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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 721. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 
kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25%0 zniżki, dla poszukujących pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50%% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% 

  

Rząd 
Im dalej od dni majowych, tem 

częściej dorywcza ocena poczynań 

rządu zajmuje w nowej publicysty- 

ce miejsce właściwej, zasadniczej 
oceny politycznej. 

Między Nieświeżem, a kapitalną 

kwestją „siedzenia*, między Nara- 
dą Gospodarczą, a sporem o ter- 
min ponownego sejmikowania, w 
atmosferze meteorowych koncepcyj 
i głupawych plotek roztrwania się, 

zaciemnia i gubi, to najcenniejsze 

co przewrót .majowy na barkach 

demokracji wyniósł, — nową kon- 

cepcję życia państwowego! 

l uderzmy się w piersi: pod 

tym względem lewica niewiele róż- 

ni się od prawicy, chociaż z tak 

odmiennych założeń wychodzą. Tu 

i tam doraźna często histeryczna 

reakcja zastępuje rzeczowe myśle- 

nie polityczne. Plotek się na lewi- 

cy wprawdzie nie powtarza, ale 

wrażliwość na nie niemniejsza. Za- 

pewne, nie jedna z kwestji aktual- 

nie forsowanych i dyskutowanych 
zasługuje na baczną uwagę i o- 

strożne wartościowanie. Niechby 

np. ostatni dękret prasowy! Ale już 

chyba za daleko idą ci, których on 

właśnie na stronę opozycji przeczuca. 

Postawmy sprawę otwarcie: 

mamy zaufanie do rządu, wierzy- 

my w jego pracę i intencję, bro- 

‚ mimy ideji, którą reprezentuje—i 

otóż, jako stronnicy, a nie po- 
chlebcy i uciekienierzy z wrogich o- 
bozów chcemy jasno i wyraźnie 
postulaty nasze formułować. Ве- 

dziemy to czynić w interesie ideji 
przewrotu majowego, w trwodze o 

zmarnowanie tego drogocennego 

zaufania, które rząd marsz. Pił- 

sudskiego w masach demokratycz- 

nych posiada, zaufanie które jedy- 

nie dać może rządowi rację mo- 

ralną odwagę i pewność działania, 
* 

* + 

Wróćmy do punktu wyjścia. 

Żywiołowy ruch Średnich mas w 
dniach majowych, wyrażony za- 

równo czynnie, jak w presji mo- 

ralnej i samorzutnym zgłaszaniu 

się na wszystkie posterunki, gdzie 

nowi ludzie byli potrzebni — ten 

ruch uderzał przedewszystkiem w 

zdemoralizowany i niedołężny aparat 

rządzenia, Część tych żądań była 

wykonana. Ludzie skorumpowani, 

skompromitowani aż nazbyt Oczy» 

wiście zostali usunięci. Śledztwo w 
wielu sprawach zostało przyśpie- 

szone i obostrzone. Ale na tem, 

niestety, koniec. Zmiany utknęły 

na drugiej bodaj instytucji. To nic, 

są sprawy zawiści personalnej. 

Niechby rząd wysłuchał opinji tych 

ludzi, którzy bezpośrednio stykają 

się z ludnością — a otrzymał by 

napewno jedną odpowiedź: nic, 

prawie nic się nie zmieniło. A naj- 
gorzej na naszych kresach. System 

przedmajowy trwa dalej, przepaść 

między ludnością, a administracją 

w niczem nie została zmniejszona. 

Nauczyciel, urzędnik państwo- 

wy, samorządowy—wszyscy Są 0- 

bezwładnieni terorem endeckim. 

Niedość tego. W haśle sanacji 
aparatu rządzenia wyrażona była 

tylko ogólnie konieczność zmian. 

Zmiany personalne stanowią oczy- 

wiście jedynie ich cząstkę. Było 

zadaniem rządu wyprowadzić dal- 

sze, zasadnicze konsekwencje, do- 

tyczące samego systemu rządzenia. 
Tu należałyby sprawy udziału lud- 

ności w rządzeniu, a z drugiej stro” 

ny w konferencji władz lokalnych 
w szybkim załatwieniu tych wszyst- 

kich potrzeb, które w ciągu ośmiu 

lat rządów endeckich nie były za- 

i M 1 My. 
spakajane. Oczywiście, niniejsze 

pobieżne i doraźne. wyliczenie na- 

stręczających się problemów nie 

rości sobie pretensji do objęcia ca- 

łokształtu, a tembardziej do roz- 
trzygnięć decydujących. Warto jed- 

nak pamiętać, że system rządzenia 

jest tym właśnie, czem różnią się 

rządy martwe od rządów twórczych! 

Oczekiwaliśmy i oczekujemy na- 

dal z niezłomną wiarą inicjatywy 

rządu w tym kierunku. Oczekujemy 

nowoczesnego planu zakrojonego 

na wielką skalę — podpartego zde- 

cydowaną egzekutywą. 

* * 

A dalej? Co zrobiono dla tych 

rzesz chłopskich, okłamywanych 

przez pasko-piasta, demoralizowa- 
nych przez stronnictwa wywro- 
towe? 

Rząd demokracji nie może za- 

pomnieć o rzeczywistych potrzebach 

najszerszych mas. Jeżeli potrzeby 

te będą zaspokojone, wśród nich 

stanie najsilniejsza opoka na zaku- 

sy z prawa i z lewa. A potrzebują 

one ziemi jako dostatecznego war- 

sztatu do pracy. .Kto konieczności 

tej nie rozumie— buduje demokra- 

cję na piasku, daje broń do ręki 

agitacji, która nie zawaha się obie- 

cać wszystko, nawet to, czego nie 

posiada nigdzie. Kto wreszcie żąda 

dowodów niech poinformuje się o 
nieprawdopodobnym rozroście ko- 

munizujących „hurtków* białoru- 

skich i N. P, Ch. * 
Żadne środki konieczności tych 

gospodarczych nie odwrócą. 

Rozumiemy trudności, znamy 

wszystkie rzeczowe i słuszne mo» 

tywy, które bieg reformy rolnej 

opóźniają. Witamy przychylnie ra- 

cjonalną metodę łączącą kwestję 

upełnorolnienia z komasacją. Mu- 

simy jednak w interesie najbliższej 

przyszłości domagać się jasnych 

decyzyj i niewątpliwych faktów. 

Kiedy zobaczymy czarne na 

białem wyniki wyborów do następ- 

nego Sejmu, będzie juź zapóźno. 
* 

* * 

Rząd podjął dyskusję ze sfera- 

mi gospodarczemi. Dyskusja jak 

dyskusja, wiele oczywiście wyjaśnia, 

w tym sensie może być pożyte- 

czna. 
Rząd poszedł dalej i utworzył 

komisję gospodarczą z kompeten- 

cjami doradczemi. Tu już socja- 

liści nie wytrzymali i ogłosili opo- 

zycję. Co do nas, nie jesteśmy 
przestraszeni. Nie chodzi bowiem 

o szyldziki, nominacje i płachty 

„czerwone'' nawet w postaci naz- 

wiska p. Wierzbickiego. Poco się 

załgiwać? 
Rząd obecny (a tak samo ew. 

rząd pp. socjalistów) nie. zmierza 

do „zmiany ustroju ekonomicznego, 
a w takim razie kooperacja pracy 

i kapitału jest oczywistą koniecz= 

nością. Musimy to sobie jasno po- 

wiedzieć aby nie wpadać w histerję 

przy pierwszej próbie rządu nawią- 

zania kontaktu ze sferami, które 

niewątpliwie odgrywają i odgrywać 

będą nadal rolę wybitną 

Kapitał i praca? Otóż to: w ja- 

kiej formie rząd nawiąże kontakt z 

reprezentantami pracy? Zamiast 

plotkować, podejrzewać, bić na a 

larm przy każdej ważnej i nieważ- 

nej sposobności, ci którzy intere- 
sów mas pracujących chcą bronić, 
niech raczej sformułują żądania 
swoje jasno i wyraźnie. 

W najbliższym czasie zwołana 

będzie narada związków zawodo- 
wych, stowarzyszeń i organizacyj 

współdzielczych. Rezultatem kon- 

  

Wilno, Piątek 12 listopada 1926 r. 

ATYCZNY 

ENSKI 
Redakcja i Adm 

0d8—9wiecz. R 

  

P.P.S. przechodzi do opozycji 
y) (Telefonem od własnego korespondenta z Warszaw, 

We środę odbyło się pod przewodnictwem posła Barlickiego posie- 
dzenie CKW. PPS. Po dyskusji powzięto uchwałę następującą: 

CKW., stwierdzając, że wydany w dn. 6 listopada dekret prasowy 
jest nowym pogwałceniem Konstytucji i ciosem, wymierzonym w demo- 
krację, przekreśla bowiem wolność słowa i druku, — wzywa Z. PPS. do 
poczynienia wszelkich wysiłków, by dekret ten został przez Sejm nie- 
zwłocznie uchylony. 

CKW. stwierdza, że ostatnie posunięcia Rządu w zakresie polityki 
społeczno-gospodarczej, zarówno, jak dekret prasowy i zasadniczy sto- 
sunek Rządu do demokracji parlamentarnej powodują zajęcie przez PPS. 
stanowiska opozycyjnego wobec Rządu. 

Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie C.K.W. i prezydjum 
Z.P.P.S. oraz Centrali Związków Zawodow., przy udziale delegatów 
związków metalowców, górników i robotni «ów rolnych. 

Konferencja ustaliła wspólny interes klasy robotniczej, dalej 
skonkretyzowała szereg postulatów do rządu. 

Konferencja stwierdziła, że rząd zupełnie odsunął się w poli- 
tyce od robotników i wezwała do walki z rządem. Konferencja 
przyjęła uchwałę, wzywającą do walki z rządem jednomyślnie. 

Co do daiszej obecności w rządzie p. Moraczewskiego, jak się 
dowiadujemy, ma się udać do p. Moraczewskiego delegacja, złożo- 
na z pp. Barlickiego, Daszyńskiego i Niedziałkowskiego, i nakłonić 
go do wystąpienia z Rządu. Gdyby to nie nastąpiło, Moraczewski 
będzie wykreślony z partji. 

Jak z powyższego wynika, PPS. przechodzi na całej linji do 
opozycji. 

Dziennikarze protestują przeciwko 
ustawie prasowej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na ręce prezydjum Syndykatu Dziennikarzy nadeszły depesze 
od związków dziennikarzy w Łodzi i Poznaniu, protestujące prze- 
ciwko rozporządzeniu p. Prezydenta Rzplitej z dn. 4 b. m. co do 
represyj w stosunku do prasy. ь 

Rokowania w sprawie Chorzowa. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

15 bm. rozpoczną się w Berlinie rokowania w sprawie Chorzowa. 
W skład delegacji polskiej wchodzą przedstawiciele fabryki cho- 

rzowskiej i przedstawiciele z ramienia Rządu. — 
Rząd niemiecki ma zamiar w dalszym ciągu domagać się zwrotu 

Chorzow i odrzuca soki RAA ius 225 

Podwyžszenie taryty kolejowej. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Min. Komunikacji postanowiio ostatecznie z dn. 1-XII rb. pod- 
wyższyć o 10% taryfy towarowe. Sprawa podwyżki taryfy osobo- 
wej jeszcze nie została zdecydowana. 

  

Turecki minister spraw zagranicznych 
jedzie spotkać się z Cziczerinem. 
ANGORA. 11.XI. (Pat). Minister spraw zagranicznych Tewfik-Ruh- 

di-Bey odjechał na krążowniku „Hamidie* do Odessy. 
Minister turecki udaje się na spotkanie z Cziczerinem dla urzeczy- 

wistnienia dawno przygotowywanego planu spotkania ministrów spraw 
zagranicznych, których łączą ponadto stosunki osobistej przyjaźni. 

    

Projekt paktu 
Rosja — Turcja —Persja i Afganistan. 
KONSTANTYNOPOL, 11.XI. (Pat.) Potwierdzają się tu urzędowo wiadomości 

o konferencji tureckiego ministra spraw zagranicznych Tewfik-Ruhdi-Beya z Czicze- 
rinem, która ma się odbyć w Odesie. я 
= Podróż tureckiego ministra spraw zagranicznych nastąpiła na zaproszenie 
ziczerina. 

W Odesie Baa być kontynuowane rokowania w sprawie paktu między Ro- 
sją, Turcją, Persją i Al; Iganistanem. 
        

Po represjach cisza. 
RZYM. 11.XI. (Pat). Natychmiastowe zastosowanie nowej ustawy 

w sprawie bezpieczeństwa publicznego, skierowane przeciwko organiza- 
cjom antyfaszystowskim odbyło się bez najmniejszego incydentu. Wszyst- 
kie partje i organizacje polityczne antyfaszystowskie, jak również o cha- 
rakterze podejrzanym zostały rozwiązane. Co do organizacyj ekono- 
micznych, których administracja budziła podejrzenie, to kierownicy tych 
organizacyj zostali zastąpieni przez komisarzy z ramienia rządu. Władze 
nie podjęły żadnych zarządzeń w szeregu miejscowości prowincjonal- 
nych, w których od dłuższego już czasu nie było żadnego rodzaju or- 
ganizacyj wrogo usposobionych względem ustroju faszystowskiego. 

PPEREAKCERE MARION VIII V SIS AI TRS IEEE 

kretnym będzie prawdopodobnie wśród najszerszych warstw ludności. 

wyłonienie jakiejś egzekutywy, pra- 3. Zmianę stosunku do mniej- 
cującej przy rządzie. Jakie będą jej szości narodowych| 

—25 gr., w tekście 

- przedstawicielami ŽS 5 = 1 e „CO jest 
zwie "układu gwarancyjnego. Ry więcej dowodem, że agenci 

kompetencje? Nic się o tem nie 

mówi. A jest jeszcze czas na ich 

wyjaśnienie i sformułowanie celów, 

dla których miałyby być powołane. 

A więc postulaty demokracji na 

dzień dzisiejszy, najpilniejsze jej 

postulaty dotyczą kwestji następu- 

jących: 
1. Reformy systemu rządzenia, 

jego decentralizacji i zmian perso- 

nalnych by te nowe wytyczne mo- 

gły być realizowane. 

2. Faktycznego _ wykonywania 

reformy rolnej dla uzdrowienia sto- 

sunków gospodarczych na wsi 

4. i powołanie przy rządzie sta- 
łej reprezentacji interesów warstw 

pracujących (Rada pracy). 

