 
nie reformy rolnej cena ta musi 
odpowiadać rzeczywistej gospodar- 
czej wartości tych gruntów. 

Po postawieniu wniosków w 
stosunku do wszystkich wsi, które 
zgłosiły lub w najbliższym czasie 
zgłoszą swe grunta do komasacji, 

KRONIKA KRAJOWA. 
Sytuacja w Białostockim 
przemyśle skórzanym. 
„Tygodnik Handlowy* podaje, 

iż wielkie ożywienie, które pano- 
wało w białostockim przemyśle 
skórzanym, obecnie nieco osłabło. 
Wprawdzie sprzedaż jest jeszcze 
dość duża, jednak popyt na towa- 
ry znacznie się zmniejszył. Szcze- 
gólnie daje się to odczuwać w od- 
niesieniu do skór miękkich — Кой- 
skich. Przed wojną wyroby końskie 
miały zapewniony zbyt na rynku 
rosyjskim, obecnie jedynym ryn- 
kiem zbytu jest Polska. Podczas 
ostatnich tygodni ożywienia w prze- 

"myśle skórzanym sprzedane zosta- 
ły większe iłości skór końskich; w 
chwili obecnej wewnętrzny rynek 
jest przesycony, wobec czego po- 
pyt na te gatunki zmalał. Odbiło 
się to oczywiście na cenach; obe- 
cnie tendencja jest słaba. 

Z miękkich skór jedynie chrom 
jeszcze znajduje obecnie zbyt. Ten 
gatunek nabywany jest przez kup- 
ców z Wołynia i Warszawy. 

Popyt na twarde skóry również 
się zmniejszył, jednakże nie w ta- 
kim stopniu. W bieżącym tygodniu 
w Białymstoku było dużo kupców 
z Warszawy, którzy nabywali wła- 
Śnie te gatunki. Ceny prawie nie 
uległy zmianie. Warunki sprzedaży 
są: 30—50 proc. gotówką, resztę 
wekslami na 60—80 dni. , 
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propaganda odkrytego. Czysta E- 
wangelia jak u świętego Grzego- 
fza, u św. Ambrożego, u św. Mar- 
cina, św. Anzelma w tej całej ple- 
jadzie gwiazd niezliczonych bojow- 
ników o Światło. 

Biedniaczek z Assyżu, poverello, 
miał siłę sztychu—mocarną, która 
udzielała się, przebudowywała świat. 
Otwierał oczy — najpierw najbliż- 
szym, bratu Bernardowi, bratu E- 
gidziemu, temu аег ecstaticus, 
siostrze Klarze potem szerzej, aż 
wreszcie szerokim masom. Tylko 
rozpatrywać taki rok 1260, już po 
jego śmierci 38 lat, kiedy tłumy 
we Włoszech zaczynają się kajać— 
w kajaniu biczować i czynić wiel- 
ką penitencyę i w jakimś żywioło- 
wym alleluja wszystko godzić, 
wszystkim przebaczać — bratersko 
uśmiechać. 

Wstrząs całych wielkich mas w 
Europie — zbudzenie kolosalnych 
zródeł siły duchowej, przygotował 
glebę dla Dantego, tego wielkiego 
Dantego, który swą wizyą Beatry- 
czy buduje na kształt franciszkań- 
skiej podniosłości, która biła od 
Franciszka i Klary. I my w Polsce 
czyśmy nie byli w atmosferze tego 
wielkiego wstrząsu kiedy wiedzie 
życie gwałtów, braterskich zwad, 
nienawiści i zawiści zaczęliśmy tę- 
skie snuć wielkie pragnienie z cał- 
kowaniu Polski rozdartej na po- 
działy, która wróciła nam żywa i 
pełna z Łokietkiem? To jest szczyt 

Komisarze Ziemscy winni przystą- 
pić do badania potrzeby i możli- 
wości upełnorolnienia karłowatych 
i małorolnych gospodarstw we 
wsiach, które chociaż do scalenia 
się jeszcze nie zgłosiły, lecz tego 
scalenia wymagają. Te badania po- 
służą Komisarzom Ziemskim za 
podstawę do postawienia odpowie- 
dnich wniosków wrazie zgłoszenia 
się do komasacji odnośnej wsi lub 
wrazie rozważania sprawy parce- 
lacji majątków na terenie powiatu. 

Powyższe wnioski Komisarzy 
Ziemskich winne być niezwłocznie 
opińjowane przez Okręgowe Urzę- 
dy Ziemskie przesyłane do Mini- 
sterjium Reform Rolnych wraz z je- 
dnoczesnem skierowaniem przez 
Okręgowy Urząd Ziemski z przy- 
chylną opinją do Okręgowej Ko- 
misji Ziemskiej wniosku o wzdro- 
żeniu postępowania scaleniowego 
i ustaleniu obszaru scalenia, aby w 
ten sposób dać możność zaintere- 
sowanym właścicielom karłowatych 
i małorolnych gospodarstw objąć 
w posiadanie przeznaczone na u- 
pełnorolnienie tych gospodarstw 
grunta nawet przed rozpoczęciem 
prac scaleniowych na powiecie. We 
wnioskach, dotyczących gtuntów pry- 
watnych, winien być podany pożą- 
dany termin dobrowolnego rozpar- 
celowania ich lub sprzedaży Pań- 
stwowemu Bankowi Rolnemi. 

Przeznaczone na  upełnorolnie- 
nie gruntu będą mogły być sprze- 
dawane uczestnikom scalenia na 
wspólną własność, z oznaczeniem 
jedynie przydagającej na każdego z 
nich idealnej części nabywanego 
obszaru. Podział na gruncie w ten 
sposób nabytych wspólnych obsza- 
rów pomiędzy uczestników scalenia 
nastąpi w toku postępowania sca- 
leniowego przy wydzielaniu im 
scalonych gospodarstw. 

Ciekawem jest, że obecnie Bia- 
łystok wraz z okolicą stał się po- 
ważną placówką wyrobu twardych 
skór. Podczas, gdy przed wojną 
większą część produkcji białostoc- 
kiej stanowiły skóry miękkie, obe- 
cnie wyrabiane są przeważnie skó- 
ry twarde, jako cieszące się więk- 
szym popytom i mogące liczyć na 
rynki zbytu. 

Ceny notowano w bieżącym 
tygodniu następujące: skóry mię” 
kkie — cholewy platowe 85 cen- 
tów do 1 dol. za parę, podklejki — 
50—55 centów za parę, przyszwy 

wałkowane 35—45 centów; 
chrom 22—25 centów za stopę; 
twarde skóry krupony 0,90 do 1,05 
dol. za kg., odpadki — 45—50 
centów za kg. 

