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Zamierzona ofensywa niemiecka
na terenie polityki zagranicznej,

PARYŻ. (Pat). „Journal des De-
bats' zamieszcza wiadomość, że w
końcu listopada odbyło się w Berli-
nie pod przewodnictwem kanclerza
Hitlera zebranie ministrów, przed-
stawicieli Reichswehry i reprezen-
tantów przemysłu. Na zebraniu tem
Hitler miał oświadczyć, że z powo-
du bierności zagranicy szanse Nie-
miec w plebiscycie w  Saarze po-
iepszyły się tak dalece, że można
być pewnym zwycięstwa w dniu 13,1
35 1. Jeśli te nadzieje, pisze dalej
dziennik, urzeczywistnią się, kan-
clerz ma być zdecydowany rozwią-
zač Reichstag i przeprowadzić na-

tychmiast nowe wybory, które zda-
niem kanclerza zlikwidują resztki
oporu wewnątrz kraju. Po wzmoc-
nieniu się sytuacji wewnętrznej Rze-
szy rząa niemiecki ma przystąpić do
energicznej ofenzywy na terenie za-
śranicy, w celu uzyskania legalizacji
zbrojeń. W; tym celu zostanie udzie-
lone wysłannikom rządu Rzeszy
pełnomocnictwo do dania do zrozu-
mienia, że oddziały S. A. 1 „służba
pracy” zostałyby w zupełniści zmie-
nione a częścicwo także 1 oddziały
S. S. w wypadku, gdy żądania nie-
mieckie w sprawie zbrojeń  zosta-
łyby uwzględnione.

 

Odszkodowanie za kopalnie w Saarze |;

 

x
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według układu francusko-niemieckiego.
RZYM. (Pat). Wkzoraj o godz.

13-ej komitet trzech zakończył swe
prace podpisaniem układu  trancu-
sko-niemieckiego w sprawach fi-
ransowo-gospodarczych. Wedle in-'
łormacyj z kół francuskich, sumę
którą ewentuainie zapłacą Niemcy
za kopalnie po powrocie Saary do
Niemiec ustalono: na 900.00U.000 frs.
fr, do czego dołączono koszty inwe-
stycyj, które podniosą tę sumę do
trs. fr. 1.000.000.000. Suma ta ma
być spłacono Francji w dość  krót-
kim terminie, przyczem płatność ma
być dokonana walutą francuską,
będącą w obiegu na terenie Saary.
Przewidziane są podobno również
dostawy węgla. Niezależnie od pro-
tokułu francusko-niemieckiego, pod-
pisanego przez ambasadorów Fran-
cji i Niemiec w Rzymie, zakomuni-
kowany będzie Radzie Ligi Narodów
raport komitetu trzech. Raport ten
zawierać będzie podobno także zle-
cenia polityczne. Według krążą-
cych pogłosek, Niemcy zgodzić się
mieli na rozciągnięcie gwarancji
bezpieczeństwa i wolności na
wszystkich mieszkańców Saary a
nietylko osoby, biorące udział w
głosowaniu. Z pod gwarancyj tych
wyłączeni być mają jednak uchodź-
cy polityczni, którzy dopiero w o-

 

„statnich czasach przybyli do Saary.
' Następne zebranie komitetu trzech
„odbyć się ma jutro w Genewie, do-
kąd udaje się baron Aloisi.

PARYŻ. (Pat). Wszystkie dzien-
niki z zadowoleniem podkreślają
dojście w Rzymie do porozumienia
francusko-niemieckiego w sprawie
„Saary. Agencją Havasa donosi, że
. porozumienie przewiduje .ryczałto-
"we uregulowania wszystkich. spraw
si ustala „całokształt wierzytelności
skarbu francuskiego, z których naj-
'ważnejszym jest wykup kopalni.
| Niemcy zwracają frs. fr. 900.000.000.
Ponadto Francja otrzyma pewną
należność za węgiel wydobyty 2 Ко-
palni ,,Warndt, której pokłady znaj-
dują się na terytorjum niemieckiem,
natomiast szyby na terytorjum Fran-
cji. Niemcy zapłacą również właści-
cielom terenów odszkodowanie.
Część długu niemieckiego zapłaco-
na będzie gotówką, część ratami w
wysokości zgóry ustalonej. Agencja
Havasa zaznacza dalej, że sprawy
natury politycznei nie były przed-
miotem porozumienia  francusko-
niemieckiego. Rozwiązanie tych
spraw będzie przedstawione w for-
mie zleceń komitetu trzech Ligi Na-
rodów, 

Rozmowy francusko-niemieckie.
PARYŻ. (Pat). „L'Oauvre', pisząc

o. wizycie von Ribbentropa u  mi-
nistra Lavala, donosi, że głównym
tematem rozmowy było przyciągnię-
cie Niemiec do współpracy w pak-
cie wschodnim. Współpracę tę mi-
nister Laval pragnąłby nawiązać
przed plebiscytem w Szarze. W

rlinie mogą oświadczyć, że pragną
zarezerwować sobie odpowiedź w
tej sprawie, celem przygotowania
jej do odpowiedzi polskiej. Druga
ewentualna odpowiedź Berlina po-
Jegałaby prawdopodobnie na zapy-
łaniu o zdanie li. Niemcy
wreszcie mogłyby odpowiedzieć
także, że pragnęłyby być w zgodzie
co do tej kwestji z Anglją. „Le
Temps" krytykuje rokowania z ofi-
cjalnemi osobistościami i wypowia-
da się za rozmowami na drodze dy-
plomatycznej.

PARYŻ. (Pat). Wiczoraj o godz.
18,15 odjechał z Paryża do Berlina
von Ri trop.

 

PARYŻ. (Pat). „Petit Journal“
zwraca uwagę na to, że minister La-
val, przyjmując ambasadora Rzeszy
von Kestera z okazji podpisania u-
kladu handlowego francusko - nie-
mieckiego, odbył z nim dłuższą roz-
mowę ra temat wszystkich kwestyj,
interesujących oba kraje. Dziennik
podkreśla, że Laval miał przema-
wiać w Izbie o Rzeszy w sposób
wyrozumiały, nie pozbywając się
jednak słusznej troski o bezpieczeń-
stwo Francji. Z tego względu jego
:ozmowa z ambasadorem Kesterem
zasługuje na tem większą uwagę.
Możliwe jest, dodaje dziennik, że w
czasie tej rozmowy była nawet mo-
wa o nocie, którą Francja zamierza
przesłać do Berlina w odpowiedzi
na dokument z 13 w»ześnia, stresz-
czający poglądy Rzeszy na pakt
wschodni. Prawdopodobnie jest jed-
nalk, że Francja z wysłaniem tej no-
ty powstrzyma się do czasu nadej- 

 

ścia odpowiedzi Polski

Wypowiedzenie traktatu morskiego.
TOKJO. (Pat). Gabinet japoński

postanowił dziś rano notyfikować
sygnatarjuszom traktatu waszyn$-
tońskiego wypowiedzenie traktatu

 

tego przez Japonję. Decyzja ta
przedstawiona będzie radzie pry-
wainej cesarza.

RAY IE EET RZBWWACZEZZGROZOCZECEDECZNCY

KOMUNIKAT STRONNICTWĄ NARODOWEGO
W sobotę, dnia 8 grudnia o godz. 12 i pół
w sali Konserwatorjum Muzycznego

(Końska 1)
odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem

Prof. ROMAN RYBARSKI.
Prezes Parlamentarnego Klubu Narodowego

wygłosi odczyt pod tyt.: &

GOSPODARSTWO a PRAWO
Wstęp wolny. Wstęp wolny.

BERLIN. (Pat). W Rheinhausen
wygłosił przemówienie premier pru-
ski Goering, w którem omawiając
sprawę uzbrojenia Niemiec oświad-
czył m. in.: Chcemy pokoju. Jesteś-
my znużeni sporami i nienawiścią.
Wiemy, że tylko ten naród osiągnąć
może swój najwyższy cei, który
wszystrie swe siły obróci na stwo-
rzenie wspólnoty i nie będzie roz-
darty na wrogie obozy. Dopiero po
zwycięstwie Hitlera świat, zdaniem
mówcy, zaczął poważnie traktować
Niemcy. Świat wie, że dziś już nie
można urządzać sobie przechadzki
do Berlina. Jesteśmy znowu potęgą
i staliśmy się nią dzięki własnym si-
łom, nie przy pomocy dział, lecz
dzięki sile moralnej. Z  takiemi
iemcami wszyscy muszą się liczyć,

Tylko naród wyzuty z godności i
nie posiadający broni jest pozbawio
ny pokoju.

W] dalszym ciągu przemówienia
Goering podkreślił rolę, jaką kam-
batanci obu krajów odegrać mają w
sprawie porozumienia między Fran-
cją i Niemcami. Nie chcemy wojny,
mówił Goering, chcemy tyiko po-
szanowania naszej godności i nie bę-
dziemy z nikim na ten temat dysku-
towali w świecie. Tylko ten, kto

 

| TO CO NAJMODNIEJSZE.
Obejrzet Państwo zawsze mogą zawczasu w Centrail mody.
Centralą tą jest pierwszorzędnie postawiona
zaopatrzona

SKŁADNICA FRANCISZKA FRLICZKI.
WILNO, ZAMKOWA 9.

I najlepiej

  

Organ chrześcijańskiej demo-
kracji w Litwie „Rytas“ zamieścił
alarmujący artykuł o bezpośrednio
grożącem _—niebezpieczeństwie Li-
twie ze strony Niemiec. Artykuł ten
wywołał niewątpliwie silne wraże-
nie w Kownie, pomimo iż został nie-
zwiocznie skoniiskowany. Odzwier-
ciadla on nastroje, panujące w Li-
twie, nastroje, graniczące z paniką,

* Oto co pisze „Rytas“.

Z Prus Wschodnich otrzymano
wiadomości, że na pograniczu Litwy
wzmacnia się niemiecka armja. Po-
większona została w dużym stopniu
załoga w Tylży. Pozatem oddziały
wojska będą rozmieszczone w Ra-
gajniach (1 Kaukiemach.  Podjudza
się ludność Prus Wschodnich prze-
ciwko Litwie i już obecnie się mó-
wi, by sama czyniła ona kroki w

czasu w Prusach Wschodnich pro-
wadzi się za i prasy, nosi u swego boku ostry miecz, ma

spokój i korzysta z pokoju, Przemó-
wienie azkończył premjer ostrzeże-
niem pod adresem kół, usiłujących
podkopać wiarę narodu niemieckie-
go w wodza. Kto dziś podżega prze-
ciwko wodzowi, oświadczył Goe-
ring, ten występuje przeciwko Niem
com, gdyż Hitler i Niemcy stanowią'
nierozdzielną całość. !

pošrednictwem
radja i publicznych zgromadzeń sy-
stematyczną, zaciekłą propagandę
przeciwko Litwie, rządowi litew-
skiemu i poszczególnym osobom.
Kierownicy propagandy Meyer i dr.

, Oberlaender nie zwracają uwagi na
iagodzące ostrzeżenia M, S. Zagr.
Domagają się oni kontynuowania о-
strej akcji przeciwko Litwie, gdyż
jedyna droga na Wschód prowadzi

Bliski konflikt w Niemczech
między Reichswehrą a oddziałami $$.

LONDYN. (Pat). Korespondent
berliński „Times” przepowiada bli-|
ski konflikt między Reichswehrą a
oddziałami SS. Napięcie między
obu organizacjami jest dziś publicz-
ną tajemnicą i dochodzi do podob-
nego stanu, jaki istniał

Reichswehrą (a  oddziaiami SA
przed 30 czerwca. Co prawda, SS
jest liczebnie o wiele słsbsza, niż
SA, ale licząc 200.000 — 300.000
członków
czona i

jest daleko lepiej wyćwi-
wyekwipowana, wykazuje

między też wyraźne aspiracje wojsiowe.

Zmiany w sztabie francuskim
PARYŻ. (Pat). „Matia” donosi,

że w ciągu przyszłego roku nastąpią|
duże zmiany w sztabie generalnym|
armji. 30 generałów dywizja osiąśnie
w. roku 1935 granicę wieku, wyno-
szącą 62 lata. 49 generatów bryga-
dy i 21 funkcjonarjuszy, posiadają-
cych analogiczny stopień wajskowy,

osiągnie w roku przyszłym granicę
wieku 60 lat. Pomiędzy generałami
dywizji, którzyprzekroczą granicę |
wieku, znajduje się 5 komendantėw
korpusu, a także wiceprzewodni-
czący Wyższej Rady Wojennej, gen.
Weygand. :

Kryzys w przemyśle francuskim.
LYON. (Pat). Francuski przemysł

sztucznego jedwabiu, skoncentro-
wany koło Lyonu, przechodzi obec-
nie ostry kryzys. Wobec katastro-
falnego stanu rynku najpoważniej-
sze przedsiębiorstwa przystąpiły do
masowej redukcji personeiu, zwal-
niając przeważnie cudzo:emców, a
w znacznej części Polaków, masowo
zatrudnionych w teg gałęzi prze-
mysłu.

