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Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—5,

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukami:

w niedzielę od 12 — 1 pp.   
  
EDEETNS EECE RASELCO ACURAUSNS

Ś. + P.
Z Korwin - Kurkowskich Zofja PRZECŁAWSKA

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła

w dniu 2 grudnia r. b. przeżywszy 87 lat.

Eksportacja zwłok z domu żałoby do kościoła św. Jakóba nastąpi

dnia 4 grudnia o godzinie 9 gdzie się odbędzie nabożeństwo żałobne.

Poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz po-Bernardyński.

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku
Córka, Wnuki, Brat I Bratowa.

   
   

Po dokonanej przebu=

EDIT
Fo dokoneneiPe 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 ambulatoryjne w Klinice udzielane są nosi 4420—20

Dekret o zwołaniu Sejmu, Senatu i Sejmu
Sląskiego.

WARSZAWA. (Pat.). Pan Prezydent Rzeczypospolitej

dziś następujące dekrety:

Zarządzenie o zwołaniu Sejmu. Na podstawie art. 25 Konsty-

tucji zwołuję Sejm na pierwsze posiedzenie do Warszawy na dzień

9-go grudnia 1930 r. Otwarcie nastąpi w sali Senatu w dniu 9-go

grudnia 1930 r. o godz. 12-tej.

Warszawa, dnia 3 grugnia 1930 r.

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki.

Prezes Rady Ministrów (—) J. Piłsudski.

Zarządzenie 0 zwołaniu Senatu. Na podstawie art. 37

i w związku z art. 36 ust. 2 Konstytucji zwołuję Senat na pierwsze

posiedzenie do Warszawy na dzień 9 grudnia 1930 r. Otwarcie na-

stąpi w Senacie w dniu 9-go grudnia 1930 r. o godz. 16.

Warszawa, dnia 3 grudnia 1930 r.

Prezydent Rzeczypospolitej (—) l. Mościcki.
Prezes Rady Ministrów (—) J. Piłsudski.

Zarządzenie o zwołaniu Sejmu Sląskiego. Na podstawie art. 21

ustawy konstytucyjnej z dnia 15-go lipca 1920 r., zawierającej sta-

tut organiczny województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 73 poz. 497),

zwołuję Sejm Sląski do miasta Katowic na dzień 9-go grud-

nia 1930 r. ,

Warszawa, dnia 3 grudnia 1930 r.
Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki.

Prezes Rady Ministrów (—) J. Piłsudski.

PRZYPUSZCZALNY SKŁAD NOWEGO RZADU.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wobec ogłoszenia wieczorem dekretu o zwoła-

niu ciał ustawodawczych oczekują we czwartek w południe, że pułk.

Sławek przedstawi P. Prezydentowi następującą listę nowego rządu:

Premjer—płk. Walery Sławek, Wice-premjer—płk. i poseł

Pieracki, dotychczasowy wice-minister spraw wewnętrz., Spra-

wy Wewnętrzne—gen. poseł Składkowski, Sprawy Zagranicz-

ne—senator August Zaleski, Sprawy Wojskowe—Józef Piłsud-

ski, Sprawiedliwość—pułk. Czesław Michałowski, Rolnictwo—

senator Janta-Połczyński, Oświata—poseł Stanisław Czerwiń-

ski, Handel i Przemysł—poseł i inż. Eugenjusz Kwiatkowski,

Roboty Publiczne—gen. inž. Neugebauer, Komunikacja—poseł

I inż. Alfred Kuhn, Poczta—pose! i inż. Ignacy Boerner, Praca

—poseł i pułk. Aleksander Prystor, Kier. Min. Skarbu—pułk.

Ignacy Matuszewski.
Dotychczasowy minister sprawiedliwości p. Car ma zostać wice

marszałkiem Sejmu i prezesem komisji konstytucyjnej.

Posiedzenie Klubu Narodowego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Posiedzenie Klubu Narodowego zwołano na po-
niedziałek, dn. 8 b. m. o g. 10 m. 30 r.

Rozdział mandatów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej

podpisał

* dokonano rozdziału mandatów z list państwowych.
P. Trąmpczyński, wybrany z 9-:ciu okręgów, zatrzymał mandat z

Szamotuł.
P. Korfanty zatrzymał mandat do Senatu.
P. Daszyński zrezygnował z mandatu z Ostrowia Mazowieckiego

na rzecz p. Dubois.
Największe przesunięcia w BBWR. Tam nawet 72 miejsce oka-

załojsię realne i do Sejmu wchodzi posłanka Kirtiklisowa.

Zwolnienie b. posłów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We środę wieczorem został zwolniony z więzie-

nia b. poseł Popiel.
Jest on chory na serce i osiwiały.
W sobotę mają być zwolnieni b. pos. Ciołek i Dubois.

Tajemnicze przygotowania wojenne
na Śląsku niemieckim.

BERLIN. (Pat) Z Wrocławia ności republikańskiej w czasie

donoszą, że ubiegłej nocy policja puczu Kappa. Według informacyj

aresztowaław miejscowości Jaseh- prasy, już od dłuższego czasu

kowitz 350 hitlerowców w peł- odbywały się w okolicy zamku

nem umundurowaniu polowem i nocne ćwiczenia polowe oddzia-

uzbrojeniu, którzy ukrywali się w łów hitlerowskich. Zandarmerja

zamku właściciela dóbr rycer- zachowywała się do ostatniej

skich von Oelffenda. Aresztowani chwili obojętnie.

należą do t. zw. kompanii sztur- BERLIN. (Pat). Biuro Wolffa
mowej partji hitlerowców. Kom- donosi z Opola, że na Górny

panji tej towarzyszył oddział sa- . Sląsk niemiecki wysłane zostały

nitarjuszy. W czasie poszukiwań większe oddziały piechoty poli-

policja wykryła w zamku wielkie  cyjnej. Według informacyj prasy,

zapasy broni i amunicji. Areszto-
wanych odstawiono samochoda-
mi do prezydjumpolicji wrocław-
skiej. Nad ranem policja areszto-
wała właściciela zamku von Oelf-
fenda, znanego ze swej działa|-

chodzi o 9 oddziałów po 100 lu-
dzi xażdy, które mają być rozlo-
kowane w poszczególnych miejs-
cowościach Górnego Sląska.
Pierwszy oddział przybył w ciągu
dnia dzisiejszego do Oleśna.
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Nota niemiecka do Ligi Narodów w spra-
wie wyborów śląskich.

ffGENEWA, (Pat.). Sekretarjat
Ligi Narodów opurlikowal tekst
noty niemieckiej, żądającej wnie-
sienia sprawy ostatnich wypad-
ków na Sląsku polskim na po-
rządkek dzienny styczniowej sesji
Rady Ligi.

GENEWA, (Pat.). Sekretarjat
generalny Ligi Narodów podał do
wiadomości publicznej treść noty
niemieckiej, dotyczącej wyborów
na Polskim Górnym Sląsku. No-
ta zawiera 20 stronnic in folio

maszynowego pisma. Do noty do-
łączone jest pismo niemieckiego
ministra spraw zagranicznych Cur-
tiusa do sekretarza generalnego
Ligi. Nota zawiera szereg zarzu-
tów, dotyczących rzekomego te-
roru w stosunku do mniejszości
niemieckiej na Sląsku w okresie
wyborów oraz powołując się na
art. 72 konwencji genewskiej, żą-
da wniesienia sprawy na porzą-
dek dzienny styczniowej sesji
Rady.

Wielki proces polityczny w Moskwie.
MOSKWA. (Pat.). W dalszym

ciągu rozprawy w trybunale naj-
wyższym przystąpiono do wyja-
śnienia działalności szpiegowskiej
w dziedzinie gospodarczej i woj-
skowej oraz przygotowania akcji
dywersyjnej. Oskarżony Ramzin
oświadczył, że resumć sytuacji
gospodarczej Z. S$. R. R. przed-
stawione było komitetowi prze-
mysłowo-handlowemu w Paryżu.
W zestawieniu tego resumć brał
udział szereg członków partji
przemysłowej.

* MOSKWA (Pat.) Rozporządze-
niem Rady Komisarzy Ludowych
Z. S. R. R. usunięty został z zaj-
mowanego stanowiska prof. Bo-
golepow, członek prezydjum pań-
stwowej komisji planowej. Dymi-
sja ta, jak przypuszczają, pozo-
staje w związku z procesem par-
tji przemysłowej, na którym wy-
jaśniło jsię, że wielu wyższych
urzędników Giospłanu należało
do aptysowieckiej organizacji sa-
botażowej.

Proces moskiewski—spiskiem przeciwko
Francji.

PARYZ (Pat.) „Le Matin” pi-
sze, iż proces moskiewski jest
spiskiem przeciwko Francji, uknu-
tym dla poruszenia opinii publicz-
nej. W związku z tem, dziennik
zamieszcza pisemne zeznanie dr.
Ramzina, brata oskarżonego, któ-
ry stwierdza, iż brat jego nie
zajmował się nigdy polityką i wy-
słany był do Paryża na rozkaz
Moskwy z innymi „specami” so-
wieckimi i kilkoma członkami
rosyjskiej partji komunistycznej.
Oskarżony Ramzin w Paryżu był

ciągłe bacznie strzeżony i śle-
dzony tak, że zdaniem dr. Ram-
zina udział jego w jakichkolwiek
rokowaniach był niemożliwy. „Le
Matin” donosi również, iż amba-
sador francuski w Moskwfe odbył
dłuższą rozmowę z zastępcą ko-
misarza spraw _ zagranicznych
Krestinskim.  Pozatem rządowi
sowieckiemu zwrócono rozmaite-
mi drogami uwagę na doniosłość
oskarżeń, skierowanych przeciwko
Francji.

Preliminarz budżetowy Reichstagu.
BERLIN. (Pat.). W dniu 3 bm.

rozpoczęła się w Reichstagu wiel-
ka debata nad preliminarzem
budżetowym na rok 1931-32. Na
długi czas przed rozpoczęciem
obrad policja otoczyła gmach
parlamentu silnym  kordonem.
Sala obrad i galerje były szczel-
nie wypełnione.

Na porządku obrad posiedze-
nia znajdowało się pierwsze czy-
tanie preliminarza budżetowego
na rok 1931-32. W sprawie tej

minister Dietrich wygłosił dłuższe
przemówienie, w ktorym przed-
stawił sytuację skarbową Rzeszy.

Między innemi minister za-
znaczył, że wydatki zredukowane
zostały o półtora miljarda marek,
głównie kosztem redukcji pensyj
urzędniczych. Omawiając kwestję
ucieczki kapitałów z Niemiec,
minister zapowiedział amnestję
podatkową, aby w ten sposób
umożliwić powrót tych kapitałów
do kraju.

Nowy gabinet austrjacki.
WIEDEŃ. (Pat.). Dzięki posta-

wie prezydenta Miklasa udało się
skłonić dr. Endera do wznowie-
nia rokowań celem utworzenia
gabinetu. O godzinie 3ej po po-
łudniu rozpoczęła się ponowna
konferencja między stronnictwem
chrześcijańsko-społecznem a blo-
kiem Schobera. O godzinie 6ej
wieczorem doszło do porozumie-
nia. Dr. Schober zrzekł się żąda-

nia swego co do przydzielenia
mu pewnej części agend w mi-
nisterstwie spraw wewnętrznych.
Nowy gabinet będzie miał skład

następujący: kanclerz dr. Ender,
wicekanclerz i sprawy zagranicz”
ne — dr. Schober, sprawy wew-
netrzne — inż. Winkler (związek
chłopski), skarb—dr. Juch, han-
del — Heinl (chrześcijańsko-spo-
łeczny), oświata—Czermak (chrze-
ścijańsko-społeczny), sprawiedli-
wość — dr. Schuerff (narodowo-
niemiecki). Teka ministerstwa o-
pieki spolecznej będzie narazie
nieobsadzona. Zaprzysiężenie no-
wego gabinetu nastąpi w ciągu
przedpołudnia dnia 4 b. m.

Wojna domowa w Chinach.
PEKIN. (Pat). — W ostatnich

dniach odbyły się gwałtowne wal-
ki między 1-szą armją, zwaną
armją czerwoną i wojskami rzą-
dowemi, które usiłowały uwolnić
misjonarza norweskiego Twedta i
misjonarza amerykańskiego Berta

Nelsona, więzionych w miejsco-
wości Rwangan, na pėlnoco-
wschód od Hupeh. W wojskach
rządowych straty wynoszą około
200 zabitych i rannych. Straty
strony przeciwnej dochodzą do
tysiąca.

Nieudany zamach na premjera hiszpań-
skiego.

MADRYT. (Pat). W dniu 3 b.
m. w prezydjum rady ministrów,
w chwili, gdy premjer gen. Be-
renguer udzielał zebranym dzien-
nikarzom informacyj dotyczących
posiedzenia rady gabinetowej,do-
konano na niego zamachu. Spraw-
cą zamachu okazał się niejaki

' Joachim Lizo, redaktor polityczny
dzien. „El Sol*. Lizo w chwili gdy
strzelał, gubernator  Berenguer

chwycił za rękę, dzięki czemu
strzał chybił, Kula utkwiła w su-
ficie. Brat gen. Berenguera i
dziennikarze rzucili się na na-
pastnika i obezwładnili go. Lizo,
bardzo zdenerwowany, tłumaczył,
że chciał dokonać demonstracji,
protestującej przeciwko  istnieją-
cemu systemowi. lstnieje przy:
puszczenie, że Lizo działał pod
wpływem naglego obląkania.

Spiski antyfaszystowskie we Włoszech.
RZYM. (Pat.) Agencja Stefani

donosi: T. zw. Ovra, t. j. wydział
specjalny dyrekcji generalnej służ-
by bezpieczeństwa, uzależniony
bezpośrednio od nuinistra spraw
wewnętrznych, wykrył tajną orga-
nizację, przygotowującą wystąpie-
nie przeciwko istniejącemu ustro-
jowi. Niektóre z projektowanych
zamachów miały się odbyć w
czasie obchodu 8-mej rocznicy
marszu na Rzym. W związku z
tem aresztowano i oddano do
dyspozycji trybunału specjalnego
24 osoby, w tej liczbie dwie ko-
biety. Wykryto również sztab or-
ganizacji komunistycznej, która

miała działać w Emilji i Romaniji,
przyczem na prowincjach tych
aresztowano kilka osób, Przywód-
ców ruchu komunistycznego od-
dano do dyspozycji trybunału
specjalnego. Wreszcie w samym
Rzymie wydział specjalny wykrył
tajną organizację antyfaszystow-
ską, która wydawała perjodyczne
druki, poświęcone propagandzie
antyfaszystowskiej.  Fresztowano
3ch przywódców tej grupy, któ-
rzy przyznali się do winy i odda-
ni zostali do dyspozycji trybunału
specjalnego do spraw obrony
państwa.

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze:

zagraniczne o 50
niem miejsca o

terminowe umie
proc. drożej.

