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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
448, Drukarni 1244. Adresi Administracji

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
w pe 64:12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,

 

drukarni:

jątkiem poniedziałków i. dni poświątecznych.

 

JÓZEF KŁODECKI “"
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła św. Jana). TELEFON 928.

2 Poleca po cenach bezwzględnie niskich:

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe,

PODUSZKI, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, kami-
zelki wełniane, pullowery i galanterję,

Wełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie.

JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY, WYPRAWY ŚLUBNE.
wielki wybór wszelkich towarów.

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki.
 

BANDYCKIE POPISY BOJÓWKARZY
w WARSZAWIE.

Napady na wiec, na redakcje „Gaz. Warsz.“, „ABC“
i na Sekretarjat Stron. Narodowego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek wieczorem bojówka, która nie

dostała się na wiec Stronnictwa Narodowego w lokalu Muz.

Przemysłu i Rolnictwa, strzelała do okien,
padła na wychodzących.

Padły ze strony bojówki strzały,

następnie zaś na-

od których kilkanaście

osób poniosło rany. Ciężko ranni dwaj studenci i robotnik

Baran, odwiezieni zostali do szpitala.

Bojówka udała się następnie na ul. Zgoda; nie zdoławszy

wedrzeć sią do redakcji „Gazety Warszawskiej”, zdemolowała
kantor znajdujący się na parterze.

Ztamtąd przeszła bojówka do administracji ABC, wdarła
się do wnętrza, które zdemolowała.

Wreszcie udała się bojówka do sekretarjatu Kiubu Naro-

dowego przy ul. Jerozolimskiej 17, zdemolowała kilka pokoi,
administrację pisma ludowego „Zorza* oraz „Myśli Narodowej“

I wyrzuciła z drugiego piętra książki, druki, odezwy wyborcze

itp. Oczekujący na dole bojówkarze zabrali to wszystko i ucie-
kli ze swym łupem.

Już w Sądzie Apelacyjnym sprawa
Kwapińskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sprawa b. posła Kwapińskiego, skazanego w So-
snowcu na 1 rok więzienia, za mowę na wiecu, ma być rozpozna-
wana we środę w Sądzie Fpelacyjnym.

Aresztowanie b. posła niemieckiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na Pomorzu aresztowano b. posła niemieckiego
Tatulińskiego.

Proces o zabójstwo Franciszka Sieczki,
uczestnika napadu na p. Nowaczyńskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

| WARSZAWA. W Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończył
się proces o zabójstwo b. konfindenta policji, a jednocześnie bojow-
ca P. P. S. Frakcji Rewolucyjnej, który między innemi miał na su-
mieniu pamiętny napad na red. Adolfa Nowaczyńskiego.

Oskarżeni w tej sprawie dwaj bracia Pawłowscy, w wyniku roz-
prawy zostali uniewinnieni. Jeden z nich dla braku dowodów winy,
drugi zaś, ponieważ Sąd uznał, iż działał w obronie koniecznej.

Wyjazd doradcy finansowego do Ameryki.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Min. Skarbu Matuszewski dn. 7 bm. wyda obiad
pożegnalny na cześć p. Deveya.

Hitlerowcy zgłosili w parlamencie ustawy
antypolskie.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Niemiecka partja narodowa w Berlinie zgłosiła
w Reichstagu wniosek, skierowany przeciw mniejszości polskiej.

Projekt ustawy przewiduje, że obywatele niemieccy, którzy po:
Ssyłają dzieci
gruntów.

do szkół polskich, będą pozbawieni prawa nabywania

(stawa przewiduje także zarządzenie przeciwko rolnikom nie-
mieckim, którzy zatrudniają robotników emigrantów. O ile tacy rolni-
cy zamieszkiwaliby tereny wschodnie byliby pozbawieni prawa ko-
rzystania z funduszu zapomogowego.

Takaż kara przewidywana jest dla tych rolników niemieckich,
którzyby pozwolili swym robotnikom - obywatelom narodowości pol-
skiej posyłać dzieci do szkół polskich.

Wyrok na
NOWOGRÓDEK. (Pat.). W dniu

4 b. m. Sąd Okręgowy w Grod-
nie na sesji wyjazdowej w Słoni-
miu rozpatrywał sprawę byłego
posła z B. W. R. K. P. Pawła
Kryńczuka, oskarżonego z art.
129 i 154 K. K. Sąd, pod prze-
wodnictwem  wiceprezesą Dessi-
na, skazał byłego posła Pawła

b. posła.
Kryńczuka na rok ciężkiego wię-
zienia za antypaństwowe wystą-
pienia w Hołynce. W dniu 4 bm.
odbędzie się druga rozprawa
przeciwko b. posłowi Kryńczuko-
wi,oskarżonemu z tychże artyku-
łów K. K. o antypaństwowe wy-
stąpienia w Dereczynie.

Procesy prasowe.
Zasądzenie dwóch redaktorów.

ŁÓDŹ. (Pat.) Wczoraj wieczo-
rem, przed sądem okręgowym
zakończyła się rozprawa przeciw-
ko redaktorowi odpowiedzialnemu
„Gazety  Porannej*  Gustawowi
Kronmanowi, oskarżonemu o opu-
blikowanie sprawozdania z kon-
gresu Związku Obrony Prawa i
Wolności Ludu w Krakowie. Sąd,
pod przewodnictwem sędziego
Kozłowskiego, skazał red. Kron-

mana na jeden rok twierdzy.
Również wczoraj odbyła się roz-
prawa przeciwko redaktorowi od-
powiedzialnemu tygodnika „Lo-
dzianin* Aleksandrowi Nowakow-
skiemu, oskarżonemu o podanie
sprawozdania z kongresu krakow-
skiego. Red. Aleksander Nowa-
kowski skazany został na jeden
rok twierdzy.

Walka z komunizmem.
ŁUCK. (Pat.) W nocy z dnia

2 na 3 b. m. zlikwidowano we
Włodzimierzu trzy komitety ko-

Zachodniej

Ukrainy. W związkuz tem aresz-
towano około 50 osób. Docho-
dzenia policyjne w toku.

Mostowa 1.
    

      

listopada 1930 r.

ona Ameno 20 tr.
Nr. 255
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 term.
     

Wyrok w sprawie bandy szpiegowskiej.
NOWOGRODEK. (Pat.). W dn.

4b. m. Sąd Okręgowy w Grod-
nie na sesji wyjazdowej w Sloni-
miu rozpoznawał sprawę złożonej
z 6 ludzi bandy szpiegowskiej na
czele z Michałem Korolem. Sąd,
po przeprowadzeniu rozprawy,
wydał wyrok, skazujący Michała
Korola na 12 lat ciężkiego wię-

Skazanie studenta
POZNAŃ. (Pat). Przed sądem

okręgowym w Poznaniu stanął w
dn. 4 b. m. student uniwersytetu
poznańskiego Marjan Lažewski,
oskarżony o pobicie przodownika

zienia, Szkodę Romana— na 10
lat ciężkiego więzienia, Jerzego
Korola — na 8 lat ciężkiego wię-
zienia, Walerjana Korola — na 5
lat ciężkiego więzienia, Eugenję
Korolównę—na półtora roku, Pa-
łudzia Eugenjusza — na półtora
roku, Krupienia Abrama — na 6
miesięcy.

uniw. poznańskiego
policji przed gmachem uniwersy-
tetu w czasie pamiętnych zajść
po obchodzie imienin marszałka
Piłsudskiego. Sąd skazał Łażew-
skiego na miesiąc więzienia.

Rewizje i areszty śród Niemców pomor-
skich.

BYDGOSZCZ. (Pat.) W dniu
4 b. m. po południu aresztowano
pod zarzutem działalności anty-
państwowej 9 obywateli polskićh
narodowości niemieckiej. Są to:
Oskar Wendler, zarządca dóbr
hr. Kayserlinga, Rudolf Schiemann
z Wejherowa, Ferdynand Taube
z Wejherowa, Jan Suchecki, Al-
fons Bartel, dyrektor niemieckiej
szkoły prywatnej w Wejherowie,
Gustaw Bamberg, kierownik nie-

mieckiego Landsbundu w Wejhe-
rowie, Juljusz Bradtke z Wejhe-
rowa, Czesław Tatuliński, rolnik,
syn czołowego kandydata z listy
niemieckiej na Pomorzu i Rode-
nacker, właściciel dóbr Celbowo
w pow. morskim. Aresztowania
poprzedziły rewizje w mieszka-
niach aresztowanych, gdzie zna-
leziono wiele materjalu obciąża-
jącego.

Zamknięcie gimnazjum ruskiego.
LWÓW. (Pat.) Prasa donosi,

że kuratorjum okręgu szkolnego
we Lwowie zdecydowało wczoraj
zamknięcie prywatnego  gimna-
zjum ruskiego w Drohobyczu.
Motywem decyzji kuratorjum był,
jak donoszą dzienniki, stwierdzo-

ny-fakt antypaństwowej dzialal-
neści uczniów tego gimnazjum,

ie z dyrektorem Kużmowi-
czem, który od kilku tygodni już
przebywa w więzieniu w Sam-
borze.

Czerwony kogut znów hula.
LWÓW. (Pat.) Prasa. donosi,

że. ubiegłej nocy, po dłuższej
przerwie, na terenie powiatu so-
kalskiego dokonano nowego aktu
sabotażu. Na folwarku w Wolicy
Komarowej podpalono 6 stert
zboża, z których trzy spłonęły.
Szkody wynoszą około 14 tysięcy

Rozwiązanie Rady
BĘDZIN. (Pat.), — Na mocy

reskryptu ministra spraw we-
wnętrznych wojewoda kielecki
rozwiązał w dniu 4 b. m. radę
miejską miasta Będzina, zwalnia-

Granicą wschodnią
PARYŻ. (Pat.). Omawiając na

zebraniu politycznem politykę za-
graniczną Francji Franklin Bouil-
lon oświadczył, że ze wszystkich
stron słychać obecnie głosy ©
wojnie, w związku z czem pow-
staje kryzys ekonomiczny. Jest
tylko jeden sposób uniknięcia
wojny:—stwierdził mówca—prze-
dewszystkiem utworzenie unii

złótych. o przeprowadzeniu do-
chodzeń aresztowano 5 członków
U. O. W., parobków z Wolicy
Komarowej. W czasie rewizji zna-
leziono u nich karabiny z nabo-
jami. Wszyscy aresztowani przy-
znali się do podpalenia stert.

miejskiej Będzina.
jąc równocześnie z urzędu człon-
ków magistratu będzińskiego. Ko-
misarzem rządowym magistratu
mianowano inż. Reczkowskiego.

Francji jest Wisła.
wszystkich Francuzów, a następ-
nie formalna deklaracja, że na-
szą granicą wschodnią jest
Wisła. Zawarliśmy traktat woj-
skowy z Polską i ktokolwiek
zaczepia Polskę, ten zaczepia
Francję. Jeżeli się to powie zu-
pełnie jasno—zakończył mówca—
można być spokojnym, że nie-
bezpieczeństwo się zmniejszy.

Niemiecko-sowieckie porozumienie w Spra-
wie rozbrojenia.

BERLIN. (Pat). Telegraphen
Union donosi, że w czasie wczo-

rajszego spotkania między mini-

strem spraw zagranicznych Rze-

szy dr. Curtiusem a sowieckim
komisarzem spraw zagranicznych
Litwinowem poruszono zagadnie-
nia polityczne i gospodarcze, po-

zostające w związku ze stosun-

kami niemiecko-sowieckiemi, przy-
czem Litwinow podkreślił, że so-

lidarne postępowanie Niemieci

Rosji sowieckiej na przygotowaw-

czej komisji rozbrojeniowej mo-
głyby przysłużyć się wydatnie
urzeczywistnieniu idei rozbrojenia.
Rząd-sowiecki, zamierzając po-
pchnąć sprawę rozbrojenia po-
wszechnego, oczekuje, że Niemcy
wraz z innemi krajami zaintere-
sowanemi udzielą mu swego po-
parcia. Litwinow—zaznacza Tele-
graphen (lnion — miał wyrazić
pełne zadowoleniezwyników roz-
mowy z niemieckim ministrem
spraw zagranicznych.

W rządzie sowieckim ustawiczne zmiany.
MOSKWA. (Pat). Na temat

niespodziewanej dyrnisji Syrcowa
ze stanowiska szefa rządu sowiec-

kiej republiki rosyjskiej krążą

w Moskwie najrzeróżnorodniejsze
wersje, niekiedy wręcz fantastycz-
ne. Najbardziej prawdopodobna
wydaje się pogłoska, że dymisja
spowodowana była rozbieżnością

poglądów Syrcowa i większości

centralnego komitetu co do spo-
sobu urzeczywistnienia gospodar-
czego progremu partji. Podobno
nastąpić ma wkrótce dymisjia
Rykowa z tych samych powodów.
Wiadomość o aresztowaniu Bu-
charina, podana przez część pra-
sy polskiej, nie znalazła patwier-
dzenia w tutejszych kolach ofi-
cjalnych.