Redukcje rozpoczęły się w wiel-
kiej fabryce sztucznego jedwabiu
Sociėtė de Soie Artificiel!- du Sud-
Est, gdzie zwolniono do chwili obec-
mej około 200 Polaków. Nadto fabry
ka Socićtć Lyonnaise de Soie Artifi-
xieile w St. Maurice zwolniła o-
statnio około 80 Polaków. Fabryka
Soies Artificielies d'Ysieux zwolniła
około 15 robotników polskich. We
wszystkich tych przedsiębiorstwach
oczekuje się dalszych zwolnień, Po-
łożenie zwolnionych robotników
polskich i ich rodzin przedstawia
się katastrofalnie, gdyż zaintereso-
wane ś$miny nie wypłacają zasiłku
bezrobotnym i odmawiają pokrycia
ikosztów repatrjacji do Poiski, Nie-
ma również nadziei na zatrudnienie
zwolnionych robotników  gdziein-
dziej, gdyż wobec ostatnich zarzą-
dzeń władz francuskichpracodawcy
powstrzymują się od zatrudnienia
robotników cudzoziemskich.

Poza
jedwabiu zwalnianie robotników'
polskich sygnalizowane jest w in-
mych gałęziach przemysłu, Ostatnio
zanotowano redukcję w. wielkiej'

  fabryce chemicznej Keller et Leu-

, rezolucję,

leux, w departamencie Loire, gdzie
zwolniono dotychczas 17 robotni-
ków polskich.

 

Po zabójstwie
MOSKWA. (Pat). Trumna ze

zwłokami Kirowa zostaia umiesz-
czona w pałacu Uryckiego w: Lenin-
gradzie. Kołchozy, sowchozy, różne
instytucje i organizacje sowieckie
wydelegowały swych  przedstawi-
cieli, którzy pełnią przy zwłokach
straż honorową. Wszystkie przed-
stawienia w teatrach Leningradu
na znak żałoby zostały odwołane,
MOSKWA. (Pat). Agencja TASS.

podaje: Ze wszystkich stron Związ-
ku Sowieckiego nadchodzą liczne
depesze kondolencyjne, yrażające
wielkie oburzenie z powodu zama-
chu na Kirowa, W nocy z soboty na
miedzielę oraz w ciągu poniedziałku
w całym szeregu miast odbyły się
liczne zebrania żałobne, na których
uchwalane są rezolucje o przedter-
minowem wykonaniu rocznego pla-
nu produkcji dla podkreślenia w
ten sposób uznania dla zma:łego. W.
licznych miejscowościach robotnicy!
wybierzją delegacje, ktore udadzą
się do Moskwy na uroczystości po-
grzebowe. Agencja TASS. donosi

,dalej, że odbywający się obecnie w
przemysłem — sztucznego U:rzum, mieście rodzinnem  Kirowa

zjazd sowietów rejonowych powziął
zo polecającą _ sowietowi

miejskiemu odrestaurowanie domu,
wktórym spędził ewe dzieciństwo
Kirow, wzniesienie pomnika Kirowa

— według nich — przez Litwę. Dla-
tego też Litwa musi być zmiażdżo-
na. Na obszar Kłajpedy,aczkolwiek
zwany niemieckim, nie będzie się
zwracało uwagi  Niepodobna  bo-
wiem dla kilkunastu tysięcy ludno-
ści wyrzec się kroków, których wy-
maga dobro 70-miljonowego narodu.

Alarm w Litole o niehezpieczeństóje niemieckiem,
„Litewskie dowództwo wojskowe zwróciło uwagę na zamiary niemieckie".

„nik oświadczył w swem przemówie-
niu, że nie pożałowałby 2 tys. ma-
rek temu, kto zabije gubernatora
kłajpedzkiego  Navakasa. Na to
oświadczenie kilku robotników
całkiem powaznie powiedziało, że

„dla 2 tys. marek warto spróbować.
' № ostatnich czasach przy wszel-

W społeczeństwie niemieckiem roz- kich obchodach i na zebraniach o-
puszczane są wieści, że Litwini z bok zagłębia Saary wymieria się
pomocą Francuzów napadną na Pru- też obszar Klapedy, który ma
sy Wschodnie i będą się starać za-| wkrótce przypaść Niemcom w u-

stosunku do Litwy. Od pewnego;

jąć Królewiec. Do zwiększenia e-
iektu przyczyniają się również wia-
domości, jakoby do Kłajpedy przy-
było ostatnio kilku oficerów  iran-
cuskiego Sztabu Głównego i jakoby
na obszarze Kłajpedy miesci się ba-
za irancuskich samolotów.

WW październiku w r. b. w Kau-
kiemach (Prusy Wschodnie) na pu-
blicznem zebraniu członków Ar-
beitstrontu ich powiatowy  kierow- 

dziale. Podsyca się wciąż wojenne
nastroje wśród ludności Niemiec.
Pierwszym wrogiem, z którym wy-

padne się załatwić, Mała
Litwa. Niemcy załatwią się z nią w
ciągu dwóch tygodni. Ludność nie-
miecka mówi o tempublicznie, niby
© fakcie dokonanym i nie wątpi, że
posunięcie to rychło będzie zreali-
zowane.

 

Antyniemiecki dyrektorjat Kłajpedy.
BERLIN. (Pat) Niemieckie Biuro

Informacyjne donosi z Kłajpedy, że
gubernator okręgu kłajpedzkiego
powierzył misję utworzenia nowego
dyrektorjatu przewodniczącemu frak
cji litewskiej w sejmiku kifajpedzkim
i przywódcy iitewskich związków!
młodzieży w Kłajpedzie Bruvelaiti-

|sowi. Bruwelaitis I jest za

jednego z największych przeciwni

ków ae w Kłajpedzie. Zda-
niem Niem. Biura |Inf., nominacja
Bruvelaitisa oznaczać będzie za-
ostrzenie się kryzysu przeciw

niemczyźnie.

Aresztowania w Gdańsku.
GDANSK. Pat.—W ubiegłą sobo-| tera.

tę aresztowano w Gdańsku najbliż- Pozatem w Gdańsku aresztowa-
szego współpracownika b. prezyden-|no po zwolnieniu ze służby dotych-
ta senatu Rauschninga oraz referen-|czasowego z stępcę kierownika gdań-
|ta prasowego senatu Jerzego Strei-|skiej policji politycznej Kruegera.

  

Rozbudowa marynarki amerykańskiej.
WASZYNGTON. (Pat). Decyzja

| Standw Zjedn. rozbudowy marynar-
ki do granic zakreślonych przez
traktat waszyngtoński znalazła po-
twierdzenie w sprawozdaniu sekre-
tarza marynarki Swansona za rok
34. Ustawa przewiduje rozpoczęcie

MANILLA. (Pat). Dokonano ze-
stawienia strat, jakie spowodował
szalejący w ubiegły czwartek nad
Filipinami huragan. 18 osób zostało
zabitych, a 70 doznało obrażeń.

nad głową sięga 15.000. Zatonął też
parowiec motorowy „Pulapan.
załogi jego liczącej 31 ludzi, utonęło

20. Straty w zbiorach wynoszą kil- 
oraz, wybudowanis. wzorowej ochron
ki dla dzieci im. Kirowa,

LENINGRAD. (Fat), Wszystkie
fabryki w mieście przerwały pracę
celem oddania hoidu zamordowane-
mu Kirowowi. Do pałacu Uryckiego,
gdzie spoczywają zwłol:i, śpieszą
siczne grupy robotników, oddziały

sarze, artyści oraz urzędnicy ze

sztandarami i portretami zmarłego,
spowitemi krepą. Przy trumnie peł-
nią straż honorową pizyjaciele i

współpracownicy zmarłego.
BERLIN. (Pat). Niemieckie biu-

ro informacyjne donosi z Moskwy,
że następcą Kirowa w biurze poli-
tycznem centralnego komuiietu par-
tji komunistycznej ma być Nikojan,
będący jednym z najlepszych przy-
jaciół Stalina.

MOSKWA. (Pat). Koresponden-
tom zagranicznym w Moskwie roze-
słano komunikat, głoszący, że pre-
zydjum centralnego komiietu wyko-
nawczego ZSRR na posiedzeniu w
dniu 1 bm. powzięło decyzję naka-
zującą władzom śledczym prowadze-
nie w trybie przyśpieszonym śledztw
w stosunku do osób oskarżonych o
przygotowanie iub popełnienie ak-

| tów terorystycznych. Organom sądo
(7 zakazano wstrzymywania wyro
Ukėw šmierci nx skutek podaf o la-

 

Liczba osób pozbawionych dachu

wojska, profesorowie, studenci, pi--

obecnie budowy 70 okrętów. Po za-
kończeniu tej budowy. w ciągu naj-
bliższych 30 miesięcy Stany Zjedn.,
"aby osiągnąć granicę zakreśloną
przez traktat morski, będą musiały
wybudować jeszcze 78 onrętów.

Skutki tajfunu na Filipinach.
ka miljonów dolarów. — Z wyspy
Luzon donoszą o nowym nuraganie.

Nowy proces insulla.
CHICAGO. Pat. — Rezpoczął się

tu proces Insulla oskarżonego przez

 

į

Z Middlewest Otilities C-o o sprzenie-
wierzenie sięgające setek
„dolarów.

tysięcy

 

skę składanych przez tego rodzaju
Rt śdyż prezydjium CKW
ZSRR nie będzie wogóle tego ro-

! dzaju podań rozpatrywało.  Orga-

| ludowzgo sprawa> komisarjatu
wewnętrznych poleca się niezwłocz-
ne wykonanie wyroków na prze-
stępców tego rodzaju.

BERLIN. (Pat). Niemieckie Biu-
ro Informacyjne donosi z Moskwy,
że komisarz ludowy 'spraw we-
wnętrznych, szef OGPU Jagoda wy-
jechał w towarzystwie licznych
wyższych urzędników tajnej policji
do Leningradu, gdzie prowadzić bę-
dzie śledztwo w sprawie zamordo-
wania Kirowa.

Niemieckie Biuro Informacyjne
donosi pozatem, że do Leningradu
przybyt Stalin w towarzystwie ko-
misarza wojny Woroszyłowa.  Zaj-
mie się on również sprawą zamachu.

 

Olbrzymia soczewka.
NOWY JORK Pat. — W mieście

Corning (stan New York) zdołano
zbudować olbrzymią soczewkę, któ-
rej średnica wynosi 5 metrów 87
«m. Soczewka ta pozwoli widzieć
na odległość 900 miljonów lat świetl-
nych, czyli trzy razy dalej, niż było
to możliwe przy pomocy dotyeh-
czasowych teleskopów. 

 



       

„ciaūskich i konieczności zniżki cen

"nych, o braku szkół na wsi i niedo-

„ widzimy — również i

2

Zabiegi @ chiūbū,
MW. „Kurjerze Porannym“ ukazał

się wywiad z prezem Klubu Ludowe-
„go w Sejmie, posłem. Rógiem, przed-
stawicielem dawnego Wyzwolenia.
„Kurjer Poranny' śród prasy sana-
'cyjnej jest organem tych czynników,
które chciałyby obozowi rądzowemu
nadać wyraźne oblicze lewicowo -
radykalne, zaqazem zaś pozbyć się
grup konserwatywnej i tak zwanej
śospodarczej. Czynniki te dążą nie-
tylko do skonsolidowania żywiołów
lewicowych, znajdujących się już w
obozie prorządowym, ale rownież do
pozyskania da współpracy opozycji
lewicowej.

IW swoim czasie „Kurjer Poran-
ny' zajmował się na swych łamach
sprawą stworzenia ,„wspólneśgo fron-
tu' grub robotniczych, od niedawna

O likwidację kryzysu.
Musimy przyznać, iż jest dużo

konsekwencji i uporu w akcji praso-
wej „Czasu* w sprawach finanso-
wych i gospodarczych państwa. Cy-
towaliśmy już kilka artykułów tego
organu konserwatywnego,
wszystkiem w sprawie rownowagi

nia przez parlament budżetu bez
deficytu. Świeżo znowu mamy do
zanotowania artykuł p. t. „To co
najważniejsze”, w którym „Czas*
niejako reasumuje wszystkie do-
tychczasowe uwagi na tematy g0-
spodarcze, wreszcie talk charaktery-
zuje sytuację:

Przeżyliśmy ciężki kryzys. znajdujemy
się w głębokiej depresji. Wskaźnik pro-

dukcji przemysłowej, mimo, że ma poza zwrócił swą uwagę w kierunku opo-
zycji chłopskiej.

sobą swój najniższy poziom (z końcem ro-

A ` = ku 1933) obraca się około 60 w stosunku do

Nie ulega wątpliwości, żewywiad, roku 1928 bez widoków  zsą.zniejszego

z p. Rógiem jest jednym z fragmen-| wzrostu. A przecie w roku 1528 nie by-
ótw tej akcji. W, wywiadzie tym prze,
*%ija przedewszystkiem dążność do|
stworzenia wspólnej z opozycją lu-|
dową platformy dyskusyjnej. Prze-
gląda to nietylko ze stanowiska re-
dakcji, ale także ze słów p. Róga.

