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KRZYSIA RYBICKA Krasińskich towanych białorusinów.
| » II AOO (Oiwarcie bibljoteki i muzeum ordynacji Mińsk domaga się kary Śmierci na aresz-
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zmarła dn. 2 grudnia 1930 r.
Pogrzeb odbędzie się dn. 4 grudnia o godz. 9 rano z domu

żałoby (ul. i Polowa 15—2) na cmentarz przy kościele S$. $. Piotra R

RODZINA.
1 Pawła.

  
We czwartek, 4 grudnia r. b., jako w pierwszą bolesną

rocznicę śmierci nieodżałowanego Ojca,

ś. p. FRANCISZKA KULESZY,
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Rafała -
o godz. 6ej rano, na które zapraszają DZIECI.

   

      

  

  Po dokonanej przebu-
dowie sal operacyjnych KLINIKA CHIRURGICZNA

UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO
wznawia przyjęcia chorych w dn. 4 grudnia b. r.

AMBULATORJUM KLINIKI przyjmować będzie chorych nie-
zamożnych w dnie powszednie od godz. 10—12.

Porady ambulztoryjne w Klinice udzlelane są bezpłatnie. 4420—3 o

    

 

  
      

Z rabatem 20"|,

Wyprzedaż przedświąteczna
resztek jedwabi, wełen, pończoch, bielizny damskiej

i męskiej ; ,

JÓZEF KŁODECKI
ZAMKOWA 17 (obok kościoła św. Jana) Tel. 928.

Dekret w sprawie zwołania Sejmu
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dekret P. Prezydenta o zwołaniu Sejmu ukaże
się prawdopodobnie we środę.

Dekrety p. Prezydenta w sprawie ubez-
pieczeń społecznych oraz ustroju Są-

downictwa
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Dziennik Ustaw” ogłasza dekrety P. Prezydenta
o zmianie ustawy 0 ubezpieczeniach społecznych* oraz "nowelizacji
ustawy o ustroju sądownictwa.

Między innemi dekret przywraca nazwę sądom grodzkim oraz
łagodzi środki represyjne w stosunku do adwokatów. Kary grzywny
wedle dekretu są wykluczone.

Rokowania w sprawie nowego gabinetu
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zakończenia rokowań płk. Sławka w sprawie sfor-
mowania gabinetu, oczekiwać należy we czwartek, lub najpóźniej
w piątek.

W związku z temi rokowaniami, sensację wywołały pogłoski
o powierzeniu p. Carowi stanowiska wice-marszałka Sejmu, a powie-
rzenie teki ministra sprawiedliwości, prowadzącemu śledztwo w spra-
wie więźniów brzeskich, pułk. Michałowskiemu.

Płk. Kostek-Biernacki wraca na dawne
stanowisko

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. komendant więzienia brzeskiego pułk. Kostek-
Biernacki wraca na dawne stanowisko dowódcy pułku do Prze-
myśla. 3

Pogłoski o jego wyjeździe na urlop wypoczynkowy nie spraw-
dzają się.

zwolnienie b. posłów.
(Tel. od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA. B. pos. Barlicki we wtorek został zwolniony z
więzienia za kaucją w kwocie 10.000 zł.

Jest on bardzo zmęczony i schorzały.
Zwolnienie b. posła Popiela nastąpi

niego 10.000 zł. kaucji.
W kuluarach sejmowych zjawił się we wtorek b. poseł Putek,

który wygląda b. zmieniony i zmęczony.
Jak wiadomo, nie uzyskał on w ostatnich wyborach mandatu,

obe;mie jednak sekretarjat klubu „Wyzwolenia” i redakcję pism par-
tyjnych.

Propozycja litewska w Sprawie bezpo-
średnich rokowań z Polską.

(Telefonem od własnego korespondenta).

KROLEWIEC, 2.XI. Z Kowna donoszą: Rząd litewski w wykona-
niu deklaracji genewskiej w sprawie bezpośrednich rokowań z Polską,
dotyczących unormowania stosunków granicznych na t. zw. linji
administracyjnej polecił swemu przedstawicielowi w Berlinie nawią-
zać kontakt z poselstwem polskiem i zaproponować jako miejsce
i czas rokowań: Berlin dnia 16 grudnia r. b. Rząd litewski oczekuje
obecnie odpowiedzi od rządu polskiego.

 

również po złożeniu za

Rozruchy na wsi sowieckiej.
RYGA. (Pat). Jak opowiadają kolejarze przybyli z nad gra-

nicy sowieckiej, na stacji granicznej Bigosowo panuje wielkie

zaniepokojenie i podniecenie. Przybyli stamtąd widzieć mieli
wielu rannych żołnierzy armji czerwonej. W dniu 2 b. m. do

Rygi nie przybył ani jeden wagon towarowy z Rosji so-

wieckiej.

Niemcy bojkotują polskich sportowców.

WARSZAWA (Pat.) W dniu
2 grudnia wieczorem w gmachu
przy ul. Okólnik, wybudowanym
kosztem ordynata Edwarda Kra-
sińskiego, odbyło się uroczyste
otwarcie bibljoteki i muzeum or-

dynacji Krasińskich. Z dniem 2
grudnia oddany został do użytku
publicznego gmach, mieszczący
bogatą bibljotekę, czytelnię oraz
zbiory muzealne.

Katastrofa lotnicza w Toruniu.
TORUN. (Pat). Dnia 2 b. r.

wydarzyła się na lotnisku w To-
runiu katastrofa samolotowa. W
czasie lądowania, samolot, prowa-

dzony przez por. Suzanowicza,
stracił szybkość, runął na ziemię
i rozbił się doszczętnie. Pilot po-
niósł śmierć na miejscu.

Manifestacje antypolskie na Śląsku nie-
mieckim.

OPOLE. (Tel. wł.). Dnia 30
listopada odbyło się polskie przed-
stawienie teatralne w Gosławicach,
miejscowości położonej w okolicy
Opola. Podczas manifestacyj an-
typolskich, które odbyły się tegoż
dnia przed południem w Opolu,
z tłumu padały groźby pod adre-
sem artystów polskich z Katowic,
którzy mieli odegrać „Wesele na
Górnym Siąsku*. Przy głównem
wejściu na dworcu w Opolu oto-
czył artystów polskich tłum, zło-
żony z około 1000 osób. Wobec
groźnej postawy tłumu policja
zmuszona była wyprowadzić ar-
tystów torem kolejowym z dwor-
ca kolejowego.

Z tłumu padały pod adresem
artystów polskich obraźliwe okrzy-
ki, przyczem wygrażano pięściami.
Artyści znajdowali się pod nad-
zwyczaj silną eskortą policji,
umieszczoną na trzech samocho-
dach ciężarowych. W Goslawi-
cach przed gospodą, w której
odbyło się przedstawienie, zebrał
się tłum hitlerowców, przyjmują-
cych groźnemi okrzykami samo-

chód konsula generalnego Rze-
czypospolitej, p. Leona Malhom-
me, który przybył na przedsta-
wienie do Opola. Pomimo pod-
nieconego nastroju, przedstawie-
nie zakończyło «się poważnym
sukcesem. Sala była wypełniona.
W obawie przed wrogiemi mani-
festacjami, mogącemi się jesz-
cze powtórzyć przed dworcem
w Opolu, artyści polscy z pole-
cenia władz policyjnych, eskorto-
wani przez policję, wyjechali do
Katowic z następnej stacji Gro-
szowice, omijając tem samem
Opole.

KATOWICE. (Pat). Jak się do-
wiadujemy, organizacje bojowe
w Opolu odbyły zebranie, na któ-
rem uchwalono dokonać zamachu
na wybitnych działaczy polskich.,
Kierownik Związku Polaków p.
Szczepniak otrzymał ostrzeżenie
ze strony niemieckiej o projekto-
wanym na jego osobę zamachu.
W dniu wczorajszym po mieście
„krążyły oddziały organizacyj bo-
jowych wyekwipowane po woj-
skowemu.

Echa wyborów na Śląsku.
Rezolucja niemieckiej partji ludowejł

BERLIN. (Pat). Rada naczelna
niemieckiej partji ludowej uchwa-
liła jednogłośnie rezolucję treści
następującej: Rada naczelna nie-
mieckiej partji ludowej wita ener-
giczne kroki, podjęte przez rząd
Rzeszy celem ochrony niemiec-
kiej ludności Górnego Sląska
przeciwko prześladowaniom i sa-
mowoli polskiej. Rada naczelna
widzi w  oburzających aktach
gwałtu przeciwko Niemcom no-
wy dowód, że państwo polskie
nie chce i nie może zagwaranto-
wać i wypełnić przyjętych na
siebie zobowiązań co do ochrony
i bezpieczeństwa mniejszości na-
rodowych. Rada naczelna nie-
mieckiej partji ludowej oczekuje,
że wszystkie kraje cywilizowane

świata widzieć będą w takich
metodach panowania polskiego,
naigrywających się z wszelkiej
kultury, niebezpieczeństwo dla
pokoju Europy i porozumienia
między narodami i na najbliž-
szych naradach w Genewie wy-
ciągną z tego konsekwencje. Z
tego powodu rada naczelna nie-
mieckiej partji ludowej ponawia
żądania rewizji niemieckich gra-
nic wschodnich. Tylko w ten
sposób stara kultura niemieckiej
Marchji Wschodniej może być
uratowana i przedstawiciele jej
mogą uzyskać warunki pokojo-
wej pracy, oraz może być przy-
wrócona łączność Rzeszy z Pru-
sami Wschodniemi.

Protest niemieckiej komisji spraw zagra-
nicznych w sprawie wyborów śląskich
BERLIN. (Pat). Obrady komi-

sji spraw zagranicznych Reichsta-
gu zakończyły się przyjęciem
wspólnej rezolucji, wniesionej
przez przedstawicieli partji nie-
miecko - narodowej, niemieckiej
partji ludowej, centrum i bawar-
skiej partji ludowej. Rezolucja
opiewa: Komisja spraw zagranicz-
nych wyraża jednomyślnie obu-
rzenie z powodu aktów gwałtu,
jakich w Polsce, zwłaszcza na
Górnym Sląsku polskim dopu-
szczano się z racji ostatnich wy-
borów poiskich, naruszając pra-
wa i umowy wobec mniejszości
niemieckiej.

Pozbawienie i ograniczenie
prawa wyborczego Niemców ode-
brało im równouprawnienie poli-
tyczne, do którego mają prawo
na podstawie umów mniejszościo-
wych. Akty teroru, od których
cierpieć muszą zarówno poszcze-
gólni Niemcy, jak i całe osady
niemieckie, wtrąciły mniejszość w
stan zupełnego bezprawia, braku
ochrony i nieznośnego ucisku.
Komisja spraw zagranicznych
ocenia te zajścia tem poważniej,
iż są one tylko ogniwem w du-
żym łańcuchu wydarzeń, wskazu-
jących na istnienie systemu, któ-
ry zmierza do wyparcia i zni-
szczenia mniejszości niemieckiej.
Komisja uważa za dowiedzione,
że ucisk taki był finożliwy przy

milczącej aprobacie i zachęca-
niu ze strony władz polskich.

Komisja jest zmuszona przy-
pomnieć niezliczone skargi do Ra-
dy Ligi, które mniejszość nie-
miecka na Górnym Słąsku polskim
zmuszona była stale wnosić. Wska-
zuje ona niedawne zarządzenia
rządu polskiego przeciw nie-
mieckiej własności ziemskiej w
Polsce oraz na wniesioną przez
mniejszość niemiecką do Rady
Ligi Narodów skargę w sprawie
reformy agrarnej. (lzupełnia te
fakty jeszcze łączność, istniejąca
między władzami  polskiemi i
związkiem powstańców górnoślą-
skich, biorących udział w aktach
teroru. Komisja spraw zagranicz-
nych oczekuje, że rząd Rzeszy
zastosuje wszelkie środki, które-
mi rozporządza, celem doprowa-
dzenia do tego, aby Poiska zo-
stała zmuszona odstąpić od dotych-
czasowego kursu i zagwaranto-
wać mniejszości niemieckiej mo-
żność korzystania z praw, przy-
sługujących jej na podstawie
umów. Pozatem komisja oczeku-
je ukarania winnych urzędników
polskich, przyznania członkom
mniejszości, dotkniętym krzywdą
odszkodowania, przedewszystkiem
zaś wydania zarządzeń, uniemo-
żliwiających na przyszłość po-
wtórzenie się tego rodzaju nie-
godnych zajść.

Ostre napaści na Polskę.
Poniedziałkowa „Zwiezda* organ centralnego komitetu biało-

ruskiej partji komunistycznej potwierdza wczorajsze nasze informacje

o aresztowaniu przewódców ruchu białoruskiego w Mińsku z Ćwikie-

wiczem i Łastowskim na czele. Numer poniedziałkowy tego pisma

sowieckiego przynosi ostrą napaść na Polskę. Niekraszewicz, Ła-

stowski i Lesik zeznali jakoby na śledztwie w G. P. (., że „liczyli na

bliską wojnę Polski z Rosją sowiecką i byli agentami imperjalizmu

polskiego". Mieli jakoby pracować w ścisłym kontakcie z zachodnio-

białoruskimi narodowymi faszystami.

Równocześnie wśród organizacji białoruskich w Mińsku rozpoczęła

się akcja protestacyjna przeciwko aresztowanym i domaganie się dla

nich kary śmierci. Przedewszystkiem ukazał się protest Białoruskiej

Asocjacji pisarzy proletarjackich podpisany przez Judelsona, Bron-

szteina, Pflaumbauma, Witensona, Lifszyca i innych, którzy domagają

się dla Ćwikiewicza i Łastowskiego kary śmierci. Ogłoszone również

zostały rezolucje powzięte ńa mityngach, domagające się rozstrze-

lania aresztowanych. Procesowi, który ma się odbyć wkrótce, bolsze-

BERLIN. (Pat). Prasa niemiec-
ka ogłasza zawiadomienia o od-
wołaniu szeregu imprez sporto-
wych z udziałem zawodników
polskich ze względu na naprę-
żenie stosunków politycznych
między temi krajami Między in-
nemi odwołany został przez bran-
denburski związek piłki nożnej
mecz Berlin—Kraków, spotkanie

bokserskie Wrocław—Sląsk oraz
start pływaków niemieckich w
Katowicach. Poczynania te nie
wiele mają wspólnego z powszech-
nie uznaną zasadą apolityczności
sportu. Przypomnieć należy, że
dotychczas nigdy sportowcy nie-
mieccy, walczący lojalnie o zwy-
cięstwo, nie doznali w Polsce nie-
przychylnego przyjęcia.