Garbarnie są w każdym razie 
wszystkie czynne. ;Przemysłowcy 
garbarscy przypuszczają, że obec- 
ne osłabienie sytuacji jest tylko 
przemijające. Ego. 

Zapowiedź zniżki podatku 
obrotowego. 

Sfery kupieckie już ой @#- 
szego czasu zabiegają w ministerjum 
skarbu o nowelizację ustawy o 
podatku obrotowym w duchu 
zmniejszenia tego podatku. 

Ministerjium Odnosi się przy- 
chylnie do postulatu kupiectwa i 
zamierza obniżyć podatek obroto- 
wy z 2 proc. do 1 proc. (0) 

konwencyonalności ten cały liryzm 
w którym ucukrowano postać świę- 
tego czyniąc zeń figurynkę tkliwą, 
sentymentalnie protestancką po 
przez pryzmat Sabatiera i Joergen- 
sona, tych pisarzy zasłużonych ale 
bojących się spojrzyć na rzecz od» 
ważnie, po katolicku. 

„Wystarczy otworzyć Fioretti, te 
kwiatki, w których znajdują się 
nie historyczne daty i fakty, ale 
emanacja jak ją lud rozumiał z du- 
cha brata Franciszka w formie le- 
gend i opowiadań mniej lub wię- 
cej cudackich i nieprawdopodob- 
nych, aby dojrzeć, że wielki Świę- 
ty miał dwie w których ciemniał 
jak gromowa chmura i dwie, w któ- 
rych jašnia! jak wykąpane słonko 
w rosie, dwie, w których egzorcyz- 
mował djabła w sposób grotesko- 
wy, jak to podał bratu Ruffinowi— 
oraz dwie, w których „płonąc w 
rozpamiętywaniu*, jak Staff w przeż 
pięknym polskim tłumaczeniu po- 
wiada, oglądał ciało promieniste 
sześcioskrzydlatego Serafima. 

W każdym razie jakże daleko 
do jakiegoś szablonu „poverella*— 
do tej jakiejś maniery od której 
nie jest wolny sam Tomasz Cela- 
no jego pierwszy biograf, choć naj- 
bardziej wiarogodny i najbardziej 
objektywny. 

To, że do jaskółek przemawiał, 
do kwitnących róż w Rieti czy Su- 
biato — to, że apostrofował brata 
Jałowca i na drodze z Foligno w 

- począł się  raut, 

KURJER 

Jubileusz Czesława Jankowskiego. 
W dniu wczorajszym p. Czesław 

Jankowski obchodził 50-letni jubi- 
leusz swej bogatej i wszechstron- 
nej działalności literackiej i publi- 
cystycznej. 

Smiało rzecz można, że całe 
Wilno obchodziło ten jubileusz 
wraz ze swym najbardziej wileń- 
skim pisarzem. 

W godzinach południowych ju- 
bilat przyjmował życzenia długiego 
szeregu literatów, publicystów i 
wielbicieli talentu. 

Około godz. 8-ej wieczorem od- 
była się w restauracji Hotelu Żor- 
ża biesiada, do której wokół jubi- 
lata zasiedli przedstawiciele władz 
cywilnych i wojskowych, nauki, - 
teratury i dziennikarstwa, ducho- 
wieństwa, narodowości i wyznań 
zamieszkujących naszą ziemię, za- 
pełniając całą salę. 

Nastrój panował podniosły a 
zarazem serdeczny. 

Długi szereg przemówień  roz- 
począł w imieniu Komitetu Jubile- 
uszowego prezes Syndykatu Dzien- 
nikarzy p. Konstanty Bukowski, 
który przeczytał następnie szereg 
depesz z ogromnego stosu, jaki w 
dniu tym jubilat otrzymał. Były 
tam życzenia gen. Żeligowskiego, 
związków literackich, dziennikar- 
skich, redakcji i wielu znanych о- 
sobistości z pośród wielbicieli ta- 
lentu jubilata. Następnie pięknie 
przemówił składając życzenia dłu- 
gich lat owocnej pracy p. Wojewo- 
da Raczkiewicz, dalej ks. biskup 
Michalkiewicz, przedstawiciel syn- 
dykatu dziennikarzy p. Józefowicz, 
w imieniu zw. literatów p. Romer- 
Ochenkowska, w imieniu tatarów 
p. Achmatowicz, w imieniu biało- 
rusinów p. Pawlukiewicz, w imie- 
niu litwinów ks. Wiskont, w imie- 
niu. żydów dr. Szabad, w imieniu 
kalwinów p. Wacław Studnicki, 
Swietorzecka, Osterwa, Klott, kole- 
ga szkolny jubilata prof. Massonius, 
A” Umiastowski, red. Obst i 
nni. 

Szereg przemówień zakończył 
sam jubilat, słowami tryskającemi 
werwą i życiem. Widząc zgroma- 
dzonych przedstawicieli różnych о- 
bozów, narodowości, wyznań i sta- 
nów wzywał ich do zgodnej współ- 
pracy, wznosząc toast na pomyśl- 
ność Rzeczypospolitej. 

Około godz. 11-ej biesiadnicy 
przeszli do górnej sali, gdzie roz- 

który wśród 
miłej pogawędki przeciągnął 
się poza północ, pozostawiając 
obecnym w pamięci sylwetkę krzep- 
kiego o nieprzemijającej młodości 
jubilata. 

ARTYSTYCZNA 
FOTOGRAFJA 
Moryca Grossmana 

ul. WIELKA Nr. 47, 
(obok hotelu „Palace”) 

CENY ZNIŻONE. 1594 
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Jeszcze o nałcie, która pachnie 
alerą. 

Jak już pisaliśmy w jednym z 
poprzednich numerów naszego pis- 
ma na stacji towarowej w Wilnie 
dopuszczono się nadużycia przez 
pozwolenie wypompowania nafty z 
cysterny, której przewóznie był 
opłacony. 

Sprawą tą zajęła się komisja 
oddziałowa, która prowadziła w tej 
sprawie dochodzenie. Jak się jed- 
nak dowiadujemy, sprawę tę miała 
wziąć w swe ręce komisja dyrek- 
cyjna z pominięciem komisji od- 
działowej. 

W toku dochodzenia wyjaśniło 
się, iż cysterna nafty Nr. 422313 
została wykupioną dn. 24 września 
1926 r. o g. 18, przez zarząd mły- 
na hr. Tyszkiewicza i podstawiona 
na bocznicę „młyn Tyszkiewicza” 
w d. 25 b. m. 

Tymczasem, jak stwierdzono, 
nafta była już wypompowana w 
dniu 20 b. m. 