Prezes Stronnictwa Ludowego
uskarża się na wsiępie na niesłycha-
ną nędzę wsi.

Ziemia ehłopska rozdrobniona
jest w sposób fantastyczny, ludności
przybywa, niema żadnego odpływu
ani do przemysłu ani na emigrację,
żadnych zarobków. Zapytany, co na
to poradzić, p. Róg odpowiada:

„Przedewszystkiem nie wysylač do tej
nędzy sekwestratorėw. Umožliwiė nabywa-
nie najniezbędniejszych artykuiów, jak sól,

mafta i zapałki. Dawać bezrobotnym jakie-
kolwiek zajęcie przy robotach publicznych,
jak budowa dróg, regulacja rzek i t. p. Po-

łożenie siaje się coraz bardziej tragiczne.|

Chaty wiejskie są przeludnione. Nędzadła-
wi nietylko małorolnych, nie mówiąc już o
tragicznym losie bezrobotnych aa wsi, ale i
w średnich gospodarstwach dajz się ludziom
we znaki”. >

A dalej jes! mowa w wywiadzie
o oddłużeniu drobnego rolnictwa, o
nieopłacalności gospodarstw włoś-

wyrobów przemysłowych a zwyżki
cen produktów rolnych 1 nodowla-

stępności dla dzieci chłopskich szkół
średnich, o skrępowaniu samorządu
śminnego przez biurokrację, wresz-
cie poseł Róg zakończył, ze państwo
polskie

„Ostać się może wobec sąs'adów tylko

pod warunkiem jaknajszerszej mobilizacji

wszystkich swoich sił społecznych, a prze-

dewszystkiem _ wielomiljonowej warstwy

liśmy Krezusami. A przecież przez te 6 lat
ludność Polski wzrosła o blisko 10 procent!

Jeśli nie uda nam się wyciągnąć naszego

przede- |

gospodarstwa z tego impasu, w jakiwpadło

ono naskutek ostatniego kryzysu, jeśli ta

nędza, wyrażona najdobitniej w» wskaźni-
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można zagadnieniem  likwidacj kryzysu.

Pismo konserwatywne nawołuje

rząd, aby wytworzył lojalną współ-
pracę obywatela z państwem: pod
hasłem „wszyscy na front gospodar-
czy”, front likwidacji kryzysu.

„Czas* wymaga rzeczy niemožii-
"wych do wykonania z zachowaniem

budżetowej i konieczności uchwale-| obecnego systemu politycznego.

Stan przemysłu.
Skoro jesteśmy przy sprawach

gospodarczych, nie od rzeczy będzie
zacytowanie głosu organu przemy-

stowcow „Kurjera Polskiego“ o „ob-
licza rzeczywistości” w sytuacji
przemysłu. Autor powołuje się na

niedawno wydaną książkę inż B.
Cywińskiego p. t. „Przemysł poiski
1 nasze położenie gospodarcze” i po

streszczeniu jego wywodów, powo-

łujących się na dane liczbowe, kon-

kluduje:
Jeżeli sytuacja jakiegoś jednego przed-

siębiorstwa czy kilku przedsiębiorstw w

danej gałęzi przemysłu jest katastrofalna,

ło można przypisywać to nieudolności kie-

rownictwa, nieodpowiedniemu "ainstalowa-

niu i 4. d. Ale jeżeli cały przemysł nie roz-

wija się, lecz się cofa, to przyczyny tego

ku produkcji nabierze cech stanu stałego,| zjawiska nie można już szukać w samym

możemy się pożeśnać z myślami oPolsce , przemyśle.

mocarstwowej. Nędzarze nie stworzyli i
pewnie nie stworzą potęgi, ani wojskowej,

ani politycznej, ani

czej.

Deficyt budżetowy, niemożność wywią-

zania się przez dłużników szczególnie rol-

ników, z zobowiązań kredytowych, ostrość

problemu cen związanych, przedewszyst-
kiem zaś bezrobocie, są następstwami

przeżytego przez nas kryzysu. Ubezpiecze-

nia społeczne, etatyzm, system: kredytowy

i ochrona lokatorów to urządzenia o cha-
rakterze struktualnym. na których tle i pod

cih silnym wpływem rozwija się sytuacja

konjunkturalna. W ten sposib wszystkie

aktualne problemy gospod.rcze objąć

| Państwowa polityka

oczywiście gospodar-| gospodarcze rolnictwa,

gosprdarcza od
jest na ratowanie

które rzeczywiście
szeregu lat nastawiona

kg się w obliczu katastrafy. To rato-

wanie w bardzo dużej mierze odbywa się

kosztem przemysłu — w dziedzinie po-

datkowej, w dziedzinie cen przemysłowych,

w dziedzinie oddłużenia rolnictwa. Prze-

mysł poiski niejednokrotnie dawał kon-

kretne dowody, że rozumie trudności, w

jakich znalazło się rolnictwo. Ale w imię

naszej przyszłośc: gospodarczej musimy
żądać, aby rozumiano, gdzie należy, i trud-
ności, w jakich znajduje się przemysł. Mu-

simy mieć przemysł rentowny, albo nie bę-

dziemy go mieli wcale.

Powitanie posła chińskiego.
WARSZAIWA. (Pat). (W. ponie- oraz liczni członkowie stowarzysze-

działek wieczorem staraniem insty- nia polsko-chińskiego. Po przemó-
tutu powszechnego i stowarzyszenia wieniu, które wygłosili wiceprezes
poisko-chińskiego odbyła się w sa- stowarzyszenia polsko - chińskiego
lonach instytutu wschodniego w płk. Węckowski, sekretarz instytu-
(Warszawie uroczysta akademia,ce-| tu wschodniego dr. (Olgierd Górka
lem
posła republiki chińskiej Chang
Hsin Hai w Poisce. Na akademii o-
becni byli członkowie poselstwa
chińskiego z posłem i jego małżoną
na czele, radca Zanieski z kance-
larji cywilnej prezydenta Rzplitej,
członkowie instytutu wschodniego chłopskiej, tego  najżywotniejszego iunda-

mentu Rzeczypospolitej”.

Właśnie w tym ostatnim wyjątku
mieści się sens polityczny wywiadu.
P. iXóg domaga się „jaKnajszerszej
mobilizacji wszystkich sa społecz-
mych”. Jeśli się taki postulat wska-
zuje, to mówi się zarazem: „mybyś-
my też wzięli w tem udział* — na-
Aurainie pod pewnemi warunkami.
'Rzecz jasna, iz warunki te mieszczą
się w skargach, żalach i zarzutach,
wypowiedzianych w. toku wywiadu.
А więc konieczność poprawy losu
chiopa, pomoc rządu dla rolnictwa
drosnego, przyśpieszenie parcelacji
majątkow ziemskich, dopuszczenie

chiopow do samorządu i t. d.
Uczywiście, wywiad nie daje pod

stawy. do twierdzenia, że otenzywa
lewicy sanacyjnej w kierunku lewicy
chiopskiej da rezultat pozytywny.
Mi kažūym razie symptomatyczne
jest jej rozpoczęcie.

Świadczy ono przedewszystkiem
o tem, že wewnątrz Bloku bezpar-
tyjnego tarcia pomiędzy grupami by-
najmniej nie ztagodniaty, ićcz prze-
ciwnie zaostrzyiy się. Wywiad z p.
Kógiem, a także nawiasem mówiąc
ńegoż samego dnia zamieszczony
artykuł w tymże „Murjerze Voran-
mym' p. Szpoiańskiego, są dowo-
xiem, iż aktywność grup społeczno-
lewicowych w bb szuka argumen-
tow nietylko wiasnych, ale także
śród lewicowej opozycji dla uspra-
wiedliwienią konieczności „kursu na

_ lewo".
Rozpad na dwa conajmniej kie-

runki w BB jest bardzo wyraźny.
Zaznacza się on nietylko w dolnych
warstwach organizacji, ale — Jak)

u szczytów.

Jakie to przybierze rozmiary w
trakcie zbliżających się obrad Sej-
mu, nie można dziś przesądzać, Li-
kwidacja obecnego BB, czego prag-
ną czynniki, skupione obok „Kurje-|
ra Por.', rapotyka na bardzo silny
opor ze strony tych czynników, któ-
re ię organizację stworzyły. i chcia-
łyby z nią przeprowadzić zbliżające
się wybory do Sejmu i Senatu.

iii WEAK AS OŚ.

Proces narodowców W Labzi.
Sąd okręgowy w Łodzi wyzna-

czyt termin sensacyjnego procesu

politycznego miejscowych działaczy

narodowych z adw. Kowalskim i

Podgórskim na czele.
Kozprawa rozpocznie się w dniu

14 stycznia roku przyszlego, a na
ławie oskarżonych  zasiądzię 19 о-

sób, w: tem jedna kobieta. żeni

odpowiadać będą m. in. z art, 165 k.

k., który przewiduje karędo 5 lat

więzienia za naleženie do tajnej or-

garizacji. M charakterze swiadków

LONDYN Pat. Agencja Reutera
donosi, ze w dniu wczorajszym
podjęte zostały rozmowy między
przedstawicielami angielskiego i poi-
skiego pizemysiu węglowego, mają
<e na ceiu zawarcie angielsko pol

witania  nowomianowanego |

 skiego uhiadu dvtyczącego cen wę
gla i poaziaiu easpoOrtowych rynków

 

MELBOURNE. (Patj. Diugotrwa-

ie deszcze spowodowały powódź.

Utiarą padło 12 osób. bez wieści

zginęio 1/. 6.000 ludzi pozostaio
bez dachu nad głową. MKuka osób

zginęto wskutek porażenia prądem,
ponieważ burza wywróciia wiele
siupów z przewodami eiektrycz-

nemi. $
MELBOURNE. (Pat). Powódź w

okręgu Meibourne przybiera kato-
stroialne rozmiary. KFoziom rzeki
Yarra podniósł się do poziomu ni-

Zgon Krzesza Męciny.
rUZNAN. Pat. —W szpitalu Prze-

mienienia Pańskiego zmarł malarz

Jozef Krzesz Męcina. W osiatnich

dniach zapadi on na grypę Ito spo-

wodowało śmierć. Pogrzeb odbę-

dzie się w środę. Kr.esz Męcina od-
znaczony był orderem Polonia Re-
sticuta 1 francuskiej legji honorowej.

Dymisje w przedsiębiorstwach
miejskich w Warszawie

Dwaj wicedyrektorzy wielkiego

warszawskiego przedsiębiorstwa

miejskiego, a mianowicie kanałów i

wodociągów, pp. Roman  Barano-

wicz i Stanisław Rutkowski, otrzy-

mali nagle zawiadomienie, iż zwol-

| nieni są od dalszego pełnienia swych

obowiązków. Z pośród trzech wice-

dyrektorów w item  przedsiębior-
stwie pozostał w tej chwili tylko je-
den, oraz dyrektor. Pozatem zdymi-
sjonowano 6 innych urzędników te-
go przedsiębiorstwa miejskiego.

Przedsiębiorstwo wodociągów

kanalizacji było dotąd wzorowem
przedsiębiorstwem miejskiem w ca-
łej Polsce i uchodziło za jedno z naj-
lepiej organizowanych w Europie,

Niespodziewane zdymisjonowanie
dwóch pierwszych zastępców dy-
rektora, zrobiło wielkie wrażenie w
Warszawie.

wodki ASKSTSSRITIS

Aresztowanie
młodych narodowców.
Z polecenia prokuratora władze

policyjne aresztowały w Krakowie

e powołanych będzie przeszło 100 о-

sób ZPLy SP kilku miodych narodowcėw.

 

WIELKA POWUDŽ W AUSTRALIJI.

oraz sekretarz t-wa polsko-chiń-
skiego dr. Jan Miś, który przemówił
w języku chińskim, posei chiński
podziękował za zorganizowanie wie
czoru i za danie mu możności ze-
tknięcia się z  przedstawicielami
świata polskiego.

Układy węglowe 2 Anglją.
zbytu. Piojektowany układ ma do-
tyczyć zarowno jakoś.i jak i cen
węgla eksportowego do krajów za-
moiskich. W kołach zainteresowa-
mych sądzą, że pertraktacje obecne

połozą kres nieekonomicznej kon-
kurencji na tych rynkach.