  
  

zenie ogłoszeń. Konto czek

PBREKUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniam i przesyłką pocztową Żł. 4 gr. 38,
za granicę 8 zł. «

) tekstam 6 łam 35 gr., w tekście 48

tekstem 10 łam. 16 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
roc. drożej. Ogłoszenia cyfrewe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
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2 prasy.
0 wolność prasy.

W organie „Ligi Mocarstwo-
wego Rozwoju Polski” wykłada
się teraz mp. program zniesienia
wolności prasy. Należy „znoweli-
zować niezwłocznie ustawę pra-
sową“, „poddać gruntownej re-
wizji i należycie ze stanowiska
racji stanu rozwiązać zagadnienie
swobody słowa*, „obieg pokar-
mów duchowych* ująć „w ramy
żelaznej reglamentacji“, „ustano-
wić surową odpowiedzialność kar-
ną autora artykułu i rzeczywiste-
go redaktora" objęcie funkcyj
redaktorskich uzależnić od wła-
dzy prokuratorskiej, uczynić z
prawa prasowego „twardą szkołę
dyscypliny“...

Coby się stalo — zapytuje re-
daktor polityczny „łKurjera War-
szawskiego* — gdyby powyższe
postulaty zostały wcielone w ży-
cie?

Na to pytanie odpowiada co
następuje:

Nastąpiłby rozwój prasy nielegalnej.
Pod tym względem nie może żywić

żadnych wątpliwości każdy z nas, kto
przypomina sobie dawne czasy niewoli
prasowej i kto w dodatku uprzytomnia
sobie, że dzisiejsze żywe obudzenie się
myśli obywatelskiej w Polsce nie może
być żadną miarą porównywane z ów-
czesnym zastojem. Inne są dziś ilościo-
wo i jakościowe kadry młodzieży. Ina-
czej reagują na sprawy publiczne umy-
sły ludowe wtedy a teraz.

Prasa zaś nielegalna może mieć
różnorodne właściwości, ale posiada z
reguły dwie kardynalne przywary: po
pierwsze, jest bezimienna iczuje się
nieodpowiedzialną nie tylko prawnie,
lecz poniekąd i moralnie, po drugie,
musi być, ze swej natury, podwójnie
czy potrójnie gwałtowna. Co traci na
względnie słebem  rozpowszechnieniu,
to chce zarobić na sile ataku krytyćz-
nego, na rozpędzie opozycyjnym

Prasa nielegalna jest matką dru-
giego zjawiska: sprzysiężeń.

Zaczyna się od prasy, a kończy się
na organizacjach politycznych. Wszystko
idzie pod ziemię, nie po to, rozumie
się, aby tam dumać, filozofować, lecz
aby preparować wybuch. Ztąd nemasz
dla państwa nic niebezpieczniejszego
od skrępowania czy otamowania wol-
ności prasy. Kocioł ma wszystkie wen-
tyle zamknięte, a pod nim się palil

Pismo sanacyjne o dykta-
turze.

„Gazeta Polska“ pisząc o pro
cesie moskiewskim t. zw. „partji

przemysłowej”, bardzo ujemnie
wyraża się o dyktaturze. Czytamy
więc, iż Stalin staje się

„coraz bardziej odosobniony na
szczytach swej dyktatury, gromadząc
dokoła siebie już tylko pośledniejsze
elementy dawnej partji".

Dalej znów czytamy, że Stalin
„wpoił w masy komunistyczne prze-

konanie, iż wszelka próba obalenia dzi-
siejszego rządu, to sygnał dla obcej in-
terwencji zbrojnej i katastrofa Sowie-
tów”.

* Cytując powyższe ustępy, do-
daje „Robotnik“ następującą
uwagę:

„A czy obóz sanacyjny w Polsce nie
wpajał w masy wyborców, że przegrana
B. B. w wyborach, to wojna Niemiec z
Polską?

Ujemne strony dyktatury, niebez-
pieczeństwo dyktatury widzi organ sa-
nacji tylko w Rosji, ale nie widzi ich
ani we Włoszech, ani w Jugosławii, ani
na Węgrzech, ani najbliżej siebie”.

Ludzie nienawiści.

W przeddzień posiedzenia są-
du konkursowego, mającego roz-
trzygnąć komu przyznać należy
nagrodę państwową — literacką,
„Gazeta Polska“ ogłosiła napast-
liwy artykuł, w którym między
innemi powiada:

Kursuje też w kołach plotkarzy lite-
rackich przedziwna wiadomość, że do
nagrody pretenduje p. Stanisław Miła-
szewski. Nie wdając się w ocenę lite-
rackiej działalności tego pisarza, dziwi-
my się tylko, że p. Miłaszewski tak za-
angażowany w ideologji obwiepolskiej,

chciałby się ubiegać o nagrodę państ-
wową.. Bo przecież dzisiejsze państwo
polskie dla panów z Obwiepolu... — czy
mamy więcej tłómaczyć?

Na to odpowiada „ABC“:
„Wniosek z rozumowania „Gazety

Polskiej* wynika prosty: Istnieją dwa
rodzaje obywateli. Obywatele 1-szeji
2-giej klasy. Pierwsi mają wszystkie
prawa, drudzy tylko obowiązki. Podsta-
wę porządku prawnego, równość oby-
wateli wobec Prawa wyrzuca się po-
prostu na szmelc.

Bezmiar nienawiści zakrył oczy
hielmem autorom tej teorji i pozwala
im z zimną krwią kopać coraz głębszą
przepaść między obywatelami państwa.
Głośno dekiamująoswej miłości do
ojczyzny, a nienawidzą tej ojczyzny
synów.

„Dzisiejsze państwo polskie“ jest
tylko dla nas i dla naszych przyjaciół
rozumują ludzie nienawiści i zapomina-

ja, że rozumowanie to ma zdradliwą,
ach jakżeż zdradliwą logikę i konse-
kwencję...“
 

 

1 talej Polski,
Zmiany w prasie.

W sferach wydawniczych opo-
wiadają o zmianach, jakie ucho-
dzą już za dokonane w prasie
warszawskiej. Chodzi tu o t. zw.
prasę czerwoną.

Koncern ten wydawnictw, któ-
ry był dotychczas własnością
prywatną, przechodzi obecnie pod
decydujące wpływy finansowe,
związane z instytucjami,  uza-
ležnionami od B.B.W.B. Pono te
sfery bankowe wykupują 51 proc.
udziałów prasy czerwonej, pozo-
stawiając w ręku dotychczaso-
wych właścicieli 49 proc. udzia-
łów.

To uzależnienie finansowe po-
ciąga za sobą również uzależnie-
nie polityczno - redakcyjne. Jek
wiadomo, kierownikiem propa-
gandy BB. jest pos. płk. Koc.
Bez jego wiedzy i decyzji nie
dzieje się nic na terenie wydaw-
niczym, uzależnionym od czynni-
ków decydujących.

Owóż z ramienia nowych po-
tentatów ma kierownictwo poli-

tyczne koncernu przejąć redak-

tor „Gazety Polskiej” płk. Mie-
dziński. Sama zaś „Gazeta Pol-

ska“ ma przejść do zakładów dru-
karskich prasy czerwonej, pono
nawet ma przeobrazić się w pis-
mo popołudniowe dla konkuren-
cji z „Kurjerem Warszawskim”.

Do redakcji pism czerwonych
wchodzi Wojciech  Stpiczynski
jako publicysta. Dotychczasowy

redaktor „Expressu Porannego"
p. Zygm. Augustyński ma od
1 stycznia ustąpić całkowicie ze
składu redakcji.

Pono ma być wznowiony ty-
godnik „Głos Prawdy*, a dla kon-
kurencji z „Swiatowidem'* ma się
ukazywać od Nowego Roku nowy
tygodnik ilustracyjny „Panorama”.

Organ radykałów lewicowych
„Tydzień”, redagowany przez p.
Stanisława Thugutta, przestaje
wychodzić, gdyż drukarnia odmó-
wiła dalszego druku... z wyż-
szych względów". Nie chce się
narażać na kłopoty, jakie prze-
chodziło „ABC“. A „Tydzien“
znalazł się akuratnie w takiej sa-
mej sytuacji, co dawniej „ABC*,
gdy nikt go nie chciał drukować...

J. Em. ks. Prymas Hlond.

Jak wiadomo, pisma poznań-
skie i pomorskie (w szczególności
„Pielgrzym* w Pelplinie, bliski
kół kościelnych), a następnie i
inne, jak i „Gazeta Warszawska”,
doniosły już w październiku, że
J. Eminencja ks. kardynał Hlond,
Prymas Polski, zwrócił się do p.
Prezydenta Rzplitej w sprawie
losu więźniów w Brześciu. Dal-
szych wiadomości w tej sprawie
nie było, ale sama wiadomość o
zwróceniu się J. Eminencji ks.
Prymasa do p. Prezydenta Rzplitej
znajduje potwierdzenie w kołach
duchowieństwa.

Aresztowanie redaktora
„Polonji“.

W Kochlowicach aresztowany
został p. Bolesław Palędzki, współ-
pracownik katolickiej „Polonji“,
sekretarz Narodowego związku
powstańców śląskich, oraz p. Pa-
weł Kołodziej z Kochłowic. Jak
donosi sanacyjny „Il. K. C.“,
aresztowano ich w restauracji
Siwca „za ujemne wyrażenie się
o obecnym rządzie”.
 

 

W niedzielę, dn. 7 grudnia 1930 roku
odbędzie się

Inauguracja Roku Akademickiego
Młodzieży Wszechpolskiej
PROGRAM

|. Godzina 9 m. 30 nabożeństwo w kościele św. Jerzego odprawi
Wielebny ks. Stanisław Jasiński.

Il. Godz.—6 wiecz. Zebranie w Ognisku Akademickiem a) Zaga-
jenie prezesa b) Przemówienie kuratora
W. Komarnickiego oraz gości

stowarzyszenia prof. D-r.
c) Nadanie odznak organizacyjnych

O. W. P, d) Herbatka towarzyska.
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Prasa sanacyjna została zasko-

czona wiadomością, nieulegającą

już dziś wątpliwości, o wyjeździe

p. Piłsudzkiego na dłuższy pobyt,

zagranicę. Jestto wycieczka tyl-

ko zdrowotna, nie mająca nic

wspólnego z polityką. . Kiedy na-

stąpi, niewiadomo — podobno w

dniach najbliższych jeszcze przed”

konstytucyjnym terminem pierw-
szego posiedzenia nowego Sejmu,

tj. przed 9 bm. Jak długo bę-

dzie trwał pobyt gdzieś na Ma-

derze, czy w inngj południowej
miejscowości, też niewiadomo.

Pono zależy to od stopnia po-

prawy zdrowia.

Cała prasa sanacyjna, po-

cząwszy od rewolucyjnego „Przęd-

świtu*, skończywszy na gazetach '

konserwatywnych, jak  „Czas*,

„Slowo“ nie jest w stanie ukryć

zdziwienia i dość dużej dozy me-

lancholji z tego powodu. Wszyst-

kie te pisma nadrabiają miną,

pocieszają się zwycięstwem wy-

borczem i mocnem z tego po-

wodu stanowiskiem rządu. Mó-

wią o „gładkiej drodze", jaką rna

przed sobą sanacja na najbliższy

okres czasu, przechwalają się

(patrz „Siowo“) „wszechmocnoš-
cią“ i „wszechwladnošcią“ obozu

rządowego — ale mimo wszystko

nie potrafią zaniepokojenia, poza

frazesami pełnemi tupetu i buń-

czuczności pokryć.

Melancholja przeziera już w

samych tytułach artykułów sana-

cyjnych. „Sejmowa większość BB.

pozostawiona własnym silom“ —

skarży się „Przedświt"*, „Bez nie-

go“ — žali się zbiedzone konser-

watywne "Slowo“. |

To ostatnie zresztą próbuje

robić entuzjazm z powodu wy-

jazdu p. Piłsudskiego. Ma to być

„jedno z najbardziej inponujących

posunięć, najbardziej historycz-

'nych*. Jest to rzekomo nowa

próba, co będzie z Polską, „kiedy

jego nie stanie" (co za język!?).

Nam się zdaje, iż wyjazd trze-

ba brać zwyczajnie, jak każdy

wyjazd na kurację, mniej lub

więcej potrzebną. Czy wywoła

jakieś „historyczne* następstwa,

czy też nie, chyba lepiej wogóle

o tem nie mówić, gdyż zapewne

nic się nadzwyczajnego z tego

powodu nie stanie.

Obóz konserwatywny zdradza

jednak przez rozważania tego ro-

dzaju duże zaniepokojenie. To

samo „Slowo“ zastanawia się

przy tej właśnie okazji, czy przy-

padkiem B. B. się nie rozpadnie.

Oczywiście, musi dowieść, że

nic podobnego stać się nie może.

I, odziwo, nusiużyć, 'aby dojść

do takiego wniosku, przesłanki,

która nie narazi się bynajmniej

na zaprzeczenie ze strony kogo-

kolwiek z opozycji. Każda z

grup — pisze „Słowo”.
należąc do B. B, pracując we-

wnątrz obozu Marsz. Piłsudskiego—
jest grupą o dużych wpływach, sta-

nowi częšč wszechmocności obozu

Marsz. Piłsudskiego, tak słusznie

przez prasę opozycyjną stwierdzo-

nej. Natomiast, występując z tego

obozu, łamiąc selidarność — czem

się staje? — Zerem, lub czemś bli-

sko zeral

Miły Boże! któż będzie zaprze-
czał? Ale pocóż tak daleko po-

sunięty samokrytycyzm na samym

wstępie do okresu „wszechmocy”
i „wszechwładzy”?

Widocznie w obozie sanacyj-

nym, który jeszcze na łamach

swej prasy święci tryumfy z po-

wodu wyborów i który w tak li-

<znym klubie B. B. znalazł naj-

lepszy wyraz inteligencji i energji

politycznej, nie wszystko jest tak

spoiste i jednolite, skoro zwykły

i niewywołujący gdzieindziej, po-

za sanacją, żadnego zdziwienia

zdrowotny wyjazd p. Piłsudskiego,

wymaga aż tak dosadnych i mo-

cnych argumentów, aby uspokoić

zdziwionych, czy zaniepokojonych.

W tem wszystkiem okolicznoś-

cią najbardziej zastanawiającą jest

fakt, który coraz bardziej się

uplastycznia w ciągu ostatnich

dwu tygodni: prasa sanacyjna nie

jest w stanie ukryć niepokoju,

który ją nurtuje po zwycięstwie

wyborczem i po drobnych zda-
rzeniach, przychodzących w jego

następstwie. Zdaje się, iż za „zwy-

cięstwo” stokroć drożej płaci się

po jego osiągnięciu, niż w cza-

sie zdobywania. To jest bodaj

zwykła kolej rzeczy.
| M M A M AA

Maszyny do Szycia
kupujcie tylko u

Zygmunta Nagrodzkiego
Wilno, Zawalna Il-a. 624-4

 

PRZED ZEBRANIEM SIĘ PARLAMENTU.
Warszawa, 3 grudnia.

właściwością obecnego
systemu otaczania wszystkiego
największą tejemnicą. Może to
wyglądać nie do wiary, ale do-
słownie nikomu — poza kilku
najściślej wtajemniczonymi — nie
wiadomo, kto sesję parlamentu
otworzy, podobnie jak nieznane
są nikomu zamierzenia rządowe.