Podczas oględzin znaleziono 
mutrę, co niezbicie wskazuje, iż 
nafta wypompowaną była przed 
opłaceniem przewozowego. 
‚ Ponadto skonstatowano, że z 
jednej strony znajdowała się plom- 
ba stacji Wilno, z drugiej zaś plom- 
ba stacji nadawczej była przywią- 
zaną prowizorycznie. 

Wymownem jest oświadczenie 
dozorcy bramy, który ma obowią- 
zek nie wypuszczania ze stacji to- 
warów niewykupionych. Gdy bo- 
wiem niejaki Żukowski skarcił go, 
dlaczego wypuszcza towary nieopła- 
cone—ten odpowiedział: „ja wiem, 
że to tak jest, ale Bujko (zastępca 
magazyniera) mu powiedział, że to 
będzie załatwione”, 
‚ , Kierownikiem magazynu, który 
jeden tylko mógł dać zezwolenie 
na nieprawne wypompowanie nafty 
jest p. Drzewiecki, zastępcą niejaki 
Bujko, powolne narzędzie w ręku p. 
Drzewieckiego. Obaj cieszyli się po- 
parciem b. naczelnika odcinka hand- 
lowego p. Wernełły. (Zdan) 

m I w —— 
pozwem 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
2-X r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,98 8,99 8,96 

II. Dewizy 
Londyn 43,77] 4388 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 25,32 25,39 25,26 
Praga 26,72 26,78 26,76 
Genewa 174,37 17481 173,94 
Rzym 34,08 3406 33,39 

7 AKCJE 
Bank Handlowy 3,50—3,60 
Bank Polski 83,00 
Związek spółek zarobk. — 
Lilpop | 0,92 
Modrzejów 3,85—3,90—3,85 

Ostrowiec 1,05—7,10 
Rudzki 1,25—1,23—1,25 
Starachowice 1,99—2,08 
Borkowski 1,40—1,45—143 
Jabłkowscy — 
Cegielski 17,25—17,50 
Zyrardów 1 

  

Wstępujcie do L. O. P. P. 
  

Z ostatniej chwili. 

Nowy pakt przyjaźni. 
WIEDEŃ, (Pat). Pisma donoszą z Paryża: Jugosłowiański minister 

spraw zagranicznych Ninczicz opuścił dziś Paryż. Jego wczorajsza kon- 

ferencja z Briandem miała na celu zredagowanie francusko-jugosłowiań- 

skiego paktu przyjaźni vpozorowanego na układzie zawartym między 

Paryżem a Pragą, Paryżem a Bukaresztem. Układ zostanie jutro para- 
fowany, nie zostanie jednak opublikowany, aby nie utrudniać rokowań 
między Rzymem a Belgradem. 
  

Katastrofa na lotnisku we 
Lwowie. 

W piątek na lotnisku wojsko- 
wem we Lwowie wydarzyła się ka- 
tastrofa lotnicza. W czasie lotu z 
powodu uszkodzenia motoru pilot 
podporucznik Wornicki postanowił 
wylądować. W chwili opuszczania 
się na lotnisko motor utracił szyb- 
kość, samolot zaś spadł z wyso- 
kości kilkudziesięciu metrów, roz- 
bijając się zupełnie. Podporucznik 
Wornicki i kapral Mazurkiewicz 
odnieśli ciężkie obrażenia. (Pat.). 

Z kongresu prawa autor- 
skiego. 

W sobotę o godz. 1-ej popołu- 
dniu bawiący w Krakowie uczest- 
nicy kongresu prawa autorskiego 
zebrali się na zaproszenie rektora 
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego 
celem wzięcia udziału w utoczystem 
posiedzeniu urządzonem przez Uni- 
wersytet na cześć kongresu. Po- 
siedzenie otworzył rektor Rostwo- 
rowski w otoczeniu dziekanów i 
profesorów, witając kongres w imie- 
niu drugiej stolicy Polski. Odpo- 
wiedział na to przewodniczący kon- 
gresu p. Maijard dziękując serdecz- 
nie za gościnne przyjęcie. (Pat.). 

рО 

Kana | Oriūski Wine 
W czasie tygodnia lotniczego od 

dn. 10—17 b. m. między innymi 

atrakcjami, które komitet organiza- 

cyjny przygotował w obfitości, wy- 

stąpi z odczytem zdobywca prze- 

stworza bohaterski lotnik, chluba 

naszego lotnictwa wojskowego kpt. 

Orliński mówić będzie o swoich wra- 
żeniach w brawurowym locie na 

przestrzeni Warszawa - Tokjo - War- 

szawa. Żywimy niepłonną nadzieję, 

że publiczność wileńska poprze ce- 

le L. O. P. P. i tłumnie pošpie- 
szy posłuchać wrażeń lotnika. (x) 

  

WILNIANIE ! 
Zbliża się Ill-ci Tydzień Lot- 

niczy (pomiędzy 10 a 17 paździer- 
nika r. b.). 

Pamiętajcie, że 9 i 10 paździer- 
nika samoloty L. O. P. P. rozrzu- 
cą nad Wilnem tysiące ulotek, w 
których będzie 100 biletów na bez- 
płatne loty pasażerskie w Tygo- 
dniu Lotniczym. Szukajcie szczę- 
śliwych ulotek. 

Pracodawcy w dniu dzisiejszym głosują do Rady Kasy 

Chorych, oddając swoje głosy na listę 11 „Polskiego bloku 

demokratycznego pracodawców”. 

opuszczonej kaplicy rozmawiał z 
krucyfiksem to wszystko nie zmie- 
nia faktu, że rwał się do Hiszpanii, 
do Syryi, do Maroku, do Egiptu, 
do Francji, że w nim raz wraz 
wstawał jakiś animusz rycerski, że 
go jakaś fantazja prześladowała, 
chęć zdobywania nie tyle lauru, 
ile ostróg męczeńskich, że w ja- 
kichś skrajnościach wciąż się po- 
ruszał, raz stapiając z braćmi w 
wielkie Jedno apostolskich Zielo- 
nych Swiątek, to znowu uciekał 
od ludzi w góry, aby się skryć w 
jaskini i tam nad  przepaściami 
módz krzyczeć, śmiać się, tańczyć 
w ekstazie. 