Budżet Rzeszy niemieckiej.
BERLIN. (Pat.)) Opracowany

przez rząd Rzeszy budžet na rok

1931-32 będzie przedstawiony

dziś Radzie Państwa Rzeszy, wy-

datki i dochody budżetu zwyczaj-
nego ustalone zostały w wysoko-
ści 10,4 miljarda mk. Budżet

nadzwyczajny wynosi 237.773 ty-

siące. Rząd będzie się domagał
pozatem pełnomocnictw do za-
ciągnięcia pożyczek na pokrycie
nadzwyczajnych wydatków z lat
ubiegłych w wysokości 638 milj.
mk. i na pokrycie nadzwyczaj-
nych wydatkówna r. 1931 w wy-
sokości 71 milj. mk.

Delegacja sowiecka w Genewie.
GENEWA. (Pat). Przybyła tu

sowiecka delegacja na przygoto-

wawczą konferencję rozbrojenio-

wą. Delegacja składa się z 9
członków z Litwinowem i Łuna-

czarskim na czele oraz kilku rze-

czoznawców isekretarzy. Miejs-
cowe władze wydały odpowiednie
zarządzenia dla ochrony człon-
ków delegacji sowieckiej.

zagraniczne o 50
niem miejsca o 2

igowe u

za granicę 8 zł.
tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za

tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
jc drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
jeszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nt 80187.
proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 88,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. p

Program reformy finansów niemieckich
w Radzie Państwa.

BERLIN, (Pat.) Przy licznym
udziale premjerów i ministrów
krajów związkowych, przedstawi-
cieli parlamentu i członków rzą-
du niemieckiego rozpoczęła dziś
Rada Państwa Rzeszy obrady nad
projektami ustaw, wchodzącemi
w skład rządowego programu re-
forrny finansowej i gospodarczej.
Rząd przedstawił Radzie prelimi-
narz budżetowy na rok 1931/32.
Kanclerz Bruening w dłuższem
przemówieniu uzasadniał program
rządowy, wskazując na donio-
słe znaczenie projektów ustaw.
Kanclerz zwrócił uwagę, że pro-
gram rządu, zwłaszcza w zakresie
reformy finansowej pozostaje w

jaknajściślejszej łączności z po-
lityką zagraniczną Niemiec. Ce-
lem polityki gospodarczej i finan-
sowej obecnego rządu jest roz-
szerzenie zakresu aktywności i
swobody niemieckiej polityki za-
granicznej. Kanclerz oświadczył z
naciskiem, że rząd oczekuje przy-
jęcia przedstawionego programu
przez Radę Raństwa Rzeszy w
ciągu dni 14 i że nie zgodzi się
pod żadnym warunkiem na prze-
dłużanie obrad. Na popołudnio-
wem tajnem posiedzeniu Rady
Państwa Rzeszy przystąpiono do
dyskusji nad poszczególnemi pro-
jektami ustaw.

Zjazd polskich grup mniejszościowych
w Rydze.

RYGA. W połowie listopada
b. r. odbędzie się w Rydze drugi
z kolei zjazd polskich grup mniej-
szościowych Europy, w którym
wezmą udział przedstawiciele lud-

ności polskiej Niemiec, Łotwy,
Litwy, Czechosłowacji, Rumunii.

Pierwszy zjazd odbył się w
Czeskim Cieszynie w styczniu ub.
roku.

Porwanie urzędnika estońskiego przez
straż sowiecką...

TALLIN. (Pat.) Na jeziorze
Pejpus został porwany przez żoł-
n'erzy sowieckich inspektor estoń-
skiej straży granicznej, który od-
bywał inspekcję, objeżdżając swój

teren na żaglówce. W pewnej
chwili podjechała sowiecka łódź
motorowa z obsadą i estończyka
uprowadziła. Śledztwo w toku.

Ruch lappowców w Finlandji wzrasta.
HELSINGFORS. (Tel. wł.). Or-

gan lappowców  „Hktivisti” po
dłuższej przerwie ukazał się po-
nownie, przyczem zredagowany
jest w bardzo wojowniczym to-
nie. W artykule wstępnym pod
tyt.: „Zbliża się decydująca chwi-
la“ pismo to pisze między inne-
mi: Mylnem jest zdanie, jakoby
ostatnie wypadki były ciosem
śmiertelnym dla ruchu lappow-
skiego, Nadszedł obecnie czas
wykazać, kim jesteśmy, do czego
dążymy i jakie mamy cele.

Państwo winno być oczyszczone
—to nasz warunek. W chwili o-
becnej jest bardziej potrzebna
silna ręka, niż kiedykolwiek bądź.
Kto nie kroczy z nami, nie jest
nam potrzebny. Naprzód, Biała
Finlandjo, ojczyzna woła! — koń-
czy pismo. W dalszym ciągu za-
mieszczone są ostre słowa pod
adresem byłego prezydenta prof.
Stahiberga, który gotów jest, w/g
„Aktivisti”, polityką lewicową
ściągnąć nieszczęścia na kraj.

Lappowcy w obronie Walenniusa
HELSINGFORS. (Tel. wł.) Z

różnych okolic donoszą, że po
wsiach zbierane są podpisy na li-
ście, żądającym natychmiastowe-
go zwolnienia gen. Walenniusa.
W Rivaniai zbieracze podpisów
zwrócili się do miejscowej orga-
nizacji Schutzkoru z zapytaniem,
czy członkowie jej ewentualnie
zgodziliby się wziąć udział w wy-
jeździe do Helsinforsu. Celem te-

go wyjazdu byłoby zwolnienie
gen. Walenniusa. Osoby, do któ-
rych wymienieni wysłannicy zwra-
cali się, opowiadają, że list jest
zredagowany w bardzo ostrej for-
mie. Między innemi głosi on, że
o ile rząd nie zwolni natychmiast
gen. Walenniusa, podpisani na li»
ście urządzą nowy pochód na
Helsingfors i przedsięwezmą ener-
giczne kroki.

ZA
 

Bień polityczny.
Liczba uwięzionych,

b. posłów.
Lista uwięzionych b. posłów

sejmowych znacznie się zwiększy-
ła ostatniemi dniami. Sięga ona
w chwili obecnej liczby 80 osób.

Nowe aresztowania.
„Kurjer Warsz.” z dn. 4 b. m.

komunikuje:
W niedzielę po południu przed-

stawiciele policji politycznej za-
trzymali koło Zakliczyna auto,
wiozące sędziego Brodackiego,

wybitnego b. posła P.S.L. „Piasta”,
kandydata z okręgu tarnowskie-
go. Aresztowano go z polecenia
województwa. Protest p. Brodac-
kiego przeciwko aresztowaniu go,
jako sędziego bez zgody sądu,
pozostał bez skutku.

P. Brodackiego przewieziono
do Krakowa i tu dopiero po spi-
saniu protokułu, wypuszczono na
wolność.
W Galicji Zachodniej areszto-

wano b. posła do dwóch sejmów,
Brunona Gruszkę, wiceprezesa
P. S. L. „Piast” na Małopolskę
Zachodnią i wobec uwięzienia
prezesa Witosa, kierownika akcji

Stronnictwa na terenie Galicji.

 

W czwartek—6 listopada o godz. 7 i pół wiecz. w lokalu Klubu

Narodowego przy ul. Orzeszkowej 11, odbędzie się

Zebranie Przedwyborcze,
na którem wygłosi referat b. Prezes Parlamentarnego Klubu Na-

rodowego

Prof.RomanRybarski
Wstęp za kartami wstępu, które wydaje Sekretarjat Narodowego

Komitetu Wyborczego (Orzeszkowej 11).

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
Zarząd Klubu zawiadamia wszystkich członków, że w dniu

7 b. m. odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE

w lokalu przy ul. Orzeszkowej Nr 11 o godz. 19-ej min. 30.

Porządek dzienny:

1) Referat kol. Korybut — Daszkiewicza Stanisława p. t.: „Praca

Komitetu Narodowego podczas wojny światowej”.
3 Wybór Wice - Prezesa.
3 Komunikaty i wolne wnioski.

Obecność członków obowiązkowa. Sympatycy mile widziani.
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WYCHOWANIE NARO-
DOWE.

Wychowanie m'odego pokole-
nia jest podstawą przyszłości na-
rodu, jest gwarancją rozwoju i
potęgi państwa. To też sprawa
realizacji wychowania nerodowe-
go jest jednym z naczelnych po
stulatów Stronnictwa Narodowe-
go, a program tego wychowania
został wyczerpująco przedstawio-
ny w programie Stronnictwa,
ogłoszonym w październiku 1928 r.

Dziś, gdy przystępujemy do
wyborów, program obozu naro-
dowego w tej dziedzinie można
określić krótko: żądamy, żeby
szkolnictwo polskie realizowało
zasady wychowania narodowego;
żeby było naprawdę poświęcone
wychowaniu i żeby to wy-
chowanie było narodowe.

Kto chce wychowywać mło-
dzież ten musi przedewszystkiem
dbać o wychowawców. Mu-
si tedy dać im znośne warunki
bytu, które umożliwiłyby im cał-
kowite oddanie się ich szczytne-
mu zadaniu, musi też dać im
czystą, ideową atmosferę w szkol-
nictwie, te moralne warunki pra-
cy, bez których służba nauczy-
cielska staje się lichem rzemio-
słem. Nauczyciel musi mieć to
poczucie, że jest wychowawcą
młodego pokolenia i że pracuje
dla narodu i państwa, a nie że
jest funkcjonarjuszem, wykony-
wującym ślepo nakazy każdego
rządu bez względu na to, czy to
się zgadza z jego sumieniem.
Wysoki poziom moralny i umy-
słowy nauczycielstwa jest podsta-
wą wszelkiego rozwoju szkolnictwa,
a wszystko, co ten poziom obni-
ża, co charaktery nauczycielskie
łamie i znieprawia, to w konsek-
wencji paczy i znieprawia duszę
narodu,

'_ Dopiero takie państwo, które
posiada dzielny, ideowy korpus
wychowawców, może skutecznie
wychowywać młodzież.
Wychowywać, to jest rozwijać
moralnie i intelektualnie, zgodnie
z potrzebami narodu i państwa.
Wychowywać, to jest rozbudzać
i umacniać wartości pozylywne
w duszy młodzieży: poczucie
prawdy, przywiązanie do tradycji
religijnej i narodowej, miłość

" rodziny, poczucie solidarności
wszystkich warstw narodu w
służbie państwa, honor i poczu-
cie prawa i sprawiedliwości. Wy-
chowywać, to pielęgnować i roz-
wijać wrodzone zdolności dziecka,
wydobywać talenty przez staran-
ną selekcję, skierowywać _uzdol-
nienia we właściwym kierunku.

Szkoła, któraby przez je dno-
stronne, partyjne nasta-
wienie prowokowała konflikt
młodego pokolenia z domem ro-
dzicielskim, któraby pielęgnowała
fałsz i obłudę, któraby nakazy-
wała młodzieży zamykać oczy na
bezprawie, a riawet czcić gwałci-
cieli prawa, taka szkoła oczywiście
nie byłaby instytucją wychowaw-
czą, tylko instytucją demoralizacji
publicznej. Taka szkoła musiałaby
być przez Stronnictwo Narodowe
usilnie zwalczana.

Ale szkoła musi być, naszem
zdaniem, nie tylko zakładem wy-
chowawczym w 'duchu ideałów
ogólnoludzkich, musi ona być
ponadto instytucją wychowania
narodowego. Znaczy to,
że powinna umożliwiać młodzieży
wchłonięcie i zrozumienie kultury
narodowej, bo wychowanie, do--
piero przez oparcie go na głębo-
kiem podłożu kultury narodowej,
zyskuje treść wewnętrzną i zna-
czenie. FA więc dokładna znajo-
mość tej kultury narodowej oraz
jej związku z kulturą łacińską i z
odwiecznemi wpływami Kościoła
Katolickiego, świadomość wielkiej
roli Polski w rozwoju kulturalnym
ludzkości, duma z wielkości na-
rodu, z przynależności naszej do
kultury Zachodu, odporność wo-
bec rózkładczych prądów Wscho-
du, przywiązanie do wszystkiego,
co polskie, poczucie współodpo-
wiedzialności za losy narodu i
państwa, oto co powinno charak-
teryzować szkołę narodową.

Szkoła ta powinna ponadto
odpowiadać szczególnym
warunkom narodu i państwa
polskiego. Powinna uświadamiać
młodzieży odwieczne wytyczne
polityki narodu i budzić w niej
świadomość odwiecznych niebez-
pieczeństw. Powinna wytwarzać
typ żołnierza-obywatela, typ Pola-
ka świadomego wielkiej i trudnej
roli państwa naszego w świecie,
Polaka-gospodarza Państwa, ale
gospodarza realnie patrzącego na
polską rzeczywistość i świadome-
go również właściwości i potrzeb
współobywateli niepolskiego po-
chodzenia.

Taka szkoła musi być jednak
wytworem społeczeństwa,
któremu wychowanie młodego
pokolenia szczerze leży na sercu
i musi być emanacją rządu, któ-
ry reprezentuje troskę o ca-
łość państwa, o potęgę kultury
polskiej i jej wielkie ideały, a nie
tylko o zachowanie- w. swem
ręku władzy i o chwałę jedno-
stki.

