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ZOFJA KARPOWICZÓWNA
b. słuchaczka V kursu medycyny U. S. B. po krótkich cierpieniach

spoczęła w Bogu dn. 2 grudnia 1930 r. w wieku lat 32.
Pogrzeb z domu żałoby (Święciańska 10) na cmentarz Rossa odbę-

dzie się dnia 5 grudnia r. b. o godz. 9 rano.
O czem Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zawiadamiają

RODZICE.

  

Po dokonanej przebu-
dowie sal operacyjnych KLINIKA CHIRURGICZNA

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

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

Porady ambulatoryjne w Klinice udzielane są bezpłatnie. 4420—1 o

DYMISJA GABINETU P. J. PIŁSUDSKIEGO.
WARSZAWA. (Pat). W czwartek o godzinie 17 p. minister Beck

udał się na Zamek i w imieniu p. prezesa Rady Ministrów Marszałka

Piłsudskiego przedłożył Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej dymisję

gabinetu. Pan Prezydent Rzeczypospolitej dymisję przyjął.

Nominacja nowego gabinetu.
WARSZAWA. (Pat). O godzinie 17 min. 30 Pan Prezydent Rze-

czypospolitej przyjął p. prezesa Sławka, który przedłożył mu propo-

nowany przez siebie skiad gabinetu. Pan Prezydent zatwierdził gabi-

net, proponowany przez p. premjera Sławka. )

WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał
w dniu dzisiejszym dekret następujący:

Do pana Walerego Sławka w Warszawie.

Mianuję Pana Prezesem Rady Ministrów. Równocześnie,

wniosek Pański, mianuję Panów:

Bronisława Pierackiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie

Spraw Wewnętrznych — ministrem.

Sławoja Felicjana Składkowskiego, generała brygady — mi-

nistrem spraw wewnętrznych.

Augusta Zaleskiego — ministrem spraw zagranicznych.
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego — ministrem spraw woj-

skowych. : r
Czesława Michałowskiego, prokuratora Sądu Okręgowego

w Warszawie — ministrem sprawiedliwości.

Dr. Sławomira Czerwińskiego — ministrem wyznań
nych i oświecenia publicznego.

Dr. Janta-Połczyńskiego — ministrem rolnictwą.

Aleksandra Prystora — ministrem przemysłu i handlu,
inż. Alfonsa Kliihna — ministrem komunikacji.

Mieczysława Norwid-Neugebauera, generała dywizji—minist-
rem robót publicznych.

Dr. Stefana Hubickiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie

Pracy i Opieki Społecznej — ministrem pracy i opieki społecznej.

Dr. Leona Kozłowskiego, profesora (lniwersytetu Jana Kazi-

mierza — ministrem reform rolnych.

Inż. Ignacego Bórnera — ministrem poczt i telegrafów, oraz

poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu lIgnacemu Matuszew-

skiemu, posłowi nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomocnemu II klasy.

“Warszawa, dnia 4 grudnia 1930 r.
; Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mošcicki.

i Prezes Rady Ministrów (—) Walery Sławek.

na

religij-

Komentarze z powodu nowego składu
rządu.

(Tel. od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Kiedy około godz. 7-ej wiecz. został ogłoszony
zaprojektowany przez płk. Sławka a zatwierdzony przez P. Prezyden-
ta skład nowego rządu, wywołał on luźne komentarze.

Szczególnie chodzi o ministrów Kwiatkowskiego i Staniewicza.
Głębokie poruszenie wywołał brak p. Kwiatkowskiego na liście gabi-
netu w kołach konserwatywno-gospodarczych, zbliżonych do sanacji
Również wielkie zdziwienie wywołuje objęcie także ministra przemy-
słu i handlu przez p. Prystora.

Polsko-litewskie pertraktacje.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Potwierdzają się wiadomości w nocie litewskiej,
wyrażającej zgodę na propozycje rządu polskiego co do podjęcia
bezpośrednich rokowań w dwóch sprawach, a mianowicie: 1) regu-
lowania na miejscu spraw granicznych i 2) unormowania sprawy że-
glugi na odcinkach rzek granicznych.

Zmiana na stanowisku ambasadora przy
Watykanie?

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Obiegają pogłoski, że ambasador przy Watykanie
p. Władysław Skrzyński ma być odwołany.

* Podobno pozostaje to w związku z ostatnią audjencją u Pa-
pieża, której przebieg był bardzo niepomyślny.

Płk. Schaetzel następcą p. Hołówki.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Szef gabinetu premjera płk. Schaetzel przechodzi
do min. spr. zagranicznych i obejmie po' p. Hołówce stanowisko
naczelnika wydziału wschodniego.

Nowy szef dep. budownictwa wojskowego.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. P. min. spraw wojskowych mianował inż. Torunia
szefem departamentu budownictwa w Min. Spr. Wojsk.

Powstanie chłopskie w Rosji
RYGA, (Tel. wł. Jak donosi ostrzejsze środki. Niema pra-

„Jaunakas  Zinas*, powstanie wie ani jednej wsi, w*której nie
chłopskie w Rosji sowieckiej byłoby kilku chłopów  rozstrzela-
ogarnęło jakoby okręgi pskow- nych i wielu zesłanych na Sybir.
ski, nowgorodżki iieningradzki Chłopi jednak stawiają silny
Oddziały karne starają się stłu- Opór i powstanie stale się roz-

szerza.

codziennie,  

     

o grudnia !930 r

     ter

  

Rząd francuski podał się do dymisji
PARYŻ. (Pat). W głosowaniu przeprowadzonem na dzi-

siejszem posiedzeniu Senatu, rząd Tardieu został obalony 147
głosami, przeciwko 139.

Zamach na konsulat
HAMBURG. (Pat.).  Ubiegłej

nocy wybito kamieniami oraz pe-
tardą szyby w konsulacie polskim
w Hamburgu, w gabinecie kon-
sula. Uciekających w różne stro-
ny na rowerze 6 zamachowców
zauważył policjant z odwachu,
odległego o 100 metrów od gma-
chu konsulatu. Policjant ów u-
słyszał detonację i wyszedł na
ulicę celem zbadania przyczyny

Interpelacja w Rei

polski w Hamburgu
huku. Przed domem znaleziono
gilzę od petardy oraz butelkę ze
znakiem Hackenkreuz i z napi-
sem: „Gross Deutschland erwa-
che”. Zamach miał miejsce w tej
chwili, gdy konsulstwo Himmel-
stjerna znajdowali się w gabine-
cie. Należy przypomnieć, że jest
to już drugi wypadek wybicia
szyby, w tutejszym konsulacie
polskim, w roku bieżącym.

chstagu w sprawie
mniejszości niemieckich na Gėrnym-Šiąsku

BERLIN. (Pat.). Frakcja nie-
miecko-narodowa zgłosiła w Reichs
tagu interpelację w sprawie
mniejszości niemieckiej na Gór-
nym Sląsku. Interpelacja zarzuca
rządowi Rzeszy, że nie domagał
się zwołania sesji nadzwyczajnej
Rady Ligi i żąda ograniczenia
praw mniejszości polskiej w
Niemczech do zakresu, odpowia-
dającego prawom mniejszości
niemieckiej w Polsce. Również w
sprawie ratyfikacji polsko-nie-
mieckiej umowy likwidacyjnej in-

Wydalenie sezonowyc

terpelacja domaga się, ażeby
rząd niemiecki nietylko odmówił
podpisu, ale niezwłocznie wystą-
pił z wnioskiem o unieważnienie
Uchwały Reichstagu, wyrażającej
zgodę na umowę. W końcu in-
terpelacja wzywa rząd do zorga-
nizowania Grenzschutzu. dla o-
chrony wschodnich granic nie-
mieckich oraz wdrożenia kroków
na podstawie artykułu 19 paxtu
Ligi, celem podkreślenia rosz-
czeń niemieckich w stosunku do
obszarów odstąpionych Polsce.

h robotników polsxich
z Prus

BERLIN. (Pat). Pruskie mini-
sterstwo spraw wewnętrznych wy-
dało okólnik, nakazujący pod-
władnym organom wydanie sto-
sownych zarządzeń, zmierzających
do tego, ażeby wszyscy sezonowi
rubotnicy rolni, przybyli do Nie-
miec, a podlegający obowiązko-

Nota sowiecka w s
GENEWA. (Pat). Delegaeja so-

wieeka złożyła w czwartek wie-
czorem notę dyrektorowi sekcji
rozbrojeniowej. Nota ta obejmu-
jąca 95 stron pisma maszynowe-
go, została natychmiast doręczo-
na prezesowi i dwum sprawo-
zdawcom komisji przygotowaw-
czej konferencji rozbrojeniowej.
Jak słychać, nota utrzymana w
tonie demagogicznej propagandy
zawiera znaną z ostatnich wystą-
pień delegata sowieckiego kryty-
kę prac komisji. Łunaczarski za-

«Times» przecjwko
planom

LONDYN. (Pat). „Times* w
obszernym artykule wstęphym,
poświęconym zamiarom niemiec-
kim, omawia głównie dekret bud-
żetowy i stwierdza, że minister
Curtius zlikwidował z powodze
niem kłopotliwe wnioski co do
natychmiastowej rewizji traktatu
wersalskiego, nie pozostawiając
mimo to w swem przemówieniu,
wygłoszonem w Radzie Państwa,
wątpliwości co do swego stano-
wiska w sprawie stanu rzeczy na
Wschodzie. Dziennik stwierdza,
że o ile chodzi o rozbrojenie,
niektóre żądania Niemiec wywo-
łują sympatję poza granicami te-
go państwa, ale ich przyśplesze-
nie może tylko utrudnić reali-
zację. „Times“ zaznacza, że po-
lityka wykonywania traktatów

Nowy rząd
WIEDEŃ. (Pat.) Dziś przed po-

łudniem utworzony został nowy
rząd w następującym składzie:
kanclerz związkowy Ender (chrze-
ścijańsko społeczny), wicekanclerz
i minister spraw zagranicznych
Schober (Blok gospodarczy), spra-
wy wewnętrzne—Winkler (Land-
bund), sprawiedliwość—Schuerff
blok gospodarczy), finanse—Juch
urzędnik), handel—Heinl (chrze-

wemu powrotowi do swego kraju,
byli po ukończeniu sezonowych
robot wysyłani do ojczyzny. Prze-
ciwko pracodawcom, zatrudniają-
cym tego rodzaju osoby, wbrew
obowiązującym przepisom, od-
nośne władze winny niezwłocznie
występować.

prawie rozbrojenia
powiada w nocie, że delegacja
sowiecka głosować będzie wtrze-
ciem czytaniu, które rozpocznie
się w piątek, przeciwko projekto-
wi konwencji, gdyż wszystkie
propozycje delegacji sowieckiej
zostały w toku obrad odrzucone,
nie odmówi jednak udziału w
przyszłej międzynarodowej kon-
ferencji rozbrojeniowej. Delega-
cja sowiecka żąda włączenia
tekstu tej noty do raportu komi-
sji jako zastrzeżenia swego rządu.

rewizjonistycznym
Niemiec
przyniosła Niemcom korzyści !
odbudowałą ich kredyt światowy,
cdrzucenie zaś zobowiązań było
katastrofalnem dla Niemiec. Arty-
kuł swój „Tiraes* kończy słowami:
„W obecnej atmosferze Europy
kaźde usiłowanie dokonania
rewizji granic przemocą, napo-
tkałoby na silny opór. Rów-
nież i nieodpowiedziaine wy-
pady, jak ten, który obecnie
najwidoczniej był planowany
blisko granicy polskiej, ale
szczęśliwie został wczoraj
wykryty i udaremniony przez
policję, mogą spowodować je-
dynie odwet w stosunku do
ich autorów. Zmiany, o ileby
miały nastąpić, są możliwe jedy-
nie na podstawie dobrej wolii
wzajemnej zgody”.

austrjacki.
ścijańsko-społeczny), rolnictwo—
Tahler (chrześcijańsko-społeczny),
sprawy wojskowe—Vaugoin(chrze-
ścijańsko - społeczny), oświata—
Czermak (chrześcijańsko społecz-
ny), opieka społeczna—Resch
(chrześcijańsko-społeczny). Wszys-
cy ministrowie, z wyjątkiem Ju-
cha i Rescha, są członkami Redy
Narodowej.

Socjalista przewodniczącym Rady Narodo-
wej austrjackiej

WIEDEN. (Pat). Na dzisiejszem
posiedzeniu Rady Narodowej, wy-
brany został przewodniczącym,
po trzykrotnem głosowaniu, so-
cjal-demokrata Eldersch, 80 gło-
sami. Za jego kandydaturą głoso-
wali socjal- demokraci i członko-
wie narodowego bloku gospodar-
czego (dawniej wszechniemcy).
Kandydat chrześcijańsko - społe-
czny Ramek otrzymał 73 głosy.
Głosowali za nim chrześcijańsko-

społeczni i klub Heimwehry Zwią-
zek Chłopski wstrzymał się od
głosowania. Pierwszym wice-pre-
zydentem wybrany został Ramek
84 głosami, drugim wice-prezy-
dentem Straffner (Narodowy Blok
Gosp.). Po załatwieniu szeregu
spraw formalnych i po wyborze
komisji głównej, odroczyła się
Izba do jutra. Na jutrzejszem po-
siedzeniu wygłosi kanclerz Ender
oświadczenie programowe.
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WIELKIE ROZRUCHY KOMUNISTYCZNE
W BERLINIE

BERLIN. (Pat). Policja berlin-
ska, która wczoraj, z racji otwar-
cia obrad Reichstagu, zmuszona
była użyć daleko idących zarzą-
dzeń dla ochrony spokoju i po-
rządku publicznego, dzisiaj zno-
wu stanęła w obliczu niezwykle
trudnych zadań. Ziożyło się na to
wiele wypadków. W ciągu dnia
dzisiejszego komuniści ihitle-
rowcy zorganizowali w posz-
czególnych dzielnicach miasta
demonstracje, pochody I mee-
tingi, dzięki czemu niebezpie-
czeństwo zakłócenia porządku

wzrosło do najwyższego stopnia.
Od samego rana policja znaj-
duje się w ostrem pogotowiu.
Ww samym Berlinie zmobilizo-
wano 5 tysięcy policjantów
dla ochrony zgromadzeń i po-

rządku podczas różnych demon-

stracyj i pochodów. Wczesnym
rankiem poczęły ściągać z dziel-

nic robotniczych pochody bez-

robotnych w stronę cyrku Bue-
lowa, gdzie odbył się meeting

protestacyjny komunistów.
Po tem zgromadzeniu tłum

ruszył pochodem w stronę śród-

mieścia, przyczem doszło do starć
z policją. Demonstranci obrzu-
ciii policjantów kamieniamii
splądrowali szereg sklepów.
O godzinie 12-ej rozpoczęło się
posiedzenie Reichstagu. Gmach
policji otoczony był silnym kor-
donem policji. Również o godzi-
nie 12 zapowiedziane były zebra-
nia t. zw. czerwonych związków
sportowych, stojących pod kie-
rownictwem komunistów. W je-
dnem, z kin wyświetlany dziś jest
film, osnuty na tle znanej powie-
ści Remarque'a „Na Zachodzie
bez zmian". To też, wobec nie-
zwykłych ataków prasy nacjona-
listycznej na autora książki, za-
chodzi możliwość burzliwych zajść
w kinoteatrze. O godzinie 8 wie-

czorem komuniści urządzili ma-
sowy meeting w dzielnicy
Friedrichsheim. W tym samym
czasie odbywał się wiee stahihel-

mowców w gmachu Związku
Kombatantów. Jednocześnie hit-
lerowcy zwołali dwa wiece
pod hasłem: „Rozpędzić Reichs-
tag".