To, co zostało po nim obok 
emancji tych jakichś dziwnych, cu- 
dackich wspomnień mniej lub wię- 
cej poetycko przekształconych przez 
wyobraźnię toskańską czy umbryj* 
ską, to prawda stygmatów. W tym 
określeniu prawda stygmatów, czy- 
li pięciu ran na ciele umartwianym 
i poskramianem mieści się świat 
cudownej tajemnicy, do którego 
klucze można dobierać tylko przez 
pełne przygotowanie catholice. Do- 
tykamy tu dziedziny, której zasło- 
ny delikatnie starali się dla wier- 
nych rozchylać święci z tej samej 
rasy, co Św. Franciszek, przede- 
wszystkiem Jan od Krzyża: „Sko- 
ro Serafim dotknął świętego Fran- 
ciszka, pięć ran otwartych w duszy 
jęły działanie swoje wywierać na 
ciało i widzialnie się kształtować, 

czyli w sposób, jak rany miłości 
były w jego duszy rozłożone. 

Stygmaty spowodowały kano- 
nizację Swiętego, raptowną, tuż 
zaraz po jego Śmierci i one do- 
piero kazały całemu Światu inaczej 
spojrzeć na tego brata tak zazwy- 
kle dziwacznego, tak nieskoordy- 
nowanego, tak chaotycznego i nie- 
mal kapryśnego, tak fantastyczne- 
go i ruchliwego, tak nieobliczal- 
nego. 

Czyż możemy się dziwić, że 
Swięty stając się wielką kolumną 
kościoła Powszechnego, przez to 
samo już musiał być zbliżany do 
mas, tak popularyzowany, aby się 
stał zrozumiałym, a żywot jego 
przeznaczony dla przykładu i zbu- 
dowania wiernych zlepiany, fastry- 
gowany, upraszczany, racjonalizo- 
wany? 

Nie jest jednak prawdą, że pa- 
piestwo w osobie Inocentego III wal 
kę jakąś wydało Franciszkowi, jak 
szkoła protestancka twierdziła, in- 
terpretując niejasne fakty i zawikła- 
ne konjunktury, towarzyszące po- 
wstaniu zakonu minorytów. Praw- 
dą jest, że Kościół dopomagał od- 
razu Swiętemu całą swą powagę i 
siłę rzucając w organizowanie tej 
wizji, która choćby dla tego w czy- 
stej, pierwotnej formie nie mogła 
być zrealizowaną, ponieważ natura 
nie stwarza ze wszystkich ludzi a- 
niołów, poetów entuzjastów i bez- 
interesowych bohaterów. Kościół 

przeciwnie, bał się, aby drgnienie 
cudowne serca pokornego brata 
Franciszka nie poszło na marne i 
stanął odrazu przy nim w postaci 
Anioła Stróża, którym pyt wielki 
kardynał Hugolino, późniejszy pa- 
pież Grzegorz IX. 

Jesteśmy dziś w pełni czasów 
starających się zapuścić sondy w te 
wszystkie zródła, w których rysuje 
się postać Ś. Franciszka. zatem 
ową pierwszą i drugą legendę Cel- 
lana, zatem w Speculum perfectio- 
nis, które tyle hałasu narobiło, za- 
tem _ legendę trzech towarzyszy 
lub tę legendę Antiqua związaną z 
bratem Fryderykiem w Rydze do 
którego pisał Giedymin sygnalizu- 
jąc zbudowanie kościołów w No- 
wogródku i Wilnie. 

To, co jednakowoż charaktery= 
zuje nowoczesne czasy nie tylko 
wśród laików ale i w samym koš- ̀° 
ciele. to owo dążenie do wyłuska- 
nia z olbrzymiego materjału fran- 
ciszkańskiego tych faktów, z któ- 
rych by można naprawdę odtwo- 
rzyć najprawdziwszą, najbliżej zbli- 
żoną do istoty rzeczy, postać Świę- 
tego. 

Tajemnice dadzą się rozjaśnić 
częściowo przez owo wpatrzenie 
się w przyczyny i Skutki, które 
wydały Świętego. Jak On stał 
się źródłem wielkiego moralnego 
wstrząsu dla Europy i jak Dante 
wyrósł cały na tle tego wstrząsu 
tak i On sam, Święty, był rezulta- 

Ustąpienie Herriota. 

PARYŻ. Wedle Ere Nouvelle, 
Herriot postanowił ustąpić ze sta- 
nowiska przewodniczącego radyka- 
łów. Prawdopodobny jego następca 
Caillaux godzi się na objęcie tego 
stanowiska. (Pat.) 

W Hiszpanii degradują. 

MADRYD. (Pat). Najwyższy sąd 
wojenny zdegradował 14 pułkow- 
ników, 12 majorów, 18 kapitanów, 
3 poruczników i 5 podporuczni- 
ków za udział w ostatnim ruchu 
rewolucyjnym. 

Tranzakcja kolejowa turecko-nie- 
miecka. 

WIEDEN. Neues Wiener Journal 
donosi z Berlina, iż rząd turecki 
ma zamiar wykupić od Niemiec 
kolej anatolijską za sumę 75 miljo- 
nów funtów tureckich. (Pat.) 

Katastrofa lotnicza. 

LONDYN, (Pat). W pobliżu 
lotniska Pens-Hurst aeroplan fran- 
cuski lecący do Croydon, zapalił 
się podczas lotu i runął ze znacz- 
nej wysokości na ziemię. Pilot, me- 
chanik i pięciu pasażerów poniosło 
śmierć. 

  

Rozmaitości. 

Czerwony djament. 

Djamenty bywają wszystkich kolo- 
rów tęczy. Są białe, zielone, niebieskie, 
żółte — ale najżadziej spotyka się czer- 
wone. Są bardzo piękne — ale też od- 
powiednio drogie. Dość wspomnieć, że 
gdy ха 1 karat djamentu zwykłego płaci 
się od 2 — 20 funtów szterlingów, to 
za czerwonego — aż 100 — 200 funtów. 
Barwą swą zawdzięcza dziwnemu zwro- 
stowi substancji mineralnych, stanowią- 
cych jądro — dokoła którego grupowa- 
ły się elektrony djamentu — w układ 
jak wiadomo równoosiowy. 

Kilka faktów o historji wskazuje na 
olbrzymią wartość niektórych djamentów 
czerwonych: etange: Zupełnie mały rubi- 
nowo-czerwony  djament, stanowiący 
swego czasu własność korony rosyjskiej 
oceniano na 15,000 funtów. Inny sławńy 
djament czerwony, zwany „baranią gło- 
wą*, znaleziony w kopalniach Gol- 
condy, które już dwieście lat temu za- 
wiesiły swą pracę — wart już obecnie ni 
mniej ni więcej — tylko 118 tysięcy 
funtów. | 

Ostatnio przed kilkoma tygodniami 
w Lichtenburgu (Transwaal — w Afryce 
Południowej) znaleziono wspaniały czer- 
wony djament — ważący 18 karatów. 
Znalazca Jim von Dornthan zamordowa- 
ny został w sposób skrytobójczy—a czer- 
wony djament przeszedł do rabusiów, 
który z koleji sprzedali go za 3000 fun- 
tów przedsiębiorcy pół djamentowych Ja- 
nowi Handswoordowi. 