O taką szkołę walczyć będzie
Stronnictwo Narodowe w swej
działalności w kraju i w Sejmie.

W. krótkich słowach przy-
pomnieliśmy w ten sposób naj-
ważniejsze wytyczne programu
oświatowego Stronnictwa Narodo-
wego, wedle których wypadnie w 
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Kronika Przedwyborcza.
Porozumcie się i potem

zgodnie blaguicie!
Powyższą radę musimy dać

„Slowu“ i „Kurjerowi Wil.“
Wczoraj obydwa pisma za-

mieściły informacje o wiecu w
niedzielę, przy ul. Dominikańskiej
4, na którym przemawiał p. Zwie-
rzyński.

Obiedwie informacje różne i
obiedwie zblagowane od początku
do końca.

A więc: wiecu nie rozwiązy-
wały żadne władze, bo ich.na
sali nie było. Trwał wiec w nie-
zwykłym spokoju i porządku oko-
ło dwóch godzin. P. Zwierzyński
przemawiał około półtorej gadzi-
ny, słuchany z nadzwyczajną
uwagą i zainteresowaniem przez
zgromadzonych, w liczbie około
300 osób.
W czasie jego przemówienia

nikt absolutnie z sali nie wyszedł,
dopiero, gdy skończył i gdy
publiczność przyjęła jego prze-
mówienie gorącym  oklaskiem,
poczęto z sali wychodzić”.

Wtedy to, licząca kilka osób,
grupka jakichś sanatorów usiło-
wała wszeząć zamięszanie. Bez
skutku jednak. P. -Zwierzyński
udzielił nawet głosu dwom oso-
bom z pośród owych zwolenni-
ków B. B. i odpowiadał na zwró-
<cone do niego zapytanie. Ale gdy
ci wszczęli między sobą kłótnię,
kto z nich ma przemawiać i gdy
jeden z nich zaczął się awantu-
rować, został usunięty z salii
oddany w ręce policji, stojącej
przed wejściem. Policja go wyle-.
gitymowała, nazwiska zaś osób,
które wymienia „Kurjer”, są to
nazwiska tych, którzy podali się
za świadków zajścia, jakie chciał
wywołać, awanturnik.

Wiec skończył się w  zupeł-
nym spokoju, zamknięty przez:
p. Zwierzyńskiego.

Podobnie niemądre i pełne
blagi są informacje o zebraniu,
na którem przemawiał prof. Ko-
marnicki.

Blagujcie, ale nieco sprytniej
i zgodniej!

B. poseł Hałko na widowni.
W związku z unieważnieniem

listy wyborczej  Centrolewu w
  
 

święciańskim okręgu, zwiększył
pracę agitacyjną przywódca pse-
udo Stronnictwa Chłopskiego b.
poseł Hałko, który wub. niedzielę
ponownie odwiedził Wilno oraz
Święciany.

Hałko oraz jego mąż zaufania
F. Żarnowski wydali odezwę do
wyborców, oraz zorganizowali kil-
ka zebrań przedwyborczych.

Staroobrzędowcy święciań-
scy niepewni.

Donoszą ze Swiecian o calko-
witej klęsce sanacyjnego Komi-
tetu wyborczego staroobrzędow-
ców, który popiera listę B. B.
Komitet ten niema zaufania
wśród staroobrzędowców, ponie-
waż na liście wyborczej BB. jest
p. Borys Pimonow.

Staroobrzędowcy uważają, iż
p. Borys Pimonow nie obroni
interesów małorolnych chłopów.
Komitet wyborczy staroobrzędow-
ców nie potrafił zorganizować
wieców przedwyborczych.

Na zebrania przedwyborcze
tegoż Komitetu nikt nie przyszedł.

Wspólne czasopismo bia-
łoruskie.

Organizacje białoruskie stoją-
ce na gruncie niepodległości
utworzyły wspólny blok wyborczy
łącznie z ukraińcami pod nazwą
„Ukraińsko - białoruskiego bloku”.
Blok ten przystąpił do wydawania
jedynego pisma białoruskiego pod
nazwą „Biełaruski Klicz”. Wysjęct>
kie inne czasopisma białoruskie
zostały na czas wyborów zam-
knięte.

Uilos„ko CYRCRKUCOK?REJ

Joko WiadsMOŚCI.
4 + = y

Huragan nad Angiją. |
LONDYN (Pat) — Burza, która

szalała onegdaj nad Anglją, trwa-
ła wczoraj z całą gwaitownością,
szczególnie w Walji. Na kanale
Brystolskim zauważono szczątki
rozbitego okrętu, w których do-
myślają się resztek statku fran-
cuskiego, żeglującego pod wodzą
kpt. Marchand. 5 ludzi załogi tego
statku prawdopodobnie zginęło.

 

Pamiętajcie o funduszu wyborczym Stron-

nictwa Narodowego
Wpłaty kierować należy do „Dziennika Wileńskiego”,
 

przyszłym Sejmie porać
się z aktualnemi problamami
oświatowemi.

Będziemy więc walczyć z prą-
dami antyreligijnemi, roz-
rastającemi się obecnie tak buj-
nie niestety w naszem szkolnic-
twie. Będziemy stać mocno na
gruncie religijnego wychowania.
młodzieży.

Będziemy walczyć o poprawę
bytu nauczycielstwa w
miarę środków finansowych pań
stwa, jesteśmy bowiem zdania,,
że już oddawna przyszedł czas
na to, by uwolnić nauczycielstwo:
od ciężaru t. zw. ustawy sanacyj--
nej, która w rozumieniu 6wczes:-
nego rządu była ustawą na czas:
przejściowy, a która przetrwała
dotychczas, mimo wielokrotnych
obietnic rządów pomajowych i
mimo, że ze strony Sejmu uczy-
niono wszystko, by realizację tych
obietnic przyśpieszyć.

Będziemy walczyć o swobodę:
wykonywania praw obywatel--

o nie--
zależność nauczycielstwa i szkol--

od władz admini--

skich przez nauczycieli,

nictwa wogóle
stracji politycznej, będziemy wal-
czyć przeciwko
niestety tendencyjności władz ad
ministracji szkolnej w ocenie wy--
ników pracy nauczycieli.
W dziedzinie szkolnictwa po*

wszechnego starać się będziemy
ze wszelkich sił o wstrzymanie
yroźnych postępów analfa-
betyzmu, które nam grożą,
wobec wstrzymania przez rząd:
nominacji nowych  nauczycieli..
Zdajemy sobie sprawę z trud-'
ności finansowych państwa, stoimy
jednak na gruncie obowiązku
wykształcenia elementarnego. Cią-
ży on nie tylko na rodzicach
dzieci w wieku szkolnym, lecz
także i na Państwie
wykonany.
W dziedzinie szkolnictwa śred-

niego stać będziemy na gruncie
8klasowego gimnazjum, bronić
będziemy w szczególności odpo-
wiedniego uwzględnienia kultury
łacińskiej w szkolnictwie.

* ograniczenia

tak częstej dziś.

i musi być-

Zarówno w szkolnictwie śred-
niem, jak w szkolnictwie zawo-
dowem bronić będziemy polskie-
go szkolnictwa prywatnego,
które w ostatnich czasach w spo-
sób niebywały zostało skrępowa-
ne przez władze szkolne. Prywat-
ne szkolnictwo zawodowe powin-
no korzystać z wydatnej subwencji
państwowej, o ile zastępuje pań-
stwo w ważnych obowiązkach
społecznych.
W szkolnictwie wyższem

przeciwstawimy się wszelkiej presji
Ministerstwa przy obsadzie katedr
i bronić będziemy szkół akade-
mickich przed postępującem w
ostatnich latach zażydzeniem. Z
całą energją odeprzemy również
usiłowania rządu, zmierzające do

swobód akade-
mickich młodzieży.
W sprawie szkół dla dzieci

narodowości niepolskiej
domagać się będziemy jasnej,
konsekwentnej polityki, niezależ-
nej od chwilowych konjunktur
politycznych rządu, ale odpowia-
dającej wartości kulturalnej da-
nego żywiołu oraz jego lojalno-
ści państwowej. Nieuzasadnionym,
chyikiem udzielanym koncesjom
„narodowościowym, przeciwstawi-
"my się z całą stanowczością w
interesie zwartości i spójności
Państwa.

Jan Kornecki.

(Przyp. Red. = W szeregu oświe-
tleń głównych spraw w wyborach ze sta-
nowiska Stronnictwa Narodowego uka-
zały się dotychczas w piśmie naszem
kolejno: 1. J. Bartoszewicz: Hasła Wy-
borcze, 2. St. Stroński: Polityka zagra-
niczna Polski, 3. Rybarski: Prawo i Pra-
worządność, 4. St. Stroński: Wojsko,
5. St. Stroński: Kościół, 6. R. Rybarski:
Przesilenie gospodarcze, «apitai | kre-
dyt, 7. Rybarski: Reforma systemu po-
datkowego, 8. R. Rybarski: Zakres dzia-
łalności gospodarczej: Państwa, 9. M.
Kozłowski: Budżet, 10. M. Kozlowski:
Oszczędności, 11. R. Rybarski: Polityka
społeczne, 12. B. Wasiutyński: Admini-
stracja Państwowa. 13. M. Fijałkowski:
Rolnictwo, 14. F. Godlewski: Rzemiosło
(na ile mechanizacji wytworczości i bez-
robocia), 15. Z. Berezowski: Mniejszości
i polityka narodowościowa, iš. St. Ja-
siukowicz: Przemysł. 17, J. Kornecki:
Wychowanie Narodowe).

ochronę rodziny i małżeństwa.
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NARODOWA
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Z prasy.
Czego się nie konfiskuje?

Jak bardzo wojujący bezboż-
nicy czują się pewnie pod rzą-
dami „sanacji moralnej" tego do-

wodzi fakt ich coraz śmielszych
wystąpień. Ostatnio pojawiło się
nowe — obok  „Wolnomyśliciela
Polskiego"—pismo p.t. „Racjona-
lista“, w którem prof. Tadeusz
Kotarbiński ubolewa, że w auli
uniwersyteckiej wisi krucyfiks —
z powodu czego prof. Kotarbiń-
ski „rumieni się". Prof. Kotarbiń-
ski bluźni:

„Nauka kroczy przed doktryną,
wedle której pewna porcja soku wino-
gronowego (I), poddanego  fermeniacji
alkoholowej po wykonaniu w jej obec-
ności i nad nią pewnych zabiegów psy-
chofizycznych — staje się krwią Czło-
wieka zmarłego przed kilkunastu wie-
kami“.

Doprawdy trzeba rumienić się
ze wstydu na myśl, że posiada-
my w społeczeństwie takich
przedstawicieli „nauki”. „Racjona-
lista” nazywa się bowiem orga-
nem  „intelektualistów", co nie
przeszkadza mu czerpać argu-
mentów z warszawskiego, ryn-
sztoka.

Jak dalece rewalacje tych pa-
nów, z dziedziny religijnej są
śmieszne tego dowodzi także
cytata:

„Kościół watykański przygotowuje
się do ogłoszenia nowego dogmatu: ró-
wności Matki Boskiej z Swiętą Trójcą".

Czyż trzeba dowodzić, że
uczeń pierwszej klasy, znający
jako tako katechizm, mógłby za-
pędzić w kozi róg tych „inte-
lektualistów*.

Pismo utrzymane jest niżej
poziomu rewolwerowego brukow-
ca. Gdy pisze o walucie watykań-
skiej — musi dodać, „jest ona
pewna, za kurs odpowiadają
wszyscy święci”.

Smutne w tej historji jest to,
że pisma tego typu rozchodzą
się swobodnie, mimo, że człon-
kiem rządu jest ks. prof. Zon-
gołłowicz.

zagadki konkursowe.
Lwowski  „Kurjer Poranny"

zamieszcza szereg „zagadek kon-
kursowych", z których podajemy
niektóre gwoli ubawienia naszych
Czytelników:

Czy głosujący jawnie przy zbliżają-
cych się wyborach będą siedzieli w
kryminale?

Dlaczego dla p Marji Jaworskiej,
gdy straciła djety poselskie wskutek
rozwiązania Sejmu, stworzono nowy
etat V stopnia służbowego?

Czy przyszły Sejm dzięki zmianie
ustroju będzie miał cara zamiast Mar-
szałka?

Dlaczego aresztowano posła Bać-
magę, gdy wystąpił z BB?

Dlaczego w Brześciu niema ani jed-
nego posła z B. B.?

Dlaczego jen. Krzemiński, obecny
prezes Najwyższej Izby Kontroli Pań-
stwa, dawniej nazywał się Friedmann,
skoro jego ojciec nazywał się Karp?

Czem list pasterski ks. biskupa Ło-

zińskieg', propagujący czystość wybo-
rów, zasłużył na konfiskatę?

Za trafne rozwiązanie tych za-

gadek redakcja „Kurjera” wyzna-

czyła nagrodę pod postacią wol-

Życie gospodarcze.
Zmniejszenie rezerw skar-

bowych o 75 milį.

