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Wobec agresji rządu kowieńskiego. 
Rząd p. Voldemarasa przygoto» 

wuje nowy zamach stanu. 'Tym ra- 
zem jednak znaczenie jego wybiega 

za granice Republiki Kowieńskiej. 

Łamie konstytucję u siebie, upatrując 

w tem dobro własnego peństwa. Być 
może, że ma rację. Lecz jednocześnie 

projektowany zamach stanu łamie ze” 

sady na których oparto po traktacie 
Wersalskiem pokój Europy, to jest 

zasadę wzajemnej nienaruszalności gra- 

nic, i w sposób jaknajbardziej uro- 
czysty proklamuje przyłączenia na 

szego terytorjum państwowego do 

terytorium Republiki Kowieńskiej. 
Projektowane referendum ma wsta- 

wić do konstytucji litewskiej dodate 

kowy artykuł 4a, postanawiający, że 

stolicą republiki litewskiej jest Wilno. 
Tak blisko zainteresowane temi 

sprawami Wilno z niepokojem naj- 
żywszym oczekuje od rządu polskiego 
enuncjacji, wypowiedzenia się, zajęcia 

stanowiska w tej sprawie, oczekuje 

poweżnej odpowiedzi na tę prowoke- 

cję, której nie można pominąć mil- 

czeniem. 
Daleko mniejsze incydenty wywo* 

ływały akcję polityczną. Kiedy p. Ra- 

kowski umieścił swe nazwisko pod 
odezwą Go żołnierzy krajów burżua- 

zyjnych, to było to zaledwie podpisa- 

miem banalnych @а frazeologji sc= 
wieckiej komuuałów. Lecz jednakże 
rząd francuski czuł się tym dotknię- 

ty i wszczął akcję zdążającą do ode 

wołania Rakowskiego. 
Pamiętne wystąpienie min. Zales- 

Śląska 
było wywołane zaledwie głosami pra: 

sy, których znaczenie jest o tyle 
mniejsze od deklaracji rządowych. 
Prasa kowieńska stałe pisuje o zabra: 
niu nam Wilna, jako o celu polityki 
kowieńskiej, i być może było dobrze, 
že nasi miaistrowie nie wdawali się z 
nią w polemikę. 

Ale obecna prowokacja rządu ko- 

wieńskiego nosi inny charakter, Poli- 

tykę kowieńską musimy traktować 
jako całość, nie możemy jej dzielić na 

okresy przed i pozamachowe: Pamię- ` 

tamy więc, że uprzednie rządy ko- 

wieńskłe z pogardą odrzucały wszel» 
kie próby wskrzeszenia dawnego W. 
ks. Litewskiego. Dzisiejszy rząd pro- 
kłamuje prawną. aneksję Wilna, па 
mocy praw historycznych Litwy, myl: 

nie się uwążając za jedynego i wy 
łącznego spadkobiercę tych praw. 
Chce ustalić tę aneksję w sposób 

specjalnie uroczysty, chce, aby każdy 
obywatel republiki kowieńskiej wyra* 
ził swą zgedę na uznanie tego rosz- 

czenia za prawo republiki, za program 
polityczny republiki. 

Możemy mniej lub więcej wierzyć 

w szczerość wszęcheuropejskiego pa- 

cyfizmu. Lecz nałeży się zgodzić, że 
prowokacja kowieńska bije we wszyst. 

kie zasady, które od traktatu Wersal- 

p< mijając wszelkie formy i całą pro- 
cedurę Ligi Narodów, przechodząc 
do porządku dziennego nad jej za- 

sadą główną: utrzymania pokoju, pro: 

klamują otwarcie, cyniczne proweku: 

jąso swe plany zzaborcze wcbec są: 

siedniego państwa. 
Nie my lu w Słowie będziemy się 

odwoływali do wspaniałemyślności i 
szlachetności Ligi Narodów. Lecz my 
w Wilnie mówić musimy o samo- 

obronie, e bronieniu siebie i swego 

miasta. Bo rząd kowieński tylko po- 
dejmuje prawa historyczne (i to mówi 
6 nich od niedawna, bo rządy po- 

przedzające p. Voldemarasa na glu- 
piem kłamstwie o wigkazošci litew- 

skiej w Wilnie opierały swe roszcze- 

nia) naprawdę tych praw  hislorycz- 
nych nie rozumie, nie rozumie co 

ztiaczy ideologja budowy państwa na 
podstawie ideologji historycznej. Mar- 
tyrolegja szkolnictwa polskiego, głos 
więzionych nauczycieli polskich jest 

tego wymownym dowodem, Rząd ko- 
wieński jednocześnie proklamował: 

włączenie Wilna i ujawnił swój pro- 

gram jak będzie rządził tym Wi'nem, 
tak polskiem, tak do mowy polskiej 
przywiązanem. W głosie męczonych 
nauczycieli w Worniach mamy od- 
„blask tego programu. 

Sprawę tę wyjaśnić należy. Mamy 
tu w Wileńszczyźnie tytuły domaga» 
nia się od rządu polskiego, aby na- 
szej wileńskiej przyszłości nikt nie 
kwestjonował w ten sposób, Tytuła- 
mi temi są dzieje dywizyj litewsko- 

białoruskich, heroiczna postawa pol- 
skiego Wilna za okupacji niernieckiej, 

bolszewickiej, kowieńskiej. To są na- 
sze tyluły, te świeże, świadomość o 

których najžywiej nosimy w sercu. 
ł dlatego mamy prawo, mamy obo” 

wiązsk żądać od rządu polskiego, aby 

do uchwały zaborczego pzństewka 
włączającego Wilno do swego tery- 

torjum nie dopuścił, M. 
ENZESTTWKSKEZ НОСОЫЛЕХНИЫТ  OESPOREGRCOKOZKZCIU 

O komentarze. 
Wobec tego, że komentarze prasy do 

wystąpień prof. Zdziechowskiego w sprawie 
gen. Zagórskiego nabierają charakteru zbyt 
jednostronnego, prof. Zdziechowski zwrócił 
się do naszej redakcji o wydrukowanie pe- 
niższego ustępu, znajdującego się na str. 15 
116 nowej jego broszury poświęconej tej 
sprawie. 

„O narodzie naszym z przyrodzenia 
anarchicznym i niekarnym, mówią, że wtedy 
tylko swoją wartość wyjawić umie, gdy ma 
nad sobą człowieka silnego, z autorytetem. 
Zdarzają się chwile, gdy potrzeba ta staje 
się instynktem wszystkich, naród w poczucia 
grozy sytuacji postanawia stłumić w sobie 
przyrodzoną ułomność i szuka owego opa- 
trznościowego człowieka. Znajduje go nieraz, 
czy zdaje mu się. że go znalazł i w ręce 
jego składa całą władzę. Idą za nim wszyścy, 
bez różnicy przekonań czy.stronnictw, jedno* 
zgodnie. Tak było w roku 1830, gdy Chło- 
picki voce populi, wyniesiony został na sta- 
nowisko dyktatora. 

Dziś jedynym w Polsce człowiekiem z 
autorytetem jest marsz. Piłsudski, Należy on 
do tych rzadkich a szczęśliwych wybrańców 
losu, którzy za życia doczekali się legendy; 
twórcę legjonów uczucie powszechne uwień- 

  

Tautlninki a Krikszczionie. 

Kwestja zmiany konstytucji repu- 
bliki litewskiej, stała dziś tą płasz- 
czyzną wewnętrznej walki, która zmie- 
nia chwiłami ziemię Kowieńską w ja- 
kiś niesamowity wuikan. Ta wściekła 
poprostu walka, której poszczególne 
wybuchy z trudem powstrzymuje że- 
lazna pięść stanu wojennego, rozpo» 
częła się właściwie nie od zasadni- 
czego momentu zwiotu wewnętrzne» 
go ustroju republiki—od rozpędzenia 
sejmu, a od chwili przejścia, do opo- 
zycji chrześcijańskich demokratów, 
Blok chrześcijańskich demokratów i 
Związku Rolników stanowił na Litwie 
najpotężniejszą partję, która przez 
długie lata rządziła państwem. Tenże 
blok dokonał faktycznie przewrtu 
dn. 17 grudnia, a nię jak to powsze- 
chnie się mówi — ludzie zbliżeni do 
obecnego rządu i armji, jakkolwiek 
ci ostatni tego przewrotu byli inicja- 
torami i jego sztandarami, Wszelako 
przypomnieć należy, że rządy ро- 
przednie  „krikszczionów* zmieniły 
Litwę w państwo policyjne, policyj- 
nemi teź metodami kierowane, Wy- 
dział policji politycznej był wsk 
władny, a obsadzony wyłącznie przez 
stronm ków rządu. Za czasów krótko» 
trwałych rządów lewicowych, nie zdą- 
żono jeszcze wyrugować niemiłych 
urzędników i za jednym zamachem 
zmienić cały skomplikowany aparat, 
To było główną przyczyną zwycię« 
stwa w dn. 17 grudnia, W dniu tym 
faktycznie zwyciężyła potęga politycz- 
na chrześcijańskich-demokratów! Ona 
ten zamach zorganizowała tęchnicze 
nie, ona przysłoniła w mroku tajemni. 
cy do chwili wybuchu. 

Dopiero wtedy, gdy się on udał 
do władzy przyszedł nowy czynnik, 
jawny, — armja. A wraz z nią ludzie 
© silniejszej ideologii i wartości mio- 
ralnej tiż skompremitowani do reszty 
„Krikszczionie *. Zasadniczo tautininki i 
krikszczonie rie różnią się zbytnio 
w Swych programach politycznych, 
są nawet do siebiz bardzy  zbiiżeni, 
ale to właśnie stało się powodem 
konkurencji wewnętrznej, która dosz- 
ła wkrótce do otwartej walki. Począt- 
kowo się zdawało, że te dwa stron- 
ničiwa potrafią pracować zgodnie. 
Tak też było. 

Cóż się stało powodem rozłamu? 
Ażtby soebie. prawdziwe przyczyny 
tego uprzytomnić, należy wglądnąć w 
tę korupcję wewnętrzną parlamentar- 
nych stronnictw litewskich, której ka- 
тепа byla parija „chrześciańska*, W 
dążeniu do dyktatury partyjnej, krik= 
szczionie rozwinęli w przeciągu całych 
lat taką demagogję partyjną w połą- 
czeniu z interesem prywatnym  sttek 
sdziałaczy”, że w chwili dojścia do 

władzy tautininków, dla tych działaczy 
zabrakło poprostu miejsc, stanowisk 
intratnych, wogóle interesu w uczę: 
stniczeniu w tej koalicji. Natomiast 
tautininki, ażeby porwać Litwę za so- 
bą wysunęli hasła idealne, hasła wal- 
ki z demagogją partyjną, komuniz- 
mem, korupcją wewnętrzną Jako naj- 
słabsze stronnictwo w sejmie, nato- 
miast grupujące szereg ludzi wybit- 
nych — wysunęli eni jednostki. W 
ten sposób dyktatura partji starła się 
w walce z dyktaturą jednostek. Zwy- 
ciężyła ta strena, po której była... siła, 
armja, Chrześcijańscy Demokraci wy- 
cofali się z rządu i przeszli do opo- 
zycji, peczątkowo biernei, słabej, któ- 
ra wszelako w przeciągu kilku mie: 
sięcy zmieniła sią w dzisiejszą otwar- 
tą walkę. Jest fo walka, którą należy 
uważać za wojnę w imię interesów 
prywatnych. 

Dziś opozycja względem rządu 
prezydenta Smetony i Wołdemarasa, 
zjednoczyła wszystkie obozy: prawicę 
i lewicę. Jednak walka chrześcjań: 
skich demokratów różni się taktycz- 
nie bardzo od posunięć lewicy. Brak 
jej tych haseł sztandarowych, katolic- 
ko narodowych degmatów, gdyż wy- 
rwane jej zostały przez tautininków. 
\угуапо im broń z ręki. Dziś krike 
szczionie są jako ten lew potężny 
pozba»iony kłów i pazurów. 

Po co Woldemaras pojechał do 
Rzymu? Pejechał, ażeby zawrzeć kon- 
kordat z. Watykanem, Był to najwięk- 
szy i ostatni cios wymierzony obozo: 
wi chrześcjańskiemu. Co ma na swo- 
ję obrenę «Rytas»?—Tyle tylko, że w 
długich artykułach wywodzi, że dobre 
stosunki Litwy ze Stelicą Apostelską 
należy zawdzięczać im, krikszczionom 
że to ich pomysł ukradł Woldemarasi 
i td. w tym sensie. Cóż jednak zna- 
czą te tłumaczenia wobec nagiego 
faktu katelickości premjera Woldema- 
rasa, tego potężnego atutu, który nie- 
nawiść do niego w obozie «chrze- 
ścjańskim» rozpala do białości. 

"Hasła marodowe, wobec narodo- 
wości obecnego rządu nie mogą mieć 
żadnego znaczenia, Wobec tego ci, 
nie tyle twórcy, ile wykonawcy prze- 
wratu grudniowego łamiącego kon- 
stytucję, jej właśnie obronę obrali 
sobie za redutę. Wygląda to trochę 
paradoksalnie i niepoważnie, wszakże 
dziś jeszcze chrześcjańscy demokraci 
stanowią taką siłę, z którą sfery rzą- 
dowe liczyć się muszą, 

Ludowcy i socjai-demokraci. 

Zupełnie inną taktyką posługuje 
się łewica litewska, stanowiąca nie- 
fortunny rząd obalony w roku ze- 
szłym, zgrupowane w kombinacje 
laud ninki—socjai-demokraci. Prowa- 

A AIR EEREEZĘESZE WZORY EZ ROCZEK ARE TATR AYO ATEROTEEZYCEAREA 

List więzionych nauczycieli polskich z Litwy 
Katownia rządu kowieńskiego. 

Do Wilna nadeszło w niedzielę psmo internowanych w 
Worniach przez rząd litewski nauczycieli polskich treści nastę- 
pującej: 

Zwracamy sę do Was o wskazanie całemu światu cywilizo- 
Lidze Narodów, a przedewszystkiem społeczeństwu 

polskemu na krzywdę, którą cerpimy. 
Oto za wypelnian.e naszego zawodowego obowązku nau 

czycelskiego, podyktowznego nam równ eż przez poczucie na- 
szej świadomości narodowej, jako Polaków, zostaliśmy przez 
władze itewsk'e wyzuci z wszelkich praw obywatełsk ch, pozba- 
wieni wolności osobistej i zamknięci w oboze koncentracyjnym 
w Worniach, tylko dla tego że więzenia litewskie są przepelnio- 

dzą oni walkę bardziej łatwą, wyraź- 
ną, że się tak wyrazimy, na wszystkich 
frontach, konsekwentną, O ile obro- 
na konstytucji głoszona przez krik- 
szczionów jest swojego rodzaju para- 
doksem, o tyle tu, w obozie sociali 
stycznym, zupełnie na miejscu. Usu- 
nięci od władzy, którą posiadali na 
mocy konstytucji, drogą nielegalną, 
nigdy właściwie nie uznali nowego 
porządku rzeczy i dlatego prowadzą 
akcję przeciwko obscnym władcom 
zarówno otwiarcie, jak za pošrednic- 
twęm tajnych konspiracyj, które dały 
swój wyraz w pierwiastkowych wal- 
kach, spisku Pałajusa, „komitetu 
Obrony Renubliki” i wreszcie w w;* 
padkach Taurogińskich. W sprawie 
podziemnej akcji socjalistów litew- 
skich dużo mówić nie możemy, bo 
jak każda konspiracja, okryta jest 
tajemnicą. 

Jednocześnie prowadzona akcja 
otwartą, zamierza wybitnie do polą- 
czenia się z obozem opozycji prawi- 
cowej, w słusznym zrozumieniu, że o 
ile referendum wypadnie przychylnie 
dla rządu, ludzie będący dziś u steru 
otoczeni zostaną aureolą „Woli Na- 
rodu”, a wtedy wytrącone im zosta- 
ną z ręki największe atuty — demo- 
kratyczne. Dlatego walka za wszelką 
cenę, nawet za cenę zgody z «ktik- 
szczonami» tak przez socjalistów 
znienawidzonemi. 

Narazie jednak, wobec wybitnie 
faszystowskich tendencji nowego rzą- 
du i samej zmiany konstytucji, która 
zdaniem ich uderza w podstawy zdo- 
byczy demokratycznych — socjaliści 
litewscy posiadają możność rezwi- 
nięcia szeroko swego sztandaru i kc- 
rzystania z demagogicznych haseł so- 
cjalistycznych. O tyłe w lepszym oni 
położeniu od chrześcijańskich demo 
kratow, 

Co przewiduje zmiana konsty- 
tucji? 