Czerwony djament jest używany — 
jako cudowny tulizman zabezpieczający 
posiadacza przed trądem. 

  

Adres biur wyborczych dla 
pracodawców : 

Nr. 1. Mickiewicza 33. 

2. Plac Orzeszkowej 7. 
3. W. Pohulanka 3. 

4. Dominikańska 2. 

5. Wielka 51. s 
© 
S
 

  

tem jakiegoś wstrząsu. Zjawił się 
na tle chaosu, owych Albigensów, 
Kotarów, braci wodyjczyków, Pio- 
tra Waldera, po prostu całej anar- 
chii manicheizmu, tych gazów tru- 
jących, które przybyły ze wschodu 
jako rezultat wojen krzyżowych. 
Krew rozwiera zawsze jakąś prze- 
paść czarną, z której ruszają złe 
siły zaciemniając Świat. Na tle nie- 
zliczonych bogactw, skarbów przy- 
wiezionych ze Wschodu, na tle py- 
chy a równocześnie chaosu pojęć 
moralnych wykoszlawianych haszy- 
szem i wszystkiemi delicyami dla 
zmysłów ze Syryi i Bizantyum roz- 
pętały się i skłębiły się dziwacznie 
sprzeczności natury ludzkiej. 

Kiedy się rozważa historję, wte- 
dy się widzi, że na tle tych czasów 
Bóg zesłał Świętego na ziemię, aby 
wniósł pełne światło z powrotem 
i przypomniał, że jest jedna rzecz 
bezinteresowna, nieśmiertelna, je- 
dna jedyna warta, wszelkiego tru- 
du—ta która fascynuje nas w nim 
do kofca—serce w działaniu, serce 
żywe. Rozpogodzone po tysiąckroć 
może wciąż powtarzać dziękczynnie 
jak On to czynił, przelewając się 
bez końca w miłości, ten jeden 
wyraz przedziwny, banalny niby jak 
to owo słońce wstające co rano a 
przecież naprawdę promieniotwór- 
cze i będące jak to ranne słońce 
cudem Bożym, wyraz: pochwalony 
który w Jego hymnie świeci jak 
klejnot.
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KRONIKA. 
  

Dziś: Kandyda M. 

Jutro: N.M. P. Różańcowej. 

Wschód słońca-—g. 5 m. 26 
Zachód | #, 4 m. 53 

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski (sala Lutnia). 

Dziś po raz ostatni świetna lekka ko- 
medja Verneuilla „Azais* na której pu- 
bliczność znakomicie się bawi, dzięki 

zarówno dowcipnej treści tej komedji, 
jak i doskonałej grze artystów. R 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

o godz. 4-ej pp. grane będą .po cenach 
najniższych „ÓGrube Ryby* — Baluc- 

kiego. 

Niedziela 

3 
październ       

Wznowienie komedji „Wino, 

kobieta i dancing. Jutro raz tylko je- 
den ukaże się komedja Kiedrzyńskiego 
„Wino, komedja i dancing”. > 

— Dzisiejszy poranek w „Lutni*. 
Dziś w niedzielę odbędzie w Teatrze 
Polskim interesujący poranek, urządzo- 
ny przez Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne. 

Biorą udział doskonała śpiewaczka 
Marja Fiałko, oraz znany tenor Mieczy- 
sław Salecki. 

W programie: Arje operowe Oraz 
pieśni: Moniuszki, Pucciniego, Niewia- 
domskiego, Debussy'ego, Szymanowskie- 
go i inn. 5 

Początek koncertu o g. 12-ej m. 30 
popoł. ча 

Ceny miejsc najniższe od 20 gr. do 
2 złotych. $ 

Kasa czynna od g. 11-eį r. 
— Wtorkowa premjera. Amerykań- 

ska nowość, którą niemal wszystkie 
teatry Europy grają obecnie z wielkiem 
owodzeniem, nosi tytuł „Dzień bez 
łamstwa”. Dowcipny i oryginalny dia- 

log tej komedji, walczy o lepsze z świet- 
nie pomyślanemi sytuacjami. : 

Premjera, ktėra wzbudzila zrozumia- 
łe zaiteresowanie, graną będzie w Te- 

atrze Polskim we wtorek. 

' URZĘDOWA 

— O prawo jazdy na rowe- 
rach. Urząd wojewódzki wydał za- 

rządzenie do podległych sobie or- 

ganów administracyjnych w spra- 

wie przestrzegania przepisów jazdy 

na rowerach. Według tego rozpo” 

rządzenia policja ma nie tylko 

sprawdzać numery przy rowerach, 

lecz również żądać od właścicieli 

względnie pożyczających rowery 

pozwolenia na prawo jazdy. Po- 

nadto wszyscy wypożyczający To- 

wery w wypożyczalniach muszą 

mieć również pozwolenia na jazdę 
na rowerach (z) 

p 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 
Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: 

kobiece 11 —12; oczu 12—2; uszu, 

MIEJSKA. 

— Roboty miejskie. W ciągu 
ubiegłego tygodnia Magistrat wileń- 
ski zatrudnił przy robotach miej- 
skich ogółem 594 robotników, z 
czego przy robotach drogowych 
pracowało 118 robotników, wydział 
elektryczny zatrudniał 74 robotni- 
ków, przy robotach wodociągowych 
i kanalizacyjnych pracowało 381 
rob. i przy robotach różnych 21 
rob. Ogólna tygodniowa. pensja 
wszystkich robotników wynosiła 
15,922 zł. 56 gr. 

Preciętnie dzienny zarobek każ- 
dego robotnika wynosił 3—4 zł. 

(ks) 
— Choroby zakaźne w Wil- 

nie. Sekcja zdrowia magistratu 
wileńskiego w ciągu ubiegłego ty- 

godnia notowała następujące cho- 
roby zakaźne: 1) na tyfus brzuszny 

chorowała 1 osoba; 2) na tyfus 

plamisty 1; 3) na płonicę 10 osób; 

4) na błonicę 4 osoby; 5) na odrę 
1 osoba; 6) na różę 2 osoby; 7) 

na gruźlicę 1 osoba i 8) na tężec 

1 osoba. Jednocześnie w tymże cza- 
sie zmarła jedna osoba na płonicę 
i dwie osoby na gruźlicę. (ks) 

— Dezynfekcia. W ciągu ubie- 

głego tygodnia łaźnia miejska prze- 

prowadziła w mieście Wilnie 8 de- 
zynfekcji w tej liczbie jedną forma- 
linową oraz wydezyniekowala 182 

klgr. rzeczy. (ks) 

— W sprawie kjosków miej- 
skich. Komisarz Rządu na m. Wil- 

no zwrócił się do Magistratu m. 