WARSZAWA. (Pat). Minister-

stwo Skarbu komunikuje: Pismem

z dnia 30 października r. b. do-

radca finansowy rządu polskiego

p. Devey zwolnił, zgodnie z po-

stanowieniami planu stabilizacyj-

nego, 75 miljonów złotych spe-

cjalnej rezerwy skarbowej, pozo-

stającej w Banku Polskim, a to

wobec posiadania przez skarb

państwa dostatecznych rezerw

kasowych i utrzymanej w ciągu

3 lat równowagi budżetowej.

Zwolniona suma 75 miljonów zo-

stała przeznaczona przez Mini-

sterstwo Skarbu, po uzgodnieniu

z doradcą finansowym i preze-

sem Banku Polskiego na: 1) spła-

tę bezprocentowego długu skar-

bu państwa w Banku Polskim w

kwocie 25 miljonów złotych, 2)
fundusz „F”, z przeznaczeniem

na pomoc dla instytucyj rolni-

czych — 25 miljonów złotych, 3)

zwiększenie płynnych rezerw skar*

bu państwa — 25 miljonów zło-
tych.

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA. (Pat). Za trzecią

dekadę października b. r. bilans
Banku Polskiego wykazuje zapas
złota 561.981 tys. zł., to jest o 46
tys. więcej, niż w poprzedniej

dekadzie. Pieniądze i należności

nego biletu jazdy do Brześcia
nad Bugiem.

Śladami Sicińskiego.
„Polska* potępia ostro rozbi-

janie wieców przedwyborczych
co jest odziedziczonem z doby
przedpodziałowej warcholstwem.

W dobie zrywania Sejmu przedro-
zbiorowego — sponiewierane były rów-
nież i Sejmiki prowincjonalne. Wolny
wybór posła do Warszawy — stawał się
fikcją. Rozstrzygała wola możnych, któ-
rzy uciekali się chętnie, rzekomo „pro
publica bono", do gwałtów i innych
nadużyć

A dziś przecież tak częste różne
rozbijanie wieców, pobicie kandydatów
na posłów, przeszkadzanie lub uniemo-
żliwienie legalnie działających organi-
zącyj politycznych — jest to nic inne-
go, tylko wskrzeszenie dawnych potę-
pionych przez historję nadużyć seimi-
kowych, za które Polska szlachecka
zapłaciła... niewolą.

Trupa Sicińskiego — jak głosi le-
genda — nie chciała przyjąć święta zie-
mia matka — ale współwinowejcami w
zabiciu polskiej wolności, opartej na
prawie, byli również warcholi sejniiko-
wi, którzy z hasłem „dobro ojczyzny”
— uniemožliwisli współobywatelom wy-
rażenie swej woli na sejmikach zgodnie
z głosem sumienia.

Wyborcze hocki-klocki.

Feljetonista „Lwowskiego Kurj.
Por.” opowiada następujące, przed-
wyborcze „hocki-klocki*.

„Pieśni ludowa, ty arko przymierza
między dawnemi a nowemi laty!"'...

A juści W roku Pańskim 1928 przed
wyborami uczono chłopów w kaliskiem
śpiewać:

„Kto idzie z „jedynką
będzie jadł chleb z szynką".

A w roku Pańskim 1930 gdy tylko
jakiś bebek zacznie na wiecu obiecy-
wać złote góry zaraz mu chłopi przery-
wają ze złośliwym uśmiechem: „A co
będzie z tą obiecaną szynką?...

W sieradzkiem znowu chłopi śpie-
wają ale już własnego pomysłu ober-
tasy:

„Bebe głosuje na bebe
A katolik szczery na cztery'.

Bo w sieradzkiem mają już dość
tej załganej sanacyjnej „szynki“ I t. p.
gruszki na wierzbie. Zresztą czy tylko
w sieradzkiem? Czy aby nie w całym
kraju?..

Ku pokrzepieniu.
„Szczerbiec“ zamieszcza fra-

gmenty wiersza Jana Kasprowi-
cza. Wiersz ten drukowany był
ongiś w tajnem piśmie narodo-
wem „Zjednoczenie”, za okupacji
niemieckiej w maju 1918 r

Kiedyż nastąpi Zmartwychwstanie?
Kiedyż nam dusze wzrosną?
Czeksć! Bo jeszcze mroźna zima
Z jasną się zmaga wiosną
Lecz cóż to znaczy?! Wszak wiadome
Rządzące światem prawa -
Odnosi triumf ostateczny
Opatrzność przełaskawa:
Zwycięża zbrodnie, łamie pychę
Rękami niechybnemi
Oręż wytrąca tym, ro myślą,
Że są władcami ziemi.
Już się przybliża k'nam ta wiosna—
Ostatnia, widać, pora.
Albowiem, Polsko, na brak wiary
Aż nazbyt jesteś chora. ?
Niechże się skończy to czekanie:
Nie dobrzeć ono służy,
Albowiem zastęp twój częstokroć
Bywa gromadą tcbórzy...
A gdy się skończy, człek nareszcie
Biadać się odzwyczai,
Że masz zamało wolnych mężów,
Za dużo zaś lokai.

zagraniczne, zaliczone do pokry-
cia, wzrosły o 25.21] tys. do
312.255 tys. zł. Również i nieza-
liczone do pokrycia wzrosły o
1.914 tys. do 122.080 tys. zł. Port-
fel weksiowy zwiększył się o
2449 tys. i wynosi 710.705 tys.
zł. Pożyczki zastawowe zwiększyły
się o 996 tys. do 76.155 tys. zł.
Inne aktywa wzrosły o 19.769 tys.,
i wynoszą 172.622 tys. zł. W pa-
sywach pozycja natychmiast płat-
nych zobowiązań zmniejszyła się
o 21.207 tys. do 206.167 tys. zł.
Obieg biletów bankowych uzrósł
o 117.113 tys. do sumy 1.408.440
tys. zł. Stosunek procentowy po-
krycia obiegu biletów i natych-

miast płatnych zobowiązań Ban-
ku, wyłącznie złotem, wynosi

34,81 proc., pokrycie kruszcowo-
walutowe — 54,15 proc., wreszcie
pokrycie złotem samego tylko
obiegu biletów bankowych wy-
nosi 39,9 proc. W obecnym wy-
kazie dekadowym znikły zupełnie
dwie pozycje, które figurowały w
poprzednich wykazach, mianowi-
cie w pasywach, pozycja „Rachu-
nek specjalny Skarbu Państwa”
w kwocie 75 miljonów złotych,
w aktywach pozycja „Dług Skar-
bu” w kwocie 25 miljonów zł.

Wygrane pożyczki dolaro-
wel.

WARSZAWA. (Pat). Urząd Po-
życzek Państwowych podaje do
wiadomości numety obligacyj 5%,
premjowej pożyczki dolarowej, na
które padły wygrane w dniu 3 li-
stopada 1940 r. Główniejsze wy-
grane padły w sposób następują-
cy: 8 tys. dolarów — Nr. 127.085,
3 tys. dol.—975.312, po tys dol.—
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125 924, 023.375, 579.703, 703.942
i 091.905.

Bilans handlowy Łotwy.
RYGA. (Pat). Bilans handlowy

Łotwy za wrzesień przedstawia się
następująco: import we wrześniu
osiągnął sumę 28.400 tys. łatów,
eksport zaś — 24.300 tys. łatów.
Wobec tego saldo ujemue wynosi
4.100 tys. łatów.

Rejentom ma być odebrane
prawo protestowania

weksli.
Wkołach rejentów, upoważ-

nionych do protestowania weksli
i prowadzących oddawna kance-
larje do przyjrnowania weksli nie
zapłaconych w terminie, krążą
pogłoski o projektowanem po-
zbawieniu ich tego prawa. Opra-
wo wyłączności na protestowanie
weksli ubiega się rzekomo Mi-
nisterstwo Poczty.

Należy zaznaczyć, że od nie-
jakiego czasu niektóre organy
prasy, zbliżone do Min. Poczt i
Telegrafów podjęły akcję prze-
ciwko rejentom, wskazując na
wielkie ich zarobki i lansując
projekt oddania tego przewileju
władzy rządowej.

Zarządzenia banków
państwowych.

W ostatnich dniach Bank Pol-
ski, oraz Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, zawiadomiły swych kli-
jentów, że będą przyjmować do
dyskonta i redyskonta weksle ku-
pieckie i przemysłowe z maksy-
maluym terminem płatności
A5-dniowym, weksle zaś z poży-
czek lombardowych i innych, nie
będą mogły posiadać terminu
dłuższego ponad dni 75 i to z
warunkiem nieprolongowania.

Dotychczas w obu wypadkach
obowiązywał termin trzymiesię-
czny, przyczem, przy pożyczkach
można było weksle prolongować,
bez, lub z częściową spłatą, co
zwłaszcza dla rzemieślnków, po-
trzebujących dłuższego kredytu
obrotowego, było niezbędne.

Powyższe zarządzenia obu wy-
mienionych banków, wywołały
wśród sfer rzemieślniczych i prze-
mysłowych wielkie rozgoryczenie,
tembardziej, że ciasnota gotówko-
wa daje się we znaki warsztatom
gospodarczym rujnowanym przez
zastój.

yMydelko ao zgóów,

©ons-Majola
czysać ikonserwy zpdy
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L tałej Polgki.
Zażydzanie szkół polskich

postępuje.
(Kap.) Donosiliśmy o wypad-

kach wprowadzania nauczycieli
i dzieci żydowskich do szkół pol-
skich z dziećmi katolickiemi. Wy-
mieniliśmy między innemi Ostrów,
w powiecie Włodawskim, gdzie
wskutek nieustępliwości powstał
strajk dzieci, dalej Kolno, Wyso-
kie Mazowieckie, a ostatnio szko-
łę w Szczuczynie.

Jak nam obecnie donoszą,
wprowadzono do szkoły polskiej
w Wysokiem Mazowieckiem, w
województwie  Białostockiem, z
nowym rokiem szkolnym znowu
kilkadziesiąt dzieci żydowskich
tak, że liczba dzieci żydowskich
w szkole polskiej wzrosła do bli-
sko 200. W wyższych oddziałach
symultannych liczba dzieci ży-
dowskich równa się liczbie dzieci
polskich.

Na kilkakrotne protesty rodzi-
ców, do władz szkolnych wysyła-
ne, aby nie łączono ich dzieci
razem z dziećmi żydowskiemi i nie
zamieniano szkoły polskiej kato-
lickiej na symiultanną, rodzice o-
trzymali odpowiedzi odmowne.
Rozgoryczenie wskutek tego mię-
dzy nimi jest wielkie. Rodzice są
zdecydowani walczyć w dalszym
ciągu o szkołę dla swoich dzieci
taką, jaką określa encyklika Pa-
pieża Piusa XI o chrześcijańskiem
wychowaniu młodzieży.

Jak się postępuje z zasłu-
żonymi działaczami.
W „Słowie Pomorskiem* czy-

tamy:
„Znany szermierz sprawy na-

rodowej na Kaszubach, p. Leon
Lniski, który m. in. z działaczami
kaszubskimi jeździł na kongres
wersalski prosić o przyłączenie
Kaszub do Polski, został w tych
dniach wezwany do starostwa,
gdzie odebrano mu jego wykaz
osobisty, twierdząc, że postąpio*
no nieformalnie wydając mu wy*
kaz osobisty i przyznając mu tem
samem _ obywatelstwo polskie,
gdyż on właściwie (|) do niego
nie ma prawa, jako obywatel
gdański (Il?). P. Lniski od 1910—31
III. do 1920 mieszkał wprawdzie w
Gdańsku, ale całe życie przed-
tem mieszkał na terenie obecnej
Rzeczypospolitej i urodził się w
powiecie kartuskim

„Wiedziano o tem dokładnie
w starostwie, skoro p. Lniskiemu
wydano ongiś wykaz osobisty.
Dziś temu działaczowi, którego
celem życia całego było ofiarna
praca dla Polski i Kaszub, odma*
wia się obywatelstwa polskiego,
a wżamian za nie ofiarowuje sią
„Z łaski” gdańskiel”

Na czem się to zarządzenie
opiera, nie wiadomo.
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W okręgu wileńskim (m. Wilno i
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powiat wilenski) do Sejmu glosujemy na 4.

W okręgu święciańskim (powiaty: święciański, brasławski, postawski i dziśnieński) do Sejmu głosujemy na 4.

W okręgu lidzkim (powiaty: lidzki, szczuczyński, wołożyński,_ oszmiański, wilejski i mołodeczański) do Sejmu głosujemy na 19.

Do senatu w całem województwie wileńskiem głosujemy na 4.

 

„Lękliwość* Gdańszczan.
Statek polski „Kraków”, który

ostatnio do Hedżasu zawoził na-
boje karabinowe, cement i cu-
kier, wziął ze sobą małą polową
armatę wraz z amunicją. Razem
waży wszystko 500 kg. Król Hed-
žasu lbn Saud armatki naszej
nie nabył, ponieważ uważał, że
jedno działo na nic mu się nie
przyda. Wobec tego „Kraków”
przywiózł działo z powrotem.