Na tle tych postulatów zarysuje 

się rzeczowy stosunek rządu do 
warstw które. poparły i popierają 

dzieło przewrotu majowego. 

Samo przez się upadają te drob- 

ne kwestyjki, które powierzchowna 

publicystyka wysunęła na czoło dni 

ostatnich. Wróćmy raczej do punk- 

tu wyjścia. A na to trzeba mówić 

do rządu jasno, wyraźnie, głośno. 

Estege. 

d bituy Aowieńskiej 
Budžet. 

KOWNO (tel. wł.). Komisja bud- 
żetowa sejmu przyjęła projekt po- 
datków za r.'1927 powiększając 
nieznacznie sumę dochodów, ozna- 
czony przez gabinet ministrów, 

Suma spodziewanych  docho- 
dów ma wynosić 228 miljonów 
litów. 

Debata budżetowa zacznie się 
w listopadzie. 

Chcesz rozwodu, jedź na 
Litwę. 

KOWNO (tel. wł.). Rada Mini- 
strów Opracowała projekt ustawy, 
według której orzecznictwo o roz- 
wodach zarówno w małżeństwach 
kościelnych, jak i cywilnych, podle- 
ga kompetencji sądów. 

Ratyfikacja traktatu litew- 
sko-sowieckiego. 

KOWNO (tel. wł.). 9 listopada 
o godz. 2 p. p. w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych odbyła się 
wymiana dokumentów ratyfikują- 
cych traktat o nienapadaniu między 
ZSSR a Litwą. 

I Baitų Balyekich. 
Łotwa. 

Układy gwarancyjne bał- 
tyckie. 

RYGA, (tel. wł.). Wczoraj jed- 
nocześnie w stolicach Łotwy, Esto- 
nji i Finlandji odbyły się narady z dee” 

Według wiadomości. prasy rokowa- 
nia są na dobrej drodze. Niektóre 
rozbieżności zostały już usunięte. 
Jest nadzieja, że traktat będzie pod- 
pisany. Rządy Łotwy, Estonji i 
Finlandji utrzymują między sobą 
bliski kontakt. 

Z calej Polski. 
Huraganowe wiatry halne 

w Zakopanem. 

ZAKOPANE, 11.XI (Pat.). Trwa- 
ją tutaj od kilku dni huraganowe 
wiatry halne, czyniąc olbrzymie 
szkody zarówno w samem Zako- 
panem, jak i w okolicach. 

W lasach wiatr zniszczył moc 
drzew, wyrywając je z korzeniami. 

Z ZAGRANICY. 
Odprężenie sytuacji politycznej 

w Niemczech. 

BERLIN. 11.XI (Pat.) Późnym 
wieczorem nastąpiło pewne odprę- 
żenie sytuacji politycznej. 

Stało się to dzięki temu, że na 
plenum Reichstagu socjaliści głoso- 
wali przeciwko wnioskowi komu- 
nistów, domagających się natych- 
miastowych rokowań z rządem w 
sprawie nadzwyczajnej opieki spo- 
łecznej nad bezrobotnymi, którzy 
utracili już prawo do otrzymywa- 
nia zapomóg. 

Również zastanawiał się nad 
sytuacją zarząd parlamentarnej 
frakcji socjalistycznej. Stronnictwa 
koalicji rządowej postanowiły wejść 
w kontakt z socjal-demokratami za 
pośrednictwem przewodniczącego 
komisji socjalno-politycznej posła 
centrum Essera, który przeprowa- 
dzić ma dziś rano rokowania zsoc- 
jalistami. 

Mimo wszystko nawet w łonie 
koalicjj rządowej zaznaczyły się 
wczoraj wieczorem pewne rysy. 
Ujawniło się to na posiedzeniu ko- 
misji głównej Reichstagu, gdzie 
centrum sprzeciwiało się stanow- 
czo dyskusji nad żądaniami mini- 
stra komunikacji, dotyczącemi po- 
większenia etatów urzędniczych 
jego działu. ! 

Wobec tego centrum zażądało, 
aby wszystkie sprawy personalne 
załatwiono wyłącznie w ramach 
budżetu głównego. Dzisiejsza rada 
gabinetowa ma zająć stanowisko 
wobec tego życzenia centrum. 

Cena 20 groszy. 

  

inistracja: JAGIELLOŃSKA 3, 
Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

ękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

         

—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
| 1 й > drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

miejscowe—150% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

Sprawa nacze!nego dowództw 
w Niemczech załatwiona. 

BERLIN. 11.X1. Jak donosi pra 
sa rząd niemiecki miał otrzymać : 
Paryża wiadomość, że Rada Amba- 
sadorów uznała sprawę naczelnego 
dowództwa w Niemczech za osta- 
tecznie załatwioną. 

Zagadnienia dotyczące organi- 
zacyj bojowych mają być również 
załatwione w drodze dyplomatycz- 
nej. 

W jakiej sprawie konferował 
Briand z Hoeschem. 

BERLIN, 11.XI (Pat). Biuro 
Wolffa dowiaduje się, że wczoraj- 
sza konferencja ministra Brianda 
z ambasadorem niemieckim von 
Hoeschem dotyczyła między inne- 
mi sprawy rozbrojenia Niemiec i 
kontroli wojskowej. 

Prasa angielska o książce prof. 
Bujaka. { 

LONDYN, 11.XI (Pat). „Sunday. 
Times“ w tygodniowym przeglą- 
dzie nowych książek zachęca czy- 
telników do zapoznania się z ksią- 
żką prof. Bujaka p. t. „Rozwój 
ekonomiczny Polski* wydaną przez 
Allen and Unwin, jeden z większych 
domów wydawniczych. i 

„Polska — pisze autor przeglą- у 
du — jest krajem za mało zrozu- | 
mianym, a książka ta zadawala 
istotne potrzeby każdego, kto chce 
zdać sobie sprawę ze znaczenia 
tego kraju dla reszty Europy“. | 

Członek misji sowieckiej w 
Pradze szpiegiem. | 

PRAGA. 11.X1 (Pat.) „Narodni | 
Listy* podkreślają fakt, że jeden 
z członków misji sowieckiej w Pra 
dze został przychwycony na gora # & 

sowieccy prowadzą we wszystkich 
państwach akcję szpiegowską i do- 
puszczają się wrogich aktów prze- 
ciwko państwom, w których pro- 
wadzą swoją działalność. 

Czechosłowacja winna—zdaniem 
dziennika — podjąć jaknajenergicz- 
niejsze zarządzenie obronne. 

Ósma rocznica zawieszenia broni 
w Angliji. 

LONDYN. 11.X1 (Pat.) W dniu 
dzisiejszym w całej Anglji i w Im- 
perjum  Brytyjskiem obchodzono 
VII rocznicę zawieszenia broni. 

Ważną chwilą uroczystości była 
dwuminutowa cisza,  zarządzona 
punktualnie o godz. 11-ej a więc 
o tej samej godzinie, której w dniu 
11 listopada 1918 roku podpisano 
akt dotyczący zawieszenia działań 
wojennych. 

W uroczystości prócz króla Je- 
rzego i otoczenia królewskiego 
brali udział premjer Baldwin i człon- 
kowie gabinetu. 

Sprawa Macia i Garibaldiego 
przekazana prokuratorowi. 

PARYŻ, 11.XI (Pat). Ilość bomb, 
które znaleziono u separatystów 
katalońskich na granicy francusko- 
hiszpańskiej wynosi 400, Mają one 
wielkość granatów ręcznych. 

Akty dotyczące śledztwa przed- 
wstępnego w sprawie Macia i Gari- 
baldiego zostały przekazane pro- 
kuraturze. 

  

Ze świata. 
Ósma rocznica zawieszenia 

broni w Ameryce. 

NOWY YORK, 11.XI (Pat). Os- 
ma rocznica zawieszenia broni była 
obchodzona uroczyście w całych Sta- 
nach Zjedn. dwuminutowym milcze- 
niem oraz Oraz szeregiem innych 
uroczystości. 

Trzęsienie ziemi w Catanii. 

RZYM, 11.XI (Pat). W Catanji 
nastąpiło wczoraj o godz. 15 min, 
10 trzęsienie ziemi które trwało 5 
sekund. 

Wśród ludności wybuchła pa- 
nika. Szkód materjalnych nie za- 
notowano. 
  

Popierajcie 
„Tydzień Akademika* 
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Zjazd Ewangelicki. 
Trzeci dzień obrad i zamknięcie Zjazdu. 

We czwartek dnia 11 listopada 
1926 roku został zamknięty Pier- 

wszy Powszechny Zjazd Ewangeli- 

ków w Wilnie. O godz. 2 popołu- 
dniu rozpoczęły się obrady plenum 
zjazdu. Otwierając posiedzenie vi- 

ce-przewodniczący zjazdu ks. su- 
perintendent Bursche wygłosił prze- 
mówienie następującej treści: 

Nie mogę inaczej rozpocząć 
obrad dzisiejszych, jak wspomina- 
jąc o uroczystości, którą w dniu 
11 listopada obchodzi się wszędzie 
pó całej Polsce. Dziś jest rocznica 
dnia, kiedy po długiej niewoli Pol- 

ska nareszcie uwolniona została 
od jarzma państw zaborczych, dnia 
kiedy przed 8 laty zmartwych po- 
wstała. Stąd radość w sercach 
wszystkich, a zwłaszcza nas, CO- 
śmy czynny udział brali w owych 
wielkich dniach, kiedy spełniły się 
marzenia naszych snów młodzień- 
czych kiedy znaleźliśmy się u sie- 
bie i wolni. Obchodzimy zaś dzień 
ten nie wygrażając pięścią w kie- 
runku wrogów—nie leży to w psy- 
chice narodu polskiego. Dziękuje- 
my raczej Bogu, że nad nami i 
Polską uczynił cud łaski swej. 
Niech ten Bóg dopomoże, by Pol- 
ska doszła do rozkwitu i chwały, 
by w niej zapanowały prawda i 
sprawiedliwość, aby była matką 
dla wszystkich bez różnicy wyznań 
i narodowości. My dziś ślubujemy 
Polsce miłość i wierność aż do 
końca. 

Przemówienie zostało przyjęte 
długo niemilknącemi oklaskami ca- 
łego audytorjum. 

Następnie ks. superintendent 
Bursche wezwał delegatów do dy- 
skusji krytycznej nad projektem 
statutu Ewangelickiej Rady Między- 
wyznaniowej, opracowanym przez 
komisję statutową zjazdu. W  dy- 
skusji ujawniły się jedynie różnice 
formalne, natomiast co do meri- 
tum sprawy osiągnięto zupełne po- 
rozumienie, w wyniku którego sta- / 
tut zestał przyjęty. 

Delegat Górnego Sląska za- 
strzegł się co do konieczności ob- 
darzenia Górnego Sląska manda- 
tem do rady. Statut przesłany bę- 
dzie do rozpatrzenia poszczegól- 
nym synodom, które mają zgłosić 
swój akces zwołania Rady Kościo- 
łów Ewangielickich dokonany Kon- 
systorz Kościoła Ewangelicko-Re- 
formowanego w Wilnie. 

Następnie zostało przyjęte orę- 
dzie, zredagowane przez specjalnie 
w tym celu powołaną komisję zjaz- 
du, a wyjaśniające stanowisko e- 
wangelików pod względem religij- 
nym, społecznym i państwowym. 
Tezy drugiego orędzia, którego 
projekt został przedstawiony przez 
ks. Nikodema ze Sląska Cieszyń- 
skiego uchwalono włączyć do pierw- 
szego. Z kolei zjazd skonstatował, 
że na „pomniku reformacji* w Ge- 
newie, gdzie są uwiecznione na 
specjalnych plakatach nazwiska wy- 
bitnych reformatorów, brak imion 
reformatorów polskich. W związku 
z tem uchwalono wszcząć starania 
o umieszczenie plakatu polskiego, 
a za najwybitniejszego reformatora 
polskiego uznano Jana Łaskiego. 
Wykonaniem tego projektu zajmie 
się rada międzywyznaniowa. Wresz- 
cie zjazd wskazał na wysoki po- 
ziom naukowy wydawnictwa „Re- 
formacja w Polsce*, redagowanego 
Ex: prof. Kota w Krakowie i za- 
lecił wszystkim zborom ewangelic- 

      

Pei ośnil lat. 
(Ze wspomnień listopadowych). 

„„Na ścianach kamienic wisiały 
odezwy, zachęcające młodzież w 
wieku od lat 16 do wstępowania w 
szeregi Polskiej Siły Zbrojnej, pos- 
policie zwanej Wermachteten, ale 
młodzież jakoś nie bardzo kwapiła 
się usłuchać wezwania, ta warszaw- 
ska młodzież, która od chwili wejś- 
cia Niemców do stolicy była świad- 
kiem machinacyj polityczno-woj- 
skowych okupantów i orjentowała 
się doskonale co i jak jest. Ale 
dla mnie, którym przed paru za- 
ledwie tygodniami wrócił po sied- 
miu latach z Petersburga do kraju, 
obce były wszelkie okoliczności 
wewnętrzne, od których młodzież 
uzależniła swe stanowisko wobec 
Polnische-Wermachtu. Nie znałem 
nikogo, kto wtajemniczyłby mnie 
w kipiącą wówczas w ukryciu pra- 
cę P. O. W. Nic więc nie mogło 
zaćmić w Oczach przybysza, peł- 
nych jeszcze piekielnych widoków 
dwu rewolucyj rosyjskich, uroku 

' orzełka polskiego na szarej macie- 
jówce. Innym błaskiem świecił tu 
w Warszawie, niż te męczeńskie 
orzełki dowborczyków, broniących 
się zdziczałemu tłumowi bolsze- 
wickiemu przed kościołem św. Ka- 
tarzyny w Petersburgu. Tam—gro- 
za Ściskała serce, nie widzące ra- 

kim zaznajomienie się z tem wy- 

dawnictwem. 
Następnie ks. superintendet Bur- 

sche wyraził uznanie dla Wileń- 

skiego Synodu ewangelicko-refor- 
mowanego najstarszego z pośród 
wszystkich synodów ewangelickich 

Rzeczpospolitej, zawdzięczając ini- 

cjatywie którego zjazd doszedł do 
skutku i wydał tak owocne rezul- 
taty. Na zakończenie przewodni- 
czący zjazdu generalny superinten- 
dent synodu ewangelicko-reformo- 
wanego w Wilnie ks. Jastrzębski, 
podkreślił, że na zjeździe wileńskim 
założone zostały podwaliny dla 
stworzenia wspólnoty ewangelickiej. 
Jednakże nie jest to zasługa wy- 
łączna inicjatorów zjazdu, a raczej 
wynikiem tej specjalnej atmosfery, 
jaka panuje w Wilnie, położonem 
na rubieży wschodu i zachodu, w 
tych polskich Atenach, w mieście 
o tak pięknych tradycjach, związa- 
nych z imionami Radziwiłłów, Ła- 
skich, Wolanów i Konarskich. 