Referendum wyznaczone począt- 
kowo na dzień 12 lipca rb. uległo 
kilku odroczeniom, z powodu naj- 
różniejszych powodów przez rząd 
Woldemarasa podawanych. Ostatnio 
przeniesiono znów termin z 10 paz- 
dziernika na 10 listopada, Głosować 
Imają prawo wszyscy obywatele Lit- 
wy, którzy do dn. 31 grudnia rb. u: 
kończą lat 24. (Dotychczas upraw* 
nieni do głosowania do Szjmu bvli 
po ukończenin lat 21), 

Dotychczas nie ogłoszono jeszcze 
w prasie litewskiej dokładnego tekstu 
wszystkich zmian. Znane są tylko 
riektóre. Przedewszystkierm ogloszo- 
ne zostały paragrafy prowokecyjne w 
stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie Wilna. Paragrafy te są już 
powszechnie znane. Organ pólurzę- 
dowy «Lietuvis» pisał w tej sprawie 
co następuje: 

<Wobec tego, że stosunki polsko'litew- 
skie nie są jeszcze ustalone i zatarg O Wil- 
no wciąż jeszcze jest aktualny , przeto pro- 
jekt zmienionej konstytucji ma na celu ochro* 
nę terytorjum litewskiego przed wszelkiem 
nieoczekiwanem niebezpieczefńistwem, które 
może z łatwością stać się aktualne, zwłaszcza 
kiedy się wspomni o czasach projektu Hy" 
mansa i innych możliwościach. 

Drogą wciągnięcia do konstycji obszaru 
terytorjum państwa litewskiego i drogą wy- 
rśżźnego zaznaczenia, że stolicą Litwy jest 
Wilno, jak również, że zmniejszyć terytorjum 
państwa da się jedynie drogą odw łania się 
do woli narodu, podkreśli się w sposób jak 
najwyraźniejszy w oczach Świata, że naród 
litewski nigdy nie zrzeknie Wilna, Grodna, 
Lidy, Oszmiany i ziem, na których po dziś 

ruiny zamków 

  

Kontrataki i kontrpropozycje. 

A zatem przeciwko zmianie kon- 
stytucji, któraby ostatecznie władzę 
obecną ugruniowała, gruga chrześci- 
jańska wysuwa takie działo: W nr. z 
dn. 26 ub. m. «Rytas» ogłoszono: 

Deklaracja partyj katolickich katolickich 
grup PA: — Partji Związku Rolni- 
ków i Chrześcijańskich Demokratów w spra* 
wie referendum. 

Litewskie katolickie grupy polityczne 
chrześcijańscy demokaaci oraz Związek Rol- 
ników zapoznawszy się ze stanowiskiem rzą- 
du obecnego w Sprawie przeprowadzenia 
zmiany Konstytucji drogą referendum oraz 
po porozumieniu się w tej sprawie z wybi- 
tniejszymi działaczami ekonomiczno kultu- 
ralnych organizacyj katolickich nabrały prze- 
konania, że referendum w formie, w jakiej 
obecny rząd i rządząca partja tautininków, 
je przeprowadzić mają, jest: 1) nieprawna, 
ponieważ: a) Konstytucja państwa litewskie* 
go nie przewiduje zmian, względnie uzupeł- 
nień Konstytucji, któreby mogły być przepro- 
wadzone jedynie na drodze referendum DEZ 
uprzedniej uecyzji Sejmu; b) sposób prze” 
prowadzenia projekiu danego referendum 
przewiduje 0odnośne zmiany Koustytucji, 
podczas kiedy powinnyby one stanowić wła- 
śnie objekt referendum. 2) bezcelowe: GiSE 
a) zamierza się wtłoczyć w projekt zmiany 
Konstytucji szereg kwestyj, z których jedne 
mogą być rozstrzygane pozytywnie, inne 
zaś negatywnie; b) pragnie się drogą poje- 
dyficzego głosowania zmienić Konstytucję 
i obrać Prezydenta, a więc dokonać dwóch 
różnorodnych rzeczy przy pomocy jednego 
aktu 3) nie gwaranteja swobodnego i dają- 
dającego się objektywnie konstatować gło- 
sowania 4) nie jest usprawiedliwione konie- 
cznemi wymogami chwili bieżącej». 

W przeciwieństwie do tego grupa 
ta wysuwa własny projekt: 

<A) realizacja konstytucji, jaa podsta- 
wy programu i dziatainošci rządu, B) stwo- 
rzenie rządu na podstawach koalicyjnych, 
któryby się cieszył wyraźną większością 
społeczeństwa. C) rozpisanie wyborów do 
sejmu na podstawie Konstytucji i obowiązu- 
jących dotychczas ustaw w odpowiednim 
dla ludności czasie. D) przyznanie potrzeby 
udoskonaleni obowiązującej obecnie na Li- 
twie Konstytucji w 60 legalny i w od- 
niesieniu do tych punktów, co do których 
grupy koalicyjne się porozumieją idąc do 
nowych wyborów sejmowych pod hasłem 
zmany Konstytucji. E) Lojalne dążenie pań- 
stwowo nastrcjonych grup politycznych do 
współpracy nad dobrobytem narodu i pań- 
stwa prze łagodzenie przy pomocy wszekich 
Aopiegageės środów wzejemniej walki partyj- 
nej». 

Jednocześnie <Rytas» grozi wrogą 
propagandą rządowi (zostałon ukara- 
ny za to grzywną w wysokości 3 ty= 
sięcy liiów) i bojkotem referendum. 

Socjaliści nie wysuwają własnych 
kontrprojektów. W odpowiedzi na 
wyzwanie urzędowej  <Liztuwy» — 
organ laudinnków «Lietuvos Žinios» 
ogłosił, że wypowiedzieć nie może 
sku:kiem cenzury i żeby redaktorzy 
z cLietuwy» raczej przeczytali wszy- 
stkie skonfiskowane artykuły. Nato- 
miast jak już zaznaczyliśmy, grupa 
lewicowa dąży do kensolidacji z opozy- 
cyjną grupą prawicową, dla skutecz” 
niejszej przeciwko projekt, rządowym 
propagandzie. Akcja ta zmierza w 
dwóch kierunkach i to jednocześ- 
nie: bojkotu i propagandzie za «nic». 

Referendum a lud. 
Kwestja jak się ustosunkują do 

referendum masy głosujące, jest matu- 
ralnje najmniej omawiana. Opozy» 
cyjny „Rytas“ twierdzi, że lud litew- 
ski jest konserwatywny i dłatego gło» 
sować będzie przeciwko zmianie. Rzą- 
dowy „Lietuvis“ z tych samych prze- 
słanek dochodzi do wniosków wręcz 
przeciwnych. „Listuvis Żinigs” pokła- 
r a. w demokratyzmie ludu 
itd.i t. d. 

Trudno jest nam dziś osądzić wy-= ю ; 5 = Ь : й „ dzień jeszcze znajdują się 
skiego stanowią prawny porządęk czyło koroną łwórcy niepodległości Legendę ne i niema w nich miejsca. W przecwnym raze, jak nam Cyni- uumyćh władców Litwy, jej wielkich ksią. nik referendum, Lud ten jest zgrię- międzynarodowy. Biją przedewszyst- r An dt a meta, cznie oświadczono, zamkniętoby nas poprostu w więzien'u jak żąt». Z drugiej zaś strony Żaden rząd litew- biony, przestrasz F oszołomiony 

kach majowych uczucia konsternacji u jed- pospol tych zbrodniarzy. ski nie mógłby już zawrzeć z Polską czy z wciąż nową agliacį asłami, dema- kiem w zasadę nieagresywności, w 

zasadę bezwarunkowege nienapada- 
nia na sąsiada, skoro w sposób jak- 

najbardziej uroczysty proklamują zmia” 

ny w granicach wschodniej Europy 
na korzyść własną, biją w zasadę sa- 

mostanowienia ludności a sobie, chcąc 

przesądzić o mależeniu Wilna, bez 
pytania ludności wileńskiej, biją wresz- 
cie w pakt o Lidze Narodów, skoro 

nych, oburzenia u drugich szybko ustępowa- 
ły miejsca ogólnemu uczuciu ulgi, jak gdyby 
gnębiący ciężar spadł z duszy, Zagranica 
odzykiwała zaufanie do Folski, widząc na cze- 
le rządu człowieka z energją i autorytetem. 
W interesie przeto Polski leżałoby, ażeby 
marszałek pozostawał nadal w opinji Folskt 
i świata na wysokości, na jaką się wzbił; 
niech promienieje nad nim jego.legenda". 

Dodzć tu należy, że Warszawianka 
przedrukowując broszurę prof. Zdziechow- 
skiego ze zwykłem sobie brakiem lojalności 
powyższy ustęp usnnęła, 

W szale prowokacyjnej agitacji. 
Z Kowna donoszą: W związku ze zbliżającym się dniem 9 

października, który z nakazu władz obchodzony jest uroczyście 
jako dzień żałoby — rocznicę odebrania Wilna przez wojska 
gen. Żeligowskiego, — prowadzona jest w całej Litwie gwał- 
towna, a dotychczaś nienotowana, agitacja antypolska. Urzędo- 
we enuncjacje brzmią wprost prowokacyjnie w stosunku do 

“ Polski. 
Organ urzędowy «Lietuva» nawołuje społeczeństwo litew- 

skie do porzucenia roli biernej w kwestji odzyskania Wilna. 
' Według nowego projektu, We wszystkich szkołach  litew- 

skich na całem terytorjum Litwy raz na tydzień odbywać się 
ma t. zw. „godzina Wilina* poświęcona antypolskiej propagandzie. 

Wszystkie podręczniki szkolne ozdobione być mają w hasła 
„Wyzwolenia Wiina*. Takie samo hasło wypisane być ma na 
znaczkach i kortach pocztowych, które rozchodzą się zagranicą- 
„W Kownie wzniesiony być ma posąg „wyobražający  ucie- 

miężone przez Polaków Wilno. Posąg ten okryty być ma żało- 
bą dopóki Wilno nie będzie w rękach Litwy. Do tego posągu 
odbywać się mają wycieczki szkolne z całej Litwy, gdzie też 
wygłaszane będą odczyty propagandowe. 
  

1 za co? Za to, że kika tysięcy dzieci polskich uczyliśmy w 
języku ojczystym, że wpajal śmy w nie tradycje przyjaźni i świet- 
nej przeszłości polskolitewskiej, tak innej aniżeli chwilowa bru- 
talna wedlug najgorszych pruskich metod wzorowana rzeczywi* 
stość litewska. 

Rząd Woldemarasa żądał od nas fałszowan'a hstorji i nau- 
czania w obecnym niezrozumiałym dla dzeci i dla nas języku, 
a gdy tego uczynić nie chcielśmy, stosuje nad nami gwałt, ne- 
woląc nas w Worniach. Warunki tutaj są najokropniejsze. Jest 
nas już przeszło 30 i wciąż przybywają nowi. Jesteśmy pozbawie- 
ni wolności ruchów, strawy ludzkiej, książki, gazety, traktują nas 
gorzej jak psów. 

Wolamy wieikim głosem do braci naszych z za kordonu: 
pomóżcie nam, ujmjcie się za nam, nie pozwócie, aby nas ka- 
towano i męczono za poiską szkcłę, za polski język, za polską 
tradycję. 

Niechaj wielka, 30-m ljonowa Polska nie pozwoi, aby tu za 
miedzą katowano Polaków za 
dziatwę połaką, aby niszczono to, 

po'skošė, aby wynaradawiano 
co na L'twe od wieków jest 

czczone i szanowane, jako źródło kultury, co nabyła prawo oby- 
watelstwa litewskego daieko pełniejsze aniżeli uzurpowane oby- 
wate'stwo obecnie r=ądzących na Ltwie, których jedyną zasługą 
jest szerzenie nienawiści i sianie krzywdy. | 

Wornie, 27 wrzešnia 1927 r. (Następuje 28 podgisów). 

Berlińskie oświadczenia Wołdemarasa. 
BERLIN, 3. X, Pat Vossische Zcilung uzupełnia oficjalay komunikat 

o konferencjach p. Woldemarasa ze Stresemannem obszernym wywiadem, 
Na zapytanie przedstawiciela Vossische Ztg., czy wszystkie stron- 

nictwa litewskie stoją na tem stanowisku, p. Woldemaras przyznał, że kie- 

rownicy chrześcijańskiej demokracji zajmują stanowisko odbiegające od 
stanowiska rządu litewskiego. P Woldemaras stwierdził, że jeden z najwy- 
bitniejszych polityków partji chrześcijeńsko-demokratycznej p. Balekajtis 
stoi na stanowisku, że Wilno byłoby dla Litwy tylko ciężarem. Większość 
jednak partji chrześcijańskiej demokracji nie podziela poglądów swych kie- 

rowników i cały naród litewski widzi w Wilnie swą stolicę. 

innem jakiemś państwem traktatu na mocy 
którego zrzekałby się w mniejszym czy w 
większym stopniu swych praw do Wilna i 
do całej okupowanej Litwy bez odwcłania 
się poprzednio do woli narodu. Są to naj. 
istotniejsze punkty projektu zmiany konsty- 
tucji. lane punkty mają raczej charakter for- 
malny, redakcyjny». 

Te „formalae'* natomiast punkty 
zmienionej konstytucji, zdążają do 
ograniczenia władzy sejmu, a zwięk- 
szenia autorytetu rządu. 

ilość posłów zmniejszona będzie z 
85 na. 35. Prace: sejmu ujęte są w 
formułę: «Po zakończeniu kadencji 
sejmowej lub po rozwiązaniu sejmu 
wybory do nowego sejmu mają się 
odbyć w ciągu sześciu miesięcy, przy- 
czem termin wyborów ustala prezy- 
dent repubiki. Sejm ma się zbierać 
co rocznie па dwie zwyczajne sesje, 
z których pierwsza się rozpoczyna w 
lutym, zaś druga we wrześniu. Sesja 
zwyczajna mie trwa dłużej, jak trzy 
miesiące", 

Następują dalej paragrafy wzmac- 
niające władzę wykonawczą, zapew- 
plające ster rządu obecnym jego wła: 
dcom i kierownikom. — jeżeli doda- 
my do tego akompanjament artyku- 
16% prasy rządowej, towarzyszący 
omawianiu projektowanym zmianom, 
a głoszący wyraźnie antyparlamentar- 
ne hasła, niekiedy wyreźnie faszystow- 
skie, miekiedy monarchiczne i t. d. 
zrozumiemy ten olbrzymi nakład 
energji z jaką zwalczają te projekty 
socjaliści iiiewscy ze względów Za 
sadniczych, a kiikszezionie ze wzglę- 
dów osobistych. 

gogią, poza wszysikigm zaś ciemny. 
Rząd pusiada bezwzględną i о!- 

brzymią przewagę nad opozycją ze 
względów nastęsujących: 1) agitacja 
będzie prowadzona jednostronnie, t. 
zn, tylko na korzyść rządu, gdyż ja: 
ko taka została formalnie wzbronie- 
na, zaś rząd wydaje w sprawie refe- 
rendum kiika <brosztw orjentacyjnych». 
Jakiego charakteru będą te broszury 
iw fakiej ilości rozpowszechniane, 
nie trudno się domyśleć, 2) Sian о- 
jenny i związana z tem presja apara- 
tu administracyjaego. 3) Głosowanie 
jawne. ' ; 

Rząd n'e ustąpi w żadnym wy- 
padku. 

Prasa opozycyjna ciągle zadawała 
Sobie i rządowi pytanie: Co będzie 
jak referendum wypowie się przeciwko 
zmianom konstytucji? Czy powróci 
stary sejm? Czy będą rozpisane no- 
we wybory? Czy rząd ustąpi, a u- 
tworzony będzie jakiś nowy koali- 
cyjny? 

W odpowiedzi na to urzędowa 
„Lietuva* zamieszcza artykuł zupełnie 
wyraźny: „Przypuśćmy, że większość 
wypowiedziała się przeciwko referen- 
dum. Cóż uczyni wtedy rząd? Od- 
chodząc od władzy musi ją oddać 
komuś innemu. Ale komu? Z chwilą 
ustąpienia cebecnego rządu zapanowa- 
łaby w kraju anarchja. Tego dopuścić 
rząd nie może. Negatywny rezultat 
referendum nie oznacza |eSzcze va- 
tum nieufności dla rządu”. m.