Klasycznym przykladem nie-
świadomości rzeczy jest obecne
przesilenie. Dzienniki codziennie
podają takie czy inne szczegóły,
dotyczące  maejących  nestąpič
zmnian w rządzie, lecz w istocie
rzeczy są to tylko domysły, przy-
puszczenia, kombinacje, wysuwa-
ne na podstawie pogłosek i za-
słyszanych półsłówek. Nie sądź-
cie, by w lepszej sytuacji znajdo-
wała się prasa rządowa! Jej wol-
no tylko to donieść, co im wska-
žą, co uznają za pożądane do
ogłoszenia. Słynne zapowiedzi
krytyczne niektórych pism pro-
rządowych, a przedewszystkiem
prasy czerwonej i „Kurjera Po-
rannego”, miały za powód tylko to
jedno, by... im wolno było ogła-
szać pogłoski! Kierował niemi
wzgląd czysto utylitarny: wzgląd
na czytelnika i chęć przeciwdzia-
łania rosnącemu nieustannie na-
kładowi prasy opozycyjnej! To
były kulisy odżegnywań się i „usa-
modzielniania” prasy prorządowej.

Przesilenie obecne dokonywa
się w obrębie pp. Sławka i Schatz-
la. Opowiadano już dawniej, że
czynnik decydujący dał mu do
zrozumienia, że powinien poszu-
kać „nowych ludzi”. Więc szuka.
Niewiadomo nawet, z kim pro-
wadzi konferencje i w jakim tem-
pie one się rozwijają. Czy płk.
Sławek informuje o wszystkiem
swego najbliższego zaufanego płk.
Schatzia? Trudno przypuścić. Zna-
jący stosunki wyrażają wątpliwoś-
ci, czy płk. Schatzel jest poinfor-
mowany o wszystkich pociągnię-
ciach przyszłego premjera.

Trochę światła na przyszłość
rzuca wywiad prof. Makowskie-
go, który może być poinformo-
wany z grubsza o zamierzeniach.
Twierdzi on, że sesja obecna bę-
dzie krótka i poświęcona prze-
dewszystkiem budżetowi. Należy
tedy przypuszczać, że na sesję
rząd wniesie budżet na r. 1931 2
i będzie się starał przeprowadzić
go w terminie konstytucyjnym,
t. j. do 1 kwietnia. Wobec więk-
szości parlamentarnej niema ža-
dnej wątpliwości, że zamiar swój
wykona. Inna rzecz, czy w toku
debat rząd sam nie zmieni wnie-
sionego przez się budżetu. Wia-
domo przecie choćby z wywia-
dów dotychczasowego premjera,
że minister skarbu występował
systematycznie w obronie budże-
tu najbardziej oszczędnościowe-
go. Niewątpliwie też przyszły mi-
nister skarbu, czy p. Matuszew-
ski, czy ktokolwiek inny, będzie
tej tezy bronił z całym wysiłkiem.

Kwestja konstytucji na sesji
budżetowej poruszana nie będzie.
To było do przewidzenia. P. Ma-
kowski wręcz oświadcza, że właś-

est

ciwie sprawa ta nie jest sprawą
naglącą. Istotnie, nasamprzód
trzeba będzie ustalić zasady przy-
szłego projektu rewizji Konstytu-
cji. Ostatni wywiad p. premiera,
dotyczący Konstytucji, nie daje
wcale obrazu, jak on sobie ją
wyobraża. Wyraźnie jednak w nim
zaznaczył, iż projekt, złożony
przez BB w poprzednim sejmie,
niezupełnie mu odpowiada. Tak-
samo prof. Makowski, który prze
cie należał do współautorów pro-
jektu BB, teraz oświadcza, iż pro-
jekt poprzedni musi być podda-
ny przeróbce. Przypuszcza tedy,
iż albo będzie zwołana specjalna
sesja parlamentarna w lecie dla
rewizji Konstytucji, albo też sta-
nie się ona przedmiotem obrad
dopiero na jesieni przyszłego
roku.

Nie są to žadne rewelacje.
Ktokolwiek bezstronnie przyglą-
dal się taktyce BB w minionym
sejrnie, jak ślamazarnie odnosił
się on do rewizji Konstytucji, ten
nie mógł mieć żadnych złudzeń
i na przyszłość. Taktycznie ze
stanowiska BB będzie o wiele
ważniejsze, by on potrafił po-
czynić odpowiednie szczerby na
terenie politycznym i dokonać
dalszej parcelacji grup politycz-
nych. Na razie podczas wyborów
zlikwidował on BBS, a zwolen-
nicy tej partji, wybrani z listy
BB, faktycznie nie mają prawa
tworzyć żadnej samodzielnej gru
py parlamentarnej. Stąd też wy-
nika paradoksalna sytuacja, że
organ BBS „Przedšwit" atakuje
klub BB, zarzucając mu bezpro-
gramowość i mozajkowatość, a
tymczasem w łonie tegoż BB. za-
siadają i p. Smulikowski. dawny
prezes klubu BBS, i p. Wojtek-
Malinowski, kierujący  organiza-
cjami zawodowymi BBS, i p. Pą-
czek, do niedawna redaktor
„Przedświtu* i p. Bobrowski, je-
den z czołowych przedstawicieli
tej grupy, i p. Moraczewska, żo-
na patrona BBS ul

Zlikwidowano przy wyborach
NPR lewicę, która posiadała pew-
ne wpływy polityczne i zawodo-
we w dzielnicy zachodniej, i w
okręgu łódzkim. Zarówno p. Ci-
szak jak i p. p. Waszkiewiczi
Fichna muszą iść lojalnie pod
komendę. Zlikwidowano całkowi-
cie grupę Związku chłopskiego,
czyli Stapińczyków,  utrąciwszy
samego Stapińskiego, który man-
datu nie otrzymał. Zlikwidowano
frondę Stronnictwa Chłopskiego,
która zrobiła swoje. Teraz zaś
przez swoich zaufanych dobierają
się do klubu Stronnictwa Chłop-
skiego, który wyszedł z listy
Centrolewu i tam podkopują się
w celu rozbicia klubu i odciąg-
nięcia pewnej grupy chłopskiej.

Chodzi na razie o rozczłonko-
wanie tych formacji, które się
dadzą jeszcze sparcelować, ażeby
osłabić wpływy w społeczeństwie,
a także by mieć potrzebne dwie
trzecie do ewentualnej przyszłej
zmiany Konstytucji.

H. W.
 

 

Doniosłe słowa księcia kościoław kwestji
socjalnej.

(Kap). W nadersilnych i nie-
zwykle odważnych słowach scha-
rakteryzował arcybiskup Pragi,
ks. dr. Kordacz, w wywiadzie,
udzielonym przedstawicielowi mię-
dzynarodowego Związku kinema-
tografji, Ludwikowi Huspekowi,
dzisiejszy kapitalizm, poruszając
przy tem najważniejsze problemy
współczesnej kwestji socjalnej.
Powyższej enuncjacji poświęca
również wiele miejsca %Osserva-
tore Romano”.

Nawiązawszy do olbrzymiego
znaczenia kinematografji jako
pierwszorzędnego środka propa-
gandy, wskazuje Dostojnik Koś-
cioła na konieczność zastoso-
wania kinematografjij w duchu
katolickim w dziedzinie społecz
nej, co uczynilby sam św. Pa-
weł — mówił Arcypasterz — gdy-
by żył w naszych czasach

Mówiąc o kapitaliźmie, Ks.
Arcybiskup wskazuje nań, jako
na źródło dzisiejszej pauperyzacji,
z powodu której cierpią zarówno
szerokie masy katolickie, jak i
socjaliści wszelkich odcieni. Zyje-
my w epoce egoizmu i ogólnej
dekadencji, które wypływają z
niemoralnego i nieproduktywnego
kapitalizmu, zrzeszonego w ban-
kach i kartelach. Taki kapitalizm
nie przyczynia się bynajmniej do
postępu Wielkie zdobycze nowo-
czesnej techniki i nowe metody
pracy, które miały się stać bło-
gosławieństwem dla ludzkości,
obracają się na jej szkodę. Do-
stojny mówca zastrzega się, ja“
koby miał być wrogiem maszyn,
o których jest przekonany. iż
mogą się przyczynić do postępu,
lecz dodaje, że robotnicy londyń-*
scy, którzy zniszczyli pierwsze
maszyny, słusznie przeczuwali, iż
one właśnie pewnego dnia po-
zbawią ich chleba i zepchną do
skrajnej nędzy i rozpaczy. W
obecaym rozkwicie przemysłui
zdobyczach technicznych nie
można widzieć postępu, albo-
wiem człowiek, który powinien
panować nad mateiją, staje się
jej niewolnikiem. Człowiek po
siada wolną wolę i rozsądek, oraz
dąży słusznie do postępu, lecz to,
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co dzisiaj zowie się postępem,
zatruwa ducha i moralność sze-
rokich mas. Jest obowiązkiem
państwa dążyć do wychowania
swoich obywateli dla racjonal-
nej demokracji. W naszych cza-
sach nie chce się rozumieć, że
każdy człowiek, nawet najbied-
niejszy, ma prawo do życia, do
pracy i własnej rodziny. Gdy
istnieją również tacy kapitaliści,
którzy znając nędzę swoich robot-
ników, rozumieją ich potrzeby i
dzielą z nimi owoce wspólnej
pracy, budując dla nich jasne
domy, łaźnie i czytelnie, — to są
oni jednak tylko wyjątkami i odo-
sobnieni. Nie zmienia to w ni-
czem skutków ogólnego marazmu
materjalizmu.

Dostojnik Kościoła kończy swój
wywiad porównaniem dzisiejszych
czasów z okresem wędrówki na-
rodów, która zniszczyła świat hel-
leńsko-rzymski. Wówczas z morza
przelanej krwi powstał Chrystja-
izm, często bowiem wielkie wy
arzenia łączą się z krwawemi

konfliktami. Z niebezpieczeństw,
jakie dzisiaj zagrażają całemu
światu, najlepiej zdają sobie spra-
wę i wykorzystują je dla swych
celów bolszewicy, którzy dążą do
wywołania ogólno-światowej re-
wolucji.

Biada tym narodom — woła
Arcybiskup Kordacz — które so-
bie z dzisiejszego położenia nie
zdają sprawy i nie widzą zbliża-
jącej się katastrofy... Czas nasz
dojrzał do Światowej rewo-
lucji O ile nasze rządy I nasi
kapitaliści nie przyjmą zasad
Chrystjanizmu, cały świat bę-
dzie zniszczony przez czerwo-
ne morze płomieni...

Niezwykle zajmujące są ko-
mentarze, jakie się ukazały po
tym wywiadzie w prasie czeskiej
i zagranicznej. Jako jeden z naj-
charakterystyczniejszych  przyto-
czymy dla przykładu bardzo po
ważny głos publicysty z „Prager

Bórsenkurier*, dr. Saudeka, żyda.
Autor nazywa Arcybiskupa Kor-
dacza kapłanem i filozofem-wy-
chowawcą, którego ostatnie słowa

są znakomitem wyłożeniem zasad
społecznych, zawartych w słynnej
encyklice Leona XIll „Rerum No-
varum". Kościół — mówi autor—
interwenjuje w niezwykle czynny
sposób w walce socjalnej; Koś-
ciół nie dyskutuje. a działa. „Koś-
ciół katolicki, musimy to przyznać
otwarcie, — pisze autor — bynaj-
mniej nie jest zdyskredytowany,
jak to chciano widzieć, natomiast
w całej pełni jest powołany do
tego, by w rosnącym chaosie roz-

brzmiewał jego głos. Już od dłu-
giego czasu zarzuciliśmy pogląd,
jakoby Kościół stanowił uosobie-
nie reakcji”.

Stwierdzić, niestety, należy, że
naogół koła kapitalistyczne sta-
rają się obniżać znaczenie dobit-
nych słów arcybiskupa Kordacza,
lub interpretują je w sposób nie-
właściwy.

Liczne komentarze oraz pisma,
nadesłane Ks. Arcybiskupowi Pra-
gi, skłoniły dyr. Huspeka do pro-
szenia o nowy wywiad, podczas
którego Dojstojnik Kościoła nad-
mienił, że w wywiadzie swoim
nie powiedział właściwie nic no-
wego, albowiem wszystko to mó-
wił już św. Tomasz z Akwinu ors:z
jest to napisane w Nowym Testa-
mencie i księgach Mojżesza.

Uzasadniając następnie obszer-
niej pewne twierdzenia swoje z
pierwszego wywiadu, Ks. Arcy-
biskup wskazuje na konieczność
stworzenia równowagi, o ile cho-
dzi o stosunek kapitalizmu do ro-
botnika, która to równowaga po-
winna być oparta na podstawie
etycznej. Dzisiejszy świat prze-
siąknięty jest materjalizmem, po-
dobnie, jak w czasach pogańskich.
„Wówczas przyszedł Chrystus na
świat, a przybycie jego było go-
rącym protestem przeciwko okrop-
nemu panowaniu mamony. | tu
właśnie tkwi największa tajemnica
dziejów świata: Bóg przychodzi
na świat nagi, ubogi i słaby, by
zaprotestować przeciwko panowa-
niu materji i egoizmu.

į Hin [ADOM AND.
Jeden ze znanych powieścio-

pisarzy polskich nadsyła „Głoso-
wi Narodu" poniższe uwagi, które
ze względu na niedawny jubileusz
Paderewskiego — nie są pozba-
wione aktualności.

„Paderewski gościem Hoove-
ra". „W czasie pobytu w Wa-
szyngtonie Paderewski zamiesz-
kuje w Białym Domu". Duma
naszą pierś rozpiera,, gdy czyta-
my te wiadomości. Bo jakże—u
prezydenta Stanów  Zjednoczo-
nych! ..

Pamiętam. Przecież to zaledwie
rok minął. Odsłonięcie pomnika
Adama Mickiewicza w Paryżu.

Zdawało się, że to będzie
wstrząs dusz. Niestety zmieniło
się w piłę urzędową, w galówkę
w mundurach. Stałem wśród sza-
rego tłumu, czekającego z utę-
sknieniem na ów cud. Z poza
ogrodzenia patrzyłem — mijały
godności, urzędy, stanowiska —
w czerni przepływał szept — to
ten—to ten.