Po zamknięciu zjazdu o godz. 
6 wieczorem odbyło się nabożeń- 
stwo w kościele ewangelicko-augs- 
burskim, odprawione przez ks. 
prof. Burschego, prodziekana wy- 
działu teologji ewangelickiej na u- 
niwersytecie warszawskim. Kazanie 
wygłosili w języku polskim ks. su- 
perintendet Semadeni z Warszawy 
oraz w języku niemieckim ks. su- 
perintendent Voss z Katowic. Te- 
goż dnia wieczorem delegaci kościo- 
łów ewangelickich opuścili Wilno 

Orędzie Zjazdu. 
Z woli Boga, zebrani na Pierw- 

szym Zjeździe w Wilnie przedsta- 

wiciele kościołów ewangelickich w 

wolnej Polsce—do wiernych braci 

i sióstr w Chrystusie Panu. 

Łaska wam i pokój od Boga 

Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa 

w prawdzie i w miłości. 

Umiłowani Bracia i Siostry! 

Niesiemy wam radośną wieść. 

Oto na Zjeździe Przedstawicieli ko- 

Ściołów ewangelickich w Wilnie, 

odbytym w dniach 9—11 listopada 

r. b., nastąpiło porozumienie. Tak 

upragniona przez nas, a nakazy- 

wana przez chwilę obecną brater- 

ska ugoda pomiędzy kościołami 
ewangelickiemi -stała się faktem. 

Powstaje Rada Kościołów Ewan- 

gelickich w Polsce. To stało się 

od Pana i cudem jest w oczach 

naszych. Cześć i dziękczynienie 

Panu. 

Co tu w Wilnie postanowione 

zostało, winno być przyjęte przez 

współwyznawców naszych z głębo= 

ką radością do ich serc i sumień. 

Do tego wzywamy was,” bracia i 

siostry w Chrystusie, ponieważ nie 

uchwały, ale dobra wola i czyn 

tylko pomocnemi być mogą we 

współżyciu naszem. 

Dzieło braterskiej ugody w Wil- 

nie oparte zostało na modlitwie 

Zbawiciela naszego: aby wszyscy 

jedno byli. Wszyscy ewangelicy w 

wolnej Polsce winni dobrze uświa- 

domić sobie, że mają wspólny 

skarb; Ewangelję Jezusa Chrystusa, 

tunku w morzu roznamiętnionego, 
obcego ludu, tutaj—niewolił serce 
naturalny, zdawało się, powszedni 
spokój... 

— To jest polskie wojsko, — 
radowała się myśl na widok sza- 
rych, sprawnie maszerujących  uli- 
cami oddziałków,— takie jak wszyst- 
kie inne wojska, wojsko u siebie 
w domu... 

, Medytowałem codzień nad tem 
i jakoś nie mogłem się zdecydo- 
wać na krok stanowczy: zgłoszenie 
się w biurze werbunkowem. 

Paraliżowało te rycerskie poku- 
sy pragnienie nauki, chęć wzięcia 
się do normalnych studjów nad 
ulubionym przedmiotem. Szarą ma- 
ciejówkę z orzełkiem  zasłaniała 
biała czerwona rogatywka akade- 
micka i człek, jak Ów przysłowiony 
osiołek i tu i tam spoglądał, nie 
mogąc wybrać jednego, bo żal 
było porzucić drugie. 

Aż wreszcie gruchnęła wieść, 
podana miastu przez nadzwyczajne 
dodatki pism: „Rewolucja w Berli- 
nie. Piłsudski wraca z Magde- 
burga“... 

Pilsudski! Od r. 1917 chodzily 
po Petersburgu głuche wieści o 
tym wodzu. W jakiemś ulotnem 
pisemku tamtejszem znalazłem mę- 
tną jego podobiznę fotograficzną i 
przyniosłem do klasy siódmej. Pod 
wizerunkiem był podpis: brygadyer 
Józef Piłsudski—i nic więcej. Paru 
kolegów, równie jak ja rycerskiego 

Pułkownik Garibaldi prowokatorem. 
PARYŻ. 11.X1. (Pat). Garibaldi został wczoraj skonfrontowany z 

trzema anarchistami włoskimi, których starał się wysłać jako emisarjuszy 

do Włoch. Przeczuwali oni jednak miebezpieczeństwo i nie zgodzili się 

na propozycję Garibaldiego. W czasie konfrontacji anarchiści usiłowali 

czynnie znieważyć Garibaldiego oraz zagrozili mu, że poniesie śmierć 

skoro tylko zostanie wypuszczony na wolność. 
a 

Syna Boga Ojca, który przez swe 

życie, cierpienie, Śmierć męczeń- 

ską i zmartwychwstanie utorował 

nam drogę do Ojca naszego; E- 

wangelję, którą przyjmujemy przez 

wiarę, ku naszemu usprawiedliwie- 

niu. Przeto ustąpić muszą wszel- 

kie różnice narodowościowe i wy- 

znaniowe, bez naruszenia jednak 

nauki i organizacji, właściwych każ- 

demu kościołowi. Niech każdy z 

was wierzy, jak wierzył dotych- 

czas, niech każdy z was chwali 

Boga w tej mowie, jaką wyssał z 

piersi matki swej,—ale niech nie 

zapomina przy. tem, że jest ewan- 

gelikiem,—czy to Polak czy Nie- 

miec, Czech, Rusin, czy Litwin, — 

uczeń Lutra czy Kalwina—wszys- 

cyśmy bracia w myśl słów apo- 

stoła Pawła Świętego:  „Niemasz 

żyda ani greka, niemasz niewol- 

nika ani wolnego, niemasz męż- 

-czyzny i niewiasty; albowiem wszys 

cy wy jednym jesteście w  Chrys- 

tusie Jezusie". Ewangelję winniśmy 

nosić w sercach naszych, aby gdy 

przyjdziecie do współzawodnictwa, 

czynić to w miłości i prawdzie 

Chrystusowej. 

Światłem i solą winniśmy być 
na ziemi naszej. Ewangelicyzm— 

to sławienie Boga życiem bogo- 

bojnem, pracą sumienną, a wierną 

ku pożytkowi bliźniego, ku budo- 

waniu królestwa Bożego na ziemi. 

W ten sposób nie tylko z na- 

zwy braćmi będziemy, ale stanie- 

my się braćmi w rzeczywistości, 

jak również prawymi obywatelami 

w Państwie, w którem z woli Bo- 

ga zjednoczeni zostaliśmy. 

Ewangelicy wszyscy społem 

zjednoczeni będziemy, a w razie 

potrzeby potrafimy bronić skutecz- 

nie wszelkiemi środkami, danemi 

nam przez konstytucję, świętej 

wiary naszej i wolności +sumienia. 

Pan nasz raczy napełnić ' serca 

wszystkich—zbory, oraz ich piste 

rzy—duchem swoim świętym, aże- 

by dzieło rozpoczęte w Wilnjie po- 

służyło ku chwale Bożej, 'dobru 
Kościoła i. wolnej Polski". 

Orędzie to wypisane na perga- 

minie opatrzone zostało podpisami 

wszystkich uczestników zjazdu. 

Sw. Pamięci Ks. Dąbrow- 
skiemu—w hołdzie. 

Przed kaplicą cmentarza ewang. 

w Wilnie złożono wczoraj kwiaty 

z ogrodu parafji w Ustroniu (Słąsk) 

dla uczczenia Św. pamięci ks. Dą- 

browskiego, duchowego ojca i pra- 

wie proroka Ewangelików Polaków 

Sląska Cieszyńskiego i Poznania. 

Czczenie tego wielkiego Polaka— 

Ewangelika przez Sląsk i Poznań 

ugruntowane jest przedewszystkiem 

jego Postyllą, która zdobi każdy 

dom ewangielicki na Sląsku. 

ducha z nabożeństwem, wzięło ry- 
cinę do ręki... Ale żaden nie wie- 
dział dobrze, dlaczego z takim sza- 
cunkiem patrzy, może to działał 
fluid legjonowy z Polski? Kto wie!.. 
Bliżej wyjaśniła rzecz broszura Sie- 
roszewskiego, którą wkrótce potem 
dostałem do rąk. Wtedy rozświetli- 
ło mi się w mózgownicy i powzią- 
łem niewzruszoną pewność, że Pił- 
sudski—to Wojsko Polskie — Woj- 
sko—to Polska właśnie, wytęsknio- 
na w długie lata na obczyźnie. 

.. Więc tego samego dnia, gdy 
nadeszła wieść o powrocie Bryga- 
dyera tłoczyłem się w biurze mel- 
dunkowem na Długiej, a jakiś żoł- 
nierz wpisywał moje szczegółowe 
personalja do wielkiego arkusza. 
Nazywało się to, pamiętam, ewi- 

dencja, pierwszy fachowy termin 
wojskowy, jaki poznałem. Drugi 
wyraz to był asenterunek! Jak w 
hipnozie przechodziłem fazy, prze- 
kszta cające mnie z cywila w żoł- 
nierza. Ze stoicyzmem  znosiłem 
nieodłączne od tych metamorfoz 

udręki, wynikające z braku spręży- 
stej organizacji. Wreszcie w towa- 
rzystwie kilkunastu studentów zna- 
Jazłem się w koszarach na Nowo- 
wiejskiej (dziś gmach Ministerstwa 
Spraw Wojskowych) i tam „zafaso- 
waliśmy"* — milcz, serce! — mun- 
dury, kompletne mundury wojsko- 
we: bluzy, spodnie, olbrzymie buty 
„Saperskie“ z surowej skóry, płasz- 
cze, pasy z klamrami, opatrzonemi 

+ tem Litwy, 

Plan rozgraniczenia Europy 
Wschodniej. ' 

Wywody gazety „Izwiestja“. 
„Epoka“ podaje z Moskwy na- 

stępujący własny telegram: 
„Izwiestja* z dnia 10 listopada 

zamieszczają artykuł pod tytułem: 
„Plan rozgraniczenia wschodniej 
Europy* w którym piszą: „Głosy 
„Manchester Guardian“ i „Daily 
Telegraph“ odmawiające konferen- 
cji ambasadorów kompetencji roz- 
strzygania kwestji wileńskiej, zwra- 
cają się otwarcie przeciw polskie- 
mu zamiarowi ustabilizowania Wi- 
leńszczyzny przy Polsce. 

To wystąpienie prasy angiel- 
skiej jest nowym krokiem anti- 
francuskim dyplomacji angielskiej, 
Nie oznacza ono jednak bynaj- 
mniej negatywnego stanowiska dy- 
plomacji angielskiej wobec imper- 
jalistycznych planów Polski. Od 
przewrotu majowego najbližszem 
zadaniem angielskiej dyplomacji 
stało się dążenie do porozumienia 
między Polską a Niemcami, dające 
Polsce gwarancję zachodniej grani- 
cy, a tem samem swobodną rękę 
do agresywnych wystąpień na wscho- 
dzie. 

Nasza prasa — piszą „Izwie- 
stja — wskazywała w związku z 
powyższem na plan wymiany Gdań- 
ska na Kłajpedę, mający się doko- 
nać przy protekcji Anglji. Wystą- 
pienie „Daily Telegraphu* potwier- 
dza w zupełności, że takie plany 
nietylko istnieją, ale są dyskutowa- 
ne jako aktualne. 

Jestem zdania, pisze autor, że 
odnośne sugestje angielskie nie są 
nowością dla Polski, że uczestniczy 
ona tak czy inaczej w tych nara- 
dach. Jakie jest stanowisko Nie- 
miec oficjalnie, nie wiadomo. 

Należy stwierdzić, że plany po- 
działowe mają być dokonane kosz- 

której chcą odebrać 
Kłajpedę, przyczem „Daily Teleg- 
raph* obiecuje wzamian zwrot Wi- 
leńszczyzny. 

Ta kompensata jednak stoi pod 
znakiem zapytania, życzliwość An- 
glji wobec Litwy bowiem ma tylko 
na celu trzymanie Polski pod groź- 
bą, by wymóc na niej konduitę 
według życzeń Anglji. Wynika stąd, 
że w oczach kierowników polityki 
europejskiej małe państwa są tylko 
objektem najróżniejszych układów 
i imperjalistycznych planów. 

Dziś takim objektem jest Litwa, 
jutro może być każde inne państwo 
bałtyckie, jeśli jakaś część jego te- 
rytorjum będzie się nadawać do za- 
spokojenia imperjalistycznych ape- 
tytów Polski. Nie przestaliśmy wska- 
zywać na to tym, którzy nie poz- 
byli się iluzji odnośnie objektyw- 
ności Ligi Narodów i wierzą nai- 
wnie w równość małych i dużych 
państw w oczach Ligi Narodów. 
pa RAE DA 

„UNIVERSAL* 
Ul. WIELKA 21. 

Patefony i gramofony sprzedaż 
na raty 6-cio miesięczne. Wielki 
wybór płyt patefonowych i gra- 
mofonowych oraz instrumentów 
muzycznych. Lustra, lampki 
elektr. kieszonkowe i żarówki. 
Własny warsztat reperacyjny. 1705   

  

godłem: Got mit uns! Potem ładow- 
nice, bagntety i wreszcie... karabinyl 
Nie było tylko czapek, więc każdy 
pozostał w tej, jaką miał. Wyglą- 
daliśmy dzięki temu bajecznie ko- 
lorowo, zwłaszcza jeden z nas w 
czerwonym berecie Instytutu Den- 
tystycznego. 

Nie zdołaliśmy ochłonąć jeszcze 
z wrażenia, ani uporać się z tajem- 
nicami sprzączek, klamer i guzi- 
ków, gdy znalazł się obok nas ja- 
kiś starszy podoficer polski i za- 
pomocą głosu i rąk zaczął formo- 
wać z nas kolumnę. Kazał założyć 
bagnety na broń, uprzednio nabitą, 
co uskuteczniliśmy z wielkim tru- 
dem i na komendę ruszyliśmy 
czwórkami na miasto. 

Szedłem, a nadludzka duma 
rozpierała mi pierś. Boże, cobym 
dał za to, by spotkać kogoś ze 
znajomych na ulicy i zaimpono- 
wać mu swym bojowym wyglądem. 
Ale nikt się jakoś nie nawinął na 
Oczy. 