ŚWię 
Najstarszy z biografów Św. Fran: 

ciszka, Tomasz z Celano, opowiada 
o dziwnym snie, jaki miał wielki pa- 
pież Innocenty JIL. Czasy były dla 
Kościoła ciężkie, duch buntu stwa- 
rzał potężną, a groźną herezję Albi- 
gsnsów, groźaiejszym jeszcze był ma- 
terjalizm w samym Kościele, zło to- 
czyło podstawy życia chrześcijańskie- 
go. Trzeba było wynaleźć i zgrupo- 
wać jakieś nowe Siły, któreby w słab- 
nące życie nowego ducha wlać zdo- 
łały i wzniecając w duszach szlachet- 
nych ogień heroizmu, przygotowały 
wewnętrzne odrodzeniz społeczności 
Chrystusowej. W tej gniotącej trosce 
zasnął papież i sniło mu się, że 
wszystkich kościołów miasta i świata 
matka i głowa, bazylika Lateraneńska 
chwiała się w posadach i waliła, ale 
oto wchodził nieznany, jakiś niepo- 
zorny, marnego wyglądu zakonnik i— 
podtrzymał budowę na barkach swo- 
ich. Wkrótce potem stanął przed pa: 
pieżem Franciszek z Asyżu z prośbą 
o potwierdzenie nowej reguły zakon- 
nej. Papież, jakgdyby poznał w nim 
zakonnika, którego przyśnił. Z  roz- 
rzewnieniem słuchał jak ten mu z 
dziecięcą, naiwną prostotą w formie 
przypowieści prośbę swcją przedsta- 
wił Reguła zatwierdzoną  zesiała, 
„lajwyższy kapłan, surowy, wyniosły 
i wspaniały poczuł, że między nim, a 
słodkim i pokornym Franciszkiem z 
Asyżu istnieje jakiś węzeł duchowe- 
go pokrewieństwa. Obaj obdarzeni 
byli duchem wiary posuniętej do he- 
roizmu*. *) ' 

Autor jednej z najnowszych ksią- 
żek o Św. Franciszku, konwertyta 
angielski, pisarz znakomity, Chester 
ton, wyznaje w końcu przedmowy do 
swego dzieła, że odbył drogę taką, 
iż nawet amioł mógłby deznać uczu* 
cia trwogi, zanimby się edważył na 
nią puścić, a on aniołem nie jest; 
więc kimże jest? chyba warjatem? 
Mniejsza o to — mówi on — niech 
tak będzie, nierma czego się obawiać, 
bo właśnie ten święty szczególnie i 
strdecznie łaskaw był na warjatów. 

Tak, trudnem jest zadanie biogra- 
fa. Czytamy, zastanawiamy się nad 
życiem tego dziwnego człowieka i, 
jm dalej, tem głębiej nas ogarnia;drę- 
czące jakieś i gnębiące upokorzenie. 
Diaczego? Mówią nam, że mamy w 
mim czcić: „najdoskonalsze Od cza 
sów apostolskich odbicie Zbawiciela 
świata”, powinien przeto być wzorem 
dla nas. A nam się zdaje, że wzorem 
ris jest i nie może być, albowiem 
osiągnięcie wzoru tego jest poza sfe- 
rą możiiwości ludzkiej, zbliżenie .się 
zaś do niego wymaga takich wysileń, 
takiego zaparcia się siebie! I to wła- 
śnie, ta świadomość niemocy dręczy 
i gnębi. Nietylko czujemy się upoko- 
rzeui, ałe i przerażeni małością sweją, 
nikczemnością. r 

Z malošci tej i nikczemnošci chcia- 
łoby się jednak choć trochę podnieść, 
aby przyaajmniej módz cokolwisk 
zrozumieć świętego i w zrozumieniu 
tem podnietę znaleźć do wejścia w 
głąb sumienia, do rozbudzenia uśpio- 
mego w nim pizrwiastka Bażego, do 
opamiętania się wśród tej pogoni za 
używaniena, jaką jest życia, 

Z rodu zamożnego, wesoły, towa- 
rzyski, powszechnie lubiany, obda- 
rzony żywą wyobraźnią, marzy Fran- 

ciszek w latach "pierwszej młodości 

o przygodach rycerskich, o tem, że 

„możnym będzie księciem*. Ale już 
wtedy szepce mu głos wewnętrzny, 

że jest coś lepszego jeszcze i godniej- 
szego, niż książęcość; tem się wy- 

różnia od kolegów, boleśnie czujs 

swoje wśród nich osamotniznje mo- 

ralne, szuka w modlitwie pociechy, 
w rozmyślaniu — wskazówek; coraz 
bardziej wsjaśnia mu się, że ukoje- 
nie nispokojów i tęsknot swoich zna- 

leźć może tylko w służbis Chrystusa 

—i na tle jege wrażliwego, gorącego 

serca myśl ta nabiera coraz wyraź- 

niejszych ksztdków, coraz potężniej-. 
szym staje się Milań nakazem służe- 

nia ubogim, wyrzeczenia się wszyst- 
kich rozkoszy “žyci i całkowitego 
oddania się tym, których świat wy- 

dziedziczył. я 
W.takiem usposobieniu spotyka, 

w czasię jednej z przejażdżek swoich 

konnych po okolicach miasta, trędo- 

watego żebraka. Widok tej odražają- 
cej choroby wywóływał w nim zwykle 
uczucie niezwyciężonego wstrętu, rzu- 

cał pieniądz i coprędzej odjeżdżał. 
Ale tym razem opanowuje go nagle 

jakaś ogromna litość. Zsiada z konia, 

wręcza biedakowi jałmużnę i całuje 

mu rękę; potem objął go po brater- 
sku i uściskał, Jest to fakt przełomo- 
wy w jege życiu; odtąd „bez zwłoki 

rozpoczyna służbę u nowego Pana". 
Życie spędza w modlitwach, umar- 
twieniach i postach; siły mu się wy: 
czerpują; chudnie, twarz ma coraz 

bledszą, ubrany po żebraczemu; robi 
wrażenie człowieka obłąkanege; po- 

šmiewiskiem staje się dla tłumu, za- 

sypują go przezwiskami, drwinami, 
pieniądze, te nawet, co sią ojcu na- 

należą, rozdaje ubegim. Zrozpaczony 
ojciec, widząc, że ani prośby ani 
groźby, ani karania nie odnoszą skut- 

„ku, postanawia go wydziedziczyć i 

wnosi stosowne podanie do władzy 
cywilnej. Pozwany do trybunału Fran- 
ciszek wezwania niz przyjmuje, od- 

*) R.P. Cuthbert: <Żywot Św, Franci- 
szka z Asyżu» przekład polski. (1927). |. 
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(odczyt wygłoszony ku czci Świętego na uroczystym obchodzie 700 letniej jego Śmierci.) 
mowę tłumaczy tem, że postanowił 
poświęcić sią powołaniu duchownemu 
i że zatem podlega jedynie kurji bi- 
skupiej. Do kurji idzie jego sprawa. 
Stanąwszy przed biskupem, zrzuca z 
siebie ubranie i, obnażony, woła, że 
zwraca ojcu wszystko, ce ma od 
niego—i ubranie i pieniądze; ojcem 
mu odtąd jest Żem, który jest w 
Niebie. 

Czy możemy dziś wyobrazić so« 
bie człowieka, który, wezwany do 
biskupa, w przystępie afsktu rozebral- 
by się do naga w obecności jego i 
czy możemy wyobrazić biskupa, któ- 
ryby szaleńca takiego nie kazał wy: 
prowadzić? 

Poprzestaję na tym jednym szcze- 
góle, dodając, że z podobnych skła- 
da się całe jego życie, całe jest nie- 
ustającem pasmem takich ekscentry- 
czności. Jakże to zrozumieć? Trafnie 
powiedział Chesterton — i nie on 
pierwszy — że klucz do zrozumienia 
dają słowa Świętego, który nazwał 
siebie trubadurem. Trubadurem był, 
Boetą-rycerzem, rozkochanym w swej 
Pani i pędzącym w Świat szereki, aby 
czynami wielkiemi łą wsławić, gode 
mym jej się stać i pozyskać wzajem- 

ność. Człowiek rozkochany wpada 
nieraz na pomysły i dokonywa rze- 
czy, które patrzącym z ubocza wy- 
dają się oblędem. Otóż chciejmy to 
mieć na uwadze i patrzmy na Świę- 
tego, jako na człowieka rozkochane- 
go aż do szału... Ale ta jego miłość 
ogółowi ludzi była niedostępna; jeśli 
cukolwiek o takiej miłości wiemy, ta 
tylko ze słyszenia. Owa Pani, którą 
Święty uwielbił, szlachetniejszą była, 
piękniejszą nad wszystkie, jakie opie- 
wali trubadurowie, i pięknie się wy- 

raził o. Cuthbert, że właśnie dzień, 
w którym Święty zrzucił z siebie sza- 
ty swoje przed biskupem, był dniem 
jego ślubu: poślubił „Panią Ubóstwo" 
la Donną Poverta—panią swego serca. 

Dziwna Pani i dziwna miłość. Ale 
„tę Panią-Ubóstwo  przepoijł słońcem 
j zapachem wiosny Umbryjskiej*. * 
Człowiek szlachetny i czysty zwykł 

idealizować tę, którą ukochał. Ideali- 
zować—powiedział Włodzimierz S9- 
łowjew—to znaczy lepiej patrzeć i 
głębiej widzieć. Cechowało to poezję 
irubadurów i znałazło Swój wieko: 
pomny wyraz u Dantego. Beatrycze 
uniosła go ponad proch doczesności, 
ona go oprowadzała po Niebie. U 
nas Krasiński porównywał siebie z 
Dantem: „Jak Dant za życia prze- 
szedłem przez piekło”. Ale jemu także 

„dw pomoc zbiegła Pani 
Której się wzroku czarne duchy boją, 
l mnie też Aniół wybawił z otchłani, 
I ja też miałem Beatryczę moją. 

Św. Franciszek mie potrzebował 
być wybawianym z otchłani. La Don. 
na Poverta porwała go na najwyż- 
sze wyżyny świętości. Posłuchajmy, 
jak on o swej Pani mówi: „Ubóstwo 
jest to skarb tak przedziwny i boski, 
że nie jesteśmy godni mieścić go w 
tak lichem ciele. Jest to zaprawdę 
boska cnota, mocą której depcze się 
wszystkie ziemskie i doczesne rzeczy, 
mocą której zrzuca się wszelką troskę 
z duszy, by mogła swobodnie łączyć 
się z Bogiem. Dzięki niej dusza, 
mieszkająca jeszcze na ziemi, może 
mówić z aniołami w Nisbie. Jest to 
cnota, która towarzyszyła na krzyż 
Chrystusowi, która z Chrystusem po- 
grzebioną została, z Chrystusem 
zmartwychwstała z Chrystusem w 
Niebo wstąpiła. Ona to ublubieńcom 
swoim daje w życiu tu na ziemi tę 
łekkość, co ich ku Niebu unosi". 

Słowem, ubóstwo jak je Święty 
pojął i do życia swego zastosował 
jest całkowitem wyzwoleniem z wię- 
zów materji Uczucie iuświadomieaie 
tej szczęśliwej wolności daje już w 
doczesnym bycie przedsmak nieba, 
nihil habentes, omnia possidentes i 
cierpienie wszelkie przeobraża w ra* 
dość. | wielka wewnętrzna radość 
wstępowała w duszę Świętego (foćus 
existens in jubilo), redość rozplywa- 
jąca się we wdzięcznej modlitwie—i 
„iłetyle się modlił-mówi Temasz z 
Cslano—ile sam się modlitwą stawał 
(totus non tam  orans _ quam 
oratio factus),* A była te radość bez 
granie, rozlewna; Święty nie mógł, 
nie był w stanie i nie chciał jej zamy- 
kać w sobie. 

Więc radością tą obejmował, mó- 
wiąc słowami naszego poety, i błęki- 
ty Niebios i wód brzegi i Alp szczy* 
ty i widnokrąg cały świata, i przy- 
cisnąć świąt jak brata chciał do swej 
piersi”. A bratem było mu nietylko 
słońce, do którego cudowny hymnu 
wznosił, nistylko wiatr, ogień, woda 
i te żywioły, co symbalem są czys- 
tości wolnej od ciężaru materji. Ko- 
chł on wszystko, cs żyje, wszystkie 
twory Boże, braćmi i siostrami były 
mu zwierzęta, te zwłaszcza—mówi 
św. Bonawentura—które w  Pismie 
Świętem są figurą słodyczy i pokery 
Zbawiciela—baranki, gołębie. Ale in- 
ne także kochał, nawet brata wilka, i 
przemawiał do niego i układ z nim 
zawarł, jak opowiada legenda, mocą 
którego brat wilk zobowiązywał się 
nie porywać jagniąt ze wsi. Kechał 
zwierzęta—według bardo trafnej uwa- 
gi X. prof. Falkowskiego „nietylko 
szczerością Uczucia estetycznego i 
poetycznego, ale głębią serca religi|- 

*) X. Cz. Falkowski: *Św. Franciszek z 
Assyżu» (Wilno, 1926). 

nego". Miłość Świata zw erzęcego jest 
tysem tak wybitnym w życiu i oso- 
bie św. Franciszka, że niepodobna 
pominąć tego milczeniem, biografo- 
wie szeroko o tem piszą, ale trakto- 
wane to jest, jako sympatyczne dzi- 
wactwo człowieka z sercem i duszą 
niewinnego dziecka. Mnie się jednak 
zdaje, że nie było to  dziecinieniem 
Się ze strony Świętego, przeciwnie 
Swięty dawał nam wzór, który po- 
winiśmy naśladować. 

Poruszam tu mimochodem tra- 
giczne zaistebo nie dające się rozwią- 
zać w waruukach życia dzisiejszego 
zagadnienie stosunku człowieka do 
zwierzęcia. Dlaczego pod władzą 
tzłowieka zwierzę tak cierpi? Gdy 
patrząc naprzykład—a jest to widok 
codzienny—na oprawcę, chwytające- 
go psa i uprzytomniając w myśli 
męki, które biednego psa czekają, 
zechcemy się nad tem zastanowić, 
czy nie dojdziemy do wniosku, że 
stosunek do zwierzęcia jest jednem, 
strasznem a przez cywilizację zorga- 
nizowanaem okrucieństwem. Ale my, 
Europejczycy, mamy serca tak za- 
twardziałe, że gdyby kapłan począł 
z ambony zachęcać do litości nad 
zwierzętami, niezawodnie poczytanoby 
mu to za śmieszność i może nawet 
ktoś dopatrzyłby się w tem powiewu 
herezji, poczętej z ducha Azji. Na to 
narażać się kapłanowi nie wypada, ale 
mnie. świeckiemu, wolno na ten 
akt odwagi pozwolić sobie, Powołuję 
się na najstarszego biografa Św. Fraa- 
ciszka: „Wszystkie zwierzęta — pisze 
Tomasz z Celano — nazywał on 
braćmi i w sposób niezwykły, każde- 
mu innemu niedostępny tak przenikał 
we wnętrze każdego stworzenia, įak- 
gdyby już uwolnione było z niewoli 
skażenia na wolność chwały dżiatek 
Bożych*. Te ostatnie słowa wyjęte są 
z Apostoła Pawła. Wielki Apostoł 
także zastanawiał się nad upośledze- 
niem zwierzęcia „bo wiemy, iż wszyst- 
kie stworzenie i, jako rodząca, boleje 

  
aż dotąd". Upośledzenienie to i nie” 
wolę mistycznie wiązał z upadkiem 
człowieka: „Stworzenie poddane jest 
marności nie dobrowolnie, ale dla 
tego, który je poddał* i „troskliwie 
wygląda, aż Synostwo Boże w nim 
zajašnieje“. Czyli Apostoł przenosił 
zagadnienie w zakres eschatologji i 
tam je rezwiązywał. Św. Franciszek 
brał je natomiast realnie, konkretnie, 
lecz się nie kusił rozwiązać, tylko 
przykładem swoim nakazywał abyśmy 
w sobie i w innych wzbudzali litość 
wzgłędem owych upośledzonych „bra- 
cii sióstr, uczucie to bowiem uszla- 
chetnia naturę człowieka, wysubtelnia, 
zdolniejszą czyni do delikatnego, wni- 
kliwego ujmowania każdego cierpienia, 
każdej krzywdy. 