Odwołanie delegacji niemieckiej z Genewy
BERLIN (Pat.) Komisja spraw

zagranicznych Reichstagu przy-
jęła rezolucję przedstawicieli hi-
tlerowców, wzywającą rząd Rze-
szy do niezwłocznego odwołania
delegacji niemieckiej z przygoto
wawczej konferencji rozbrojenio-
wej w Genewie i pozostawienia

powołuje się na to, że większość
członków komisji przygotowaw-
czej wzbrania się zadośćuczynić
swym obowiązkom, co  stwier-
dzone zostało w czasie obrad
przez przedstawiciela rządu nie-
mieckiego hr. Bernstorffa.

tam tylko obserwatora. Rezolucja

wicy nadają niemniejsze znaczenie,

Ostrze tego procesu ma byćsłowej” w Moskwie.

rzone przeciwko Polsce.

niż procesowi „partji przemy-

jednak wymie-

 

Niemiecka misja wojskowa w Moskwie
LONDYN.(Pat). „Morning Post”

podaje rewelacyjną wiadomość o

bawiącej się w Moskwie niemiec-

kiej misji wojskowej, z gen. Hel-

mem na czele. Misja zamieszkuje

w hotelu Metropol, gdzie mieści

się także siedziba jej sztabu. Do

sztabu misji zgłasza się codzien-

nie tłum interesantów, pragną-

cych ofiarować swe usługi armji

niemieckiej, która ćwiczy swych

lotników w specjalnej szkole lot-

niczej w Lipiecku, gub. tambow-

skiej.

BERLIN. (Pat.) Prasa niemiec-

ka, na podstawie informacyj mi-

nisterstwa Reichswehry ogłasza

komunikat, zaprzeczający twier-

dzeniom „Morning Postu“, że

oficerowie niemieccy z gen. Hel-

mem na czele pracują jako in-

struktorzy w sowieckiej szkole

lotniczej. W ostatnim czasie —

oświadcza komunikat—gen. Helm

bawił w Rosji sowieckiej, jednak-

że pobyt jego miał tylko cele

informacyjne.

 

 

Ż prasy.
Czy warto czekać?

W „Słowie” wileńskiem w ru-
bryce „Echa krajowe” (dlaczego
w tej rubryce?) w artykuliku pod
tytułem „Czekamy:* p. B. wzywa
rząd i B. B, aby możliwie jak-
najprędzej, korzystając ze zwy-
cięstwa wyborczego, przystąpiono |
do zmiany ustroju w drodze
prawodawczej:

Zwlekać nie wolno — należy unikać
przeclągania walki stronnictw, a dać
krajowi nową konstytucję w drodze
kompromisu pokrewnych postulatów
najsilniejszych obecnie stronnictw.

Zwycięstwo Bloku należy wykorzy-
stać dla czynu, który oby stanowił epo-
kę w życiu narodu.

Czy ów „czyn”, wykonany
przez B. B., stanowiłby epokę
w życiu narodu, należy bardzo
wątpić. Odpowiedzią na owo
wezwanie niech będzie to, co
pisze w tej sprawie „Myśl Niepo-
dległa”.

Gdyby istotną przyczyną dotychczą-
sowych niepowodzeń „sanacji moralnej”
był zły ustrój, zmieniłaby go była od-
dawna. Tymczasem obóz, który od czte-
rech lat przechwala się ustawicznie
wspaniałemi zwycięstwami a ciągle
uskarża się na jakąś sukienkę, prze-
szkadzającą mu w tańcu, nosi zarodek
choroby — w sobie. Sanacja choruje
na swoich Walerych Sławków, Kazimie-
rzów Switalskich, Bogusławów Miedziń-
skich etc., których obecnie wyprowadzi
na arenę publiczną w spotegowenej
liczbie, ale nie w udoskonalonej jakości.
A cóż na to poradzi powtórna reforma
Konstytucji, „usprawnienie* prawodaw-
stwa, polegające ra coraz to innych,
przygodnych „interpretacjech“ i, obyś-
my się okazali złymi prorokami, nowe
utyskiwanie na „niedołężny* sejm? Co
butwiało poza dziedziną zagadnień ustro-
jowych, to również poza nią zetleje do
reszty. Nie pomogą tutaj żadne peljaty-
wy, żadne, najmisterniejsze inscenizo-
wanie starej sztuki na nowy ład.

Odpowiedzialność.
„Gazeta Warszawska“ pisze o

odpowiedzialności ciążącej na
obecnej większości sejmowej, i...
na społeczeństwie:

Cztery lata upłynęły w politycznej
bezczynności, jeśli brać pod uwagę nie
zabiegi o utrzymanie się przy władzy,
lecz wielkie zagadnienie polityczne, wo-
bec których stoi Polska. Nikt nie wie,
jak, decydujące dziś czynniki, zapetrują
się na położenie międzynarodowe,
jek zamierzają przezwycieżyć trudności
gospodarcze, jakiej zamierzają się
trzymać polityki w stosunku do mniej-
szości narodowych, jak chcą zmieniać
Konstytucję...

Przez cztery długie lata unikano
wzięcia na siebie pełni odpowiedzialności
i zasłanieno się przeszkodami, które
rzekomo miał stawiać swem zachowa-
"iem się Sejm.

„Załatwienie się* z Sejmem przy
pomocy znanvch metod i uzyskanie
większeści w obu izbach prawodaw-
czych daje rządowi nieograniczoną mo-
żność prowadzenia takiej polityki, jaką
uważa za potrzebną i robienie tego, co

zechce. Lecz jednocześnie usuwa
pozory, które dotychczas pozwalały
uchylać się od odpowiedzialności za
wszystko, co się działo.

Wytworzorzona przez wynik wybo-
rów sytuacja obarcza jednak odpowie-
dzialnością, choć innego rodzaju, samo
społeczeńsiwo polskie i będące wyra-
zem jego dążeń politycznych stron-
nictwa.

Ambaras zwycięzców.
Sanacja nie bardzo potrafi

wytłomaczyć ani sobie, ani spo-
łeczeństwu, co robi z odniesio-
nem zwycięstwem  wyborczem.
Narazie zwycięscy zajęci są prze-
sunięciami personalnemi, obojęt-
nemi dla społeczeństwa. Nato-
miast ciągle jeszcze prasa sanacji
walczy z opozycją, jakgdyby to
teraz po zwycięstwie wyborczem
była najważniejsza sprawa pań-
stwowa. | dlatego z niezwykłą
pilnością zajmuje się rolą opo-
zycji w Sejmie. Zwraca na to
uwagę „Gaz. Warsz.”:

że sanacja chce nadal szukać opar-
cia w społeczeństwie przy pomocy sta-
rych haseł „walki z pariyjnictwem*i
„uzdrowienia parlamentaryzmu, Temi
czysto nagatywnemi hasłami usiłować
będzie obóz sanacyjny pokrywać dalej
swą pustkę programową i nadchodzące.
niepowodzenia na różnych „odcinkach'**
życia politycznego.

Bardzo wątpimy, aby ta gra mogła
łiczyć na jakiekolwiek powodzenie po-
za zawodowymi bojowcami w rodzaju
„Nowej Kadrowej. Całe społeczeństwo,
zarówno w swej sanacyjnej, jak i opo-
zycyjnej części, oczekuje od większości
zupełnie czego innego, aniżeli kneblo-
wania ust opozycji. Oczekuje pozytyw-
nej działalności, zaniedbanej zupełnie
od kilku lat właśnie przez „walkę z par-
tyjnictwem i sejmowładztwem*

Tu się „istotnie wiele zmieniło".

Rząd i jego większość mają obecnie
nietylko obowiązek, aleicałkowitą moż-
ność pozytywnago rozwiązywania zadań
państwowych. Wszelkie próby zwalania
na opozycję odpowiedzialności iwychowy
wania jej w „nowocześnej kulturze" bę-
dą rozumiane, jako fałszywe manewry,
maskujące własną bezradność i bezpro-
gremowość.

Tę samą kwestję odpowie-
dzialności zwycięzców w wybo-
rach porusza socjalistyczny „Ro-
botnik“ ze swego oczywiście
punktu widzenia. Zaznacze wsżak-
że: '

Dzisiaj cały aparat państwowy Rze-
czypospolitej znajduje się w posiadaniu
kierowników obozu „sanacyjnego*. Od-
powiedzialność — bez reszty — spada
na mózgi, sumienia i barki tych kiero-
wników, spada w tym sensie, że zadna
instytucja peństwowa nie będzie już
„przeszkadzała* — ani Sejm, ani Senat,
ani Najwyższa lzba Kontroli, ani sądo-
wnietwo... Obóz „sanacyjny* zagarnął —
chwilowo — wszystko, osiągnął punkt
szczytowy swojej formalnej potęgi.

| OD ADMINISTRACJI |
|ezas odnowić prenumeratę

| na miestąc GRUDZIEŃ.
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Arylytane lata
W jednej z ostatnich swych

głośnych mów określił Mussolini

rok 1935 jako krytyczny dla

polityki międzynarodowej, zwłasz-

cza europejskiej:

Jakgdyby w odpowiedzi na

to, ukazał się „Rigasche Rund

schau“ niezmiernie ciekawy wy-

wiad z niewymienionym nieniiec-

kim mężem stanu, który problem

owego „roku krytycznego" bliżej

roztrząsa i ustala przyczyny jakie

wywołać mają ów zapowiedziany

kryzys.

Zaznaczyć musimy, iź „Riga-

sche Rundschau“ jest organem

niemieckiego ministerstwa spraw

zagranicznyci), zaś ukazujące się

tam od czasu do czasu wywia-

dy z „niewymienionym mężem

stanu” pochodzą bądź od nie-

mieckiego ministra spraw zagra-

nicznych, bądź też od któregoś z

najbliższych jego współpracowni-

ków i mają charakter pól-oficjał-

ny. Dodajmy, iż niemieckie min.

spraw zagranicznych posługuje

się swym ryskim organem prze-

ważnie w tych wypadkach, gdy

chodzi o zagadnienia wschodnie,

a węc tokże o zmianę wschod-

niej granicy Niemiec.

Cała polityka międzynarodo-

wa lat ostatnich obraca się wła-

ściwie dookoła jednego proble-

mu: dążności Niemiec do zlikwi-

dowania skutków wojennych i

powrotu do granic, znaczenia i

wpływów z przed 1914 r.
Drogą do tego celu podzielili

Niemcy na szereg etapów: piertw-

szym by! zwrot Nadrenii.

Dalsze etapy — według infor-

matora „Rigasche Rundschau“

przedstawiają się następująco:

rewizja planu Younga, sprawa

rozbrojenia oraz rewizja granic.

| Co do pierwszej sprawy, przed-

stawia ona bardzo prosto: Niem-

cy nie chcą płacić i będą zwal-

czać każdy plan reparacyjny do-

póty, dopóki nie osiągną bądź

zupełnej anulaty długu, bądź też

zostaną zmuszeni energiczną po-

stawą mocarstw zwycięskich do

regularnego płacenia, bez dalszych

targów.

Co do tak zw. sprawy rozbro-
jenia, chodzi Niemcom nie tyle

o rozbrojenie (w co nie wierzą),
ale o możność jawnego zbroje-

nia się i doprowadzenia armii

swej do stanu przedwojennego,

czego, jak wiadomo, zakazuje im
traktat wersalski.

Najciekawszą dla nas jest nie-

wątpliwie sprawa rewizji granic;

której informator  „Rigasche

Rundschau” najwięcej udziela

miejsca. Odzywa się on z nadzwy-

czajnemi pochwalami pod adre-

sem Curtiusa który „w ostatniej

swej mowie tak stanowczo pod-

kreślił fakt, że Niemcy nigdy nie

pogodzą się z obecnym stanem
granic na  wschodzie* Mowa

Curtiusa — mimo odpowiedzi
Zaleskiego, która przebrzmiala

bez echa — wywołać miała

wielkie wrażenie w Fnglji zarów-

no
ważnie się z tem liczą, że kwe-

stja korytarza może się stać ową

iskrą, która wywołać może wy-

buch nowej wojny, czego mocar-

stwa za wszelką cenę pragną

uniknąć.

Jakkolwiek informator  „Ri-
gasche Rundschau* nie mówi te-

go wyraźnie, ale między wiersza-

mi łatwo odczytać jego nadzieje,

że mocarstwa przelękną się po-

gróżek niemieckich i „dla święte-

go spokoju* zmuszą Polskę do

oddania Niemcom tak zw. „ko-

rytarza”.
Wracając do kwestji „roku

krytycznego” wyraża „dyplomata”

z „Rigasche Rundschau” pogląd,

iż nie należy z Mussolinim sięgać

tak daleko, aż do roku 1935, gdyż
przełom nastąpić musi znacznie

wcześniej, krytyczne pędą dla

polityki zarówno wewnętrznej po-

szczególnych mocarstw, jak i dla

polityki międzynarodowej całego
świata najbliższe lata 1931 i 1932.
W latach tych odbędą się wy-

bory dó parlamentów we Francji

i Anglji, oraz wybory prezyden-

tów w Niemczech oraz w Ame-
ryce. Do czasu ukończenia tych

wyborów poszczególne rządy bę-

dą prawdopodobnie unikać ja-
kichś decydujących postanowień
w dziedzinie polityki zagranicz-
nej. Natomiast po wyborach (za-
łeżnie od ich wyników) przyj-
dzie dla Nietnców czas postawie-

hia na porządku dziennym swych

jak i w Ameryce gdzie po-

i in Tri ń
Niepokoje Iiumiettrów.
W obozie rządowym zaczyna-

ją jakoś coraz bardziej odczuwać
potrzebę wyjaśnienia swym zwo-
lennikom, że Stronnictwo Naro-
dowe miało wprawdzie w ostat-
nich wyborach oznaki powodze-
nia, ale że to powodzenie wła-
ściwie, ostatecznie, koniec koń
ców itp., nie jest znowu czemś
znacznem i ważnem.

Wyrazem tej wewnętrznej po-
trzeby dusz obozu rządowego są
dociekania, ogłoszone pt. „Pyr-
rusowe zwycięstwo Narodowej
Demokracji* na naczelnem miej-
scu „Gazety Polskiej" (nr. 330)
dnia 1-go bm.