Wilna z poleceniem usunięcia z 

miasta kjosków, które swym nie- 
estetycznym wyglądem nadają mia- 

stu charakter naogół azjatycki. 

Magistrat m. Wilna odpowie- 

dział na pismo Komisarza Rządu, 

że na wiosnę r. 1927 Magistrat 

przystępuje do budowy nowych 

kjosków, na które projekt został 

już ubiegłego roku zatwierdzony. 
Odnośna suma jest na ten cel 

przewidziana w budżecie Magistra- 
tu na rok 1927. (2) 

— Złodziejski raj. Tym tytu- 

łem można na mapie miasta ozna- 

czyć kąt obejmujący t.zw. Kolonję 
Montwiłłowską czyli ulice tej nazwy, 

Pańską oraz Meczetową i Więzien- 

ną. Kradną tam chronicznie i nie- 

ustannie. Niema zamku, którego by 

nie wyłamano, wszelkie składziki i 

schowki są do niczego, wykręcają 

lampki elektryczne u sufitu klatek 

schodowych, kartofle z piwnic, bie- 

liznę ze strychu, prawie każdy dom 

miał nocną wizytę rzezimieszków 

z opfitym łupem bezpiecznie zaw- 

sze uchodzących. Ostatniego tygod- 

nia, wykradli z balkonu u p-wa P 

(Pańska 25) masło i tp. zapasy. 

Wdarli się do domu p. J. i weszli 

do pokoju, ale zostali spłoszeni, 

onegdaj okradli doszczętnie, przez 

balkon wszedłszy do mieszkania 
p-wa Rg. i tak ciągle. Opińja tego 
zakątka wskazuje jedaogtošnie na 

mieszkających tutaj braci x. ale 
policja ma widać ważniejsze rzeczy 
na głowie niż strzedz mienia nie- 

szczęśliwych mieszkańców Wilna. 

Jednak ,taki stan rzeczy nie może 

być tolerowany. Powinien tam stać 
posterunek. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Wybory nowego Prezesa 
Komitetu Wojewódzkiego Wileń- 
skiego Ł.0.P.P. Dnia 30—IX rb. 
dokonano wybór nowego Prezesa 
Komitetu Wojewódzkiego Wileńskie- 
go Ligl OPP., które piastował do- 
tychczas Ś. p. Kazimierz Zawisza 
b. naczelnik Dyrekcji Robót Pub- 
licznych przy Urzędzie Wojewódz- 
kim. 

Wybrano na prezesa p. Dyrekh- 
tora Stanisława Białasa, na I-go 
wiceprezesa p, Dyrektora Stanisła- 
wa Łagunę, na ll.go wiceprezesa 
płk. Sztabu Generalnego Wladys- 

"ława Powierzę na skarbnika p. Dyr. 
Bronisława Wincza i na sekretarza 
p. Jana Rodziewicza. 

— Na szlachetny cel. Zarząd. 
Centralny Związku Kresowego By- 
łych Wojskowych organizuje w dn. 
3 października r. b. na cele kultu- 
ralno-oświatowe bezrobotnych po- 

wyższego Związku. przedstawienie. 
oraz wielkę zabawę taneczną w sali 
„Possehla* w Nowo-Wilejce. 

Wszystkim, którym leży na ser- 
cu byt bezrobotnych Byłych Obroń- 

ców Ojczyzny zaleca się powyższą 
zabawę, jako okazję do spędzenia 

czasu mile i z pożytkiem. Moc nie- 
spodzianek. 

Wzorowy porządek zapewniony. 

      

POMOCY SANITARNEJ 

Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

— Walne Zgromadzenie. W 
dniu 10 października r. b. o godz.. 

12 — 13 odbędzie się w lokalu P. 
Ż.P. ul. Dominikańska 13 walne 

zgromadzenie członków Stowarzy- 

szenia Rezerwistów i byłych woj- 

skowych Rzpit. Polskiej Koła Wi- 

leńskiego z następującym porząd- 

kiem dziennym: 1)  zagajenie, 

2) powitanie przedstawicieli władz 

i gości, 3) powitanie prezydjum, 

4) referaty a) ideologja Stowarzy- 

szenia, b) przysposobienie wojsko- 

we, c) zapewnienie bytu b. wojsko - 
wym, 5) wybór Zarządu, 6) wolne 
wnioski. 

Referat o przysposobieniu woj- 
skowym wygłosi pułkownik Popo- 
wicz D-ca 1 Dyw. piech. Leg. 

— fll-ci tydzień lotniczy. Ko- 
mitet Wojewódzki Wileński LOPP. 
przykładem lat ubiegłych organi- 
zuje od 10—17 października br. 
Il-ci Tydzień Lotniczy. 

Tydzień Lotniczy po za jedno- 
тахомет zebraniem większych fun- 
duszy, drogą imprez dochodowych, 
ma na celu zwiększenie stałych 
źródeł dochodu, przez powiększa* 
nie liczby członków LOPP. i u- 
możliwienie w ten sposób dalszej 
realizacji planów Ligi. 

Sumy zebrane użyte zostaną 
na budowę lotnisk i hangarów, 
dalszą naukę pilotów i mechani- 
ków oraz wykończenie Instytutu 
Aerodynamicznego. 

Poczynania L.O.P.P. znajdują 
wszędzie daleko idące poparcie i 
zapoczątkowana akcja rozwija co- 
raz szersze kręgi tak w samym 
Wilnie jak i na prowincji, obej- 
mując wszystkie warstwy społe- 
czeństwa. 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
"Wilna podaje do wiadomości ogółu 
ubezpieczonych, że poczynając od 
poniedziałku 4 b. m. nieprzymuso- 
we szczepienie zapobiegawcze prze- 
ciw szkarlatynie będą się odbywały 
codziennie: w Centralnej Przychod- 
ni (Dominikańska 15) od godziny 
9— 10i pół, w Przychodni na 
Antokolu (Antokol 62) od 9 — 10 
i w Przychodni na Šnipiszkach 
«(Kalwaryjska 29) od 10 — 11. 