Następna podróż „Krakowa”
z ładunkiem węgla przewidziana
była do Rouen. „Kraków* zawi-
nął po ładunek do portu gdań-
skiego, ale musiał natychmiast
zawrócić na pełne morze, ponie-
waż senat gdański, dowiedziaw-
szy się o armatce na pokładzie
statku, wszczął alarm i na
drodze dyplomatycznej  zażą-
dał od. Polski usunięcia „nie-
bezpieczeństwa, zagrażającego
wolnemu  miastu*. Polska u-
czyniła zadość  Gdańszczanom.

Do „Krakowa”, który zatrzymai
się w odległości 3 mil od brzegu,
podpłynął szkuner i zabrał na
pokład niedoszłą arabską armat-
kę, którą przewiózł do Gdyni,
skąd posłano ją do Ministerium
Spraw Wojskowych w Warszawie.
„Krakėw“, nie grożący już bom-
bardowaniem Gdańska, powrócił
do portu i rozpoczął ładowanie
węgla. Gdańszczanie odetchnęli.
Od niechybnej zguby |uratował
ich senat gdański.

Prawo wyborcze herszta
marjawitów.

W Sądzie Najwyższym była
ciekawa sprawa o prawo wybor-
cze Kowalskiego. Mianowicie ko-
misja wyborcza przyznała nasam-
przód Kowalskiemu, przywódcy
marjawitów, prawo wyborcze. Kie-
dy przedstawiono komisji wyrok,
skazujący Kowa!skiego, komisja
odebrała prawo wyborcze Kowal-
skiemu, który zaskarżył orzecze-
nie komisji do Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy wychodząc ze sta-
nowiska, że komisja nie miała
prawa anulowania własnej uchwa-
ły prawomocnej zniósł jej orze-
czenie i polecił zapisać Kowal-
skiego na listę wyborców.

Jak*wiadomo, Kowalski popie-
ra gorąco listę BB.

ŻYCIE KATOLICKIE
Dzień śpiewu kościelnego.

Dzień św. Cecylji, patronki
muzyki kościelnej, 22-go listopa-
da jest dniem śpiewu kościelne-
go, dniem propagandowym na
rzecz idei i zadań chórów kościel-
nych.
W dniu tym lub w najbliższą

niedzielę Związek chórów kościel-
nych w Polsce zaleca organizo-
wanie akademii, wieczornic i kon-
certów religijnych, aby tą drogą
spopularyzować cele chórów ko=
ścielnych i pozyskać większą licz-
bę członków. Materjał odpowied-
ni do odczytów znaleźć można
łatwo w miesięczniku „Muzyka
kościelna”, wychodzącym w Po-
znaniu, ul. św. Marcina 8. Zwią-
zek prosi księży proboszczów o
pouczenie wiernych o śpiewie
kośclelnym i chórach oraz o poz
moc organistom w urządzaniu
akademij. W dniu św. Cecylji lub
w nejbliższą niedzielę członkowie
chórów przystąpią wraz ze swymi
kierownikami „do wspólnej Komu-
nji św. (Kap).

Jak będzie podróżował
Ojciec św.

Z Rzymu piszą: Jeszcze przed
paru tygodniami  południowo-
wschodnia część słynnych Waty-
kańskich ogrodów robiła wraże-
nie okopów wojennych. Głębokie
doły, góry piasku, żwiru i kamie-
ni, porozrzucane tu i ówdzie szy-
ny kolejowe, — ten chaotyczny
obraz powstał na miejscu pięk-
nych starannie utrzymywanych
gazonów. Kilkuset robotników
pracowało nad budową pierwszej
watykańskiej linji kolejowej.

Dziś prace są na ukóńczeniu.
Za kilka tygodni kolej będzie cał-
kowicie wykończona. Zostanie
ona połączona z dworcem rzym-
skim i od tej chwili Ojciec św.
będzie mógł rozpocząć swoje od-
dawna już zapowiadane podróże,
wsiadać do pociągu na własnem
terytorjum.
W związku z tem rozpoczęto

pertraktacje z pewną medjolań-
ską fabryką wagonów kolejowych
w sprawie budowy specjalnego
papieskiego pociągu.

Pociąg ten ma się składać z
sześciu wozów ciemno-czerwone-
go koloru, które z zewnętrznej
strony będą upiększone  wielkie-
mi papieskiemi herbamizbronzu.

Nad herbem na pierwszym
wozie będzie umieszczona wielka
korona, gdyż w wozie tym będą
urządzone osobiste apartamenty
Ojca $w —sypialnia, gabinet i ja-
dalnia. Wewnątrz wóz zostanie

obity ponsowym jedwabiem, zaś
sufity zostaną upiększone malo-
widłami i freskami roboty najwy-
bitniejszych malarzy włoskich.
Przy sypialce zostanie urządzona
mała łazienka.

Drugi wóz będzie przedstawiał
sałę tronową. Trzeci—kaplicę. Na-
stępny—salon, jadalnię i czytel-
nię dla prałatów, którzy będą to-
warzyszyli Papieżowi podczas je-
go podróży. Piąty wóz—sypialnię
prałatów. Wreszcie szósty wóz
będzie mieścił kuchnię i ubikacje
dla służby i straży.

Dokąd odbędzie Ojciec św.
pierwszą podróż tym pociągiem?

Jak informują ze sfer waty-
kańskich od chwili, gdy w zdro-
wiu Ojca św. zaszła znaczna po-
prawa, wyraził on już niejedno-
krotnie chęć odbycia podróży po
Włoszech. — Chciałbym ujrzeć
jeszcze raz miejscowości, gdzie
przebywałem za młodych lat—
miał oświadczyć Ojciec św.

Co się tyczy wyjazdu poza
granicę Włoch, żadnej decyzji w
tej kwestji jeszcze nie powzięto.

Synod krajowy w Poisce.
(KAP) Prócz soboru powszech-

nego, który zwołuje i któremu
przewodniczy Papież lub jego
legat, prawo Kościoła Katolickie-
go przewiduje również synody
krajowe (narodowe), prowincjo-

nalne i diecezjalne. Synody kra-
jowe zwołuje i przewodniczy im
patrjarcha lub prymas, prowin-
cjonalne—metropolita diecezjalne
—ordynarjusz diecezji.
W Polsce przedrozbiorowej

zwoływane były zarówno synody
prowincjonalne jak i diecezjalne.
Ostatni synod krajowy w okresie
przedrozbiorowym odbył się w r.
1643 w Warszawie pcd przewo-
dnictwem arcybiskupa Macieja
Łubieńskiego.

Episkopat Polski
nawiązać do tradycyj synodów
krajowych, uchwalając zwołanie
takiego synodu. Daty zwołania
synodu krajowego dotąd nie wy-
znaczono; będzie to zależało od
postępu prac przygotowawczych.
Episkopat Polski wyłonił specjal-
ną komisję XX. biskupów do
prac, związanych ze zwołaniem
synodu krajowego, w następują-
cym składzie: ks. kardynał Prymas
August Hlond (prezes), ks. biskup
podlaski, dr. Henryk Przeździecki
(sekretarz), oraz ks. biskup prze-
myski, dr. Anatol Nowak, ks. bi-
skup sufragan warszawski, dr.
Antoni Szlagowski, jako członko-
wie.

Ojciec św. w liście apostol-
skim do Episkopatu Polski wyra-
ził swe zadowolenie i uznanie dla
inicjatywy zwołania synodu kra-
jowego.

postanowił

 

 

Z Litwy.
Pobicie na cmentarzu uczniów Polaków.

W dzień zaduszny na cmentarzu w Poniewieżu wynikła bójka,
podczas której zostali dotkliwie pobici 3 uczniowie gimnazjum pol-
skiego i kilka dziewcząt, za śpiewanie polskich pieśni religijnych.

Napadu dokonała banda szaulisów.

Aresztowanie rzekomych
szpiegów.

KOWNO. (Pat). W gminie ku-
czyńskiej zostali aresztowani Wił-
kejzis i Sirutis pod zarzutem
uprawiania szpiegostwa na rzecz
Polski.

Zjazd starostów powiato-
wych.

KOWNO. (Pat). Wczoraj został
zamknięty zjazd starostów powia-
towych. Na zjeździe omawiano
sprawę zniesienia stanu wojen-
nego i wprowadzenia wzmocnio-
nej ochrony. Poruszono również
sprawy duchowieństwa w związku
z ostatnią odezwę episkopatu.
Odezwa ta została odczytana we
wszystkich kościołach, przyczem
księża z ambony, wyjaśniając
treść odezwy, wygłaszali przemó-
wienia przeciwrządowe. Doszło
do tego, że radjostacja kowień-
ska zmuszona była przerwać
transmisję mszy świętej podczas
wygłaszania kazania. Wystąpienia
księży sprawiają na Litwie rządo-

wi i administracji
poty.

12 listopada zwołanie
Sejmiku kłajpedzkiego.
Gubernator kraju Kłajpedzkie-

go na podstawie art. 12 statutu
ogłosił akt zwołania Sejmiku Kłaj-
pedzkiego. Sejmik zbierze się
12 b. m.

Listy pasterskie — otwar-
temwypowiedzeniemwalki.

„Berl. Tag.” donosi z Kowna,
iż stosunki między rządem litew-
skim a Watykanem są w przed-
dzień zerwania. List pasterski bi-
skupów litewskich oznacza otwar-
te wypowiedzenie walki rządowi
litewskiemu. W litewskich kołach
politycznych mówi się, iż w zwią-
zku z listem pasterskim nuncjusz
papieski Bartoloni zostanie odwo-
łany. Rząd litewski w żadnym
wypadku nie zamierza zmienić
swego stanowiska. Przypuszcza
się, iż chrz.-demokraci wykorzy-
stają obeeną sytuację, aby przy-
sporzyć rządowi trudności.

poważne kło-

 

 

"KRONIKA.
Sprawy administracyjne.

— Wice - minister Skarbu
w Wilnie. Do Wilna przybył wi-
ce-minister Skarbu, p. Starzyński.

— Komunikat wileńskiego
okręgowego urzędu miar. W
roku bieżącym podlegają następ-
czej legalizacji stosowane w ob:
rocie publicznym narzędzia mier-
nicze, które 'nie posiadają cech
legalizacyjnych 1929 i 1930 roku.
W związku z tem, przedsię-

biorstwa handlowe 'i przemysło-
we, znajdujące się na terenach
poszczególnych komisarjatów m.
Wilna, wzywają się ao zgłoszenia
do Urzędn Miar w Wilnie (ul.
Troeka 10) celem uzyskania lega-
lizacjj wymienionych narzędzi
_mierniczych w następujących ter-
minach:

z terenu | i Il komisarjatu w
terminie od 20-go października
b. r. do dnia 10-go listopada b. r.,

z terenu III | IV komisarjatu
w terminie od dnia 11-go listo-
pada 1930 r. do dnia 1-go grud-
nią 1930 r.,

z terenu V, VI i VII komisa-
rjatu w terminie od dnia 1-go
grudnia do dnia 20-go grudnia
b. r.

Narzędzia przyjmują się do
legalizacjj w dni urzędowe od
godz. 8/, do 12-tej,

Za używanie w obrocie pu-
blicznym  naiżędzi mierniczych
nieposiadających prawomocnych
cech legalizacyjnych winni będą
karani administracyjnie, narzędzia
żaś te będą uniezdatnione do
użytku, względniezniszcz. ne lub
skonfiskowane na rzecz Skarbu
Państwa.

Wiadomości kościeine.
— 0 pomyślność wyborów

odprawiona zostanie Msza św. d.
9 listopada o godz. 10 w kościele

O. Q. Misyonarzy na które za-
prasza wszystkich członków swo-
ich i sympatyków. Zarząd Tow.
Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo.

— Żałobne nabożeństwo w
Wileńskiej Bazylice Katedralnej
za duszę ś. p. Wielkiego Księcia
Witolda.
W nadchodzący piątek, dn. 7

listopada r. b. Jego Ekscelencja
„Ks. Arcybiskup - Metropolita Ró-
muald Jałbrzykowski odprawi ża-
łobne napożeństwo w Wileńskiej
Bazylice Katedralnej za duszę
ś. p. Wielkiego Księcia Witolda,
którego zwłoki przed pięciuset laty
dnia tego sprowadzone były z
Trok do Katedry Wileńskiej i po
uroczystych modłach żałobnych
złożone zostały do grobu w tym-
że Kościele.

Okolicznościowe przemówienie
wygłosi J. E. Ks. Biskup Kazi-
mierz Michalkiewicz.

Początek nabożeństwa o 9
godz., mszą św. o 9 i pół. godz.
z rana.
— Wstrzymanie ruchu ko-

łowego podczas nabożenstw
w Ostrej Bramie. Wobec tego,
że w Ostrej Bramie odbywają się
częste nabożeństwa, podczas któ-
rych odbywa się ruch kołowy,
który przeszkadza wiernym i du-
chowieństwu, Magistrat miasta
przystąpił do ustawiania dwóch
wielkich świetlnych sygnalizato-
rów, które będą czynne podczas
nabożeństw

Przejazd w czasie nabożeństwa
będzie bezwględnie wzbroniony.