Zaznaczają się te wywody od
narzekania, że obóz narodowy i
i jego prasa

— „..nie kwestjonuje przegranej
Centrolewu, nie chce jednak widzieć
triumfu Bezpartyjnego Bloku, nie zdol-
na jest nawet należycie ocenić fiasco
ukcji wyborczej nielojalnych wobec pań-
stwa ugrupowań politycznych naszych
mniejszości narodowych, entuzjazmuje
się tylko i wyłącznie swoim sukcesem”.

Czytelnicy pism narodowych
najlepiej wiedzą, że narzekania
te są niesłuszne.

Owo fiasco wyborcze mniej
szości ocenia obóz narodowy
właśnie... należycie. Któż bowiem
więcej, niż obóz narodowy uwy-
datnia tę prawdę, że tam, gdzie
mniejszości są najliczniejsze, mia-
nowicie na wschodzie, zdobył BB.
w wyborach do Sejmu na obsza-
rze Małopolski Wschodniej z ogól-
nej liczby 57 mandatów aż 36,
na kresach wschodnich zaś tj. w
czterech województwach Wołynia,
Polesia, Nowogródzkiego i Wileń-
szczyzny w wyborach do Sejmu
z o ogólnej liczby 50 mandatów
aż 48, czyli blisko 100 proc., a w
wyborach do Senatu wszystkie
tamiejsze 15 mandatów czyli 100
proc., bez śladu mniejszości. Nie-
zwykłe te wyniki ocenia obóz na-
rodowy w całej pełni... należycie.
Równie niesłuszne są narzekania,
że obóz narodowy nie chce wi-
dzieć .. triumfu wyborczego obozu
rządowego. Wszakże właśnie pisma
o»ozu narodowego od chwili wy-
borów nic innego nie robią, tylko
codziennie powtarzają: teraz ma-
ją 249 posłów czyli większość
bezwzględną w Sejrnie i 77 sena-
torów czyli większość dwu trze-
cich w Senaełe, mogą uchwalać.
co chcą, odpowiedzialność ich
jęst wyłączna i dla wszystkich
widoczna, niczem zasłaniać się
już nie mogą. Zaiste trudno
podkreślać triumf obozu rządo-
wego silniej, częściej i uporczy-
wiej. Jeżeli zatem w obozie rzą-
dowyrn są z tego niezadowoleni,
czyżby to znaczyło, że zaczyna
Im być jużtrochę nieswojo z tym
własnym... triumfem.

Na brak zajmowania się obozu
narodowego i jego pism tym
triumfem także od strony... szcze-
gółowych badań nie może rów-
wnież narzekać obóz BB. Wszak-
że|codziennie ogłaszają pisma
narodowe z jednego okręgu za
drugim i dokładnie z takiej i in-
nej miejscowości szczegółowe
opisy, jakiemi to sposobami (nie
przewidzianemi w ustawie o or-
dynacji wyborczej, a natomiast
przewidzianemi w rozporządzeniu
o nadużyciach wyborczych) osią-
gano te niebywałe triumfy, wszak-
że pełnomocnik listy narodowej
 

żądań, zwłaszcza, że w roku 1932

upływa termin polsko- francu-

skiego przymierza, przeciwko

któremu dziś już powstaje część

opinji francuskiej. Możesię więc

zdarzyć, że Polska w tym czasie

będzie całkowicie odosobniona.

Na razie — kończy „Rigasche

Runschau* — powinny Niemcy

uzbroić się w cierpliwość, zaś

rząd niemiecki w dalszym ciągu

prowadzić politykę zagraniczną w

dotychczasowym kierunku.

* *

Podobnie jak w niektórych li-

stach, zwłaszcza kobiecych, główny

sens mieści się w postscriptum,

tak we wspomnianym wywiadzie

punktu ciężkości szukać nałeży w

ostatnich kilku frazesach, jakie ów

anonimowy „mąż stanu” /rzuca

przy pożegnaniu współpracowni-

kowi „Rig. Rund.”, które pozor-

nie nie mają z całym wywiadem

żadnego związku, a jednak zdaje

się, że cały wywiad napisany został

- wtym celu,by właśnie wypowiedzieć

te słowa, któregna rozpalone głowy

niemieckich rewizjonistów  po-

działać muszą jak kubeł

zimnej wody.

Na zapytanie jaki jest stosu-

nek Niemiec do Włoch odpowia-

da dyplomata niemiecki najprzód
kilku zdawkowemi komplementami
pod adresem Mussoliniego, jego

przyjażni dla Niemiec, poczem

najniespodziewaniej oświadcza co'
następuje:

„Mimo szumnych słów jakie-

mi hojnie szafuje i! duce, poto
żenie międzynarodowe Włoch
jest złe, jest fataine. Gorsze
jednak jest jeszcze położenie

gospodarcze Włoch, jest one
wprost beznadziejne.

"byłaby w stanie
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4 na ostatniem posiedzeniu Pań-
stwowej Komisji poświęcił tym
triumfom obszerny opis w ogól-
nem ujęciu, wszakże w poszcze-
gólnych okręgach już opracowa-
ne są szczegółowe protesty wy-
borcze, które są pewnego ro-
dzaju.. monografjami triumfów.
Zale i wymówki BB, że obóz na-
rodowy nie chce widzieć tych
triumfów, są Ynaprawdę niesłu-
szne.

Wreszcie, jeżeli w tem, co Str.
Nar. mówi o swoich wynikach
wyborczych, widzi obóz rządowy
aż entuzjazm, ulega dziwnej po-
myłce. W rzeczywistości bowiem
obóz narodowy z prawdziwym ża-
lem mówi sobie, że to, co uzy-
skał, jest znacznie mniej, niż to,
co uzyskać powinien i uzyskać
może w wyborach, odbywających
się prawidłowo. Wszakże sami
ustawicznie to powtarzamy. I nie-
ma w tem entuzjazmu, a jest tyl-
ko pokrzepiające poczucie, że wy-
trwała praca powoli odrabia to,
co gwałt zabrał.

Jeśli zatem w obozie rządo-
wym tak im coś dokucza w spra-
wie tych 63 mandatów Stronni-
ctwa Narodowego, wobec 249
mandatów B. B., widocznie pły-
nie to z pełnej świadomości, że,
wedle sposobu zdobycia, manda-
ty jedne i drugie nie są równo-
waftościowe.

Samopoczucie w obozie trium-
fatorów jest widocznie tak chwiej-
ne, że potrzebne okazuje się tam
pocieszenie:

— „W pierwszym Sejmie Narodowa
Demokracja z przybudówkami iprzy
współudziale Piasta tworzyła większość.
W drugim Sejmie była duszą wszelkich
międzypartyjnych poczynań, począwszy
od osiawionego chjeno-piastowego pūk-
tu lanckorońskiego, aż po rządy koali-
cyjne na spółkę z cekawistarni. W trze-
cim, aczkolwiek stała formalnie poza
blokiem Centrolewu, to jednak była je-
go natchnieniem i umiejętnym  režyse-
rem, niezawsze widocznym, ale stale
czynnym.

Kto wie, czy ta pociecha nie
spudłuje, bo czytelnicy z obozu
rządowego powiedzą sobie: jeżeli
obóz narodowy zawsze tak sobie
dawał radę, nawet ostatnio, gdy
miał tylko 37 posłów, to pewnie
i teraz jakoś da sobie radę i bę-
dzie robił należycie to, co jest je-
go zadaniem. St. St.

Drobae Wiadomości
Odnalezienie lotniczki.
NOWY YORK. (Pat.). Lotnicz-

ka Miiller zmuszona była lądo-
wać w dżungli na wyspie FHndros
z powodu gwałtownego huraga-
nu, braku benzyny i uszkodzenia
busoli. Na wyspie tej lotniczka
przebywa już od 28 ub. m.

Kursy polskich pożyczek
zagranicznych.

Według doniesień radjotele-
graficznych z Nowego Jorku, kur-
sy obligacyj polskich pożyczek
zagranicznych na giełdzie nowo-
jorskiej, osiągnęły w dniu 28 b. m.
poziom następujący: 7 proc. po-
życzka stabilizacyjna z roku 1927—
dol. 76, 6 proc. pożyczka dolaro-
wa — dol. 65.75, 8 proc. poży-
czka dolarowa — dol. 84, 7 proc.
pożyczka m. Warszawy—dol. 56 76,
7 proc. pożyczka śląska — dol.
57.50.

 

Jedynie znaczne pożyczki za-

graniczne mogą na razie ratować

rząd rzymski przed katastrofą —

atoli ani Francja, ani Anglja, ani

też Ameryka nie udzielą Włochom

pożyczki bez tego, aby nie postawili

swoich warunków polityczn., które

bardzo znacznie zwężą szeroko za-

kreślone plany Mussoliniego w

dziedzinie polityki zagranicznej. O

tem powinni pamiętać niemiec-

cy narodowi socjaliści  (Hitle-

rowcy) budujący swe nadzie-

je na pomocy faszystowskiej.

Rok 1932 będzie i dla Włoch

rokiem krytycznym. W tym ro-

ku Włochy opłacić muszą nie-

mniej 4 miljonów długu. Kto po-

życzy im taką sumę? Przy

obecnym wszechświatowym kry-

zysie pieniężnym, tylko Francja
to czynić, ale

omieszka obcią-

żyć takiej pożyczki bardzo cię-

żką* hipoteką polityczną.  Jak-

kolwiek sprytna jest polityka

Mussoliniego, jednania sobie sprzy-

mierzeńców na Bałkanie, przy po-
mocy związków małżeńskich —

Turcja w tej grze ma bezpo-
równania iepsze atuty".

Po takim niezmiernie przykrym

dla niemieckich  rewizjonistow

wstępie, kończy „dyplomata

z „Rig. Rund.* zdaniem, że narazie

trzeba się zadowolić tem, iż sprawa

rewizji granic stanowi przedmiot

dyskusji w Londynie, Rzymie i Wa-

szyngtonie, i trzeba w dalszym
ciągu „utrzymywać kocioł w
stanie ustawicznego wrzenia".

Ostatnie słowa są niezmiernie

'charakterystyczne dla niemechiej

polityki.

Francja nie
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Żołnierz listopadowy wychowawcą mar-
szałka Focha.

Sympatja, jaką marszałek Foch
okazywał Polsce, była tak wielka,
żywe zainteresowanie wszystkiemi
jej kłopotami tak wyjątkowe i
przepojone tak szczerym senty-
mentem, iż trudno je było wytło-
maczyć samemi nakazami polity-
ki. W znakomitej i godnej wielo-
krotnego przeczytania, swej pra-
cy ostatniej p. t. „Polska i Fran-
cja w przeszłości i dobie obe-
cnej" (Lwów, Wydawnictwo Z. N. I.
Ossolińskich, 1931) przypomina
generał Władysław Sikorski w
ogólnych zarysach wszystko, co
zawdzięczamy marszałkowi Fo-
chowi, który był „niezawodnym
przyjacielem Polski, symbolizują-
cym genjusz własnego narodu i
zarazem najczystsze ogólno-ludz
kie wartości”.

Owe dwa tygodnie, które rnar-
szałek Foch spędził w r. 1923 na
ziemi polskiej, były mu wielką
pociechą i niespodzianką. Rado-
wał się niezwykłą  prężnością
energji naszej, był na zamku
Poznańskim i na cmentarzu obroń-
ców Lwowa, uwierzył w potęgę i
przyszłość narodu, przyjrzawszy
się zbliska jego pracy. „Wszyscy
pracują tam ochotnie i wytrwale,
na olbrzymich i żyznych polach,
w potężnych fabrykach Łodzi, a
przedewszystkiem w przebogatej
siedzibie przemysłu i górnictwa
na Górnym Sląsku*. W tem go-
rącem rozradowaniu Focha na
widok siły polskiego żołnierza,
na widok dorodności naszej po-
pulacji i tych gromad dzieci, ja-
kie wszędzie wieńczyły kwiatami
marszałka, nieostatnią, też rolę
grało wspomnienie osobiste z lat
młodych znakomitego wodza Fran-

cji. Łączy się owo wspomnienie
dziecka z rokiem trzydziestym, z
bitwą pod Ostrołęką.

„Niech mi wolno będzie od-
powiedzieć — mówił marszałek
Foch w dniu 4 maja 1923 dzię
kując prezesowi Rady miejskiej
w Warszawie za odznaczenie —
jak wielkim zaszczytem jest dla
mnie obywatelstwo honorowe Wa-
szej stolicy. Zaszczyt ten tem sil-
niej odczuwam, że sympatje moje
dla Polski datują się z bardzo od-
ległych czasów, gdyż byłem po-
niekąd wychowany przez żołnie-
rzy, którzy ocaleli pod Ostrolęką“.

Słowa te obudziły powszechne
zaciekawienie. Generał Sikorski
zapytał później, jakich żołnierzy
listopadowych miał na myśli.
Foch wyjaśnił, że chodziło o le-
karza i przyjaciela rodziny Focha.
Był to emigrant z roku 1831, któ-
ry jako gorący patrjota polski
wywarł pewien wpływ na szla-
chetny umysł Focha. Jako 16 letni
ochotnik brał udział w walkach
1830 roku, następnie przybył z
emigracją do Francji. Ukończyw-
szy tu studja uniwersyteckie zo-
stał później lekarzem. Mazywał się
Michałowski. Tyle opowiedział
marszałek Foch generałowi Sikor-
skięmu, który podaje te wiado-

mości w swej najnowszej książce.

Wiadomości, podane przez gen.
Sikorskiego, . uzupełnia w sposób
niezmiernie ciekawy a zarazem
źródlowo St. Wasylewski na ła-
mach „Kurjera Poznańskiego".

Któż był ów dr. Michałowski,
jeden z licznych żołnierzy i dzia-
łaczy listopadowych tego nazwi-
ska?