 

gdy przedtem nienotowanego. Wie-
1е mostów zostało znies.onych, a
pozostałym zagraża niebezpieczeń-
stwo. Miasto Kooweerup zostało
ewakuowane. Dotychczas brak wia-
domości o 17 członkach parowca
Coramoaa, którego szczątki pływają
wzdłuż brzegu. £ okolic nawiedzo-
nych powodzią nadchodzą wiadomo-
ści budzące grozę. Mieszkańcy
miasta Kooweerup spędziii całą noc
na dąchach domów.

Zapowiedź
rewelacyj Bonny'ego.

PARYZ. Fat.— Dzienniki donoszą
że aresztowany i przebywający w
więzieniu komisarz policji Bonny w
porozumieniu z obroną pisze obec
nie memorjał, w którym, jak za-
pewnia, ujawni sensacyjne rewela-
cje.

Oszustwa Levy'ch.
PARYZ. Pat. — Dotychczasowe

wyniki dochodzeń w aferze Karola i

Jozefa Levych pozwoliły ustalić, że

ich oszustwa w Societe Speciale
Financiere sięgają frs fr. 60,000,000

  

SZCZAWNICKA woda JÓZEFINA przy-
spiesza raukonwaleśc. po nu

opłucne|.

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE,

* Przybyła do Kowna z Wilna

przez linję adrainistracyjną wycięcz-
ka żydów z Wiłeńszczyzny w liczbie

20 osób, zorganizowana przez wi-

leński związek żydów. ortodoksów.
Celem wycieczki jest zapoznanie się

z życiem ż na. Litwie.
** W auli uniwersytetu ryskiego

odbyło się otwarcie kursów języka
tości tej obec-

owicz oraz
członkowie zarządu t-wa zbliżenia
polsko-łotewskiego. Wykłady od-

bywać się będą trzy razy w tygod- niu, у i

DZiENNIK MILERSKI |
 

Polacy na
Niedawno przybył do Wilna z

Mińska p. N. który przebywał tam w

ciągu kilkunastu lat władzy sowieckiej.

Na podstawie dostarczonego nam

przezeń materjału podajemy poniższy

obraz ciężkich, ponurych stosunków w

Mińsku i Mińszyźnie. Z opisu powyż-

szego widać, w 1ak szybkiem tempie

następuje wynarofrowienie żywiołu pol-

skiego i jak wielką tragedję przeżywa

tam pokolenie starsze, zdające „sobie

sprawę, iż o miedzę naród polski żyje

w zgoła innych warunkach. Red.

Polaków na Białorusi Sowiec-

kiej można podzielić zgrubsza na

trzy grupy. Pierwszą, odrębną gru-

pę stanowi polska elita komunistycz

na, to znaczy — Polacy — członko-

wie Kompartji, oraz wszyscy, grupu-

jący się około niej i do niej zbliżeni,

lecz którzy z tych lub innych powo-

dów jeszcze nie zostali zaliczeni do
szeregów komunistycznych.

Wi cstatnich bowiem latach trafić
do Kompartji bardzo trudno, szcze-

gólnie Polakom.

Do drugiej grupy nalezy szara

masa. bezpartyjnej ludności polskiej,

znajdującej się na służbie sowiec-

kiej. Pod służbą sowiecką trzeba

rozumieć nietylko pracę w  urzę-

dach sowieckich, lecz zajęcie w róż-

nych przedsiębiorstwach, fabrykach,

sowchozach, w' charakterze woźne-
| go, dozorcy domu i t. d.

Trzecią grupę stanowią t. zw. „li-

szeńcy” czyli wszyscy ci, co według

prawa komunistycznego nie mogą
korzystać z praw obywatelskich so-

wieckich, jako element obcy. Do tej

ostatniej grupy należy przedew-

szystkiem duchowieństwo  wszyst-

kich wyznań i niedobitki t. z. bur-

żuazji, jak b. (kupcy, urzędnicy, ofi-
cerowie i t. d.

W/ zależności ой tego, do iakiej
z powyższych trzech grup dany

osobnik należy, układa się całe jego

życie, zależy karjera osobista i los

jego i jego dzieci, gdyż nietylko sam

„liszeniec' pozbawiony jest praw,
lecz caia rodzina jego również po-

zostaje jakby poza nawiasem prawa.

Pierwsza grupa, stanowiąca niejako

obywateli sowieckich pierwszej ka-
tegorji, korzysta z pełni praw i przy-
wilejów. Rzecz jasna, że również w

Sowietach, in: wyższa jest ranga

służbowa, tem więcej pobiera wyna-
grodzenia sowiecki urzędnik. Ale w

porównaniu z układem życia u nas
tryb życia niezmiernie się w Sowie-
iach uprościł, w następstwie zaś po-
trzeby codzienne ludności zostały
sprowadzone do minimum.

Według oficjalnych ustaw sowiec
kich ludność polska może korzystać
z praw, przysługujących jej, jako
mniejszości.

Jaką jednak wartość przedstawia
ustawodawstwc | sowieckie i jakie
daje gwarancje trwałości i pewności
dekretow sowieckich, można wnio-
skować naprz. z następującego fakiu.
Ubiegłego roku w Mińsku odbywała
się tak zwana „pasportyzacja”. Po-
legała ona na tem, że, utworzone
pod ikierownictwem. G.P.U. specjal-
ne komisje, badały życiorysy wszyst
kich bez wyjątku obywateli. Spraw-
dzano przedewszystkiem pochodze-
nie, co jest w Sowietach nayważniej-
sze, następnie dociekano najdrobniej
szych szczegółów z życia danego о-
sobnika. Jednocześnie dowiadywano
się o wszystkich członków rodziny
gdzie się znajdują, czy niema kogo
zagranicą, czem się zaqmują, czy pro
wądzi się korespondencję z nimi, je-
żeli nie to — dlaczego nie, jeżeli tak
to — oczem i t. d. Cel „pasportyza-
сй” był.jasny. G.P.U. z jednej stro-
ny zadawało śmiertelny cios reszt-
kom niedobitkėw inteligenoji i b.
burżuazji, z drugiej zaś, pod groź-
bą odebrania paszportów, wydoby-
wało od swych obywateli iateresują
ce wiadomości o rodzinach i kre-

wanych swychobywateli  znajdują-

cych się na emigracji, W rezultacie
przeprowadzonej „pasportyzacji“ 2)

300 tysięcy ludności Mińska nie o-
irzymało paszportów 20 tysięcy.
Bezpaszportowcy zmuszeni byli w
ciągu dni 10 opuścić miasto i wyje-
chać wgłąb kraju, bez prawa osie-

dlenia się w promieniu 100 kilome-
irów od okręgowych centrów (jak
Mińsk, Moskwa, Kijów i t, d.). „Pa-
sportyzacja“. ta jest bezsprzecznie

2 jem w historji okrucień-
stwem,nę:setkomTr a
@ (objęła ona wszystkie akręgowe
miasta ZSSR.) raptem, bez żadnych
powodów odebrano praws do byto-
wania, skazując ich na powolną
śmierć głodową.

Losy b. posłów biaforuskich i
działaczy z Hromady i Zmahania
mogą być drugim jaskrawym przy-
ładem, jak władza sowiecka dotrzy

imuje swych przyrzeczeń. Jak wia-
domo, powyższych działaczy, zasą-
dzonych przez sądy polskie na dłu-
goterminowe więzienie. za działal

ność komunistyczną w Polsce, bol-

szewicy wymienili. Spofkano ich w

Mińsku owacyjnie, wożono

ystkich większych miastach Ro-
sji, gdzie wygłaszali referaty na te-
mat „o białym terrorze w Polsce”.
Po niespełna dwóch latach uwięzio-
no ich wszystkich(z wyjątkiem je-
dynego Taraszkiewicza). Dzis są oni
już na wygnaniu w. różnych miejsco-
wościach północnego Sybiru. Tak
niefortunnie zakończyła się głośnej kiedyś 100 tysięcznej =

mady

po| skonstatować niezmiernie

„POLSKIE* SZKOLNICTWO.
Na pierwszy rzut oka wydaje się,

że Polacy korzystają ze swobód
mniejszościowych w Sowielach. Na
Białorusi Sowieckiej istnieje pol-
skie szkolnictwo powszechne, pol-
skie szkoły średnie i średnie specjal
ne t. zw. „techniczne'”., z językiem

wykładowym polskim. W. Mińskim
Białoruskim Uniwersytecie Państwo
wym są katedry polskie, jest nawet
specjalny „Polsk: Oddział „Kom-
wuz'-a (Komunistycznego uniwersy-
tetu). Szkoły powyższe jednak zu-
pełnie niepodobne są do szkół mniej
szościowych zachodnio europejskich.
W. rzeczywistości są narzędziem

Kompa:tji i siłą pomocniczą do o-
siągnięcia stawianych przez komu-
nistów celów. Pierwszeństwo przy
wstąpieniu do wszystkich szkół mają
nie leptej przygotowani i uzdolnieni
uczniowie, lecz ci, którzy raogą się
wylegitymować brakiem  jakiejkol-
wiek rasowości i kultury dziedzicz-

"nej. Proletarjackie pochodzenie gra
, decydującą rolę osobliwie przy wstę
powaniu do szkół wyższych. Dzieci
inteligencji (lekarzy,

 

Białorusisowieckiej.
munistycznej, dlatego jest nudny, u-
częszczany przez publiczność z obo-
wiązku. Rok temu bolszewicy ogło-
sili nowy kurs estetyki. Jak wiado-
mo, wszelkie objawy estetyki, kom-
fortu i wygód dotychczas uważali
prawowierni komuniści za cechy
mieszczaństwa i bumżuazyjnych przy
zwyczajeń. Nagle z rozporządzenia
władz centralnych zaczęło się upięk
szanie lokali urzędów kwiatami, wa-
zonami  dekoracyjnemi, a nawet
miękkiemi meblami, dywanami. W
związku z tem! odświeżono repertuar
teatralny przez wystawianie zagra-
nicznych iekkich sztuk, zaś do róż-
nych klubów wprowadzono tańce,
czego nie*było w ciągu usiegłych 17
lat władzy sowieckiej.

PRASA.

Natomiast wprasie sowieckiej nie 
inżynierów i nietylko

nastąpiły żadne zmiany i pozostała
ona taką samą. jak w pierwszych la-
tach wojennego komunizmu. Chciał-
bym tutaj odnotować ciekawy fakt.
Prasa sowiecka pomija milczeniem

wybuchy niezadowolenia
L d.), ażeby trafić do uniwersytetu! łudności, które naprz.osobliwe miały
<zęsto
sposobu.

chwytają się następującego i
i
miejsce podczas kolektywizacji wsi

Po ukończeniu średniej (szczególnie w Turkiestanie i na U-
szkoły wstępują do „fabryki łub Sow| krainiej, lecz nie notuje codzienych
choza' jako zwykli robotnicy. Pra-| wypadków zwyktych kryminalnych
cują tam dobre parę lat i po nabyciu; wydarzeń.
wszystkich kwalifikacji 1obotnika,| Sądząc pozornie z prasy sowiec-
próbują prześlizgnąć się d> wyższej kiej,Rosja jest jedynym krajem, gdzie

| szkoły, jako delegaci od fabryki, t.z.
„wydwiżeńcy”. Jednak trafiwszy z
takiemi trudnościami do uniwersy-

wny, że go stąd nie wyrzucą. Syste-
matycznie co parę lat odbywają się
t. z. „czystki studentów wyższych
szkół, w rezultacie których całe
masy studentów przez G.P.U. poli-
tycznie nie zakwalifikowanych wy-
rzuca Się z uniwersytetu, niezależ-
nie od roku studjów. Nie wspominam
już tutaj o dzieciach „liszeńców”.
Dla tych drzwi wyższych uczelni
nazawsze są zamiknięte.

WYCHOWANIE  POZASZKOLNE,

Wyzyskując szkoły jako teren a-

Gitacyjny, bolszewicy nie mniejszą

uwagę zwracają na wychowanie po-

zaszkolne. Jakie to wychowanie,

można sądzić z następującego przy-

kładu. W Mińsku przy ul. Sowiec-
kiej (Zacharewskiej) w b. budynkach
parafjalnych kościoła na Złotej Gó-

rze, mieści się polska 7--ia kiasówka

i „Polskie Tecanikum'. kokrocznie,

gdy następują święta Bożego Naro-

dzenia i Wielkanocne, w szkołach

tych, znajdujących się akurat naprze

ciwo kościoła, urządza się obrzydli-

we antyreligijne hece. Wówczas, gdy

starsza ludność polska udaje się do

kościoła na rezurekcje, uczniowie

tych szkół, z personelem nauczyciel-
skim i wychowawcami na czele, po

sawieszeniu (bezbożniczych  plaka-
tów na gmachu szkolnym, przy śpie
wie bluznierszych pieśni, wyruszają

na ulice miasta, niosąc transporenty
z karykaturami Matki Boskiej, Pana
Jezusa i duchowieństwa.