Zepełnialy się trybuny.
W tem uchyla się cylinder,

rozwiewają się złote włosy.
— Paderewski...
Powoli idzie, skręca i pochy-

lony, wspina się na najwyższą
ławkę trybuny, gdzie ostatni za-
siadają. Spiesznie oderwało się
dwóch Francuzów, biegną — pro-
szą, tłumaczą i sprowadzają na
dół — w pierwsze szeregi. Była
tam w pełni ambasada, był kon-
sulat. Nikt—nikt z polskiej amba-
sady, nikt z polskiego konsulatu
nie podszedł, nie poprosił, nie
wskazał miejsca...

Polscy urzędnicy, polscy oby-
watele nie widzieli tego, który
wydarł z piersi dyplomatów Pol-
skę, a której Europa nie widziała
poprzez krew wojny

Paderewski szedł samotny i
wracał samotny. Poza. ogrodze-
niem kilku delegatów — przyby-
łych z Polski — z E smondem na
czele — krzyknęło:
— Niech żyje...
Okrzyk słaby rozwiał się na

pustyni kamiennej tego placu
Odbił się o zafraczone piersi bez
echa. Mówiono mi, że na ban-
kiet wydany przez ambasadą z
powodu uroczystości mickiewi-
czowskich p. Chłapowski nie za-
prosił Ignacego Paderewskiego.
W kilka dni potem bawiłem

w okolicach Paryżu. Gospodarz
Polak z dumą opowiadał, że
mieszkał tu niedawno Paderew-
ski i bardzo żywo oglądał place,
chce bowiem w tych stronach
wybudować dom odpoczynkowy
dla polskiej młodzieży uczącej
się we Francji.
— Widzi pan... bo gdziekol-

wiek jest Paderewski, to dla każ-
dego serca polskiego radość —
chce wybudować Polskę... i na
sercach ją buduje... I dlatego my
na obczyźnie z taką czcią wyma-
wiamy jego imię.

Mówił to szary, skromny czło-
wiek. Nie bał się o odznaczenia,

ordery—więc to mógł wypowie-
dzieć. Co innego przedstawiciele
ambasady, konsulatu, z Chłapow-
skitr, ż Poznańskim na czele.

Ach — to już calkiem inna
sprawa. Dlatego też z dumą czy-
telnicy polscy czytają krótkie
wieści o pobycie w Białym Domu.
No—ale co Hoover—to nie Chła-
powski.

Irobóe wiadomośc!
Szwagierka cara Mikołaja

na prawie ubogich.
CZĘSTOCHOWA. (Pat.) — Za-

mieszkała w Londynie hrabina
Brassow, morganatyczna wdowa
po zamordowanym przez bolsze-
wików wielkim księciu Michale
Aleksandrowiczu, bracie cesarza
Mikołaja ll, wystąpiła do miejsco-
wego wydziału cywilnego sądu
okręgowego o przyznanie jej pra-
ws ubogich w sprawie, jaką w
imieniu swem i syna swego Je-
rzego zamierza wytoczyć prze-
ciwko skarbowi państwa polskie-
go o zwrot kamienicy dochodo-
wej w Częstochowie, ostatnio zaj-
mowanej przez wojskowość i no-
szącej nazwę domu Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz majątków
Zagórze, Kocin i innych, położo-
nych w pow. częstochowskim.
Wartość powództwa wynosi kilka
miljonów złotych.

Katastrofa tramwajowa.
MOSKWA. (Pat). W katastro-

fie tramwajowej, która miała miej-
sce w dniu 2 grudnia w Lenin-
gradzie, zabitych zostało 28 osób,
zaś 19 odniosło rany.

  

 

Przy licznych dolegliwościach
kobiecych, naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józefa" sprawia znakomi-
tą ulgę. Żądać w aptekach i depe iii
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Z sali sądowej.
Proces o zabójstwo na szo-

sie druskienickiej.

Przed grodzieńskim sądem
okręgowym toczyła się onegdaj
głośna swego czasu sprawa o za-
bójstwo kupca na szosie druskie-
nickiej przez pisarza hipotecznego
z Końskich Jana Gołębiowskiego.

Szczegóły zajścia przedstawiają
się następująco. W sierpniu r. b.

p. Jan Gołębiowski przejeżdżał
w nocy z Grodna do Druskienik
taksówką w towarzystwie trzech

jeszcze osób (oprócz szofera).
Na szosie między Hożą a. Drus-
kienikami taksówkę zatrzymało

nawoływaniami. znakami trzech
osobników. P. Gołębiowski, jedy-

ny pasażer taksówki posiadający
broń, w przeświadczeniu, że tak-

sówkę napadli bandyci, oddał
trzy strzały, od których padł tru-
pem kupiec Jelin, a dwaj pozo-
stali odnieśli rany.

Po przybyciu do Druskienik
p. Gołębiowski o zajściu zamel-

dował policji. W rezultacie został

postawiony w stan oskarżenia

o zabójstwo w afekcie Jelina

i usiłowanie zabójstwa Kleinborta
i Lewina. Oskarżony zarówno

w dochodzeniu, jak i na przewo-

dzie sądowym przyznał się do

oddania strzałów, w tem jednak

przekonaniu, że strzelał do groź-

nych napastników. Pozostało do

ustalenia, czy zatrzymanie przez

pomordowanych kupców taksów-

ki mogło przekonać pasażerów,

że zatrzymującymi byli istotnie
napastnicy.

Z zeznań zbadanych świad-

ków wynikło, że sposób, w jaki ci

trzej kupcy zatrzymali taksówkę,

pozwalał mniemać, że istotnie

pasażerowie zostali napadnięci.
Jeden z kupców, dobiegłszy

do taksówki, postawił nogę „na

stopniu, a ręką ujął drzwićzki,

drugi stanął obok szofera, trzeci

stanął z boku. Spostrzegłszy to

p. Gołębiowski, krzyknął dwu-

krotnie „precz” i następnie do-

piero trzykrotnie strzelił. Na taki
krok wpłynęła niewatpliwie oko-

liczność, że p. Gołębiowski nie

znał panujących tutaj warunków
bezpieczeństwa.

Rodziny poszkodowanych zgło-
siły do sprawy powództwo cywil-

ne, jednak wobec pugodzenia się

przed sprawą, powództwa cywilne

nie były rozpatrywane.
Na mocy dobrowolnej ugody

wdowa po Jelinie otrzyma od

p. Gołębiowskiego 1000 dolarów,
a Kleinbort 150 dolarów.

Po zamknięciu przewodu są-

dowego, zabrał głos prokurator,
domagając się skazania osk. zgo-
dnie z aktem oskarżenia.

Obrońca osk. mec. Smiarow-
w pierwszem przemówieniu

wykazywał brak złego zamiaru
w czynie oskarżonego, kwestjo-
nował kwalifikację przestępczości.

Po krótkiej naradzie o godz. 4

sąd wydał wyrok uniewinniający.
Rozprawie przewodził sędzia

p. Zaniewski, przy udziale sędziów

pp. Schrayera i Tołłoczki.

Tragiczne skutki zemsty.
Z mścicielem sąd obszedł

się pobłażliwie.
Na pastwisku około wsi Woj-

tele, gm. radoszańskiej, pow. mo-
łodeczańskiego dwaj pastuszko-
wie Stanisław Piątkowski i Stefan
Dorochowicz posprzeczali się z

ski

sobą, a w wyniku pobili, przy-
czem ten ostatni odniósł zwy-
cięstwo.

Piątkowski, choć musiał uledz

siiniejszemu od siebie rówieśni-
kowi, jednak nie dał za wygranę
i obmyślił podstępną zemstę.

Wieczorem tegoż dnia, uzbro-
iwszy sie w drąg w pewnej chwili
natarł znienacka na Dorocho-
wicza i silnym ciosem w głowę
powalił go na ziemię.

Z rozłupaną czaszką pastuszka
przewieziono do szpitala, gdzie
nieodzyskując przytomności, na-
zajutrz zmarł.

Piątkowskiego oddano do roz-
porządzenia sądu, przed którym
stanął, jako oskarżony 0 zabój-
stwo (art. 453 k. k.).

Oskarżony, liczący zaledwie
lat 15, tłomaczył się iż palająe
zemstą za pobicie go, uderzył
Dorochowicza kołem, lecz nie
z zamiarem pozbawienia go życia.

Sąd, biorąc pod uwagę oko-
licznošei, w jakich tragiczne
zajście rozegrało się, uznał, iż
podsądny dokonał zabójstwa pod
wpływem silnego wzruszenia du-
chowego, wywołanego gwaltern
na jego osobie, a uwzględnia-
jąc młody wiek zabójcy, na
podstawie art. 53, 55 i 458, ez. Il
k. k., skazał Piątkowskiego na 6
miesięcy wiązienia. Wykonanie
kary sąd zawiesił na przeciąg pię-
ciu lat.

Zrozumiałe jest stanowisko za-
jęte w tym wypadku, przez sąd,
czy jednak pobudki humani-
tarne sądu będą właściwie
ocenione w środowisku wiejskiem
i czy nie wzbudzą tam przeświad-
czenia o bezkarności za zbrodnię?

0 ograbienie kmiotka z sa-
mogonki i złota.

W godzinach rannych dn. 19
maja ub. r. powracał z m-ka
Pierszaje pow. mołodeczańskiego
do swej zagrody we wsi Gliniszcze
gospodarz Józef Pliskowski. Po
drodze wstąpił do wsi Słobody,
gdzie nabył kilka butelek samo-
gonki, a w czasie regulowania ra-
chunku rozsupłał węzełek na
chustce, skąd wydobył odpowied-
nie pieniądze na zapłacenie za
wódkę, przyczem dało się zauwa-
żyć, iż w węzełku znajduje się
kilka złotych monet.

Nieostrożność wieśniaka tym
razem była brzemienna w skutki.

Kiedy załadował na wóz ku-
pioną wódkę i ruszył w dalszą
drogę, po ujechaniu kilkunastu
metrów został zatrzymany przez
nieznajomego, który rzucił się na
Pliskowskiego, obezwładnił przez
zaciśnięcie gardła i obalił na zie-
mię. Następnie napastnik odszu-
kał bez trudu ukrytą w koszu
chustkę z pieniędzmi w kwocie
30 rubli, oraz pochwycił kilka bu-
telek wódki i z łupem tym odda-
lił się pośpiesznie do pobliskiego
lasu, gdzie przepadł.

Ograbiony, po odzyskaniu przy-
tomności, udał się na najbliższy
posterunek policji, gdzie oznajmił
o wypadku. W wyniku dochodze-
nia ujęty został, znany z jaknaj-
gorszej opinji, Bazyl Szałaj, któ-
rego poszkodowany  Pliskowski
poznał.

Urząd prokuratorski postawił
Szałaja w stan oskarżenia, inkry-
minujac mu napad rabunkowy
(art. 589, cz. II k. k.).

Przed sądem okręgowym, roz-
poznającym tę sprawę w składzie
pp. sędziów: Cz. Sienkiewicza,
St. Miłaszewicza i J. Zaniewskie-
go osk. Szałaj nie przyznał się
do winy, twierdząc, iż chcąc za-
denuncjować Pliskowskiego o to,
że kupił samogonkę, jedynie za-
brał 2 kosze, dwie butelki wódki,
które miały posłużyć za dowód.
Pieniędzy nie ruszał, Wódka zaś
rozlała się

Wykrętne to tłumaczenie się
obalił przewód sądowy, a oskar-
życiel, wice prokurator p. Sosnow-
ski domagał się surowego ukara-
nia podsądnego.

Sąd zmienił kwalifikację czynu
i uznając osk. Szałaja za winnego
dokonania kradzieży ze szczegól-
ną zuchwałością' (art. 581 cz. II
k. k.), skazał go na dwa lata
więzienia. Kos.
NETTO TNSINK EK

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

TURAS

Sprostowanie.
Do wczorajszego artykułu wstę-

pnego p. t. „Krytyczne lata”, wkra-
dło się kilka przykrych błędów
drukarskich, znieksztalcających
treść artykułu.

Zamiast: „Włochy opłacić mu-
szą niemniej 4 miljonów długu.
Kto pożyczy im taką sumę?" —
winno być oczywiście „4 miljar=
dy".

Zamiast: „Jakkolwiek sprytna
jest polityka Mussolinieqo, jedna-
nia sobie przyjaciół na Balkanie—
Turcja w tej grze m1 bez poróe
wnania lepsze atuty" winno

 

Najtańsze źródło
1, buty damskie chromowe-24 zł.
„ p „  giemzowe 27 „
pantofelki jedwabne atłasowe a .

it

być: „Francja ma lepsze atuty*,

zakupów modnego
i gwarantowanego obuwia
1, buty męskie chromowe — 28 zł.
% s s lakiery *
kamasze chromowe na gumie 32 „

poleca
POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA

WACŁAWA NOWICKIEGO,

Cenne bezpłatne podarunki na gwiazdzę.

Wilno, Wielka 30.
Sniegowce!
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Wiadomości kościelne.

—święto Niepokalanego Po-
częcia N. M. P. Dnia 8 grudnia,

jako w największe święto Tow.

Pań Miłosierdzia św. Wincentego

4 Paulo, odprawi się nabożeństwo

w kościele św. Trójey o godzinie

9-ej rano, na które zaprasza wszyst

kich członków czynnych i wspie-

rających ze znaczkami Towarzy-

stwa.
Zerząd Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo.
— Adoracja. Zarząd Katoli-

ckiego Związku Polek przypomi-

na, że 5 b. m., jako w pierwszy

piątek miesiąca, odbędzie się w

kaplicy Serca Eucharystycznego

wt" Mickiewicza 19—2) adoracja

k | stwa,
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Przen. Sakramentu od godz. 4'/

do 7!/, wiecz., zakończona błogo-

sławieństwem Przen. Sakramentu.

Z miasta.

— Uroczysty poranek ku

czci Henryka Sienkiewicza z

okazji 14 rocznicy jego Śmierci,

odbędzie się w niedzielę, dnia

7 grudnia b. r. w sali Kina Miej

skiego przy ul. Ostrobramskiej 5,

przy współudziałe p. prof. Wł.

Turkowskiego (przemówienie), p.
prof. A. Ludwiga i p. Janiny Ka-

mińskiej (śpiew), p. prof. M. Dzi-

wiłła (skrzypce), chóru „Hasło"

pod batutą p. prof. J. Zebrow-

skiego i artystow Teatru Miejskie-

go: p. Z. Niwińskiej, p. J. Pichel-

skiego, p. St. Jaśkiewicza, p.K.

Dejunowicza. +

Bogaty i doborowy program i

wysoki poziom artystyczny impre-

zy sprawią, że poranek stanie się

niewątpliwie prawdziwą biesiadą

artystyczną dla wielbicieli Henry-
ka Sienkiewicza.

Początek punktualnie o g. 12.