Feliks Władysław Michałowski
pochodzi z Lubelszczyzny, uro-
dzony w Lublinie w r. 1813, od-
był nauki szkolne w mieście ro-
dzinnem poczem wstąpił na wy-
dział lekarski wszechnicy war-

szawskiej. Noc listopadowa przer-

wała mu bieg studjów. O jego

czynach żołnierskich, o udziale w

bitwie pod Ostrołeką nic bliższe

go powiedzieć nie umiem. Wia-

W 25-lecie walki

o szkołę polską.
W niedzielę, 30 listopada, w

sali techników przy ul. Czackiego

w Warszawie odbył się skromny,
lecz piękny obchód rocznicy

25-lecia walki o szkołę polską w

Kongresówce. Trzej prelegenci,

którzy brali sami udział w tej

walce, panowie pedagodzy Axci-

chowski i Król (w zastępstwie

chorej na grypę p. Drobniaw-

skiej), oraz b. wicemarszałek Sej-
mu p. Al. Zwierzyński z Wilna,

wygłosili nader ciekawe odczyty,

które dały żywy zarys wypadków
z przed lat 25, uwydatniły ich

doniosłość i wyjaśniły pracę przy

gotowawcze. W iistopadzie 1905

szkoly elementarne Kongresówki,

które były prowadzone w języku

i duchu rosyjskim. zażądały swe-

go spolszczenia. Na czele żąda-

jących stali nauczyciele, popierali

zaś ich zdecydowanie rodzice

dzieci. Jak słusznie się wyraził

p. Arcichowski, obchodzimy dziś

rocznicę tego powstania, nie zbroj-
nego wprawdzie, lecz powstania
ducha, w” którem wzięli udział

nauczyciele ludowi bez względu

na kierunek, do którego należeli,

poparło zaś, rzecz można, całe

społeczeństwo i wszystkie jego

warstwy. Walka solidarna, uwień-

czona została powodzeniem, do
którego przyczyniło się i to, że
rząd carski czuł się zachwianym

przez wrzenie rewolucyjne w
Rosji, władze poczyniły daleko
idące ustępstwa, wyrzekły się

domo tyle, że służył w 16 pułku
piechoty linjowej, osiągnął szlify
podporucznika, a musiał być żoł-
nierzem pierwszej wody, skoro w
dniu 4 października 1831, jak
stwierdza „Spis imienny dowód-
ców i sztabs-oficerów* (Lwów
1881) ozdobiono go złotym krzy-
żem wojskowym „virtuti militari“.
Dowodem tężyzny duchowej Mi-
chałowskiego jest również fakt,
że znalazłszy się na bruku fran-
cuskim po skorczonej wojnie nie
spada w otchłań próżniactwai
potępieńczych swarów* po ka-
wiarniach, nad któremi tak bolał
Mickiewicz, lecz przedewszyst-
kiem kończy studja. Kształci się
usilnie na wydziale medycznym
w Monpellier i już w roku 1835
otrzymuje stopień doktora
dycyny.

Rozpoczyna się długa, przez
cztery dziesiątki lat trwająca pra-
ca zawodowa Michałowskiego.
Pełni obowiązki lekarskie na bar-
dzo trudnych posterunkach, w
kopalniach węgla w okręgach
górniczych, bierze udział ener-
giczny w zwalczaniu cholery, ma
przytem czas na działalność na-
ukową. Ogłasza rozprawy facho-
we, wymienione w „Słowniku Le-
karzy Polskich" obejmuje stano-
wisko prezesa Towarzystwa lekar-
skiego w departamencie Loary
wiceprezesurę towarzystwa agro-
nomicznego i przemysłowego
oraz nauk i sztuk tamże Za-
mieszkawszy w Bretanji i za-
znajomiwszy się z językiem cel-
tyckim oddaje się z zapałem ba-
daniom filologicznym. Czasami
pisuje również po polsku. Do
polskich, drukiem ogłoszonych
prac Michałowskiego należy „Mo-
wa nasza i lud" (Warszawa, 1881).
Po czterdziestoletniej pracy le-
karskiej na prowincji, przenosi
się przyjaciel rodziny marszałka
Focha do Paryża, gdzie dożył
późnej starości i umarł w maju
r. 1893.
W ciągu półwiecza działalności

lekarskiej danem mu było wielu
chorych uleczyć, wielu nieszczę-
śliwych przywrócić do zdrowia,
ale ten moment, w którym los
szczęśliwy zbliżył go do rodziny
marszałka Focha, nadaje dziel-
nemu lekarzowi szczególny tytuł
zasługi i prawo pamięci u po-
tomnych. „Byłem poniekąd wy-
chowany przez żołnierzy, którzy

me-

ocaleli pod Ostrołęką” — wspo-
mina z wdzięcznością „jeden z
najgiębszych idealistów epokii
jeden z największych wodzów
świata”. | sam wymienia nazwisko
Michałowskiego. $

Jakie to piękne, ile symbo-
licznej, zwycięskiej siły w drob-
nem wydarzeniu! Możnaby rzec
nawet, to jeden z przejawów za-
grobowego zwycięstwa emigracji
listopadowej.
Dwojaką prowadzili propagandę

ludzie emigracji, Propaganda wśród
swoich stała się szkołą odporu
narodowego i miała starczyć na
trzy ćwierci wieku niewoli, pro-
paganda wśród obcych wycho-
wała i umocniła największego z
przyjaciół Polski zagranicą—mar-
szałka Focha.

Pierwszą wieść o dalekiej Pol-
sce wniósł ongi do domu jego
rodziców młody podporucznik 16
pułku piechoty linjowej. Wniósł
nieświadomy, że opowiadao bit-
wie pod Ostrołęką człowiekowi,
który urośnie na wspaniałą po-
stać w dziejach wojen świato-
wychę

Niewiele bitew zwycięskich ro-
zegrali powstańcy listopadowi. Ta,
której zawdzięczamy sympatję
Focha dla Polski, należała z pew-
nością do najpiękniejszych.

rzec można, rusyfikacyjnych ce-
lów, które dotąd odgrywały naj-
ważniejszą rolę w szkolnictwie.
Najdonioś ejszą jednak rzeczą było
to, że walka o polską szkołęi
walka o język polski w samorzą-
dzie gminnym były rzec można
pierwszą walką o cele narodowe,
w ,której najczynniejszą rolę ode-
grało włościaństwo polskie.

Właściwą przyczyną, że walka
była tak zwarta i tak szerokie
przybrała rozmiary, było to, że
była ona wynikiem długotrwałych
prac przygotowawczych.
genci przytoczyli szereg nazwisk
zarówno powszechnie znanych,
jak i nikomu prawie niewiado-
mych. A więc przedewszystkiem
budziciele świadomości narodo-
wej wśród ludu KonradPr*szyń:
ski Promyk (i wydawana przezeń
„Gazeta Świąteczna”), Mieczysław
Brzeziński („Zorza”) i Jan Po-
pławski (redaktor „Polaka”), a
potem setki ludzi cichej, a ofiar
nej pracy. Zaszczyceni zaprosze*
niem na niedzielną uroczystość
ludzie starszego pokolenia ze
wzruszeniem słyszeli nazwiska lu-
dzi, znanych sobie niegdyś.
Większość ich zeszła już za šwia-
ta, ale wysiłki ich nie pozostały
bezowocnemi. Wielce zasłużoną
w walce o polskość szkoły orga-
nizacją było ściśle tajne Towa-
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rzystwo Oświaty Narodowej, któ-
re było niejako. ministerstwem
oświaty innej tajnej organizacji,
Ligi Narodowej. Towarzystwo to
zdołało przeniknąć do twierdz
rusyfikacyjnych, jakiemi były rzą-
dowe seminaria nauczycielskie i
oto zaczęli z nich wychodzić nie
szermierze wynarodowienia, lecz
tajni gorący wojownicy narodowi.
Kilkakrotnie zabiegi stworzyły
większość narodową śród nauczy-
cielstwa elementarnego w Kon-
gresówce, przygotowały więc
grunt, na którym walka o szkołę
polską rozpocząć się mogła.

Pokłosie wyborcze.
Bezczelne fałszerstwo.

„Gazeta Warsz." z wtorka przy-
tacza następujący fakt:

Jak wiadomo, w okręgu Nr 8
(Ciechanów—Mława) sanacja po-
niosła dotkliwą klęskę, natomiast
Stronnictwo Narodowe uzyskało
tam 3 mandaty.

Pragnąc przeszkodzić dalszemu
zwycięstwu Listy Narodowej w
wyborach do Senatu, sanacja w
przeddzień wyborów rozeslała u-
myślnych samochodami do sze-
regu miejscowości, którzy wrę-
czali mężom zaufania Listy Na-
rodowej (ciekawe, skąd. mieli
adresy) sfałszowany okólnik na-
stępującej treści:

STRONNICTWO NARODOWE.
Warszawa, dn 20 listopada 1930 r.
ZARZĄD OKRĘGOWY

Województwa Warszawskiego.
Poufne bardzo pilne.

Do
Panów Mężów Zaufania iich Zastąpców

Listy Nr. 4

partyjny Blok zarządza unieważnienie
wyborów do Sejmu w okręgu Nr 8 —
Ciechanów, z powodu strasznej jego
porażki w tym okręgu, oraz ze względu
na to, że chcemy w wyborach do Sena-
tu (wniedzielę23.11) zdemaskować nie-
cne intrygi tego Bloku i jego nadużycia
wyborcze, zarządzamy w całym okręgu
Mr. 8 wstrzymanie się od głosowania na
listę Nr. 4 wszystkich naszych sympa-
tyków-wyborców, tembardziej, że tak
do Sejmu jak i do Senatu, zę względu
na ujawnienie przez nas nadużyć je-
dynkarzy, zostaną rozpisane ponowne
wybory przez obecny Rząd.

O powyższym Panowie zechcą na-
tychmisst powiadomić  jaknajszersze
rzesze naszych wyborców listy Nr. 4.

Liczymy na solidarność Panów i ich
szczere poparcie naszego

Strennictwa Narodowego
ZARZĄD OKRĘGOWY

STRONNICTA NARODOWEGO
na Województwo Warszawskie:

(—) J. K. Mester.

Wszystko od początku do
końca: i blankiet, i treść, i pod-
pis (piórem) sfałszowane!

Jednakże mężowie zaufania
nie dali się wyprowadzić w pole
oszustom, tak, że województwo
warszawskie dało o jednego se-
natora więcej, 'niż w wyborach
1928 r.

Wyjszd p. Pibudsk ego.
Prasa warszawska snuje roz-

maite domysły na temat wyjazdu
p. Piłsudskiego zagranicę. Istotnie
sprawa ta budzi duże zaintereso-
wanie, szczególnie w kołach woj-
skowych i w kołach sanacyjnych.
Jak informuje „Gaz. Warszawska”,
wypłynęła ona: nagle i niespo-
dziewanie, nawet dla najbliższych.
W kołach B. B. wywołała bardzo
żywe zaniepokojenie, wzrasta w
nich bowiem świadomość odpo-
wiedżialności za dalszą przyszłość
i dalsze kroki.

Pogląd, jakoby w ten sposób,
ustępując nawet ze stanowiska
ministra spraw wojskowych, p.
Piłsudski chciał się usunąć od
oddziaływania na bieg spraw po-
litycznych i pozostawić kierow-
nictwo w ręku swych przyjaciół—
nie znajduje potwierdzenia. P. Pił-
sudski wyjedzie bowiem, jak za-
pewniają, tylko do takiej miejsco-
wości, która posiada połączenie
telefoniczne z Poiską. Jaka to
będzie miejscowość, niewiadomo.
Jakkolwiek paszporty zagraniczne
dla niego oraz jego otoczenia,
t. j. lekarza, dr. Wojczyńskiego,
maj. Glabisza, kap. Próchnickiego
oraz sierżanta Wójcika, są już za-
wizowane, jednakże dokąd wy-
jeżdżają—nikt nie wie.
. To wiadomo, że na południe.
Że nie na Maderę, jak przypu-
szczano pierwotnie, to widać z
tego, iż połączeń telefonicznych
z Maderą niema. Dokąd bliżej —
nie wiadomo. Czy na Riwierę, czy
na Sycylję? Raczej przypuszczają,
że do Włoch.

Kiedy? Zdaje się, że w dniach
najbliższych. Mówią bowiem, iż
kwestja utworzenia gabinetu p.
Sławka jest kwestją dni najbliż-
szych. Zaraz po oddaniu urzędo-

 

 

 

wania p. Sławkowi, nastąpiłby
wyjazd p. Piłsudskiego.

GIEŁOA
WARSZAWA 2.XII (Pat.

Waluty I dewizy:
Dolary 8,89'/,—8,91':,—8,87'/,.
Belgja 124,40--124,71—124,09.
Gdańsk 173,23—173.66—172,80.
Londyn 43,31--43,42—-43,20.
Nowy York 8,914—8,934—8,894.
Nowy York kabel 8,923—8,943-—8,903.
Paryż 35,05—35,14—34,956.
Praga26,45—26,51 —26,39.
Szwajcarja 172,84—173,27--172,41.
Beriin w obrotach prywatnych 212,71,
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KRONIKA.
sprawy miejskie.

— Posiedzenie komisji re-

wizyjnej. Na dzień dzisiejszy w

lokalu Magistratu wyzaaczone zo-

stało posiedzenie miejskiej ko-

misji rewizyjnej dla wysłuchania

sprawozdań Z wyników przepro-

wadzonej rewizji w poszczegó|-

nych działach gospodarki miej-

skiej. d
wciąż pożyczki. Bank

Gospodarstwa Krajowego powia-

domił Magistrat m. Wilna, iż w

najbliższym czasie przekazana zo-

stanie do dyspozycji naszego sa-

morządu suma 60000 zł. na po-

czet pożyczki inwestycyjnej.

Pieniądze te użyte zostaną na

roboty związane z rozbudową

elektrowni miejskiej. d

— Wkrótce zostanie uru-

chemiony lombard miejski. Jak

nam komunikują, definitywne uru-

chomienie lombardu miejskiego

nastąpi w pierwszej połowie stycz-

nia 1931 r. Obecnie w gmachu

przeznaczonym na lombard (mu-

ry po-Franciszkańskie) przepro-

wadzany f t

który niezadługo zostanie ukoń-

czony. d

Sprawy podatkowe.

— Konferencja w sprawie

ulg podatkowych dla rolników.

W dniu 28 listopada r. b., pod

przewodnictwem wojewodywileń:

skiego Wł. Raczkiewicza i przy

udziale prezesa Izby Skarbowej

E. Ratyńskiego, oraz przedstawi-

cieli zrzeszeń i organizacyj rolni-

czych, odbyła się w Urzędzie Wo-

jewódzkim konferencja poświęco-

na omówieniu sprawy ulg podat-

kowych dla rolników wojew. wi-

leńskiego w związku z obecną sy-

tuacją w rolnictwie. Postulaty w

tej mierze sformułował w imieniu

rolników wileńskich, prezes Z.

Bortkiewicz. Prezes Izby Skarbo-

wej E. Ratyński, udzielił nastę-

pnie wyjaśnień, jakie ulgi mógł-

by poczynić we własnym zakre-

sie, a jakie uzależnione są od de-

cyzji Ministerstwa Skarbu. P. wo-

jewoda Wł. Raczkiewiczprzyobie-

cał przychylne potraktowanie po-
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— Słabe wpływy podatków
do kas skarbowych i miejskich.