W szeregu rozległ się szept, że 
idziemy wypędzić Niemców ze szpi- 
tala Ujazdowskiego. Będzie więc 
bitwal Serce zaczęło mi bić przy- 
śpieszonem tętnem, 
gdym na publicznym popisie w 
gimnazjum miał deklamować wier- 
sze. Będzie bitwa! Raz kozie śmierć! 
Coprawda nie chciało mi się ginąć 
w pierwszym dniu żołnierki, ale 
trudno: tu l'as voulie Georges 
Dandin! Zginę to zginę, tyle ludzi 

jak niegdyś, 

Konferencja biskupów. 
Komunikat z Kurji Biskupiej 

w sprawie Unii: 
Konferencja XX Biskupów, któ- 

rzy zjechali się w Wilnie zajmowa- 
ła się jedną ze spraw kościelnych 
w Polsce wysuwającą się dzisiaj na 
czoło spraw innych. Jest nią usta- 
lenie metod jakich użyć należy wo- 
bec nawracających się do Kościoła 
Katolickiego innowierców. Zaraz 
na początku konferencji wysłano 
do Ojca Św. telegram treści na- 
stępującej: 

Ojcze Święty. Biskupi zgroma- 
dzeni w Wilnie w celu popierania 
pracy rozszerzania akcji unionisty- 
cznej wśród braci prawosławnych 
w swoich djecezjach wyrażają uczu- 
cia miłości i synowskiego poslu- 
szeństwa i pokornie proszą o bło- 
gosławieństwo*. 

Romuald Jałbrzykowski Arcybi- 
skup. Wileński. 

Zygmunt Łoziński Biskup Piń- 
ski. 

Marjan Fulman Biskup Lubel- 
ski. 

Henryk Przeździecki _ Biskup 
Podlaski. 

Stanisław Łukomski Biskup 
Łomżyński. 

Kazimierz Michalkiewicz  Bi- 
skup. 

Po zbadaniu stanu rzeczy w 
djecezjach Polski Wschodniej i po 

wysłuchaniu jak tych którzy w spra- 
wie tej pracują i zebrali już sporo 
wiadomości i obszerne doświadcze- 

nie, tak również wielu przedstawi- 
cieli grup, pragnących przyłączyć 
się do Kościoła Katolickiego, do- 
szli XX. Biskupi do ustalenia 

mniej więcej następujących zasad: 
Ponieważ Kościół Katolicki nie 

tylko z radością wita powracają- 

Po dekrecie prasowym. 
Oświadczenie prasy codzien- 

у nej w Warszawie. 
Na posiedzeniu zarządu Syndy- 

katu Dziennikarzy Warszawskich, 
odbytem wspólnie z wydawcami i 
redaktorami naczelnymi pism co- 
dziennych warszawskich w d. 10 b. 
m., powzięto następującą uchwałę: 

„Przedstawicielstwo prasy co- 
dziennej w Warszawie po rozwa- 
żeniu rorporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 
1926 r. o karach za rozpowszech- 
nianie nieprawdziwych wiadomości 
oraz o karach za zniewagę władz i 
ich przedstawicieli, uznając koniecz- 
ność uregulowania ustawodawstwa 
prasowego w Polsce w porozumie- 
niu z przedstawicielami prasy, 
stwierdza, że rozporządzenie z dnia 
4 listopada jest naruszeniem wol- 
ności prasy, będącej jedną z istot- 
nych zdobyczy demokracji, zarówno 
jak naruszeniem swobód obywatel- 
skich. 

Istota rozporządzenia w sto- 
sunku do prasy narusza przede- 
wszystkiem kardynalną zasadę, po- 
legającą na poddaniu ewentualnych 
nadużyć wolności prasy Orzecznic- 
twu sądów właściwych. Rozporzą- 
dzenie bowiem wyjmuje pewną ka- 
tegorję przestępstw prasowych z 
pod zakresu działania sądów wła- 
Ściwych i poddaje w pierwszej in- 
stancji orzecznictwu władz admini- 
stracyjnych, które ani ze swego 
charakteru ani w trybie postępo- 
wania nie dają rękojmi niezależno- 
ści i bezstronności decyzji. 

Niebezpieczeństwo jest tem wię- 
ksze, że ogólnikowość pojęć, sfor- 
mułowanych w rozporządzeniu, (jak 

na wojnie zginęło i nic Świat się 
nie zmienił. Jeden więcej — jeden 
mniej—cóż to znaczy w porówna- 
niu z wiecznością?! Nie byłem tylko 
pewny Od czego się zacznie bitwa: 
od walki na bagnety czy od strze- 
lania. Wolałem to drugie, gdyż nie 
wyobrażałem sobie, by w tych nie- 
wygodnych ciężkich butach można- 
by walczyć na białą broń. Ani pod- 
skoczyć, ani pobiec, bo każdy 
śmielszy krok groził zgubieniam 
„saperek*, walka zaś w skarpet- 
kach wyglądałaby komicznie. 

..Do bitwy nie przyszło. Szwa- 
by na widok naszego groźnego za- 
siępu, poddały się bez wystrzału i 
złożyły broń na wartowni. Było 
ich coś ze trzydziestu, samych land- 
szturmistów. Usiedli w kordegardzie 
na ławach, pili kawę z misek i 
jedli spokojnie chleb ze sztucznym 
miodem. My mieliśmy objąć po 
nich wartę i obsadzić posterunki 
na terytorium obszernego szpitala. 
Była to ciężka i odpowiedzialna 
służba, więc odniosłem wrażenie, 
że Niemcy byli zupełnie zadowole- 
ni z takiego obrotu rzeczy. Mogli 
się wyspać spokojnie, a my musie- 
liśmy teraz sterczeć godzinami przy 
węgie: magazynach szpitalnych, 

etc. 
l w ten sposób odbyłem swoją 

pierwszą w życiu wartę. Stałem ni 
mniej ni więcej siedem godzin, bo 
w ogólnym rozgardjaszu zupełnie 
6 mnie zapomniano. Było mi zim- 

cych na jego łono zbłąkanych bra- 
ci, ale ma także obowiązek ulat- 
wienia im połączenia sję z Kościo- 
łem Chrystusowym, należy uczynić 
wszystko coby to zbliżenie inno- 
wierców do Kościoła ułatwić mo- 
gło, nie odbierając im równocześ- 
nie zwyczajów, do których się przy- 
wiązali, a które są zgodne z Wia- 
rą Katolicką. W tym celu propagu- 
jąc zasady Wiary pomiędzy inno- 
wiercami należy pozostawić im o 
rządek, który wchodzi w ramy 
wszystkich obrządków Kościoła Ka- 
tolickiego. Akcję w tym kierunku 
należy spotęgować, pozostawiając 
atoli na uboczu wszelkie względy, 
nie mające bezpośredniej stycznoś- 
ci z Wiarą, a mogące ludność 
wśród której praca ta się rozwija 
w jakikolwiek sposób urazić. 

Parafje tworzące się z nowych 
wyznawców Kościoła Katolickiego, 
którzy swój dawny obrządek ze- 
chcą zachować nosić będą nazwę 
„Parafji Kościoła Katolickiego 
Wschodnio-Słowiańskiego Obrząd- 
ku“. 

Ną zakończenie szczupłych in- 
formacji o Zjeździe dodać możemy 
wiadomość o stałem  wzrastaniu 
liczby nawróceń do Kościoła Ka- 
tolickiego. 

* * 

Trwające od dwóch dni narady 
biskupów w sprawie Unji wywoła- 
ły zrozumiałe zainteresowanie opi- 
nji publicznej. Nie chcąc poprze- 
stać na szczupłach informacjach w 
sprawie tak ważnej dla ułożenia 
się stosunków wyznaniowych i na- 
rodowościowych w naszym. kraju. 
W najbliższym czasie zamieści- 
my specjalny artykuł, oświetlający 
obecny stan tego zagadnienia. 

  

np. sprawa rozpowszechniania šwia- 

domie nieprawdziwych lub prze- 
kręconych wiadomości, niedbalstwa, 

bez ścisłego określenia) musi dopro- 

wadzić do dowolnej interpretacji 

ze strony organów administracyj- 
nych, łącznie z systemem kar, 
przewidzianych i mnogością osób, 
podpadających pod działanie roz- 
porządzenia, co stwarza poniekąd 
zbiorową odpowiedzialność, może 
powstać w kraju łatwo stan zupeł- 

nej niepewności prawnej. 
Druga kardynalna zasada dzien- 

nikarstwa uznana we wszystkich 
krajach cywilizowanych Świata — 
jest to prawo zachowania tajemni- 
cy redakcyjnej. Wynika ono z isto- 
ty dziennikarstwa i nie może być 
w żadnych okolicznościach naru- 
szone. я 

Dziennikarstwo pozostanie na- 
dal wierne zasadzie tajemnicy re- 
dakcyjnej i ponawia zapewnienie, 
że w obronie tej zasady nie ugnie 
się pod żadnym warunkiem i w 
żadnych okolicznościach. 

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 

Warszawskich na posiedzeniu odby- 

tem dn. 10 listopada, wraz z udziałem 

wydawców i naczelnych redaktorów 
pism codziennych wszelkich kierun- 
ków politycznych wyraża przeko- 

nanie, że rozporządzenie to jako 
prowadzące w konsekwencji do 
zniekształcenia życia publicznego 
zostanie jak najrychlej uchylone. 

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 
Warszawskich oraz redakcje pism: 
ABC, Dzień Polski, Echo Warszaw- 

skie, Epoka, Express Poranny, Ga" 
zeta Warszawska Poranna, Głos 
Codzienny, Głos Prawdy, Kurjer 
Czerwony, Kurjer Polski, Kurjer 
Poranny, Kurjer Warszawski, Prze- 
gląd Wieczorny, Robotnik, Rzecz- 
pospolita, Unja, Warszawinka. 

no, byłem głodny — ale stałem w 
poczuciu godności i obowiązku. 
Inaczej się urządził mój towarzysz 
wartownik, któremu posterunek 
wypadł na ulicy. Stał tam coś ze 
trzy godziny, aż mu w końcu za- 
brakło cierpliwości. Akurat prze- 
chodził ulicą jakiś jegomość i za- 
trzymał się, z szacunkiem patrząc 
na dzielnego wartownika. Widzac 
to, świeżoupieczony żołnierz 
czapce Instytutu Dentystycznes) 
rzekł: 

— Panie drogi, może pan chwil- 
kę postoi tu na moim miejscu, a 
ja skoczę do sklepiku po bułkę? 

Poczciwy cywil bez namysłu 
przystał na tę propozycję. Wziął 
podany mu karabin i stanął w po- 
zycji wartownika.  Umundurowany 
dentysta, jak skoczył do sklepiku, 
tak przepadł. 

Późną nocą przyszła zmiana 
warty i komendant osłupiał, wi- 
dząc niezwykłą zamianę, dokonaną 
bez jego wiedzy. 

— Co pan tu robi?—krzyknął. 

— O, mój Boże, niech pan so- 
bie już weźmie ten karabin. Ja tu 
pięć godzin stoję, tak zmarzłem i 
na pociąg się spóźniłem, bo mia- 
łem akurat dziś wyjechać do 
matki... 

Bohaterski cywil nie dostał 
krzyża zasługi, a przecież słusznie 
mu się nagroda należała... 
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Zycie gospodarcze. 
Ruch spółdzielczy wśród kolejarzy 

Wileńskich. 
Od szeregu lat na terenie Wilna 

egzystowała samodzielna spółdziel- 
nia kolejowa, jednak wobec kryzysu 
gospodarczego © własnych šrod- 
kach nadal prosperować nie mogła, 
wskutek czego przy wysiłkach kilku 
więcej świadomych pracowników 
kolejowych oraz Związku Zawodo- 
wego Pracowników Kolejowych w 
roku ubiegłym miejscowa  spół- 
dzielnia została przyłączona do 
Spółdzielni Spożywców Kolejarzy. 

Nowo otworzona filja zaczęła bar- 
dzo szybko się rozwijać. Pracowni- 
cy zaś widząc racjonalnie prowa- 
dzoną gospodarkę zaczęli nabierać 
zaufania zapisując się na członków. 

Po roku egzystencji filji okaza- 
ła się. potrzeba założenia drugiego 
sklepu, ponieważ obecny przy uli- 
cy kolejowej, około dworca nie 
zaspakajał potrzeb klijenteli. : 

To też przy pomocy miejsco- 
wych kolejarzy którzy wyszukali 
odpowiedni lokal w dniu 9/X1-26 r. 
nastąpiła uroczystość otwarcia dru- 
giego sklepu przy ul. Beliny. w któ- 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Uruchomienie kuchni dla 
bezrobotnych pracowników 

umysłowych. 

Związek zawodowy pracowni» 
ków biurowych i handlowych w 
ostatnich dniach po raz trzeci wy- 
słał do Ministerstwa Pracy i Opie- 
ki Społecznej podanie z prośbą o 
przyśpieszenie wyasygnowania 2500 
zł. na uruchomienie kuchni mają- 
cej dostarczać bezpłatne obiady 
dla bezrobotnych pracowników u- 
mysłowych w Wilnie. Prezydjum 
związku wydał sporo pieniędzy na 
wynajęcie lokalu, remont, budowę 
dwu pieców, Oraz na kupno nie- 
zbędnych przyrządów dla piekarni 
i kuchni. Przerwanie wszystkich 
tych robót może spowodować po- 
ważne straty. Magistrat również 
oczekuje odpowiedzi Ministerstwa 
na wymienione podanie związku, 
gdyż po uruchomieniu kuchni 
związkowej ma zamiar zlikwido- 
wać kuchnię Nr. 2 w murach po- 
Franciszkańskich, a lokal ten ma 
przeznaczyć na rozszerzenie kuchni 
Nr. 1. 

Wszyscy bezrobotni, którzy do- 
tychczas korzystali z kuchni Nr. 2, 

-oraz uczniowie stołujący się w 
jadłodajni hygienicznej będą skie- 
rowani do nowootworzonej kuchni 
związku zaw. pracown. biurowych 
i handlowych. Opłata za obiady 
będzie wynosiła: dla młodzieży 
szkolnej — 50 gr., dla wszystkich 
innych—30 gr. (c) 

KRONIKA KRAJOWA. 

W sprawie Instytutu bada- 
nia kosztów handlowych. 