Awantury komunistyczne w Hamburgu.
BERLIN. (Pat). Z Hamburga

donoszą, że oddział komunistów,
złożony z 250 demonstrantów w
mundu.ach marynarzy  czerwo-
nych zaatakował kilku policjan-
tów, lżąc ich i obsypując kamie-
niami. Trzech policjantów zosta-
ło pobitych i powalonych na zie-
mię. Zaalarmowano pogotowie
policji, które musiało gumowemi
pałkami rozpędzać awanturują-
cych się komunistów. W pobliżu
portu grupa demonstrantów ko-

munistycznych z nożami 'w rę-
kach zaatakowała ponownie kilku
urzędników policyjnych. Kapitan
policji otrzymał pchnięcie nożem
w brzuch i dłoń. Komisarz rewiru
policyjnego dostał cios w palce
i twarz. Wachmistrzowi policji
demonstranci poderznęli gardło.
Zmarł on na miejscu wskutek
upływu krwi. Aresztowano dwóch
komunistów, którzy brali udział w
napadzie.

 

 

ŻYCIE KATOLICKIE
Wielkie uroczystości ku czci
św. Antoniego w Padwie

w 1931 r.
(Kap). W związku z 700ną ro-

cznicą śmierci św. Antoniego
Padwa przygotowuje się do wiel-
kich uroczystości, które będą
miały podobnie podniosły cha-
rakter jak uroczystości jubileu-
szowe ku czci św. Franciszka z
Assyžu i benedyktyńskie w Mon-
tecassino. Prace komitetów du-
chownego i świeckiego posunęły
się już tak daleko, że program
obchodu naszkicowany w głów-
nych zarysach mógł być podany
do publicznej wiadomości.

Oficjalna inauguracja antonjań-
skiego roku jubileuszowego na-
stąpi w pierwszych dniach maja
1931 r. Dokona jej prawdopo-
dobnie kardynał legat papieski.
Nie jest wykluczone, że Ojciec
św. wyda encyklikę, która oświetli
życie, działalność, cuda ihisto-
ryczne znaczenie Świętego. Do-
koname zostanie poświęcenie od-
restaurowanych świątyń. Przewi-
dziane jest otwarcie międzynaro-
dowej wystawy sztuki kościelnej
oraz hotelu dla 300 osób. W
pierwszych dniach czerwca otwo-
rzona będzie wystawa wzorów. W
ciągu miesiący letnich organizo-
wane będą kongresy, odczyty,
oratorja i koncerty symfoniczne.
W październiku odbędzie się w
Padwie wielki „tydzień społeczny”
katolików włoskich. W marcu

1932, ». mają być otworzone od-
nawiane obecnie kaplice w bazy*
lice św. Antoniego, a w maju
urządzona zostanie wielka histo-
ryczna pielgrzymka z sanktuarjum
w Camposampiero do sanktuar-
jum w Aecella. Międzynarodowa
wystawa sztuki kościelnej będzie
otwarta w ciągu całego roku ju-
bileuszawego.

Niobė wiadomości.
Otwarcie sejmu gdańskiego'

GDANSK (Pat) —Senat w. m.
Gdańska zwołał! posiedzenie sej-
mu gdańskiego na dzień 9 gru-
dnia r. b.

Trzęsienie ziemi.

RANGOON (Pat). — Wczoraj
o godz. 1 min. 15 w nocy od-
czuto usilne i długotrwałe trzę-
sienie ziemi. Wedle dotychczaso-
wych informacyj, trzęsienie spo-
wodowało śmierć 22 osób. Naj-
większemu zniszczeniu uległy”
obszary między miejscowościami
Pyuntaza i Toungoe.

Wybuch amunicji.

RIO DE JANEIRO (Pat). —
W miejscowości Porto Nuovo w
stanie Minas Geraes nastąpił wy*
buch amunicji i materjału wojen
nego, należących do oddziałów
powstańczych. Z pod gruzów wy-
dobyto 20 trupów. Liczba ofiar
dochodzi podobno do 40.

 

 

 

W niedziełę, 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.

II. Godz.—6 wiecz. Zebranie w Ognisku Akademickiem a) Zaga-
jenie prezesa b) Przemówienie kuratora

c) Nadanie odznak organizacyjnych
O. W. P, d) Herbatka towarzyska.
W. Komarnickiego oraz gości

stowarzyszenia prof. D-r.

Dnia 7 i 8 grudnia b. r. odbędzie się Wielka Doroczna Loterja

ralno- Oświatowe.

Z poczwórną stopą

„urządzana staraniem Narodowej Organizacji Kobiet, na cele kultu-

pończoszki fildecosowe, pantalony,
wykwintną i praktyczną bieliznę

powinna Pani nabyć

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
2 FRANCISZEK FRLICZKA

Wilno, Zamkowa 9, tel. 5—46. 605—20   
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Złota Ententa
W związku 7 pobytem w Pa-

ryżu dwóch wybitnych przedsta-

wicieli: sfer finansowych Stanów

Zjednoczonych—Harrisona i Owen

Younga, którzy prowadzili tam

dość tajemnicze obrady z pre-

mjerem p. Tardieu oraz inny-

mi wpływowymi reprezentantami

świata politycznego i finansowego,

ukazała się w prasie zarówno

francuskiej jak i amerykańskiej

niezmiernie sensacyjna pogłoska.

Wobec stepniowego rozluźnie-

nia się węzłów łączących czasu

wojny zwycięską Ententą, wobec

zwłaszcza dziwnego stanowiska,

jakie ostatniemi czasy zajęły Wło-

chy Mussoliniego, skłaniając 'się

widocznie na stronę t. zw. „państw

centralnych”, oraz występujących

coraz natarczywiej żądań rewizji

traktatów—powstać ma (w obro-

nie pokoju i traktatów) nowa En-

tenta—pod mianem „Złotej En-

tenty“, do ktėrej wejść mają dwa

najbogatsze dziś, a raczej najza-

sobniejsze w złoto mocarstwa:

Stany Zjednoczone i Francja. Za-

daniem tej Ententy ma być tłu-

mienie wszelkich zakusów wojen-

nych przedewszystkiem oczywiście

w Europie.

Inicjatorowie tej nowej „ligi

pokoju” opierają projekt: swój

na znanej maksymie Napoleona,

że do prowadzenia wojny potrze-

ba: pieniędzy, pieniędzy i raz

jeszcze pieniędzy. Otóż, na szczę-

ście, najbardziej wojowniczo dziś

usposobione państwa, jak Niemcy,

Włochy, Węgry i Rosja—pienię-

dzy nie mają. Mogłyby oczy-

wiście otrzymać potrzebne pie-

niądze drogą pożyczki, ale temu

właśnie przeciwdziałać ma „Złota

Ententa* monopolizując wszelki

kredyt i udzielając go jedynie

pod ścisłą kontrolą, na cele in-

westycyjne, nigdy zaś na zbro-

jenia.

W ten sposób znalazłaby też

praktyczne rozwiązanie ciągnąca

się obecnie bez końca i rezultatu

dysputa genewska w sprawie roz-
brojenia, a raczej ograniczenia

zbrojeń.
Ze pomysł powyższy nie jest

czczym wymysłem i fantazją,

świadczą o tem głosy bardzo po-

ważnych publicystów, jak, między

innymi, Jules Sauerwein, który
tak pisze w „Matin”.

Francja—nagromadziła u sie-
bie wielkie zapasy złota. Podbu-

rzające mowy Mussoliniego, wynik

wyborów do Reichstagu, buta
Hitlerowców, jątrzenia Sowietów,

ruch powstańczy w południowej

Ameryce, nadprodukcja i kryzys

konsumcji w świecie, są dosta-

tecznemi przesłankami do tego,

aby Francja okazywała daleko

idącą ostrożność w dysponowaniu
swym zapasem złota.

To samo dotyczy równieżiSt.

Zjedn. Bogactwo jest rzeczą,

które należy umiejętnie wykorzy-
stywać, szczególnie, gdy położe-

nie polityczne i gospodarcze jest

niejasne. Należy tej broni, jaką
jest bogactwo, używać z wielką

przezornością. Ryzyko jednakże

będzie mniejsze, jeżeli Francja

będzie współpracować z zaprzy-
jaźnionym krajem, który posiada

Bank emisyjny, rozporządzający

wielkiemi bogactwami.

Francja i St. Zjedn. znajdują

się więc w tem samem położeniu

i mają te same interesy. Wydaje

się rzeczą naturalną, że Francja

i St. Zjedn. porozumieją się z so-

bą, w jaki sposób poprowadzić

akcję finansowania krajów, które

potrzebują kapitałów zagranicz-

nych.

Zaznaczyć trzeba, iż prasa
francuska podając powyższą po-
głoskę, nie jest odosobniona nie

są to też jednostronne: „pobożne

życzenia" Francji, gdyż .znalazły
one już głośne echo w prasie

amerykańskiej, która w przy-

puszczeniach swych dalej jeszcze
posuwa się, mówiąc nawet o

ścisłem porozumieniu pomiędzy

Francją i St. Zjednoczonemi.

Korespondent „Washington
Post" pisze naprzykład, że obie

strony postanowiły przyprowadzić

niespokojne i wojowniczo nastro-

jone państwa europejskie do

rozsądku, nie udzielajęc im po-

życzek.

Wedle informacyj paryskiego
korespondenta „Washington Star"

i „Chicago Daily News", miały
oba te państwa oraz Anglja posta-

nowić nie zezwolić państwom nie-

zadowolonym, mianowicie Niem-

com, Rosji i Włochom na prze-
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POŻYCZKA POD ZASTAW KOLEI?
Jak wiadomo, ukazało się już

rozporządzenie P. Prezydenta Rze-
czypospolitej w sprawie tak zwa-
nej komercjalizacji kolei. Cały
majątek Kolei państwowych,
oddany przedsiębiorstwu „Pol-
skie Koleje Państwowe" w
użytkowanie lub na własność,
wyodrębniony został z ogól-
nego majątku skarbu państwa:

Na swe potrzeby przedsiębior-
stwo „Polskie Koleje Państwowe"
może zaciągać krótkoterrainowe
pożyczki, nie przewyższające 10
proc. ogólnego dochodu eksploata-
cyjnego brutto, wykazanego w
ostatniem rocznem zamknięciu
rachunkowem. Pożyczki te będą
spłacane z bieżących dochodów
przedsiębiorstwa. Ogólne zasady,
na jakich pożyczki te mogą być
zaciągnięte, ustala Minister Ko-
munikacji w porozumieniu z Mi-
nistrem Skarbu.

Zaciąganie pożyczek wyższych
i długoterminowych oraz zaciąga-
nie jakichkolwiek pożyczek przez
emitowanie  obligacyj, wreszcie
zaciąganie wszelkich zobowiązań
obciążających nieruchomości mo-
że nastąpić tylko w granicach
upoważnień państwowych.

Bezpośredni zarząd przedsię-
biorstwa Polskie Koleje Państwo-
we sprawuje Minister Komunikacji.

Jednocześnie z wiadomością
o powyższem pojawiły się w pra-
sie pogłoski o zaciąganiu pożyczki
kolejowej zagranicą.

Między innemi „Robotnik“
(Nr. 376) w artykule pt. „Pożycz-
ka pod zastaw kolei?", pisze, co
następuje:

Z kół finansowych, stojących
blisko Ministerjum Skarbu, docho-
dzą nas wieści tak doprawdy dzi-
wne,.że nie wiadomo, czy i o ile
można dawać im wiarę.

Oto według tych pogłosek na-
sza—jak wiadomo jeszcze niewy-
kończona — magistrala węgle-
wa Bydgoszcz—Gdynia ma być
oddana w dzierżawęi ekspioa-
tację pewnej grupie kapitali-
stów zagranicznych, jako za-
staw za pożyczkę, której ka-
pitaliści ci udzielić mają Rzą-
dowi polskiemu w sumie po-
dobno miljarda franków fran-
cuskich.

Ten zastaw, względnie ta dzier-
żawa trwać ma podorno przez
lat 50, w którym to okresie na-
stąpić ma zupełna spłata pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki ma
wynosić 10',' recznie (?!), co
wyniosłoby rocznie w odset-
kach 100 miljonów frankówi!
 

 

Komitet ekonomiczny mini-
strówma już w najbliższych dniach
zająć się projektem nowej ustawy
mieszkaniowej, która m. in“ prze-
widywać będzie podwyżkę do-
tychczasowych czynszów w  do-
mach podlegających ochronie lo-
katorów o 70 procent (40 pro-
cent dla mieszkań mniejszych, a
100 procent dla większych). Po
uchwaleniu przez radę ministrów
projekt ma wejść do Sejmu,
gdzie wobec faktu, że obóz sana-
cyjny posiada w nim większość—
projekt może łatwo stać się
ustawą.