Poezja miłości, która rozsadzała 
serce Świztego, którą objął całe stwo- 
rzenie Boże, pociągnęła ku niemu 
nawet świat po za katolicki, który 
czyta dziś, podziwia i wielbi biedaczy- 
nę z Asyżu i pod jego wpływem 
innem, wolnem od uprzedzeń, sym- 
patycznem okiem spoglądać poczyna 
na Katolicyzm. „My protestanci — 
pisze Paweł Sabatier, który eałe žy- 
cie swołe poświęcił badaniu życia i 
dzieła Św. Franciszka, aż poczęło w 
nim bić, jak trafuis powiedziano, ser- 
cs franciszkańskie i napisał on ksią: 
żkę o Świętym, którą świat cały czy- 
ta—idziemy do niego nie jako do przy« 
faciela ideałów naszych i dążeń, ale 
jako do przyjaciela każdego z nas 
z osobna, jako do prawdziwego pa- 
sterza, który nie rzuca kamisniem na 
owcę, to się zabłąkała, lecz idzie za 
nią i troskliwie usiłuje na dobrą dro- 
е& ją zawrócić..* „to najbardziej ka- 
tolicki ze wszystkich świętych*. „Fran- 
ciszek — słowa prymasa luterańskiej 
Szwecji, Natana Sóderblom'a — jest 
żywą duszą katolicyzmu, która wie- 
cznie żyć będzie; pobożność jego 
najpiękniejszym jest i majcharaktery- 
styczniejszym wyrazem, jaki zaalazła 
Ewangelja na południe od Alp“, — 

Akademja ku czci Sw. Franciszka z Asyżu. 
W niedzielę dnia 2 bm. odbyła 

się w sali miejskiej o godz. 1-ej aka: 
demja ku czci św. Franciszka, Sala 
wypelniena była po brzegi publiczno: 
ścią. Pierwsze miejsca zajeli przedsta” 
wiciele duchowieństwa z JE. biskupem 
ks. Michalkizwiczem i ks. Bandur- 
skim, przedstawiciele władz cywil- 
mych i wojskowych, uniwersytetu, sa- 
morządu, miasta i społeczeństwa. A- 
kadetmję zagaił uduchowionem prze- 
mówieniem O. Feliks Wilk—gwardjan 
konwentu wileńskiego, rysując w go- 
rących słowach sylwetkę świętego 
Franciszka i aureolę kuliu promieniu- 
łącą dokoła Jego postaci. Wiłno ma 
wiele pamiątek franciszkańskich, zae 
czynając od Trzech Krzyży, kościo- 
łów św. Michała, Św. Mikołaja, a 
kończąc ina murach po-franciszkań- 
skiemi zwanych przy ul. Trockiej. ”O 
zwrot tych murów zakonowi domaga ś 
się opinja publiczna społeczeństwa 

Uroczystości jubileuszowe ku 
Na zakończenie wileńskich uro- 

czystości ku czci św. Franciszka dzi- 
siaj, tj. we wtorek wyruszy z kościo- 
ła św. Jana ps solennych nieszpo- 
rach, które rozpoczną się o godz, 4 
popoł. wielka procesja z  relikwjami 
św. Franciszka ma górę Trzykrzyską. 
Procesję poprowadzi JE. ks. Arcybi- 
skup. Na górze Trzykrzyskiej po 

wileńskiego. Wyrazem tej opinii bę- 
dzie zgodny głos—który oby sprawił, 
by już w roku przyszłym mogły te 
mury na nowo ożyć duchem Święte- 
go z Asyżu, 8 

Po zagajeniu chór katedralny pod: 
dyrekcją p. Kalinowskiego wykonał 
szereg numerów. Szczególnie zwraca- 
ło uwagę. oratorjum «Św. Franciszek». 
Nastęanie wygłosił prof. M. Zdzie- 
chowski nadzwyczaj zajmujące prze- 
mówienie na temat: «Św. Franciszek 
a czasy nasze», 

Akademję uzupełniły recytacje arty= 
stów Reduty oraz produkcje muzycz- 
no-wokalne. Całość na tle efektow- 
nych witrażów i zamarłej zda się w 
skupionej modlitwie postaci Świętego 
Biedaczyny pozostawiła madzwyczaj 
głębokie wrażenie, zwiększając kult 
= piewcy Pokoju, Radości 2 Unė 
ci. SC 

czci Św. Franciszka z Asyżu. 
krótkiem nabożeństwie wygłosi oko- 
licznościowe przemówienie JE. ks. 
biskup Bandurski, poczem procesja 
skieruję się do kaplicy OO. Francisz* 
kanów, gdzie udzielone będzie błogo- 
sławieństwo Przenajśw. Sakramentu, 
pełączone zaś chóry wileńskie przy 
akompanjamencie orkiestry 6 pp. Leg. 
wykonają «Te Dzum». į 

„To, co Innocenty lili o Św. Franci- 
szku powiedział, qui opere ac doctri- 
na sustentabit ecclesiom — powiada 
Niemiec, Fr. Hsiler — stosuje sie 
do dnia dzisiejszego Święty utrzymu- 
je m barkach swoich Kościół Kato- 
ceki“. 

Są to głosy poważne, szanowne, 
niestety zasmakowała we Franciszku 
z Asyżu także gawiedź salsnowa, 
stał się świętym modnym, „przysma- 
kiem dla estetów*, jak się ' wyraził 
konwertyta niemiecki, powieściopisarz, 
Hermann Bahr. „w głośnym chórze je- 
go wielbicieli słyszymy groźny roz- 
óźwięk, który wnoszą nieprzyjaciele 
Boga, ci, co Bogiem gardzą, lub Bo- 
ga się zapierają”... „doczekamy się 
jeszcze, że bolszewicy poczną go so- 
bie nrzywłaszćzać”. 

Tam silniej przeto podkreślać na- 
leży, że owa tak poetyczna, tak u- 
тоста pobożność, którą Święty po- 
ciąga najnowocześniejsze umysły,roz- 
kwitnęła I stała na katolickin dog- 
matycznym gruucie wiary w tajem- 
nice wcielenia i odkupienia, a tej 
wiary, poza którą niema zbawienia 
(in qua fide sola salus consistit sal- 
vandorum), stróżem jest Kościół z 
całą swoją hierarchją i sakramenta- 
mi. I Kościoła tego synem i sługą 
najpokorniejszym czuł się Franciszek. 
Inni, jsmu współcześni, patrząc na 
wkradające się nądużycia, na niepra- 
wości tych, co rządzili Kościołem, 
protestowali i, w imię naprawy i ode 
nowienia, szli do walki z władzą; 
Franciszek do końca wytrwał w po- 
słuszeństwie. 

Myślą jego było, że naprawy 
chcąc w Kościełe, naprawę tę od 
siebie zacząć należało i ianych ku 
temu pociągaąć. I przykładem swoim 
on śŚwiitu przypomniał Chrystusa, 
on go odtworzył tak żywo i _ silnie, 
jak żaden ze świętych — i w tem 
tkwi czar, którym człowiek ten ocza- 
rował świat., «Nigdy w dziejach 
Kościoła Chrystusowego pisze 
protestant Fr. Heiler *) — cudowna 
moc pokory i posłuszeństwa nie za- 
świeciła tak pięknie, jak w życiu i 
pracach Umbryjskiego _ pouerello». 
Sabatier zaś przypsmniał, że aajeu- 
downiej cudowność owa się ebja- 
wiła w stosunku świętego do herezji 
i heretyków. „Ci przid nim milknęli 
i gdzieś znikali; jest to może zjawis- 
ko historycznie najbardziej znaczące 
w działalności reformatora z Asyżu; 
samo jego pojawienie sig zmuszalo 
herezję do miłczenia. Ten niesłycha- 
ny, nad historją Xlil wieku dominu- 
jacy fakt „gej uszedł z pod uwagi 
pisarzy, co sie tą epoką zajmowali”. 
(<Etudes Italiennes). = 

‚ Gdyby św. Franciszek egraniczył 
się stworzeniem nowej reguły zakon- 
nej, urok i wpływ myśli jego nie za- 
garnąłby nigdy tak rozległych zakre- 
sów życia chrześcjańskiego. Ale szli 
do niego nietylko ci, co wyražae po- 
wołanie zakonu w sob'e czuli; szli: 
także tacy, co od świata odejść nie 
mogli ze względu na obowiązki ro- 
dzinne. | nie mógł święty żądać od 

nich, aby rzucili żony i dzieci, a 
mienie rozdali ubogim. Przyjmował 
ich — i dzięki temu powstawały pod 
opieką jego owe Collegia poeniten- 
tium, które później nazwano zakonem 
trzecim czyli tercjarzami św. Fran: 
ciszka, z Włoch szerzyli się po 
wszystkich krajach; na całym Zacho- 
dzie rozdzieranym przez interesy i 
nienawiści polityczne stwarzałi wielką 
wspólnotę religijną, łączącą wszystkie 
stany i narody «wielką ligę modlitwy 
i pokoju» 

l właśnie to dzieło Franciszka z 
Asyżu žpoczęlo dziś wydawać nie- 
spodziżwane owoce. Jeśli ma kiedy 
przyjść czas, o którym powiedziano 
w Ewangelji, że będzie jeden pasterz 
i jedna owczarnia, te można powie- 

dzieć, że do sprawy tej teraz zabrał 
się Święty. Magnesem ducha swoje- 
go pociąga on ku Kościołowi Kato: 
Ickiemu rzesze Chrześcijan inowier- 
ców. Zrozumiano, że owa liga miłoś. 
ci i pokoju. za którą wzdycha wszyste 
ko, co odrobinę ducha Bożego w 
sobie jeszcze zachowało, urzeczywist- 
nić się da tylko pod wezwaniem św. 
Franciszka. 

Przytoczę przykład. W dniu 10 
września 1924, wspólnie obchodzili 
w Anglii katolicy i anglikanis 700- 
letnią rocznicę dnia, w którym pierw- 

si Franciszkanie do ich ojczyzny za- 
witali. Kardynał Bourne i prymas an- 
glikański uroczyście cełebrowali każ- 
dy w katedrze swojej. Po nabożeń- 
stwie anglikanie gremjalnie — du- 
chowieństwo i świeccy — udali się 
do Katedry Katolickiej dla wysłucha- 
nia kazania biskuga Frere. Po po- 
łudniu zebrali się katolicy w katedrze 
anglikańskiaj i dziwnym, ruezwykłym 
był widek księży świeckich i zakon- 
ników reguły Św. Franciszka, Św. 
Dominika, św. Benedykta, stojących 
naokoło mównicy anglikańskiego 
kaznodziel; 

Ale oto rzecz doniaślejsza w na- 
stępstwach swoich. W Strasburgu od- 
bywał się w czerwcu 1022 roku Kon 
gres Chrześcijańisko społeczny, na 
którym kalwinista, prof, Wilfrid Mo- 
nod, wygłosił w przemówieniu swe- 
jem następujące słowa: «Chrześcijań- 

*) «Fr. von Assisi u die Kathoi, Kirche» w * 
Kwartalniku „Una Sanota* (Stuttgart, 1926): 

nciszek z Asyżu a CZASY Nasze. 
* 

stwo musi się obudzić; godzina wy- 
biła; zaklinam was, dajcie nam zalo- 
żyć Świecki tercjarski zakon wedlug 
wzoru św. Franciszka z Asyżu. 
Chwila jest stosowną, powinniśmy 
skorzystać i stworzyć w kościele na- 
szym specyficznie franciszkański ruch 
—a potem idźmy odważnie do pra- | 
cy; żyjąz w świecie, wyzwałajmy sie: 
bie z bezmyśłnej i bezpłodnej šwia- 
towości, chwała niech badzie życiu 
prestemu. Wobec nowych bogaczy 
(nouveaux riches) zbierajmy wokoło 
siebie nowych ubogich», Myśl ta tra- 
fła na dobry grunt. W 1:1, roku po- 
tem (7.X1 1923) prof. Monod cb- 
wieszczał w amfiteatrze wydziału te- 
ologji pretestancziej w Paryżu, że 
zakon tercjarski już się zawiązał 
(tiers ordre des Veilleurs); celzm jego 
mttodyczaa kultura życia wewnętrz- 
nego, hasłem — joie simplicite, mi: 
sćricorde, 

Tylke duch franciszkański urate- 
wać może świat dzisiejszy; nic inne- 
go. Ducha zaś franciszkańskiege wy 
razem gloryfikacja ubóstwa. Przeci- 
wieństwem ubóstwa—materjalizm Ue 
żywania, jako cel życia bezpośrednie 
wynikający z megacji Boga i boskie- 
go pierwiastka w człowieku. W tym 
zaś kierunku szła cywilizacja. Dzięki 
os.ałamiającym zdobyczom w zakre- 
sie postępu technicznego, stwarzała 
i wciąż stwarza coraz to nowe poku- 
sy, dając uprzywilejowanym możliwość 
dogodzenia każdej, choćby najpodlej- 
szej zachciance, uboższych zaś trując 
zazdrością. I jednych i drugich w ten 
sposób obezwiadniiła moralnie. Mó- 
wią, przed chwilą sam to mówiłem, 
że czasy, w których żył św. Franci- 
ciszek, były ciążkie dla Kościoła i że 
on się zjanił, jako Ów mąż opatrzno- 
ściowy, który <ię przyśnił Iaaocente- 
mu Ill. Ale czy były, czy mogą być 
w życiu doczesnem czasy dla Kościo- 
ła nieciężkie, czy była chwila, w któ- 
rejby zło nie szturmowało do duszy 
„człowieka? Broniono sią jednak, Dziś 
dożyliśmy chwili, w której przestano 
się bronić, nie mówię o wyjątkach. 
Piekło święci największy tryumf, jaki 
kiedykolwiek miało na ziemi, Strasz- 
liwa organizacja, która za cel sobie po- 
stawiła wytrzebieaie człowisczeństwa 
z duszy człowieka, ujarzmiła nieszczę- 
śliwą Rosję; wygnano stamtąd Boga, - 
wszędzie widnieją nadpisy: religja to 
opium dla narodu „Ale csłu aaszego— 
mówią komuniści — nie uważamy za 
urzeczywistnieny, dopóki _ istnieje. 
Katolicyzm! Wy jesteście jedynym 
nieprzyjacielem, przed którym drżymy!,, 
A my katolicy? Patrzymy z osłupia- 
łym podziwem na tryumfy bolszewiz- 
mu, owładnięci nieraz tą zabobonną 
dla niego czcią, jaką budzi siła. Jak- 
gdyby przez myśl nam rie przeszło, 
że chodzi tu o ratowanie tego, co 
jest najwyższem dobrem człowieka. 
Znany nam i tak serdecznie w pamię- 
ci Wilnian zapisany, O. Muckermana 
radykalnie postawił _ zagadnienie 
przyszłości w jednej z ostatnich prac 
swoich, pod wrażeniem grozy bo!- 
szewizmu, a nisodpgorności Europy 
napisanysh:: <Albo jesteśmy Chrystu- 
sowym Kościołem miłości, albo nie; 
powiedziano: po miłości poznacie je; 
są to słowa nietylko podniosłe, ale 
i straszne”... Bo gdzie tu miejsce na 
miłość, gdy w žycu indywidualaem 
zapanowała žądza užywania, pogrąža- 
jąca cztowiska w obrzydliweį rozlaztošci 
meralnej, życiem zaś publicznem i po- 
litycznem kierują zawiści i nienawiści 
klasowe i narodowe, z tej samej żą- 
dzy używania wylęgłe. 

Wielki myśliciel i prorok, darem 
jasnowidzenia obdarzony,  Włodzi- 
mierz Ssłowjew, przepowiedział jesz- 
cze w wieku zeszłym bliską hegemo- 
nję rasy żóltej nad Europą. Jakże się 
to dziwnem, zabawnemįnawet wydawa- 
łol Minęło lat siedm—i Japonja zgru- 
chotała potęgę Rosji. Ale zdawałoby 
słę, że od pobicia armji rosyjskiej 
gdzież na gDalskim Wschodzie dałe- 
ko jeszcze do nałazdu na Europę, 
Minęło jakichś lat 15—i zobaczyliśmy, 
że wcale tak dałeko do tego nie jest 
i mawet bez najazdu obejść się moż- 
na. Rosja sowiecka jest przednią stra- 
żą Wschodu, zatruwa Europę pro- 
pagandą bestjalizmu i tem sobie dro- 

ge do panowania toruje, a rządy 
aństw Europejskich zdeprawawane, 

chore, tknięte ślepotą niezdoluą doj- 
rzeć bliskiego jutra, biją czołem przed 
potęgą piekła... Słynny pisarz Ame- 
rykański Pierrepont Noyss porównał 
Europę z samochodem, toczącym Się 
po stromej pochyłości, któremu ha. 
mulce odmówiły posłuszeństwa. Co 
się z nim stanie, czy się rozbije, 
czy zwali do rowu, nie wiemy, jedno 
jest pewne, że nie uniknie katastrofy. 

Żaden jednak pessymizm nie upra: 
wnia do lenistwa. Przeciwnie, nakazu: 
e walkę do estatniego tchu. Ale by 
módz stanąć przeciw  majstraszniej: 
szej, jaką świat widział potędze, trze- 
ba wprzódy wyrobić w sobie ten hart 
moralny, który się nabywa w walce 
z wszechwładnym duchem używania, 
z materją, A nato jeden jast środek— 
na służbę pójść do Św. Franciszka 
i wraz z nim, pod jego chorągwią 
rycerzami być tej, którą on Domina 
Paupertas nazywał. 

MARJAN ZDZIECHO WSKI. 
A 

3 

 



ГУ 

, go zresztą rok ostatni). Poza tem co 20-6 

Sensacyjne 
Srnsacją pierwszej klasy są rewe- 

lacje węgierskiego dziennika „Magyar 
Sag” w sprawie pomocy Węgier Pol- 
sce w roku 1920 ma skutek propo- 
życji francuskiej. „Magy ar Sag” ogła- 
sza pełny tekst noty rządu  francus- 
kiego z 15-go kwietnia 1920 r., pod- 
pisanej przez ówczesnego generałnego 
sekretarza ministerstwa spraw zagra- 
micznych Paleologua. Nota ta zawiera 
propozycje, aby Węgry zorganizowały 
armjęjza 100 tysięcy żołnierzy, któraby 
pośpieszyła przez Ruś Karpacką na 
pomoc Polsce, która wówczas była 
zagrożoną ofenzywą rosyjską. Pei 
stwu węgierskiemu obiecuje za to 

nota (szereg koncesyj politycznych i 
gospodarczdch, dzięki którym Węgry 
otrzymałyby granicę odpowiadającą 
mniej więcej graaicy zaproponowanej 
przez lorda Rothermere. Między inne:, 
mi przyłączone miały zastać do Wę- 
gier miasta: Koszyce, Ungwar, Mun- 
kacz, Szatmar, Wielki Warażdyn, Arad, 
Marja Terezjopol i Szombor. 