Wobec ukazania się w niektó- 
rych pismach wzmianki o powsta- 
niu przy głównym urzędzie sta- 
tystycznym Instytutu badania kosz- 
tów handlowych, główny urząd 
statystyczny komunikuje co nastę- 
puje: 

„Główny urząd statystyczny nie 
zamierzał i nie zamierza organizo- 
wać żadnej instytucji pod nazwą 
„lnstytut badania kosztów handlo- 
wych”, ani też innej instyłucji, zaj- 
mującej się badaniem kosztów han- 
dlowych. Natomiast główny urząd 
statystyczny opracował projekt or: 
ganizacji „Instytutu badania kon- 
junktury gospodarczej”, kłóry zacz- 
nie funkcjonować w razie zatwier- 
dzenia statutu przez Radę mini- 
strów. Projektowany Instytut ma 
na celu systematyczne naukowe 
badanie konjunktury gospodarczej 
w Polsce i zestawianie wyników 
badań konjunktury zagranicą. 

Publikacje Instytutu mają jedy- 
nie mieć charakter prac i opinii 
naukowych. 

Zapomogi dla bezrobotnych 
pracowników umysłowych. 

Min. Pracy i Op. Społ. wyasyg- 
nowało na zapomogi dla pracow- 
ników umysłowych, pozbawionych 
pracy, na miesiąc listopad 450 ty- 
sięcy złotych, tyleż, ile w paździer- 
niku. Z sumy tej Warszawa otrzy- 
ma zł. 85.800 (w październiku 
96.000 zł.), Łódź zaś 95.000 zł. 
(w ub. miesiącu 110.000 zł.). 

Towarzystwo popierania 
jedwabnictwa w Polsce. 
W lipcu r. b. zostało zawiąza- 

ne w Warszawie Towarzystwo Po- 
pierania Jedwabnictwa mające 
na celu wznowienie i rozwój prze- 
mysłu jedwabnickiego w Polsce, a 
więc przedewszystkiem rozpowsze- 
chnienie chodowli drzew morwo- 
wych i jedwabników. 

    

rej udział wzięli przedstawiciel Cen- 
trali Krajowej Spółdzielni Spożyw- 
ców Kolejarzy, prezes Zarządu O- 
kręgowego z Z. K.p. Stążowski za- 
wiadowca stacji Wilno p. Filimo- 
nowicz, oraz członkowie Rady ob- 
wodowej pp. Gorgol, Kołodowski, 
Uszak i Taszliński. 

Po dokonanem otwarciu człon- 
kowie Rady obwodowej wręczyli 
klucze od sklepu kierownikowi p. 
Apolinaremu Krogulcowi. Sklep jest 
obficie zaoopatrzony w artykuły 
pierwszej potrzeby dobrej jakości, 
przyczem towary są tańsze, aniżeli 
w handlu prywatnym. 

Dalszy rozwój spółdzielni jest 
zależny od zrozumienia mas kole- 
jarskich, że zaopatrzenie w towary 
z własnego sklepu jest obowiązkiem 
każdego pracownika, co da możność 
uniknięcia narażania się na wyzysk 
prywatnych spekulantów i paskarzy. 

Nowo otworzonej placówce ży- 
czymy pomyślnego rozwoju. 

S—ki. 

Przeprowadzone wciągu lat pa- 
ru doświadczenie przez Stację Do- 
świadcżalną w Milanówku (H. Z.S. 
Witaczek) wykazały, że warunki 
klimatyczne w kraju naszym naj- 
zupełniej sprzyjają tak wzrostowi 
drzew morwowych jak hodowli 
jedwabników, a metoda badania 
wynaleziona przez Pasteur'a gwa- 
rantuje w zupełności pomyślność 
tejże hodowli. Zarówno rolnicy jak 
i posiadacze gruntów podmiejskich 
powinni zainteresować się bliżej 
tą sprawą ze względów na korzyść 
osobistą jak i państwową. 

Olbrzymie sumy wywożone za 
wyroby jedwabne zagranicę .mo- 
głyby pozostać w kraju, jako bo- 
gactwo jego obywateli a skarb 
państwa osiągnąłby poważne stąd 
korzyści. 

Jedwabnictwo ma wielką przy- 
szłość w naszym kraju rolniczym, 
jako dodatkowe zajęcie sezonowe 
przy rolnictwie i jako przemysł 
fabryczny, który można stworzyć 
mając w kraju odpowiednią ilość 
surowca, 

Towarzystwo zwraca się do 
społeczeństwa, wzywając do ро- 
parcia jego celów i przyjęcia udzia- 
łu w akcji Towarzystwa przez za- 
pisywanie się na członków. 

Informacji udziela i przyjmuje 
zapisy Biuro Towarzystwa: ul. Ko- 
pernika 30 w siedzibie Centralnego 
Towarzystwa Rolniczego. 

Składka roczna wynosi zł. 5. 

Komisja opinjodawcza go- 
spodarcza. 

Pod przewodnictwem prezesa 
pos. Andrzeja Wierzbickiego odby- 
ło się dnia 9 b. m. pierwsze po- 
siedzenie utrworzonej niedawno 
przez rząd komisji opinjodawczej 
przy komitecie ekonomicznym ra- 
dy ministrów. W obradach uczest- 
niczyli pp.: Marceli Barciński, Rog- 
ger Battaglia, Adam Chełmoński, 
Wacław Fajans, Tadeusz Epstein, 
Henryk Kaden, Stefan Laurysie- 
wicz, Antoni Lewelski, Antoni Ol- 
szewski, Edward Rose, Edmund 
Trepka i Maurycy Zeideman. 

Rozważano projekt rozporzą- 
dzenia w sprawie ankiety o kosz 
tach produkcji. 

Przebieg obrad uznano za po: 
ufny. 

Komisja będzie się zbierała co 
dwa tygodnie, a w razie uzasadnio- 
nej potrzeby częściej. 

Do komisji zostali do kooptowani 
pp. Henryk Grohman, pos. Wiś- 
licki i pos. Wartalski. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Egzekucja dodatków. 

Ministerstwo Skarbu poleciło urzę 
dom skarbowym, aby przed rozpoczę- 
ciem egzekucji zaległych podatków za- 
wiadamiały zainteresowanych podatników 
na 14 dni przed zamierzoną egzekucją. 
<br 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
11 listopada r. b. 

1. Waluty 
Banknoty 

żądano płacono tranzak, 
Dolary St. Zjed. 9,0042 9.00 9.001/2 

Złoto 
Ruble złote” 4,821/2 4,80 — 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
11-XI b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,99 9,01 8,97 

Il. Dewizy 
Londyn 43,09 4380 43,58 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 29,00 29,07 28,93 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 174,43 173,57 
Rzym IT TV 31,87 31,68 

КО КЕ К 

Ūsma rocznica odzyskania Niepodleglości 
i powrotu Marszałka Piłsudskiego z Magdeburga. 

Uroczystości w Warszawie. 

WARSZAWA. (Pat).  Wczo- 
raj jako w VIII rocznicę odzyska- 
nia niepodległości już od wczesne- 
go ranka w stolicy zapanował oży- 
wiony ruch. Mimo deszczu na uli- 
ce wyległy tłumy. 

Nastrój świąteczny. Przy grobie 
Nieznanego Żołnierza, warta ho- 
norowa, znicze zapalone. 

Na placu Saskim i na ulicach 
przyległych w miejscach wyznaczo- 
nych tłumy z trudem powstrzymy- 
wane przez kordony policji i woj- 
ska. 

O godz. 10 w katedrze św. Ja- 
na odprawił solenną mszę świętą 
ks. kardynał Kakowski. 

Obecni byli przedstawiciele sej- 
mu i senatu, rząd z ministrem 
Bartlem na czele, wyżsi urzędnicy 
państwowi, korpus dyplomatyczny 
it. p. P. Prezydent Rzeczypospo- 
litej w Katedrze nie był obecny. 
Wysłuchał on wraz z najbliższą ro- 
dziną oraz Marszałkiem Piłsud- 
skim specjalnej mszy świętej od- 
prawionej o godz. 10 min. 50 ra- 
no w kaplicy na Zamku przez ks. 
biskupa Galla w asystencji ks. pra- 
łata Tokarzewskiego. Na mszy był 
obecny p. minister Bartel wraz ze 
wszystkimi członkami rządu. 

Po nabożeństwie o godz. 11 m. 
25 na plac Saski przybywają przed- 
stawiciele rządu z ministrem Bart- 
lem na czele, wielu posłów i sena- 
torów oraz generalicja, korpus dy- 
plomatyczny, attache wojskowi i 
misje wojskowe w komplecie. 

Punktualnie o godz. 11-ej min. 
30 trębacze wojskowi odegrali po- 
budkę na baczność. Wojsko pre- 
zentuje broń, orkiestry grają hymn 
narodowy. 

Od ulicy Wierzbowej ukazuje 
się Marszałek Piłsudski w otocze- 
niu generalicji i adjutantów. Wszys- 
cy pieszo. Marszałek przechodzi do 

lewego skrzydła gmachu Sztabu 
Generalnego i po chwili ukazuje 
się konno, dosiadając swej kasz- 
tanki, na której prowadził w bój 
Legjony. 

Odebrawszy raport od dowódcy 
rewji gen. Konarzewskiego, Mar- 
szałek zajmuje miejsce przed pom- 
nikiem ks. Józefa Poniatowskiego. 

Na rozkaz gen. Konarzewskie- 
go rozpoczyna się defilada. 

Przed defiladą wypuszczono go- 
łębie pocztowe w ilości tysiąca, 
które wyfrunęły z klatek i po pa- 
ru okrążeniach na placu Saskim 
odleciały do swoich garnizonów, 
rozsianych po całym terenie Rze- 
czypospolitej. 

Z kolei defilowały przed Mar- 
szałkiem przy dźwiękach orkiestr 
oddziały piechoty, kawalerji, arty- 
lerji, pułk samochodów pancernych, 
oddziały wojsk technicznych i t. d. 

Swietna postawa wojska wzbu- 
dza co chwila uznania, które raz 
po raz zmieniają się w entuzja- 
styczne okrzyki i oklaski. 

O godz. 12 min. 40 defilada się 
kończy. Marszałek zsiada z kasz- 
tanki i w tym momencie kordon 
wojska i policji pod naporem tłu- 
mów pęka. 

Po chwili około pomnika zbie- 
rają tłumy i wznoszą okrzyki na 
cześć Marszałka, który wsiada do 
samochodu i odjeżdża. 

Zrywa się burza oklasków 1 о- 
krzyków: „Niech żyje”. 

Okrzyki te towarzyszą oddala- 
jącemu się samochodowi. 

Za granicą. 

WIEDEŃ, (Pat). Z okazji 
8-ej rocznicy niepodległości pol- 
skiej odbyła się wczoraj z inicjaty- 
wy poselstwa polskiego msza świę- 
ta na której byli obecni pos. dr. 
Bader wraz z urzędnikami posel- 
stwa oraz kolonja polska. 

r —— > 

Rozstrzygnięcie konkurs na pomnik Wiekiewicza 
Wczoraj wieczorem zapadła de- 

cyzja jury w konkursie projektów 
pomnika Adama Mickiewicza w 
Wilnie. 

I nagrodę 10.000 zł. otrzymał 
projekt, opatrzony godłem „Topór”, 
którego autorem jest p. Stanisław 
Szukalski z Paryża. 

Il nagroda 8.000 zł. — projekt 
pod godłem „Filareta”. Autor p. Ra- 
fał Jachimowicz z Wilna. 

III nagroda 6.000 zł. — projekt 
pod godłem „Gustaw - Konrad". 
Autor p. Mieczysław Lubelski z 
Warszawy, 

„Zaszczytną wzmiankę* przy- 
znano pracy, opatrzonej godłem 
„Granit“. 

Zalecono zakupienie pracy pod 
godłem „Oda do młodości*. 

Wystawa będzie otwarta w nie- 
dzielę o godz. 1-ej w b. Ujeźdźalni 
na placu Orzeszkowej. 

Zarząd Komitetu budowy pom- 
nika Mickiewicza zastrzega sobie 
wyłączne prawo fotografowania 
prac nagrodzonych, jak również 
ogólnego widoku wystawy. 

Zdjęcia fotograficzne dokonane 
przez J. Bułhaka będzie można 
otrzymać u członka Zarządu, prze- 
wodniczącego sekcji prawnej redak- 
tora Czesława Jankowskiego, ulica 
Zygmuntowska Nr. 4, m. 3. 

z 

List do Redakcji 
w sprawie zatargu na Uni- 
wersytecie о prosektorja. 

Ku wielkiemu wstydowi zaog- 
niła się ostatnio sprawa dostarcza- 
nia zwłok żydowskich do prosekto- 
rjów uniwersytetów Wileńskiego i 
Warszawskiego. 

Wstydem to jest dlatego, gdyż 
w kulturalnych krajach nie powin- 
na tego rodzaju sprawa być poru- - 
Szana i w żadnym razie stać się 
walką na tle narodowościowym. 

Medycyna jest humanitarną, nie 
tylko jako nauka, lecz także w prak- 
tycznem jej zastosowaniu. Wszyst- 
kie zdobycze medycyny służą dla 
dobra całej ludzkości. Wszystko co 
prowadzi do udoskonalenia tej dzie- 
dziny, wszystko co przyczynia się 
do odkrycia nowych dróg i nowych 
metod leczenia musi być przywita- 
ne i uznane przez wszystkie war- 
stwy społeczeństwa. 

Jedną z metod niezbędnych do 
studjowania medycyny i jej dosko- 
nalenia jest praca nad zwłokami. 
Nie byłoby tej możliwości, nie o- 
siągnęłaby medycyna tego poziomu, 
jaki obecnie zajmuje, a pozostałaby 
na tym szczeblu, jaki zajmowała 
tysiąc lat temu. 

adnych skrupułów 'ani naro- 
dowościowych ani wyznaniowych 
być w tym wypadku nie może. 

Uzyskać tę niezbędną ilość 
zwłok, jako msterjał do celów na- 
ukowych i pedagogiczno-medycz- 
nych, jest obowiązkiem tak uni- 
wersytetów, tak rządu, jak i całej 
ludzkości. Dlatego jest powszech- 
nie przyjęte prawo, że zwłoki bez- 
domne przechodzą do prosektor- 
torjum. Żadnej zniewagi dla nie- 
boszczyka tutaj niema. Trup to na- 
czynie bez treści, ciało bez ducha. 

Jeśli to prawo nie rozciąga się 
na inne zwłoki, to tylko przez 
wzgląd na uczucia boleści żyjących, 
którzy tracą najbliższego sobie 
człowieka. 