Sprawę budowy nowych miesz-
kań z funduszów publicznych pod-
nosz>no parokrotnie w  okre-
sie rządów sanacyjnych; głośne
zwłaszcza stały się pod tym
względem projekty min. Mora-
czewskiego. Dla rozwiązania tego
palącego zagadnienia — jak słusz-
nie zaznacza „Głos Narodu* —
wybrano jednak drogę najmniej-
szego oporu. Trzon wszystkich
projektów, łącznie z ostatnim —
stanowi podwyżka czynszów, z
której dochody rząd przeznacza
na fundusz budowlany. Czynsze
w domach podlegających ustawie
o ochronie lokatorów wykazują
wprawdzie znaczną różnicę, w

 

parcie ich żądań w sprawie da-

leko idącego rozbrojenia i rewizji

Traktatu Wersalskiego.

Wszystkie powyższe wiado-

mości dziwnie łączą się z po-

wtórzonym przez nas przed paru

dniami wywiadem z „Rigasche

Rundschau“.

Autor wywiadu najwyražniej

ostrzega swych rodakėw, zwlasz-
cza z pod znaków Hitlera, aby
zbytnio nie polegali na szumnych

obiecankach Mussoliniego, gdyż

Włochy faszystowskie są w

przededniu bankruetwa, pienią-

dze mają otrzymać jedynie z
Francji lub z Ameryki — z góry

zaś można przewidzieć, że ani

jedno, ani drugie mocarstwo pie-

niędzy tych nieda — na cele wo-

jenne i na obalenie traktatów.

Wogóle z radością stwierdzić

należy, że krzyki rewizjonistycz-

ne, podjęte przez Niemcy, przy

akompanjamencie Mussoliniego,

rozbudziły już gdzie należy czuj-

ność i zdrową reakcję. W tych

dniach podaliśmy depeszę o wy-

jeździe min. Benesza do Genewy.

Prasa niemiecka, wielce zaniepo-

kojona tą podróżą, wyjaśnia,

W sprawie taj toczą się już
od pewnego czasu między Rzą-
dem a kapitalistami rokowania,
które zapewne w niedługim już
czasie zostaną definitywnie za-
kończone*.

„Nie jesteśmy w tej chwili w
stanie ocenić (ciągnie dalej „Ro-
botnik*) w jakim stopniu wiado-
mość ta odpowiada prawdzie.
Możemy jednak zwrócić uwagę
na pewne momenty, zdradzające,
że informacje przez nas otrzyma-
ne, nie są pozbawione realnej
podstawy...

Jak powszechnie wiadomo
linja Górny Słąsk — Gdynia nie
mogła być dotąd ostatecznie wy-
kończona z powodu braku fun-
duszów.
W związku z tem w lecie b.'

r. pojawiły się w prasie wiado-
mości, że kapitaliści zagraniczni
(francuscy) chcą w dokończeniu
tej linji zaangażować własne ka-
pitały, oczywiście pod pewnemi
dla siebie dogodnemi warunkami.
Za tą informacją poszły dalsze,
mianowicie, że Rząd, względnie
M. K. zajęte jest „badaniem wa-
runków” zaprojektowanej tran-
zakcji. Informacje rzeczone za-
mieszczała również i prasa „sa-
nacyjna”, z jednej strony przed-
stawiając je, jako „dowód zaufa-
nia” ze strony zagranicy, z dru-
giej zapewniając, że Rząd nie
zgodzi się na warunki niekorzyst-
ne. Równocześnie z tem w orga-
nach kapitalistycznych pojawiły
się — jako „głos opinii publicz-
nej*—artykuły dowodzące, że z
„komercjalizacją" należy wreszcie
zrobić coś takiego, co umożliwi-
łoby zaciągnięcie pożyczki pod
zastaw kolei...

Z temi głosami „opinji pu-
blicznej* schodzi się—może przy-
padkowo—udzielony w lecie b. r.
„Przeglądowi Komunikacyjnemu“
wywiad p. ministra Kūhna, zapo-
wiadający utworzenie „przedsię-
biorstwa P. K. P.“.

Później wszystko ucicha... Aź
dopiero przed paru dniami zja-
wia się zapowiedź nowego de-
kretu Prezydenta w sprawie
komercjalizacji i t. d.“

Pożyczka, według tychże po-
głosek, miałaby być użytą nie
tylko na cele związane z ko-
lejnictwem, ale także na ja-
kieś inne cele.

Pismo słusznie zwraca uwagę,
że niezbędne są w tej sprawie
wyjaśnienia rządu, gdyż dość ot-
warcie szerzona pogłoska budzi
głębokie zaniepokojenie.
 

PROJEKT PODWYŻKI CZYNSZÓW.
porównaniu z komornem w do-
mach nowych.

Niemniej jednak przy ogól-
nym niskim poziomie płac i za-
robków podciąganie komornego
dó jednego poziomu, nie jest,
zwłaszcza w obecnej chwili, rze-
czą możliwą bez dotkliwych
wstrząsów w budżetach rodzin
pracowniczych. Szczególnie pora
obecnego kryzysu gospodarczego,
redukcji w biurach, przemyśle
i handlu, i wyrastającego stąd
bezrobocia—nie nadaje się abso-
lutnie do tego rodzaju reform,
chociażby podwyżka czynszu
miała być znacznie niższą od
projektowanego przez rząd.

Realizacja programu budow-
lano - mieszkaniowego nie może
być całym swym ciężarem opar-
tą o jedno pokolenie, ale koszta
jej winny być rozłożone na dłuż-
szy okres czasu.

Dziś, gdy wszelkiego rodzaju
podatki państwowe i samorządo-
we — jak dochodowy, lokatorski,
wodociągowy, dalej składki na
rzecz instytucji ubezpieczeń spo-
łecznych, jak kas chorych, zakła-
du pensyjnego i t. d. redukują
efektownie otrzymane przez pra
cownika pobory, podwyżka czyn-
czu o 40 procent, stałaby się
dlań wprost rujnującą.

 

iż ma ona na celu podję-

cie próby stworzenia ententy

przeciw rewizjonistycznej, w któ-

rej skład  wejśćby miały w

pierwszym rzędzie Polska, Francja,

Czechosłowacja i Rumunja. W

dalszych planach Benesza

przyciągnięcie do tego bloku Ju-

gosławji, co nie powinno natrafić

na większe trudności.

Katowicka „Polonja”, jako or-

gan dzielnicy, najbardziej zagro-

żonej rewizjonistycznemi planami

Niemiec, słusznie zaznacza, iż Pol-

ska stanąć winna w rzędzie pier-

wszych i najgorliwszych organi-

zatorów obrony pokoju na zasa-

dzie obowiązujących traktatów.

„Efekciarskie wizyty w Rzy-
mie i Budapeszcie muszą ustą-

pić miejsca rzeczowej współ-

pracy z temi państwami, z

któremi łączy nas nie frazes,

ale reziny interes. Paryż, Praga,
Bukareszt i Belgrad, a z drugiej

strony państwa bałtyckie, oto
wytyczne punkty dla naszej
polityki zagranicznej. O tem
nie wolno nam zapominać nigdy,

'a zwłaszcza w obliczu gotujących
się wydarzeń".

leży
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p4 prasy.
Pogłoski i rozważania.

„Głos Narodu" (Nr. 323) wy-
licza szereg kwestyj, które obok
zmiany rządu rozważane są na
lamach prasy polskiej. „Gl. Nar.“
ujmuje to w słowach następują-
cych:

Obok „zmiany rządu* zajmuje je-
szcze prasę początek i długość sesji
sejmowej. I w tej dziedzinie dużo jest
niepewności. Czy sesja potrwa aż do
1 kwietnia? Ile czasu poświęcą poszcze-
gólne Izby na budżet? Czy obok budże-
tu wejdzie do Sejmu sprawa Konsty-
tucji? W jakiej formie wypłynie tam
sprawa Brześcia? Co się stanie z p.
Korfantym, jeśli Sejm śląski zażąda je-
go zwolnienia z więzienia śledczego, a
Sejm warszawski wyda go sądom? Spra-
wę brzeską obóz rządowy będzie sta-
rał się usunąć z porządku dziennego
obrad, ale wtargnie ona na selę sejmo-
wą w osobie posła Liebermana, który
mimo choroby mandat sejmowy przyjął
Pisaliśmy kiedyś i powtarzamy dzisiej:
likwidacja Brześcia będzie dla sanacji
bardzo trudna i kto wie, czy wogóle
możliwa. Milczenie prasy o tej sprawie
pogłębia tylko wrażenie, jakie udziela
się dziś coraz szerszym kołom społe-
czeństwa. Z doniesieniami prasy można
walczyć i można im zaprzeczyć, ale jak
zwalczyć szepty, które idą po kraju?

Brak kierownictwa i pro-
gramu.

Przywódcy sanacji, jak zazna-
cza „Gazeta Warsz.“, rozumieją
rządy tylko jako walkę wszelkie-
mi rozporządzalnemi środkami z
tymi, którzy nie chcą uznać na-
rzucającej się narodowi supre-
macji sanacji.

„W tem leży główna słabość obozu
rządowego i największe zło systemu.

Nie może państwo, znajdujące się
w tak cięžkiem położeniu jak nasze, z
zachwianą praworządnością i obrażo-
nym instynktem moralnym mas, znaj-
dujące się wreszcie w ciężkim, grani-
czącym z katastrofą, kryzysie gospo-
derczym, pozostawać długo bez kon-
sekwentnego kierownictwa i bez pozy-
tywnego programu rządów.

Zrozumienie tego dojrzewa i szerzy
się wśród opinji polskiej, Ostatnie wy-

bory, w której zdaniem sanacji „zwy-

ciężył zdrowy instynkt społeczeństwa”,
niczego nie dowodzą.

Wiemy wszyscy, za jaką cenę ten

objaw „zdrowego instynktu" został ku-
piony i co są warte liczne mandaty
jedynki jako wyraz rzeczywistych na-
strojów kraju. Każdego głębiej patrzą-

cego i analizującego wynik ostatnich

wyborów uderza nieprzeparte i nie-
zwalczone, wzmagające

nacisku całego aparatu państwowego,

dążenie konstrukcyjne najbardziej świa-
domych i najbardziej polskich dzielnic
do zmiany dzisiejszego porządku i do

rozsądnej, pozytywnej polityki prawa,

zasad morainych I rozumnego ładu go-

spodarczego. Dążenie to znalazło swój

wyraz w sukcesie listy narodowej, któ-

się pomimo .

ra na olbrzymich przestrzeniach kraju
stała się symbolem uczciwej i niezależ-
nej opinji obywatelskiej". i

Stosunek do spraw ruskich.

„Lwowski Kurjer Poranny* w
artykule p. t. „Niebezpieczna lo-
kata problemu ruskiego'* zwraca
uwagę na różnicę stanowisk obo-
zu narodowego i obozu piłsud-
czyków w sprawie problemu rus-
kiego. Na Wołyniu, naprzykład,
sanetorzy boleją, iż istnieją jesz-
cze tam chłopi mało uświado-
mieni, to znaczy nie mający po-
czucia „ukraińskiego*.Wewschod-
niej Małopolsce tej troski nie
wypadało mieć, to też tam mię-
dzy innemi robili zarzuty „en-
decji“, že nie rozumie ukraiń-
skich dążeń niepodległościowych.
Później stosunki między sanacją
a ukraińcami oziębiły się z po-
wodu  nieentuzjazmowania się
ukraińców do idei federacji. A
dalej?

Gdy przyszły znane ekspedycje karne,
to tembardziej dla wielu były one dowo-
dem, iż obóz sanacyjny zerwał ze swą
czteroletnią praktyką i zarzucił wyzna-
waną stale teorję. i

Czy rzeczywiście tak? Czy ekspe-
dycje czegokolwiek podobnego  do-
wodzą?

Sprawę ekspedycyj wypadnie nam
jeszcze szerzej omówić, tymczasem
zwrócimy uwagę na dwa mementy; dla-
czego energiczniejsza akcja zwalczania
sabotaźystów przyszła tak późno, dla-
czego ekspedycje wypadły w przed-
dzień wyborów, a po drugie, dlaczego
to wybrano raczej ekspedycję, aniżeli
rozwiązanie „Łuhów*, które były środ-
kami terroru ukraińskiego po wsiach.

Wymieniliśmy „Łuhy”, gdyż nąsu-
wają się pewne refleksje. „Łuhy* — to
przedwojenne Sicze, z których powstałi
w czasie wojny „siczowi strelcy*.

„Diło* formując swój nowy pro-
gram zdaje się dobrze rozumieć istotę
ujmowania zagadnienia ukraińskiego
przez obóz sanacy:ny. „Diło” nie mówi:
chcemy być lojalni wobec Polski, chce-
my być dobrymi jej obywatelami. Lecz
„Diło” pomija to zagadnienie, a sprawę
przenosi nad Dniepr.

Tam też ten problem lokowala
jeszcze wcale niedawno „Gazeta Pol
ska“, główny organ sanacyjny w War-
szawie, tam się go lokuje stale na Wo-
łyniu, prowadząc uświadamiającą akcję
ukraińską wśród tamtejszej ludności
ruskiej od czterech lat.

Lokata problemu bardzo niebez-
pieczna, przeciw której obóż narodowy
stale występował, bo w naszem pojęciu
istnieje problemat ruski tylko w obrę-
bie granic Polski.

Sądzimy, iż takie ujmowanie pro»
blematu oszczędziłoby Polsce wielu nie-
bezpiecznych eksperymentów w ciągu
czterech łat, a i samej ludności ruskiej
gwarantowałoby i większą praworząd-
ność i zapobiegałoby niedawnym ekspe-
dycjom.

z

Proces t. zw. partji przemysłowej
w Moskwie.

W sali kolumnowej związków
zawodowych w Moskwie zbliża

się ku końcowi zaaranżowany na

wielką skalę proces t. zw. „partji

przemysłowej” t. g. grupy inży-

nierów sowieckich oskarżonych

o utworzenie organizacji, mają-

cej na celu, w kontakcie z emi-

gracyjną organizacją handlowo-

przemysłową i przy pomocy rze-

komo, Francji, spowodować oba-
lenie rządu sowieckiego.