(d)
2 miasta.

— Hołd dla obrońców Wilna.
Dnia 10 b. m. o godz. 6 wiecz.
odbędzie się wielki pochód na
cmentarz Rosa, gdzie na mogi-
łach poległych żołnierzy w obro-

nie Wilna złożone zostaną wieńce
i kwiaty. Magistrat polecił w dniu
tym iluminować groby bohaie-
rów. d

Sprawy miejskie.

— Starania o pożyczkę. Dnia
7 b. m. wyjeżdża do Warszawy
wice-prezydent miasta, który po-
czyni starania w B. G. K. o po-
zyskanie 150 tys. zł. na dokoń-
czenie budowy szkoły powszech
nej na Antokolu.

Jak już podaliśmy, oddział
wilęński B. G. K. odmówił swego
poparcia. (d).

„Sprawy sanitarne.
— (Choroby zakaźne w Wil-

nie. Wydział zdrowia Magistratu
m. Wilna w ubiegłym tygodniu
na terenie miasta zanotował na-
stępujące choroby zakaźne: Ospa
wietrzna 8, tyfus brzuszny 5, pło-
nica 24, błonica 2 (1 zgon), odra
5, róża 1.(1 zgon), krztusiec 3,
gruźlica 20 (6 zgonów), jaglica 8,
grypa 1. Razem zanotowano 77
wypadków zesłabnięć na choroby
zakaźne w tem 8 zgonów. (d).

Handel i przemysi.
— Wzrost drožyzny. W paž-

dzierniku r. b. drožyzna w Wilnie
zwiększyła się o 2,5 proc.
— Rzeźnicy u p. wojewody.

W dniu wczorajszym p. wojewoda
Raczkiewicz przyjął delegację
rzeżników w osobie p. Czyża, Wł.
Ostrowskiego, B. Wekslera, A. Mi-
sona i L. Bergsona, która prze-
dłożyła p. wojewodzie swoje po-
stulaty, dotyczące zatargu w rze-
źni miejskiej. d
— Eksport i Import przez

stacje graniczne. W ubiegłym
miesiącu przez stację graniczną
Turmonty przewieziono do Łotwy
232 wagonów różnych towarów,
w tem 40 wagonów węgla i 20
drzewa.

Z Łotwy w tymże czasie” przy-
było 185 wagonów towarów, w
tem 30 wagonów ryb i 20 wago-
nów wyrobów gumowych.

Do Rosji sowieckiej przez sta-
cje graniczne Zahacie, Olechno-
wicze i Stołpce wywieziono 35
wagonów manufaktury, -10 żelaza,
15 maszyn rolniczych, 10 super-
fosfatu, 5 cyny, 15 gwoździ i dru-
tu oraz 115 wagonów towarów
różnych.

Do Polski w październiku
przywieziono 175 wagonów towa-
rów, między innemi 15 wagonów
skór, 10 futer, 10 kaloszy i5
nafty.

Do Prus Wschodnich przez
stację graniczną Raczki wywie-
ziono 15 wagonów nierogacizny,
10 drobiu, 5 nabiału, 30 drzewa,
15 wagonów węgla, 2 nafty. Do
Litwy przez tę stację wywieziono
10 wagonów manufaktury, 30 wę-
gla, 5 żelaza, 2 wagony cukru. d

Poczta i telegraf.
— W agencji pocztowej Po-

łuknia (pow. Wilno) z dniem 28
października r. b. zaprowadzono
służbę telegraficzną i telefoniczną.

Sprawy kolejowe.
— Obchód rocznicy czynu

kolejarzy w wyzwoleniu Wil-
na —w „Ognisku Kolejowem*”.
W niedzielę, staraniem Zarządu
Ogniska odbyła się akademja po-
święcona 10-ej roczniczy wyzwo-
lenia Wilna od najezdźców bol-
szewickich.

Na program złożyły się odczyt
D-ra Walerjana Charkiewicza, o
przebiegu wyzwołenia Wilna, oko-
licznościowe przemówienie prof.
Wierzyńskiego, oraz produkcje
orkiestry symfonicznej i chóru
pod batutą p. Czerniawskiego.

Na sali oprócz licznie zebra-
nej publiczności znajdował rów-
nież wice-dyrektor kolei inżyn.
Mazurowski.

Sprawy uniwersyteckie.
— Wykład D-ra Barot, zna-

nego przyjaciela Polski na temat:
„Współczesna Francja kolonjal-
na" odbędzie się w Auli Kolu-
mowej (lniwersytetu we czwar-
tek 6 listopada b. r. o godz. 7-ej.
Ze względu na wielkie zasługi
prelegenta okolo propagandy pol-
skiej we Francji uprasza się o
liczne przybycie na odczyt. Wstęp
wolny. i

Sprawy akademickie.
— Walne Doroczne Zgro-

madzenie Koła Medyków U.S.B.
odbędzie się w dniu 7 listopada
1930 r. w piątek o godz. 7 min.
30 w I terminie, a o godz. 8 w
Il terminie w lokalu Ogniska Aka-
demickiego, Wielka 24.

$prawy szkolne.
— Zjazd InspektorówiI wi-

zytatorów szkolnych. Wczoraj:
rozpoczęły się w Wilnie trzydnio-
we obrady Zjazdu inspektorów
i wizytatorów szkolnych z terenu:
całej Polski.
W dniu dzisiejszym miasto“

urządzi wielki bankiet dla gości. d'

Sądy.
— $pr. b. posła Roguli. Dnia

13 b. m. Sąd Apelacyjny roz-
patrzywać będzie sprawę b. po-
sła białoruskiego Roguli skazane-
go wyrokiem sądu okręgowego
na 2 lata więzienia za działalność
antypaństwową.

Z życia stowarzyszeń.
— Dzisiejsza Środa Litera-

cka wypełniona będzie referatem
dr. Marjana Morelowskiego, prof.
historji sztuki U. S. B., na temat
wspaniałego obchodu 100-lecia
niepodległości Belgji w r. b., i
związanych z tem tematów lite-
racko - artystycznych. W drugiej
części p. Jadwiga Wokulska-Pio-
trowiczowa grać będzie utwory
fortepianowe kompozytorów pol-
skich. Początek o 8, Ostrobram-
ska 9. Wstęp dla członków, sym-
patyków i wprowadzonych gości.
— Połączone posiedzenie

Oddziału T-wa Historycznego
oraz Ill Wydziału T-wa Przyjaciół
Nauk odbędzie się dziś o godz.
6 wiecz. w lokalu Seminarjum
historycznego (Zamkowa 11).

Na porządku dziennym dwa
odczyty prof. T. E. Modelskiego:

1) Memorjał krzyżacki o spra-
wach między Witoldem z Zako-
nem z powodu powstania na
Zmudzi w r. 1409.

2) Wywód praw Polski Stani-
sława Herakljusza Lubomirskiego
do ziemi spiskiej z XVII w.

Z życia prawosławnego.
Zjazd misyjny ducho-

wieństwa prawosławnego. W
dniach 7 i 8 b. m. odbędzie się
w Wilnie misyjny zjazd ducho-
wieństwa prawosławnego djecezji
wileńskiej, na który ma przybyć
27 duchownych.

Zjazd omówi sprawę walki
z metodystami, baptystami i in-
nemi sektami, oraz wybierze de-
legata na ogólno-polski zjazd mi-
syjny w Warszawie, na którym
będą przedstawiciele wszystkich
djecezji prawosławnych.

Zjazd będzie obradował w
mieszkaniu arcybiskupa Teodo-
zjusza. Będzie to pierwszy w Wil-
nie zjazd misyjny duchowieństwa
prawosławnego.
— Sprawa duchownego Ko-

wsza. Onegdaj powrócił z War-
szawy z sesji Synodu Kościoła
Prawosławnego w Polsce, arcy-
biskup Teodozjusz.

Synod odrzucił apelację du-
chownego A. Kowsza, który na
mocy uchwały arcybiskupa Teo-
dozjusza został zwolniony ze sta-
nowiska prefekta w gimnazjum
białoruskiem w Wilnie.

Sprawy białoruskie.
— Zdradziecka Białoruś so-

wiecka. „Białoruski Klicz* do-
nosi, że b. nauczyciel wileńskiego
gimnazjum białoruskiego Bogda-
nowicz brat b. senatora Bogda-
nowicza po przybyciu do Mińska
został aresztowany i od miesiąca
znajduje się w więzieniu miń-
skiem;

Dobroczynność.
— Wdowa z 3-giem drob-

nych dzieci pozostająca w skraj-
nej nędzy błaga o pomoc. Ofiary
w ubraniu dla dzieci żywności,
oraz pieniężne prosi skierować na
mieszkanie: Lwowska 57, m. 3
lub Administracja naszego pisma
„Dominikańska 4.

Sprawy żydowskie.

— Przyjazd Żabotyńskiego.
W Wilnie bawi znany. żydowski
rewizjonista, sjonista Žabotynski,
który konferuje z miejscowymi
działaczami politycznymi. d

Kronika policyjna.
— Obezwładnienie furjata. Paweł

Liber, lat 27, z zawodu malarz, za-
mieszkały przy uł. Zacisze 13, posprze-
czał się z żoną. Jak zwykle po sprzecz-
ce nastąpiła pijatyka i bijatyka.

Przedmioty połamane  wyłeciały
przez potłuczone okna. Zona i teściowa

:schroniły się do sąsiadów, obawiając się
o swe życie.

Wtedy Liber uzbroił się w siekierę
Yanóż i stanął na progu tamując przejście
do swego mieszkania.

W żaden sposób nie možna bylo
usunąć furjata, któremu z rozranionej
ręki obficie płynęła krew

Wezwana straż ogniowa skutecznie
użyła sikawki. Po udzieleniu pomocy
lekarskiej przez Pogotowie Ratunkowe
Pawła Libera zamknięto w areszcie
centrałnym. | (5)

— Dziecko zatruło się mydli-
klem. Wskutek nieuwagi matki dotxli-
wie się zatruł mydlikiem 5 ietni Ryszard
Mościbrodzki (zaułek Majowy 6). Po
udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej
przez
ulokowano w szpitalu Dzieciątka Jezus.

s
— Napad. Na przechodzącego ul.

Kalwaryjską Lewina Borucha (Kalwaryj-
ska 76), napadło kilku uzbrojonych w
kije osobników, którzy go pobili do
utraty nieprzytomności. Lewina odwie*
ziono w stanie ciężkim do szpitala ży-

* dowskiego. (d)
—Kradzież garderoby. W dniu

"4 b. m. Kowiejski Lejba, M. Pohulan-
ka Nr. 11 zameldował o kradzieży gar-
"deroby męskiej i damskiej, oraz innych
rzeczy na sumę 760 złotych,

— Okradzenie studentów. W dniu
-3 b. m. ne szkodę Zwojskiego Bohda-
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Pogotowie Ratunkowe dziecko
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na, Szackiego Piotra
Zygmunta, studentów,
akademickiej,
nieznani
A bieliznę łącznej wartości 458 zło-
tych.

— Pochwycenie złodziejek na

1 Jabłońskiego
zam. w bursie

przy ul. Bakszta Nr. 11
sprawcy skradli garderobę,

gorącym uczynku. W dniu 3 b. m. w
sklepie galanteryjnym Wiery Krauze
przy ul. Wileńskiej Nr. 16 zostaly za-
trzymane na gorącym uczynku kradzie-
ży Helena i Marja Kochoutkówny, An-
tokolska 120. Przy wymienionych znale
ziono różne rzeczy galanteryjne pocho-
dzące z kradzieży w sklepie Fina, przy
ul. Wileńskiej Nr. 17. Podczas rewlzji
w mieszkaniu Kochoutkówien znaleziono
różne rzeczy pochodzące z kradzieży
w sklepach galanteryjnych, v'artość któ-
rych wynosi około 1000 złotych.

Teatr, muzyka I sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś przedstawienie popularne po ce-
nach najniższych od 30 gr. Szerriff'a
„Kres wędrówki”.

—  Skrzypte jesienne. Głośna
sztuka rosyjska E. Surguczewa ukaże
się poraz pierwszy w piątek.

— Teatr Miejski w „Lutni*.
Dziś przedstawienie popularne o
godz. 8 w. Erwina „Pierwsza pani Fra-
zerowa".

— „Nie rzucaj mnie Madame".
Próby z ostatniej nowości repertuaro-
wej „Nie rzucaj mnie Madame“ S. Kie-
dryńskiego dobiegają końca.

Premjera odbędzie się w Teatrze
„Lutnia* w sobotęli

— Przedstawienie dla młodzieży
szkolnej w Teatrze na Pohulance.
W sobotę o godz. 3 m. 15 punktualnie
po cenach najniższych od 30 gr. Szer-
riffa'a „Kres wędrówki".

— „Młody las'* na przedstawieniu
popołudniowem w Teatrze na Pohu-
lance w niedziele nadchodzącą o ag. 3
min. 30 po ag po cenach zniżonych
Hertza „Młody las*.

— Koncert L. Sobinowa odbędzie
się we środę 12 b. m. w Teatrze Miej-
skim „Lutnia”.