Zdaniem oglaszającego te rewela- 
cje pisma węgierskiego iaterwencja 
nie przyszła tylko dlatego do skutku, 
ponieważ rząd węgierski zwlekał z 
Odpowiedzią, a tymczasem Polska 
sama uporała się z najazdem bolsze- 
wiskim wobec czego rząd francuski 
propozycje, swoje cofnął, Wśród tych 
propozycyj były między innemi: uzbro- 
jenie armji węgierskiej z zapasów ar- 
senału wiedeńskiego, oddanie kolei 
węgierskich pod zarząd francuski i td. 

Propozycje Paleologua — powtó- 
rzył później prezes mnistrów  Mille- 
rand. Ма to jednak ówczesny rząd 
węgierski mie udzielił odpowiedzi aż 
do 25 go września, t. j. do czasu kie- 
dy ustąpił Paieologue, względnie kie- 
dy Millerand został wybrany prezy- 
dentem republiki. Oświadczenie wę- 
gierskiego prezesa ministrów |Simony 
i Szmadama, jakoby rokowania roz- 
biły się z powodu przesilenia rządo» 
wego we Francji, mnszą tedy być 
starannie skontrolowane. 

„Magiarorsag“ domaga sią, aby 
treść noty Milleraada była również 
ogłoszona. 

Należy również podać co unietmoż- 
fiwiło przyjęcie oferty Millerandą. 

Rząd francuski domagał się przy- 
mierza węgiersko-francuskiego, które- 
by miało być ratyfikowane przez par- 
lament waglerski,. Do reorganizacji 
armii węgierskiej mieli być użyci fran- 

rewelacje, 
cuscy wojskowi doradcy, tak jak to 
było z arniją czechosłowacką. Francja 
chciała w ten sposób uzyskać ten 
sam wpływ na Węgrach, jaki posiada 
w Czechosłowacji. 

Protokóły z ówczesnej Rady mi- 
nistrów nie podają wszystkich szcze- 
gółów rokowań. Dokonano kilkakrót- 
nie wymiany not, co do których po- 
szczególni ministrowie nie byli poin- 
formowani. 

Sztab generalny węgierski oświad- 
czył się przeciwko przyjęciu propozy- 
cji francuskiej, użył całego swego 
wpływu, aby odwieść rząd węgierski 
od zamiaru zgodzenia się na propo- 
zycję francuską. Także i szef sztabu 
generalnego armji czechosłowackiej 
gen. Mittelnauser czynił wysiłki, aby 
rząd francuski skłonić de cofnięcia 
propozycji uczynionej Węgrom. Rząd 
francuski, który nastąpił po gabinecie 
Milleranda okazywał początkowo skłon- 
neść podtrzymania propozycji Milie- 
randa, 

Istniała tedy i we wrześniu 1920 
możliwość przyjęcia propozycji fran- 
cuskiej. 

Były minister honwedów gen. Sre- 
ter oświadcza, co następuje: W sierp- 
niu lub z początkiem września 1920 
zjawił się w moim urzędzie polski 
attachć wojskowy i prosił mnie o 
pozwolenie przetransportowania amu- 
nicji i materjałów wojennych przezna- 
czonych dła Polski przez linją Szege- 
dyn—Wielki Warażdyn—Czerniowce. 
Odpowiedzisłem, że nie mogę się na 
to zgodzić, ponieważ w Małopolsce 
wschodniej znajduje się wojsko bol- 
szewickie. Nie można wiedzieć, coby 
wtedy nastąpiło, gdyby atmunicja do- 
szła do Czerniowiec. Natomiast oświad« 
czył Sreter polskiemu attachć wojsko- 
wemu, że nie miałby nic przeciwko 
temu, gdyby te transporty amunicji 
poszły linją Szegedyn—Ławoczne, albo 
Użok, ponieważ ta linja jest krótsza 
i pewniejsza. 

Attachć wojskowy oświadczył na 
to, że linja ta jest dla Polski nie do 
użycia, ponieważ Czechosłowacja nie 
przepuszcza transportów amunicji. 

Dopiere dnia następnego zgodzi- 
łem się — powiada Sreter — na proś- 
bę Polski. 

Sreter kończy uwagą, że z powyż' 
szych szczegółów wynika, że wspól- 
na granica polsko-węgierska jest ko* 
nieczna. 

U PROGU NOQEGO SEZONU TEATRALNEGO. 
W celu wszechstronnego ošwiet- wodzenis — grać ją będziemy z rzę- 

lenia tak doniosłej sprawy teatru, któ- du nawet przez cały miesiąc codzien- 
ra ciągle jest jeszcze nierozstrzygnię- nie. Jeżeli zaś nie — po kilku poka- 
tą, zwróciliśmy się do dyrektora Re- zach zejdzie z repertuaru, gdyż przy 
duty p. J. Osterwy i dyrektora Teat- pustej Sali... grać nie będziemy—uży- 
ru Polskiego p. Fr. Rychłowskiego z wając ten czas na pożyteczny ebjazd 
prośbą o poinformowanie, jak sig po miastach kresowych. Gdyby Ma- 
przedstawiają lesy teatru polskiego gistrat przekazał nam gmach na Po- 
w Wilnie. hulance 8 wprowadzimy stałe poka- 

zy innych zespołów, odczyty, koncerty 
PNI RZ i t. p. Poczyniłem już w tym kierun- 

* ku odpowiednie kroki i nawiązałem 
Specyficzna <Redutowa» aimosiė stosunki z teatrem krakowskim i 

ra. Jakaś cisza i spokój! Dyrektor lwowskim, jak również z operą Iwow- 
Osterwa zajęty aa konferencj. Doa. Ską i klubem artystycznym warszaw- 

piero wrócił z Warszawy i już konfe- skim. Tak, że naogół biorąc dni 
rencje, narady— pracuje od rans. Za wolnych w gmachu na Pohulance 
chwil kilka już jest wo!ny i z wła- będzie bardzo niewielka ilość. 
ściwym sobie uśmiechem zaprasza -— A co zamierza pan robić jeżeli 

mnie do gabinetu. Z miejsca przy- Magistrat nie przekaże zespołowi 
stępuję do rzeczy: — Jak, co, gdzie, gmachu? 
ile, kiedy? Na to wszystko otrzymuję ››2— Gdyby się tak stało, w co nie 

odpowiedź:—«W obecnej chwili jeste- chcę wierzyć, to mimo całego nasze- 

śmy w zawieszeniu, wisimyl»—Robię go dla Wilna przywiązania prawdo- 
wielkie oczy.—Co to jest?.. podobnie musielibyśmy je opuścić i 

— Widzi Pan,—odpowiada dyr. przenieść się do .Lwowa lub gdzieś 
Osterwa—miałem cały szereg konie- indziej, Mlam jednak wrażenie, że tak 
rencyj z p. Wojewodą, któremu przed- Się nie stanie” : 
stawiłem ewentualny plan naszej w Na tem zakończyłem swoją roz- 
Wilnie pracy z Magistratem — gdzie mowę z p. dyrektorem Osterwą i 
omawiano sprawę wydzierżawienia dziękując mu za pelną uprzejmości 
zespołowi gmachu ma Pohulance. pogawędkę opuściłem — sławetny 
Otóż na posiedzeniu Magistratu przed. „gmach na Pohulance*, 
stawiłem również plan naszej działal: 

ności... i dotychczas żadnej odpowie- 

dzi nie otrzymałem. Magistrat albo 
przekaże zespołowi Reduty admini- 
strację gmachu na Pohułance i pozo- 
stawi nam wolną rękę, albo też ze- 

Co mówi Dyrektor Rychłowski? 

Zespół Teatru Polskiego jest zu- 
pełnie skompletowany. Aktorzy są 
zakontraktowani jake udziałowcy, po: 
bierają procenty od zysku brutto. 

chce sam prowadzić gospodarkę na Wychodzą na tem dobrze, gdyż pra- 
Pohulance. Zależnie od Odpowiedzi ca artystów jest "ało e, 
postąpi zespół. Jeżeli tak — to tak, bowiem więcej będzie robił w swoim 
jeżeli nie — to... dziś w każdym bądź jnteresie, niż gdy praca jego idzie na 

razie czekamy. marne. Na miejsce artystów którzy 
— Jaki jednak jest ów plan, panie Wilno opuścili przybyli następujący: 

dyrektorze? p. Makurczykówna, p. Śniadecka, p. 
— Plaa opracowany jest oddwna. Łelska, p. Larowska, p. Kowczyński, 

Reduta chce mieć w Wilnie swoją p. Dąbrowski i p. Relski. 
bazę i stąd promieniować na Polskę _ Kierownictwo Teatru Polskiego 
całą, w SZARO No$Ć] zaś ma kresy postanowiło dawać stałe przedstawie- 
wschodnie. Po dokładnem skupieniu nia dla młodzieży szkolnej (w ostat. 
się i pogłębieniu artystycznem dążyć nią sobotę na inaugurację tych przed- 
będziemy do wzniesi:nia się na Ów stawień, na „Pana Jowiałskiego'"—za- 
poziom Redutowy w okresie przed- brakło biletów). Na czas najbliższy 
wileńskim. Chcąc zaś trwać na tym zapowiadamy: dn. 20 b. m. „Matję 
poziomie, niemożliwą i wykluczoną Stuart*—Słowackiego i 1 listopada 
jest rzeczą dawać premjery co tydzień. „Dziady*— Mickiewicza. Teatr Polski 
Wilno ma jeszcze drugi teatr stały, nie ma żadnych subsydjów—pod tym 
prowadzony przez p. Rychłowskiego, względem jest wyjątkiem w całej Pol- 
nasze jednak pokazy nie będą, jak sce. Ostatnio groziło nam zamknięcie 
sądzę, w żadnym, a przedewszyst* z powodu zaległych rachunków od 
kiem finansowym sensie konkurencyj- Magistratu za prąd elektryczny. Ra- 
ne dla Teatru Polskiego. (dowiódł te- chunek wynosił 5 tys, złotych—co do 

z groszewych biletów. 
pewien czas odbywać się będą poka: sie stol stosunku. AR 
zy lastylułu Reduty — czyii pokazy — № i prawdopedobnie Magi- 
sztuk, które z tych lub innych wzgię- strat zwolnił Panów od tej opłaty? 
dów nie nadają sie jako reperiuar — Niestet. nie.— Musimy płacić! 
objazdowy, mogą jednak być wysta- Ale oddawna już traktowani po ma- 
wiańe w miastach posiadających ode coszemu, nie dziwimy się temu na- 

powiednie sceny i urządzenia tech- wet, że mime głosów opinji publicz- 
niczne. oz nej, Magistrat nie ma dla nas nawet 

— lle razy w miesiąc będzie ze. tak minimalnych ulg (w porównaniu 
spół dawał przedstawienia? | z Krakowem gdzie miasto dałe na 

— Tyle razy ile tego Zajdzis po- teatr 600 tys. zł. lub Lwowem mają- 
trzeba. Jsżeli sztuka będzie miała po- cym miljon zł. w budżecie na cele 
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„Marja z Wendoriiėw 

BUKOWSKA 
Zmarta dnia 1-g0 października 1927 roku o godz. 2 po pot. 

Pogrzeb odbędzie się we šrodę 5b m. o godz. 10 m. 30 rano, z kościoła Św. Jana, 
na ćmentarz Rossa, gdzie zwłokizostaną złożone do grobowca rodzinnego. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 

Mąż, Bracia i Rodzina. 
  

KRONIKA. 
       WTOREK 

4į Driš Wsch, sł. o g. 5 m. 40 

Franciszka S Zach. sł. o g.17 m. 11 
jutro 

Placyda M. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Metosrologii U. S. B, 

z dnia 3—X. 1927 x. 

Ciśnienia ł 751 
średnie 

Temperatura ) 4 Krońala 1-120 C 

Opad za do: | 
bę w mm. ( 

) południowo-zachodni 

0,5 

Wistr 
przeważzjący 

U wa £ i: pochmurne, deszcz 
Minimum za dobę -l- 8?C 
Maximum za dobę -160C KĘ 

Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia 

KOŚCIELNA. 

— (c) Wizytacje pasterskie. JE. 

A wiłeński ks. R. Jałbrzy- 

kowski dokonał wizytacji pasterskiej 

w Białymstoku. Na przyjęcie Pasterza 

utworzył się specjalny komitet oby: 

watelski pod przewodniėtwem  prezy- 

denta miasta p. Bol. Szymańskiego. 

Komiiet opracował program przyjęcia 

biorąc pod uwagę najdrobniejsze 

szczegóły, tak by godnie uczcić przy- 

bycie dostojnego gościa. 
Ks. arcybiskup przybył do Blałe- 

gostoku dn. 1-go bm. w sobotę o 

„ 2 m. 40 witany na ;dworcu przez 

przedstawicieli duchowieństwa, władz 

cywilnych i wojskowych, samorządu 

i społeczeństwa. 

u bramy tryumfalnej ustawionej ‚ па 

Rynku przy tablicy Nieznanego Żoł- p 
nierza. ! 

Przemówienie powitalne wygłosił 

prezydent miasta, wyrażając swą га- 

dość z powodu przybycia tak dostoj- 

nego dościa. Po przemówieniu prze- 

szedł ks. Arcybiskup szpalerem, któ- 

ry tworzyły z jednej strony delegacje 

powitalne, z drugiej zaś publiczność— 

do kościoła, gdzie nastąpił ingres. 

Pe obiedzie na plebanji ks. Arcy- 

biskup od godz. 6 wiecz. do 8-tj do- 
konał bierzmowania. Następnego dnia 

ti. w niedzielę 2 bm. odbył się o g. 

10 rano ingres w kościele św. Rocha 
i nabożeństwo. O godz. 12:ej w po« 

łudnie nastąpiło ureczyste poświęce- 

nie kamienia węgielnego pod budowę 

nowęgo kościoła. 
Tsgoż dnia o godz. 4 m. 30 po 

południu—ingres w kościele w Dojli- 

dach i udzielenie bierzmowania. 

O godz. 9-ej wiecz. odbył się wy- 

dany na cześć Arcybiskupa raut w 

salach klubu „Ognisko*. 

Dn 3.go bm. w poniedz'ałek o 

godz. 7-ej rano — ingres w kościele 

w Starosielcach, potem ed godz. 10 

do 1 po poł. dokonał ks. Arcybiskup 

wizytacji kaplic i szkół w Białymsto- 

ku; Po południu odbył ks, Arcybiskup 
wycieczkę do Białowieży. 

We wtorek po ingresie w Supra- 

šiu, p. Białostockim i zwiedzeniu 
starożytnego kościoła obronnego w 
dawnym klasztorze Bazyljanów, odje- 
dzie ks. Arcybiskup do Wilna. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Instytuty opieki nad 

matką i dzieckiem w pow. Wil.- 
Trockim. Sejmik pow. Wil.-Trockie- 
go, na wniosek Dra Bakuna, przystą- 
pił ostatnio de zorganizowania na 
terenie powiatu szeregu instytutów 
opieki nad matką i dzieckiem. Pierw- 
szy taki instytut zorganizowany zo: 
Stał w Mejszagole, w najbliższych 
dniach zaś nastąpi otwarcie drugiego 
iastytutu w Bezdanach. Kierownictwo 
tych instytutów, da których przydzie- 
leni są lekarze i odpowiednia ilość 
pielęgniarek, spoczywa w ręku sejmi- 
ku pod nadzorem D-ra Bakuna, 

Pozatem sejmik zamierza każdej 
gminie przydzielić po jednej wykwa- 
lifikowanej akuszerce, których prócz 
właściwego zajęcia, zadaniem będzie 
również i prowadzenie wśród lud= 
ności wiejskiej kulturalno - sanitarna- 
h'gjenicznych kursów. Detąd przy: 
dzielono akuszerek do 12-stu gmin, 
pozostałe zaś cztery gminy będą ob- 
sadzone w najbliższym czasie. 

Koszta utrzymania akuszerek po- 

teatru.) Rozpoczynamy sezon 0 wła- 
snych siłach, pewni poparcia społe- 
czeństwa, które nas nigdy jeszcze 
nie zawiodło, tłumnie przybywając na 
przedstawienia, 

35:G; 

nosi w części gmina i w części sej- 
mik powiatowy. 

Malwersacje funkcjonar- 
jusza gminnego w Mejszagole. 
W tych dniach został przyłapany na 
popełnieniu małwersacji funkcjonar- 
jusz gminny w Mejszagele, zajmujący 
stanowisko ogłądacza bydła i mięsa 
przy rzeźni, prezes miejscowego od- 
działu „Strzelca* Wojcicki. Są przy* 
puszczenia, że malwersacje były do- 
konywane systematycznie ed dłuższe- 
go już czasu. Sprawa została skiero- 
wata przez zarząd gminny do pro- 
kuratora. 