Na ławie oskarżonych zasiada
8 ludzi, którzy wybitną rolę od-
grywali w świecie produkcji so-
wieckiej. I tak prof. Ramzin był
dyrektorem „sowieckiego instytu-
tu dla materjałów palnych”; prof.
Kalinnikow członkiem państwo-
wego urzędu dla „planu gospo-
darczego” (gos—plan); prof. Czar-
nowski prezesem komitetu na-
ukowo-technicznego przy najwyż-
szej radzie gospodarczej; inż. La-
riczew dyrektorem sekcji przy
„Gosplanie”. Wszyscy ośmiu sto-
ją pod zarzutem „działań” kontr-
rewolucyjnych; mianowicie mieli
w porozumieniu z rządami Fnglji
i Francji przeprowadzać syste-
matyczny „sabotaż” w różnych
przedsiębiorstwach państwowych
i uniemożliwiać w ten sposób re-
alizację „piatiletki”.

Trudno uwierzyć w to, żeby
państwa zachodnio - europejskie
bawiły się w sabotażowanie sowiec-
kiego przemysłu Mają tysiąc in-
nych sposobów przeprowadzenia
zwycięsko gospodarczej walki z
sowietami. A jeszcze trudniej
uwierzyć, żeby plan takiego sa-
botażu „rodził się w głowie tak
realnego polityka, . jak Poincarć
lub Churchill, lub w głowie ta-
kiego lękliwego dyplomaty, jak
Briand. Wręcz zaś niemożliwem
wydaje się twierdzenie oskarże-
nia, jakoby Francja i Anglja zdo-
łały dla tych swoich planów ku-
pić kogoś z kierowników tech-
niczno-naukowych wydziałów w
rządzie sowieckim.

Pozostaje zatem przyjąć, że
cały proces został zorganizowany
przez sowiety — jak już wiele
innych przed nim — dla jakichś
specjalnych celów wewnętrznych.
A więc albo dla odwrócenia uwa-
gi proletarjatu rosyjskiego od
właściwych przyczyn obecnego
kryzysu gospodarczego, albo też,
co jest najprawdopodobniejsze,
dla zwalenia winy za niepowo-
dzenie „piatiletki* na obce rze-
komo czynniki i dla umożliwienia

sobie w ten sposób odwrotu od
tego poronionego pomysłu.

Charakterystyczny jest ustęp
urzędowego organu sowieckiego
„lzwiestji* wymierzony wprost
przeciwko Francji.

„Publicznošė—piszą „Izwiestja“,
ktėra przybyla na pierwsze po-
siedzenia trybunału, nie mogła
się doliczyć 12 oskarżonych na
ławie dla nich przeznaczonej; na-
liczyła ich tylko ośmiu. Rzecz
jest prosta. Sprawiedliwość so-
wiecka nie mogła dosięgnąć in-
nych 4 pierwszorzędnych wino-
wajców. Są bowiem nimi: Poin-
care, Briand, Churchili i sir De-
terding. Nie będą jednak mogli
ujść na długo przed zemstą mię-
dzynarodowego proletarjatu. Ko-
muniści innych krajów zerwą się
do wymierzenia sprawiedliwości
w nasze miejsce zawloką te żmije
przed pluton egzekucyjny*.

Nie koniec na ten. Prócz
artykuła omawiającego proces,
podają „Izwiestja“ jeszcze rysu-
nek, przedstawiający Poincarego
wleczonego przez komunistę pod
gilotynę.

Z tego względu już po raz
drugi protestował ambasador fran*
cuski Herbette przeciw tej części
oskarżenia, która dotyczy Brianda,
Poincarego i francuskiego sztabu
jeneralnego. Tosamo zrobił rów-
nież Henderson w Izbie Gmin.
l jeden i drugi podkreślili, że
dokumenty, naktórych się oskar:
żenie opiera, są fałszywe... Wmie-
szano w proces i Polskę, która
razem z Rumunją miała brać
udział w tym planie „obalenia
rządów sowieckich*.

Koniec procesu już bliski. Wy-
rok można już dziś przewidzieć.
Ośmiu techników padnie jego
ofiarą. Sowiety zyskają nowy
„atut" w walce z kapitalizmem
Europy, a
Anglji do Rosji ulegnie nowemu
pogorszeniu.
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Walne Zgromadzenie Narodowej Orga-
nizacji Kobiet.

Dnia 3 grudnia odbyło się w
lokalu Stronnictwa Narodowego
walne zgromadzenie Narodowej
Organizacji Kobiet.

Zebranie zagaiła prezeska p.
J. Burhardtowa, obejmując prze-
wodnictwo zebrania. Przewodni-
cząca udzieliła głosu p. J. Ko-
dziowej, która wygłosiła referat
o pracy przedwyborczej N. O. K.
i o wynikach wyborów. P. Ko-
dziewa wskazała, że lista naro-
dowa zyskała znaczną zwyżkę
mandatów i wezwała członkinie
N. O. K. do wytężonej pracy,
której wynikiem musi być zupeł-
ne zwycięstwo przy przyszłych
wyborach.

P. Markiewiczowa zreferowała
sprawę zjazdu antyalkoholowego,
który ma się odbyć w Wilnie. W
sprawie tej zabierały płos p. p.
Domańska i Otrębska.
W dalszym ciągu obrad omó-

wiono sprawę loterji, która od-
będzie się w dniach 7 i 8 b. m.
oraz sprawę kursów gospodarstwa
domowego, kroju i szycia, które
w miesiącu bieżącym będą przez
N. O. K. zorganizowane.

Z Litvy.
Zatarg 0 dyrektorjum kłaj-

pedzkie.
KOWNO. (Pat). Od trzech ty-

godni prowadzone pertraktacje w
sprawie utworzenia dyrektorjatu
kłajpedzkiego nie dały pozytyw-
nych wyników. Niemcy żądają,
by dyrektorjat cieszył się zaufa-
niem większości sejmiku. Guber-
nator przedstawił kilku kandyda-
tów, jednak żaden z nich nie
otrzymał aprobaty większości. Jak
donoszą ze źródeł miarodajnych,
konflikt powyższy nie może być
rozstrzygnięty przez miejscowe
czynniki. Sprawa powyższa znaj-
aa odgłos na forum Ligi Naro-
ów.

Choi drakarski slaiai igl
makomitemi artyście.

Chochlik: drukarski, który z
najpoważniejszych artykułów jest
w stanie zrobić śmieszną humo-
reskę, powtarzaną długo przez
czytelników, wyrządził figla je-
dnemu z pism warszawskich. Po-
myłka ta jest obecnie na ustach
całej Warszawy artystycznej, nie
zmniejszając zresztą uznaniai sza-
cunku dla osoby świetnego pia-
nisty i sędziwego pedagoga, któ-
ry padł mimowoli ofiarą tego*
błędu drukarskiego.

Zdarzyło się to w zapowiedzi
koncertu-recitalu prof. A. Micha-
łowskiego, zapowiadanego przez
jeden z dzienników, Miało być w
zachęcającym komentarzu do ko-
munikatu: „Wielbicieli mistrza
czeka prawdziwa biesiada arty-
styczna, usłyszą bowiem szereg
arcydzieł szopenowskich w wy-
konaniu, jak zwykle, „mistrzow-
skiem”. Tymczasem wspomniany
chochlik, zaraz na początku tej
serdecznej zachęty, zamiast sło-
wa „wielbicieli* złożył — „wie-
rzycieli“,

Kawał polegał jeszcze na tem,
że znakomity artysta, jak zresztą
niemal wszyscy nasi artyści,—nie
jest miljonerem i rzeczywiście
wierzyciele jego liczniejsi są, ani-
żeli dłużnicy... Tłumaczono, że
istotnie wierzyciele znakomitego
pianisty, byliby w stanie wypełnić
z czubem wielką salę Filharmo-
nji.
W myśl zasady „dobry żart

tynfa wart”"—sądzimy, że mistrz
wybaczy wspomnianemu dzienni-
kowi nieumyślną omyłkę, jak
również i śmiech powszechny,
jaki ona wywołała. Na wspomnia-
ny koncert winni też przyjść na-
prawdę wszyscy wielbiciele A.
Michałowskiego, aby dać dowód,
że czują się dłużnikami jego zna-
komitej sztuki.

 

 

 

 

 

| „OD ADMINISTRACJI
(czas odnowić prenumeratę

"na miesłąc GRUDZIEŃ.

 

GIEŁOA
" WARSZAWĄ 4.XII (Pat)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,89—38,91—8,87.
Belgja 124,40 —124,71—124,09.
Holandja 359,02—359,92—358,12.
Londyn 43,31'|,—43,42—43,21.
Nowy York 8,913—8,933—8,893.
Nowy York kabel 8,922—8,942—8,902.
Paryż35,06 —35,15—34,97.
Praga 26,45—26,51—26,39.
Szwejcarja 172,80—173,23—172,37.
Wiedeń 125,56—125,87—125,25.
Włocny 46,75—46,87—46,63.
Berlin w obrotach prywatnych 212,73.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 99. Ta sama
seryjna 102,50, 5/, konwersyjna 50,25,
10%% kolejowa 104,50, 8%, L. Z. B. G. K.
KB"R; Ea os B. G. K. 94, Te same
7%, 83,25, 5%, warszawskie 56,50, 8%,
warszawskie 72.25—72, 6: obli. m. War*
szawy VIII i IX em. 51,50—51,25, 3%, bu-
dowlana 50.

Akcje:
Bank Polski 158, Zachodn 70, Sole

Potasowe ©2, Węgiel 39—38, Lilpop2 3,50
Modrzejów 10,75, Ostrowiec serj: B. 47,
Starachowice 16, Haberbusch 112.
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Požegnanie wojewodywileńskiegop. Racz- "W: (Dyrekcja): Szeroko rozpowszechnione mniemanie,jakoby świa: <a” Fc)

kiewicza
Wczoraj opuścił nasze miasto

długoletni wojewoda wileński p.
Władysław Raczkiewicz, desygno-
wany przez najliczniejszy Klub w
Senacie na marszałka Senatu.

Pożegnanie na dworcu kolejo-
wym przybrało charakter rzadkiej
manifestacji. Na dworcu kolejo-
wym,  rzęsiście iluminowanym,
zgromadziły się przedewszystkiem
tłumy publiczności. Dalej, przy-
byli wszyscy przedstawiciele władz,
municypalność wileńska z p. pre-
zydentem Folejewskim, delegacje
pułków, młodzieży szkolnej mę-
skiej i żeńskiej ze sztandarami
it. d. t

Na peronie wyrósł las sztan-
darów organizacyj i stowarzyszeń
wileńskich. Przed dworcem kole-

Wiadomości kościelne.
— Roraty na intencję pra-

cowników pocztowych odbędą
się dnia 8 grudnia o gcedz. 7 rano
w kościele św. Trójcy.
— Roraty. Zarząd Cechu Pie-

karzy, łącznie z Chrześcijańskim
Związkiem Zawodowym Piekarzy
w Wllnie zaprasza wszystkich
swych członków, ich rodziny,
oraz czeladników i terminatorów
na uroczyste roraty Cechowe,
które odbędą się w dniu 7 b. m.
o godz. 6 rano w kościele św.
Ducha (po-Dominikański).
— Roraty. Staraniem Zjedno-

czenia Kolejowców Polskich i
Zawodowego Związku Maszyni-
stów w niedzielę 7 grudnia r. b.
o godz. 7 rano w kościele O. O.
Misjonarzy odbędą się Roraty na
intencję kolejarzy.

Pierwotny termin Rorat
8 grudnia z przyczyn od wymie-
nionych  organizacyj  niezależ-
nych—musiał ulec zmianie.
— Nabożeństwo żałobne.W

sobotę 6 b. m. odbędzie się w
kościele św. Kazimierza o godz.
9 nabożeństwo żałobne za Ś. p.
ks. Władysława Jankiewicza T. J.,
asystenta prowincyj słowiańskich
zakonu, b. prowincjała OO. Je-
zuitów. Zmarł w Rzymie dn. 21
listopada r. b. Na nabożeństwo
zapraszają znajomych i przyjaciół
Zmarłego. . Jezuici.

Sprawy miejskie.
— Magistrat popiera teatr

żydowski. Magistrat m. Wilna
wyasygnował 3 tys. zł. tytułem
subsydjum dla PROC
atru Ludowego.

Sprawy podatkowe.
— Ostateczny termin uiszcza-

nia podatków. 14 b. m. upływa
ulgowy termin płatności raty po-
datków: państwowego i dodatku
komunalnego od gruntów rol-
nych (za II półrocze), państwo-
wego od placów niezabudowa-
nych (IV rata). Po tym terminie
wspomniane podatki będą śiąga-
ne przez magistrat wraz z odset-
kami i karami za zwłokę oraz
kosztami egzekucyjnemi.

1 grudnia upłynął już ulgowy
termin płatności rat podatku od
zbytku mieszkaniowego (IV rata)
i podatku miejskiego od placów
niezabudowanych (IV rata).

Handei i przemysł.
— Spęd bydła w Wilnie. W

ubiegłyrn tygodniu na targ miej-
ski spędzono 2122 sztuk bydła i
nierogacizny. Na konsumcję miej-
scową zakupiono 2107 sztuk, po-
zostałe bydio zakupiła gmina
trocka.

Spęd bydła ożywiony, popyt
znaczny. Ceny utrzymały się na
poziomie poprzedniego tygodnia.

d
— Zlzby Przemysłowo-Han-

dlowej w Wilnie. Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Wilnie podaje
do wiadomości zainteresowanych,
że podania o przydział kontyngen-
tów na | kwartał 1931 r. należy
składać do Izby w terminie do
dn. 23 grudnia r. b.

Wobec tego, że lista konty-
gentów na 1 kwartał 1931 r. nie
została jeszcze ustalona, Izba pro-
si opierać się przy składaniu po-
dań na liście kontyngentów, obo-
wiązującej w IV kwartale 1930 r.

jowym stanęła kompania policji,
na peronie zaś stanęły kompanje
korpusu ochrony pogranicza, kom-
panja 6 p. p. leg. ze sztandarami,
kolejowe przysposobienie wojsko-
we, które trzymało wartę w kilku
punktach.

Wojewoda Raczkiewicz z wi-
docznemi oznakami wzruszenia
przechodził od jednej grupy do
drugiej wśród okrzyków: Niech
żyje. Przed nim i za nim mnó-
stwo kwiecia ofiarowanego przez
organizacje społeczne. Do dyspo-
zycji opuszczającego Wilno Wo-
jewody oddano cały wagon, w
którym pomiędzy innymi p. pre-
zydent miasta towarzyszył p. Racz-
kiewiczowi do najbliższej stacji.

Sprawy szkolne.
— „Czystka” w szkelnictwie.