W: szkołach sowieckich polskich
dziecko polskie uczy, się po polsku,
wykładowcami również są Polacy,

stosunkowo w dowiateczne; ilości są
podręczniki i inne pomoce szkolne,
lecz jednocześnie systematycznie i

planowo zatruwa się czystą, nieod-
porną jeszcze duszę młodzieńczą tru
cizną komunistycznej doklryny.

Powstaje przepaść pomiędzy oj-

cami a dziećmi, a to jest głowny cel

Kompartji. W. rezultacie kruszeją

podstawy jedności rodzinne, i dzieci

rodziców — Polaków i k.tolików
wyrastają na międzynarodowców i
bolszewików, bez wyznania, narodo-
wości i ojczyzny.

Zjawisko to jest głębsze i gorsze,

niż zwykłe wynarodowienie, które

można było obserwować w czasie za.
boru. Możliwie, że ludnosć polska

na obczyźnie w Rosji chętnie korzy-

stałaby z tych polskich szkół, gdyby
nie ta metoda wychowania proletar-

jacko - komunistycznego i antykato-

dickiego, Tem właśnie tłumaczy się

dziwny objaw, że wielu Polaków na
Białorusi posyła swe dzieci do szkół
rosyjskich, lub nawet białoruskich,

gdzie wprawdzie również panuje

antyreligijne wychowanie, lecz przy-
najmniej nie praktykowana jest tak
|brutalna napaść na Polskę i wiarę
katolicką. Usifowania rodziców do
ochrony dzieci przed wynarodowie-
miem i demoralizacją prawie nie da-
ją żadnych rezultatów. Dzieci tak są
szolowane od domu, rodzice zaś tak
mało mają wolnego czasu, że wpływ
szkoły i różnych klubów: „Pionie-
rów”, „Komsomoła”', „Bezbożników
„Młodych Marksistów” i t. @., osta-
tecznie odrywa dziecko od domu i
rodziny, Ż wielkim bólem trzeba

przykry
fakt, że nowe, dorastające pokolenie
polskie w Sowietach jest moralnie
wykoszlawione, ma inną psychikę,
inne pojęcie o życiu, ma inną duszę,

TEATR.
Oprócz szkolnictwa polskiego na

Białorusi Sowieqkiej jest polski
Teatr. W. Mińsku jest nawet stały
„Polski Teatr" Teatr sowiecki jest
jednym z czynników propagandy ko- 

!
\
niema złodziejstw 1 rabunków. lym-
czasem przestępczość w Sowietach
kolosalnie wzrosła. Kradną stra-

tetu student nie proletarjackiego po- sznie, wszyscy i wszędzie na ulicach,
chodzenia nigdy nie może być pe-| w tramwajach, we wspólnych miesz-

nakiach, w urzędach, kołchozach i
tabrykach. Żadne kary, żadne re-
presje nie odnoszą skutku.

W. Mińsku wychodzi również pol
ska gazeta „Orka. Jakie
wypisywała ta „polska” gzeta o Pol
sce, o prześladowaniu chłopa i ro-
botnika, o „białym terrorze“ i t. d.
Tak sprytnie przytem przekręcano
rzeczywiostość, że czasem nawet
nam — starszemu pokoleniu zaczy-
nało się zdawać, ze w kraju jest na-
prawdę źle i tylko przychodzące li-
sty od krewnych wyjaśniały powsta-
jące zwątpienie. Na młodzież, która
Polski nigdy nie widziała i nie zna,
propaganda ta robiła fatalne wraże-
nie.

SPRAWY RELIGIJNE.

Przechodząc do spraw religij-

nych muszę stwierdzić, że doskona- |

se komuniści zdają sobie sprawę, jak

wielkie znaczenie w życiu narodo-

wem polskiem odegrywał i odegry-

wa Kościół Katolicki, a zarazem

wiedzą, że kościoł nigdy nie pogodzi
się z bezbożniczą doktryną komuni-
styczną. Dlatego może każdego ka-

płana katolickiego zgóry uważano za
wroga władzy sowieckiej. Jednak

pomimo wrogiego stosunku, władza
sowiecka ikościół tralktouje bardziej
łolerancyjnie, niż cerkiew prawosła-
wną. W, Mińsku naprz. z 10 istnieją-
«ych przed wojną cerkwi nie pozo-

stała ani jedna — wszystkie zamie-
niono na kina, kluby, lub składnice,
natomiast z 4-ch kościołów katolic-

kich został DP jaka.jeden, ke!
szta,wtej liczbie katedra pozostały
wi i iu wiernych. Prawda, o-
debrany kośció! był najpiękniejszym
i największym ze wszystiich monu-
mentalny gmach, który panował nad
panoramą całego miasta (przy ul. Za
charzewskiej). Dziś w tym kościele
mieści się jak zaznaczylismy Polski
Teatr.

Czem można wytłumaczyć taką
nierówność stosunku do kościoła i
do cerkwi; trudno powiedzieć. Może
międzynarodową pootęgą i autoryte-
tem Rzymu? Może dlatego, że kie-
dys przechmocna w Rosji cerkiew

doznała strasznych represyj, a rów-
mież przeżyła wewnętrzne wstrząsy,
rozpadając się na dwie cerkwie t. z.
„Tichonowską* i „Obnowleńczew-
ską”, wzajemnie się zwalczające? A
może wreszcie bliskiem sąsiedztwem
katolickiego państwa polskiego?

Zosiawiwszy w Mińsku 3 kościo-
ły, bolszewicy jednak arcsztowali i
osadzili w więzieniu jedynego na ca-
ie miasto księaza Bańczę-Chmielew-
skiego, pozbawiając ludność polską
jedynego jej pasterza. Jakie znacze-
nie i kościół dla Polaków w
Rosji sowieckiej, może-świadczyć na
stępujący fakt. Bolszewicy wszędzie
u siebie wprowadzają mechanizację.
Mechanizują rolnictwo, przemysł, me
chanizują i motoryzują armję. Mię-
dzy innemi bardzo rozpowszechnili
radjo, które kosziuje: w Sowietach
bardzo tanio. Ludność polska, od-
dzielona kordonem od Poiski, ciągle
znajdująca się w biedzie i okropnych
warunkach materjalnych i ducho-
wych, z niewypowiedzianym  smut-
kiemi tęsknotą chwyta każdy szmer,
każdy dźwięk życia polskiego, któ-
re się przedostają przez radzo z Oj-
czyzny. Gdy zaś nadawane są tran-
smisje nabożeństw z Warszawy lub
Wilna, wzruszenie dochodzi do naj-
wyższego napięcia, Ileż tc orazy wi-
„działem, gdy prawdziwe, gorzkie łzy
padały z oczu rodziny polskiej, przy
słuchującej się dźwiękom Mszy świę
tej, które dochodziły z kościłów tak blizkiej a tak da skiej zarazem Oj:
czyzay! оТО ы
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"KRONIKA.
Uregulowanie położenia prawnego wyznań

muzułmańskiego i karaimskiego w Polsce.
W związku z pobytem w Wilnie

dyrektora departamentu wyznań w
ministerstwie W. R. i O. P. p. Fran-
ciszka Potockiego, p. wojewoda wi-
leński zaprosił w dniu 3 bm. do u-
rzędu wojewódzkiego muftiego mu-
zułmańskiego, dr. Jakóba Szynkie-|
wicza, i hachana karaimskiego, Se-
raja Chana Szapszała, w sprawach
związanych z uregulowaniem poło-
żenia prawnego wyznania muzuł-
mańskiego i karaimskiego w Rze-
czypospolitej.

Zwierzchnicy wymienionych wy-

 

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
W całym kraju pogoda pochmur-

na i mglista z opadami. Ciepiej.
Umiarkowane i porywiste wiatry za-
chodnie.

UYŻURY APTEK:
Driś w mocy dyżurują następujące

apteka:
Suko. Augustowskieyo — ul. Kijowska

Nr. 2 įtelei 16-53), Prumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef, 3-29) : Rostowskie-
go — w. Katwary»ka Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 5 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieścć ach, prócz Śnipiszek.

NEKROLOGJA.
— W środę dn. 5 grudnia r. b,

o godz. 7 rano odbędzie się w kapli-
cy Wil. T-wa Dobroczynności nabo-
żeństwo żałobne za spokój dusz
zmarłych długoletnich członków te-
goż [-wa: ś. p, Aleksandra Bro-
chockiego, Sergjusza Łopacińskiego,
Jana Oskierki : Józefa Rychlewicza.

O czem zawiadamia Zarząd,
SPKAWY MIEJSKIE.

— Konkurencja drzewa z wę-
gp w elektrowni wileńskiej.

lo prezydenta miasta zgłosiia się
delegacja przemysłowców drzew-
nych, która w związku z powstałym
projektem przystosowania elektrowni
miejskiej do opalania torfem, inter-
wenjowała w tej sprawie. Delegacja
wyłuszczyła p. prezydentowi pogląd
sfer przemysłowych Wileńszczyzny,
zaznaczając że wypowiedziały się
one za wprowadzeniem w zycie tej
inowacji. Delegacja również wska-
zała na celowość przystosowania
kotła elektrowni do opalania drze
wem. Dia zasięgnięcia opinji p. Ma-
leszewski zamierza, jak się dowia-
dujemy, powołać specjalną komisję,
wskiad której wejdą przedstawiciele
Magistratu, leby Przemysiowo-Han-
dioweji radzieckiej kom. Technicznej
— Karygodne niedbalstwo przy

robotach nanaiizacyjnych. Dia ro
gu Wileńskiej i Luawisa.skiej koń
dorożkarski wpadł do rowu kanali-
zacyjnego.  Dorożkarza Antoniego
Iwanowa (Wąwozy 29) wydobyto
z potłuczoną głową, zaś gorzej
przedstawiała 516 sprawa Zz koniem,
który znajdowai się w rowie do gó:
у bogami. Wezwano straz Ogniową,
która przy pomocy aźwigu wydo-
była zwierzę na powierzchnię.

Wczoraj wieczorem miejsce to

zabezpieczono. Dozorca robót капа-
hzacyjnych winien odpowiadać są:
downie.
ё Z MIASTA.

+ — Kontrola ubezpieczenia stuz
by domowej. Upezpicczainia 3po
łeczna podczas ostatniej lustracji
stwierdziła, iż nie wszyscy praco-
dawcy zgiosiii swych piacowalków
do upezpieczalni. Ubezp.eczalnia za-
jęta czyanościami wewnętrzao-orga-

przeprowadzenia Ścisiej kontroli zgło
szeń robotników 1 pracowników.
Ostatnio dopiero zwrócono uwagę
na warsztaty pracy i na gospodar
stwa domowe. W Wilnie zaajduje
się podobno kilkuset pracowników
nieupezpieczonych.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.:
— Powszechne wykiady uniwer-|

syteckie. Dziś odbędzie się w sali Il
Uniwersytetu (ul. S-to Jańska) od-
czyt'p. doc. A. Mycielskieżo p. t.
Problem międzynarodowej współ-
pracy gospodarczej, z cyklu „Współ-

| gów ekonomicznych,

znań przedłożyli projekty
związku religijnego muzułmańskiego
i związku religijnego karaimskiego
oraz wręczyli je p. dyrektorowi Po-
tockiemu, z prośbą o uzyskanie а-
probaty rządu na treść tych przepi-
sów. Jednocześnie na wymienionej
konierencji zadośćuczyniono arty-
kułowi 115 konstytucji w sprawie
projektów, przepisów, regulujących
stosunek państwa do wyznania mu-
zułmańskiego i karaimskiego w
Polsce.

SĄDY.
— Nominacja p. sędziego Gory.

P. Prezydent Rzeczypospolitej mia-
nował Edwarda Górę, sędziego Sądu
Apelacyjnego w Wilnie, wice-preze-
sem Sądu Okręgowego w Lublinie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Loteria N. O. K. Sekcja loterji
fantowej Narodowej Organizacji Ko-
biet przypomina członkiniom i sym-
patyczkom organizacji, że ostatni już
czas przynoszenia fantów na loterję,
która się odbędzie dnia 8 — 9 — 10
grudnia b. r. Przyjmowanie fantów
odbywa się codziennie od 9—2 pp.
w Herbaciarni N. O. K. przy ul. Do-
broczynnej 2-a.

Jutrzejsza Środa Literacka
należy do cyklu „Wieczorów Mic-
kiewiczowskich“. Program jej wy-
pełni prelekcja prof. M. Limanow-
skiego p. Ł „Teatr Mickiewicza”
ilustrowana fragmentami z „Dzia-

dów', które wykonają słuchacze
Studjum Dramatycznego. Początek
o godz. 19,45. Wstęp dla wszystkich.