     

ZJAZDY. 
— Zjazd Delegatów Zrzeszeń 

Architektonicznych. W dniu 2 b. 
m. o godz. 11 otwarty został Zjazd 
Delegatów Zrzeszeń Architektonicz- 
nych, na który przybyli przedsta- 
wiciele tych Zrzeszeń w liczbie o- 
koło 20 osób z Warszawy, Lwowa, 
Krakowa, Poznania i in. miast. 
Zjazd otworzył powitalnem prze- 
mówieniem Wojewoda Wileński p. 
Władysław Raczkiewicz, podkreśla- 
jąc znaczenie organizacji sił te- 
chnicznych oraz życząc Zjazdowi 
owocnych obrad. 

Następnie witali zjazd: prezy- 
dent miasta p. Bańkowski, rektor 
U. S. B. prof. Marjan Zdziechow- 
ski, w imieniu Okr. Dyr. Rob. Publ. 
inżynier  Kubilus, profesorowie 
Ruszczyc, Kłos i inni. Wieczorem 
na cześć gości wydany został rant 
u Georgea. 

ROZNE. 

— Wieczór kommmemoracyjny. 
Akademickie Koło Dramatyczne 
przy Bratniej Pomocy U. $. В. 
w niedzielę, 3-go października rb. 
urządza w lokalu akademickiego 
„Ogniska* (Wielka 24) wieczór 
kommemoracyjny, z okazji 700- 
letniej rocznicy Śmierci św. Fran- 
ciszka z Assyżu. 

Początek o godz. 9-tej wieczór. 
Wejście bezpłatne. 

—Po rewizji w Il urzędzie skar- 
bowym. W związku z rewelacja- 
mi umieszczonymi na łamach na- 
szego pisma przed kilku tygodnia- 
mi o nadużyciach w ll-gim  urzę- 
dzie skarhowym na m. Wilno — 
ministerjalna komisja  przepro- 
wadziła ścisłe dochodzenie, dla 
ustalenia kto winien ponosić od- 
powiedzialność za bałagan, który 
umożliwił szkodnikom uprawiać 
przez kilkanaście miesięcy defrau- 
dacje. 

W wyniku tego dochodzenia 
były naczelnik ll-go Urzędu Skar- 
bowego w Wilnie p. Sokołowski 
został przeniesiony na stanowisko 
naczelnika Urzędu Skarbowego w 
Swięcianach. Przeniesienie to nastą- 
piło z dniem 1-go października 
rb. (z) 

— Podziękowanie. P. sierżant 
L. Kuliniec który odbywa podróż 
naokoio Polski składa 

  

podziękowanie Dowódcy 6 p. pułk. 
Kozickiemu i majorowi Ciastunio= 
wi oraz chorążym: Hozarskiemu, 
Zajączkowskiemu, i wszystkim pp. 
oficerom i podoficerom, za troskli- 
wą opiekę i składkę na dalszą 
drożę. 

Z PROWINCJI. 

— Tragedja nauczyciela. Do 
szpitala św. Jakóba w Wilnie przy- 
wieziono przed paru dniami nau- 
czyciela Lucjana Skrzyńskiego, któ- 
ry targnął się w hotelu „Blicz* w 
Podbrodziu na życie, 
pewną dozę weronelu. 

— Žeinsta. Na skutek pier- 
wiastkowego dochodzenia policji 
gminy Jodelskiej pow. brasławskie- 
go aresztowany został b. dzierżaw- 
ca majątku Aleksandrowo Józef 
Dalecki. Daleckiemu inkryminowa- 
na jest zbrodnia podpalenia na tle 
zemsty zabudowań majątkowych w 
dniu 25 ub. m. Pożar strawił sto- 
dołę ze zbożem. 7 

Poszkodowana p. Janina Racz- 
kowska oblicza straty na 3645 zł. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Afera „czekowa*. Dn. 1 bm. 

aresztowany -został urzędnik Urzędu 
Poczt, w Druskienikach Michał Rode, 
który w czerwcu 1925 r. sprzedał w Ban- 
ku Bunimowicza czek amerykański na 
50 delarów, wystawiony na imię Garani- 
'na Andrzeja. Jak się okazało, czek ten 
został skradziony z listu poleconego, ad- 
resowanego na imię Tołstyka Nikodema, 
zam. we wsi Ciereszki p. Wilejskiego. 
Rode do winy nie przyznał się i został 
przekazany wraz z dochodzeniem do 
dysp. Sędziego Śledczego 1 Ok. m. Wilna. 

— Przez otwarte okno. Dn. 1 bm. 
dr. Apolinary Rudzki, zam. I Polowa za- 
meldował policji, że o godz. 19 w czasie 
nieobecności domowników / nieznani 
sprawcy dostali się przez otwarte okno 
do jego mieszkania i skradli mu z zam- 
kniętej szafy 200 zł., oraz 30 dolarów 
gotówką. ' 

— W tymže dniu M. Andruszkiewi- 
czowej (ul. Tyzenhauzowska 9) skradzio- 
no z mieszkania za pomocą złamania 
kłódki, garderobę męską, zegarek srebr- 
ny oraz 80 zł. gotówki. Poszkodowana 
ocenia straty na 250 zł. Podejrzeń brak. 

— Nagły zgon. Dun. 1 bm.7. zmarła 
15-letnia Helena Jarzym, (Piłsudskiego 
‚21). Zawezwane pogotowie ratunkowe 
odwiozło trupa do kostnicy św. Jakóba. 

— Zamach samobójczy. Dn. 1 bm. 
umysłowo chory Piotrowski Witold (z. 
Śniegowy 9), poderżnął sobie brzytwą 
gardło. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
odwiozło denata w stanie ciężkim do 
szpitala żydowskiego. 

  

  

Po cenach 
fabrycznych papa dachowa 

w składzie farb i artykułów elektrotechnicznych 

w najlepszych gatunkach do 
natychmiastowego nabycia 

D.H. BRACIA CHOLEM 
założ. w r. 1846, Kwia- 
(owa 5. Tel. 3-53, i 919. 

lazo, blachy, belki, ar- 
tykuły techniczne, budo- 

zażywszy M 

  
  

  
    

: -wieś6 Wilno, ulica Niemiecka Nr. 11, róg 
„A. Szur Se zaułka Św. Mikołaja Nr. 1. 1595 
  

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dła stałych chorych moczopłciowych. 
wlane, cement, papa et 

  

  

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne g ZZO WO 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy wanny, elektryczny masaż. Laborętorjum analityczne. 188206 ag S AO laka Sios echnik zębów. sztucz- | 

z ma ь : SKŁAD FARB 0 poszukuje mieszkania I nych na złocie i kau- 
3 Ostatni dzień. Il-ga i ostatnia serja „Nibelungi*. ZR Sasek ce II l VFO kn li piętro, 2—3 po- o: L. Minkier, Wileń- 