W związku z przeniesieniem w
stan spoczynku p. dra Zygmunta
Fedorowicza, wizytatora Okręgu
Szkolnego w Wilnie, liczącego
obecnie lat 41, godzi się przy-
pomnieć, że w Kuratorjum Wi-
leńskiem, czynnem dopiero od
ośmiu lat, śród personelu wyż-
szego, liczącego około 10 osób,
zaszły już dotąd takie zmiany:

a) w stanie spoczynku znajdu-
ja się już: b. kurator Z. Gąsio-
rowski, b. kurator FH. Ryniewicz,
b. naczelnik J. Łukomski, b. na-
czelnik Wątorek, b. naczelnik Ra-
chalski, b. wizytator S$. Reiss,
b. wizytator T. Mianowski, b. wi-
zytator Z. Fedorowicz, b. wizyta-
tor Mincer.

b) przeniesieni do innych ku-
ratorjów:

b. kurator S. Pogorzelski (cza-
sowo), b. naczelnik Stetkiewicz,
b. naczelnik S. Kulesiński b. wi- |
zytator Brona, b. wizytator Ejmont,
b. naczelnik Turkowski, b. na-
czelnik S. Swirski, b. naczelnik
Woźniakowski.

Wszyscy powyżej wymienieni
są dotąd w sile wieku i nikt
z pośród nich nie osiągnął nor-
malnego końca służby.

— Ferje świąteczne. Kura-
torjum Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego otrzymało wyjaśnienie mi-
nisterstwa W. R. i O P, że ferje
świąteczne Bożego Narodzenia

rozpoczną się w sobotę, dnia 20
grudnia po zwykłych zajęciach
szkolnych i trwać będą jak nor-
malnie do dnia 2 stycznia 1931
roku włącznie. Nauka szkolna
rozpocznie się w dniu 3 stycznia
1931 roku w sobotę.

— Państwowa Szkoła Tech-
niczna w Wilnie. Dnia 7 b. m.
w niedzielę o godz. 12 i pół, w
gmachu przy ulicy Holendernia
Nr. 12 odbędzie się Zebranie Wy-
wiadowcze Rodziców i Opieku-
nów uczniów Państwowej Szkoły
Technicznej w Wilnie. Przybycie
wszystkich zainteresowanych jest
konieczne. Dyrekcja Szkoły.
— Wyższe kursa nauczy-

cielskie. W b. m. w Wilnie po-
wstają wyższe kursa nauczyciel-
skie dla maturzystów(tek pragną-
cych poświęcić się zawodowi na-
uczycielskiemu.

Kursa te będą miały zadanie
przygotowywać kadry wykwalifi-
kowanych nauczycieli (lek) dla
szkół powszechnych Okręgu Wi-
leńskiego.

Na kursie będą prowadzone
obok zajęć teoretycznych, rów-
nież i zajęcia w szkołach pod
kierownictwem wykwalifikowane-
go personelu nauczycielskiego.

Jak nas informują, obecnie
istnieje tendencja zlikwidowania
seminarjów nauczycielskich i
kształcenia abiturjentów - nauczy-
cieli tylko na takich kursach. a

Z życia cechów.
— Walne zebranie cechu sto-

łarzy. W dniu 29 listopada 1930 r.
w lokalu Zw. Cechów odbyło się
walne zebranie cechu stolarzy.
Na wstępie omawiano sprawę
poświęcenia sztandaru cechu sto-
larzy, którego termin postano-
wiono wyznaczyć na czas Bożego
Ciała.

W związku z wyświęceniem
sztandaru Cechu  Kaflarzy we
Lwowie, wobec niemożności wzię-
cia udziału—postanowiono wysłać
gwóźdź pamiątkowy. Następnie
przewodniczący zebrania p. Oszur-
ko złożył krótkie sprawozdanie
z działalności Spółdzielni Stolarzy
Chrześcijan w Wlinie. Ponieważ
zapas fornieru w Spółdzielni Sto-
larzy wyczerpał się—postanowio-
no zgromadzić parę wagonów
fornieru z Warszawy, celem roz-
przedania wśród członków cechu.
Następnie omawiano kilka drob-
nych spraw, przeważnie natury
gospodarczej. (s)

Z życia stowarzyszeń.
— Doroczne walne zebranie

Stowarzyszenia Lekarzy Poia-
ków odbędzie się w sobotę
6 grudnia r. b. w lokalu Wileń-
skiego Towarzystwa Lekarskiego
(ul. Zamkowa 24) o godz. 8-ej w
pierwszym terminie, o godz. S-ej
min. 30 w drugim terminie, nie-
zależnie od liczby obecnych.

Posiedzenie ' naukowe
Wydziału I-go Tow. Przyjaciół
Nauk odbędzie się w sobotę dnia
6 b. m. o godz. Bej wieczór w
sali dziekanatu sztuki. Na porząd-
ku dziennym referaty: ks. P. No-
wicki — Codex Syrus Sinaiticus;
St. Cywiński — Filjacje literackie
w młodzieńczych poezjach C. Nor-
wida; St. Pigoń — Pokłosie archi-
walne (Fr. Karpińsk, C. Norwid).

Wstęp wolny dla członków i
gości.
— Kursy sanitarne Polskie-

go Czerwonego Krzyża. Przypo-
minamy, że zapisy na kursy przyj-
muje Sekcja Sióstr P. C. K., Za-
walna Nr. 1, w godz. od 6—8 wie-
czorem. Tam udzialane są rów-
nież wszelkie informacje.
— Zjazd przedstawicieli Kół

Komitetu Kolejowego L. 0.P.P.
Dnia 4 b. m. w lokalu Ogniska
Kolejowego w Wilnie rozpoczęły
się obrady, najliczniejszej organi-
zacji społecznej kolejarzy L.O.P.P.
Komitet kolejowy rozpoczął swą
działalność, jako posiadający pra-
wo Komitetów powiatowych, tej
instytucji, gęsto rozsianych na te-
renie Rzeczypospolitej. Początko-
wo liczył nie wiele więcej, ponad
500 członków. W roku bieżącym
tenże Komitet uzyskał prawo Ko-
mitetu Wojewódzkiego, co jest
wielce zaszczytnem wyróżnieniem
nadanem przez Zarząd Główny w
Warszawie. W chwili obecnej ko-
lejarze zrzeszeni w L. O. P. P.,
stanowią bezsprzecznie najliczniej-
szą organizację, o charakterze wy-
łącznie społecznym, na terenie
Dyrekcji Wileńskiej, liczą bowiem
ponad 11.500 członków.

Zadaniem zjazdu jest opraco-
wanie planu pracy na rok nastę-
pny, uchwalenie budżetu, uspra-
wnienie działalności szkoleniowej,
przystosowanie wagonu obrony
przeciwgazowej do potrzeb współ-
czesnych i t. p. Na zjazd przybyli
delegaci z Lidy, Baranowicz, Woł-
kowyska, Grodna, Białegostoku,
Starosiela, Łap, Brześcia n/B i
Królewszczyzny.

Sprawność bojowa narodu pod
względem przeciwiotniczym i prze-
ciwgazowym, jest sprawą pań-
stwową, przeto w pracy tej winni
się znależć wszyscy ludzie oby-
watelsko myślący, aby we wspol-
nym zbożnym wysiłku zapewnić
sobie spokojne jutro. Zyczyć więc
należy owocnej pracy i bogatych
wyników tej pożytecznej organi-
zacji.

Sprawy rzemieślnicze.
— 15 b. m. upływa termin

składania egzaminów rzemieśl-
niczych. Dnia 15 b. m. upływa
3 letni termin udzielany przez
ustawę przemysłową rzemieślikom.
Do dnia 15 grudnia rzemieślnicy,
którzy nie złożyli egzaminów, nie
będą mogli prowadzić warsztatów
pracy, w których są zatrudnieni
terminatorzy. (d)

Sądy.
— Wybór ławników do Są-

du Pracy. Z dniem 6 grudnia r.b.
upływa termin zgłaszania list na
ławników i ich zastępców do Są-
du Pracy. (d)

tło elektryczne było drogie — jest błędne. Dobre,
właściwie użyte i obfite šwiatfo
duktywne. Spróbuj ulepszyć Twą instalację; odnie

szesz dużą korzyść.

Wskazówek. dotyczących racjonalnego oświetlenia, udzieli Ci każda firma
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Sprawy biatoruskie.
— Zjazd białoruskiej „Pro-

świty". Dnia 3 stycznia roku
przyszłego, w Wilnie odbędzie się
walny zjazd białoruskiego towa-
rzystwa kulturalno - oswiatowego
„Proświta” z czterech województw
wschodnich. (d)
— Aresztowanie b. ucznia

gimnazjum białoruskiego. Wła-
dze śledcze aresztowały niejakie-
go Borowika, b. ucznia gimna-
zjum białoruskiego, pod zarzutem
antypaństwowej działalności na
terenie gminy radoszkowickiej.

(d)
Sprawy wojskowe.

— Posiedzenie komisji po-
borowej. Dnia 17 b. m. w loka-
lu przy ul. Bazyljańskiej 2, odbę-
dzie się dodatkowe posiedzenie
komisji poborowej, dla tych wszy-
stkieh poborowych, którzy do-
tychczas nie odbyli powinności
wojskowej. (d)

Odczyty.
— „Wpływ wody". W nie-

dzielę dnia 7 b. m. o godz. 12-ej
w południe, odbędzie się w Szkol-
nej Pracowni Przyrodniczej (ul.
Zawalna 5, wejście od M. Pohu-
lanki) odczyt z demonstracjami
i pokazami prof. L. Stępińskiego,
p. t. „Wpływ wody na zdrowie i
przemysł, oraz nowoczesny spo-
sób jej filtrowania”. Wstęp dla
nauczycielstwa wolny.

Sprawy żydowskie.

— Żydzi domagają się ję-
zyka żydowskiego w Radio wi-
leńskim. Organizacje żydowskie
m. Wilna zwróciły się do odnoś-
nych władz z prośbą o zezwole-
nie nadawania w radjostacji wi-
łeńskiej audycji w języku żydow-
skim oraz zaprowadzenia stałej
chwilki żydowskiej. (d)

Kronika policyjna.
— Obłąkana porąbała brata

i matkę. W rodzinie Bermanów
przy ul. Nowogródzkiej 71, pano-
wały stale kłótnie na tle nieporo-
zumień osobistych. Najbardziej
zawziętą walkę prowadzili między
sobą Szymon Berman 35 lat z
siostrą Rochą lat 16, która od
niejakiego czasu wpadła w obłąd.
Umysłowo chora Rocha ustawicz-
nie groziła po każdej kłótni, iż
zamorduje brata.
fWczoraj znowu doszło do

ostrej kłótni. Rocha zaprzysięgła
zemstę. W nocy gdy wszyscy
usnęli dziewczyna wyostrzyła sie-
kierę i długi nóż, poczem przy-
stąpiła do śpiącego brata i zadała
mu. siekierą 10 ciężkich ran w
głowę. Na krzyk  mordowanej
ofiary, przebudziła się matka, któ-
ra usiłowała obłąkaną dziewczynę
obezwładnić, lecz pchnięta kilku
uderzeniami noża padła na zie-
mię. Dziewczyna porzuciła sie-
kierę i nóż i zbiegła. Policja po
dłuższem poszukiwaniu ujęła obłą-
kaną Bermanównę. (d)

— Kradzież w koszarach 1 p. p.
Leg. W dniu 2 b. m. Dowództwo Plu-
tonu Żandarmerji zawiadomiło wydz.
śledczy, że na terenie objektów woj-
skowych m. Wilna z koszar 1 p. p. Leg.
z sali podoficerskiej skradziono sorty
mundurowe na szkodę plutonowego Ku-
rowskiego Piotra i innych, wartości
800 zł. Dochodzeniem ustalono, że kra-
dzieży tej dokonali Zajdelson .Samuel,
Stefańska 25, Kociełkowski Leen, Obo
zowa Nr.32, Baranow Józef, Obozowa 8
l kapral 1 p. p. leg. Rogowski Henryk.
W czasie rewizji u wyżej wymienionych
osób skradzione sorty mu1durowe od-
naleziono i zwrócono poszkodowanym.
Sprawców kradzieży zatrzymano.

— Wyrwanie teczki z wekslami
na ul. Szkianej. W dniu 3 b. m. Czer-
niakow Konstanty, Polowa 4 zameldo-
wał, że w necy z dnia 29 na 30, gdy
przechodził ul. Szklaną została mu
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skradziona teczka z wekślami na ogól-
ną sumę 11000 zł, oraz 2 książeczki
P. K. O. Dochodzeniem ustalono, że
kradzieży tej dokonał zawodowy zło-
dziej Wajner Fajwel, Żydowska Nr. 5,
u którego w czasie rewizji teczkę z
zawartością znaleziono. Wajnera zatrzy-
mano.

— Śmiertelne zaczadzenie. P. Ja-
cewiczowa, zam. przy ul. W. Pohulan-
ka 41—14, przed paru dniami przyjęła
służącą, która w dniu wczorajszym
pierwszy raz napaliła w piecu.

Widocznie służąca zbyt wcześnie zam-
knęła piec, przed udaniem się na spo-
czynek, gdyż w nocy Jacewiczowa po-
czuła ostrą woń czadu.

Bez zwłoki udała się do kuchni
gdzie zastała swą służącą, nie dającą
oznak życia.

Zaalarmowane Pogotowie Ratunko-
we stwierdziło zgon służącej. (s)

— Napad w Leoniszkach. Gajłow-
ski Roman z zawodu furman, obecnie
pracujący przy młynie t. zw. Francu-
skim, zamieszkały przy ul. Lipówka 21,
w dniu wczorajszym jak zwykle przyje-
chał do młyna po mąkę.

W pobliżu młyna
czterech furmanów, którzy mieli
niego urazę.

W trakcie słów, jeden z napastni-
ków uderzył go kilka razy kluczem
w głowę.

Gajłowski padł
krwią.

Zaalarmowano Pogotowie Ratunko-
we, którego lekarz opatrzył rany Gaj-
łowskieqo. Napastnicy zbiegli. (s)

— Pożar. W dniu wczorajszym do-
zorca domu przy ul. Wielkiej 47, róg
Rudnickiej zauważył dobywający się
ogień i dym z pracowni obuwia Fiał-
kowa, znajdującej się na drugiem piętrze
w tymże domu.

Zaalarmowano straż ogniową, która
wkrótce przybyła.