— „Widma“ na przedstawieniu po-
poludniowem w Teatrze „Lutnia“ w nie-
dzielę, dnią 9listopada o godz. 3 min. 30
po poł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Środa, dn. 5 listopada 1930 r.
11,58. Czas.
12,05. Koncert solistów (płyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Radjokronika.
16,15. Audycja dia dzieci.
16,45. Koncert dla młodzieży (plyty).
17,45. Koncert.
18,15. Przemówienie min. Kwiatkow=

skiego. z
19,10.
19,35. a

po pieniędzy”).
20,00. Ciotka Albinowa mówi:
20,15. Pogadanka muzyczna.
20,30. Koncert międzynarodowy z

Budapesztu.
22,00. Feljeton „Za kulisami .....

chemnji".
22,15. Koncert wieczorny (płyty).
23,00. Transm. z teatru „Morskie

Oko“ w Warsz. Il część rewji „Parada:
gwiazd”.

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorzel

Zwracamy się do Szanownego Pana
z uprzejmą prośbą o umieszczenie w
swem poczyinem pismie następującgo
oświadczenia. „Kurjer Wileński* z dnia
4 b. m. pedał sprawozdanie z wiecu
Stronnictwa Narodowego, który się od-
był w ubiegłą niedzielę przy ul. Domi-
nikańskiej.

Sprawozdanie to z gruntu fałszywe
między innemi zawiera wiadomość o
tem, iż rzekomo występowaliśmy w
charakterze t.zw. „bojówkarzy*. Jest to
zwykłe oszczerstwo, gdyż nazwiska na*
sze podaliśrny jedynie jako świadkowie
następującego żajścia. Niejaki p. Mro-
zowicz będąć widocznie w stanie silnie
niezrównowaźonym począł w pewnym
momencie odgrażać się przeciwko je-
dnemu z nas, a mianowicie p. Ważyń-
skiemu. Co słysząc, ten ostatni zwrócił
się opomoc do funkejonarjusza policji
prosząc o wylegitymowanie p. Mrozo-
wicza. Nasze nazwiska podaliśmy jedy-
nie jako świadkowie zajścia. Dziękując
za spełnienie prośby pozostajemy i t. d.

r W. Uliński.
Fl. Dołiwa - Dobrowolski.

S. Pacanowski.

Kwadrans akademicki.
z Warsz. („Podróż

 

 

A. Ważyński.
———)

GIEŁDA
WARSZAWA 4.X (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary8,92?,—8,94* ,—8,90*|,,
Budapeszt 5,30—5,31' ,—5,28' „.
Gdańsk 173,21 —173.64—172,78.
Holandja 359,06—359,96—358,16.
Kopenhaga 238,55—239,15—237,95;
Londyn 43,32—43,43—43,21.
Nowy York 8,913—8,933—8,893.
Oslo 238,55—239,15—238,95.
Paryž ŽauE SN
Praga 4! — —26,38.
Nowy York kabel 8,922—8,942-8,902.
Szwajcarja 173,05—173,48—172,62
Stokholm 239,31—239,9 —238,71.
Wiedeń 125,70—126,01 —125,39.
Włochy 46,70 —16,82—46,58.

Berlin w obrotach prywatnych 212,48.

 



Z KRAJU.
Zlikwidowanie szajki przemytniczo-szpie-

gowskiej w Suwalszczyźnie.
Władze śledcze przy udziale

organów KOP zlikwidowały nie-
bezpieczną szajkę szpiegowsko-
przemytniczą, działającą na po-
graniczu polsko-litewskiem i pru-
skiem, w rejonie Filipowa i Wi-
żajn. W Suwalszczyźnie Areszto-
wano 9 osób.

Szajka ta od dłuższego czasu
grasowała w Suwalszczyznie i
przemyciła do Litwy i Prus prze-

Dokszyce chcą być gminą
wiejską.

Wczoraj do p. wojewody wi-
leńskiego zgłosiła się delegacja
m. Dokszyc na czele z byłym po-
słem Wygodzkim z Wilna, która
interwenjowała u p. wojewody w
sprawie przyłączenia m. Dokszyc
do gminy wiejskiej. Dotychczas
Dokszyce były miastem wydzie-
lonem i koszta utrzymania Ma-
gistratu spadały na DZ

Pochwycenie komunistycz-
nych agitatorów wybor-

czych.
Władze bezpieczeństwa  pu-

blicznego w rejonie Hudorowicz
w pow. wilejskim aresztowały
dwóch emisarjuszy sowieckich,
przybyłych z Mińska na agitację
przedwyborczą.

U jednego z wywrotowców
niejakiego Gordona znaleziono 2
walizki, naładowane bibułą komu-
nistyczną. d

Zemsta kłusowników.
Wczoraj rano w pobliżu wsi

Piaski gm. dziewieniskiej w leśni-
czówce Kozaczenki wybuchł grož-
ny pożar.

szło 30 poborowych i przestęp-
ców, pobierając „za głowę” po
8—10 dolarów. Ponadto członko-
wie szajki uprawiali wywiad na
rzecz Litwy i Niemiec. Funkcjo-
narjusze wywiadu zbierany ma-
terjał segregowali i sprzedawali
dla biur wywiadowczych w Pru-
sach Wschodnich i Litwie.

Aresztowanych osadzono w
więzieniu. d

Pastwą płomieni padły 2 bu-
dynki ze zbożemi narzędziami
rolniczemi.
W wyniku dochodzenia usta-

lono, iż pożar powstał wskutek
podpalenia przez kłusowników,
którzy z zemsty za aresztowanie
ich towarzyszy przez Kozaczenkę
spalili mu dobytek.

Policja wszczęła poszukiwania
za podpalaczami. d.

Echa posiedzenia Rady miej-
skiej w Trokach.

Korespondent nasz, omawia-
jąc posiedzenie Rady miejskiej w
Trokach zaznaczył o przemiano-
waniu ul. Kowieńskiej na Ka-
raimską. W związku z tem od
burmistrza miasta Trok p. Łako-
wicza otrzymujemy wyjaśnienie,
że przemianowanie części ul. Ko-
wieńskiej na ul. Karaimską nastą-
piło nie na wniosek Magistratu,
lecz na wniosek pisemny rad-
nych—ułła-hasana S. Firkowicza
i J. Zajączkowskiego. Przeciwko
temu wnioskowi głosował tylko
jeden radny nie należący do B.
B. W. R. Natomiast wniosek prze-
mianowania tej ulicy na ul. Le-
gjonów nie został zgłoszony.

 

 

Z POGRANICZA.
Ruch graniczny polsko-ło-

tewski.
Na podstawie przepustek gra-

nicznych w ubiegłym miesiącu
do Łotwy przekroczyło 272 osób
z towarem i żywym inwenta-
rzem. W tymże okresie do Polski
przybyło 302 osób.

Wartość towaru przeniesione-
go i przewiezionego przez grani-
cę polsko-łotewską wynosi około
10.000 zł. d

Aresztowanie szpiega.
W pobliżu Trok na granicy

ujęto podejrzanego osobnika,
który uprawiał wywiad na rzecz
Litwy.

Szpiega skierowano do dyspo-
zycji władz. d

Tępienie przemytnictwa.

W miesiącu październiku na
terenie pogranicza polsko-litew-
skiego, organa K. O. P. skonfi-
skowały przemyt w postaci jed-
wabiu, futer, tytoniu, kropli Hof-
mana, sacharyny i t. p., warto-
ści około 38.000: zł. 40 osób
oskarżonych o przemytnictwo od-
dano do dyspozycji władz sądo-
wych. (d)
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Sport.
Konkurs na utwór literacki.
Ministerstwo W. R. i O.P.

ogłasza konkurs na utwór lite-
racki (powieściowy, dramatyczny,
zbiór poezji) o motywach spor-
towych.

Konkurs ten zapewne zgroma-
dzi szereg prac znanych już lite-
ratów, jak i da chyba młodym
bodźca.

Bugata dziedzina życia spor-
towego stanie się tematem nie-
jednej powieści, niejednego dra-
matu, lub wiersza, który odzwier-
ciadli piękno sportowego życia.

Ministerstwo wyznacza 20.000
zł. na nagrody. Termin składania
prac upływa 1 listopada 1931 r.

Lektorat W. F. w O. S. B.
Wzorem uniwersytetów zagra-

nicznych otwarty zostanie i w
Wilnie lektorat wychowania fi-
zycznego, który zaczyna budzić
ogromne zainteresowanie całego
społeczeństwa. Jedni nie mogą
zgodzić się z tą myślą, że sport
trafia do wykładowych sal uni-
wersytetu obok nauki o prawie
rzymskiem.

Wychowanie fizyczne przesta-
nie być wyłącznie zabawą lecz
otrzyma podstawy fachowe.

Wykładowcą ma zostać jako-
by p. Konstanty Pietkiewicz (na-
uczyciel gimnastyki gim. A. Mic-
kiewicza), a praktycze ćwiczenia
prowadzić będzie przeważnie p.
Malanowski razem z p. Pietkiewi-
czem.

Rozpoczęcie gimnastyki w
A. Z. 5.

Od tygodnia rozpoczęły się
treningi zaprawy gimnastycznej
pań i panów w sali gimnastycz-
nej A. Z. S.

Wszelkich informacji udziela
sekretarjat związku codziennie od
19 do 21.

Ja. Nie.

— Doroczne walne zebra-
nie sekcji bokserskiej W. K. S.
„Pogon“ odbędzie się dn. 6 b. m.
o godz. 6-ej w lokalu Okręgowe-
go Ośrodka W. F. ul. Ludwisar-
ska 4. Na porządku dziennym
m. i. wybory nowych władz.

Piłka nożna K. S$. „Dru-
karz“ — R. K. S. „T. U. R.“

8:2 (5:2).
W ubieglą niedzielę na boisku

6 p. p. leg. na Antokolu, przy
bardzo niesprzyjającej pogodzie
K. S. „Drukarz“ w ładnej grze
rozprawił się z „Tur'em”, wygry-
wając lekko w stosunku 8: 2.

Młoda drużyna zwycięzców

w i LoEN.SLAT

poprawia się z meczu na mecz
i przy treningu będzie najgroź-
niejszym kandydatem do tytułu
mistrza kl. B w przyszłym se-
zonie.

Zarząd A. Z. S-u Wilno

podaje do wiadomości ogółu Ko-
leżanek i Kolegów, że z dniem
28 b. m. zostały uruchomione
ćwiczenia damskiego i męskiego
kompletów gier ruchomych (piłka
siatkowa i koszykowa wraz z od-
powiednią zaprawą) prowadzone
przez znanego fachowca i zawod-
nika p. Malanowskiego.

Cwiczenia te odbywają się dwa
razy tygodniowo we wtorki i
czwartki dla pań od godz. 20-ej,
dla panów o godz. 2l-ej. 2

Od dnia 31 listopada w po-
niedziałki i piątki o tych samych
godzinach będą prowadzone ćwi-
czenia gimnastyczne pod kierow-
nictwem absolwenta Stokholm-
skiego Instytutu Wych. Fiz. p.
Pietkiewicza.
W dniach najbliższych w sali

gimnastycznej A. Z. S-u w Gma-
chu Głównym (. S. B. zostaną
też uruchomione treningi sekcji
Szermierczej i Bokserskiej.

Zapisy i informacje załatwiane
są w Sekretarjacie AF. Z. S-u w
Gmachu Gł. Uniwersytetu w po-
dwórzu Skargi od godz. 19 do 21.

Z sali asa
Proces o zabójstwo z wy-
roku K. P. Z. B. w Wilnie.

Dziś na wokandzie III wydzia-
łu karnego sądu okręgowego znaj-
dzie się głośna sprawa o zamor-
dowanie z wyroku komunistycznej
partji zachodniej Białorusi na oso-
bie członka partji, niejakiego Nu-
ty-Izraela Szwarcojga, który po-
padł w podejrzenie, iż jest konfi-
dentem policji, bowiem, jako peł-
nomocnik komunistyczny listy
Nr. 13 „Jedności Robotniczo-
Chłopskiej” przy wyborach do
Sejmu w r 1928, wbrew žycze-
niom partji, usiłował cofnąć tę
listę.

Szwarcojga w nocy na 6 lute-
go 1928 r. wywabiono na t. zw.
Hrybiszki i tu ostrem narzędziem
zadano mu cały szereg ran w
głowę, tułów i kończyny, wsku-
tek których nastąpiła śmierć.

Wdrożone w tej sprawie śledz-
two ustaliło, iż zabójstwa doko-
nali komuniści, Jakób Perewski i
kierownik wydziału wiejskiego
okręgowego komitetu K. P. Z. B.
Piotr Krumiński vel Michał Slu-
sarski, znany pod pseudonimem
„Marek”.

i zę

Obaj zbrodniarze zbiegli i ślad
po nich zaginął.

Dopiero po dłuższym czasie,
władze dowiedziały się, iż poszu-
kiwany Krumiński po spełnionej
zbrodni, wraz ze swą przyjaciółką
Belą Krupiecką (pseudo „Maru-
sia”), wyjechał do Warszawy,
gdzie brał intensywny udział w
życiu partjj pod imieniem „An-
drzej”. Za działalność tę, został
przez władze bezpieczeństwa uję-
ty, a sąd skazał go na 7 lat cięż-
kiego więzienia.