W ubiegłym miesiącu do kasy

miejskiej wpłynęło około 60";

należnych podatków miejskich.

Do kasy skarbowej wlistopadzie

uiszczono przeciętnie 65“, nale-

żytości za różne podatki państwo-

we. (d)

Sprawy akademickie.

— Staraniem Kota Cheml-
ków przedstawiciel wojewódzkie-

go komitetu L. O.P.P., p. L. Ko-

rowajczyk, wygłosi trzy referaty:

| — we czwartek 4 bm. „Woj-

na chemiczna w świetle prawa

międzynarodowego”.

< Jl — we wtorek 9 b.m. „Gazy

bojowe w przyszłości”.
lil — we czwatek 11 b, m.

„Organizacja obrony przeciwga-

zowej w państwach europejskich”.

Referaty zostaną wygłoszone

w sali wykładowej Instytutu Ję-

drzeja Sniadeckiego (Nowogródz-

ka 22).
Początek o godz. 7. Wstęp

wolny.
= Z Koła Prawników Stud.

"U. S$. B. W sobotę 6 b. m. o g.

6, w sali Sniadeckich U. ONACA

odbędzie się Turmiej Krasomów-

czy. WTurnieju mogą wziąć udział

wszyscy studenci Wydziału Prawa

i Nauk Społecznych, beż względu

na przynależność Koła. Zapisy

zawodników i vadium, w kwocie

5 zł., przyjmuje Sekretarjat Koła

codziennie od 1—2 w lokalu Ko-
ła. Lista uczęstników zamyka się

we czwartek 4 b. m. Wstęp 1—2

zł, dla Akademikėw 50 gr., dla
członków Koła — wolny.

— Zebranie Koła Etnolo-

gicznego Stud. U. S. B. odbę-
dzie się we czwartek 4 5. m. 04.

8 wiecz, w Zakładzie Etnologji

U. S. B., Zamkowa 11.

Sprawy szkolne.

— Towarzystwo Kursów

Technicznych w Wilnie otwiera

uzupełniające wieczorowe Kursy

Elektrotechniczne (poziom  mi-

strzowski) dla monterów mają-

jest kapitalny remont,,

cych odpowiednią praktykęi pra-
gnących otrzymać w skróconym
terminie uprawnienia, ewentual-
nie dla osób pracujących w dzie-
dzinie przemysłu elektrotechnicz-
nego chcących uzupełnić swą
wiedzę. Informacji udziela i zapi-
sy przyjmuje Kancelarja Kursów
w gmachu Państwowej Szkoły
Technicznej w Wilnie przy ul.
Holendernia 12 w godzinach 17 19.

Z życia stowarzyszeń.
— Wileńskie Koło Związku

Bibijotekarzy Polskich. Dnia 4
grudnia we czwartek o godz. B-ej
wiecz. w gmachu (niwersytec-
kiej Bibljoteki Publicznej odbę-
dzie się zebranie członków Koła
poświęcone pamięci powstania li-
stopadowego z referatem P. Ste-
fana Rosiaka p. t. „Materjały, do-
tyczące powstania listopadowego",
znajdujące się w Archiwum Pań-'
stwowem w Wilnie. Wprowadzeni
goście mile widziani.
— Zarząd Związku Absol-

wenfów Gimnazjum Jezuitów w
Wilnie podaje do wiadomości, że
dnia 7 b. m. o godzinie 11 od-
będzie się Ogólne Zebranie Związ-
ku w lokalu przy ulicy Wielkiej
Nr. 64.

Informacyj, dotyczących Związ-
ku, udziela Się tamże w piątki od

7 do 8 wiecz.

—Dzisiejszą „Śląską” Śro-
dę Literacką wypełni młody zna-
ny literat z Cieszyńskłego Gustaw
Morcinek. Miły gość wygłosi po-
gadankę o „Dzisiejszym Sląsku“
i jege kulturze, poczem odczyta-
ne zostaną tegoż autora porywa-
jące i prawdziwe sceny z życia
polskich górników, oraz humore-
ska „Piernikowe serce“ w gwarze
śląskiej. Początek o 8 wiecz. w
siedzibie Związku Literatów, Ostro-
bramska 9. Wstęp mają członko-
wie, sympatycy i wprowadzeni
goście.
— Ogólne zebranie Narodo-

wej Org. Kobiet. Zarząd Narod
Org. Kobiet przypomina swoim
członkiniom i sympatyczkom, że
we środę 3 grudnia o g. 6ej w
lokalu własnym przy ul. Orzesz-
kowej 11 odbędzie się ogólne
miesięczne zebranie. Na porządku
dziennym, Sprawazdanie z prac
wyborczych. Wyświetlenie sytua-
cji chwili obecnej. Wewnętrzne
sprawy organizacyjne.

— Zarząd „Sokoła przypo-
mina wszystkim członkom, nale-
żącym do Stałych Drużyn Soko-
lich, o zbiórce, która odbędzie
się w czwartek dnia 4 b m. Po-
czątek o godz. 19 m. 30 Posia-
dających. obowiązują czapki so-

kole.
Z życia cechów.

— Poświęcenie sztandaru
cechu kuchmistrzów. Dnia 30
listopada 1930 roku o godzinie
7-ej rano, po uroczystem nabo-
żeństwie w kościele św. Kazimie-
rza, nastąpiło poświęcenie nowe-
go sztandaru eechu kuchmistrzów
przy licznym udziale gości z ce-
chów pozamiejscowych.

Następnie odbyła się wspólna
fotografja na tle Ratusza, po-
czem wszyscy udali się do Zwią-

zku Cechów, gdzie powitali dele-

gatów i gości honorowy prezes

cechu p. Edmund Kowalski i star-
szy cechu p. Józef Kiełmuć.

Prezydent Izby Rzemieślniczej
w Wilnie, p. Szumański, odczytał
akt poświęcenia, pod którym zio-
żyli swoje podpisy obecni goście.

Z kolei rodzice chrzestni, przed-
stawiciel województwa, przedsta-
wiciel Magistratu m. Wilna, przed-

stawiciel Izby Rzemieślniczej, oraz

starsi poszczególnych cechów, zło-

żyli pamiątkowe gwoździe, w łącz:

nej ilości 25, życząc cechowi jaknaj-

pomyślniejszego rozwoju w jego
dalszej pracy. Na zakończenie od-

było się zaproszenie, wszystkich

obecnych, na śniadanie do Euro;
(s)PY: j

Kronika policyjna.
— Katastrofa auta osobo-

wego. Onegdaj wieczorem na
szosie Wilno — Grodno auto pry-
watne p. Jarkowskiego z Dolne-
go Brzegu wskutek zepsucia się
kierownicy wpadło do rowu.

Podróżni w osobach p. Jar-
kowskiego, jego żony i kierowcy

ŁAGODNE
NIEWYSYCHAJĄCE

 

Wisniowskiego Michała odnieśli
poważne obrażenia cielesne.

Auto przy pomocy włościan
wyciągnięto z rowu, zaś rannych
opatrzył przejezdny lekarz.
— Aresztowanie argentyń-

skiego eszusta. Wczoraj władze
śledcze aresztowały w Wilnie
Mendela Siqala vel Mentka Cha-
ima, który przed dwoma laty
zbiegł z Wilna przed aresztowa-
niem. Sigal jak dochodzenie usta-
liło wyjechał de Kuby, a następ-
nie do Argentyny, gdzie po 1/4
rocznym pobycie zmuszony był
również stamtąd uciekać wobec
popełnionych nadużyć i malwer-
sacji. Po opuszczeniu Argentyny
Sigiel zjawił się w Paryżu, gdzie
zwrócił się do konsulatu polskie-
go z prośbą o udzielenie mu
zezwolenia na powrót do Polski,
a gdy mu odmówiorio Sigel prze-
kroczył nielegalnie granicę i zja-
wił się w Polsce. Oneqdaj władze
śledcze zostały poinformowane,
iż w Wilnie od pół roku grasuje
Sigel, nigdzie nie meldowany.
Wczoraj go ujęto i osadzono w
a:eszcie centralnym. d.

Aresztowanie członka
szajki wymuszania pieniędzy
od bankierów. Wczoraj został w
Wilnie ujęty pewien osobnik, któ-
ry jest oskarżony o autorstwo
listów pisanych z pogróżkami do
bogatych kupców i bankierów
m. Wilna.

Osobnik ów nadesłał również
list bankierówi Trockiemu, żą-
dając pod groźbą śmierci złoże-
nia okupu w wysokości 1000 do-
larów amerykańskich.

Zachodzi podejrzenie, iż za-
trzymany osobnik należy do szaj-
ki, króra swego czasu tereryzo-
wała bogatych ziem-an, kupców
i bankierów na prowincji i w
Wilnie. d.
— Nowy sposób propagan-

dy komunistycznej na Wiień-
szczyźnie. Ostatnio do posterun-
ków policji i K. O. P. na terenie
województwa wileńskiego, ludność
polska i białoruska, przynosi i od-
daje do dyspozycji władz, listy na-
desłane przez nieznanych adresa-
tów, a nadane w Gdańsku, Gdy-
ni, Poznaniu, lub w Warszawie,
wewnątrz których znajduje się
literatura komunistyczna, nawołu-
jąca do tworzenia chłopskich ko-
mitetów w związku z kongresem
chłopskim w Berlinie. (d)

— Syn zamożnego kupca zło-
dziejem. Wczoraj aresztowano nieja-
kiego Zajdelsona, pod zarzutem ekra-
dzenia kasyna | P. A. P.

Zajdelson, jest synem znanego i bo-
gatege kupca wileńskiego. Zajdalsona
oraz niejakiego Kociełowskiego, zawo-
dowego złodzieja ujęto w czasie prewo-
żenia dercżką kradzionych rzeczy. (d)

— Kradzież pasa skórzanego. W
dniu 2 b. m, Szapiro Mowsza, yso-
ka Nr. 1 zameldował o kradzieży z nie-
Eaniknintego tartaku pasa skórzanego
długości 10 metrów, wartości 500 zł

— OQkradzenie mieszkania W dniu
1b. m. Śliżewski Jan, Subocz Nr. 79
zameldował, że nieznani złodzieje skra-
dli z jego mieszkania 135 zł. gotówką,
obrączkę i pierścionek złoty oraz inne
drobne rzeczy na ogólną sumę 383
złotych

— Zwierzęce porachunki. W dniu
l b. m. Bacewiczowa Helena, Krzywa 33
zamełdowała, iż Stabrowski Bolesław,
Piesza Nr. 11 ciężko pobił jej męża Ba-
cewlcza Michala wracającego do doma.
Pogotowie Ratunkowe odwiozło Bace-
wicza w stanie ciężkim do szpitala św.
Jakėba..

— Ofiara nieostrožnošci. W dniu
1b. m. Muraszko Wincenty, zam. w
Werkach w czasie gdy przechodził przez
ulicę Wielsą zostat uderzony błotnikiem
taksówki 38200, prowadzonej przez szo-
fera Aleksandra Zielenko, Kazimierzow-
ski 11. Muraszko daznał potłuczenia
głowy i piersi. Pogotowie odwiozło go
wsłanie ciężkim do szpitala żydow-
skiego.

— Podrzutek. W dniu 1 b. m. przy
ul. Zawalnej Nr. 15 znaleziono podrzutka
płci męskiej w wieku 1 miesiąca, któ-
rego umieszczono w przytułku Dzie-
ciątka Jezus.

— W dniu 1 b m. przy ui. Stefań-
skiej Nr 16 znaleziono podrzutka płci
żeńskiej w wleku 3 tygodni, którego
umieszczono w przytułku Dzieciątka
Jezus.

— Krewki gospodarz domu. Bi-
zylewicz Edward lat 30 z zawodu fur-
man zam. przy ul. Środkowej 4 w dniu
wczorajszym zg'osił się do właścciela
domu z opłatą komornego

Po zapłaceniu należności zażądał
od właściciela domu dubeltów do swe-
go mieszkania Właściciel domu z za-

Wat BNS K

wodu szewc, będąc w stanie pijanym
począł Bizylewicza obrzucać obelgami.
Lokator nie został mu dłużny.

Oburzony tem właściciel domu
porwał kawałek żelaza, leżący na war-
sztacie i uderzył nim kilkakrotnie w gło-
wę Bizylewicza, który upadł, tracąc przy-
tomność.

Zaalarmowane Pogotowie Ratunko-
we, po  opatrzeniu ran, odwiozło
Bizylewicza w stanie bardzo ciężkim do
szpitala św. Jakóba. Bizylewicz uległ
rozbiciu czaszki. (s)

Dobroczynność.
inteligentna staruszka,

chora, nie mająca żadnych środ-
ków do życia błaga ofiarne serca
o pomoc. Łaskawe datki składać
do Redakcji „Dziennika” dla „sta-
ruszki”.

Teaiy, muzyka I sztuka.
— Teatr Miejski na Pohuiance.

Dziś wspaniały dramat Stanisława Wy-

spiańskiego „Noc listopadowa”. Insce-
nizacja prof. Ruszczyca i reżyseria R.
Wasilewskiego, przepiękne dekoracje

i kostjumy, czarowna ilustracja mu-
zyczna E. Dziewulskiego, oraz arty-
styczna gra całego zespołu.

Po wprowadzeniu licznych ulepszeń
technicznych bieg przedstawienia zo-
stał znacznie usprawniony, i widowisko
kończy się punktualnie o dwunastej.
Dia uprzystępnienia widowiska najszer-
szym masom ceny miejsc zwykłe przy
ważności zniżek.

— Teatr miejski w
„Cierpki owoc*,
Roberta Bracco,
czorem.

— Niedzielne przedstawienia po-
południewe. W Teatrze na Pohulance
Surguczewa „Skrzypce jesienne. W „Lu-
tni* „Nie rzucaj mnie Madame“ S. Kie-
drzyńskiego.

— Koncert Orłowa. Swiatowej sła-
wy pianista Mikołaj Orłow wystąpi raz
jeden w sali Teatru na Pohulance dnia
9 b. m. Koncert organizuje Wileńskie
Towarzystwo Fiłharmoniczne.

— Poranek - kancert Z. Protase-
wicza. W niedzielę dnia 7 b. m. o
godz. 12 min 30 odbędzie się w sali
Teatru „Lutnia* koncert młodego śpie-
waka Zygmunta Protasewicza.