Kino kameralne Drugi i ostatni 6 waga! W akcj tego ‚ U. oje z wygodami w śród- Ska 21. Medal duży srebr- 

Pc 1 KREW za KREW arcyfilm z cyklu „Nibelungi *__ drugiego i ostatniego Chor, weneryczne i i HH mieściu., Komorne zgóry. ny. a-1616 

o onja obrazu z cyklu „Nibelungi* wpleciono epizody z pierwszego obrazu. Kto nie widział pierwszego obrazu będzie MOCEODNÓWET gkój: Wilnie Oferty pocztą: Konar- 

Mickiewicza 22. | więc mógł łatwo zorjentować się w rozwoju wydarzeń obrazu drugiego, stanowiącego zresztą oddzielną całość, p K skiego 36, Poraj-Chle- а 
ne, ul. Wileńska 7. Dominikańska 11 bowska. 1618-1 Legarmis 3 Swirski, 

-_ Kino - Teatr ы Arcysensacyjhy filma! : T k S illi vietki fasernilag) da W. E Z. 3. o: RZ: niwers Е, 

ne wa М! mat. W roli „ UFO- \ $ i as klasi A 

„Helios“ ensacyjne W y ancer a Z EWIIII cza pełna ognistego tem- poleca pokosty, „pędzie, farby olejne „Bar Wschodni" padac nick PEIRAdAŁ 

Wileńska 32. peramentu PRISCILLA DEAN. Czarujące tańce!_ Przepych! Wystawa! Szczegóły w aliszach. i emaljowe i t. d. 1606-1 (były „Tunel”). ul. Mic- l wiłowski, Subocz 7, 
    
  

  

  

wa 50 TANIEJ KŻ U AGENTÓW DANYCH FNM пн 
Każdy może mieć ślicznie wykonany portret O 50% taniej przysy- 

łając zamówienie bezpośrednio lub przez upoważnionych agen- 

tów mojej firmy. Wykonanie pierwszorzędne. 

I-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretów 

L. MIZEREC, Wilno, Ś-to Jańska 6. 

1539 

+RA 
PREZERWATYWY 

SĄ NAJLEPSZE i NAJTANSZE. 

  

  

    Firma egz. od r. 1910. 

  

  

D.-H. Leonard 
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został zaopatrzony w materjały 

Sukna, bostony, kamgarny, krepy, 
) welury i meltony. 

Wełny na suknie. Jedwabie, welwety. 
Plusze jedwabne i wełniane. + 

Wełny na mundurki i 
CENY 
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ul. Wielka 28 WILNO ul. Wielka 28 
Po przeniesieniu się do obszerniejszego 

NAJNOWSZYCH DESENI i 

KOLORÓW na męskie i damskie palta, kostjumy i pokrycia. 

WYSOKICH GATUNKÓW: 

palta dla uczącej się młodzieży. 
NISKIE. 1625 

Pikiel i Syn 

lokalu (ul. Wielka 28)   

Pieniędzy w ukryciu trzymać nie wolno! 
Kapitał musi procentować. 

Najrentowniejsze obroty z zupełnem za- 

bezpieczeniem dadzą solidne interesa, 

które posiada Dom H/K. „ŽACHĘTA“ 
Gdańska 6. telef. 9-05. 1637     

Krepe—flanele, flanelety. 

CAF ara TEO |-0> |-0>|-0> | 0> 1-0] 0-0 | 

NOWOŚĆ WYDAWNICZA! 
  

Towary bielizniane. 
Koce, kołdry i chustki. 
Firanki. 
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Opuściła prasę drukarską i znajduje się we 

osłania praca Czesława Jankowskiego 

r. L „L (ZECZOTKOWEJ SZKATUŁAĆ” 

wszystkich księgarniach 
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(16 portretów w tekście) 

Ą wydana z racji 50-letniego jubileuszu |) 

  

lokujemy na dogodnych 
warunkach bez ryzyka. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo --Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21, 

telef. 152. _1647-2 

Wynajem 

mieszkań i pokoi 
bez wstępnych kosztów 
pośredniczy Wileńskie 

Biuro Komisowo - Hand- 
lowe, ul. Mickiewicza 21. 
telef. 152, 1649-1 

Drzewo suche 
i węgiel 

po cenach przy- raty 
stępnych i na 

skład „PŁONIEŃ” 
ul. Piwna 5. 1646-3 

Podania 
fachowo pisane oraz 
przepisywanie na ma- Ś8 

szynach załatwia 
Wileńskie Biuro Komi- 
sowo-Handlowe, ul. Mic- 

į Towar wyhorowy. Ceny najniższe. 
JGPNGONWTGOWGPNGOWGZOWGCHEME 

„WILEŃSKA POKOÓC SZKOLNA” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Szkło i porcelanę apteczną. Szkło 
perfumeryjne. Wagi osobowe, apteczne i ana- 

lityczne. 1573-7 
Ceny i kosztorysy najniższe na żądanie, 

  

    

  

kiewicza 22. Śniadania, 
obiady i kolacje. 

Dla amatorów: szaszłyki, 
czebureki, solanka it. p. 
Muzyka, gabinety, śpiew. 
Ceny dostępne. Kuchnia 
pod kierunkiem wykwali- 
fikowanego prezesa kuch- 
mistrzów. 158: 

poszukuje posadv„eko- 
‘ пота, urodzony na 

Litwie, znający dobrze 
gospodarstwo rolne, do- 
bre świadectwa. Adres: 
Jeziory, z, Grodzieńskiej 
A. Budzinowski. 1631-1 

  

SKŁAD FARB 
FRANCISZKA RYMASZEWSKIEGO 

Mickiewicza 35 

Poleca różne farby, pokost i pędzie 
* najlepszych gatunków. 

Kupuję wosk w każdej ilości i płacę dobre ceny. 
HURT — DETAL. 1605-1 
  

    

1-10 

  

Krawcowa 
przyjmuje obstalunki i 
przerabia ze starego. Pła- 
szcze, futra i suknie ta- 

nio. Zawalna 11-—9. 
1641-2 

Do Ch. Straża, 
M Zawalna 40. Sprzedaż 
i kupno podręczników 
szkolnych we wszystk. ję- 
zykach oraz  materjały 

p piśmienne. Ceny dostępne 
1529 

ori sklep naczyń 

g Ul. Dominikańska 17. 

  

m. 8, wykonywuje obsta- 
lunki w/g ostatniej mo- 
dy. b-1259 

„Opłyk-Rabin" sza iz: 
w kraju założ. w 1440 r. 
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