— Polskie Towarzystwo Krajo-
znawcze. Dnia 5 grudnia o godz. 18
w lokalu Związku Literatow, Ostro-
bramska 9 prof. Jagiellońskiego
Uniwersytetu Wikt, Ormicki wygło-
si odczyt: „Słzukiura geograficzno-
gospodarcza Polski“.

Wstęp dla dorosłych 20 gr., mło-
dzież 10 gr. Członkówie T-wa bez-
płatnie.

— Podziękowanie. Sympatyczki Kon-

gregacji Dobrej Śmierci składają najser-
deczniejsze podziękowanie Czcigodnemu

księdzu dyrektorowi Antoniemu Ostrow,

skiemu T. J. za bezinteresowne * pożytęcz-

ne wygłoszenie odczytu p. t. „Najnowsze
teorje o istocie Mszy św., w dn. 2.1. 34 r.

mw sali Kongregacyjnej przy kościele św.

Kazimierza. я

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezroDUcia. W <iągu

ubiegłego tygodnia bezrobocie na
tereaie Wilaa wzrosło. Podług ostat
nich obliczeń Wilno i powiaty liczą
6125 bezrobotaych, w tem najwięcej
niewykwalifikowanych / robotników
fizycznych i pracowników umysło-
wych.
— Zatargi między pracodaw-

cami i pracownikami. Inspek:orat
Pracy w Wilnie w ciągu ub. miesią-
ca rozpatrzył około 50 różnych
spraw, powstałych na skutek zatar-

zawodowych
wśród zrzeszeń rzemieślniczych, pra-
cowaikėw przemysiu, handlu i t. d.
— Strajk w trzech piekarniach.

Jak już pisaliśmy, w piekarstwie
wybuchł zatarg na tle nieprzestrze-
gania przez pracodawców warunków
umowy zbiorowej. Robotmcy pie
karscy postanowili zareagować straj-
kiem. W związku z tem onegdaj
w trzech piekarniach wybuchł strajk.
— Dalsze zwolnienie robotni-

ków z garbarni. Strajk w garbar-
niach wileńskich zaostrzył się i
w związku z tem garbarnie „(laion*
i „Sztein“ i „Szturman* wymówiły
pracę wszystkim robotnikom, którzy
w ilości 100 osób znaleźli się bez
pracy.

EU
Popierajc.e Poiską Macierz czesna organizacja stosunków mię-

dzynarodowych'. Początek o g. 19.

 

Szkolną.

pamiętniki admirała Cywlńskiego.
Ród Cywińskich, pieczętujący się

herbem Puchała”), ma za gniazdo o-,
sadę Cywino w Wielkopolsce. Ale
zuż w w. XIV jedna gałęź Cywin-
skich zamieszkuje na Mazowszu,

gdzie w pow. Płońskim (gm. Staro-
żęcin, parafja Grolewo) powstaje ca-
ła okolica szlachecka pod nazwą
Cywiny. Składają się na nią oddziel-
ne wsie: Cywiny Górne, Ć. Dyngu-
ny, C. Wojskie, C. Litwiny, C. Ma-
łynie, С. Orzełki, C. Krajkowce, C.
MWarlksy.

Nie słynął ten: ród nigdy urzęda-
mi ani bogactwy. Dziwnym trafem
herbarze wspominają to nazwisko
po razpierwszywzwiązku—zna-|
*uką. Oto wr. 1442 figuruje Jan syn
Pawła Cywiński w Księdze Imatry-,
kulacyjnej Uniw. w Krakowie. W,
sto lat później w kościele W. W.
Świętych w Krakowie został pocho-|
wany inny Cywiński, Bartiomiej syn,
Feliksa, dworzanin młodego Króla!

*) Źródłosłowy: cywić — ciężko i dłu-|

go chorować, schnąć z choroby, cherlać.

(czeskie: civeti); puchać: węchać; pu-'

Zygmunta, dziedzic: na  Żółtowie
(1539). |

Później Cywińscy rozeszli się po

całej Rplilejj Więc w r. 1594 Da-
mian C. był deputatem z pow. woł-

kowyskiego na trybunał litewski,
zaś Szymon był wojskim wołlkowy-
skim (1596) i właścicielem dóbr
Turonim w. XVIII Jan C. jezuita,
„urządzał' (jak pisze Niesiecki) ko-

legja bydgoskie, gdańskie i pictr-
kowskie. Tenże Niesiecki oglądał
«w Chetmnie u Fary nagrobki Woj-
ciecha i Piotra z Cywina Cywiń-

skich. Stanisław C. podpisuje akt

elekcji Króla Michała. Takiż akt

Augusta Il sygpują Kazimierz i Sta-
misžaw C z ziemią ruską, zaś Domi-
nik C. ż wojew. nowogródzkiem.

czasów.

statutów|

|dicji (1783). Naczelny bohater

- DZIENNIKWIUEASKI„.
Teatr | muzyka

— Teatr Miejski Pohulanka. 3 ostatnie

przedstawienia „łiamleta”. Dziś o godz.

8 wiecz. (jedno z ostatnich przedstawień)
„Hamlet W. Szekspua, największe arcy-

dzieło literatury dramatycznej wszystkich
Wczoraj IIl-ci wydział karny są-

du okręgowego przystąpił do rozpo-
zmawania procesu przeciwko  gru-
pieuczniów z Panstwowej Szkoły
Rzemiosł i Budownictwa w Wilnie,
oskarżonej o działalność wywroto-
wą

Jutro o godz. 8 wiecz. „Hamiet”.
—Najbliższa premjera. Najbliższą pre-

mjerą Teatru Miejskiego na Pohulance

będzie doskonała komedja w 4 ch aktach

W. Katajewa p. tt „Kwiecista droga”, z

udziałem Stanisławy Mazarekówny.

— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś po

raz 7-my egzotyczna operetk.  Lincke

„Gri-Gri“ z udziałem Z, Lubiczowny w roli

księżniczki murzyńskiej. Dzisiejsze przed-
stawienie przeznaczone zostało dla garni-

zonu wileńskiego.

Przed rozpoczęciem widowiska ode-

śrany zostanie przez orkiestrę marsz woj-

skowy, skomponowany przez Mieczysława
Kochanowskiego i poświęcony gernizonowi

wileńskiemu.

W) wyniku długotrwałego docho-
dzenia władze bezpieczeństwa w
roku ubiegłym zlikwidowały komu-
nistyczńą jaczejkę zorganizowaną z
pośród uczniów tej uczelni, a operu-
jącą na terenie miasta

W. stan oskarżenia postawiono 11
młodzieńców w wieku od 16 do 22
lat, a więc: Piotra Krzywca, Teodo-
ra Szołomiekiego, Szołoma  Gold-
berga, Józefa Bartoszewicza, Wac-
ława Wielesieja, Jana Greczkę, Jó-

„baj zeła Szynkiewicza, Stefana Turowi-
Jutro w dalszym ciągu „Gri-Gri“. cza, Teodora Żołuda, Mikołaja Ko-

— Widowisko propagandowe „Ptasznik| wajokiego i Augustjana Jezierskie-

sa FR

dezniwię Państw. Stkuły Raomingł-fafowlanych
jako wywrotowcy przed sądem.

Oskarżenie wnosi wice-prokura-

spraw politycznych.

pują.adw. adw.: Wiera Dynowska,
Czernichow, Chill,
Kapłan i in.

Dalszy ciąg procesu dziś od 9-ej
rano. Kos.

W Sądzie Okręgowym warszaw-
skim przed sędzią Łukaszewiczem
toczyła się przerwana niedawno
sprawa  wytoczona przez b. pre-
mjera p. „Jędrzeja Moraxzewskiego
przeciwko redakcji „Wieczoru Mar-
szawskiego' o zniesławienie.

Redakcja zamieściła artykuł, na-
zywając p. Moraczewskiego  intry* z Tyrolu* w „Lutni”, W piątek najbliższy | go. ‚ мИЙ

Kilku z nieli odpowiada z aresz-ma przedstawieniu propagandowem  ope-

reika Zellera „Ptesznik z Tyr lu", iu, i-zaś-z wolnej st a z po- — „Zemsta nietoperza" w włułni”| śród tych kilku odbywa służbę woj-
Najbliższą premjerą w teatrze „Lutnia” skową. +

będzie słynny utwór muzyczny J. Strausa' = Rozprawa, ktorej przewodniczy
„Zemsta nietoperza”. Cenna ta operetka! wiceprezes p. W. Brzozowski roz-

otrzymała pierwszorzędną obsadę z J. Kul- poczęła się od rana, wobec jednak

czycką na czele, oraz nową efextowną wy- nie stawienia się osk, Jezierskiego,

sławę. Reżyseruje M, Domosławski. który,jak.sięokazało służy w woj-

— Teatr Objazdowy gra dziś w Słoni- sku w Grodnie, sąd sprawę przer-
miu farsę amerykańską G. Mongomme-" wał i zarządził jego sprowadzenie.

ry'ego p. t. „Dzień bez kłamstwa”. Dopieropoprzybyciu pociągu z

Jutro Teatr Objazdowy gra w Bara- Grodna tj. o godz. 7 wiecz. sąd wzno
nowiczach . wił rozprawę.

— Ро iu aktu oskarżenia,
— Imre Ungar w sali konserwa- sąd przystąpił do przesłuchiwania

torjum wystapi z jednym koncertem: kolejno podsądnych, którzy zasad-
jutro 5 bm. o godz. 8.30 wiecz. W. niczo nie przyznają się do winy.

programie: Scarlatti, Beethoven, ——
Chopin, Brams, Debussy i Liszt. Czy wiesz obywatelu, że z gru-

(Fortepian koncertowy f-my Bech- źlicy umiera dwa razy więcej osób

stein). Bilety dziś w skł. muz. „Fil- | niżna osiem najbardziej rozpowszech
harmonja“, Wielka 8. | chnionychchorób zakaźnych razem.

 

gantem i paszkwilistą.
Obie strony powołaiy szereg

świadków, wybitnych przedstawi-
cieli życia politycznego.

Tło sprawy przypomniał powoła-
ny na świadka adw. Szurlej, poczem
przesłuchano pułk. Sławka, który
został powołany celem przedstawie-
nia działalności p. Moraczewskiego
1 scharakteryzowania jego postępo-
wania.

Na liczne pytania adw. Niedziel-
skiego odpowiadział puik. Sławek
bardzo powściągliwie i stwierdził
wreszcie, że działalność p. Mora-

| SOKL IR DEIB IS

'Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY" z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieližniarstwa, haitu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkołyina
Kursa wieczorowe dla dorosłych — Obowiązkiem więc każdego jest

Z za kotarstudło. walka z tym groźnym, a nieubłaga-,

Drobny, krzesany i zbójnicki.
nym biczem ludzkości. Popieraicie

SR weed k R „Dni Przeciwgruźlicze”'! Popierajcie
arodawni muzykanci jący * 5 С

gęślikach i kobzie — Sabała, aeOb- budowęsanitorjam. co Wileńszczyź į
rochta, Józef Gąsiennica z Lasu, Jędrzej nie! Kupujcie nalepki przeciwgružli- |
Tatar i wielu innych przekazało społeczeń- cze.
stwu polskiemu muzykę Podhala. Żywioło-, а
wość „nuty” góralskiej przepojonej tęssno-Polskie Radjo Wilno'ą, radosnem uniesienrem, rytmicznym tu-

Wtorok, dnia 4 grudnia 1934 r.

 

potem w kierpce obutych stóp różn: się
wielce od specyfioznego liryzmu chłop-, „45: ACK. Mu-

skiego, odbiega ой niego swym oszałamia-" „sę.Dzien por. Muzyka. Chwilkapań do-
jącym, dzikim wyrazem. Każdy „krzesany“. mų, 7.50: Konc. iekl. 7.55: Giełda roln
drobny”, „zielony”, „ozwodna', „janósi- „457, Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.

kowa” oto odbicie tajemnicy, jaką kryją w
> wani ne turnie, a=

pod niebem przełęcze i uśmiec! te, zie- oodziennej
lone hale. Maca Podhala zebrana i o aga, 42KR 15.30: Wiad. eksport.