Odsiadując już więzienie, Kru-
miński wysłał do swych towarzy-
szy listy, t. zw. grypsy, które pó-
źniej odnalezione zostały u dwóch
więźniów-komunistów, osadzonych
w Warszawie i Białymstoku.

Z „grypsów” tych władze do-
wiedziały się, iż „Andrzej” skaza-
ny i „Marek” poszukiwany za za-
bójstwo Szwarcojga, jest tą samą
osobą, a wobec tego postawiono
go w stan oskarżenia i dziś bę-
dzie odpowiadał za tę zbrodnię.

Skład sądu stanowią pp. sę-
dziowie: Sienkiewicz, Brzozowski
i Kaling.

Oskarżenie wnosi wice-proku-
rator p. Zdanowicz.

Do obrony oskarżonego zgło-
sił się jeneralny obrońca komu-
nistów adw. Duracz z Warszawy.

Sprawa 0 omyłkowe zabój-
stwo Rutsztejna.

Rodzina żąda 20 tysięcy dola-
rów odszkodowania.

Dziś przed sądem okręgowym
stanie Feliks Turkowski, wywia-
dowca wydziału śledczego oskar-
żony o zabójstwo przez pomyłkę
kupca Rutsztejna.

Wypadek miał miejsce w no-
cy na ul. Słowackiego.

Powracającego do domu z
zawiniątkiem w ręku Rutsztejna,
pełniący w tej okolicy służbę
obserwacyjną Turkowski wziął
za złoczyńcę i wezwał go do za-
trzymania się.

Rutsztejn sądząc, iż
napad na niego rzucił
ucieczki, lecz ugodzony
kulą policjanta i zmarł.

Rodzina zabitego Rutsztejna
wystąpiła przeciwko Skarbowi
Państwa o odszkodowanie w kwo-

to jest
się do
został

„cie 20 tysięcy dolarów.
W obronie podsądnego wystą-

pią mec. Jasiński i Kulikowski,
zaś powództwo cywilne popierają
mec. Paschalski z Warszawy i
adw. Rudnicki.

Sprawa ta budzi duże zainte-
resowanie, ze względu na precen-
dens zasadniczy, czy skarb pono-
si odpowiedzialność za czyny
urzędników państwowych. a

os.
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Ruch wydawniczy.
Frank Heller. „Express sybe-

ryjski". Akcja powieści ożywiona
i ciekawa. Humor, świetność opi-
su i niezwykle zajmująca intryga,
sprawiają, iż gdy raz weźmie się
powieść Hellera do ręki, trudno
odłożyć ją, nie doczytawszy do
ostatniej strony. Zalety te czynią
zrozumiałem wziętość międzyna-
rodową młodego szwedzkiego
autora.

Wodcbouse. „Ptaszek z Pica-
dilly“. Satyra angielska na pluto-
krację amerykańską, która napró-
żno stara się przyswoić sobie for-
my angielskiego high-lifu.

Tadeusz Miciński. „Wita”. Je-
rzy Bandrowski nazwał „Witę”
najjaśniejszą i względnie najprost-
szą w koncepcji książką Miciń-
skiego.

Rzecz dzieje się na (lkrainie,
a tłem historycznem jest zjazd
Kaniowski króla Stanisława Augu-
sta z carową Katarzyną Il.

Duvernois. „Obserwatorka“.
Nowa, lekka, świetna, jak perlisty
szampan, książka, „piewcy pary-
skich bulwarów”, świetnego znaw-
cy duszy drobnego filistra fran-
cuskiego.

Bruno Winawer. „Syn wozi-
wody“. Jest to kolejny podwój-
ny tomik świetnego feljetonisty-
uczonego z cyklu „Boczna ante-
na".

W. J. Locke. „Stawa Klemen-
tyny Wing“. W szeregu pogod-
nych i zajmujących pism Locka,
tak poczytnych w Polsce, ta hi-
storja trzydziestoletniej slawnej
malarki, każe — jak pisze Court-
ney w „Daily Telegraph” —,tętnić
krwi i bić sercu, jak przy lektu-
rze nieśmiertelnych arcydzieł ro-
mantyzmu”.

Henri de Montberlant. „Ludzie
areny". Przekład Jana Paran-
dowskiego.

Bestjarnie są książką o walce
byków. Nikt dotychczas nie pod-
jąl tego tematu z taką siłą, nie
stworzył tak rozległego obrazu,
który w swych górnych krańcach
sięga zadumy  misterjów Mitry.
Z tła tego romansu wieje nie-
zwykle jasna wizja Hiszpanii, jej
miast słonecznych i ludzi, pel-
nych porywu. Gdy jeszcze ta po-
wieść ukazywała się w odcinkach
jednego z większych pism fran-
cuskich, każdy odcinek był wy-
darzeniem dnia, powodem na-
miętnych dyskusyj, które z wyj-
ściem książki zmieniły się w po-
wszechny głos podziwu.

mowai 
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Aleksander
Tyszyński.

(w 50 rocznicę zgonu).

Do najsłynniejszych kolegów
Juljusza Słowackiego w dawnym
uńiwersytecie wileńskim należał
bezsprzecznie Aleksander Tyszyń-
ski, jeden z najwybitniejszych kry-
tyków literatury ojczystej, zmarły
przed pół wiekiem w rodzinnej
Miasocie pow. Wilejskiego, a spo-
czywający na cmentarzu w Ra-
doszkowiczach.

Profesorami Tyszyńskiego na
wszechnicy wileńskiej, których
groby znajdują się na cmenta-
rzach miejscowych, (piszemy to
ex re obecnych obchodów za-
dusznych)—byli ks. Ignacy Bo-
rowski, znany przedewszystkiem
jako wybitny kaznodzieja przy
kościele św. Jana oraz Stanisław
Hryniewicz, który wykładał w
dawnym uniwersytecie wileńskim
literaturę łacińską, obaj spoczy-
wają na Rosie. Prof. Leon Bo-
rowski, ten który ukształcił naj-
znakomitszych poetów i prozai-
ków polskich pierwszej połowy

Od dnia 2 do 5 listopada 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:MIEJSKI KIMENATOGRI |

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5  

XIX w., wreszcie prof. Szymon
Zukowski, który nauczał literatu-
ry greckiej, ci dwaj spoczywają
na cmentarzu po Bernardyńskim.
Mogiła prof. Zukowskiego, jak
dotychczas, nie jest znana bada-
czom tego cmentarza.

Aleksander Tyszynski, aczkol-
wiek urodził się -w Petersburgu
w 1811 r. pierwsze lata-dziecinne
przepędził w kraju, mianowicie w
Miasocie, poczem nauki pobierał
w szkole średniej w Mołodecznie,
w tym znanym zakładzie, w któ-
rym przedtem kształcił się To-
masz Zan. Na uniwersytecie wi-
leńskim słuchał kursów prawa i
administracji i tamże otrzymał
stopień kandydata nauk moralno-
politycznych w 17-m roku swego
życia.

. Następnie wróciwszy do Mia-
soty oddał się poważnym stu-
djom nad Szekspirem i starożyt-
nymi  tragikami. Wówczas to
z wyborów pełnił obowiązki sę-
dziego gubernjalnego mińskiego
do spraw granicznych. W r. 1837
głoosił on w Petersburgu swą
pierwszą pracę Amerykanka w Pol-

«ANGELITA»

sce. W tej powieści wyłożył dzie-
je literatury polskiej.
W roku następnym udał się

A. T. do Warszawy i tam praca-
mi swemi zasilał Piśmiennictwo
krajowe, wyd. przez Hipolita Skim-
borowicza, tudzież Przegląd War-
szawski. Był on jednym z pierw-
szych założycieli Bibljoteki War-
szawskiej, którą zasilał licznemi
utworami swego oryginalnego pió-
ra, zwłaszcza z zakresu krytyki
literackiej. Z tych rozpraw po-
wstało 3 tomowe dzieło, p. t.
Rozbiory i Krytyki, które Wolf
w r. 1854 w Petersburgu ogłosił.

Rzeczone prace najsluszniej
zjednały Tyszyńskiemu imię jed-
nego z najświetniejszych pisarzy
polskich. Beletrystą był on mniej
zdolnym, natomiast jako krytyk
zaliczony został do najcelniej-
szych.

Do jego rzeczy najlepszych,
podanych ,w Bibljotece Warszaw-
skiej należą bezwątpienia: Rys
bistoryczny oświecenia Słowiani
Początki filozofji krajowej. Utwo-
ru p. t. Morena czyli powieści
blade (druk w Warszawie w 1842
roku) nie podobna zaliczyć do

pny program: „Szalony Książę”.

  

jego rzeczy udatnych
W r. 1855 A. Tyszyński po-

rzucił służbę rządową i przeniósł
się znowu do Miasoty. W r. 1866
powołany został nasz uczony do
Warszawy na stanowisko profeso-
ra literatury polskiej w Szkole
Głównej, gdzie pozostawał aż do
r. 1869, mianowicie do czasu prze-
mianowania tej instytucji na uni-
wersytet rosyjski.

Wówczas to przygotował Ty-
szyński do druku 2 tomowe, na-
der wartościowe dzieło, p. t.
Pierwsze zasady krytyki powszecbh-
nej, wydane w Warszawie w r. 1870.
W ostatnich latach życia zamie-
szczał Tysz. głównie swe prace
w Bibl. Warsz. i Kronice Rodzinnej.

Z prac ogłoszonych oddzielnie,
wymienić należy „Dwie switezian-
ki, czyli rzut oka na ostatni okres
poezji polskiej (Warsz. 1861), Wi-
zerunki polskie, zbiór szkiców lite-
rackich (Warsz. 1875), które za-
wierały następne szkice: Wincenty
Kadłubek jako pisarz, Marcin Biel-
ski najdawniejszy prozaik polski,
Wizerunek, poemat z r. 1558, Mi-
kołaja Rya, Szymonowicz i jego
sielanki, Szymon Starowolski; El-

u Głowińskiego. Polecamy na sezon zi-

žbieta Drużbacka, Komedja polska
w w. XVIII, Wincenty Pol.

Jeśli Józef Ignacy Kraszewski
w ksiąžc2 osobnej dał bardzo
piękną, rzewnie odczutą charak-
terystykę Władysława Syrokomli
pod względem biograficznym, (wy-
szła ona w rok po zgonie Lirnika
wioskowego), to pierwszą bodaj,
gruntowniejszą ocenę niezrówna-
nego autora gawęd i liryków pod
względem wartości ich literackiej,
jeszcze przed podobnemi kryty-
cznemi pracami Włodzimierza Spa-
sowieza, Aurelego Dlugoszewskie-
go, podał właśnie Aleksander Ty-
szyński w swym szkicu Ludwik
Kondratowicz.
W r. 1873 krakowska akade-

mja umiejętności zamianowała T.
swym członkiem. Po ustąpieniu
z wszechniey warszawskiej, za-
mieszkał Tyszyński już,na stałe
w umilowanej swej Miasocie,
gdzie też 5 listopada 1880 r. do-
konał pracowitego żywota.

Trafną charakterystykę twór-
czości naukowej A. Tyszyńskiego
zawarł dr. J. Bieliński w swym
szacownym Uniwersytecie Wileń-
skim w słowach następujących:

Z
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wodu azdu
ało do a

nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy

„Cały żywot Tyszyńskiego był nie
ustanną mozolną niezmordowaną
walką o tryumf świętej prawdy. W
pierwszym tomie „Rozbiory i Kry-
tyki” zawarł ułamkową ale ory-
ginalną historję filozofji w języku
polskim, a „Pierwsze zasady kry-
tyki powszechnej" są jedynym
oryginalnym systematem filozo-
ficznym polskim, zbudowanym
na podwalinach historji, oświeco-
nej przez religję; tak jak „Ame-
rykanka“ jest pierwszem filozo-
ficznem badaniem historji piś-
miennictwa polskiego. Tyszyński
jest tedy filozofem polskim,
chrześcijańskim, jak Hołowiński,
Ziemęcka, Gołuchowski.

Niechże tych kilka dat z życia
i prac jednego z najzasłużeńszych
pisarzy polskich a zarazem jed-
nego z wybitnych luminarzy,
wyszłych z dawnej wszechnicy
wil. już na jej schyłku, przypom-
ni rodakom w dzień święta za-
duszek i sam grób jego w Ra-
doszkowiczach, grób na który
składamy tę symboliczną więź
nieśmiertelników.

M. Junosza.
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UWAGA — WILENSKA 27.

Z dwojga złego wybierz
mniejsze.

— Czy nie martwisz
się z tego powodu, że z
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Sprawy
majątkowe

matorskie mieszkanie, chody.
suche ciepłe 5 pokoi, jętel
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Wprost nie po-

nizowana. Pocz. o godz. 5 w niedziele i św. o g. 4. Aa e etwa] — O bardzo się mart-
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martwiła utyłabym prze-ryjskiej 52—54. Saraceń-
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