W ciągu półtorej godziny pożar zo-
stał zlikwidowany.

Straty przypuszczalnie są znaczne
dokładnie jeszcze ich nie ustalono z
powodu nieobecności właściciela pra-
cowni.

(s)Ofiar w ludziach niema.

Zabawy.
— Kabaret - zabawa. Dnia 6 gru-

dnia r. b. o godzinie 9-tej, w sali Klubu
Stowarzyszenia Techników Polskich w
Wilnie, przy ul. Wileńskiej Nr. 33, od-
będzie się kabaret - zabawa, urządzana
staraniem Towarzystwa Przyjaciół Szke-
ły Technicznej, na wpisy i pomoc ma-
terjalną dla niezamożcych uczniów
szkoły

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Miejski na Pohulance.
„Noc listopadowa“  Wyspiań-

zatrzymało go
do

na ziemię brocząc

Dziś
skiego.

Ceny zwykłe z uwzględnieniem bi-
letów zniżkowych i kredytowanych

— Teatr miejski w „Lutni“.
Dziś „Cierpki owoc'' Roberta Bracco.

Ceny zwykłe, bilety żniżkowe i kre-
dytowane waźne.

—Przedstawienia popełudniowe.
W nadchodzącą niedzielę 7 i ponie-
działek 8 b. m. w obu teatrach miej-
skich odbędą się przedstawienia popo-
łudniowe po cenach zniżonych.

W niedzielę w Teatrze na Pohu-
lance Surguczewa „Skrzypce jesienne".

W poniedziałek J. A. Hertza „Mło-
dy las“.

W „Lutni“ w niedzielę „Nie rzucaj
mnie Madame“ S. Kiedrzyńskiego.

W poniedzialek „Mala grzesznica“
Birabeau.

—-Koncert Ortowa organizuje Wi-
leńskie Towarzystwo  Filharmoniczne
dnia 9 b. m. w sali Teatru na Pohu-
lance.

— Poranek - kencert Z. Protase-
wicza. Młody, utałentowany śpiewak
wystąpi raz jeden na koncercie, który
się odbędzie dnia 7 b. m. o g. 12 m. 30
w sali Teatru „Lutnia”.

Przedstawienie operowe na
Pohulance odbędzie się w piątek dnia
12 b. m. w Teatrze na Pohulance na
Polski Biały Krzyż. Wykonane zostaną
w ujęciu scenicznem fragmenty z na-
stępujących oper: „Aida“ Verdiego,
(akt II), „Straszny dwór* Moniuszki
(akt II), oraz „Halka* Moniuszki (akt II).

— Jubileusz „Lutni* Wileńskiaj.
Urocystość obchodu jubileuszowego Wi-
leńskiego T-wa Muzycznego „Lutnia“
rozpocznie się w poniedziałek 8 b. m.
o godz. 10 rano, nabożeństwem w ko-
ściele św. Franciszka (Po - Bernardyń-
skim.).

Wieczorem o godz. 8 odbędzie się
w sali teatralnej „Lutnia* wieczór jubi-
leuszowy, na który zł żą się: referat o
działalności „Lutni* Wileńskiej, poprze-
dzony słowem wstępnem prezesa T-wa,
przemówienia, oraz dział koncertowy
w którym biorą udział Z. Bortkiewicz -
Wyleżyńska (śpiew), E. Olszewski (śpiew),

zespół kameralny im. Moniuszki, orkie-
stra i chór „Lutni* pod dyrekcją J. Le-
śniewskiego. Przy fortepjanie Zygmunt
Dołęga.

Bilety zawczasu można nabywać w
kasie teatralnej (A. Mickiewicza 8) od
godz. 11 r. — 9 wieczór bez przerwy.
Ceny od 50 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.

Program:

Piątek, dnia 5 grudnia 1930 r.
11,58. Czas.
12,05. Muzyka lekka (płyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Lekcja francuskiego.
16,30. Koncert popularny (płyty).
17,15. „O samobójstwie" — odczyt

wygł. dr. Sergjusz Schuilling - Siengale-
wicz, prof. medyc. sądowej na U. S. B.

17,45. Muzyka lekka.
18,45, Kom. L. O. P. P.

19,10. Kom. rolniczy.
19,25. Pogadanka w związku z jubi-

leuszem Tow. muzycznego „Lułtnia”.
20,00. Pogad. muzyczną

20,15. Koncert symfoniczny z Warsz.
23,00. Spacer detektor wy.

Z ostatniej chwili.
Katatrofa lotnicza.

LWÓW. (Pat). Dnia 4 b. m. o
godzinie 14 w lesie, na terenie
gminy Podciemne, pow. Lwów,
spadły wskutek zderzenia się dwa
samoloty 6 pułku lotniczego ze
Lwowa. Wskutek katastrofy zabi-
ty został ppor. obserwator Zbyt-
kiewicz. Rany odnieśli ppor. ob-
serwator Wiszomirski i piłot plu-
tonowy Barczyk. Ocalał sierżant
Dembiński.
RUR EO KORYOSAKA ERACICIEŃ

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.
TENSAKN WRRUDOPINETTO

Listy do Redakcji.
Wielce Szanowny Panie Re-

daktorze „Dziennika Wileńskiego".
Pozwól mi, Wielce Szanowny

Panie Redaktorze, za pośrednic-
twem Twojego poczytnego pisma,
jak najserdeczniej podziękować
wszystkim Tym, którzy obdarzali
zaufaniem moją aptekę w ciągu
25 lat, od dnia założenia prze-
zemnie takowej.

Chcąc uczcić ten dzień jubi-
leuszowy składam ofiary:

Na rzecz schoniska Nauczy-
cielek Weteranek zł. 50, Nieule-
czalnie chorych zł. 50, Przytułku
„Dom Opieki Matki Boskiej* zł. 50,
Podrzutków „Dom Dzieciątka Je-
zus” zł. 50, Zakładu „Domu Ser-
ca Jezusowego zł. 50, Konferen-
cji męzkiej św. Wincentego a
Paulo zł. 25, Parafjalnej S-to Ja-
kóbskiej zł. 25.

Razem zł. 300 załączam.
Dziękuję i łączę wyrazy etc.

W. Augustowski,
właściciel apteki

przy ul. Mickiewicza 10.

1905 5-XII 1930 r.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.

Dla S$. W. Ks. Karol Hebda z Go-
rzowa zl. 5,39.

Dla rodziny Mufelów emeryt zł. 5,00.
Dla najbiedniejszych emeryt zł. 2,00.
Na pomnik 85 p. Strzełców emeryt

„zł 5,00.
Na Kościół w Byteniu XX zł. 2,00
Dla staruszki W J zł. 10,00.
Na opłatę wpisowego za najbie-

dniejszago Studenta U S. B. Firma „J.
Dubicka i S-ka“ (wlašciciele J. Dubicka
i J. Januszewski) Zi. 60.

5)

Pamiętnii wygnańta polskiego Z r (GB.
Przełożyła z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

Napoleon w Tylży nietylko zgodził się na po-
kój z Rosją, lecz jeszcze został jej aljantem, jej
przyjacielem! O przywróceniu państwa polskiego
na dawniejszych podstawach nie było nawet mowy...
Co się tyczy Prus, zwycięzca zadowolnił się odebra-
niem zaledwie cząstki złupionej nam ziemi, z któ-
rej zrobił mały kraik, z czterema miljonami lud-
ności — Księstwo Warszawskie — i kraik ten do-
"dał królestwu Saksonji... Od Austrji, trzykrotnie po-
bitej jego mieczem, nie zażądał niczego i niczego
od Rosji, która poniosła tak ostre ciosy! Przeciw-
nie! powiększył jeszcze jej terytorjum, przez doda-
nie kawałka starej Polski, obwodu Białostockiego.

Tym sposobem armja francuska cofnęła się
z nad Odry, Elby i Renu, a my, nieszczęśni Litwi-
ni, zostaliśmy, jak dawniej, w jarzmie moskiew-
skiem, jeszcze raz przez wszystkich opuszczeni!

Lecz świat sam w tej epoce nie był pewien
jutra. Był, jak metal, ciśnięty w piec hutniczy,
nie zdający sobiefsprawy, jaką formę przybierze

wkrótce, pod silną ręką robotnika, który rozdmu-
chiwał i pobudzał ogień wojny powszechnej. W tym
ogromnym procesie rozkładu i tworzenia, wino-
wajcy mogli obawiać się, a nieszczęśliwi — mieć
nadzieję!

Pomimo zawodu, Polacy nie przestawali wie-
rzyć, że jednak wyzwolenie przyniesie im ten czło-
wiek niezwykły, który wydawał się wówczas posłan-
nikiem Bożym i biczem Bożym na naszych gnę-
bicieli. Optymiści mówili: „Przywrócenie Polski jest
godne wielkiej duszy Napoleona!”

Z drugiej strony nawet rozczarowani nie wąt-
pili, że Napoleon, chociażby gwoli ambicji i zresztą
w imię własnych, najżywotniejszych interesów idla
przeciwwagi znienawidzonym Niemcom, zechce
odepchnąć Rosję ku północy i przywrócić na sze-
rokich podstawach dawne państwo polskie.

Mój ojciec i wszystka szlachta z sąsiedztwa
byli silnie przywiązani do tej myśli. Ciotka Berta
czyniła z niej artykuł wiary. Wówczas podziwiała
w Napoleonie nietylko wielkiego człowieka-bohate-
ra, lecz szanowała w nim jeszcze podporę religji,
odnowiciela kultu katolickiego we Francji. Nako-
niec dla naszych chłopów — z których wielu daw-
nych legjonistów walczyło we Włoszech i nad Du-
najem, obok Francuzów—Napoleon, jego oficerowie
i żołnierze, otoczeni byli aureolą poezji prosto-
dusznej i entuzjastycznej, która przy pomocy od-
ległości, czyni ludzi wielkich, podobnymi pół-bogom.

Jako dziecko, słyszałem ciągle o Francji i Na-

poleonie, jak o czemś jaśniejącem, opatrznościo-
wem, dającem nadzieję lepszej przyszłości. To był
biegun, około którego moja młoda wyobraźnia
obracała się bez przerwy.

W południowo-zachodnim rogu pałacowego
tarasu, była duża baszta, opierająca się o grunt

stały i zamknięta od strony pola murem półokrąg-

łym, tworzącym parapet, skąd rozciągał się wspa-
niały, rozległy widok.

Otóż w pewien letni wieczór, mój ojciec spa-
cerował ze mną po tarasie, a ponieważ byłem nie-

nasycony w słuchaniu opowiadań wojennych, mówił

mi o zwycięstwach Francuzów nad Moskalami,

o wielkich dniach Zurichu, Austerlicu, Eylau, Fried-

landu. Pełen naiwnego entuzjazmu spytałem: „Mój
ojcze, a gdzie są: Francja i Napoleon?"

Ojciec uśmiechnął się na to pytanie i popro-
wadził mnie na parapet starej wieży. Tam, wycią-

gając rękę w głąb horyzontu, rozwijającego się
przed nami, rzekł: „Patrz, Witoldzie, daleko, daleko,

za wzgórzami pokiytemi lasem, w kierunku gdzie
w tej chwili zachodzi słońce — jest Francja!".

Odtąd stara wieża miała dla mnie mocny
powab. Przychodziłem tam często, przychodziłem
w chwili marzeń i wysyłałem swą duszę razem ze

wzrokiem utkwionym w przestrzeń, w kierunku,

gdzie niebo paliło się purpurą zachodu. „Tam jest

Francja!" mówiłem sobie półgłosein, a łzy kręciły

mi się w oczach i wszystkie fibry mojej istoty były
głęboko poruszone. W ogniu pragnień, urojone
mary zdawały się ucieleśniać. Widziałem, jak orły
wielkiego wodza rozwijają złote skrzydła na dale-
kich wierzchołkach wzgórz. Słyszałem warczenie
bębnów, róg wojenny i głuchy pomruk dział. Do-
strzegałem, płynące jak potok w dolinie, szeregi
francuskie...

Wreszcie bieg wydarzeń zmienił swój kieru-
nek. Napoleon, po zaangażowaniu się w wojnę z
Hiszpanją, po zwycięstwie pod Wagram, które raz
jeszcze położyło Austrję u jego nóg, nie uznając
żadnych granic ciągnął dale blokadę lądu stałego,
wypowiedziawszy śmiertelny pojedynek  Angjji i
Rosji, której dumę chciał zmiażdżyć dosięgnąwszy
zatoki morskiej w Finlandji.W r. 1811, odczuwało
się nadchodzącą burzę i wszystko wskazywało, że
spotkanie dwóch kolosów: Wschodu i Ząchodu jest
nieuniknione i, że nic nie powstrzyma ich ogrom-
nych przygotowań.

Zaledwie skończyła się zima, zaledwie ziemia
wyzwoliła się z pod śnieżnego całunu, a już drży
pod stopami sześciuset tysięcy żoinierzy, których
zuchwały zdobywca pcha w kierunku północy, nie
przypuszczając, iż Rosja, nawet w głębi swoich
stepów zamrożonych, może wymknąć ;się jego
potędze.

(D. e. n.).  
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Pamietniki ksiecia
„ Būlowa.
Wspomnienia kanclerza, ktėry

pruską politykę antypolską dopro-
wadził do największego natężenia,
który fundusze komisji koloniza-
cyjnej powiększył do miljardowej
prawie wysokości, przeprowadził
ustawę o wywłaszczeniu, oraż pa-
ragraf kagańcowy przeciwko ję-
zykowi polskiemu, spotkają się
niewątpliwie z nien:ałem zainte-
resowaniem w Polsce. W tomie
pierwszym pamiętników na 600
przeszło stronach opowiada Biilow
o pierwszych 7 latach urzędowa-
nia swego w Berlinie, najpierw
na stanowisku sekretarza stanu
dla spraw zagranicznych, później
kanclerza Rzeszy; obejmuje więc
okres od r. 1897 do końca r. 1903.
Tom następny obejmuje wspom-
nienia, aż do roku 1909, tom
trzeci wspomnienia z czasów woj-
ny powszechnej i klęski Niemiec,
ostatni wreszcie wspomnienia z
młodości i karjery dyplomatycznej
do roku 1897.