  

Zresztą byłoby to zbytecznem, 
gdyż tyle zwłok ilu ludzi umiera, 
nie potrzebują prosektorja. Doko- 
nywanie sekcji, preparowanie trupa 
nie jest zniewagą. Dokonywanie 
sekcji zwłok wielkich ludzi doko- 
nuje się również dziś. 

Dokonywanie sekcji zwłok tych 
ludzi, którzy umarli w szpitalach i 
klinikach przynosi nauce i ludzko- 
ści największe korzyści, 

Wyłącznie dzięki temu nauczyła 
się medycyna poznawać choroby i 
takowe leczyć. 

Dla żyjącego człowieka, jeśli 
sobie uświadamia, że może przy- 
nieść ludzkości po śmierci pożytek, 
powinno to być wynagrodzeniem. 

Takie jest już prawo natury, 
my użyźniamy naszemi ciałami zie- 
mię i po nas i na nas wyrasta 
nowe życie. Natura jest nieskof- 
czoną i życie jest nieprzerwanem. 

Na ścianach starych prosekto- 
rjów pisano po łacinie: Hic locus 
est, ubi mors gaudet sucurere vitae 
(Tu jest miejsce, gdzie śmierć po- 
maga z uciechą życiu). Ta głęboka 
myśl powinna opanować umysły 
tych wszystkich, którzy stoją na 
czele uniwersytetów, tych świątyń 
wiedzy. Tem  przedświadczeniem 
powinna również być przejęta mło- 
dzież, która przestępuje próg tej 
świątyni. 

Wiedza wogóle a medycyna jej: 
gałąź nie jest nacjonalną a nacjo- 
nalistyczną tem mniej. 

Niemcy, Polacy, Żydzi i t. d, 
nie studjują medycyny by leczyć 
tylko samych Niemców, Polaków 
czy Żydów. Odkryciami Niemca— 
Kocha, Polki—Curie-Składowskiej 
i żyda—Erlicha posługują się wszyst- 
kie narodowości, one należą do 
ludzkości. 

Nie może być różnicy między 
studentami Uniwersytetów w jed- 
nym i tym samym kraju, tem 
mniej między trupami w prosektor- 
jum. Czyja zła ręka rzuciła iskrę 
niezgody właśnie tam, gdzie niskie 
uczucia zdaje się powinny ustąpić 
przed wielką ideją pojednania życia 
ze śmiercią! 

Niestety, iskra rzucona i może 
być rozdmuchana w płomień nie- 
nawiści, który nikomu nie przynosi 
zaszczytu. 

Jest więc obowiązkiem  uczci- 
wej prasy, obowiązkiem ludzi nau- 
ki, przedstawicieli społeczeństwa 
raz na zawsze zakończyć haniebną 
agitację. 

Nie przez wiece, nie przez pod- 
niecanie młodych umysłów i nie 
przez średniowieczne wtrącanie się 
religjj w dziedzinę nauki, może 
być zażegnaną sprawa zwłok dla 
prosektorjum. 

Jest ustawa, że zwłoki bezdom- 
nych czy to chrześcijańskie, czy to 
żydowskie należą do prosektorjium— 
to musi być i będzie przeprowa- 
dzone. Żadne religijne stowarzy- 
szenia nie mają tutaj władzy. 

Prosektorjium musi zostać ot- 
warte i żadne pertraktacje ze stu- 
dentami nie mogą być tolerowane. 
Stanowcze postanowienie w tym 
kierunku ze strony Senatu Uniwer- 
Ssyteckiego i profesorów z pewno- 
ścią uspokoiłoby umysły i miałoby 
posłuch. Niestety, władze uniwer- 
syteckie nie uważają tego za ko- 
nieczne i dozwalają sprawie wejść 
na niebezpieczne tory. One zezwo- 
Му na zwołanie wiecu polskiej 
młodzieży akademickiej w murach 
Uniwersytetu, w sali Śniadeckich, 
w Sali, która nosi imię jednego z 
najszlachetniejszych polskich uczo: 
nych. 

Za pozwoleniem Rektora (odez- 
wy zaopatrzone pieczęcią „widzia- 
łem* Rektor) znajdują się na mu- 
rach uniwersytetu odezwy, wzywa- 
jące koleżanki i kolegów do zaję- 
cia stanowiska w tej sprawie. Jed- 
nym z podanych motywów zwoła- 
nia wiecu jest : „Żydzi zwołali na 
„Sali Kręgla* dn. 24 października 
wiec w sprawie trupów żydowskich, 
na którym rzucano oszczerstwa 
przeciwko Władzy akademickiej i 
młodzieży polskiej. Pozatem poseł 
na Sejm dr. Wygodzki w Nr. 236 
wydrukował w gazecie „Cajt* list 
otwarty do Rektora Zdziechow- 
skiego, który uwłacza Uniwersyte- 
towi i polskiej młodzieży akadem.*. 
Należy zaznaczyć, że wspom. wiec 
był zwołany wyłącznie w związku 
„Numerus elausus“ i nie porusza- 
no tam sprawy dostarczania zwlok 
do prosektorjum. 

Oto jaką niebezpieczną i šliską 
drogą idzie Wladza Uniwersytecka 
pozwalając oficjalnie na urządzenie 
podobnego wiecu. Z góry wiado- 
mo jakie rezolucje uchwali wiec, 
prowadzony przez garstkę młodzie- 
ży zaślepionej w swym antysemi- 
tyźmie i jaki odgłos znajdzie za- 
granicą. Póki jeszcze czas zwracam 
się do tutejszej Władzy Uniwersy- 
teckiej, aby nie dopuściła do po- 
dobnego wiecu, który wyrządzi U- 
niwersytetowi największą moralną 
szkodę. Niech Władza Uniwersy- 
tecka otworzy prosektorjum dla 
wszystkich studentów i swoim au- 
torytetem i stanowczością nie do- 
puści do ekscesów względem stu- 
tendów żydowskich. Wracam się 
do wszystkich kolegów - lekarzy 
szpitali żydowskich także na pro- 
wincji, żeby starali się zasilać pro- 
sektorjum wileńskie w zwłoki bez- 
domnych żydów. 

Interes wiedzy i żyjących ludzi 
przenosimy ponad metafizyczne 
obumarłe i suche przepisy. Sobota 
dla ludzi, a nie ludzie dia soboty. 

(© Dr. C. Szabad. 
Wilno, dn. 11.1X. 1926, 

+ * 
* 

Zamieszczają powyższy list Dr. 
Szabada, jako przedstawiciela spo- 
łeczeństwa żydowskiego z jego głę- 
bokiemi uwagami w tym doprawdy 
gorszącym zatargu, nie moglibyśmy 
się zgodzić z jego stanowiskiem co 
do odmawiania prawa akademikom 
omawiania tak żywo obchodzącego 
ich zagadnienia. 

Oczywiście, że wszelkie animozje 
uczuciowe czy narodowościowe 
winne by być tu usunięte. Zgodzi- 
my się z tem, źe sprawę przede- 
wszystkiem winne załatwić władze 

  

Kino „POLONJA* ul. Ad. Mickiewicza 1. 

brotes o nadużycia W marynarie 
WOJENNEJ. 

25-ty dzień rozpraw. 

Onegdajszy dzień rozpraw był 
najbardziej bodaj sensacyjnym mo- 
mentem całego procesu. Sprawiły 
to zeznania dwóch świadków: Ki- 
lińskiego i Modzelewskiego, b. u- 
rzędników P. K. O. 

Sw. Kiliński oświadczył wczo- 
raj, iż widział u swego kolegi Mo- 
dzelewskiego dwa odpisy dokumen - 
tów, dotyczących sprawy koman- 
dora Bartoszewicza, z których je- 
den zawierał szczególne instrukcje 
dla świadków Erbsteina, Marszał- 
ka, Basiackiego, Górskiego i Mo- 
dzelewskiego. Wsinstrukcjach, pisa- 
nych przez jednego z adwokatów, 
były wyraźne wskazówki, jak 
świadkowie ci mają zeznawać na 
obecnej rozprawie. 

Sw. Modzelewski potwierdził to 
zeznanie i stwerdził, iż dokumenty 
te otrzymał od pewnej osoby, któ- 
rej nazwiska nie może ujawnić. Z 
dokumentów tych zrobił odpisy i 
wobec stwierdzenia fałszywych ze- 
znań tych Świadków na obecnej 
rozprawie, uważa teraz za swój o- 
bowiązek przedłożyć te dokumenty 
sądowi wojskowemu. 

Świadek oświadczył pozatem, iż 
sam widział jak inż. Miklaszewski 
(wspólnik Marszałka i Erbsteina) 
wręczył tą instrukcję jednemu ze 
świadków. Nazwiska tego świadka 
Modzelewski jednak również ujaw- 
nić nie chce. 

Sąd postanowił udzielić św. Mo- 
dzelewskiemu 48 godzin dla wyja- 
wienia nazwiska osoby, od której 
otrzymał te dokumenty. 

Następnie Sąd zarządził kon- 
frontację świadków Erbsteina, Mar- 
Szałka,  Mikłaszewskiego i Bosia- 
ckiego. 

Świadkowie ci jednogłośnie 0- 
Świadczyli, iż o żadnych dokumen- 
tach, o których mówił św. Młożs 
dzielewski nie wiedzą. 

Ale już po chwili św. Marsza- 
zmienia swoje zeznanie i nagle o- 
świadcza, iż pewnego dnia przy- 
niósł mu posłaniec owe dokumen- 
ty bez żadnego listu, ujawniającego 
osobę wysyłającą i że przypuszcza, 
iż dokumenty te przysłać mu tylko 
mogła jego teściowa p. Czarniecka 
celem skompromitowania go, gdyż 
źle ze sobą żyli... 

P. Czarniecka zawezwana będzie 
w każdym razie na jeden z naj- 
bliższych dni celem złożenia ze- 
znania w tej sprawie. 

Na rozprawie wczorajszej pro- 
kurator zgłosił wniosek o  zawe- 
zwanie na rozprawę w charakterze 
świadków z Gdańska dyrektora 
banku Warszawsko - Gdańskiego 
Gawińskiego i szefa buchalterji te- 
go banku Truszczyńskiego celem 
ustalenia, że bank Warszawsko- 
Gdański wielokrotnie wypłacał Bar- 
toszewiczowi znaczne sumy tytu- 
łem prowizji. 

Największą sensację wzbudził 
jednak wniosek prokuratora, doma- 
gający się natychmiastowego are- 
sztowania na sali obrad Marszałka, 
Erbsteina i Bryla, był. dyrektora 
banku Warszawsko - Gdańskiego w 
Warszawie, za złożenie świadomie 
fałszywego zeznania i za prowadze- 
nie fałszywego bilansu. 

Sąd postanowił przechylić się 
do wniosku przedstawiciela urzędu 
prokuratorskiego i zarządził natych- 
miastowe zaaresztowanie Marszałka, 
Erbsteina i Bryla. 

Zaaresztowani przekazani zostali 
prokuratorowi przy Sądzie Okręg. 
warszawskim. 

z 

uniwersyteckie zgodnie z wymoga- 
mi potrzeb sprawnego funkcjono- 
wania nauki. Sądzimy też że zgoda 
społeczeństwa żydowskiego na do- 
starczanie potrzebnych objektów do 
prosektorjum powinnaby całą tę 
sprawę wyczerpać. (Red). 

  

  

Dziś! Dawno oczekiwany szlagier obecnego sezonu! Dziś! 

Łabędzi śpiew 

Rudolfa Valentino 
Najpiękniejszy amant świata w swej ostatniej przedśmiertnej kreacji 

.. „CZARNY ORZEŁ: $ 
dramat w 8 aktach 

Scenarjusz opracował Hans Krały posiłkując się fragmentami & 
z powieści Aleksandra PUSZKINA. 

W rolach: Katarzyna Wielka — Louise DRESER 
Masza Trojekurowa — Vilma BANKY. 

MOTTO: „Miłość kobiety czyni z mężczyzny anioła. 
Miłość mężczyzny czyni z kobiety męczenicę”. 

Specjalny układ muzyczny. Honorowe bilety w dzień premiery i dni świą- 
teczne nieważne. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
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W ósmą rocznicę odzyskania Niepodległości. 
W Wilnie. 

W dniu wczorajszym Wilno uro- 
czyście obchodziło ósmą rocznicę. 
wypędzenia niemców ze stolicy 
Polski przez peowiaków i ludność 
Warszawy. 

Już od godz. 8-ej zaczęły na- 
pływać oddziały wojskowe z orkie- 
strami, młodzież szkolna i delegacje 
ze sztandarami. Wojsko zajęło plac 
katedralny, młodzież szkolna i de- 
legacje główną nawę Bazyliki św. 
Kazimierza. 

O godz. 8 m. 45 odbył się ra- 
port oddziałów wojskowych, a o 
godz. 9-ej rozpoczęło się uroczyste 
nabożeństwo celebrowane przez ks. 
Biskupa Michalkiewicza. W prezbi- 
terjum zasiedli: wyższe duchowień- 
stwo z Ks. Bisk. Bandurskim, gen. 
Fara i Pożerski, wojewoda Racz- 
kiewicz, komisarz Rządu, Prezydent 
miasta, Dyr. Dep. Wyznań M.O.i 
W. R. Okulicz, pułk. Bobiatyński, 
insp. Praszałowicz, weterani 1863 r. 
ze sztandarem. Po skończonem na- 
bożeństwie wygłosił podniosłe ka- 
zanie Ks. Bisk. Bandurski, poczem 
odśpiewano „Boże coś Polskę". 

Do zebranych na placu przed 
Bazyliką żołnierzy przemówił insp. 
armji gen. Fara, wyjaśniając zna- 
czenie czynu 11 listopada w dzie- 
jach odzyskania niepodległości. 

Kończąc swe przemówienie gen. 
Faza wzniósł okrzyk na cześć Pre- 
zydenta Rzeczplitej Mościckiego i 
Marszałka Piłsudskiego, Po prze- 
mówieniu gen. Fary przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskow. udali 
się przed gmach Banku Polskiego 
przy ul. Mickiewicza, by przyjąć 
defiladę. 

Defiladę prowadził D-ca 1-ej 
Dyw. Legjonów pułk. Popowicz. 