— Propaganda oszczędno-

ści. Kurja Metropolitalna nadsyła
nam kon.unikat następującej tre-

ści: i
P. K. O. zwróciło się do Or-

dynarjusza, prosząc o poparcie

propagandy oszczędnościowej w

„Dniu Oszczędności” 7 gru-

dnia r.b. przez wezwanie Ducho-

wieństwa, by w przemówieniu

ką doniosłość idei oszczędności,

zarówno dla Państwa, społeczeń-

Pepodkreśliło wiel-

r

jak i poszczegėlnych cby-

wateli.
Ponieważ poruszona sprawa

ze wszechmiar zasługuje na po-

parcie, przeto Kurja, z polecenia

J.E. Ks. Arcybiskupa, zwraca się

do P. W. Duchowieństwa z we-

zwaniem, by w myśl prośby,

P. K. O. przyczyniło się dą wzro-

stu oszczędności wśród obywateli,

Sprawy administracyjne.

— Pożegnanie p. wojewody

Raczkiewicza. Komitet obywa-
telski pożegnania p. wojewody

Władysiawa Raczkiewicza, podaje

do wiadomości, że w dniu dzi-

siejszym, pociągiem  wieczoro-

wym, odjeżdża p. wojewoda Ra-

czkiewicz do Warszawy. W zwią-

zku z tem odbędzie się na dwor-

cu pożegnanie p. wojewody przez

organizacje społeczne, instytucje

rządowe i osoby prywatne o go:

dzinie 10ej wiecz. Komitet prosi

o przybycie na dworzec nie pó

źniej, niż o godz. 9.45 wiecz.

— Delegacja Podbrodzia u

p. wojewody Raczkiewicza. Ww

"dniu 3 b.m. do p. wojewody Wła-

dysława Raczkiewicza zgłosiła się

delegacja m. Podbrodzia w oso-

bach burmistrza p. Rożnowskie

go i dwóch radnych. w celu do-

ręczenia uchwały rady miejskiej

o nadaniu p. wojewodzie obywa-

telstwa honorowego m. Podbro-

dzia. Tekst uchwały oprawiony

jest w ozdobną tekę, zawierającą

również piękny album z fotogra-

fjami, ilustrującemi dorobek kul-

turalny i gospodarczy miasta Pod-

brodzia w ciągu minionego 10:le-

cia.

Sprawy miejskie.

— specjalna konferencja w
sprawie pożyczki angielskiej.

Ministerstwo Skarbu powiadomiło

Magistrat m. Wilna, iż zamierza

w najbliższym czasie zwołać w

Warszawie specjalną konferencję

poświęconą sprawie ostatecznej

likwidacji przedwojennej pożyczki

angielskiej, zaciągniętej przez m.

Wilno. W związku z tem z ra-
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„> KRONIKA.
mienia Magistratu zostanie wylo-
niona specjalna komisja, ktėra
wyjedzie na konferencję war-
szawską.

Zaznaczyć należy, iż sprawą
likwidacji pożyczki angielskieji
jej agendamikieruje Ministerstwo
Skartu. d '

Sprawy wojskowe.
— Pesiedzenie komisji po-

borowej. Dnia 10 b; m. w loka-
lu przy ul. Bazyljańskiej 2 odbę-
dzie się dodatkowe posiedzenie
komisji poborowej dla tych wszyst-
kich poborowych, którzy dotych-
czas nie odbyli powinności woj-
skowej. d

Sprawy podatkowe.
— Podatek od iokall. 14 b

m. upływa termin płatności raty
podatku od lokali za 4 kwartał
r. b. Po tym terminie wspomnia-
ny podatek będzie ścigany przez
megistrat wraz z odsetkami i ka-
rami za zwłokę oraz kosztami
egzekucyjnemi. Poprzednia rata
omawianego podatku przesłana
jest już do egzekucji.

Handel i przemysł.

— Zamykanie sklepów. W
myśl nowej ustawy przemysłowej,

o każdem otwarciu lub zamknię-

ciu jakiegokolwiek sklepu, zali-

czonego w ustawie do pojęcia

uprawniania przemysłu, należy

niezwłocznie zawiadomić o tem

wydział przemysłowy magistratu.

O ile przedsiębiorcy, otwie-

rający nowe sklepy, w większości
wypadków o tem pamiętają, o

tyle zamykający sklepy przepisu
tego nie przestrzegają, nie orjen-
tując się, że grozi im to z jednej

strony poważną karą, z drugiej
nie ustają przez to obowiązki,

wynikające z faktu prowadzenia
przemysłu.

Kara ta sięgać może 1000 zł.,

względnie 14 dni aresztu, albo

też dwóch tych kar łącznie, sto-
sowanych w drodze adminisrra-
cyjnej.
— Protesty wekli. Według

danych Głównego (rzędu Staty-

stycznego (Wiadomości  Staty-
styczne zesz. 23) w październiku
r. b. zaprotestowano 448.984
weksli na sumę 114.853 tys. zł.,

podczas gdy w pażdzierniku roku

ubiegłego notowano 502.796 we-

ksli na sumę 117.835 tys. zł.

W porównaniu z miesiącem
wrześniem r. b. liczba weksli

zwiększyła się o 7,7 proc. sumą

złotych o 12,1 proc. Sumy zapra

testowanych weksli najsilniej wzro-

sły w woj. wschodnich i zachod-
nich—po 183 proc. centralnych
10,2 proc,: najsłabszy wzrost wy-

kazują województwa południowe
8.9 proc.
W większych centrach prze-

mysłowo - handlowych sumy za-

protestowanych weksli wzrosły w

Białymstoku 41,2, we Lwowie

29,1 proc., Wilnie 12,8, Poznaniu

11,6 proc. oraz w Warszawie

10,4 proc., zmniejszyły się zaś w

Katowicach 9,4 proc., Krakowie
44 proc. i Łodzi 3,3 proc,

Sprawy uniwersyteckie.
— Powszechny wygład uni-

wersytecki p. t.: Rola (lniwersy-
tetu Wileńskiego w Powstaniu
Listopadowem, wygłosi prof. Ja-
nusz lwaszkiewicz we czwartek
4 grudnia b. r. o godz. 7 w Auli

Kolumnowej. Wstęp 50 gr. dla
młodzieży 20 gr.
— Ofiara. Dla upamiętnienia

pobytu i pracy pana kuratora
Stefana Pogorzelskiego na tere-

nle Okręgu Szkolnego Wileńskie-
go, Zarządu Okręgu Wileńskiego
Stowarzyszenia Chrz.-Nar. Nauczy-
cielstwa Szkół Pows<. składa 100

złotych na ręce ks. Tadeusza
Makarewicza na fundusz zakłado-
wy organizującego się Uniwersy-

tetu Ludowego Ziemi Wileńskiej.

Sprawy akademickie.
— Akademicka Drużyna Har-

cerska im. ks. A. Mackiewicza,
W sobotę, 6 grudnia, odbędzie się

zbiórka drużyny (mikołajki) o go-
dzinie 8-ej wiecz. punktualnie,
przy ul, Zygmuntowskiej 16.

Poprzedniego dnia (w piątek
5XII) o godz. Bej odbędzie się
tamże zebranie sekcji dramaty-
cznej drużyny, kierownictwo sekcji

prosi o jak najliczniejsze przyby-
cie na nie tych, komu dobro „dra-
matycznych“ poczynań drużyny
leży na sercu.
— Czwartek Akademicki.

Dziś, dnia 4 b. m. o godz. Bej,
odbędzie się z okazji ukończenia
„Tygodnia Akademika” w sali
Ogniska Akademickiego, Wielka
24, „Czwartek Akademicki”, urzą-
dzony staraniem Koła „Łodzian*.

Na program złożą się: Słowo
wstępne, feljeton, „Zycie Łodzi*
St. Ochockiego, bogata część mu-
zyczna i recytacje literackie.

Goście z poza Uniwersytetu
mile widziani

Sprawy szkolne.
P. o. Kuratora szkolne-

go w okręgu wileńskim, p. Sze-
lągowski, b. Kurator wołyński,
przybył wczoraj do Wilna i objął
obowiązki. P. Szelągowski narazie
otrzymał delegację do Wilna, po-
dobnie jak p. Pogorzelski do Brze-
ścia.
— P. Zygmunt Fedorowicz,

wizytator szkół średnich w Kura-
torjum  szkolnem  wilenskiem,
uchwalą Rady Ministrów z dn. 26
listopada r. b. przeniesiony został
w stan nieczynny. W dniu 1 gru-
dnia przestał już pełnić swe obo-
wiązki.

P. Fedorowicz ma za sobą zgó-
rą 20 lat pracy nauczycielskiej.
Zaakomity pedagog, doskonały
znawca stosunków szkolnych i
oświatowych w. Wileńszczyźnie,

odchodzi od pracy w szkolnictwie
publicznem w pełni sił i energji
życiowej.
— Obchėd Lisiopadowy na

Kursach im. „Komisji Edukacji
Narodowej. W dniu 1 grudnia,
staraniem kierownictwa i zespołu
słuchaczy — o godz. 7-ej wiecz. w
lokalu przy ul. Biskupiej 12—od-
był się uroczysty obchód setnej

rocznicy Powstania Listopadowe-
go. Po barwnem i ciekawem, w

formie i w treści okolicznościo-
wem przemówieniu prof. J. Zale-

skiego „— chór szkolny wykonał
z uczuciem — „Oto dziś—dzień"...

Orkiestra szkolna odegrała wią-

zankę pieśni polskich od „Jak to
na wojence*, do chorału „Z dy-

mem pożarów*. Deklamacje utwo-

rów powstaniowych, z wielkiem
uczuciem i z doskonałą dykcją,
wykonali słuchacze: Kiernowicz,
Tomaszewiczówna i Kasprowicz.
Zakończono podniosłą uroczystość
chóralnym śpiewem: „Boże coś
Polskę". Dekoracja sceny isali
wykonana była przez p. Cz. Po-
pławskiego.

Z życia stowarzyszeń.
— Jubileusz „Lutni* Wiień-

skiej. Zapowiedziany na ponie-
działek 8 grudnia rb. uroczysty

obchód jubileuszowy Wileńskiego

T-wa Muzycznego „Lutnia* roz-

pocznie się nabożeństwem w ko-

ściele św. Franciszka (po-Bernar-

dyńskim) o g. 10 r. Mszę św. od-
prawi J. E. ks. biskup Kazimierz
Michalkiewicz.
Wieczoremog.8 w., w teatrze

Lutnia odbędzie się wieczór ju-

bileuszowy, na który złożą się:

referat o działalności „Lutni Wi-

leńskiej"', poprzedzony słowem

wstępnem Prezesa T-wa, przemó

wienia i dział koncertowy.
Osoby życzące wziąć udział w

przemówieniach, proszone są o

zapisanie 'się na listę mówców

zawczasu, w sekretarjacie T-wa

(A. Mickiewicza 6).
Bilety można zamawiać co-

dziennie w kasie teatralnej od

g. 11 r. do 9 wiecz. bez przerwy.

— w Kole Pol. Mac. Szkoln.
im. T. Kościuszki przy ul. Tur-

gielskiej 12 odbył się w niedzielę

obchód setnej rocznicy Powst. Li-
stopadowego.

Po zajmującym i treściwym

odczycie dyr. Ciozdy wysłucha-

nym z wielkim zainteresowaniem

przez licznie _ zgromadzonych

mieszkańców _ dzielnicy, został

odegrany obrazek sceniczny, „Ja

dą ułani* wywołując burzę oklas-

ków. Po odczycie zebrani od-
śpiewali Hymn Narodowy.
W miłym i podniosłym na-

stroju rozchodzono się dziękując

Pol. Mac, Szkoln. za te piękne i
podniosłe chwili. Koło im. T. Ko-

ściuszki jest jednynem ogniskiem
oświatowem w odległej dzielnicy
Nowy Swiat. W przedszkolu wy-
chowuje  dziatwę, kształtując
duszę i wolę, jednocześnie przy-
gotowując dv pracy szkolnej, da-

jąc opiekę dzieciom rodziców zmu-
szonych pracować poza domem.

Bibljoteka i czytelnia szerzą
zamiłowanie do czytelnictwa i
wiedzy. Sekcja sceniczna budzi
zataiłowanie do piękna, czystości
mowy ojczystej i budzi ducha
patrjotycznego. W sekcji sza-
chistów znajdują mieszkańcy go-
dziwą umysłową rozrywkę, Duszą
i inicjatorem wszystkich poczy-
nań jest prezes p. Olechnowicz
Konst. niestrudzony, gdy chodzi
o pracę w Kole Macierzy.
— Koło Wileńskie Poiskie-

go Towarzystwa Filologiczne-
go podaje do wiadomości, że w
sobotę dn. 6 grudnia rb. o g. 5ej
wiecz. w lokalu gimnazjum SS.
Nazaretanek (ul. Sierakowskiego)
odbędzie się odczyt prof. USB.
p. dr. Rajmunda Gostkowskiego
pt. „Zabytki greckie w świetle
najnowszych badań*. Wstęp dla
członków Koła i wprowadzonych
przez nich gości bezpłatny.
— W Polskiem Towarzyst-

wie Przyrodnikow im. Koper-
nika odbędzie się dziś o g. 7
m. 30, w Zakładzie Geologji USB.
(Zakretowa 23) odczyt prof. dra
B. Rydzewskiego pt. „Polski brzeg
morski*, ilustrowany  licznemi
przezroczami. Wstęp wolny. Goście
mile widziani.

Z życia cechów.
— Walne Zebranie delega-

tów Związku Cechów w Wilnie.
Dnia 1 grudnia 1930 roku w lo-
kalu własnym przy ul. Bakszta 1,
w obecności p. Dyr. lzby Rze-
mieślniczej Jana Łazarewicza i 32
delegatów wszystkich cechów od-
było się Walne zebranie delega-
tów Zw. Cechów w Wilnie. Na
wstępie p. Bienkunski zreferował
sprawę Kasy Chorych. Postano-
wiono wobec tego, że Kasa Cho-
rych pobiera nadwyżki od upo-
sażeń większe. aniżeli są w isto-
cie, sporządzać każdorazowo listę
płac, z którą skarbnik będzie
opłacał uposażenia.

Celem porozumienia się w tej
sprawie Walne Zebranie wydele-
gowało p. p. Jana Łazarewicza,
Gorzuchowskidgo i Slusarskiego.

Z kolei p. Gorzuchowski zako-
munikował zebranym, iż przedsię-
biorstwa, które wykażą obrót
mniejszy aniżeli 30000 złotych
polskich rocznie, mogą wybierać
świadectwa przemysłowe na przy-
szły rok trzeciej kategorji zamiast
drugiej kategorji.

Przedstawiciel eechu fotogra-
fów p. Innatowicz poruszył spra-
wę nieprzyznawania ulg fotogra-
fom przy wykupnie świadectw
przemysłowych. P. Dyr. Łazare-
wicz wyjaśnił, iż sprawą tą zaj-
mują się obecnie wszystkie Izby
Rzemieślnicze, Centrala Związku
Cechów i Centrala Cechów Foto-
grafów w Warszawie.