MIEJSKA. 

— (x) Czy właściwe zadanie? 

Związek właścicieli hoteli i zajazdów 
w Wilnie wniósł ostatnio do Magis- 
tratu podanie z prośbą 0 zniesienie 

podatku hotelowego od rachunków, 

które nie zostały uregulowane przez 

poszczególnych gości. Związek ten 

madmienia, iż zdarzają się wypadki, 

że często goście epuszczają niepo* 

strzeżenie hotel bez uprzedniego ure- 

gulowania rachunku, właściciele zaś 

są zmuszeni uiszczać mimo to po- 

datki. 
Wątpliwe jest, czy Magistrat do 

powyższej prośby się przychyłi, gdyż 

za nieopłacenie przez gościa rachun- 

ku miasto nie może ponosić konsek- 

wencji. 
s (x) Chrz. Zw. ochrony Iko- 

biet prosi Magistrat 

Chrześcijańskie towarzystwo ochrony 

kobiet przesłało ostatnio do Magi- 

o wsparcie. 

  

mowane od 21 lat. 
Wszyscy reflektujący na wyjazd 

muszą bezwzględnie posiadać nastę< 
pujące dokumenty: 1) dowód osobi- 
sty z fotografją lub wyciąg z ksiąg 
ludności stałej z fotografją, poświad- 
czoną przez władze gminne lub po- 
licję i 2) mężczyzni winni posiadać 
książeczki wojskowe. 

Wyjazd (bez rodzin) zrekrutowa- 
nych robstników nastąpi w dniu о- 
ztaczonym podczas rekrutacji. Go 
tówki na drogę należy posiadać do 
30 zł Każdy robotnik może przewieźć 
bezpłatnie do 30 klg. bagażu w opa- 
kowaniu dogodnem do przewiezienia 
w wagonach. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Zaślubiny. Dnia 30 września 
w kościele Notre-Dame de Roche w 
Paryżu odbył się ślub p. Nadziei 
Szwanebachówny, córki artysty ma- 
larza Tsodera Szwanebacha, właści- 
cisła majątku Werenów, z p. Stanisła- 
wem Burhardtem Sędzią Pokoju. 

UNIWERSYTECKA. 

— Absolwenci wydziału pra- 
wa U. S, B. W terminie jesiennym 
ukeńczyli wydział prawny Ч. 5. В. у 
Wilnie i uzyskali dyplomy i tytuly 
magistrów praw: 1. Buczacki Jan, 
2. Kardymowicz Wilhelm, 3, Krzywiec 
Benedykt, 4. Powławski Wiktor, 5. 
Pławski Bohdan, 6, Szenbaum Jakób, 
7. Trzeciak Antoni, 8. Wirszubski 
Aron. 

— (o) Prof. K. Chodynicki. Bar- 
dzo ceniony w sferach naukowych 
profesor USB, Kazimierz Chodynicki 
jest zaproszony na katedrę historji ido 
Poznania i podobno ze względu, że 

stratu prośbę © przeznaczenie na warunki klimatyczne Poznania są ja- 
Następnie powitało rzecz tegoż towarzystwa 50 proc. zy- \ Zn: 

miaste Arcypasterza chlebem i solą ków > podatków widowiskowych koby lepsze, niż w Wilnie. zgadza 
się ze względu na zdrowie swoich 
dzieci, przenieść się z Wilna do Po- 
znania, Słuchacze wileńscy prof. Cho. 
dynickiego organizują zbiorową proś- 
bę do profesora o pozostanie w Wil- 
nie. Pozatem wyjazd z Wilna prof. 
Chodynickiego, będącego redaktorem 
i założycielem czasopisma „Ateneum 
Wileńskie*,: mógłby doprowadzić ten 
organ Wileńskiego T-wa przyjaciół 
nauk do upadku. Z tego względu 
członkowie i sympatycy T-wa przyła- 
ciół nauk z obawą myślą o możliwo- 
ści opuszczenia Wilna przez prof. 

bieranych przez Magistrat od filmu 

= t Karaokė droga białych nie- 

wolnic", wyświetlanego obecnie w 

kinie „Helios“. 
(x) Magistrat będzie korzy- 

stał z ryczałtowych opłat pocz- 

towych. Na skutek poczynionych 

starań przez Magistrat, Wileńska Dy- 

rekcja Poczt i Telegrafów powiado- 

miła w dniu wczorajszymi władze 

miejskie, iż samorządowi miejskiemu 

przysługuje nadawanie koresponden- 

. 2 oris ll kursu — (x) Zakoncze 

požarniczego w Wilnie. Onegdaj Chodynickiege. Šiais 

odbyło się zakończenie li-.go kursu 
4 

požarniczego dla naczelników i ich — (x) O subsydja na budowę 

zastępców ochotniczych straży po- toru kolarskiego. T-wo cyklistów 

żarnych Województwa Wileńskiego, w Wilnie zwróciło się w dniu wczo- 
poprzedzone egzaminami i wydaniem rajszym do Magistratu z prośbą © 

świadectw. : udzielenie mu subsydji w sumie 3000 

Egzamina odbyły się przed komti- zł, na hudowę toru kolarskiego na 
sją, w skład której weszli: prezes ZW. Zwierzyńcu, 

straży pożarnych Województwa Wi- Podanie o powyższe Magistrat 

leńskiego p. Oktawjusz Rackiewicz, przesłał prawdopodobnie z przychyl- 

v.-prezes związku p. Łokuciewski, ko- ną opinją do komisji kulturalno-o- 

mendant Waligóra, inspektor woje- światowej, celem wypowiedzenia się 

r R Z pożarnych w tej sprawie. 

p. Rudolf Dalste t i inni. ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Kurs ukończyło z wynikiem dob- S Ginas Вн, 

Z SĄDÓW. 
Żona morderczynią męża. 
W nocy z dnia 3 na 4 października 

1926 r. w pobliżu okol. Krywule, gm. Hol- 
szańskiej, pow. Oszmiańskiego znalezieno 
na drodze polnej zwłoki mieszkańca pobli- 
skiej wioski Czurki—Aleksandra Misiukiewi- 
CZB. 

Oględziny lekarskie truva stwierdziły, iż 
śmierć Misiukiewiczą nastąpiła wskutek za- 
danych mu kilku ran wystrzałowych w głowę. 

Pozatem stwierdzono, iż mordu tego 
dokonano nie z chęci zysku, lecz prawdopo- 
dobnie z powodu zemsty, gdyż u zabitego 
znaleziono wszystkie posiadane przez niego 
pieniądze, W toku dochodzenia ustalono, iż 
żona Misiukiewicza miała w tejże wsi ko- 
chanka w osobie Władysława Czaplińskiego, 
który w r. 1925 po przybyciu Misiukiewi- 
czów z Ameryki, powrócił z wojska i zapo- 
znał się z żoną zamordowanego, Ewą Misiu- 
kiewiczową. 

Stwierdzono również, iż Misiukiewiczo* 
wa, żyjąc potajemnie z Czapiińskim prėbo- 
wała często pozbyć się męża przez otrucie, 
oraz wymusiła na nim ostatnio zmianę te- 
stamentu na jej korzyść. 

Wobec powyższego podejrzenie o za- 
bójstwo padło na Władysława Czaplińskie. 
go i żonę zabitego, temwięcej, iż rewizja 
dokonana u Czaplińskiego ujawniła rewol- 
wer, należący do Misiukiewicza, który wy- 
pożyczyła mu żona Ewa. 

Ostatnio Sąd Okręgowy w Wilnie w 
składzie: v-prezesa Owsianko, jako przewod- 
niczącego i sędziów: Kontowta i Sienkiewi- 
Cza, na sesji wyjazdowej w Oszmianie roz- 
poznawał A sprawę, przyczem na ła- 
wie oskarżonych zasiedli: Władysław Cza- 
pliński i Ewa Misiukiewiczowa, jako oskar 
żeni z art. 51, 453 i 454 K. K. 

Oskarżeni do winy Się nie przyznali, 
lecz wobec ustalenia ich winy przez zezna- 
nia szeregu świadków Sąd wydał wyrok, 
skazujący Władysława Czaplińskiego i Ewę 
Misiukiewiczowę każdego na 12 lat ciężkie- 
go więzienia. Obronę wnosił mec. OE: 

x) 
BALET: IATA TAS STREET 

zebranie członków oddziału Wileń- 
skiego Związku Spółdzielni Mleczar- 
skich i Jajczarskich. Szczegółowe 
sprawozdanie z tego zebrania zmu« 
szeni jesteśmy odłożyć na dzień ju- 
trzejszy z powodu braku miejsca. 

ROZNE. 
— Konfiskata. Komisarjat Rzą- 

du na m. Wilno nałożył areszt na 
Nr. 71 czasopisma białoruskiego: 
„Sielanskaja Niwa" za umieszczenie 
w korespondencji z prowincji artyku- 
łu p.t. „Jednakże zasądzili*, w  któ* 
rym autor w sposób ostry mapadał 
na władze sądowe, zarzucając sędzie- 
mu niesprawiedliwość. Jednocześnie 
dowiadujemy się, że w dniu wczoraj- 
szym 3 b.m. władze sądowe zatwier= 
dziły nałożony przed dwoma dniami 
areszt ma czasopismo litewskie „Kie- 
lias* skonfiskowane przez władze įna 
podstawie art. 129 i 263 K.K. 

Kolportai pornografji 
kwitnie na ulicach Wilna, Odkil- 
ku dni kjoski z papierosami poroz- 
mieszczańe na ulicach Wilna stały się 
rozsadnikiem pornografji. n. b, łatwo 
dostępnej z racji taniości Pornografja 
ta wyraża się w tem, że wspomniane 
kjoski sprzedają po 10 groszy t. zw. 
fotografje w papierosie. Dowcip ten 
polega na tem, że niewielki kawałek 
papieru włożóny do tutki papierosa 
po wypaleniu go zamienia się pod 
wpływem działania nikotyny na foto-- 
grafję, przyczem fotografje te przed- 
stawiające akty kobiece najczęściej w 
zupełnie niedwuznaczuej pozie są 
zwykłą pornografją, a kolportujący je 
powinni być pociągnięci do odpowie: 
dzialności karnej. 

— Kiedy uregulowany zosta- 
nie ruch kołowy. Aparat admini- 
stracyjny powołany do regulowania 
ruchu kołowego w momencie kiedA 
zachodzi potrzeba sprawdzenia (drogą 
miłej przejażdżki) przyprowadzonego 
da rejestracji auta ma tylu naraz 
przedstawicieli, že mimowoli prze- 
ciętny obywatel nabiera przekonania, | 
że w dziedzinie tej niedociągnięć być 
nie może. Tymczasem tak nie jest. 
Tydzień ubiegły obfitował w szereg 

EBOKOROGEOBOGEROKKYEO 

D=r med, Ł. Łukowski. 
rym 5 osób, pozostali z wynikiem 

dostatecznym. 
Podkreślić należy, iż wśród kur 

santów byli również delegaci poszcze- 
gólnych pułków stacjonowanych w 

Wilnie. 
Następny kurs odbędzie się w 

    

   gicznej Okręgu szkolnego odbędzie się we 
czwartek dnia 6 października, o godz. 8-ej | (choroby dzieci) 
odczyt według następującego programu: 1. 
Pan Kurator Dr. 
wstępne. 2. Pan Nacrejnik St. Pogorzel- 
ski — Nowy ustrój szkół w Rz. Polskiej. 3. 
Pan Dr. Fedorowicz — Wychowawczy 
wpływ klasy na jednostkę, 

Wstęp dla czytelników Centralnej B—ki 

A. Ryniewicz — Słowo ® 

  

październiku r. b. Pedagogicznej bezpłatny. Goście mile wi- 
dziani. 

— Posiedzenie Wii. T-wa Lekarskie- 
go. Dnia 5 bm. o godz, Że! odbędzie się 
zwyczajne posiedzenie Wil. T-wa Lekarskie- 
go w lokalu własnym (Zamkowa 24). 

Porządek dzienny 1) Odczytanie proto- 
kułu poprzedniego zebrania. 2) Prof. Dr. 
Władysław Szumowski (Kraków) — Medy- 
cyna, jako nauka i jako. sztuka, 3) Sprawy 
administracyjne. 

— Godziny urzędowania w Bratniej 
PRZEW SE R > D 

pa z. Akadem. U. S. B, podaje do wiado- 
nych oddziałów z 17 na 20 paździer- mości ogółu członków So wióyskeia iż po- 
nika rb. ; czynając od dn, 3 bm. Sekretarjati Bratniej 

Obecnie dowiadujemy się, iż wła: Pomocy urzęduje normalnie t. zn. codziennie 

dze wojskowe do prośby rabinatu 9d godz, 1--3 pp. I od 7—9 wiecz. 
odniosły Się przychylnie, z tem že ‚ — Zebranie Związku Spół- 
każdy zainteresowany winien się u. dzielni Mieczarskich 1 Jajczar- 
przednio zameldować w  odnośnem skich. W niedzielę dnia 2-go b. m. 
P.K.U., w celu adnotacji i powiądo- W lokalu Stowarzyszenia Techników 

mienia jego odziału. 

WOJSKOWA. 
— (x) Władze wojskowe zgo: 

dziły sę na przesunięcie termi- 
nu stawienia się żydów do woj- 
ska. W związku z nadchodzącemi 
świętami żydowskiemi rabinat w Wil- 
nie zwrócił się w swoim czasie do 
adnośnych władz wojskowych z proś- 
bą o przesunięcie terminu stawienia 
się rekrutów żydów do przeznaczo- 

przeniósł się na UL. ZAWALNĄ 2 ® 
(róg Gdańskiej). Telef. 592. 4    

Dobry towar 
H| to najlepsza reklama 
|. ofem wiedzą ci którzy piją 

  

RARTOFLARRI| 
Ransomeća i Hardera 

poleca 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a, 

przy ul. Wileńskiej "odbyło się waluc SEMEUNENMNKEWWNNIKTWNCOWE KN 
  

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

_ — Rekrutacja robotników do 
Francji. W dniu 11 października rb. 
o godz. 8 rana w lokalu Państwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy w 
Wilnie (ul. Subocz Nr 20-a) odbędzie 
się rekrutacja robotników i rebotnic 
rolnych na wyjazd do Francji. 

Na wymienione roboty przyjmo- 
wani będą wyłącznie zawodowi rolni- 
cy mężczyzni i kobiety w pełni zdro- 
wia, Mężczyzni będą przyjmowani w 
wieku od 27—45 lat, zaś w wieku 
młodszym winni posiadać zezwolenie 
na wyjazd zagranicę wydane przez 

odnośne PKU. Kobiety będą przy 

przedszkolach 

Anatomia i fiziologja, 
Hygiena i bakterjologja, , 
Patałogja ogólna, 
Hygjena dziecka, 
Opieka społeczna nad dzieckiem, 
Wykłady odbywają się 3 razy tyg. w 

cych. Kierownictwo naukowe objął 
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słuchaczki. Zapisy są przyjmowane   

Kursy Pielęgnowania i Wychowania Dzieci 
(z programem rocznym). 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, 

Wykładane są następujące przedmioty: 
Dyetetyka dziecka, 
Choroby dzłeci i pielęgnowanie 

Psychologja i wychowanie, 
Gry i zabawy, 

profesorowie naszej Wszechnicy i lekarze specjaliści w chorobach dziecię- 

Świadectwa plelęgniarki zawodowej są wydawane po ukończenia kursu 
(z praktyką) i złożeniu egzaminów. 

Na poszczególne przedmioty Kursów mogą być przyjmowane wolne 

HANDLOWYCH przy ul. Mickiewicza 22—5 w godz. od 12—2 i od 5—7 w, 

Ф 

i żłobkach. 

Ф.
 

dziecka chorego, 

godz: wiecz. W kursach biorą udział 

prof. U. S. B. Dr Waoław Jasiński. 

w lokalu ROCZNYCH KURSÓW 
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Ujęcie tajnego gorzelnika, 
Przytrzymany usiłował bronić się rewolwerem. 

St post. Łucewicz wraz ze swym 
towarzyszem pełnili onegdaj służbę 
patrolową w rejonie Niemenczyna. Kie- 
dy obydwaj policjanci minęli wieś 
Adamejki, spostrzegli jakiegoś męż- 
czyznę, który zdradzał wyraźną chęć 
ucieczki, a kiedy Łucewicz krzyknął 
«stój» nieznajomy chciał wyjąć rewol- 
wer. Mający się na baczności Łuce- 
wicz oddał strzał, Odniosło to taki 
skutek, że awanturnik rzucił ma zie- 
mię rewolwer (systemu Nagan), a sam 
począł uciekać w kierunku lasu. Szyb- 
konodzy policjanci dopadii go w 

Alarm w 
Nocy peprzedniej policja mundu- 

rowa i śledcza zaałarmowana została, 
że w ekolicy prochowni słychać 
strzały, Po przybyciu na miejsce wy- 
jaśniło się, że ałarm ten wywołany 
został przez nieporozumienie. Do 
ogrodu warzywnego, należącego do 
dzierżawcy zakradło się kilku zło- 
dzieji. Bojąc się podchodzić blisko do 

Strejk w bankach 
Strejk w bankach żydowskich, do 

którego przyłączyli się pracownicy 
kantorów bankierskich trwa nadal Prócz 
dwóch banków, dyrekcje których do- 
szły do porozumienia z przedstawicie- 

ЗОО 

RADJO. 

— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

chwili kiedy ten siadał na wóz chcąc meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
zapewne uciec. Przy badaniu i rewi- 
zji wyjaśniło się, że tajemaiczy osob- 

program. 
15,00. Komunikat meteorologiczny, go" 

spodarczy, komunikaty PAT, nadprogram. 
15.20—16,00. Przerwa. 
16,00—16,25. Odczyt p. t. «Polityka w. 

m. <Gdańska»—wygł. dr. Michał Sokolnicki. 
16.25—16 45. Nadprogram, komunikaty. 
16,40—17,05. Odczyt p. t. <U źródeł ło- 

wiectwa na ziemiach polskich» (Cykl <Ło- 
wiectwo w Polsce») — wygł. p. Juljan Ej- 
smond, 

17,05—17,20. Komunikaty <PAT>. 
17,20—17,45. Odczyt p. t. <Krążenie 
worów mineralnych w roślinie» (z cyklu 

<Przyrodoznawstwo») — wygł. prof. Adam 
Czartkowski. 

17,45. Koncert kameralny. 

nik jest Piotrem Krasnodębskim po- 
szłakowanym 0 uprawianie tajnego 
gorzelnictwa. 

Podejrzenia te potwierdziła zawar- 
tość wozu, gdzie w sianie znaleziono 
całkowite urządzenie dla gorzelni, 

Jak widać Krasnodębski jechał do 
lasu, gdzie miał. urządzić gorzelnię. 
Niefortunnego przemysłowca Wraz Z gozt 
fabryką odesłano do Wilna. 

1 19.00—19.15, Ki ikat iczy. prochowni. 19151035, Rozmaitości, =" 
+52 Ё : 2 у 19,35—20,00. Od . £ «Wycieczki - 

złodziei, dzierżawca — Zelik Bielski okolice Warszawy» Sb kw 
wystrzelił z rewolweru. Złodzieje za- stwo»)—wygł. prof. Aleksander Janowski. 
częli uciekać, a stojący na warcie przy  2000—20,30. Przerwa. 
Roma żolnierz oddał Strzał alar- pperztka w Zeb sach, oliwa Zuzanna», 

22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
Obława zarządzona w celu ujęcia © munikat lotniczo-meteorologiczny, komuni- 

złodziei nie dała rezultatów, Skoń- katy <PAT» i nadprogram. 
czyło się tylko na mitrędze i bezsen* WYPADKI I KRADZIEŻE. 

EC: — ёо]спа awantura: Miecze 
i cy m. na, którym zły los kazał 

żydowskich trwa, zamieszkać w pobliżu šodiendy Zwia7- 
lami pracowników, pozostałe grają na ky Strzeleckiego (Dominikańska 13) 
zwłokę licząc na usjępliwość pracow- noc z soboty na niedziele spedzili 
ników. Sir.jsuje obecnie przeszło bezsennie. Przyczyną temu była awan- 
trzysta osób. tura, jaka powstała w lękalu Związku 

pomiędzy gośćmi orzybyłymi na sc- 
77 IS TIT botkę, a ktoreį koncowe (najgtošniej- 

katastraf, a ta o której poniżej mowa, 
wywołana została brakiem hamulca, 
Zarówno źie świadczy to o stanie aut 
przeznaczonych dla publicznego Użyte 
ku jak i kontroli, odpowiednich czyn 
ników. Autobus Nr. 14101 jadący w 
stronę Mejszagoły nie mogąc wjechać 
na górkę zatrzymał się, a z racji sla- 
bego hamulca począł staczać się w 
dół, W panicznym strachu pasażero» 
wie poczęli wyskakiwać,. Staruszka 
]. Markuś wyskakując wpadła pod 
koła i została ciężko ranną. Szofera 
aresztowano. 

— Oszuści kwestarzami. Już 
niejednokrotnie odnośne władze stwier- 
dziły liczne wypadki nadużyć doko= 
nanych przez osobników, czy'to pod- 
szywających się ped miano kwestarza 
różnych instytucyj dobroczynnych, 
czy to poprostu wykorzysiujących 
łatwowierneść tych instytucji. 

Ostatnio znowu mamy do zanoto- 
wania podobny wypadek. 

Oto Zgromadzenie Braci Szkol- 
nych we Lwowie, przy Szkole św. 
Józefa jeszcze w roku ubiegłym upo- 
ważniło szereg osób na terenie całej 
Rzeczypospolitej Polskiej do zbiera- 
nia składek na rzecz biednej mlodzis- 
ży szkolnej Częstochowy i Lwowa. 
Kwestarze tacy przybyli i na Wileń- 
szczyznę, liczne zbierając datki od 
ofiatnej ludności miejscowej, Wkrótce 
jednak stwierdzono nadużycia i mal- 
wersacje, a uzbierane pieniądze w 
drobnej zaliedwie wglywaly ilošei do 
Kasy Zgromadzenia Braci Szkolnych. 
Obecnie „Zgromadzenie“ _ zwróciło 
się za pośrednictwem odnośnych 
władz ministerjalnych do wszystkich 
z prośbą e wykrycie i odebranie legi- 
tymacyj od tych kwestarzy—oszustów, 
których nazwiska dla ostrzeżenia 
przed nimi całego Społecztństwa po- 
uiżej podajemy, są te: Dawidowicz 
Teofil, Czarnoboj Stanisław. Jach 
Franciszek, Kapica Jan, Kurzeja Ka- 
rol, Matyka Bronisław i Jan, Perczak 
Michał, Runkiewicz Marjan, Stelecki 
Michał i Świerczyk Wojciech. Wszy- 
scy wyżej wymienieni są poszukiwani 
przez władze i niewiadomo gdzie 0- 
becnie przebywają. 
ss — (c) Akademcy na powo- 
dzian. Zgodnie z odezwą wydaną 
przez naczelne organy akademickie w 
sprawie zbierania składek na powo- 
dzi m, Koło Połenistów Siuchaczów 
U. S$. В. opodatkowałs na ien cel 
wszystkich bez wyjątku swoich człen- 
ków. Przykład ten powinien zachęcić 
inne keła i organizacje akademickie 
na terenie U. $. B. do podobnego 
m łatwienia tej sprawy. 

— Kto ma być przykładem 
poszanowania przepisów. Niedzie- 
la godz. 93/4, Przedpskój kina „He- 
lios* przępełnony. Ze względu na po- 
rządek i bezpieczeństwojwejście do 
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5) Tłowieszcza postać. 
Po kilku minutach pani Lu odzy- 

spojrzała beze skała przytomność i 
myślnie na Emery. 

— Ach, to pan, podły djablel 
mruknęła z nienawiścią. 

Zaprzeczył gestem. 

— Jeśli pami sądzi, że to ja na- 
padiem na panią, to myli się pani. 
Czy zabrano coś pani? 

Wstała z trudnością i chwiejąc się 
podeszła de stołu. 

— Notes! Tylko notes zginął! 
— Jaki notes? — zapytał żywo. 
— Złoty notes. 
Twarz złowieszczego 

rozjaśniła się. 

— Tepperwili? 
Skinęła głową. 

człowieka 

— Skąd notes ten znała”ł się u, 
pani? Zresztą wiem już, pani wzięła 
go wtedy, 

Skinęła głową poraz drugi. 
— Pożyczyłam sobie — rzekła z 

trudnością, 
— Tak, tak. 

— sze) sceny rozegrały się na ulicy. 
Sali podczas seansu jest wzbronione. W/rzaski i nawoływania się stron wo- 
U .rzwi stoją woźai. Na to pan ja- jujących były tak głośne, że z komen* 
kiś przepycha się przez tłum i mówi dy miasta przybyło kilka patro'i orez 
do woźnego tak. dobrze znanym nam kilkų posterunkowych policji. Co się 
z czasów rosyjskich naczalstwujusz- tam działo trudne powiedzieć osobie 
czim tonem «jestem z  Komisarjatu njewtajemniczonej fakt, że byli. ranni, 
Rządu», pokazuje jednocześnie rąbek bowiem przez ulice niesiono bezwład- 
jakiejś legitymacji, następnie kiwa na nego mężczyznę. Awantura przeciąg- 
swego znajomego i we dwuch zni- nęła się do godz. 4 rano. 
kają za kotarą, pozostawiając za so- — Groźny pożar. W nocy z 

— 

bą zwarty tłum publiczności. 
Nad takiemi «malemis faktami na- 

leży się dobrze zastanowić. Kto bs- 
wiem będzie chciał u nas przestrze- 
gać przepisów, jeśli urzędaicy Komi- 
sarjatu Rządu będą dawali przykłady 
publicznej do nich pegardy? A może 
tak posiępują pseudo-urzędnicy? W 
takim razie tembardziej to zasługuje 
na wyjaśnienie. 

TEATR i MUZYKA. 

— Wizyta chóru <Echo>» z Poznania 
w Wilnie. Dziś o godz, 8:mej wieczorem 
odbędzie się w Reducie na Pohulance Kon- 
cert Chóru męskiego <Echo> z Poznania. 
Program wypeła'ą utwory kompozytorów 
polskich: Lachmana, Żeleńskiego, Walew- 
skiego, Rączki, Swierzyńskiego oraz pieśni 

ai Ech ktadaj; ię z 40 osób espół <Echa», składający się z 40 osób, 
rozpoczynając od Wilna, AOpjeżdźa | Kresy 
Wschodnie celem zadokumentowania _zje- 
dnoczenia kulturalnego wszystkich Ziem 
Rzeczypospolitej. Po za misją ogólną po- 
znańczycy przywożą ze sobą pozdrowienia 
dla Magistratu m. Wilna oda Magistratu m. 
Poznania.) : 

Jutro o godz. 5-ej po poł. Koncert będzie 
powtórzony dla najszerszych warstw mło- 
GT szkolnej i wojska po cenach najniż- 
szych. 

Ceny miejsc na koncert dzisiejszy od 30 
gr. do 3 zł. 60 gr. — na koncert popołu- 
dniowy od 15 groszy do 1 zł. 50 gr. Bilety 
wcześniej nabywać można w Biurze Orbis 
(Mickiewicza 11) i od godz. 5€ej po poł. w 
Kasie Teatru. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Niech 
żyje miłość» — świetna komedja — Р, Oan- 
dery, obfitująca w sceny zarówno liryczne, 
jak i tchnące szczerym, żywiołowym humo- 
rem, grana będzie dziś i jutro. 

— «Królowa Biarritz». Komedję pod 
aka tytułem, mistrzów francuskich 

Hennequina i R. Coolusa, będącą obe- 
cnie na repertuarze wszystkica miemal scen 
europejskich, przygotowuje Teatr Polski, 
Premjera tej nowości w piątek. 

— Teatr Polski dla młodzieży W s0- 
botę o g. 4 min, 30 pp. drugie z rzędu 
przedstawienie specjalne dla młodzieży. 
Ukaże się po raz drugi komedja Al. Fredry 
»Pan Jówialski», 

Na przedstawienie inauguracyjne dla 
wielu zabrakło. biletów. 

Dia łatwiejszej orjentacji Teatr Polski 
na przedstawienia dla młodzieży ustalił tyl- 
ko 4 kategorje cem biletów, a mianowicie: 
miejsca w parterze wszystkie po 1 zł. 50 gr. 
(od pierwszego rzędu do ostatniego), góra 
Cała (amfiteatr i balkon) po 1 zł., wejścio- 
we na wolne miejsca na parter — 50 gr. i 
wejściowe na balkon — 20 gr, 

— Na powodzian: Na niedzielnych wi- 
dowiskach w Teatrze Polskim zebrano wśród 
publiczności na powodzian w Małopolsce — 
325 zł. 32 gr. 

W głowie majora wszysiko wiąza* 
ło sią logicznie. 

— A teraz droga pani, — zwró- 
cił się do Elzy — teraz zostawimy 
w spokoju panią Challam. Chcę żeby 
pani była w bezpiecznem miejscu, 
Proszę poczekać tu pięć minut i o- 
biecać, że pani się stąd nie ruszy. 

Elza zgodziła się, a Emery wy- 

szedł, 

Zrozumiała, że udał się do jej po- 
koju i namyślała się w jakim celu to 

czynił. 

Powrócił z jej walizką w ręku. 
Myśl o tem, że pakował jej ubrania, 
wydała się jej niemożliwą i śmieszną. 

— Sądzę że Palace-hotel będzie 
dła pani dosyć bezpiecznem schronie" 
niem na noc dzisiejszą. 

Dziewczyna spojrzała na panią 
Chaliam, która przybrała już zwykły 
wyraz twarzy. 

— Niech pani  zatelefonuje do 
męża — zaczął Emery, gdy nagle u- 
słyszał, że ktoś otwiera drzwi wejścio- 
wę, pośpieszył więc na schody. 

Na widok złowieszczego Emery, 
Ralf osłupiał. 

dnia 30 wrześnła na 1 października 
r. b. z przyczyn dotąd niewviaśnio- 
nych wybuchł pożar we wsi Bzbińce 
za m. Rzeszą u właściciela Feliksa 
Bartoszewicza. 

Wobec tego, iż pożar byl olbrzy- 
mi i zagrażał niebezpieczeństwem dla 
całej wsi, przeto zawezwaną została 
wiłeńska straż ogniowa, która po przy- 
byciu ma miejsce zdałała pożar zioka- 
lizować i niebezpieczeństwo usunąć. 
Skutkiem pożaru spłonęła cała za- 
groda Bartoszewicza wraz z tegorocz- 
nemi zbiorami i inwentarzem. 

Zachedzi podejrzenie, iż pożar 
powstał skutkiem podpalenia z powo- 
du zemsty. 

— Jak to bywa... «na plano»: Onedaj- 
szej nocy mieszkańcy ul. Baksztą zostali 
zbudzeni niezwykłym hałąsem. Oto trzej, pod 
dobrą datą znajdujący się jegornoście usiło- 
wali wzajemnie się o czemś przekonać i na 
poparcie swej argumentacji używali najbar- 
dziej głośnych i doniosłych wywodów. Je- 
den z nich tłukł laską o rynnę, drugi 
wrzeszczał w  niebogłosy, trzeci wreszcie 
chcąc przewyższyć towarzyszy począł wy- 
bijać szyby w oknach. Gdy namiętni dyskur- 
sanci znaleźli się koło domu Nr 11, zamie- 
szryałym przez studentów USB jako, że tam 
się mieści Bursa akademicka, jeden z nich 
dostał ataku najprawdopodobniej delirjum. 
Upadł bowiem na ziemię i byłby szamocąc 
się rozbił sobie O kamienie głowę gdyby nie 
litościwi akademicy, kiórzy mimo późnej po- 
ry zaalarmowani niezwykłemi krzykami po- 
Śśpieszyli choremu z pomocą, zawiadamiając 
jednocześnie o wypadku policję. Gdy przy- 
byli funkcjonarjusze policji, ocucony począł 
się znów szamot:ć, grożąc, że się zarznie. 
Dla bezpieczeństwa musiano nałożyć mu 
kzjdanki i dopiero w tym stanie zdołano go 
zabrać do komisarjatu. 

Tak wygląda w praktyce dzień przed- 
świąteczny zakropiony czystą wzmocnioną. 

— Komunistyczny sztandar na górze 
Trzykrzyskiej. W ubiegłą niedzielę fankcjo- 
narjusze policji zdjęli z drzewa rosrącego 
na górze Trzykrzyskiej transparent komuni. 
styczny, rozwieszony, jak widrć w nocy. 

List do Redakcji. 
Szanowna Redakcjo, 

Od niejakiego czasu rozpanoszyły się 
w urzędzie pocztowym nieporządki: w Swo- 
jej skrzynce do listów znajduję cudżą kores- 
pondencję lub czasopisma adresowane do 
osób innych. Mogła to być nieuwaga, ale 
bywa gerzej: w tych dniach wypadło mi 
wysł.ć dwa listy na Aatokol. Jeden z nich 
otrzymano na trzeci dzień, drugiego wcale 
nie odebrano. Listy zaraz po napisaniu 
wrzucone zostały do skrzynki pocztowej w 
gmachu poczty, przy telegrafie. Mówię o 
iem nie tylko ze względu na siebie, lecz dla 
dobra społecznego. 

X. Michał Rutkowski. 

ROZDZIAŁ XLV... 

Aresztowani. 

— Co pan tu robi, — zapytał 
ostro Ralf, 

— Doprawdy, Chailamie, 
brzmiała odpowiećź — mógłby zadać 
te same pytanie. — Ależ pan szybko 
się ruszał 

— Dokąd jedziesz Elzo? — zapy- 
tał Challam. 