Materjał, zawarty w wydanym
pierwszym tomie, jest ogromny.
Autor z trudem tylko dał sobie z
nim radę; częste dygresje, wra-
canie do wspomnień z lat daw-
niejszych, poprzedzających okres
omawiany w tym tomie, wciąga-
nie zdarzeń i osób z lat później-
szych i najnowszych, wszystko to
wywołuje wrażenie chaosu, łago-
dzone wszakże wielkim talentem
naracyjnym autora, sprawiającym,
że książkę jego czyta się jednym
tchem. Swietne są zwłaszcza cha-
rakterystyki osób działających:
panujących, dyplomatów, parla-
mentarzystów—Niemców, Fustrja-
ków, Anglików, Włochów, Rosjan
it. d.

Z charakterystyk na plan pierw-
szy wysuwa się charakterystyka
Wilhelma II. Biilow sądzi go bar-
dzo surowo. Przyznaje mu wpraw-
dzie genjalne zdolności, nie wy-
zyskane jednakże należycie, wiel-
xą uprzejmość w obejściu, którą
czarował każdego, z kim się ze-
tknął, zarzuca mu jednak zmien-
ność ustawiczną, chorobliwą ga-
datliwość, impulsywność niepo-
hamowaną, niezdolność do zda-
wania sobie sprawy z istotnej
wartości ludzi, zamiłowanie do
parad i operetkowych obchodów
dworskich, chęć błyszczenia i po-
dobania się ludziom, dyletantyzm
we wszystkiem, w polityce jak i
dowodzeniu armjami na manew-
rach patrzenie na wojsko i pań-
stwo jako na osobiste zabawki
swoje, dziecinną radość z orde-
rów i tytułów,aprzedewszystkiem
wszędzie i zawsze brak najele-
mentarniejszego poczucia taktu.

Bilow broni cesarza od za-
rzutu świadomego wywołania
wojny w r. 1914, dowodząc, że
mimo  potrząsania ustawicznego
szablą i bicia w stół opance-
rzoną pięścią, był to człowiek
lękliwy a nawet tchórzliwy, że im
bardziej się bał, tem grožniej
krzyczał i odgrażał się na wszyst-
kie strony. Kanclerz przyznaje, że

w chwilach grożącej gdziekol-
wiek w świecie wojny cesarz za-

chowywał się jak niecierpliwy
widz w teatrze i nie mógł się do-
czekać starć krwawych.

Wiele z wyliczonych powyżej
wad cesarza Biilow kładzie na
karb jego wychowawcy. Hinzpe-
tera, który go, jako chłopca,
zmuszał n. p. do natychmiasto-
wego sformułowania sądu o oso-
bach, wypadkowo spotykanych
na przechadzkach, wyrabiających
w nim w ten sposób powierz-
chowność w sądzeniu. Stosunek
jego do rodziców był jak naj-
gorszy. Matka go wręcz nienawi-
dziła i szkodziła mu, gdzie mo-
gła, urabiając i szerząc jak naj-
gorszą o nim opinję

W miarę, jak z biegiem lat
mnożyły się dla Niemiec niepo-
wodzenia w polityce zewnętrznej
a wewnątrz kraju wzrastała na
siłach opozycja, z którą sobie
rady dać nie mógł, Wilhelm sta-
wał się coraz bardziej nerwowy
i coraz częściej dostawał napa*
dów wściekłości. Coraz częściej
też otoczenie jego zadawało so-
bie pytanie, czy cesarz jest przy
zdrowych zmysłach.

Równie ujemną jest charakte-
rystyka Franciszka Józefa. Zda-
niem Biilowa cesarz ten nie miał
wcale serca. Pod żadnym pa-
nującym, twierdzi Biilow, nie wy-
konano, tyle wyroków śmierci, co
pod Franciszkiem Józefem, za-
cżynając od wieszań na Węgrzech
w r. 1849, a kończąc na maso-
wych wieszaniach w Małopolsce
w czasie ostatniej wojny pow-
szechnej. Miał jednak tę, sympa-
tyczną dla nas, zaletę, że się
zawsze cieszył, gdy Prusacy,
jego sprzymierzeńcy, dostawali w
skórę. Tak twierdzi Biilow.

Najciekawsze dla nas są uwa-
gi kanclerza o polityce antypol-
skiej, a zwłaszcza twierdzenie je-
go, że sprzeciwiał się zawsze cie-
miężeniu Polaków w zakresie
szkolnictwa i w sprawach kościel-
nych. Tu trzeba zaznaczyć, że w
rzeczywistości takie stanowisko
kanclerza, bynajraniej odczuć się
nie dało, przeciwnie, za jego rzą-
dów była i Września i strajk szko|-
ny. Jak dla Capriviego, tak i dla
Bilowa, w sprawach polityki an-
typolskiej, decydującym był sto-
sunek do Rosji. Caprivi, licząc się
każdej chwili z możliwością woj-
ny z Rosją, chciał zapewnić so-
bie na ten wypadek życzliwość
Polaków. Bilow natomiast wie-
dział, jak pisze na stronie 564, że
niczem nie pozyska sympatji Rosji
dla Niemiec tak bardzo, jak uci-
skiem Polaków. Nadto, Biilow kie-
rował się przekonaniem, że nie
może być większej dla Niemiec
ZZM nad odbudowanie Pol-
ski.

W zwalczaniu Polaków popie-
rał go ze wszystkich sił kardynał
wrocławski ks. Kopp. za co Bi-
low chwali go bardzo. Kardynał
ów sądził, że  spolonizowanie
wschodnich  prowincyj Prus
wcaleby nie było zgodne z inte-
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resami Kościoła katolickiego, wo-
bec tego energicznie zwalczał
Korfantego, którego w czasie
wojny powszechnej niemieckie
władze wojskowe inwigilowały.

Sport.
Turniej piłki koszykowej.

W niedzielę i w poniedziałek
od godziny 10 rano w sali Ośrod-
ka W. F. Ludwisarska 4 odbywać
się będzie turniej piłki koszyko-
wej panów.

Wiadomości hokejowe.
Na pierwszem organizacyjnem

zebraniu Okr. Zw. Hokejowego
wybrano howe władze związku,
w składzie następującym: prze-
wodniczący p. prof. Weyssenhoff,
członkowie zarządu: pp. Zamejć,
Wasilewski,  Okułowicz,  Zmu-
dziński.

Postanowiono nawiązać kon-
takt z Miejskim Komitetem W. F.
organizując w czasie „tygodnia
sportowego" szereg meczów z
drużynami innych miast. Ponadto
hokeiści noszą się z zamiarem by
każdej niedzieli na ślizgawce prze-
prowadzać kombinacyjne imprezy
hokejowe lokalne.

Obecnie w Wilnie mamy na-
stępujące drużyny hokejowe, któ-
re walczyć będą o tytuł Okr. Wi-
leńskiego, a mianowicie: A. Z. $.,
Polic. K. S., Ognisko, Z. A. K. S.,
Pogon i parę družyn szkolnych.

Mistrzostwo w latach ubieglych
miał A. Z. S. będąc bezkonkuren-
cyjną drużyną w Wilnie i mając
szereg cennych wyników w Kry-
nicy i w Zakopanem.
W czasie nieobecności prof.

Weyssenhoffa, który jak wiemy
wyjeżdża do Katowic na kurs ho-
kejowy, zastępować go będzie
p. F. Wasilewskiw szeregu spraw
organizacyjnych zbliżającego się
sezonu.

Suchy kurs narciarski.
Zanim spadnie śnieg, narciarze

trenować się będą w sali gimna-
stycznej. Tak zwana sucha zapre-

  

wa ma kolosalne znaczenie za-
równo dla zawodnika, jak i dla
turysty, który musi stopniowo
przygotować swe mięśnie, płuca,
serce i nogi do czekających na
niego wysiłków.

Wil. Okr. Zw. Nar. postanowił
w tym roku dać możność szer-
szym masom narciarskim korzy-
stania z doświadczeń instruktor-
skich p. kap. Łuckiego, który
przyjechał już do Wilna mając
wczoraj pierwsze teoretyczne lek-
cje o narciarstwie. Od dnia wczo-
rajszego odbywać się będą 'co-
dzienne kursy narciarskie po-
szczególnych grup: zawodników,
turystów, pań i panów.
W suchej zaprawie narciar-

skiej bierze udział przeszło 100
osób. Ja. Nie.
AEZYDYWAEDWZY18 FOTZRĘCTDROKKO

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Mle raw 156

 

WI LEN SSml

e Kraju.
Ujęcie sprawców napadu
na dom Szymanowiczów.

Po napadzie dokonanym przez
nieznanych złoczyńców we wsi
Dubasze, gm. raxowskiej na dom
Szymanowiczów i zranieniu z bro-
ni palnej żony Szymanowicza
władze policyjne wdrożyły nie-
zwłocznie śledztwo. Energiczna
akcja įdoprowadzila do ujęcia
Maturolika Grzegorza i Szuta
Wincentego, zam. we wsi Gyro-
wicze, gm. rakowskiej, którzy do
winy napadu przyznali się i wska-
zali na Zdanowicza Antoniego
i Bujnickiego Mikołaja jako na
organizatorów. Na podstawie tych
zeznań aresztowano niezwłocznie
wymienionych wyżej Zdanowicza
i Bujnickiego. W dalszym ciągu
śledztwa ujawniono miejsce ukry-
cia broni i samą broń, którą na-
pastnicy posługiwali się w czasie
napadu. Energiczna akcja ze stro-
ny władz bezpieczeństwa dopro-
wadziła do szybkiego ujęcia na-
pastników i całkowitego zlikwido-
wania napadu.

Zatrzymanie techników ko-
munistycznych.

Ubiegłej nocy w rejonie od-
cinka granicznego Wilejka, patrol
K.O.P. zatrzymał 2 techników ko=
munistycznych usiłujących niele-
galnie przedostać się do Polski.
Przy zatrzymanych znaleziono
instrukcje i okólniki K. P. Z. B.

Nieszczęśliwy wypadek
w Oikienikach.

Wczoraj rano, grupa dzieci
bawiących się koło koszar w Ol-
kienikach, znalazła kilka zapalni-
ków, od miotaczy min. Jeden
z chłopców 10-letni Jan Kaziuko-
nis począł dłubać gwoździem
wewnętrzu zapalnika i spowodo-
wał eksplozję Eksplodujący za-
palnik oderwał Kaziukonisowi le-
wą dłoń, zaś 9-letniegu Henryka
Dobkiewicza lekko ranił. Ofiarom
wypadku lekarz wojskowy udzielił
doraźnej pomocy. d

Epidemja grypy w Grodnie.
O szerzeniu się grypy w Gro-

dnie najwymowniej świadczy sta-
tystyka Kasy Chorych.

Onegdaj zanotowano 333 we-
zwań lekarzy do chorych, apteka
załatwiła 1000 recept. W normal-
nych czasach liczba wezwań do
chorych wynosiła 20—30 dziennie.
Obecnie już pracuje 9 lekarzy
rejonowych, przewidziane jest
zaangażowanie jeszcze jednego.
Przed epidemją pracowało tylko
5-ciu.

Zagadkowe samobójstwo
nadleśniczego.

1 grudnia wystrzałem z rewol-
weru pozbawił się życia nadleśni-
czy nadwożański Okruszko Ale-
ksander lat 40, zam. w maj. (r-
banowszczyzna, pow. słonimskie-
go. Wymieniony zostawił list na-
stępującej treści: „Muszę odejść,
bo padam ofiarą swojej łatwo-
wierności i wyzysku jej przez
moich współpracowników, jestem

bo pieniędzy nie zde-
fraudowałem, chciałem się tylko
wygrzebać z sieci w jakie wpa-
dłem. Pan inspektor Solec prze-
strzegał mnie, lecz zapóźno, pro-
szę o pomoc dla dzieci i żony”.

niewinien,

Samobójstwo  Okruszki  wido-
cznie jest w związku z prowa-
dzonemi przez władze policyjne
dochodzeniami w sprawie nadużyć
pieniężnych z chęcią zysku pod-
czas eksploatacji leśnej.

Judaszowe prace.
Już drugi rok upływa od cza-

su kiedy piśmidło białoruskie
„Szlah moładzi”, rozdawane bez-
płatnie po wsiach kresowych, sta-
ra się planowo zatruwać dusze
młodzieży wiejskiej, przez pobu-
dzanie wśród tejże młodzieży naj-
niższych instynktów.

Jako jeden z setnych przykła-
dów może służyć ostatni (11) nu-
mer tego wydawnictwa. Na str. 14
czytamy tam taką „poezję”: „Naród
już zdrajców liczy. | prędko po-
woła na sąd. Za zdradę im karę
zapłaci—Przez nich rozgniewany
lud!* Takie wiersze stale czytaliśmy
w czasie okupacji bolszewickiej.
Gniewem ciemnego ludu nas,
mieszkańców kresowych, stale
straszą wysłańcy jaczejek komu-
nistycznych. Warto tylko nam za-
pamiętać kto te ciemne masy
podjudza w iście bolszewicki spo-
sób; dowiadujemy się tego z
ostatniej strony tegoż piśmidła,
czytamy tam słowa: Redakcja
szczerze dziękuje  powažanemu
księdzu Adamowi Stankiewiczowi
za ofiarowanie papieru na kalen-
darzyk „Szlahu moładzi” i księ-
dzu dr. Stanistawowi Glakowskie-
mu za ofiarowanie 20 zł. na wy-
dawnictwo „Szl. moł.”

Dziwi nas tylko niepomiernie,
że tenże ks. Glakowski w spisie
duchowieństwa Diecezji Wileń-
skiej figuruje jako współpracow-
nik proboszcza kościoła św. Jana
w Wilnie. J. S.

Biała Waka.
„Dnia 30 listopada b. r. w Bia-

łej Wace, niedaleko sławnych Po-
nar, odbył się obchód setnej rocz-
nicy powstania listopadowego.
S. M. P.żeńskiej odegrało sztukę
pod tytułem: „Dla Ciebie Polsko*.
Odczyt o powstaniu z roku 1830
wygłosił ks. dr. Seweryn Janow-
ski. Całość wypadła imponująco.
Frekwencja była b. liczna*.

Sląska Środa Literacka.
Na ostatnią Srodę Literacką

(3.XII b. r.) Z. Z. L. P. zaprosił
znanego pisarza śląskiego, p. Gu-
stawa Morcinka.

Miłego gościa powitał p. W.
Hulewicz, charakteryzując wkrót-
kich słowach jego twórczość lite-
racką, jako autora powieści „Byli
dwaj bracia” i tomu nowel „Ser-
ce za tamą”.