żona przez  Śłanisława Mierczyńskiego | 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lek-
wielkiego entuzjastę „góralszczyzny" nuada-' ką, 16,45: Skrzynka P. K. O. 17,00: Kon-
na będzie przez Polskie Radjo w dniu 4 xe, 17.25: „W Baburzyne święto” — słu-
śrudnia, we wtorek o godz. 19.30 z płyt „howisko. 17.50: Skrzynka techniczna
śramofonowych. | 18,00: Pogad. L. O. P. P. 18.15: Koncert
„Czart i Kasia” e. komiczna Dvoraka zesp. Instrum. Dętych. 18.45: „Poetka impro

w Pols Radio. ! wizatorka” — szkic liter. 19.00: Koncert
Po wielu latach wszechwładztwa ope- dla młodzieży (płyty). 19.20: Poś. aktualna.

ry włoskiej, a następnie hegemonji nie- 19,30: „Na swojską nutę” (płyty). 19.50:
mieckieį muzyki symionicznej, powstają w Wiad. sport. 19.56: Wil wiad. sport. 20.00:
drugiej połowie 19-go stulecia w rozmaitych Prelekcje o operze. 20.15: „Czart i Kasia'
krajach Europy, szczególnie zaś w krajach npera komiczna. Dzien.wiecz. Jak pracu-
słowiańskich, nowe prądy narodowe. Swe jemy w Polsce. D. c. opery. „Muzyka w
soki żywotne czerpią one z życia własne-|Ameryce". D.c. apery. 22.55: Konc, rekl.
go narodu, ze źródła nigdy nie rawodzące- , 23,10: Wiad. meteor. 23.15: Muzyka ta-!
go, jakim jest własny lud. W Czechach na neczna (płyty).
czele tego ruchu staje najwybitniejszy,
obok Smetany kompozytor czeski, Antoni
Dvorak.

Jako romantyk i jako syn łudu zajmuje
się bardzo gorąco pieśnią ludową, niet;lko
czeską, iecz również rosyjską i małoruską
lubuje się w ludowych wierzeniach, balla-
dach, w świecie podań ludowych.

Z tego ducha zrodziła się opera ko-
miczna .Czart i Kasia”, którą transmituje
Polskie Radio 2 TeatruWietiojo w Pożna-
miudn. 4 b. m. ogodz, 20.15 wprzekładzie
rolskim Miłana Zuny, Wykonawcami s
Adam Raczkowski , Marja Janowska, He-
lena Majchrzakówna, Witold Szpinger, Ka-
rol Urbanowicz, Roman  Cirim, Wanda
Roessler-Stokowska, Nicefor Krzysztof Cho
mentkowski.

dyr. Zygmunt Lato-
r.

meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Kon-
cert zespołu A. Flato. 12.45: „Estetyka ży-

toś. 13.00: Dzien. poł.

Środa, dnia 5 grudnia 1934 roku.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwilka pań do-
mu. 7,40: Progr. dzienny. 7.50: Aud. Iniar-
ska. 7.55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00:
Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.10: Muzyka;
taneczna. 13.00: Dzien. poł. 13,05: „Jesien-
re nastroje” (płyty). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pów. 15.45: „Mała skrzy-
neczka' — listy dzieci omówi Ciocia Hala,
16.45: „Chwiłka - pytań". 17.00: Pieśni.
17.25: „Przyjaciółki — odczyt wygł. z!
Popławska. 17,35: Orliestra cygańska (pły-
ty). 17.50: Poradnik sportowy. 18.00: Konc.
rekl. 18.05: Przegląd litewski. 18.15: Reci-
tai skrzypcowy. 18,45: „Własność prywatna
jako funkcja społeczna” — wygłosi K. Stu-!
dentowicz. 19.00: Koncert chóru Oraw-
skiego. 19.20: „Światło i ciepło” — poga-
"danka. 19.30: Koncert chóru Orawskiego.
19.45: Progr. na czwartek. 19.50: Wiad.
a 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: „XII

ieczór Mickiewiczowski'. — „Teatr Mi-|
ckiewicza” prelekcja prof. M. Limanow-
skiego. 20.45: Dzien. wiecz, 20.55: Jak
pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert chopi-|
nowski. 21.40: Koncert kameralny. 22.00: |
„Tabakierka @а nosa..* —pog. J. Zapa-)
śnika, korespondenta Biura Siudjów P. R.
22.15: Powtórzenie konkursu Jubileuszowe-
go Rozgłośni Wileńskiej, 23,00: Wiad.*

Operę prowadzi
szewski, reżyserował--Muclinger.

 

LENA FINONA
na rzecz biednych VI Oddz.Tow.
Pań Miłos. $w. Wincentego

a Paulo
która miała miejsc* przy ul. Miękiewicza 6
w „dalszym ciągu rozegrywa się przy zauł.

Bernardyńskim 8 m. 5.

 
 

ziemi Zalkroczymskiejbył podcza- (urodz.w r. 1827 w maj. Chomejki
szym chełmińskim (1767), ignacy C. w Święciańskiem) ma z Izabelli Ba-
— starostą ejszyskim (1763), Jan — czyżmalskiej znów 6 synów: Bohda-'
sędzią ziemskim czi kim w Ga- na, Marjana, Henryka, Tadeusza,

Le- Waldemara i Wacława. ` {
gionów Sienkiewicza, Stanisław Ć. | Henryk Cywiūski, urodz. 1855,!
mieszka w leśnictwie zagnańskiem miał życie rozmą:tsze, niż wszyscy
w Kieleckiem. SA ‚ jego przodkowie, razem wzięci,

Pierwszym w linji utewskiej iadujemy się o tem właśnie
jest Antoni (1560), którego syn Szy- V

ZZ z jego pamiętników, świeżo wyda-

mon (patrz wyżej) jest protoplastą nych w Warszawie i Wilnie p. t.

į

morskiego w Petersburgu, Henryk
Cywiński już w r. 1875 został ofice-
rem marynarki rosyjskiej. |

W! tym charakterze, awansując
dość szybko, dochodzi Cywiński do
rangi wice-admirała w r. 1912, cie-
cząc się opinją dobrego oficera i

Teofil, zapoczątkowują dwa  rozga-
łęzienia. Więc od Władysława idą
kolejno: Józef — Hieronim — Józet
(? Justyn) — Leon oraz jego‹ syno-
wie: Hieronim i Leon. Z pierwszego
się rodzą Bahdan, znany dziś w Pol-
sce inżynier i Wacław, sędzia w Alt, eicxcyjny Stanisława Augusta

podpisują Jan Franciszek z pod Ka-
lisza, Antoni Walenty z ziemią War-
szawską, oraz Jan Antoni C. z
wojew. nowogródzkiem. W r. 1748
Józet C. był poznańskim podcza-
szym, „prawdziwie wielkim parem
na staropolską modę', jak mówi o
nim arcybiskup Krasicki w  Legjo-
nach Sienkiewicza. O tym czasie

„dolnego  służbisty, zdobywając
wszędzie szacinek i sympatję, po-
pomimo. polskiego pochodzenia.

Z poszczególnych etapów życio-
wych admirała Cywińskiego zasłu-
gują na poszczególną uwagę ' jego

„Wilnie; z drugiego — Justyn, prof.
w: szkoie technicznej w Wi

Teofit (brat Władysława i syn
Szymona; patrz wyżej) daje począ-
tek linji drugiej Syn jego Ignacy
"es: ojcem Jana,. biskupa (t 1846) i
Tadeusza, który jest ojcem Domini-
Ika. Dominik ma sześciu synów: Ta- 1. 1879—1881
„deusza, Stanisława, Zenona (znako- szczegółowiej, z istoty rzeczy), w l.
mity olkukista), Jana, Czesława i 1890-91 (w eskorcie następcy tronu,

(opowiedziana naj-|

ogromnie rozrodzonej tu r ly. Podróże, ewolucje i batalje morskie
Po nim idą w trzech pokoleniach w ostatniem półwieczu (sir. 238, 27.
Jau — Władysław — on. Dwaj ilustracyj i mapa podróży).
synowie ostatniego dysław i Oddany dzieckiem do korpusu

trzy wyprawy na Daleki Wschód: w pod:

' drugiego (i ostatniego) syna,

codziennie od godz. 9 — 1.
Żarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego % Paulo.

KRONIKA POLICYJNA.
` — Napad łobuzerski na szo

sie Kaiwaryjskiej. Na szosie Kal-
waryjskiej koło wsi Cegielnia na
handlarza P. Wiłkiewicza (Podgórna
18) napadło kilku osobników, którzy

wyrwali mu z rąk kosz z artykułami

spożywczemi i zbiegli.
— Ofiara łobuzów. Przy ul. N.

Aleja znaleziono w kałuży krwi po-
ranionego Michała Szystowa (Nowa
Aleja 6). Nieznani napastaicy zadali

mu 5 ran tłuczonych w gfowę oraz

pchnięcie nożem w ramię. Skiero-

wano go do szpitala.
— Okradzenie zakładu św. Ro-

dziny. Do zakładu św. Rodziny (Ko-

narskiego 63) włamali się złodzieje,

którzy skradli różne rzeczy, warto-

ści 250 zł.
— Walizkę z bielizną og. wart. 500 zł,

skradziono na ul. Stefańskiej > przeježdža-

jącej furmanki. Walizka należała do p.

St Wańkowicza (Mickiewicza15). O kra-

dzieży zameldował policji furman Jan Mo-

cen z muj. Podesza gminy rudom'ńskiej.

— Kradzież roweru. Stanisław Romejko

(Subocz 2) doniósł policji, iż skradziono mu

rower wart. 70 zł, pozostawiony na chwilę

koło kiosku przy ul. Stefańskiej .Sprawcę

kradzieży w osobie Delaży Edwarda (Ste-

fańska 36) zatrzymano. Rowe- odebrano i

zwrócono właścicielowi.

— Kradzież sanek dorożkarskich. Bro-
nisławowi  Marcinkiewiczowi (Rossa 44)

skradziono z szopy sanki dorożkarskie.

Stwierdzono, że kradzieży dokonał m-c
wsi Rybiszki Stanisław Hułyn.

ŽD ABOAP PAK I
" DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

P-zyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tabele, szenia afisze,
osólniki. plakaty, bilety, wizytowe,
Ceny konkurencyjne.

teor. 23,05: D. c. konk . 23.30: Muzy-
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wreszcie w 1. 1897-98 (już w charak-
terze dowódcy osobnego okrętu)
W. latach późniejszych (1900-1903)

admirał Cywiński podejmtuje dwie
wyprawy na Atlantyk, zaś м 1.
1906-7 zostaje dowódcą eskadry
Czarnomorskiej, która wymagała
podniesienia rygoru,  osłabionego
przedtem, co się ujawniło m. in.
przez znany bunt okrętu Kniaź Pa-
tiomkin, uwieńczony w dramacie
Micińskiego.

Szczegółowo autor opowiada
dzieje wojny morskiej japońsko-ro-
syjskiej i bitwę pod Cuszimą, gdzie
zginął mtodziutki syn admirała,
Eugenjusz.

Wir. 1910 autor dokonywa in-
spekcji tloty Oceanu Spokojnego,
udając się przez Syberję do Włady-
wostoku. |

Następnie przez lat kiika pracu-
je na lądzie w charakterze głównego
imspektora działu torpedo-elektro-
technicznego, później zaś (po wyj-
ściu do dymisji) na stanowisku tech-
nicznego konsultanta w zakładach
iabrykacji min, torped oraz łodzi

wodnych. у
W Wielkiej Wojnie traci admirał

Jerze-
Niem-go, na storpedowanym c"

skanie — buchanie, wybuch, oddech, "Tomasz C, dziedzic Pieściroga w' Seweryna. Najstarszy  Tadeuez, późniejszego cara Mikołaja II),! ców krążowniku

 

ior p. D. Piotrowski, specjalista od] nia głowy i klatki piersiowej.

р 3 odwiozł> Pieniarskiego do szpitala św. Ja-

W obronieoskarżonych wystę-| kóba w stanie niezagrażającem życiu.

3

WYPADKI.
| — Wypadek nieszczęśliwy przy pracy.
W czasie wyładowywania węgla na po-

dwórku szpitala Sawicz robotnik  Pieniar-

ski Juljau (Raduńska 32) został przyciśnię-

ty wozem, wskutek czego doznał potłucze-

Pogotowie

 

Szpakowski,| UA 650AIDA
Rozpowszechniajcie

oony jałmużnicze „Caritasu"
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Proces p. Moraczewskiego o... zniesławienie.
czewskiego była w stosunku do
przeciwników _ politycznych  bez-

—Czy zna pan wypadek, iż za-
rzuty podnoszone przez p. Mora-

czewskiego okazały się kłamstwem?

— Nie pamiętam.
Taki natomiast wypadek znał p.

sen. Stanisław Głąbiński, opowia-

dając o nim szczegółowo przed są-
dem. P. Moraczewski zarzucał een.

Głąbińskiemu, że niejaki Józef Głą-

biński dostał się przy jego pomocy

do min. spraw wojskowych, gdzie

popełnił nadużycia. Choć p. sen.

Głąbiński kilkakrotnie podnosił, że

mie ma i nie miał nic wspólnego z

Józefem Głabińskim, którego nigdy

nie protegował, to jednak nie prze-
szkadzało to p. Moraczewskiemu

powracać ciągle do tej sprawy. Na-

wet po trzykrotnych stwierdzeniach

niepra p. Moraczewski powró-

cił do tej sprawy po raz czwarty,
dowodząc, że zawsze musiało tam

być „coś niewyražnego“.