Następnie odczytano pismo z
Warszawy, iż: Centralne towarzy-
stwo rzemieślnicze i Związek Rze-
mieślników chrześcijan połączyły
się w jedną organizację.

Postanowiono wysłać gratula-
cyjne pismo i w dalszej pracy
nawiązać kontakt z tą organi-
zacją.
W związku z wyjazdem p. Wo-

jewody Władysława Raczkiewicza
do Warszawy—postanowiono, by
cechy wydelegowały swych przed-
stawicieli ze sztandarami o godz.
22 na dworzec wileński.

Po omówieniu całego szeregu
spraw natury gospodarczej prze-
wodniczący zamknął zebranie o
północy. s
— Zwiększenie się podań o

egzamina na mistrzóww Izbie
Rzem. w Wilnie. W związku ze
zbliżającym się terminem 15 grud-
nia 1930 roku, w którym to dniu
kończy się okres ulgowy. dla rze-
mięślników nieposiadających dy-
plomów mistrzowskich, a wsku-
tek czego tracą oni prawo do
kształcenia uczniów w rzemiośle,
w lzbie Rzemieśliczej daje się
zauważyć zwiększenie nowych po
dań o egzaminowanie rzemieślni-
ków we wszystkich warsztatach,
zarówno w mieście Wilnie, jak i
na prowincji. (s)

Kronika policyjna.
—- Bójka komunistówz bun-

dowcami. Wczoraj wieczorem
grupa komunistów usiłowała we-
drzeć się do lokalu Bundu, Tro-
cka 7 i urządzić wiec. Obecni w
lokalu bundowcy zamknęli drzwi
uniemożliwiając wdarcie się ko-
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munistom. Wówczas ci poczęli
łamać drzwi i siłą wdzierać się
do lokalu. Bojówki komunistyczne
poczęły bić bundowców, lecz ci
zdołali wyprzeć napastników z
lokalu na dziedziniec, gdzie wy-
wiązała się krwawa bójka. Po kil-
kuminutowej bijatyce bundowcy
zmusili komunistów do ucieczki.
W czasie walki kilka osób zosta-
ło silnie poturbowanych. d

— Przemyt rodzynek wpo-
ciągu. W pociągu nr. 712 zdąża-
jącym z Turmont do Warszawy,
znaleziono kosz, zawierający oko-
ło 100 klg. przemyconych z Ło-
twy rodzynek. Właściciel przemy-
tu zdołal z pociągu zbiec. Prze-
myt przesłano do Ulrzędu Celne-
go. d

— Kradzież w hotelu „Ermitaż'*.
Wczoraj wieczorem do jednego z pokoi
hotelu „Ermitaż** zakradli się złodzieje,
którzy zabrali z walizy bižuterje włas-
ności Bronisława Truchtera (Słowac-
kiego 17). (d)

Zasłabł 'na ławce w Opiece
Społecznej. Żeniło Michał zam. we wsi
Dubranowka gr. Turgielskiej pow. Wi-
leńsko-Trockiego w dniu wczorajszym
przyjechał do Wilna i zgłosił się do wy-
działu Opieki Społecznej Magistratu m.
Wilna, celem dostania pracy.

Śledząc w poczekalni nagle zasłabł,
Wezwane Pogotowie Ratunkowe,

przeniosło Żeniło do szpitała Žydow-

skiego. (s)

— Pożar w sklepie bławatnym.
Wczoraj wieczorem w sklepie bławat-
nym p. Hersesa (Rudnicka róg Wszyst-
kich Świętych) wybuchł groźny pożar.
Ogień objął skład z towarem, poczem
przerzucił się na sąsiedni budynek. Za-
alarmowani właściciele wraz ze strażą
ogniową przystąpili energicznie do akcji

celem zlokalizowanie pożaru. Po prze-
szło godzinnej walce z żywiołem, pożar
zdołano zlokalizować. Pastwą płomieni
padł towar wartości 25 tys. zł Przy ga-
szeniu ognia jeden z właścicieli sklepu
Herses Hans odniósł ciężkie poparzenia
twarzy i rąk.

— Pożar powstał wedlug pierwia-
stkowego dochodzenia z sąsiedniego

sklepu Kaca, gdzie wskutek nadmier-
nego napelenia w piecu zapałiła się cien-
ka ściana. (d)

Zabawy.
— Bal Patronatu, Dowiadujemy

się, że ill Doroczny bal Patronatu Wię-
ziennego odbędzie się dn 10 stycznia
1931 roku w Salonach Georges'a.)

| Teatr, muzyka i sztuka.
|  — Teatr Miejski na Pohulance.

„Noc listopadowa'* Wyspień-

skiego, ukaże się dziś po cenach zwy-
kłych, przy ważności biletów zniżko-
wych i kredytowenych.

— Teatr miejski w „Lutni*.
Komedja włoska Roberta Bracco
„Cierpki owoc* ukaże się dziś. Ceny
miejsc zwykłe przy ważności biletów
zniżkowych i kredytowanych.

—Przedstawienia popołudniowe.
W niedzielę 7 i poniedziałek 8 b. m.

W Teatrze na Pohulance wniedzielę
Surguczewa „Skrzypce jesienne”.
f<. W poniedziałek o godz. 3 min. 30

J. R. Hertza „Młody las*. W „Lutni*
w niedzielę Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj
mnie Madame“. 4

W poniedziałek komedja francuska
Birabeau „Mała grzesznica*.

— Koncert Orłowa organizuje Wi-
leńskie Towarzysiwo  Filnarmoniczne

dnia 9 b. m. w Teatrze na Pohulance.

— Poranek - kencert Z. Protase-
wicza odbędzie zaś w niedzielę dnia

7 b. m. o godz. 12 min. 30.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Czwartek, dn. 4 grudnia 1930 r.

11,58. Czas.
12,35. Poranek szkolny z Filharmonji

Wersz
14,30. Kącik dla Pan.
15,50. „Wrażenia z pobytu w Anglji*.

16,30. Koncert symfoniczny (płyty).
17,15. „Jak zważono glob ziemski*—

odczyt z Krakowa, wygł. prof. L. Wy-
grzywalski.

17.45. Koncert popularny. Wyko-

nawcy — Witold Jodko (cytra) i orkie-

stra.
16,45. Kom. Akad. Koła Misyjnego.

19,00. „Skrzynka pocztowa”.

20,00. „Feljeton humorystyczny”.

20,15. Transm. koncertu z Filharm.

Warszawskiej.
21,30. „O tę świętą ziemeczkę”.

22,15. Koncert z Warsz,

Z za kotar studjo.
Trzy lata kulturalnej walki „o tę

świętą ziemeczkę!'.
Radjostacja katowicka obchodzi

dziś trzecią rocznicę swego otwarcia.
Ma za sobą tysiąc dni niezmordowanej
działalności o don'osłem znaczeniu na-
rodowem, kulturalnem i propagando-
wem. Rozgłośnia katowicka może służyć
za przykład, co zneczy zgodna, skoordy-
rowana współpraca wszystkich praco-
wników pod kierunkiem pełnego twór:
czej inicjatywy i godnej szacunku
energji dyrektora Stefana Tymieniec-
kiego. Radjostacja katowicka ma nie-
zwykłe znaczenie dzięki szerokiemu za-
sięgowi słuchacżv, do których obok
szerokich rzesz górników i robotników
górnośląskich, należą wychodźcy polscy
w Niemczech, Francji i inaych krajach
europejskich. Oprócz tej opieki moral-
nej nad polskim żywiołem robotniczym.
Radjostacja, dzięki swej nowoczesnej,
doskonałej aparaturze, walczy skutecz-
nie z wrogą nam propagandą na tere-
nie zagranicy, organizując specjalne
audycje w językach obcych. Audycyj
tych słucha przeszło 10 tysięcy stałych
słuchaczów | korespondentów zagra-
nicznych

Trzecią rocznicę swej działalności
upamiętni Radjostacja katowicka przez
nadanie na wszystkie polskie rozgłosnie
pięknego, patrjotycznego słuchowiska
p. t. „O tę świętę ziemeczkę*. Słucho-
wisko to wyszło specjalnie dla radja,
z pod pióra znanego pisarza i działacza
sląskiego p. Gustawa Morcinka, autora
powieści „Byli dwaj bracia" i tomu no-
wel „Serce za tamą*, kióry bawi wła-
śnie w Wilnie i wystąpił wczoraj na
„Śląskiej* Srodzie Literackiej.

Płyty z Beethovenem.
Dziś o godz. 16.30 nadaje Radjo-

stacja Wileńska koncert symfoniczny
z płyt, poświęczony twórczości mu-
zycznej Beethoven'a. Program wypełnią
numery skrzypcowe w wykonaniu p. F.
Kreisiera, oraz orkiestra. Koncert po-
przedzi słowo wstępne p. Witolda Hu-
lewicza, znawcy życia i muzyki wiel-
kiego t: órcy.

Koncert popuiarny.
Dziś o godz. 17,45 zostanie wyko-

nany przed mikrofonem Rozgłośni Wi-
leńskiej koncert popularny. Grać będzie
ulubieniec radjowej publiczności p. Wi-
told Jodko na cytrze, oraz orkiestra
pod dyrekcją M. Szabsaja.

Jak zważono glob ziemski?.
Na ten temat możca napisać hu-

moreskę, albo jarzący się chesterto-
nowskiemi paradoksami feljeton. Tym
razem prof. Ludwik Wygrzywalski z
Krakowa, znakomity popularyzator wie-
dzy, będzie miał pod tym tytułem inte-
resujący i dostępny odczyt redjowy
(o godz. 17,15).

Korepetytor objektem humoru.
Od tragizmu do śmieszności tylko

jeden krok. Wyzyskuje to autorka ro-
syjska Teffi w noweli pt. „korepetytor“,
którą artysta teatrów miejskich p. Ma-
linowski transponuje dziś przed mikro-
fonem o godz. 20-tej na język jędruego
humoru.
Koncert kompozytorski Henryka

Opleńskiago.
Filharmonja Warszawska celem

uczczenia zasług w twórczości muzycz-
nej, oraz krzewieniu i propagandzie
muzyki polskiej zagranicą znakomitego
kompozytora Henryka  Opieńskiego,
zorganizowała specjalny koncert, tran-
smitowany przez Radjo dziś o g. 20,15.
Na program koncertu składają się:
poemat symfoniczny „Zygmunt- August
i Barbara“, duet z opery „Jakób Lu-
tnista*, w wykonaniu pary znakomitych
artystów Stanisławy Argesińskiej i
Maurycego Janowskiego, oraz  fra-
gmenty z opery „Marja* osnutej na tle
poematu Nalczewskiego

PALANGATEGRITTTITANOAT NENES

Miasto bezrobotnych.

Między brzegiem jeziora Mi-
chigan a jedną z najbogatszych
dzielnic Chicago powstaje nowe
i oryginalne miasto. Budują je
wyłącznie wolontarjusze z szere-
gów tysięcy bezrobotnych wiel-
kiej metropolji. Budują je z od-
padków i gruzów. Nowe osiedle
przezwano ironicznie Hooverwille.
Pomiędzy dziwacznemi, z poła-
manej cegły, zgniłych belek i
arkuszy falistej stali, wznies one
mi szopami, chalupami i zagro-
gami biegną ulice, noszące pom-
patyczne nazwy: „Ullica dobroby-
tu“, „Ulica wygody*, „leja cięż-
kich czasów*. Na rogu ulicy „Do-
brobytu* i „Wygody* wznosi się
„rezydencja* burmistrza Hoover-
wille, zredukowanego górnika
Mike Donavan, jednogłośnie wy-
branego przez mieszkańców.
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Paniginik wygnaita palskigo 1 I. (BI
Przełożyła z fruncuskiego Wanda

Gdy się zagłębiam jak mogę najdalej w prze-

szłość i analizuję wspomnienia,

r. 1806, są już one przejrzyste i

dzone. W tym czasie, we wszystkich prowincjach

4)

Jagienka Sliwina.

niepowszedni.
to począwszy od
wyraźnie potwier-

byłem tylko dzieckiem, ale widziałem, czułem inie
zapomnę nigdy tej oszałamiającej,
całego narodu, kiedy rozbrzmiewał okrzyk: „Napo-
leon zwyciężył pod Jeną! Francuzi weszli do Pozna-
nial Francuzi są w Warszawie!”

W pewien zimowy wieczór
to było wczoraj) panował w pałacu naszym ruch

Wszystka szlachta z sąsiedztwa na-
płynęła. Przybywali konno, z głowami podniesione-
mi wysoko, z pałaszami u boku.
się licznie, mój ojciec osobiście wprowadził kogoś

świętej radości

(pamiętam jakby

Gdy już zebrali

czyzny śpiewali pieśń wojenną,
niedawno maszerowali w ltalji, przeciw Austrjakom nych.

i Rosjanom: „Jeszcze Polska nie zginęła póki my Tymczasem,

żyjemy!*

Tłum towarzyszący im powtarzał tę pieśń
z zapałem. Na widok tych bohaterów,

entuzjazm
dosięgnął szczytu. Witała ich oklaskami bez końca,
cych honor i nadzieję kraju,

łamała ich szeregi,

z którą na ustach

podawała jeść, wiodła spór
o pomieszczenie ich: u siebie i traktowała jak braci.

i ucałował gorąco, przy ogólnym poklasku obec-

ani surowa zima północy, ani.
mnóstwo Rosjan śpieszących w końcu na pomoc
Prusom,

stanowią- Niemen.
ludności Nie!

wych nadziei
kanonada

nie znam wyrazu
i zachwytu litwinów,

z pod Eylau,
i która zmiażdżyła Rosjanjwe Friedlandzie zbliżała się
zwycięsko do nasl

nie wstrzymały wielkiego wodza i armja
francuska szła od Wisły na Preglę, a od Pregli na

Nakoniec mściciel był u naszych wrót.
na oddanie gorączko-

gdy straszna
od której padł Gdańsk

rozczionkowanej

To był dreszcz
Wszystkie oczy

Polski panował ruch niezwykły.

poprzedzający zbudzenie się narodul

, wszystkie serca zwracały się na

Zachód, skąd miał nadejść oswobodziciel. Mnóstwo

oznak zapowiadało go.

nie był napraw
Któżby powiedział, że on

dę w drodźe ku nam.. Odgłos jego

kroków rozbrzmiewał w całym świecie: (llm, Auster-

litz, Jena, czyż nie były gigantycznemi etapami?

Z dnia na dzień nasi ciemiężyciele czuli się coraz

mniej pewni swej zdobyczy,

chwiać. Dla uciśnionych
trony ich poczęły się

rozbłysła jutrznia nadzieil

Jakiż zapał ogarniał nas! Radością wzb'erala pierś!