— Przedstawienie operowe na
Polski Blały Krzyż. W piątek dnia
12 b. b. m. odbędzie się w Testrze na
Pohularce przedstawienie. operowe na
Polski Biały Krzyż.

3 POLSKIE RADJO WILNO.
Frog

Šroda, dn. 3 grudnia 1930 r.
11,58. Czas.
12,05. Koncert (plyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Radjokronika.
16,15. Audycja dla dzieci.
16.45. Koncert dla młodzieży (płyty).
17,15. Konno przez Patagonję* —

odczyt z Warszawy w gł. kpt. A. Le-
pecki.

17,45.
19,00.
19,25.
20,00.
20,15.

„Lutni“,
czarowna komedja

ukaże się dziś wie-

ra m:

Koncert z Warszawy.
Kwadrans akademicki.
Muzyka z płyt.
Ciotka Albinowa mówi.
Feljeton muzyczny.

20,30. Koncert wieczorny.
22,00. „Koszuła człowieka szczęśli-

wego”, wygł. W. Grabińska.
22,15. Koncert popularny (płyty).
22,50. Muzyka taneczna.

Dzisiejsze audycje i odczyty.
Muzyka lekka.

Ostatnie przeboje piosenkarskie w
wykaniu. p. Fogla przynosi amatorom
lekkiej muzcki dzisiejszy koncert po-
południowy: Mumery solowe przeplatane
są numerami orkiestrowemi w wyko
naniu orkiestry „Polskiego Radja“ prd
dyr znanego warszawskiej publiczności
z rewji „Morskiego Oka* kap. Stani-
sława Nawrota.

Konno przez Patagonję.
Ostatnia wyprawa kap. M.B Le-

peckiego, znanego pelskiego podróżnika
| autora barwnych i ciekawych książek

o zwiedzanych, egzotycznych krajach,
służy za temat dzisiejszego jego od-
czytu o godz. i7,15. Autora cechuje
rzadka bezpośredniość wrażeń, nieza-
mąconych balastem erudycji encyklo-
pedycznej, to też słowa jego tętnią ko-
lorowem i goręcem życiem

Ciotka Albinowamówi.
Dziś znowu e godz. 20-tej przemó-

wi do publiczności wileńskiej swojskim,
tutejszym językiem znana wśród radjo-
słuchaczy „Ciotka Albinowa”.

Z kralny wschodzącege słońca.
W krainie wschodzącego słońca i

nieustannych trzęsień ziemi, ryżui kwia-
tu wiśniowego, kimoma i harakiri —
musiała się wytworzyć muzyka swoista;
odrębna od europejskiej,  opatrzena
specyficznym  kolerytem wschodnim
Recepcja cywilizacji europejskiej przez
Jeponję nie zdołała zmyć tego piętna —
dała mu tylko inne techniczne podłoże
Oryginalny instrument japoński „koto”
będzie brzmiał tak samo swoiście z
płyt przed mikrofonem, ilustrując od-
czyt p. Stanisława Łubieńskiego, zna-
nego podróżnika i badacza kultury
wschodniej, jak w komnacie wysłanej
miskkiemi „tatami“.

Koszula człowieka szszęśliwego.
Nielada to ambarasujące zagadnie-

nie — zapytać człowieka szczęśliwego
o jego koszulę. Głębokie pokłady kwe-
styj społecznych i etycznych splątały
się w ten węzeł nie do rozwiązania.
A jednak trzeba mieć odwagę zajrzeć
czasem w oczy zjawiskom, o których
chciałoby się zamilczeć. Podejmuje to
p. Wanda Grabieńska z Warszawy, sę-
dzia dła nieletnich, ulubiona prele-
gentka „Polskiego Radja* dziś o g. 22
w odczycie, zatytułowanym „Koszula
człowieka szczęśliwego”.

Św!iEŻYCH ZBIORÓW

HERBATA

LIPTONA
NADESZŁA

Z sali sądowej.
Młodociani komuniści

przed sądem. Na wyrok od-
powiedzieli zuchwałą ma-

nifestacją.
Wczoraj sąd okręgowy rozpo-

znawał kilka spraw wytoczonych
przez urząd prokuratorski człon-
kom K. P. Z. B. o antypaństwowe
nanifestacje.
W jednej z tych spraw na ła-

wie oskarżonych zasiedli trzej
żydzi z których jeden Lejzer
Ejngoren liczył 30 lat zaś dwaj
inni oraz trzy żydówki jeszcze
nieletni.

Pkt oskarżenia zarzucał pod-
sądnym udział w zorganizowanej
w dn. 3 czerwca b. r. manifestacji
przed więzieniem Łukiskiem.

Demonstranci w liczbie 50 wy-
rostków wznosili okrzyki anty
państwowe, bili szyby w oknach
gmachu więziennego, rozrzucali
ulotki i rozwiesili czerwoną płachtę.
W czasie likwidacji masówki

aresztowano 6 osób najbardziej
agresywnie występujących.

Okazało się, iż są to dobrze
znani policji działacze z K.P.Z.B.
i Zw. Młodz. Kom.: Lejzer i Mow-
sza Ejngoren, Semion Straszun,
oraz Nochama Kameńmanówna,
Estera Zylberberg i Małka Rozow.

Podsądni nie przyznali się do
winy, twierdząc, iż znaleźli się
w krytycznym momencie przy-
padkiem.

Przewód sądowy dowiódł jed-
nak słuszności oskarżenia, a oskar-
życiel wiceprok. p. A. Zdanowicz,
podkreślając niecne metody płat-
nych przez Moskwę wywrotow-
ców, którzy do akcji wciągają
dzieci, narażając je na smutne
konsekwencje, żądał ukarania win-
nych.

Sąd przychylając się do tych
wywodów skazał wszystkich męż-
czyzn na zamknięcie w ciężkiem
więzieniu. przez lat 4 każdego,
zaś dziewczyny na osadzenie w
twierdzy po 1 roku.

Dopiero teraz podsądni też
niezawodnie za sprawą swych pro-
wodyrów poczęli wznosić okrzyki
pod adresem sądu i władz pań-
stwowych, rozwiewając tem sa-
mym złudzenie do rzekomej swej
wiewinności.

Policja z trudnością opano-
wała zuchwalców i sporządziła
protokół, który posłuży do wyto-
czenia przeciwko nim jeszcze
jednej sprawy, a w konsekwencji
jeszczę jeden wyrok na jaki za-

służyli. Kos.

Rehabilitacja niesłusznie
 pomawianych o nadużycia
na szkodę Skarbu Państwa.

W marcu b. r. sąd okręgowy
w Wilnie skazał adw. Milewskiego
i urzędnika Dyr. Lasów Państwo-
wych J. Langhamera za zawarcie
z rzekomą stratą dla Skarbu Pań-
stwa tranzakcji, na zasadzie któ-
rej miała być przeprowadzona
zamiana gruntów wsi Wierzchpole
w pow. grodzieńskim i sprzedaż
rosnących .na państwowych grun-
tach drzewostanów.

Sąd apelacyjny, pod przewo:
dnictwem wice-prezesa p. W. Dmo-
chowskiego, przy udziale pp. sę-
dziów D. lljina, jako referenta i
K. Kontowtta, w dniu 28 czerwca
b. r. uniewinnił mec. Milewskiego
ip. Langhamera dla braku cech
przestępstwa i dowodów winy.
Obronę wnosili: adw.Milewskiego
mec. Smiarowski z Warszawy i
mec. K.Petrusewicz, zaś p. Lang-
hamera mec. W. Świda.

Urząd prokuratorski przy są-
dzie apelacyjnym w Wilnie wyrok
ten zaskarżył do Sądu Najwyż-
szego, składając kasację.
W dn. 28 ub. m. Sąd Najwyż-

szy kasację tę oddalił, przez co,
w sposób niebudzący już żadnej
wątpliwości, był dany wyraz słusz-
ności uniewinniającego wyroku
sądu apelacyjnego.

Na podkreślenie zasługuje o-
koliczność, że na skutek złożone-
go przeciwko aktowi oskarżenia
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w tej sprawie sprzeciwu sąd
okręgowy w składzie p. p. sę-
dziów: M. Kaduszkiewicza, jako
przewodniczącego, oraz St. Miła-
szewicza i J. Zaniewskiego na po-
siedzeniu niejawnem jeszcze w
lutym b. r. sprawę w stosunku
do mec. Milewskiego umorzył,
nie dopatrując się w jego czy-
nach cech przestępnych. Prze-
chodząc na skutek skarg później-
szych urzędu prokuratorskiego
przez różne etapy, sprawa ta
znalazła ostateczny swój wyrok
taki, jaki jej dał sąd okręgowy
w piewszem stadjum rozpozna-
wania jej. Kos.

a

e Kraju.
Pościg za bandytami.
BIAŁYSTOK. (Pat). — W uzu-

pełnieniu wiadomości o krwawym
napadzie bandyckim na szosie
Kolno-Grajewo dowiadujemy się,
że pościg za bandytami, prowa-
dzony przy współudziale niemiec-
kiej policji kryminalnej na terenie
Prus Wschodnich doprowadził do
odszukania zwłok jednego z ban-
dytów, rannego przez straż gra-
niczną przy przekraczaniu grani-
cy, a którego dobił jego towa-
rzysz, chcąc mieć swobodę dal-
szej ucieczki. Slady za drugim
bandytą prowadzą do okolicznych
lasów. Pościg trwa.

Obchód stulecia powstania
listopadowego w  upra-
nach (pow. Oszmiański).
W dniu 30-go listopada b. r.

w Żupranach (pow. Oszmiański)
odbył się wielki, na miejscowe
warunki, obchód stulecia powsta-
nia listopadowego zorganizowany
przez miejscowe S. M.P. żeńskie.
Akademja odbyła się w sali pa-
rafjalnej, przy obecności około
200 słuchaczy. Akademję zagaił
Ks. Dziekan Paweł Piekarski, któ-
ry w krótkich słowach omówił
znaczenie czynu listopadowego.
Następnie został wygłoszony dłuż-
szy referat obrazujący stosunki
międzynarodowe w dobie powsta-
niowej, przebieg całego powstania
i znaczenie, jakie ono dla współ-
czesnych posiada. Następnie kilka
udatnych deklamacyj, śpiewy i
dwa żywe obrazy zakończyły aka-
demję. Na zakończenie zabrał
głos jeszcze raz Ks. Dziekan, któ-
ry przypomniał zebranym, że
dzień ten jest jednocześnie rocz-
nicą konsekracji J. E. X. Arcy-
biskupa Romualda Jalbrzykow-
skiego Metropolity Wileńskiego.
Gromkie i szczere okrzyki „Niech
żyje Nasz Arcypasterz” były god-
ną odpowiedzią na słowa miej-
scowego dziekana.

Aresztowanie dyrektora
i uczniów gimnazjum bia-

łoruskiego.
Z Klecka donoszą, że wśród

nauczycieli oraz uczniów tamtej-
szego gimnazjum białoruskiego
dokonano szeregu rewizji i aresz-
towań. Aresztowani zostali dvrek-
tor tego gimnazjum Jakób Jonek
oraz 1l-u uczniów z ktorych na-
stępnie 5:ciu zwolniono.

Fresztowani przewiezieni zo-
stali do więzienia w Nieświeżu.
Jakób Jonek był jednym z czo-
łowych kandydatów listy zgłoszo-
nej w Nowogródku przez t. zw.
Centrosojuz, odpowiadający po
litycznie prawicy byłej Hromady
Białoruskiej.
 

Z POGRANICZA.
Ujęcie przemytników.

Na odcinku granicznym Koł-
tyniany, w czasie przekraczania
nielegalnie granicy ujęto nieja-
kiego Jackowskiego i Litwina,
przy których znaleziono 30 klg.
tytoniu i paczkę sacharyny. (d)

Wysiedienie obcokra-
jowców.

Onegdaj z granic Polski wy-
siedlono do Rosji 4 obcokrajow-
ców, którzy przed miesiącem nie-
legalnie przybyli na teren Wi-
leńszczyzny. (d)
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się i czekać!

życie zwiędło w kwiecie
Miałem dość siły,

* w cierpieniu, dość wiary,

lat i dziękuję Jej za tol
dość godności, aby wytrwać

aby jeszcze spodziewać

Lecz moją opiekunką ukochaną, moją opatrz-
nością, była ciotka Berta, anioł słodyczy i dobroci,
która w mojem sereu i życiu zajmowała pierwsze
obok ojca miejsce, a którą mi wydarto, jak wszystko wieka!

lo, ufundowanego w Warszawie przez
emigrację francuską.

Lecz jakże nieprzewidzianym
Zaledwie rok minął,

pobożną

jest los czło-
gdy Jadwigi nie było-. Pamiętnik wygnańca polskiego 2 I. IB

 

| Ą 1 Przełożyła z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

Nie mogę mówić o Łuczynie, o tym dworze
moich ojców, żeby tysiące wspomnień nie cisnęło

się pod pióro, to smutnych, to miłych, lecz jakże

te ostatnie opanowują pamięć wygnańca!
W Luczynie zaznawałem uciech naiwnych

dziecka... W Łuczynie poraz pierwszy zabiło mi
sercel.. Tam — pośród naszych pięknych pól na-

brałem kultu dla natury, która rozpostarła nad

mojem życiem blask szczęścia... A miłość ojczyzny,

która była silniejsza we mnie ponad czas, nieszczę-

ścia i zawody — gdzie zapuściła głębokie korzenie

w moje serce? Także tam! na kolanach mego ojca,
przy ognisku domowem, w sali rycerskiej naszego

starego dworu, u brzegów naszych rzek, w ciszy

naszych wielkich lasów, pod strzechą naszych
kmiotków, we wszystkich tych miejscach wreszcie,

gdzie każda rzecz, każde istnienie, krajobrazy, lu-

dzie, malowidła, książki, niebo i ziemia i tajemnicza

poezja we mnie i dokoła mnie—mówiły mi o Pol-
see i uczyły kochać Ją! Opatrzność, która przezna-

czyła mnie dla ciężkich prób, nie chciała aby moje

W Łuczynie, jak we wszystkich dworach
szlachty polskiej, było bardzo wiele służby, byli to
poddani, których los całkowicie spoczywał w dłoni
ich pana. Można sobie wyobrazić, jak dziecko
ukochane, jedyny syn tego pana, musiało być pie-
lęgnowane i psute przez tych biednych ludzi!