.Mężnie i karnie defilowały oddzia- 
ły 1-ej Dywizji Legjonowej 3 pułk 
saperów, 1 p. a. p. Leg., 3 p. ar. 
5:23 :D- uł... 3/0. Ai K 

Z powagą i pewnością siebie 
przemaszerowały dwie kompanie 
policyjne i oddział konny. Za ni- 

_ mi idą szkoły średnie męskie i 
żeńskie z orkiestrą na czele. Nag- 

le w odległości 25—30 metr. od 
przyjmujących defiladę przedstawi- 
cieli władz, orkiestra przestaje grać 
i cały pochód wstrzymuje się. 

Następuje pewna konsternacja 
i zamieszanie. Wyjaśniają, że Ku- 
ratorjum podobno miało zabroniło 
młodzieży branie udziału w defi- 
ladzie. 

Po pewnym jednak czasie or- 
kiestra zaczyna znowu grać, po- 
chód rusza lecz już bez tej werwy 
co przedtem. 

Incydent ten wywołał liczne 
komentarze. Być może było to 
nieporozumienie, w każdym razie 
przykre. „Instrukcje szkołom i mło- 
dzieży jak mają się zachowywać na 
uroczystości i w pochodzie po- 
winne by być dawane zawczasu. 

W Krakowie. 

KRAKÓW, (Pat). Przedwczoraj, 
jako w wigilję święta niepodległości 
odbył się tutaj capstrzyk orkiestr 
wojskowych, które przemaszerowa- 
ły przez ulice miasta. Gmachy rzą- 
dowe i miejskie, oraz wiele domów 
prywatnych, było przybrane flagami 
o barwach narodowych. 

Wczoraj © godz. 9 rano odpra- 
wione zostało w Katedrze Wawel- 
skiej uroczyste nabożeństwo, na 
którem obecni byli przedstawiciele 
władz z wojewodą Darowskim na 
czele, generalicja, senat akademicki 
in corpore i t. d.- 

Orkiestra 20 p. p. ustawiona 
przed katedrą odegrała hym naro- 
dowy. 

Po odśpiewaniu w katedrze „Te 
Deum* i „Boże coś Polske* przy- 
byli na dziedziniec katedry wojewo- 
da Darowski i gen. Wróblewski, 
gdzie przyjęli defiladę kompanji 20 
p. p. i kompanii policji pieszej. 

Również w cerkwi grecko - ka- 
tolickiej św. Norberta, w kościele 
ewangelickim oraz w synagodze 
postępowej odpawiono uroczyste 
nabożestwa z udziałem przedstawi- 
cieli władz. 

  

RONIKA. 
Dziś: 5 B—ci M. 

Jutro: Stanisława Kostki W. 

Wschód słońca-—-g. 6 m. 44 
Zachód | g. 3 m. 22 

KOSCIELNA 
° — Akademja ku uczczeniu 

200-cia kanonizacji św. Stanisła- 
wa Kostki na Uniwersytecie Ste- 
fana Batorego zorganizowana sta- 
raniem Wileńskiego Archidiec. Ko- 
mitetu Obchodu Rocznicy odbędzie 

"się w Auli Kolumnowej w sobotę 
13 b. m: o godzinie 7 wieczorem. 
Wstęp wolny, Zaproszenia rozsyła- 

  

ne nie będą. 
URZĘDOWA 

— Komunikat. Niniejszem podaję 
do wiadomości, że godziny przyjęć w 
Komisarjacie Rządu na m. Wilno ustalo- 
ne zostały, jak następuje: Komisarz Rzą- 
du i Zastępca Komisarza Rządu przyj- 
mują od 10-ej do 12-ej, referenci zaś od 
10-ej do 13-ej (ppoł.). 

K. Wimbor. 
Komisarz Rządu. 

  

Przetarg. 
Wileński 

  

Urząd Wojewódzki (Okręgowa 
Dyrekcja Robót Publicznych) niniejszem о- 
głasza przetarg na dostawę materjałów i wy- 

MIEJSKA. 

— Plan przemeldowania na 
dzień 12.X1 r. b. Komisarjat I. 
Zawalna Nr. 41 czyli W. Stefańska 
2. W. Stefańska Nr. 4 i 6. W. Ste- 
fańska Nr. 8 i Kwiatowa 3 (posesje 
Rubina). W. Stefańska Nr. .10, 12, 
14, 16 i 18. * 

Komisarjat II. Bialostocka Nr. 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Witebska 
Nr. 4, 6, 8, 10 i 12. Szwajcarska 
NE 3.551, -9,-15-018, 15; 115.19. 
19-a, 19-b, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
i 33. Święciańska Nr. 1, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16 i 18. Witebska 
Nr. 8 czyli Podkowa 1. Podkowa 
Nr. 2, 4, 6, 8 i 10. 

Komisarjat III. Objazdowa Nr. 
2, 4, 6, 8. Zakretowa Nr. 3, 5, 5-a, 
Suwalska Nr. 1, 2, 3, 5, 7. Lubel- 
ska Nr. 5. Piastowa Nr. 5-a i 7. 

Komisarjat IV. Kalwaryjska od 
Nr. 72 do 82 włącznie. Ill Sło- 

Kino - Teatr 

Wileńska 32. | „Ulubienica 

  

  

KUR JE R_ WI 

mianka Nr. 2, 4 iĘ6. Finna prawa 
strona od Nr. 3-a do 7 włącznie. 
Zaułek Caryceński cały. 

Komisarjat V. Świerkowa od 
od Nr. 2 do 20 wł. Pokój pozosta- 
łe numery. Zgoda Nr. 42, 44 i 46. 
Zgoda od Nr. 2 do 40. Bukowa 
Nr. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-a, 
18-b, 20, 22, 24 i 26. 

Komisarjat VI. Bystrzycka ad 
Nr. 35 włącznie. Rowy Sapieżyń- 
skie całe. (S). 

Z KARTY ZAŁOBNEJ. 
— Ś. p. Stanisław Łukasze- 

wicz. W dniu wczorajszym, około 
godz. 5 po południu, znajdujący się 
na sali goście cukierni B. Sztralla 
przy ul. Mickiewicza (róg Tatar- 
skiej) zostali zaalarmówani odglo- 
sem strzału na t.zw. „górce”. Gdy 
zaszli na miejsce strzału oczom ich 
ukazał się przerażający widok. 

Oto w kałuży krwi leżał pra- 
cownik firmy Stanisław Łukasze- 
wicz, który już od kilku dni zdra- 
dzał silne zdenerwowanie. Nie zwra- 
cano na to początkowo uwagi. Do- 
piero tragiczna rzeczywistość nasu- 
nęła te wspomnienia. 

Kula rewolweru przebiła czaszkę 
i utkwiła w mózgu, powodując pra- 
wie natychmiastową Śmierć. 

Jako tło tragicznego samobój- 
stwa podają nieporozumienia ro- 
dzinne, skutkiem których š. p. Łu- 
kaszewicz w ostatnich czasach po- 
padał w stan silnego zdenerwo- 
wania. 

p. Łukaszewicz pozostawił 
po sobie szczery żal swych kołe- 
gów i przyjaciół. Jest to jeden z 
tych, którzy w r. 1915, wyruszyli 
w pole walcząc w szeregach „Że- 
laznej Il Brygady Legjonów*. W 
roku 1918—przeszedł pod Rarańczą 
na Ukrainę—i brał udział w sław- 
nej bitwie pod Kaniowem — jako 
sierżant. Następnie dzieli los wielu 
żołnierzy — kamionczyków, siedząc 
w obozie dla internowanych. W 
roku 1918—po zwolnieniu — wstę- 
puje do wojska, gdzie w żandar- 
merji polowej służy w charakterze 
st. wachmistrza aż do r. 1922. 

Nie mając środków do życia 
przyjmuje pracę kelnera w cukierni 
K. Sztralla, gdzie grzecznością peł- 
ną godności zdołał sobie zjednać 
zaufanie wśród kolegów i stałych 
gości cukierni. 

W zmarłym traci Związek Kel- 
nerów jednego z najlepszych swych 
współpracowników, a Stowarzysze- 
nie Rezerwistów i b. wojskowych 
jednego z najtęższych swych człon- 
ków. 

Tragicznie zmarły St. Łukasze- 
wicz aż do ostatniej chwili utizy- 
mywał serdeczny kontakt ze swymi 
dawnymi towarzyszami broni. 

W uroczystościach pogrzeho- 
wych wezmą udział członkowie 
Związku Legjonistów, oraz Stowa- 
rzyszenia Rezerwistów i byłych 
wojskowych, których zmarły był 
czynnym członkiem. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Pan Wojewoda Raczkie- 
wicz na wystawie fantów. W dniu 
wczorajszym Odwiedził wystawę 
fantów Loterji Akademickiej w 10- 
kalu Braci Jabłkowskich p. Woje- 
dą Raczkiewicz w towarzystwie se- 
kretarza osobistego p. Staniewicza, 
Na wstępie p. Wojewoda dając 
przykład ofiarności nabył 50 bile- 

"tów. Z tych 10 było wygranych. P. 

M 
reżyserski. 

  

konanie robót remontu i uruchomienia urzą- 
dzeń wentylacji dopływowej i wyciągowej, 

-' związanych z centralnem ogrzewaniem wod- 
nem w 2-ch pawilonach Więzienia Łukis- 
kiego w Wilnie. 

Oferty składać mogą jedynie fachowcy- 
instalatorzy, posiadający własny czynny war- 
Sztat i zorganizowany personel rzemieślniczy. 

Przetarg odbędzie się,w lokalu Okręgowej 
‚ Dyrekcji Robót Publicznych ul. Magdaleny 2, 

__ pokój Nr.91, w dniu 22.XI. r.b. o g. 12 w poł. 
_ Osoby, pragnące przyjąć udział w prze- 
targu, winny złożyć do godz. 11'/2 dnia 22. 

| XI. r. b. w kancelarji Oddziału Budowlanego 
O. D. R.P. pokój Nr. 92, oferty w zalako- 
wanych kopertach z załączeniem: a) koszto- 
rysu. w którym winny być uwidocznione 
ceny jednostkowe i suma ogólna; b) kwitu 
z wniesienia do Kasy O. D. R. P. wadjum 
w wysokości 50/o od sumy ogólnej; c) de- 
klaracji, iż uznają dla siebie za miarodajne 
warunki wymienione w $ od 6 do 26 włącz- 
nie przepisow tymczasowych 0 oddawaniu 
państwowych dostaw i robót w zakresie dzia- 
łania Min. Rob. Publ. z d. 31 lipca 1921 r. 
“| Termin wykonania robėt —8 tygodni od 
daty otrzymania zamówienia. 

_. . Wojewoda zastrzega sobie prawo wyboru 
_ oferenta niezależnie od wysokości oferty. 

„_ Szkice urządzenia oglądać, oraz ślepe 
'_ kosztorysy i informacje o dostawie i robo- 
__ tach otrzymywać można w Oddziale Budo- 
-__wWlanym O. D. R. P. pokój Nr. 91 w godzi- 

nach od 12—1. 
` Wileński Urząd Wojewódzki. 

2143 Okr. Dyr. Rob. Publ. 

i 

  

   

   

RADI 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ 
Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 

  

  

Za gotówkę 
Folwarków, ośrodków 

młynów wodnych, domów. 
Na żądanie oceniamy fachowo podług cen obe- 
cnych i stanu hipotecznego nieruchomości. Zu- 

pełna gwarancja solicnego załatwienia, 
Wileńskie Biuro Komisowo - Handlowe 

Ad. Mickiewicza 21. Tel. 152. 

potrzebujemy 
zaraz 

2110-2     

. ь z 

Mieszkań 
większych i mniejszych 
oraz pojedyńczych pokoi 
poszukujemy dla solid- 

nych Klijentów 

Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

Ośrodek 
dobrego majątku blis- 
ko kolei. Dom miesz- 
kalny dobry, rzeka 
rybna, łąki, budynki, 
przemysł na miejscu. 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

2130-1 

NA RATY 
HURT! — DETAL! 

Najtańsze Źródło. 

   
   

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UI. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykw.antne—Mocne— 

iedrogo. 

Sprzedaż na raty. 
1015 

l al Potrzebni są kon 
Wal duktorzy do fir- 

my „Omnibus” z kaucją 
1.000 zł. Zgłosić się do 
dyrekcji firmy „Omnibus*, 
ul. Antokolska 45—4, od 
godz. 2—3. 2145-1 

LE NSKI 

Wojewoda m. innemi Ewygrał pa- 
telnię, kilka drobiazgów, dwie pary 
kołnierzyków Nr. 48 tudzież dwie 
tabliczki czekolady. Wzbudziło to 
ogólny humor. W rozmowie z ze- 
branymi p. Wojewoda wyraził u- 
bolewanie, z powodu niemożności 
uczestniczenia w swoim czasie na 
otwarciu wystawy. 

Po szczegółowym przejrzeniu 
eksponatów p. Wojewoda Raczkie- 
wicz opuścił lokal, życząc jaknaj- 
pomyślniejszych wyników akcji 
„Tygodnia“. 

— Czarna kawa w Palacu Re- 
prezentacyinym. Jak juž zawiada- 
mialiśmy kilką dni temu, Komitet 
„Tygodnia Akademika* szykuje 
jeszcze jedną atrakcję, która z po- 
wodu nadchodzącego adwentu, 
wzbudzi niewątpliwe zaciekawienie. 
Oto 14 b. m. szykuje się w Pała- 
cu Reprezentacyjnym „Czarna Ka- 
wa” z tańcami, poprzedzona dzia- 
łem koncertowym. Dla miłujących 
taniec, nie od rzeczy będzie wspom- 
nieć, źe na zabawie przygrywać bę- 
dą aż dwie orkiestry: dęta — woj- 
skowa i _ smyczkowa — cywilna 
(quarlet). Zaproszenia celem Zape- 
wnienia sobie wieczoru, zaleca się 
nabywać wcześniej u pp. gospo- 
dyń, albo w lokału Komitetu (D.- 
H. Jabikowskich). 