— Żeby oszczędzić pani kłopotu 
odpowiem za panią. Wiozę pannę 
Marlów do Palace-hotel, gdzie będzie 
jej o wiele bezpieczniej. 

Ralf ujrzał światło w pokoju 20- 
ny i wszedł tam śpiesznie. |Jednem 
spojrzeniem obejrzał pokój cały, po- 
rozrzucane rzeczy i bladą twarz 
żony. 

— Со te wszystko znaczy? — 
pytał zaniepokojony. — Wszakże pa- 
mi nie wyjdzie, nie wyjaśniwszy nam 
wszystkiego! Ž 

— Ktoś napadł na pańską żonę i 
uciekł zanim tu wszedłem. 

— Kędy pan się tu dostał? 
Emery uśmiechnął się. х 
— Dzisiaj nie będę więcej odpo- 

wiadal. Nie mam czasu,—rzekł zwra- 

  

Tr „Polonja“ EU NTA „Wenus z VVenecji" tyż uda: way 
ul. A. Mickiewicza 22, gą i kanałów Wenecji dosi 

ulabieniec kobiet 
gła psłaców. W rolach tytułowych: przepięzna CONSTANCE TALMADGE, 

ANTONIO MORENO, znani MICHAEL WAWICZ i JULANNE JOHNSTON. 
Ostatni seans 10 15. 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

(ul. Ostrobramska 5) 

" лча 66 

Dziś będzie wyświetlany film „Franciszek й Assy zu (Fratre Francesco). 
Wielki dramat w 12 aktach, W poczekalniach koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelimistrzą « 

„ W. Szczepańskiego Ściśle zastosowana do obrazu. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: 
w niedziele, Święta i soboty o g. 4, winne dnie o g. 5 i pėl. Cena bile ów: parter 60 gr., 

balkon 30 gr. 

  

Kino- 

teatr „Helios“ 
ul. Wilefiska 38. 

Sala Miejska 

Arcgsensac. film, o któzy 
Pankau i genialny , 

nrzyk 100.00u niewinnych otiar! Największa sensacja sezonu! ARIE 1:szy SA linija 

„Krzyżowa dr” a białych niewolnice" “ ое w 
dzie mówić całe Wilno. z udziet, Mary Kio, Very Eugels, Mia 

a-Rogge (behater D-ra Mabuse). Film powinni widzieć każda ko- 
bieta, każdą mat. a, każdy ojciec! Wstrząsające sceny. Niebywałe napięcie sensacyjne, 

  

Obwieszczenie. 
Dyrekcja Połskiege Men. Tyt. ogłasza przetarg na 

dostawę pudełek de pakowania papierosów 
Szczegółowe v arunki przetargu ogłoszone zostały w 

Dzienniku Urzędowym Rz. P. „Menitor Polski, 
Nr. Nr, 222 z d. 28—9; 223 zd. 29—9 i 224 z d.30—9 br. 

"ui S 

Drzewka 1 Krzewy Owocowe 
oraz ozdobne 

aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny SZKÓŁKI MAZELEWSKIE 

Wilno, Zawalna 6, m. 2. 
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KOPJOWANIE 
PLANOW 

L SWIATLODRUKI i 
Jna.KRUPÓwiE 

Wilno 

  

      
   

    

    
Bardzo dobra 

maszynistka 

poszukuje zajęcia do 
datkowego w  godzi- 
nach rannych. Zgło” 
szenia do PAT, Wo: 

Praczka 
fachowa poszukuje 
posady w mieście, 

POWER El mw na wyjazd, ui. 
GERE Kasztanowa 4—18. 

  

(ebinet Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu 
Usuwanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 

kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza 1, m, 8 wejście z placu Ka: 
tedr. W.Z.P. Nr 1, Wilno, dn. 30 I r.1926 

KONKURS. 
Koło Medyków U. S. B. w Wilnie roz- 

pisuje konkurs na projekt znaczka członkow- 
skiego K. M. 

Warunki konkursu. 
1. W konkursie mogą uczęstniczyć 

wszyscy studenci U. S. B. 
2. Projekty muszą być wykonane na pa- 

pierze w wielkości naturainej. 
3. Charakter znaczka ma być zgodny z 

ogólnym typem przyjętego znaczka Iekar- 
skiego. = 

„4, Wskazanem jest skomponowanie od- 
znaki z inicjałami stowarzyszenia (K. M. — 

  

. 5. В.). : 
5. Bo ojekty należy nadsyłać do godz. 8 

wiecz. dn. 17 października b. r. na ręce kol. 

E. Nowakowskiego—prezesa Koła Medyków 
U. S. B.—Wielkx 24, lokal Koła Med. (po- 

niedzi: łki i sez od 8 — 9 wiecz.), lub 
skrzynka pocz. 31. 

akt muszą być opatrzone godłem, 

Do każdego projektu należy dołączyć koper- 
tę zapieczętowaną, oznaczoną tem SaRiEMm 

godłem, a zawierającą wewnątrz nazwisko i 
adres prcjektodawcy. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nzs'ąpl w 
bieżącym miesiącu przez Sąd Konkursowy, 
w Z którego wejdą pp. Profesorowie 
U. S. B. 

7. Nsgroda wynosi 50 zł. Praca nagro- 

dzona staje się własnością Koła Medyków: 
Wilno, 1 X27 r. 

  

Administracia „Słowa* poieca 
ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i trejga 
małych dzieci. 

Łaskawe ofiary prosimy składać 
w Adm, „Słowa dla „rodziny w 
uędzy*'. 
  

  

Schorowana niedołgźna wdowa, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna, a przedewszystkiem żywność. 
Ofiary pieniężne proszę składać w 
Administracji <Słowa».   
  

- Ofiary. 
— Bezimiennie na rodzinę w nędzy Hz 

trojgiem dzieci zł. 1, 

cając się ku drzwiom, ale Ralf zagro” 
dził mu drogę. 

— Co pan ma w walizce? 
Emery zamyślił się na 

potem rzekł chłodno: 
— Coś, co kosztuje więcej, niż 

miljon dolarów. Jest to własność pan- 
ny Marlow. Znalazłem to na dnie 
skrzynki; ulokuję w bezpiecznem miej- 

scu. й 
Ralf bladł i czerwienił się naprze- 

mian. 
— Pan nie wyjdzie, póki nie wy- 

tłomaczy. > 
— |uiro dam panu wyjašnienia, 

które zadowolą pana — odrzekł znie- 
cierpliwiony Emery. — Tymczasem 
pan będzie musiał pozostać w niee 

pewności. Uprzedzałem już pana, że 

w naszym zawodzie nie można iść 
dwoma drogami, prędko przekonaisię 
pan, że miałem rację. Niech pan idzie 
do domu i zamknie mocno drzwi, 
slbo lepiej wezwie policjanta i każe 
siebie aresztować. 

Ralf oparł się © ścianę, pokój za- 
wirował przed nim, jak we śnie. 

Feng Cho stał za drzwiami i Eme- 
ry rozkazał mu: : 

— Zostaniesz tuta[: będziesz śle- 

chwilę, 

DOKTOR 

(maszyna Remington) | gi. Miekiemiexa 24 

jewództwo, pokój 
Nr. 24, — 

  

2 B * Akwizytorzy į 
zdolni potrzebni natychmiast. Warun- B 
ki bardzo dogodne. Garbarska 5—19. 

Biuro czynne od 5—8, B 
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Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Wiinie podaje do wiadomości iż w dniu 19 
października 192/ r. o z. 12-ej w lokaju 
Dyrekcji Lasów (ul. Wielka 66) odbędzie 
się przetarg ustny i za pomocą ofert pi. 
semnych na sprzedaż działek etatowych 
według _ obliczenia powierzchniowego, 
poszczególnych drzew na pniu i materjałów 
w stanie wytobionym w  Nadljeśnictwach: 
Podbrodzkiem, Święciafńiskiem, Międzyrzec- 
kiem, Orańskiem, Mostowskiem, Stołpeckiem, 
Trabskiem, Rożankowskiem, Brasławskiem, 
Smorgońskiem, Uszańskiem, Oszmiańskiem, 
Ławaryskiem, Olkienickiem i innych. 

Wykaz jednostek licytacyjnych, wa- 
runki przetargowe, szematy umów i ofert 
są do przejrzenia w godzinach urzędowych 
w D.L. P. w Wilnie, pokój Nr 7. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 
  

Otwock „Dom Dziecka 
Pensjonat dla dzieci od lat 4-ch do 
11-tu. Przedszkole i lekcje zbiorowe w 
zakresie niższego gimnazjum. Ściśle 
ograniczona liczba dzieci. Czynny od 

15-go października. 
Informacje: BELA FRUCHT, Warsza: 
wa, Nowolipki 39, m. 2, tel. 25542 

12-ta 2-ga. 

900Ф ортотвтоточовосовноро9 Фотооото 

poszukuję 

PIANINA w celu wynajęcia. 
Żgłoszenia do Administr. «Słowa». 

4 rzy ulic! Do sprzedania diese) 
Nr. 4 dwa domy, murowany i drewniany 
z wolnym piacem do budowy, razem 18 
mieszkań, Dowiedzieć się w francuskiej 

cukierni W. Pohulanka 9. 

  

  

    
Wyrazem postępu w radjotechnice 

radjoaparatu i radjosprzętu są najnowsze 
kostrukcje 

BALTIC 

BASMA EB AR GD EN Porcelanowe | 
. 

  

Młoda 
inteligentna Niemka 
po szukuje posady do В, ZELDOWICZ 

  

  

chor.W ENERYCZ. | dzieci. Oferty do «Sło- 
NE, MOCZOPŁC, | wa» pod «<N emka» 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. | piącówka Polske 

DOKTÓR Meblowa 

$.Zeldowiczowa | S. MAKOWSKI 
KOBIECE, WENE: Zawalna 15 
RYCZNĖ 1 auot, | Tanio. Na raty. 
DRÓG MOCZ, Okazyjnie sypialnia— 

12- i od 4-6 | 1.150 zł, salon cze- 
czotkowy — 1.000 zł., 

tel. 277. salon mahoniowy 790 26. 
——"W. Zdr. Nr. Bi. stėl jadainy — 75 24, 

garnitur wiklowy-72 zł., 
kiedens—475 zł., oto- 
mana—160 zł., mate- 

Dr. 6. Molfson race—35 zł, Wykona: 
weneryczne,  moczo: nie solidne i gustowne 
cowe i skórne, ui 38 lat pracy w zakresie 

Wileńska 7, tet. 1007, Z poważaniem 
Makawski. 

Akuszerką 

W. Smiałowska KURSY KROJU, szycia i mode» 

  

< CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? » przyjmuje od godz. 9 Jowania S, Stefanowi- 
m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- g do 19. Mickiewicza czówny ui. Wielka 56 
m spondencyjne _ prof.  Sekułowicza, m + 46 m. 6. m. 3. Zapisy codzien- 
m Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- s __W: Z. P. Nr 63. nie na kursa dzienne i 
5 czają listownie: buchalterji, rachunko- g wieczorowe, uczenice 
m wości kupieckiej, korespondencji m Lekarz-Dentysta kończące utrzymują 
m handlowej, stenografji, nauki handlu, g MARYA świadectwa _ szkolne 
m prawa, kaligrafji, pisania na maszy* w „. + i cechowe. Uczę opra- 

nach, towaroznawstwa, angielskiego, m Ožyiska-Smolska cowywać samodzielnie 
$ francuskiego, niemieckiego. Poukoń- H kroje według  ostat- 
: czeniu świadectwo. 5 в SE Jay a nich mód, 
* ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! ® = 

wanie zębów bez bólu Potrzebne 

mieszkanie 3, 4 poko 
jowe z kuchnią Kalwa- 
ryjską i ulice przy- 
boczne, lub centr. 

Wydz. Zdr. Nr 3 miasta. Oferty u szwaj- 
cara Hotelu Italja Nr. 5 

MarjanMienicki “ (106 2"pokoje 
Adjunkt Kliniki Syfili- umeblowane dia 

dologiczao-skūrnej 
Uniwersyt. S. B. 

Powrócił i wznowił 
przyjęcie chorych. 

Wileńska 34, m. 3. 
Przyjmuje od 4—7. 

1-X 1927 r. L. 7141-10. 

Student 

korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni, 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Są* 
motnego inteligentne- 

go mężczyzny lub 
dwuch studentów mo- 
że być ze stołowaniem 
ul Bracka. Dom Eo- 
kuciewskiej m. 3. 

Do sprzedania 
suknia jedwab. granat. 
koronkami kryta 180 

  

rutynowany korepety- ; róż. krep'deszyn. 50, 
tor 
1 ko 

poszukuję lekcyj zegarek złoty ręczny 
( ue 

repetycyj, dogod- i my Longines), 
warunki, oferty do pierścionek z brylan- 
<Słowa» pod Cikami i broszka złotą 

<Rutynowany». 450, branzoletka gras 
naty, antyk papieroś- 
nica, łyżka i widelec 

з 90 IDY CZA 
1 

Pokój 
duży z /balkonem 
umeblowany в elek- 
trycznością i wygoda» 
mi oddaje się solid- 
nemu mężczyźnie. 

a 23, m. 24, 

  

Lekcyj języka 
francuskiego 

: . 
angielskiego 
udzielą doświadczona 

nauczycielka, 
Mickiewicza 37 m, 17. 
(Wejście od Ciasne 
  

W Kownie Portow 

kupię posiadłość Dozorea 
Choćby obciążoną pro* 
cdktci Zataczkć E potrzebny od zaraz do 
uj, Dąbrowska 5, m. wszelkich czynaości 

4—T. Giińska. domowych. Zgł. Anto. 
— koi, Senatorska 15,,d0 
; właściciela domu. ZGUBIONO dowód ——— 

osobisty Litwy Środ: 
kowej, wyd. przez Sta- 
1ostwo Сго zie, na 

  

  

  

Po trzyletnim poby* 
cie we Francji 

  
imie Wi dzielam imię Wincentego Wil- u 
zódŃeżo, oraz legity- | lekcji języka 

kasy Chorych | francuskiego macj $ 
Nr, Žo44 m. Wilna 
na imię tegoż. Unie- 

waążnia _Się. 

Oferty proszę skła- 
dać w Administracji 
«Słowa» dla K. L. 

opisane w najnowszych | 
katalogach na r. 1928 

i SABA) 
wysyłanych gratis i franko po otrzymaniu „dresu. 

Jen, Repr. ZJE 

dzi! Challama, Muszę wiedzieć, gdzie 
będę mógł go zrialeźć. 

Zeszli ze schodów i wyszli na ci- 
chą ulicę, Szefer przygotowywał się 
do jazdy, obok ich auta stało drugie, 
które widocznie nadeszło przed chwi- 
lą. Jacyś dwaj panowie pytali o coś 
szofera majora Emery. : 

Majora ogarnęło przerażenie. 
— Czy panów przysiał inspektor 

Wili? 
— Will? Nie wiemy nic o nim, ale 

jesteśmy ze Scotland-Yardu, — od- 
rzekł niegrzecznym tonem jeden z 
nieznajomych. ` 

— Czy pan jest majorem Emery? 
— Tak, jestem nim. 
— Mam — rozkaz 

pana, ‚ 
Emery spojrzał nan niedowie- 

rzająco. 
— Rozkaz aresztowania mnic? O 

co jestem oskarżony? |. 
— Wątpię, czy potrzebna jest pa” 

nu ta wiadomość.  Dowie się pan o 
wszystkiem na miejscu. 

Mam rozkaz odwiezietia pana do 
więzienia, 

Nastała chwila milczenia. 
— To pomyłka, — rzekł Emery, 

aresztowania 

DNOCZONE T-WO HANDLOWE 
Warszawa, Zieina 46. 

  

— w każdym razie pojadę z panem, 
ale może pozwoli mi pan odwieźć 
tę panią do Palace-hotel? 

Nieznajomy nie odpowiedział nic, 
prewadził go do auta a walizę oddał 
szoferowi. 

Przy świetle latarni więzień do- 
strzegł rewolwer w ręku policjanta. 
Widząc, żę Emery spostrzegł broń, 
nieznajemy rzekł: 

— Muszę panu dać edną radę. 
Niech pan nie próbuje wkładać t rękę 
do kieszeni, bo będę - musiał s!rzel.ć, 
nie mam ochoty ryzykować, A zre- 
sztą,. — przyłożył lufę ;do kamizelki 
majora i wyjął brauning z jego kie- 
szeni. Za chwilę żelazne obręcze za- 
cisnęły się dokoła rąk uwięzionego. 

— Niech pan siedzi spokojnie, bo 
będzie pan żałował każdego ruchu, 
— rzekł nagle druginieznajomy, któ” 
ry milczał dotąd. 

Glos ten wydał się Elzie znajo- 
mym, Emery odrazu go poznał. 

— Któż to jesi?— zapytał drwiąco. 
Doprawdy, panie Dzem, nie spodzie- 
wałem się tego po panu, nie Sądzi- 
łem, by pan mógł to zrobić dla pie- 
niędzy. 
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