Jednak kochali nas oni bardzo. Obchodzono
się z nimi bowiem po ojcowsku, służbę mieli lek-
ką — i w tych czasach na Litwie, ucisk obcy i
wspólne nieszczęście, osobliwie zbliżało wszystkie
stany. Moimi towarzyszami zabaw byli synowie na-
szych chłopów. Chodziłem sam po nich, rano i
wieczorem, do ich chat zgrupowanych pod tara*
sem pałacu, lub kryjących się pośród dębów w
głębi lasu.

Mój ojciec, pomimo surowego wyglądu i mę-
skiej postaci żołnięrza, nie trwożył mnie nigdy.
Był dła mnie zawsze niezmiernie dobry.

Jeżeli spostrzegłem smutek w jego twarzy,
starałem się zasłużyć, aby mnie wziął w ramiona,
a wówczas małemi rączkami wygładzałem zmar-
szczkę po zmarszczce na jego czole, aż wreszcie
osiągałem cel, bo na twarzy mego ojca pojawiał
się pogodny uśmiech.

inne.
4 Wysoka, o rysach regularnych, wspaniałych
blond włosach i cerze śnieżno białej, stanowiła
piękność majestatyczną i słodką, która cechuje
dziewice północy. i

Obie panny Malinowskie, rodowite warsza-
wianki, były sierotami. Starsza Berta, z poświęce-
niem prawie macitrzyńskiem, czuwała nad swoją
młodziutką siostrą Jadwigą. Jednak od najwcześ-
niejszej młodości, opanowana całkowicie duchem
religijności, pragnęła tylko poświęcić się Bogu.
Żemażpójście Jadwigi za mojego ojca, zapewniając
jej byt dostatni i opiekę, uwolniło starszą siostrę,
Bertę od ostatnich węzłów i pozwoliło swobodnie
pójść za głosem powołania.

Lecz jej pobożność nie była egoistyczna i ja-
łowa. Ratować i pocieszać cierpiących, było jej
prawdziwem powołaniem, w którem utwierdziła się
przez pamięć na swego ojca, dzielnego oficera
polskich legjonów, zmarłegu nędznie i prawie bez
opieki w szpitalu, z ciężkich ran otrzymanych
w bitwie.

Po odjeździe swej siostry do Łuczyna, wstą-
piła do nowicjatu żeńskiego św. Wincentego a Pau-

już... Mój ojciec został sam w spustoszonym przez
wojnę pałacu, pomiędzy grobem ukochanej i koły-
ską dziecka, którego wątłe życie wisiało na włosku.

Pewnego wieczoru siedział zbolały, z głową
opartą o łóżko, na którem przed kilku dniami
umarła jego młoda żona, pogrążony w najczarniej-
szych myślach, gdy naraz, w ciszy panującej w pa-
łacu, usłyszał turkot powozu, zatrzymującęgo się
przed tarasem. W chwilę potem otworzyły się drzwi
i w słabem świetle odchodzącego dnia ujrzał ko*
bietę w habicie klasztornym, zbliżającą się szybko.
Wydał okrzyk zdziwienia i radościl... To Berta przy-
była, ściska mu obie dłonie, a potem biegriie do
kołyski, chwyta biedne dziecko—sierotę, syna swo-
jej kochanej Jadwigi i okrywa pocałunkami i łzami!

Ta pobożna dziewczyna, ale pobożnością dusz
wielkich, w nowem nieszczęściu jakie dotknęło jej
rodzinę, zrozumiała odrazu gdzie powinno być jej
miejsce i czyim aniołem pocieszycielem wypada
jej zostać! 1

I nie myliła się. Dla niej głos serca był głol
sem Boga! Od tej aw ja. adryskalem matkę-
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Opryczyna Iwana

Groźnego.
Z pośród szeregu rządów, opar-

tych o zorganizowane bandy ter-
rorystów, żaden chyba... nie do-
czekał się takiej „sławy*, co
„opryczyna* cara lwana Grož-
nego.

Około roku 1560 jakiś domo-
rosły teoretyk, tytulujący się Pie-
reświetowym, szlachcicem litew-
skim, podał carowi ogromny pro-
jekt zaprowadzenia absolutyzmu
na wzór... turecki; główną jego
częścią miało być zorganizowanie
z ubogich szlachciców potężnego
korpusu pretorjan, któryby, z ca-
rem na czele, zaprowadził „po-
rządek*.

Najgorszą stroną Iwana, przy
jego zdolnościach, była niedo-
rzeczna pycha, wiara w boskie
pochodzenie swej władzy, połą-
czona z napadami histerycznego
strachu o nią. W napadach ta-
kich car był zdolny do mordo-
wania tysięcy ludzi. Obok tego,
ten wielki człowiek był jednostką
zupełnie niesamodzielną, słabą w
gruncie rzeczy i chwiejną, nako-
niec zaś mściwą i małostkową.
Otoczenie swej młodości, boja-
rów, nienawićcział, jak złośliwe
dziecko nienawidzi surowych na-
uczycieli.

Rok 1564 był dla cara b. nie-
pomyślny: w skarbcu były pustki,
rozpoczęta w roku 1561 wojna z
Polską szła kulawo, kilku wyż-
szych dostojników uciekło zagra-
nicę; nadto cała oligarchia intry-
gowała przeciwko żonie cara, b.
przez niego kochanej, księżniczce
kaukaskiej (kabardyńskiej) Marji.
l oto w końcu r. 1564 car ze swą
żoną i nieliczną świtą dosłownie
ucieka do zamiejskiej Słobody
Aleksandrowskiej i wysyła stamtąd
dwa pisma: jedno do bojarstwa,
drugie do ludu. Są to typowe
elukubracje chorego na manię
prześladowczą i manję oszczerstw:
car oskarżał bojarów, że rozkradli
skarb państwa, że biorą pieniądze
od obcych agentów polskich i ta-
tarskich, dybią na życie jegoi
jego dzieci; lud zato zapewniał o
swej przychylności; nakoniec o-
świadczał, że zrzeka się tronu.

„ Bałagan, jaki te pisma wywo-
łały, wykorzystało paru arysto-
kratycznych głodomorów i wraz z
ludem Moskwy, któremu prze-

płacząc i bijąc czołem. Po dlu-
gich pertraktacjach car zgodził
się nakoniec na powrót na tron,
ale pod szeregiem warunków;
przedewszystkiem, że będzie mógł
utworzyć ze swych zaufanych
opryczynę, na czele której będzie
karał nieposłusznych i zdrajców.
Oczywiście, nie znalazł się wa-
rjat, któryby protestował przeciw-
ko tej reformie.

Dwóch awanturników z ksią-
żęcych rodzin:  Wiaziemskij i
Aleksy Basmanow zwerbowali do
1000 wszelkiego rodzaju drabów.
Obok tych hetmanów  najwybit-
niejsze miejsca w tej gwardji za-
jęli: Maljuta Skuratow, typus w
stylu Sieczki, własnoręcznie rą-
biący głowy swym skazańcom;
djuk (urzędnik z wyższem wy-
kształceniem) Wiskowatyj, świet-
ny znawca stosunków międzyna-
rodowych, zresztą patentowany
łapownik i złodziej. Dalej cała
horda szlachty z podbitych przez
carów narodowości: tatar Borys
Godunow, odważny i chytry,
zresztą pierwszorzędny aferzysta
i handlarz; przyjaciel tegoż Go-
dunowa kniaź Fiodor Basmanow
i adjutant ich obu Czeremisinow,
bezczelny blagier poczytujący się
za wielkiego dyplomatę; dalej
szły zastępcy drapichrustów, ja-
kich pełno we wszystkich epo-
kach, zawsze gotowych iść za
wódką i kiełbasą. Hordzie tej
nadano charakter zakonu rycer-
skiego (tak, bo car był święcie
przekonany o wzniosłości misji
takiego Skuratowa itp), każdy
wstępujący do opryczyny wyrzekł
się swego herbu i dostawał no-
wy: psa, godło wierności zako-
nowi i miotłę. Trzystu najlepiej
wyćwiczonych opryczników za-
mieszkało obok cara w Słobodzie
Aleksandrowskiej; resztę rozmiesz-
czono w 28 oddanych im do dy-
spozycji miastach.

Wyrażano nieraz mniemanie,
że oprycznicy byli ttumem zbo-
czeńców, mordujących dla przy-
jemności. W rzeczywistości krwa-
we ich brewerje przejawiały pe-
wną celowość: mordowano tylko
tych, których można było obłu-
pić, lub ludzi mogących zachwiać
„systemem“. Do iudu odnosili się
oprycznicy z łaskawością wszyst-
kich bandytów w wielkim stylu.
A już najlepsze były ich stosun-
ki z kupcami: całą masę tych
ostatnich zapisano do opryczyny

kupieckie; najlepiej zaś docho-
dzili oni do ładu z kupcamiispe-
kulantami zagranicznymi.
W r.1570, po uprzedniem sfa-

brykowaniu przez Wisłkowskiego
i Czeremisinowa niezbitych do-
wodów, że obywatele najpotę-
żniejszego z wolnych miast Now-
gorodu całą Moskwę chcieli sprze-
dać Polakom za gotówkę, car
rusza z całą opryczyną na to
miasto. Jednocześnie stworzono
nowy korpus siepaczów, drugiego
stopnia, t. zw. Strelcow. Cała ta
czerń zwaliła się na najstarsze
miasto Rusi; przez sześć tygodni
rąbano lud na ulicach, lub topio-
no w rzece; siódmy tydzień po-
święcono robieniu „porządku*
w okolicach, oddziały jazdy do-
cierały o 200 wiorst, zabijano
bydło, palono zboże w stodołach
na folwarkach. Ogółem zginęło
60 tys. ludzi.

Opryczyna dezorganizowała nie-
tylko armję, ale całe życie pań-
stwowe. Przedewszystkiem opry-
cznicy uważali się za zdolnych do
pełoienia wszelkich urzędowych
funkcyj; najchętniej oczywiście
brali się do dyplomacji i kazna-
czejstwa (zarządu skarbowego),
jako czynności najzyskowniejszych.
Wszelkie instytucje państwowe
traktowała opryczyna bez żadne-
go szacunku, nawet panującą cer-
kiew: metropolitę Moskwy, Filipa,
Maliuta udusił własnemi rękoma.
W r. 1570, energiczny chan

Krymu, Dewiet Girej, na wieść o
bohaterskich czynach cara w Now-
gorodzie, wpadł do Rosji, prze-
szedł cały kraj, aż do Moskwy,
nie spotykając nigdzie oporu. W
sam dzień Wielkiejnocy, 120.000
barbarzyńców stanęło przed sto-
licą opryczników; na ten widok
panująca oligarchja rzuciła się do
ucieczki w rezultacie tatarzy
wdarli się do miasta, wzniecili
pożar i wyrżnęli kilkadziesiąt ty-
sięcy ludzi.

Jeszcze gorsze wyniki militar-
ne począł dawać system žan-
darmskiej dyktatury, gdy stanął
wobec Stefana Batorego. Twier-
dze poddawały się jedna po dru-
giej. Wysłany na odsiecz Wiel-
kich Łuków, Czeremisinow, z
200.000 ludzi, dał się otoczyć pa-
ru tysiącom Polaków i dostał się
do niewoli, wraz z 280 wyższymi
dygnitarzami.

Dwudziestoletnie
czników,

rządy opry-
doprowadziły wreszcie
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Sport.
Z życia gier sportowych.
Ożywiło się w Wilnie, turniej

za turniejem, mecz za meczem.
Każda niedziela, święto każde
przynosi nam nowe wyniki, nowe
emocje sportowe i cały szereg
bogatych spostrzeżeń -z życia
poszczególnych klubów.

Niedzielny turniej piłki siatko-
wej panów rozegrany został sy-
stemem trójkowym, gromadząc
aż czternaście zespołów, a mianv-
wicie: A. Z. S. wystawił 5 drużyn,
Sokół, Ognisko, S$. M. P. i Strze-
lec po dwa zespoly i 1. p. p.
leg. jedną drużynę.

Wyniki w poszczególnych
spotkaniach eliminacyjnych były
następujące: Sokół |--A. Z. S. IV
17:13. Gra dosyć ciekawa, zwy-
cięstwo Sokoła było swego ro-
dzaju niespodzianką. Akademicy
przegrywają przez Sidorowicza,
który był nie w formie i marno-
wał wszystkie piłki wypracowane
przez Lewona i Mackiewicza. W
Sokole dobrze grał Rolow, mając
obok Balcewicza i Nowickiego,
który również przyczynili się do
zwycięstwa.

1 p. p. leg.—S. M. P. 20: 16.
Wojskowi w pierwszej połowie
wygrywają zaledwie różnicę jed-
nego punktu, a zespół S. M. P.
robi bardzo miłe wrażenie. Po
przerwie jednak „leguni” mają
znaczną przewagę.

Sokół II-S. M. P. II 20—13.
Mecz mało ciekawy o niskim po-
ziomie gry, bez żadnych momen-
tów charakterystycznych.

Ognisko I — A. Z. S. I 20:6.
Klęska akademików jest nieuspra-
wiedliwioną, gdyż gra Ogniska w
tym meczu nie była jeszcze
szczytem wysiłku poszczególnego
zawodnika, a forma „azetesia-
ków”, którzy trenują dosyć dużo
pozostawiała po sobie mściwe
ślady wprowadzonego  syste-
mu. Erak zgrania, to kardynalne
błędy każdej drużyny A. Z. S$.
mimo że poszczególni gracze
A. Z. S. byli daleko lepsi od
zwycięzców. W Ognisku wyróż-
nił się Lunkiewicz i Piątkowski,
w A.Z.S. Hołownia i Mala
nowski.

Strzelec — A. Z. S$. Ill 20:12.
W pierwszej połowie meczu gra
równorzędna i ciekawa, po przer-
wie strzelcy zwyciężają różnicę

A. Z. S. V.—S. M. P. il 20:7.
Jedyny mecz wygrany przez A.
Z. Ś., gra dosyć „wesoła” jednak
bez większych wartości sporto-
wych.

1 p. p. leg. — Sokół II 20:4.
Druzgocząca przewaga  wojsko-
wych, którzy przez Godlewskiego
wygrywają mecz po meczu, zwra-
cając na siebie uwagę jako na

zespół kwalifikujący się do osta-

tecznych rozgrywek. Zespół So-
koła zawodzi, zwłaszcza zaś w
drugiej połowie, gdy wynik brzmi

Ognisko |—Strzelec Il 19: 14.
Mecz o tyle ciekawy, że mało
znani gracze Strzelca II o mały
włos nie pokonali rutynowanych
mistrzów z Ogniska, którzy opa-
miętali się jednak w drugiej po-
łowie gry i ogólną sumą punktów
zapewniają sobie zwycięstwo.