Z_POCZTY. 
— Niedokładne adresowanie 

przesyłek rejestrowanych  Zda- 
rzają się coraz częściej wypadki 
przyjmowania do przesłania pocztą 
przesyłek rejestrowanych z błędnie 
oznaczoną w adresie nazwą miejsca 
przeznaczenia, wskutek czego prze- 
syłki takie błądzą po różnych urzę- 
dach i w rezultacie wracają jako 
niedoręczone do miejsca nadania. 
Wobec czego Generalna Dyrekcja 
Poczt i Telegr. poleciła agencjom 
i urzędom pocztowym, aby przy 
przyjmowaniu przesyłek rejestro- 
wanych w obrocie krajowym spraw- 
dzały dokładnie na podstawie spisu 
urzędów i agencyj, czy podany 
przez nadawcę w adresie przesyłki 
urząd oddawczy istnieje i czy naz- 
wa urzędu oddawczego lub agencji 
odpowiada nazwie, ustalonej w 
brzmieniu urzędowem. | przy stwier- 
dzeniu jakichkolwiek  niedokład- 
ności wymagać należy od nadawcy 
uzupełnienia lub sprostowania ad- 
resu. (S) 

Z_ KOLEI. 
— Rocznica objęcia kolej- 

nictwa. Wzorem lat ubiegłych, w 
dniu 14.X1 b. r. o godz. 9,30 zo- 
stanie odprawione przez J. E. Ar- 
cybiskupa  Jałbrzykowskiego do- 
roczne uroczyste Nabożeństwo przy 
ołtarzu w wachlarzowej parowo- 
zowni Wilno, zorganizowane stara- 
niem pracowników parowozowni z 
okazji przypadającej rocznicy obję- 
cia kolejnictwa przez władze Pol- 
skie i zarazem wyświęcenia wspom- 
nianego ołtarza. 

Wszystkich pracowników  kole- 
jowych i ich rodziny uprasza o 
przybycie na wspomniane wyżej 
Nabożeństwo. Komitet. 

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś ukaże się po raz trzeci doskonała 
komedja M. bałuckiego „Klub kawale- 
rów* w wykonaniu wybitniejszych sił 
zespołu AE: Komedja ta wy- 
stawiona z okazji 25-lecia zgonu M. Ba- 
łuckiego, zyskała ogólne uznanie. 

| 5 i il Na scenie: Repertuar teatr. „Qui pro Quo" i „Perskie Oko“ ulubienica stolicy świetna 
Helios“ Lisaija d Niuta Bolska i piosenkarz satyryk Edward Czermański oraz 4 uroczych girls. 

Lil Na ekranie: ulub. publ. MIA MARA i niezrównany HARRY LIEDTKIE w najnowsz. erotyczn. filmie p. t. 
Wiednia* (Nad pięknym modrym Dunajem) w 12 akt. Niebywały przepychl Szalony rozmach 

Seansy od godz 3.30, ostatni seans o g. 10-ej. 

  

Sp. z 0. 

DRUKARNIA 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI RACHUNKOWE, 

KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 

CENY NISKIE,   
    je) 

Pod Wilnem tanio 

— Przedstawienie popołudniowe. 
W niedzielę nadchodzącą 14-go bm. wy- 
stawioną zostanie po cenach najniższych 
komedja R. Ruszkowskiego „Wesele 
Fonsia*. Początek o godz. 4-ej pp. 

— Występy L. Solskiego. Wielki 
artysta polski Ludwik Solski rozpoczy- 
na występy gościnne w Teatrze Polskim 
we wtorek najbliższy 16 bm. w komedji 
Moliera „Skąpiec". Bilety już są do na- 
bycia w k'sie Teatru. 

— Poranek w „Lutni*. W niedzie- 
lę dnia 14 bm. na poranku Wil. Tow. 
Filharmonicznego wystąpi znana śpie- 
waczka opery warszawskiej i oper za- 
granicznych p. Marja Budziszewska w 
bardzo urozmaiconym repertuarze. Po- 
czątek o godz. 12 m. 30 pp. 

— Wielki wieczór taneczny w Tea- 
trze „Reduta*. Jedna z najstynniej- 
szych dziś tancerek tak klasycznych, 
jak i charakterystycznych Margarita Fro- 
man, b. primabalerina nadwornych tea- 
trów rosyjskich, po sukcesach w Ame- 
ryce i Europie, przyjechała do Polski ze 
swoim zespołem i da dwa wieczory w 
Teatrze „Reduta* w dn. 13 i 14 bm. o 
godz. 8 m. 15 wiecz. Produkcje te mają 
wysoki poziom artystyczny, a kreacje 
taneczne Margarity Froman, jak po- 
twierdza cała prasa zagraniczna, mają 
niezwykły wyraz poetyczny i siłę dra- 
matycznej ekspresji. Widz, patrząc na te 
produkcje, ulega ich czarowi i bezkry- 
tycznie poddaje się zachwytowi. 

Orkiestra pod wytrawną batutą Zdzi- 
sława Górzyńskiego. 

Bilety do nabycia w biurze podróży 
„Orbis“, w dzień zaś przedstawień od 
godz. 3-ej w kasie Teatru „Reduta”. 

— Poezjo-Koncert. Z powodu po- 
wodzenia urządzanych Poezjo-wieczorów 
artystki dramatycznej Wandy Modzelew- 
skiej odbędzie się w niedzielę dnia 14-go 
listopada b. r. о godz. 6-ej wieczorem 
w Sali Tow. „Lutni* przy Teatrze Pol- 
skim ul. Mickiewicza 6 jeszcze jeden 
taki wieczór, na którym artystka wypo- 
wie wobec młodzieży szkolnej i doro- 
słych wesołe monologi oraz deklamacje 
nastrojowe i humorystyczne znanych 
autorów polskich. 
  

Rozmaitości. 
Dzieje słynnych talizmanów. 
Wiara w talizmany rodzi się razem 

z człowiekiem, który przywiązuje do 
nich dużą wagę. Naprzykład: 

Talizman dynastji Hohenzollernów 
to wielki srebrny sygnet, w który wpra- 
wiono krwawnik na polecenie Jana Bran- 
denburskiego. Przez wieki używali go 
Hohenzollernowie, wsuwając na palec 
w ważnych dla nich momentach. 

Wilhelm Il był głęboko przešwiad- 
czony o jego czarodziejskiej mocy. W 
czasie wielkiej wojny nie rozstawał się 
z nim ani na sekundę. 

W październikową noc r. 1918, kie- 
dy autem jechał do Holandji, miał rzec 
jednemu olicerowi ze świty, który się 
obawiał o życie cesarza: „że nie boi się 
niczego, dopóki ma na palcu sygnet e- 
lektora". 

I Romanowie mieli swój talizman: 
złoty pierścień z wielkim brylantem, w 
który miała być wtopiona drzazga z Krzy- 
ża św. Mikołaj Il przechowywał go wraz 
z klejnotami koronnymi i ubierał go na 
wszystkie parady. Kiedy w roku 1915, 
jadąc do Moskwy na naradę familijną, 
przypomniał sobie w drodze, że piejkś- 
cień został w Petersburgu, musiano po- 
ciąg na małej stacji zatrzymać i kurjer 
zaw przywiózł go dopiero w ośm 
godzin później carowi. Francuz, nauczy- 
ciel następcy tronu, jedyny, który po 
wymordowaniu carskiej rodziny został, 
wspomina w swoich pamiętnikach, że 
pierścień ten już w pierwszych miesią- 
cach panowania bolszewików znikł w ta- 
jemniczy sposób, a stratą jego car wró- 
żył sobie tragiczną śmierć. 

Talizman dworu hiszpańskiego, to 
wspaniały pierścień platynowy z cen- 
nym opalem, ongiś własność hrabiny 
Castilione, której wielkim adoratorem 
na dworze Napoleona Ill był królewicz 
Alfons. Gdy Alfons poślubił inną, rozża- 
lona hrabina posłała młodej królowej w 
odarunku ów pierścień, królowa po 
ch tygodniach zmarła. Nie przyniósł 

on też szczęścia Krystynie, ciotce króla, 
ani siostrze jego infantce Marji, a gdy 
król wziął Ów nieszczęsny pierścień do 
siebie, zachorował po trzech miesiącach 
i zmarł. Wdowa po nim Marja Krystyna, 
aby złamać czarodziejską moc, zawiesi- 
ła go w kościele na posągu Matki 
Boskiej. 

Lacki, Wielka 5.5.33; 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 

fe) szycia, gramofony, wielki 
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Nowy taniec „Black Bottom*. | 

W sferach londyńskiego „high life'u* 
charleston został zdystansowany przez 
nowy taniec zwany „Black Bottom”. An- 
glicy zauważyli, że murzyni przechodząc 
w bród podzwrotnikowe rzeki błotniste 
wyciągają rękami zanurzające się w grzą- 
skiem błocie nogi i w tej pochylonej po- 
zycji posuwają się powoli rytmicznie na- 
przód—oto źródło Black Bottomu'u. Po- 
dający te wiadomości Magazine nie nad- 
mienia, czy podłogi salonów, dla wydo- 
bycia większych efektów realistycznych, 
mają być pokrywane odpowiednią war- 
stwą błota... 

SPORT. 
Kieinadel|—Borotra. 

W półfinale gry panów o pu- 
har Gault'a spotkał się Kleinadel z 
„drugim tennisistą šwiata“, Boro- 
trą. Zapowiadało się na komple- 
tną porażkę polaka, tymczasem 
Kleinadel w pierwszym secie góro- 
wał spokojem i taktyką nad prze- 
ciwnikiem i wygrał pierwszego set'a 
6:3. W drugim secie z początku 
przeważa znów Kleinadel i prowa- 
dzi 3:1. Zanosi się na porażkę fe- 
nomalnego Baska. Ale tu nastąpiła 
chwiła przełomowa. Po Kleinadlu 
znać zmęczenie, a tymczasem Bo- 
rotra opanował się zupełnie i wy- 
grywa set'a 6:3. Trzeci, decydujący 
set wygrywa już pewnie Borotra 6:1. 
W drugim półfinale zwyciężca Cze- 
twertyńskiego Denys Laurent zwy- 
ciężył niespodziewanie mistrza Indyj 
Jacoba 6:3 2:6 6:2. 

Prasa paryska bardzo szeroko 
rozpisywała się o pierwszorzędnych 
sukcesach obu graczy polskich i 
podnosiła świetną technikę i spo- 
kój w grze u Kleinadla. : 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

    

  

Uprzejmie proszę o zamieszczenie 
na łamach poczytnego „Kurj. Wil.* po- 
niższego: 

W ub. tygodniu „Express Wileński” 
zamieścił alarmujący artykuł o tranzlo- 
kacie 100 rodzin pracowników W-łu Kon- 
troli Dochodów Dyrekcji Kolejowej P.K.P. 
z Wilna do Lublina, oraz o przeniesie- 
niu kilku dygnitarzy kolejowych w stan 
spoczynku. 

a SA rodzin r okresie 
wyjątkowej nę. na miejscu, jak gro- 
mem raziło pracowników W-łu K-li Do- 
chodów, ponieważ ci, którzy odczuli 
ewakuacje i rewakuacje w latach wojny, 
dokładnie rozumieją  grożbę obecnej 
tranzlokaty w okresie ogólnego braku 
lokali mieszkalnych, jak również prze- 
ładowania zakładów naukowych. 

Pomimo wyraźnych objawów zde- 
nerwowania pracowników, władze Dy- 
rekcyjne dotychczas nie raczyły wyjaś- 
nić istotnego stanu rzeczy, jak również 
Związek Urzędników Kolejowych w roli 
niemego „šwiadka pozos! na uboczu i. 
prawdopodobnie czeka, aż inne związki 
poczynią odpowiednie zabiegi u Wiadz 
w Stolicy. 

Podobno przedstawicielowi P. Z. K. 
p. Prezes Staszewski miał oświadczyć, 
iż nic mu nie jest wiadomem o tak na- 
głych przenosinach i wszystkie te stra- 
chy narazie są zwykłą kaczką dzienni- 
karską, w co chcieliby wierzyć zagro- 
żeni urzędnicy. 

Dziękując z góry za umieszczenie 
kreślę się z poważaniem. 

` Nałęcz. 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe. Elektroterapja. 
Słońce górskie. Mickiewicza 14, 
róg Tatarskiej, od g. 9—2 i 5—7, 
2099 W. Z. P. 43. 

   
Czy zapisałeś się na członka 

EO 2BI 
YO > 4 

„PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 
WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE. 

IOTOTOTOTOTOTOJOJTOTOYOTOTO'o16 

Obiady domowe 
sprzedamy folwarczek za różne zakąski chłodne i 

wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 695-b 

pecjalny sklep naczyń 
, kuchennych „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, e- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 
nach. - a-1386 

Ujnieważnia się zgubio- 
ny dowód osobisty 

wydany przez starostwo 
Wileńsko-Trockie z roku 
1921 Nr. 430 na imię 
Wacława Gierłowskiego. 

2139 
    NI gastronomiczno-mleczny 

BJ" N. JEZIERSKI, 
ul. Wielka 47, obok 

hotelu „Palace“, 
Ryby, konserwy, czekola- 
dy krajowe i zagraniczne, 

  

derskie, masło świeże, 

2000 dolarów Ea cw © oraz sprzedaż kart do gry 

Dom Handl.-Komis. stępne. 2079-) Ceny konkurencyjne, | 

Zachęta” * zakład opty- — 
1 „dptyfoł czno-okulisty- i h-Rubin Najstar- 
Gdańska 6, tel. Gi czny, największy w Wi- 7», yk a DR 

    
2131-1 

Lokal składający się z 3 
MÓI pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
prywatne mieszkanie о- 
becnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5, m. 19. 2096-b 

WydawcaiiTow. Wydaw. „Pogoń” sp. z ogr. oda. 

  

'erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. — 1484-а 

pocie specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

PE - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr.9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

receptach 

Druk, „Pax”, xl. św. Ignacego 5, Tel. 8-93, 

    

leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. 12 okulary po 

sy Ckorych. 
1691-b 

ul. Dominikańska 17. 
b-1236 

Meble na dogodnych wa- 

CELEWICZ. 
runkach S. AN- 

15 (w podwórzu). 

  

Niemiecka 
1745 

sery szwajcarskie i holen- z 

Stale potrzebuje się! Me 
ble, obrazy, dywa- 

ny i różne antyki. Płaci- 
my najwyższe ceny! Do- 
minikańska 16. Sklep rze- 
czy okazyjnych.  2054-b 

Witold JUREWICZ 

my, Paweł Bure 
sklep i pracownia zega- 
rów, ul. Mickiewicza 4. 
Ceny przystępne. 2044-b 

  

  

dają się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja*. 1693-| 

  

L fryzjerski, Wi- 
leńska Nr, 10. Mani- 

cur; wypeł. pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 

odfryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni ASY 

  

Sprzedam niedrogo 
Żyrandol elektryczny i 
krzesło do pianina. Ul. 
Wileńska 16, tel. 397, 
sklep S$. Szawedanca. Ma- 
szyny do pisania, przyj- 
muję reparację i ku uję, 

Takla fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjeńa. __1685-b 

Ogłoszenia 
do w 

„Nurjera Wileńskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 

dogodnych 

warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej | 
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