Nawet wobec agentów policji rosyjskiej, rażonej

odrętwieniem, nikt nie krępował się z wyrażaniem

swych myśli, dążeń i pragnienia wyzwolin. Och! ja

obcego, ubranego w strój polskiego żyda. W rze-
czywistości był to obywatel warszawski, patrjota
wypróbowany, który w przebraniu i zaopatrzony
w papiery wykazujące, że jest pośrednikiem w han-
dlu zbożem dla zaopatrywania armji — wprowadził
w błąd policję rosyjską i przyjechał aż do Wilna
obwieścić Litwie dobrą nowinę, że zbiiża się wy-
zwolenie! Człowiek ten opowiadał z ogniem o tem,
co oglądał na własne oczy. Trzy dni przedtem wi-
dział w Warszawie Francuzów, Murat'a, Napoleonal
Widział wśród grenadjerów  gwardji cesarskiej,
szczątki legjonów polskich, pod komendą sławnego
Dąbrowskiego! Ci starzy, polscy žoluierze, posi-

wiali — więcej przez poniewierkę wygnańców niż
trudy wojenne—powracając zwycięsko do swej oj-

Oto co widział na wiasne oczy ten człowiek,
przybyły z Warszawy i co opowiadał, obrazujac
z prostotą i uniesieniem. Słuchano go wśród ciszy,
którą przerywały wstrząsy radości, przenikające
obecnych. Łzy płynęły ze wszystkich oczu. Były
tam w pierwszym rzędzie panie, młode dziewczęta—
litwinki, uniesione czemś w rodzaju obłędu patrjo-
tycznego, z t'tudem hamujące spotęgowane uczucia.
Ja byłem także z ciotką Bertą. Trzymała mnie na
rękach, abym mógł lepiej dojrzeć warszawianina,
wysłannika nadziei. Cieszyłem się razem ze wszyst-
kimi, nie bardzo rozumiejąc dlaczego. Klaskałem
w ręce, chciałem uczcić osobno tego człowieka,
wychylałem się z całych sił, aby mu zawisnąć na
szyi. Zauważył mnie wreszcie, wzią!t z rąk ciotki

 

Jeszcze dziś mam przed oczami widok na-
szych chłopów, nasłuchujących po robocie, wzdłuż
brzegów Wilji, z uchem przy ziemi. Siyszę jeszcze
ich okrzyki, jeżeli złowili jakiś łoskot głuchy: „Sła-
chajciel słuchajciel to armaty francuskie!” «

Wówczas całowali się, biegali w różne strony
jak przestraszeni, tańczyli narodowe tańce i bez
obawy przed żołnierzami armji moskiewskiej, cią-
gnących bez końca po drogach sąsiednich, rozpo-
czynali śpiewy wolności, pełne wyzwania i groźby
przeciw gnębicielom, śpiewy w których mieszały się
imiona Francji, Polski, Dąbrowskiego i Napoleona!

I dokąd zmierzały te płomienne nadzieje?..:

(D. e. n.).



Listy do Redakcji.
Szanowny

Panie Redaktorze

uprzejmie proszę o umieszczenie
w poczytnem piśmie W. Pana me-
go otwartego listu „Jak Spół-
dzielnia traktuje swych pasaže-
rów*,.., a to celem zaznajomienia
szerszych mas społeczeństwa i
jednocześnie zainteresowania mia-
rodajnych czynników.
W dniu 2 grudnia o godzinie

9-ej wieczorem, powracałem z
miasta z siostrą i dwojgiem drob-
nych dzieci na Zwierzyniec auto-
busem  „Spółdzielni* Nr. 14013.
W pewnej chwili, a miało to miej-
sce przy zbiegu ul. Sierakowskie-
go i ul. Mickiewicza — autobus
stanął wskutek defektu w moto-
rze, — a konduktor, obsługujący
autobus oświadczył nam jadącym
pasażerom, że należy wysiąść, a
zabierze nas zdążający w tym
kierunku inny autobus „Spółdzie|-
ni", który faktycznie w czasie wy-
siadania został zatrzymany przez
naszego konduktora.
W chwili wsiadania do zatrzy-

manego autobusu „Spółdzielni*
Nr. 38153—konduktor tegoż auto-
busu w brutalny sposób zaczął
spychać moją siostrę wraz z
dziećmi, — oświadczając w ordy-
narnym żargonie, niemającym nic
wspólnego z mową polską, że nie
zabierze pasażerów i wogóle nic
go to nie obchodzi—niech tamci
jadą...

TT EAewdTA
 

takowy znalazłem dopiero za
mostem Zwierzyniecki.

Wracając do domu pociesza-
liśmy się, że stało to się w cen-
trum miasta, — a nie na peryfe-
rjach podmiejskich, gdzie może
stalibyśmy się łupem innych
opryszków.

Pomijam fakt brutalnego i ma-
ło kulturalnego zachowania się
funkcjonarjusza „Spółdzielni" wo-
bec kobiety 7 dziećmi, pozostają-
cemi bezradnie na jezdni w chłod-
ny jesienny wieczór, ale podobne
skandale mogłyby mieć miejsce
gdzieś na wschodzie, lecz nie u
nas, gdzie takie warunki loko-
mocji miejskiej, tolerowane być
nie powinny!

Łączę wyrazy etc. stały
mieszkaniec Warszawy.

Wilno 3.XII.1930.
 

Sport.
Kronika sportowa.

Mistrzostwo piłkarskie Ligi, a
tem samem i mistrzostwo Polski
na rok 1930 zdobyła Cracovia
przed. Wisłą i Legją. Królem strzel-
ców został Nawrot.

Wczoraj zostaliśmy błędnie
poinformowani o zebraniu S. N.
A. Z. $. Zebranie walne S. N.
A. Z. S$. odbędzie się we środę
10 b. m.

Do Katowic jak już pisaliśmy
jedzie Wiro-Kiro, Godlewski J. i

prof. Weyssenhoff i Andrejew z
Wilna.
W piątek 5 b. m. w sali Ośro-

dka W. F. odbędzie się walne
zebranie Wil. Okr. Zw. Lekkoatle-
tycznego. Początek zebrania o
godz. 18. Ja. Nie.

Dierajny dokuneni.
Wobec obchodzonego 25-lecia

walki o szkołę polską w Warsza-
wie wyszła już duża książka:
Walka o szkołę polską
wyd. przez Zw. Naucz. Szkół Sred.
Wśród 23 artykułów obejmują-
cych wszystkie trzy zabory, nie-
ma ani słowa o walce z tej dzie-
dziny na Litwie i Białej Rusi. Po-
minięto zupełnie i zignorowano
nasze tu wysiłki i pracę. W Wil-
nie powstała myśl wydania na-
szych dokumentów wtej sprawie.
Wszyscy więc którzy są w po-
siadaniu jakichś danych: (prog-
ramy, notatki, wycinki, protoku-
ly, i t p.) lub mają w pamięci
zdarzenia odnośne, proszeni są 0
dostarczenie takowych, bądź do
pism w formie wspomnień, bądź
pod adresem p. L. zyckiej (Wi-
leńska 29) gdzie się mieści chwi-
lowo, porządkowane przez nią
archiwum tajnej oświaty pol-
skiej, bądź też Pańska 25 m. 3,
p. Hel. Romer.

Wszystkie odnośne dokumen-
ty o szkołach, zespołach, kur-

 

 

Z Litwy.
Wzrost ilości studentów
polaków na Uniwersytecie

Kowieńskim.
W sobotę 29 i w niedzielę 30

listopada, w Kownie odbyły się
wybory do przedstawicielstwa stu-
denckiego. Przy wyborach zwy-
ciężyli chrześcijańscy demokraci—
atejtinincy, którzy uzyskali 12
mandatów, gdy narodowcy—tau-
tinincy, zaleawie 3 mandaty.

Polacy w r.b. uzyskali 2 man-
daty (do przedstawicielstwa we-
szli pp. Flfons Bojko i Stanisław
Bukowski). Jak wiadomo, w roku
ub. Polacy od wyborów się po-
wstrzymali. Ilość otrzymanych
przez Polaków głosów, w  poró-
wnaniu do lat ubiegłych, wzrosła.
W r. b. Polacy otrzymali 148 gło-
sów, w r. 1928—136 gł, w roku
1927—113.

Znów zmiana na stanowi-
sku redaktora „Rytasa”.
Naczelny redaktor „Rytasa”,

p. Bistras, ustępuje. Stanowisko
jego z dniem wczorajszym objął
p. Radzewiczus. P. Radzewiczus
kierował tem pismem do wiosny
roku ubiegłego.

2 POGRANICZA.
Podpalenie sowieckiej wsi

granicznej.

 

iż wsach,  czytelniach, kolportażu
książek, odczytach, zostanie zu-
žyte w odpowiedniem wydaw-
nictwie lub zalączone do juž
istniejącego archiwum, które zo-
stanie przekazane Tow. Przyj.
Nauk w Wilnie.

Z pogranicza donoszą,
nocy z 1 na 2 b. m. wskutek pod-
palenia spłonęła sowiecka gra-
niczna wieś Kozarowo położona
w pobliżu odcinka granicznego
Radoszkowicze.

Pastwą płomieni padło 20 do-
mów mieszkalnych rodzin star-

Cz. by wejść w skład drużyny
trenującej do mistrzostw świata,
które odbędą się w Rzymie. Ra-
zem z zawodnikami w Katowi-
cach będą również hokeiści, któ-
rzy przebywać będą na instruktor-
skim kursie. Na kurs taki został
wyznaczony przez P. Z. H. pan

Żadna moja stanowcza replika
nie odniosła skutku, gdyż auto-
bus ruszył przy obelżywych wy-
razach rzucanych nam stojącym
na jezdni pasażerom, przez od-
jeżdżającego konduktora.

Staraiem się interwenjowač,
szukając posterunku policji, lecz

Iį Od dnia 2 do 7 grudnia 1930 roku i i j* Wzruszająca, owiana niezwyklem bohaterstwem
włącznie będą wyświetlane filmy: „i pokładzie łodzi podwodnej opowieść filmowa z czasów wojny. Aktów 8. Stały
W rolach głównych: Carl de Vogt, Rngelo Ferrari i Fritz Kampers. Nad program: „Małpie Awantury" komedja w

i 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „BIAŁY ORZEŁ".

DZIŚ! MONUMENTALNY DŹWIĘKO- NA SYBIR PŁOWIENNE SERCA Wielki dramat miłości | poświęcenia

MIEJSKI  KIALKATOGRA
Sala Miejska, ui. Ostrobram-

ska 5

 meryci wojskowi

DŹWIĘKOWY WIEC POLSKI! POLSKI SPIEW! W/q scenar. W. Sieroszewskiego. Reż.
KIRO- «H L I 0 S$» H. Szaro. W rol. główn. JADWIGA SMOSARSKA, Adam BRODZISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo i inni. towy Lwów, Wałowa 11-a,
TEATR J. Smosarska śpiewa pieśń „Płomienne Serca". CHORY wykonają: „Warszawiankę”, „O gwiazdeczko”, „Kolędę”, 416—3

„Skruszcie kajdany", „Pieśni Syberyjskie". Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w.

DZIŚ! Promienny, pełen uroków wiosny i m'łości dra* i W rol. al: Marilyn Miller,
mat śpiewno-dźwiękowy w naturalnych kolorach Tancerka Cilly Aleksander Gray, Joe E..

Brown. Udział bierze wszechświatowy balet „Florenz Ziegfeld Revue". Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny.

 

żywcze

«HOLLY W00D»
HOLLYKINO-TEATR |

  
 

 

  

MICKIEWICZA 22 Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon 80 gr., Parier 1 zł. — Początek seansów o godzinie 4, 6, 8.i 10 m. 30 w. nia do Administracji pod

„Energiczny“. 4428

KIN O- 66 ||Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Wiel- Wzruszający dramat ilustrujący niezwykłe dzieje zwykłe-
TEATR „L U X | ki Sansas ua film polski «Mascotte» go człowieka. W rol. gł. (Polska Greta Garbo) INA AD- SZOMERWNNW

ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62|]RIAN, Andrzej Karewicz, J. Kobusz i inni. Szalone napięcie. Słynny zespół girls Tacjany Wysockiej. Nad program: W szkole.
„Awantura w Dancingu" arcywesoła komedja w 2 akt. Początek o g.4, w dnie świąteczne o g.1. Ceny od 40 groszy. Nauczyciel | wytluma-

775757"Czy| rožnicę pomiędzy
celownikiem a bierni:

POLSKIE WANDA” Dziśl Rewelacyjne arcydzieło o wszechświatowym rozgłosiel Niekoronowana Królowa ekranu, wielka tragiczka i pło- kiem. W końcu pyta:
KINO 15 mienna DOLORES Dzika Miłość Potężny dramat rozpętanych namiętności w 10 akt. Nad program: Najpopularniej- „Czy to się zgadza” je-

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. DEL RIO p. t.: szy komik konkurent Buster Keatona p.t: W spadku po dziadku kom. w 4 akt. Śli powiem: kocham to-
bie?"

* „Nie — odpowiada za-

, Dziś Przebój sezonu! Po raz l-szy w Wilniel W rolach głównych: Pytany—przecież pan mi
Kino «MIMOZA»|| premjerai Na Froncie nic nowego Lois Morau i George O'Brien. Rzecz dzieje się w 1918 o dopiero dał w skórę".

UlicafWielkajfjNe 25. 1 roku przed zakończeniem wojny światowej. REKDOSAROONEDOWRACSA

   

 
 

Płanina i Fortepiany o światowej
sławie Pleyel, Bechstejn etc., takoz
Arnold Fibiger, Kerntopf i Syn,
uznane rzeczywiście za najlep-
sze w krajuA najwybitniej-į

szych fachowców na Pow. Wystawie, w r. 1929

Najtaniej kupuje się dobre towary u
GŁOWIŃSKIEGO.— Polecamy

wełny, jedwabie, tweedy, welwety, flanele (nipo- i
ny) deseniowe oraz pończochy, pończoszki dzie- |

Lcinnei skarpetki. —Uwaga—Wi eńska 27. —1 o

 

BIAŁY TYDZIEŃ
Wielka wyprzedaż towarów Pokój 

Ceny fabryczne. _— _ Sprzedaż i wynajęcie.

 

CZEKOLADKI «DZIECINNE»,
FABRYKI

A PIASECKI
w KRAKOWIE.

Kosztują tylko 10 groszy

i są bardzo pożywne i smaczne

Żądajcie wszędzie.—00

ogrodem do

  
ką
piętrze w centrum
lica nie handlowe)
raz poszukiwane.
obojętna

 

4 Zgub. weksel
0

NAUKA i na zł. 40, podpisany przez 

Bolesława Jasiniewicza,
płatny dn. 2XII r. b.— ur.