Następnie p. Łubiakowski od-
czytał pisane gwarą śląską dwa
utwory p. G. Morcinka, mianowi-
cie: „Piernikowe serce” i „Dwaj
bracia”. Oba utwory, odznaczają-
ce się bezpośredniością i prosto-
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tą w ujęciu, oraz mocnym i ży-
wym stylem, a zwłaszcza „Dwaj
bracia”, doskonale przedstawiają-
cy scenę w kopalni podczas po-
żaru, zostały przyjęte przez ze-
branych bardzo žywemi oklas-
kami.

Po przerwie p. G. Morcinek
wygłosił referat o Ziemi Sląskiej
i Slązakach.

Nieduża ta część Polski na
południo-zachodzie, odznacza się
szczególnie pięknym krajobrazem,
doskonale widzianym ze szczytów
Beskidów, obejmujących Sląsk od
południa. Sliczny kobierzec dolin
jest przecięty dużemi rzekami:
Wisłą i „świętą” Olzą. Inny cha-
rakter ma zagłębie węglowe, po-
kryte szeregiem korninów i ko-
palń. Zdawałoby się napozór, że
jest to część ziemi zapomniana
przez Boga.

«Wierzenia ludowe widzą na
Sląsku szereg duchów i dziwów
w miarę złośliwych, w miarę do-
brych. Lud nie wierzy w ich ist-
nienie, lecz zawsze pamięta prze-
kazane przez ojców legendy.
Często m. in. spotykane są utop-
ce, wciągające ludzi do wody,
mory, ssące krew ze śpiących
ludzi, nocnice, prowadzące nocą
ludzi na bezdroża, chłopy ogniste,
jaroszki, strzygonie i t. d. Język
Slązaków jest bardzo archaiczny,
jest jakby zachowanym do dzi-
siaj staropolskim językiem Reja.

Charakter ślązaków wykształ-
cił się w kopalniach — to też są
oni twardzi, zawzięci, śmialiwnie-
bezpieczeństwach; walki narodo-
we spotęgowały w nich ponadto
nieustępliwość.

Uświadomienie narodowe ślą-
zaków nie jest dawne. W kraju,
przez 600 lat będącym pod wła-
dzą niemiecką to poczucie trze-
ba było budzić. Dokonali tego
P. Stalmach i K. Miarka przed
15 — 20 laty. Oni obudzili ruch
narodowy, który następnie roz-
wijał się dwiema drogami:

1) przy pomocy książek, gazet
i sceny — drogą wskazaną prze»
Stalmacha, Miarkę i Osuchow-
skiego, 2) rósł ten ruch narodo-
wy dzięki walce klasowej i reli-
gijnej polskiej katolickiej ludnoś-
ci robotniczej przeciw protestan-
tom: Niemcom i Czecham—kapi-
talistom. Slązacy drwili ze wszyst-
kich haseł pięknobrzmiących i
szumnych słów patrjotycznych,
ale kiedy się porwali do broni —
stali się straszni i niepodległość
wywalczyli. Życie Slązaków — po-
laków poza granicami Polski jest
bardzo trudne, gdyż zarówno
Niemcy jak też Czesi używają
wszelkich sposobów, żeby ele-
ment polski w swych granicach
wynaradawiać, szczególny nacisk
kładąc na odpowiedni kierunek
szkolnictwa. Walka o zachowa-
nie własnej narodowości przeciw-
ko polityce państwowej jest tam
bardzo trudna, gdyż Polacy roz-
porządzają bardzo małemi środ-
kami materjalnemi. A dziś i w
przyszłości Sląsk musi być tym
„bastjonem, o który rozbije się
niemiecki „Drang nach Osten".
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  la“ Mickiewicza 11 tele-

Zamkowa 9. | fon 15-74 ______ 4423

Spółdzielnia „Siła” <=
Mickiewicza 11 telefon "w"

P + Zoe t arg. 15-74 posiada do uloko-
wania, pod zabezpiecze-

Składnica Państwowa  Materjałów Drze- nia wekslowe, sumy od

wnych przyDyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie 1000 do 10,000 zł. 4437Wzruszająca, owiana niezwykłem bohaterstwem
ogłasza przetarq ofertowy na zwózkę partjami gęg dolarów potrzebneopowieść filmowa z czasów wojny. Aktów 8.

 | włącznie będą wyświetlanefilmy: „Na pokładzie łodzi podwodnej*

 

 

 

  

Sala Miejska, ul. Ostrobram- W rolach głównych: Carl de Vogt, Angelo Ferrari i Fritz Kampers. Nad program: „Małpie Awantury" komedja w drzewa opałowego i materjałów drzewnych z bocz- 1

ska 5 2 aktach Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny ode: „BIAŁY ORZEŁ". — nicy przy 4 Eddie Ch Ja na ulicymiejskiej Miša ay

i
Podgórnej Ne 7 oraz rozwózkę tegoż drzewa w O- Smajdzielni 2 >

Ci ST TIEERICSSON d 3 4 zielnia „Siła* Mi

1 P Wilniel|S K WOD S PRZE ma AR A ZEE Shówicza 11 telefon 15-74
Dziś! Po raz pierwszy w niel Sensacyjna premjera naj- d t ółczesny w 12 akt. i składnic—Podgórna sudskieg 437

KINO SPAN?| zosszeso filmu polskiego o wyjątkowo atrakcyjnem podłożu CZŁOWIEŃ 0 BŁĘKITNEJ. DUSZY W rolitytułowej ZbyszkoSawan aaa R od dnia 10 XII-1930 r. do 1-X 1931 roku. — Oferty —- 2

WIELKA 42. W rol. gł. Filina Konopka, Dolores Orsini, Eugenjusz Bodo i inni. Pomijając wielkie koszty—ceny nie podwyższone. ilustracja mu- 4413—1 w zamkniętych kopertach należy NEDyrekcji Do sprzedania

dnicy Materjałów Drzewnych w

(Wielka 66), pokój 4 ćo godziny 10 rano do dnia

9-go grudnia t. j. do czasu otwarcia ofert, załą-

czając jednocześnie dowód złożenia do depozytu

zyczna pod batutą prof. M. Zamsztejgmana z udziałem znanego skrzypka prof. A. Jadłowkera.
ii ia Eaiii ai aaaa Atministracji domu pos

szukuję. Referencje

 

NA RATY
dziąłeczki ziemi pod le-

 

r Dziš Przebój sezonul Po 1- Wilnie! W rolach głównych: ę - tniska po 10 gr. kw. met
Kino «MIMOZA» premjeral Na Froncie nic nowego Lois Morau I Georga O'Brien. Rzecz dzieje e w 1918 najlepsze. EE Dyrekcji wadjum w wysokości 5%, sumy wartości oraz centruni z sila:

Ulica Wielka Ne 25. roku przed zakończeniem wojny światowej. / nik Wileński W. 4405—0 przetargu, wychodząc z założenia, że w zaznaczo”-kami przy szosie Wilno—
nym okresie będzie zwiezionych i rozwiezionych Warszawa. Miejscowość

  

    

 

 

 

 

AEEN NUDNSCOSY (STARCZA SANTSTTATNAIYSPAS TAL US NODE TETNNMI PTENAZINY | ATDZOC KRS IK IRSN? er"
CY ZI około 10,000 mp. materjałów drzewnych. A

TIT Z administrator i Zastrzega się dowolny wybór oferty nieza- Ks 4.0
Kawiarnia I jadłodajnia „STAROPOLANKA* D.-H. k materjaly welnia- | organizator z dokla- Įežnie od oferowanej ceny. kosiibitėtai: Iesamų“ Bo.

przy ui. Garbarskiej Nė 1 šRO BAA, „I. DURICKA i $-ka PETA znajomością księgo- (Z) J. Markowski jazd na miejsce autobu-
pod kierowniciwem nowego gospodarza po przeprowadzeniu całko- (właściciela |. Bobicka ne,bawełniane,lnia-| wości (bilansista), poszu-502—00 Kierownik składnicy. sem o 45 minut prawie

witego remontu 5 AT Wiasticieia IU I ne, jedwabne, oraz kuje zajęcia. Chętnie wy- m—— —— €0 godzina. Kościół świa-
od soboty dnia 6 grudnia r. b. 4427—0 o ZAKOPANE. i 1. Januszewski) jedzie na prowincję. Zgło- tło elektryczne, telefon,

wydaje codziennie gorące śniadania, kolacje Wiila „Obrochtówka”, posiada w sklepie kołdry,koce, chust- | szenia pod „samotny” do PPNicczkania 3 Znalazłem ją w szafie policja na miejscu. Mają-
oraz smaczne domowe obiady z 3-ch dań przy rozmaitym wyborze| Chałubińskiego, kuchnia Swoim przy ulicy , ki, serwety Administracji.  4441—1 4 Mieszkania bibljotecznej. W. testa- tek Połuknia właściciel-

zup i mięsa. dobra, obfita. Cenyumiar- Wileńskiej Nr. antto i pokoje mencie zaś wyraźnie Z0- ka Rożańska lub w Wil-
Cena obiadów po zł. 1,30. _ —_ Abonament mies. po zł. 1,20.|]kowane. 494—2 | | I t.p. otrzebna ze szkoły stały mi zapisane wszyst- nię ul. Zamkowa 18 m.
AS KDE a LASAT arami Di AO OO 2 | po cenach jak zwykie umiarkowanych. freblanka od 3—7'; kó kie książki z bibljoteki. 20 od godz. 4—5 w do"

Pianina I Fortepiany o światowej 4442—12—fdo EE, SA ZĘ: Po i ==—=—>į mu 0450
sławie Pleyel, Bechstejn ete., takoż RZYSNOBWICZ 4432 umeblowany, jasny, du- Do sprzedania

 

 MieszkanieArnold Fibiger, Kerntopf i Syn, ży, ciepły ze wszelkiemi plac */, dziesięciny przy
 

 uzna| zywiści i Be. SMS i w, SEN wygodami z opałem i

szepo wów eż] i Choroby skórne wesne- i ZGUBY į poszukuię posady ma- światlóri do wynajęcia 2 duże pokoje i jeden Ai ia Ga
i szych fachowców na Pow. Wystawie, wr. 1929 ryczne | moczopłciawe szynistki, biuralistki Przejazd domNe7, (przed mały z kuchnią, ogród-|= eo

"1 w Wilnie w 1930 r. (rands Prix i Wielkie Wliieńska 3. ś "T lub lektorki, w Wilnie koścjołem św. Piotra i kiem, ze wszełkiemi wy- Pieniądze

Medale Złote). 8—1 i 4—8, tel. 567. s3 zem książeczkę lub na prowincji. Łaska- pawia) domy urzędnicze. godami od 1 stycznia do|w każdej sumie loku-

K DĄBROWSKA, 714—90 "= wojskową wydaną we zgłoszenia do admi- 4248 wynajęcia zauł. Montwił- |jemy na korzystne
oprocentowanie u o-
sób solidnych — gwa*

rancja zupełna

przez PKU  Wilno—Po- nistracji dla „Poszukują- w

wiat na imię Józefa Ale- cej posady 22".
łowski 11, od 10—1. Tam-
że 2 pokoje w sutere-

Wilno, a Niemiecka 3, m. 6. AKUSZERKI

DNASN TAG EZREOZCĄ
| Ceny fabryczne. _— _ Sprzedaż i wynajęcie. MIESZKANIE 3 względ-
 

  

 

 

 

 

WZ AM ce : nowicza zam. we wsi nie 4 pokojowe z łazien- nie i skład na opał x

CHOROBY PŁUC — DOKTÓR MEDYCYNY AKUSZERKA Smolina gm. Dzievieni:„pati=—200014 k) | kuchnią na I lub I 4491-—1 | Daniir „wa
i MarjaLakner. skiej pow. Oszmiana u- iętrze w centrum (oko* === zaw cklewlcza = =

| LEKARZE A. CYMBLER d AE 63 Okropny sen. lica nie handlowa) od za- Mieszkania | _3—0._39—3
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocz- Chor. WENERYCZNE j 7rzyjmule od godz, 8 do raz poszukiwane. Cena do wynajęcia 4-ro I5-clo :

pa eenA RAPA ZYCIA SPAC, wieki I sta” "SKÓRNE. MOCZOPŁC. ” "* KasztanowaTm. 5 sd) „Miatem dzis w nocy Gbojetna. Może być od- pokojowe z  wygodami |KUPNO- |

Sora piuborekpsygm | Dr.ZeldowIcz sekimas A okeę | Wikoo. SER ui nc ZA PI AR> » r tarskiej 9—2 i 5—7 i pół. e BC; i ańska ank Kredy- T ASTTKOT
czywego,Rit. p. stosują AB as 804—2 į RÓŻNE d akiOE Ei as się, že bylem towy, dla W. S. 1 Sprawy Do Bpa gramo-

. p. : se R a ZE Bri > m. 3 . i fon, plyty gramo-
Balsam Thiocolan— Age“ 9—12 i 5—8 w. tel. 2-77. OEw Ty, mój chłopcze, dosta- —Czyż to taka okroP=——>—— majątkowe | r

" Dalai a onowe, biurko, latarniag 1 Doktór l. SZYRWINDT UCZNIA niesz jabłuszko”. pność? asa EEE projekcyjna do przezro-
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki.

—Oczywiście, praecieżprzyjmę na mieszkanie
nie umiem po hiszpań-
skul

z utrzymaniem opieką i
pomocą w językach. Do-

ODA, Ulokuję 1000 dol. czy i ciemnia fotogra-
— Dlaczego pan przy- na hipotece domu w ficzna amatorska. Zgłosz.

właszczył sobie książecz- Wilnie. Pośrednicy wy- Królewska 7 m. 7. Wej-

kę kasy oszczędności kluczeni. Adres w Admin. ście z Oranżeryjnego.
zmarłego? Dz. Wil. 4438 4443

„A jakie duże będzie
to jabłko i jak długo
imam być grzeczny?*

D-r Zeldowiczowa Choroby Peno
kobiece, wener. chor. drėg skórne I moczopiciowe
mocz. prz. 12 — 214-—6 Wielka 19, od AURA wiedzieć się od 12 2

ul. Mickiewicza 24. Zawalna 60—11 Jurkow-

1704—0 RWZEWKZNZCZZZREZNCKC ska. 4416—0
m—— m —

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”,;ul. Mostowa 1.
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