Strzelec | — Sokół I 20:8.
Strzelcy mają więcej wykończone
i zdecydowane piłki, Sokół zaś
lepiej serwuje. Wyróżnił się No-
wicki i Jarmołowicz z Longinem.

Ognisko II-A. Z. S. V 20:4.
Wspaniale gra w Ognisku młody
zupełnie gracz Bagiński, zapowia-
dając się na godnego zastępcę
Godlewskiego lub Puszkarzewicza.
W zespole A. Z. $. nie było zu-
pełnie życia i energji mimo, że
akademicy mieli większość swojej
publiczności, która oklaskiwala
każdy ruch swoich ulubieńców.

1 p. p. leg. —Strzelec 20: 10.
Wojskowi grają równo i wygry-
wają dosyć pewnie.

Ognisko I—Ognisko Il 18 : 16.
Jedna z ciekawszych rozgrywek
stojąca na wysokim poziomie
sportowym. Gra równorzędna o
zmiennem szczęściu. „Starsi” ko-
ledzy mają czasami dosyć nie-
bezpieczne sytuacje i drugą po-
łowę meczu muszą nawet prze-
grać mimo szczerych chęci wy-
grania. „Młodzież” zapowiada ją
nie bardzo dobrze i grą swoją
nawet imponują, a Czaprowski i
Bagiński zbierają gorące oklaski.

1 p. p. leg.—Ognisko 28: 26.
Wojskowi starannością swoją do-
szli pocichutku do finału i finał
ten wygrali, a raczej wygrał tur-
niej cały Godlewski z Chowań-
cem i Babiczem. Mecz ten był
wspaniałą i koncertową grą God-
lewskiego, który wykazał swój
talent sportowy i udowodnił, że
jest najlepszym piłkarzem Wilna.
Dawno już nie widziałem tak

TWRECO AE ii m |

mieniu szeregu zespołów, które
odpadły w poprzednich meczach.
Tempo gry nadzwyczaj ostrożne
i powiedziałbym może czasami |
nawet za ostrożne, ale w każdym |
bądź razie gra żywa i barwna zi

szeregiem ciekawych momentów.|
Ognisko pierwszą połową wygry-|
wa różnicę dwóch punktów, ale
w drugiej połowie bomby God-
lewskiego oszołomiają (mistrzów
Wilna) graczy Ogniska, którzy
kapitulują oddając zwycięstwo
wojskowym. Ognisko grało w
składzie następującym: Zienkie-
wicz, Zieniewicz i Piątkowski.
W czasie przerwy piłki siatko-

wej panów odbył się mecz piłki
koszykowej pań, między rutyno-|
waną drużyna Makabi, a młodą
drużyną A. Z. S. Mecz wygrywa
Makabi mając lepszą dyspozycje
strzałową i bardziej opanowaną,
technikę gry. Jedyny strzał dla|
A. Z. S$. padł z rzutu „Eltówny”,|
który witany był niemilknącym
aplauzem publiczności, punkt kar-
ny zdobyła Malanowska. Występ
A. Z. S.należy powitać z radością,/
gdyż dotychczas A. Z. S$. nigdy|
jeszcze nie wystawiał drużyn żeń-
skich w piłce koszykowej, a po-|
ziom gier u pań stał wciąż na
martwym punkcie. Po klęskach
przyjdą i zwycięstwa. |

Dziś zebranie S. N. A. Z. S.
Dziś we šrodę, o godzinie 19,

odbędzie się walne zebranie Se-_
kcji Narciarskiej A. Z. S. w sali
sekretarjatu A. Z. S. Gmach
Główny U. S. B., wejście z pod-
wórza Skargi.

2

Uwaga Narciarzel |
Dziś we środę, o godzinie 19,

w Ośrodku W. F. Ludwisarska 4,
odbędzie się zbiórka wszystkich
narciarzy, którzy chcą uczęsz-
czać na gimnastykę narciarską |
w sali,
korzystać z kursów narciarskich,
które prowadzić będzie kap.
Łucki. |

Ja. Nie. |
WERNERCZOP AA SN E

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO“|
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŽEK, ROCZNIKO (
KSIĄG BUCHALTERYJNYCĄ.

IINNE ROBOTY. WYKONANIE

walce eliminacyjnej i po rozgro- |

1

lub w okresie śnieżnym -

wróciło się w głowie na widok, na honorowych członków, mnó- do obalenia przez nich samej dy- siedmiu punktów. W A. Z. S.wy- wspaniałej formy „leworękiego” STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
że taka osoba doń się zwraca, stwo opryczników (n. in. sam car  nastji ich protektora. różnił się Puchalski, w Strzelcu asa wojskowego zespołu. Mecz OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
ruszyło do cara z poselstwem, po śmierci Marji) pośtubiło córki („Pobudka“ nr. 60 i 62). Jarmolowicz. ten odbył się po 5 godzinnej

„M. GORDON"...
ul. i Niemiecka 26
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WIELKA WYPRZEDAŽ
RESZTEK | WYSORTOWANYCH TOWARÓW PO NIEBYWALE NISKICH

CENACH

2000 metrów Crepe-Meteor prima różnych kol. po 14 zł.

za metr! Ę

KVIMIENL AVTKOWSI i J. DOMAGALA
WIELKA |

Doroczna Wyprzedaż
 

Wielki wybór |
Tanie tony I

 

21  
Uprzejma obsługa| WIELKA 47. — Tel. 1402. 741-1 o p

Ceny niebywale niskie. JJ J J A MIN
Literaci. ZENERA ZIE |    

SKŁAD SUKNA, MANUFAKTURY i JEDWABI

J. KOBRYŃSKI
"Wilno, UL. NIEMIECKA 31

PRZEDÓWIĄTECZNA WYPRZEDKŹ

1  

MIEJSKI  KIKŁKATOGRAĆ
$ala Miejska, ul. Ostrobram-„Ar W rolach głównych: Carl de Vogt, Angelo Ferrari i Fritz Kampers. Nad program: „Matpie Awantury“ komedja w

ska 2 aktach rasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od q. 4. Następny program: „BIAŁY ORZEŁ".

NETZERAKSTNYWECZE RUEROWOWAZA I!(04 WORKA RAZY SS BATEDLIATA NATOST DTS A i CA EDENCZACTAEWCNAT 

Ostatnie 2 dni! Po raz Emocjonujący drarnat w 12 wielk. akt na tle rozwydrzenia źołdactwa Rosyjskiego za cza-
«PAN» pierwszy w Wilniel Czerwona Szabla sów panowania ostatniego Cara. To arcydzieło o silnem napięciu dramatycznem!To film

KINO dawno oczekiwany. W rolach głównych: Marion Nixon, Carmel Myers, Allan Roscoe i William Collier. Niepospolita treść!
WIELKA 42. Koncertowa gral Silne napięcie! Ilustracja muzyczna pod batutą prof. Zamsztejgmana z udzialem prof. Jadlowkiera. Początek

 
  

L 2 o g. 3ej w Sobotę i Niedzielę o godzinie 1-ej.

kie. arcyczielo Polski najnowszytim dr. ZBYSZKO Sawan rd „CZŁOWIEK 0 BŁĘKITNEJ DUSZY”. |

POLSKIE RESZTEK i WYSORTOWANYCH TOWARÓW |WANDA” Dziśl Rewelacyjne arcydzieło o wszechświatowym rozgłosiel Niekoronowana Królowa ekranu, wielka tragiczka i pło-
k ss | mienna DOLORES Dzika Miłość Potężny dramat rozpętanych namiętności w 10 akt. Nad program: Najpopularniej-
UL WIELKA 30. „Tel 14-81. szy komik konkurent Buster Keatona p.t.: W spadku po dziadku kom. w 4 akt.

Kino «MIMOZA»
:Ulica Wielka 'Ne 25.

DEL RIO p. t:
' CENY DOSTĘPNIE NISKIE. 58870

poszukuję osoby do [go sprzedania Do sprzedania
pilnowania mieszka- NARATY plac ', dziesięciny przy

| nia i niewielkiej usługi ul. Antokolskiej 12. Wa-

|

|

|

Sierakowskiego 25 m. 10. |

Mieszkania b
i pokoje [|

 

 

— Napisałem tragedję!
— Niech pan nie opo-

wiada dowcipów.

I; Oddnia2do7 dnia 1970 rok i i į“ Wzrus „owi iezwykłem b
| | włącznie będą wyświolaha r „a pokładzie łodzi podwodnej zak koa ©> asa

ių

 Przebój sezonul Po raz 1-szy w Wilniel W rolach głównych:
Na Froncie nic nowego Lois Morau i George O'Brien. Rzecz dzieje się w 1918

roku przed zakończeniem wojny światowej

4 TAEZAWSTAKOTSDOERCTAPOINGEKAYZACZPTTKTZWTREBZDRCSCZAKA

 

Dziś
premjeral

PRACA  

 

 

  

  
 
 

 

 

= RZTOWABÓSIZEZmim ZARA — LT — Owszem, bardzo €'amowar (tombakowy) bezterminowy SE runki na miejscu. 4417—3
p il LEK ji chętnie. S w dobrym stanie do Skr. weksel na 500 Doświadczony, wy- 4413—2 es aa ta OCR +

ARZE — No to przyjdę jutro sprzedania ul. Jasna zł. podpisany przez Jo- kwalifikowany Admini- pm——> niska kt gr. 5 a r

- „mz WiECZOTEM do ciebie. 37—2. . gr0 zefa Mikulskiego, žyro- strator ka cen i "ah yn-

ARA) wan rzez Pintoniego posiadający długoletnią Kochane dzieci. ami przy szosie Wilno— r

D Z id a"Odr 1843istnieie , H "P 3 raktykę i pi d Warszawa. Miejscowość
r. e owicz wi son Od r, 1843 istnieje , Huszczę—un. się. 4411 praktykę| pierwszorzęd- pani domu: „I za coto sucha, zdrowotna. wyso- dla sd

CHOR. WENERYCZ WILENKIN | -—--——-———— ne šwiadectwa, pOSZU- cddalono panienkę z o: ko położ t Pokój 15 Samet |
MOCZOPŁ. | SKORNE i AKUSZERKI i a ZGINĄŁ kuje posady w mająt. stątniego miejsca? _  sosnowemilasami Do osoby Jagiellca.kagds |
9—12 i 5—8 w. tel. 2-77 MEBLE | (1 grudnia) pies buldog ku ziemskim. Informacyj fażd ne. niejsca ob osoby Jagiellońska 9—13.

Baw 045 . dan". jadalne, sypialne I ga-| angielski w prążki wabi Each SA P- a i „Zapomnialam umyč Žažis 645 int <praie 4415 |

2 s RKA binetowe, kredensy, | się „Groźny”., Łaskawe- claw Pac - Pomarnacki, dzieci. d GRESZAGETCO TRACA
- i e ' Kalwaryjska 56, (S I co godzina. Kościół świa-

Czopki V. icol““ Gaseckiego (z D-r Zeldowiczowa Marja Laknerowa ea EO i zac proszę o „ Wice: z A k džė li. , Dzieci: „Mamusiu, weż tło elektryczne, telefon,
Bamorośdalne. ;;V GTICO I asi r NCPrzyjmuje od godz. 9do|Niedrogo. Na dogod- Lis arimas A Mt atoieji 0270 ją, wežl p o 3 <=

norai ak zap ; Tak: RA TYSKŃCZRSKOCW ROEOIROSEROCE5 ciel-suwają ból, swędzenie, „pieczenie, krwawienie, 1 67w., ZA nych warunkach i na: Ostrobramską 25 — 1. w ROŻRŃSKA: IREWil. W pensjonacie.
 

jzmmejszają guzy, żylaki.— Sprzedająpa ul. AA
ADORAAIEAVAIKAS KE

0 raty. 4321—9' Przywłaszczenie będęści- PoEPoke,

KUPNO- i —- gal sądownie. 4412 referencje. Oferty listem Sprawy
SPRZEDAŻ || ———=———- poleconym: p. Raduń m. majątkowe

Sapuńce, res

EEEE.»
pm DF. SZ. Bernsztejn = IS

Ww. J U R E Ww IC Z Choroby skėrne, wene- | ZGUBY į RÓŻNE | Rozalja Hara- ,
6siCZE 5 : i 7 simowicz.

owodu wyjazd “ dzielę posady kasje- | Gotówkę Profesor idzie na poczt
Z B y Ę U | POCZLĘ jęst u nas to zbyteczne,

ulicy Ostrobramskiej 8. <a zam. w Zamoszu pow. wiedzieć się od 12 2
W. pod

były majster firmy BY i Bo a Z
„PAWEŁ BURE "

nio do odstąpie- Zs. pozwolenie na UCZNIA ra-(ki) młodej i in | lokujemy bezpłatnie „Proszę o znaczek za |
roń wyd. przez Sta- przyjmę na mieszkanie teligentnej osobie. Ofer- | Z pelnem zabezpiecze-| 25 a powtóre brudzi pan w |

> CAE Brasł. unieważnia się. Zawalna 60—11 Jurkow- w Admin.
3048 ska. 4416—1 „Kasjer“. 4419—1

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. ORA

Mickiewicza 28, m. 5.

Poleca wielki wybór zegarków

Drukarnia „Dziennika W.leńskiego”, ul. Mostowa 1.

nie ul. Zamkowa 18 m. —

BR godz. EE pan naprawdę nie potrze=

i buje przed jedzeniem
o JMRBSSET wycierač noža i widelca

Roztargniony. w serwetkę. Po pierwsze

Panie mecenasie,
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i biżuterji oraz precyzyjne wy- Tna MLECZARNIA Zz c2- rostwo Braslawskie na z utrzymaniem opi grosz:eką i t raz z podani > niem na oprocento- b

konanie naprawy. aprosžėnis łem urządzeniem przy imię Icka Dawida Rupaj POCZ w NSG Do: EE Kun sa być wanie RAPAY
— Czy miałbyś ocho-

tę zjeść jutro ze mną
kolację?

Ceny przystępne.
Wilno, Mickiewicza4._613-40

Dom H-K. „„Zachęta“
wma 1, tel.
—05.

złożonej kaucji, składać Profesor pyta:
Dz. či„Ile się naležy?“ 330-—s0
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