 

Do sprzedania pozostałe 2 licytacji:

 

Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, futra się. 4429 końska 17 Bank Kredy-
damskie i ad GARROS WROGŚ r materjały ) Chcesz KO 7007—————————20 towy, dia W. S. 2 WILNO, NIEMIECKA 23
Rengarnosio ba palia |garnitury, swetry, jedwa- Dbajcie o swojezdrowie! kk Z + > | PRACA |. BERRRETINSISKIASTA Z okazji 40 lat istnienia firmy

e, chustki, awic i k , róż lusisz ukończ: urs iopóny samochożowe, motocykle, amochody „Plate „dzwajcarskie Gorzkie Zioła” | raeno we ReresponL podieste TYLKO DZIŚ I JUTRO
1 „Ford* centryfugi, kasy ogniotrwałe, fortepiany, (z marką „Kogut“) są stoso-|| dencyjne im. prof.Sekuło- : T. „Czy kochasz mnie na-
żytandole elektryczne, meble salonowe i Babie? wane przy chorobach żołądka,B wicza, Warszawa, Żóra- Urz posady pasje” srowdź, czy tylko dla. JUBILEUSZOWAtowe, 2 kredensy, 500 tomów książek beletry- kiszek, obstrukcji i kamieniĄ wia 42. Kursy wyuczają ra (ki) mločeji in- mego posagu?“ WYPRZED Ą Z KOŁDERteligentnej osobie. Ofer-żółciowych. listownie: buchalterji, ra-

 

 

  

  

    

 

uboczny zarobek znajdą
bez narażenia godności
stanu,*pp. urzędnicy, e-

Fachowość zbyteczna.Go-
spodarczy Zakład Kredy-

 

rzedstawiciel cdwie-
dzający sklepy spo-

znajdzie dodat
kowe zajęcie przy sprze-
daży pokupnego artyku-
łu przy dużej prowizji,
tylko poważne zgłosze=

 

| Mieszkania i
i pokoje

umeblowany, jasny,
b iałych i resztek fi w Wilnie w 1930 r. (Grands Prix i Wielkie| ży, ciepły ze wszelkiemi

Medale Złote). wygodami z opałem i
K DĄBROWSKA, 7i4—90| światłem do wynajęcia

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. Przejazd domNe7, (przedit. Jankielewicz I 5-ie
Wilno, Rudnicka 13

Ceny znacznie zniżone prosimy
się przekonać. k

kościołem św. Piotra i
Pawła) domy urzędnicze.

Osobny dom
3 pokoje z kuchnią, z

wynającia
dla inteligentnej rodziny
Brzeg Antokolski 15.

4421—2
 

MIESZKANIE 3 względ-"
nie 4 pokojowe z łazien-

i kuchnią na I lub II

Może być od-
stępne. Oferty: Domini-

„Najdroższa, mogłabyś

  

kilka składówszyzny sowieckiej,
ży-z żywnością i z inwentaczem

wym.
W jednym z domów spłonęła

żywcem rodzina komisarza—żyda.
Dom ten został oblany naftą i ze
wszystkich stron zaryglowany tak,
iż nikt z obecnych nie mógł się
wydostać. (d)

Konferencja graniczna po!-
sko-sowiecka.

Onegdaj na odcinku granicz-
nym Raków Rubieżewicze odbyła
się konferęncja przedstawicieli
K. O.P. i sowieckiej straży gra-
nicznej. Na konferencji omawia-
na była sprawa ostatnich zajść
granicznych wywołanych przez
strażników sowieckich. Przedsta-
wiciele straży granicznej sowiec-
kiej obiecali winnych żołnierzy
ukarać, zaś poszkodowanym rol-
nikom polskim i żołnierzom K.O.P.
udzielić odszkodowania. (d)

K. 0. P. przygotowuje ma-
terjał do konferencji pol-

sko-litewskiej.
W związku z propozycją litew-

ską odbycia rokowań polsko-litew-
skich w Berlinie, władze K. O. P.
otrzymały z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych polecenie zebrania
odpowiednich materjałów i pro-
tokułów związanych z zajściami
i zatargami granicznemi. (d)
 

Z ostatniej chwili.
"- "Bethlen zaprzecza.

RZYM. (Pat.). „Corriere della
Sera” zamieszcza wywiad z pre-
mjerem hr. Bethlenem, który
oświadczył, iż wiadomości o blo-
kach 1 sojuszach z udziałem Wę-
gier stanowią czcze wyrazy.

Znowu porwanie misjo-
narza.

HANKOU. (Pat.). O. Francisz-
kanin de Gaspari, Wloch, porwa-
ny został przez komunistów w
Sin-Hou, w północnej części pro-
wincji Hu-Han.

Morderstwo polityczne.
SOFJA. (Pat). W dniu 2 b. m.

w podwórzu swego domu, zabity
został niejaki Nachum Tomalew-
ski, znany zwolennik Protogoro-
wa. Wszystko każe przypuszczać,
że morderstwo to stanowi jeden
z epizodów wewnętrznych walk
macedońskich. Mordercy zostali
aresztowani.
 ERRKSZZERRASC"RROGGARALLDNZ6 CCA,WEAKARUBOARZEZĄ

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 1E—5.

rep znac

GIEŁDA
WARSZAWA 3.XII (Pat.)

Waluty i dewizy:

Holandja 358,95—359,85—358,05.
Londyn 43,31'1,—43,42—43,21.
Nowy York 8,913—8,933 —8,893.
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902.
Paryż 35,05'/,—35,14—34,97',.
Praga 26,45—26,51 —26,39.
Szwajcarja 172,80—173,23—172,37.
Wiedeń 125,56—125,87-—125,25.
Włochy 46,76—46,88 —46,64.
Berlin w obrotach prywatnych 212,73.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna seryjna 102,75
5*/,konwersyjna 50,50, 5%, kolejowa 47,25,
3%, budowlana 50. 8% L. Z. B. G. K. i
B. R, obligacje B. G. K. 94, Te same 774
83,25, 8%, oblig. budowlane B. G. K. 93,
4, ziemskie 43, 4!;,%, ziemskie 53, 8*/ę
warszawskie 72,40—71,80- 72, 6%, obli-
poż. konwersyjnej m. Warszawy VIII i
IX em. 51,

Akeje:
Bank Polski 159—158,50, Zachodn i70,

Sole Potasowe $2, Lilpop 24, Modrze-
jów 11, Ostrowiec s. B. 48, Starachowi-
ce 15,50.

 

it d.

 

du-
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NAJSTARSZE DOŚWIADCZENIE

 

Mazur rozbrzmiewa
idealnie

w aparacie

Nowoczesne urządzenie radjowe z Te-
lefunkenowskiemi lampami slupkowe-

mi. Cena kompletu zi. 675—

TELEFUNKEN.

12
„Compound”

odbiornik i glośnik w jednym aparacie

ma NAJNOWSZA KONSTRUKCJA.   
 

1890 r. |(oko
od ze-
Cena

WYRÓB I SPRZEDAŻ KOŁDER

"B-cia CHANUTIN

Po cenach bardzo niskich z ustępstwem 20'/,.

1930 r.
 

588z0  
 

 

stycznych, elektrolux, elektryczny motor i dyna- t danimomaszyna. „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA”| chunkowości kupieckiej, Yo * Pogacej be mieć i dwa rczy takiWileńskie Towarzystwo Handlowo-ZastawoweĄ są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-| Korespondencji handlo- ZIóżódo PCA dję posag, ja kochałbym się
(Lombard) Biskupia 12. 745—2| czającym, ułatwiającym funkcje organów tra- | Web, stenografj, nauki U RA e =» Ad niemniej".

EB wienia I działającym przeciwko otytošei.Į handiu, prawa, kallgraili asies,“ 44190 2ESSSprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i skiady pisanis na MASZYŃACH, namabiscźna. towaroznawstwa, angiel-
P skiego, francuskiego, RZądca - Rolnik do po-

——275070G:nieruiecklego,  piso'WhI, przyda RJ PERTH
' ——-— AuGramatyki . polskiej oraz POLWYNOGRNDOZO
„GRANU 5 EA ekonomii. Po e kory Še praco- r

lu <awiadoetwo. <>: Ża- nergiczny, poszu-
RUSSYANA4 | LEKARZE | | AKUSZERKI ; "M jcie prospektay,  Kwany 9dzaraż do mm. DO sprzedania

2 Z.OOOOROWE 2503 -12 jatku w pow. Wileńsko-

RODEO © Dr. JANINA AKUSZERKA Ę r ana Se przesz- NA RATY Cena obiadów po zł. 1,30.; „Dr. ————--— |, a ziemiwyrobnej. działeczki ziemi d 14. oOZZZOEWZGNANZI
KASZLU Piotrowicz-Jurczekowa _ Marja Laknerowa LEKCYJ Wymagane: dobra znajo- tniska po10gr. kw. metr a  sa-  ordyn. Szpitala Sawicz. Przyjmuje od godz. 9do W Zakresie gimnazjalnym mość mleczarstwa,» DUSZNOŚCI

   

   

  

 

   

oraz centrum z budyn-

CR DUZPARLLS4 TIRR
|KUPNO-

  

Kawiarnia I jadtodajnia „STAROPOLANKA“
przy ui. Garbarskiej Nt 1

pod kierownictwem nowego gospodarza po przeprowadzeniu całko-
witego remontu

ad soboty dnia 6 grudnia r. b.

 

4427—1 o
wydaje codziennie gorące śniadania, kolacje

oraz smaczne domowe oblady z 3-ch dań przy rozmaitym wyborze
zup i mięsa.

Abonament mies. po zł. 1,20.
NNTY IAm AI LN

Pod maską.SPRZEDAŻ | ,

 

' Choroby skórnę i wene- 7 w,, Kaszłanowa 7mm. 5 Udzielam. Znajomość ję- downictwa, szczelnict- —_ustępstwem w razie wy-
ł CHRYPKI p: ryczne kobiece. AE La Na WZP69. Eeo po wa i Rodawiibydialtczo- RRERCY, Saido io płaty gotówki odrazu, zwzzseamzwowczawanu “ (w (agar soKA CHEM. - rzecze 5, m. 2 0d4-6pp. >———=> run . dostępne. Po- dy; pożądana znajomość r : elbo wydzieržawia się od na A AA.AP.KOWALSKI” WARSZAWA ÓŻNE łocka 9, m. 4. 784—4 Jedwabnictwa i REazaraz. Oprócz tego sprze- SKRZYPCE zowie wegetarjeninem aDr I SOKOŁOWSKI RÓŻNE tacji zk 2 Poręczenie, sosnowemi lasami. Do dzia Laikas ai) antyczne, do sprzedania odr że pen je bef-

LJ > Ax referencje i świadectwa . z maj. Piarkucie przy ul. 5 — tLEKCJI JĘZ. FRANCUSKIEGO udziela rutyno- l: D. "GBTABY" zeuBy  jrlezbsdne. Szczegółowe Jem o4s elce Sutobu Jerozolimskiej | Betle- "iSclańska 3]. 438980 B. „Pan to zwie bef-
wena nauczycielka (wyższy dyplom paryski). Przy- Chor. skórne | wene- oferty z odpisami świa- co godzina, Kościeł świa, Jemskiej (Popławy) Zgło- sztykiem a dla mnie jestgotowuje do egzaminów matury, konwersacja. — ryczne. Przyjm. od9—12 domowe zdrowe1 zl.50gr im— dectw, wskazaniem osób tło lokcie czne, telefon, SZnie Się do wlaściciel- O'szylnie do sprzeda- to zakazanym owocem".
Metoda najnowsza ul. Mickiewicza 4- Il-gie piętro | 5—7.ul. Wileńska30 m.14 Tatarska 17 m. 3. gr0 poręczających i poleca- pojicja Kawitejśia Mają. Ki maj. Markucie. Tele- nia futro na bobrachsagaUSISDIIINNISprzy kursach Gimnazjalnych im. J. Kochanowskie- |"TNAPEWNO.- Zgin ł pies jących oraz podaniem tek Połuknia wiascieól. fon 1648 4382—s0 z dużym kołnierzem bo-+go. informacje od 11—12 r. i od 5 do 8-ej wie- noktór Blumowicz| Każde ogłoszenie | ą wymagenego  wynagro- ka Rożańska lub w Wil- £pziałkęZiem gpm, browym. Wielka 24 Za- W. sądzie.czór albo: ul. Kolejowa1,m.5odg. 14,30 do g. 15,30. chociażby najmniejsze | (Vilczek) — za _wynagr. dzenia I świadectw tylko nię ul Zamkowa 18 m. | Działkę ziemi w ob- | kład Krawiecki Nowick. „a do oskaržon» Choroby weneryczne, najwygodniej do uprasza się zwrócić ul. listownie: Wilno, ul Do- 29 gd godz. 4—5 w do- 0 WB ODRZOL wst 2 SPłieciać a ŚĆ
 

  

skórne i moczopiciowe DZIENNIKA Niemiecka 27 Kremer. minikańska 17, Banksi PROSZEK k m WIELKA 21 WILIEŃSKIEGO 4430 Kredytowy, Włodzimierz = aKOGUTEK“ el. 921, od 9—1 i 3—8.| Graz do wszystkich Ę Szmidt. "ipė innych pism umiesz- gub. dowód osobisty Fylerwszorzędna | W łazience,T j. y erwszorzędna kra- M; [EoA Domosircr | Dr. 6. WOLFSON E RACE. z wyd. przez Staro- P wcowa wykonuje „Co się stało dzieci?PYPEER? stwo w Dziśnie za Ne 851 wszelką garderobę dam- Dlaczego tak krzyczy-A 4 A akmoczopł. poż” zaadnc na imię Ułanowskiego ską i dziecięcą poszuku- cie?" “ 42 24 Tea GLOWY skórne owsklego w Wilnie | wiktora  zamiesz. Uni- je pracy w domach lub „Bawimy się w rozbi-ul. Wlieńska 7,
tel. 10,67 9—1 i 4—8 w.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

wersytecka 2 uniewaž- na wies Krakowska 9—9
4425

 

Garbarska 1 tel. 82.
| Żądać kosztorysów. 0

Drukarnia „DziennikaWileńskiego”, ul. Mostowa 1

nia się. 4426 Masłowska. utonąć!'*

 EEE

5 ha, 1 ha jeziora.
Ziemia ogrodowa, o-
ranżerja, 250 ram in-
spektowych, dom mie-
szkalny o 4 pokojach,
gospodarcze zabudo-

wania kompletne,
sprzedamy dogodnie
Dom H-K. „„Zachęta“

Z

cie okrętu, a Jaś nie chce|Mickiewicza 1, tel.

OCZESCZJ
[powodu
tanio do odstąpie-

nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy
ulicy Ostrobramskiej8.

go:
nikczemnie ukraść swe-
mu koledze cely zaro-
bek, kiedy spuł. Czy o-
skarżony to przyznaje?"

„Tak, wysoki sądzie;
ale przecież jeszcza ni-
kczemniej byłoby budzić
go, kiedy tak twardo
spał po pracy”.

wyjazdu

1 9705. 4235-50 1 adCae)Ina)2

 

Redaktor odpowiedzioiny: JERZY CIESZEWSKI.
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