Pod koniec rozprawy przesłucha-

ino w charakterze świadka adwoka-

ia Aleksandra Dębskiego. Przy-

pomniał on w swojem zeznaniu,

niecny postępek b. min. Moraczew-

skiego z okresu brzeskiego. Kiedy

adw. Dębski przebywał w Brześciu,

Moraczewski zariieścił w swoim

organie paszkwil, w którym zarzu-

cał, że adw. Dębskiwziął łapówkę

podczas pełnienia obowiązków sta-

rosty garwolińskiego. Cała ta hi-

storja została przedstawiona przez

p. Moraczewskiego w tensposób że

adwokat Dębski, wykorzystując dla

pówkę. Operowanie tego rodzaju za-

rzutami w momencie, gdy atakowa-

ny, przebywając w Brześciu, nie był

w stanie bronić się, wywołało nale-

żytą | ostrą odprawę ze strony

AL Warszawskiej”. P. Mora-

|czewski pominął to milczeniem, a
sprostowania urzędowego,

nego przez ówczesnego starostę gar-

|wolińskiego nie zamieścił. Specjal-

|nego charakteru całej sprawie na-

| daje fakt, że firmą „Lasniet' kiero-

wał podówczas obecny poseł z BB.

„Jan. Kozłowski.
Sąd odroczył sprawę do 12 b. m.

 
TRAWIENIE REGULUJĄ

H. NIEMOJEWSKIEGO.
Nr. i przy rozwolnieniu,
Nr. 2 przy obstrukcji х

Nr 3 przy uporczywej obstrukcji, |

Laboratorjum Cholekinaza H. Niemojew-
skiego Nowy Świat 5 oraz Apteki iskłady

apteczne. a

 

W urzędach skarbowych w Kra-

kowie wykryto nadużycia. W tych

7 urzędników skarbowych.
Nadużycia te polegają na tem,

że płatnikom podatków wystawiano

prowadzanodo kasy urzędu, ani nie
wciągano doksiąg. 4 я

W) aferę tę wimieszany jest rów-
nież dyrektor wytwórni głośników

zbiec. Rozesłano za nim listy goń-
cze, :

Nadużycia sięgają kwoly około
60 tys. zł. u

Całe te dzieje, wiecznie żywe w
pamięci sędziwego autora, . opowia-
dane są nadzwyczaj zajmująco, acz-
kolwiek spotykamy od cząsu do
czasu pewne usterki językowe,
czemu niepodobna się dziwić, jeśli
zważymy, iż przeszło pięćdziesiąt
lat autor spędził na t

Te nieznaczne braki okupuje
jednak niebywałe zbliżenie admira-

„z morzem: i z bytem marynarza, oraz

które daje nieustanne obcowanie z
tym najbardziej ,„rzeczywislym” ży-

grožne i niebezpieczne, a  jedno-
cześnie posłuszne, tym co umieją
dawać ż nim sobie radę. Toteż w
stylu Cywiūskiego odnajdujemy

rada.

ojczyznę.

znanych wWilnie prof. S'anisława i bie Kontroli, synów Dr.
ywińskiego.

Jul.zDziewaltowa.

swych celów moment tuzjowania

sejmikowych zakładów przemysło-
wych z firmą „Lasmet“ wziął ła- |

nadesła-

ZIOŁA CHOLEKINAZA

39196—2|

Nadużycia skarbowe.

dniach władze śledcze aresztowały '

kwity, a wpłaconych kwot nie od-

kinowych  Kornher, który zdołał |

ła Cywińskiego do przedmiotu opo-
„| wiadania, wyjątkowe zżycie się. jego

ton wielkiej prawości i solidności,

wiołem, jakim jest morze, ciągle |

Obydwaj oni. urodzili się już ja-
|ko marynarze z charalkteru i zami-
łowań i w oceanie znaleźli: drugą a

Admirał Cywiński jest stryjem

„Wiesława, naczelnika Urzędu w Iz--
Marjana |
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Z KRAJU.
Walka z ciężką chorobą zakaźną

w pow. brasławskim.
BRASŁAW. W dniu 30 ub. m.

w Brasławiu pod przewodnictwem
lekarza powiatowego, dr. St. Pie-
czula i w obecności starosty powia-
towego odbyła się konfereneja le-
karska. Przedmiotem obrad konfe-
rencji była sprawa zwalczania cho-
rób izakaźnych. Ustalono jednolitą
akcję zwalczania kiły. Powstają w
tym celu trzy poradnie: w Brasławiu,
Słobódce i N. Pohoście, zadaniem

ich będzie leczenie chorych na kiłę
i szerzenie zasad profilaktyki. Do-
tychczasowa akcja w tej dziedzinie
dała już duże wyniki. Skuteczną
walkę z tą chorobą zawdzięczać na-
leży w znacznej mierze nauczyciel-
stwu, które wydatnie współpracuje
w dziedzinie uświadamiania ludno-
ści o skutkach choroby oraz kieruje
chorych do poradni lekarskich.

Zmniejszenie się ilości pożarów.
W ub. miesiącu w poszczegėl-

nych powiatach Wileńszczyzny za-
notowano nieznaczne zmniejszenie
się ilości pożarów. Przedewszyst-
kiem powiaty dziśnieński i brasław-
ski wykazały mniej pożarów o 15—
20 proc., niż to było w miesiącach
ubiegłych. W ciągu miesiąca listo-  

pada r. b. zanotewano ogółem 116
pożarów, akutkiem których pastwą
płomieni padło 59 budynków miesz-
kalnych, 98 budynków  gospodar-
skich, około 100 stodół, 80 chlewów,
40 zabudowań mniejszych przy goś-
podarstwach, 7 łaźni, kilkanaście
składów i t. d.

 

SPORT
Dżiś dziewiąty dzień głosowania

«Dziennika Wileńskiego».

KUPON
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO”
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NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA
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na najlepszy klub sportowy

1

na najlepsze koło sportowe szkół średnich

1
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 Nazwisko głosującego
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Balkon 25 gr,
Wielki podwójny program. Największy ak-
tor, najlepszy reżyser. nejweselszy człowiek
w najlepszej komedji wszyst-

2) Po raz pierwszy w Wilnie
wersja dźwiękowa epokowy
monumentalny film p. t.:

 

 

kich czasów p. t:

w roli gł. MARJA CORDA.

CHARLIE 'CH
«ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA»

BZIENNIK

(Walter van Molo. Holuner in Polen.
nay - Verlag. 8,

P. Walter von Molo, znany poe-
ta i powieściopisarz niemiecki, czło-
nek Akademji Literackiej w Berli-
nie autor kilku znakomitych powie-
ści biograficznych, napisał świeżo
powieść polityczną, nieprzynoszącą
chluby ani jemu samemu, ani naro-
dowi niemieckiemu, chociaż ogła-
szano ją swego czasu jako powieść
narodową o niemieckiej potrzebie i

bowienr posledniego gatunku pasz-
kwil na Polskę, przyczem autor wy-
brał sobie odpewiednio do swej ten-
dencji lata powstania odrodzonej
Polski, a więc chwile pewnego za-
mieszania i przegrupowania sił spo-
łeczno - narodowych tuż po skoń-
czonej wojnie światowej, oa przeję-
cia Pomorza przez Polskę, poprzez
wojnę bolszewicką, aż do zimy 1920
r. Akcja rozgrywa się! na Pomorzu.
Powieść ta miała być obrazem mar:
tyrologji niemieckiej pod panowa-
niem polskiem, a jest gioryfikacją
zmaterjalizowanych i brutalnych
;unkrów pruskich.

Osnowa powieści,
iest taka:
—Leskot, major wojsk pruskich, powrócił

z wojny do swego majątku położonego na

, Pomorzu nad Wisłą,gdzieś w okolicy Gniewa

| Przywiódł z sobą młodą małżonkę, Renatę,

swoją byłą biurową pracownię z Berlina.

Pragnie teraz w spokoju i szczęściu domo-

iwem pracować na wsi, na roli *lany jego

niweczą dwie potęgi: miłość i polityka. Do
swego nieślubnego synka sprowadza nau-

czyciela domowego, nazwiskiem Holunder.

Młody ten człowiek również w*dział pie-
kielną grozę wojny, a będąc w głębi duszy

poetą i tilozofem, wie, że wszystko prze-

padło z powodu nieprawości duszy nie-
mieckiej, wie, że teraz trzeba odnowa za-

cząć, i to pracą nad sobą. Poznawszy panią

Renatę, żonę swego chlebodawcy, widzi

niebo przed sobą otwarte. I ona nie widzi

szczęścia poza nim, cierpi i szczęściem pa-

ła równocześnie, kochana przez dwóch
, mężczyzn.

Trażedję miłosną. przen'ka  tragedja

druga: polityczna. Załamały się Niemcy,

Pomorze wydano w ręce polskie. Zaczynają

się prześladowania. Majora Leskota osa-

dza się w obozie dla jeńców w Szczypior-

nie, męczy go.się i dręczy, wreszcie zwal-

nia, żeby go powtórnie uwięzić, wytoczyw-
szy miu proces o zdradę stanu ' morder-

stwo, nakoniec wypuszcza go się na wol-

ność, jako zgnębionego i nie< loinego do

 
raczej skąpa,

Balkon 25

APLI

„Królowa Niewolników*
Dla młodzieży dozwolone.

DZIS NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ.
POWODZENIE NIEBYWAŁE. Dziesiątki tysięcy Już podziwi:ły

zczercza powieść niemiecka a Pom. |

swobodzie (Not u Freiheit). Jest to.

 

MZILEŃSKI

Roman. Berlin — Wien 1933, Zsol- :
s. 412, 1 nlb.). !
žycia i walki starca. Potem następuje wy-

wlaszczenie i wydalenie z granic państwa.

Inne koleje, niemniej tragiczne, prze-

chodzi Fiolunder. Uciekłszy, dotknięty do

żywego brutalnością majora, z comu, wy-'

rusza jako ochotnik w wojsku poiskiem na

wojnę bołszewicką, wraca jednax złamany |

i w obłąkaniu. Gdy zaś nastąpić ma opu-

szczenie majątku, znika wszystkim kocha-

nym z oczu. Wyloni się z lasu, tak głosi

podanie, wówczas dopiero, gdy nadejdzie

chwila odrodzenia narodu niemieckiego,

| Wśród świata niemie.kiego wi-
| dzimy dwie generacje; starą zmur-
szałą, zmaterjalizowaną, a jednak
w osobie Leskota i pani Vazin
wyidealizowaną i opromienioną au-
reolą męczeństwa, oraz nową, nio-

sącą w sobie zdrowe ziarno etyki na
przyszłość, przepełnioną ideami re-
iormatorskiemi. Taki jest Holunder,
niemiecki święty, czerpiący idee
swe z głębi zranionej duszy, idee
nienowe, bo o religję chrześcijańską
oparte. Holunder to może : symbol
rozpaczy młodych Niemców.

Wsród świata polskicgo niema
ani jednej postaci wartościowej.
Mcgłby nią być Wróbel,
człowiek zgermanizowany,
czający się już do społeczeństwa;
polskiego. Polska w opinii autora to;
twór przejściowy, niezdolny do ży-
cia. Weurisko, łachmanami okryte lub
mundurami niemieckiemi, oficero-
wie, odgrywający  perfumowanych
eleganiów i donżuanów, to prze-
ważnie nędzni urzędnicy  przedwo-
jenni z Galicji, urzędy przekupne,
cała administracja bezładna, sądy
kłamliwe, w wysokim stopniu stron-
nicze i politycznie nastawione. Zem+
stą paiają Polacy do wszystkiego,
co niemieckie, chociaż . Niemcy
Poiakom krzywdy nie czynili, jak
powiedziano w powieści. W więzie-
niach i obozach Niemców katuje się
w sposób średniowieczny, dzieciom
nawet nie przepuszczając. Majątki
niemieckie niszczy się bezlitośnie,
osiadłych Niemców wypędza, albo
"tak długo teroryzuje, aż sami opu-
„szczają kraj przeklęty. Niemcy
! (Grenzschutz) przestrzegają nakazów|
|Paryża, Polacy strzelają dalej, na-.
jwet do parlamentarjuszów. Żołnierz
polski łby rozbija bezbronnym, pali
i gwałci, morduje po pijanemu, a
potem, udając skruszonego, idzie za
pogrzebem swych ofiar z modlitwą
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s ORYGINALNE PROEZKI
„MIGRENO- NERVOSIK

* AAA

"AY u zKOGUTKIE
7 SĄ ŚRODKIEM
KOJĄCYM BÓLE
ZASTOSOWANIE

- BÓLE GŁOWY
zac)

MIGRENA, NEWRALGJA,

BÓLE ZĘBÓW.|
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE:ARTRETYCZNE,;
STAWOWE KOSTNE 4T.P.

Sprawa adw. Rajnberga.
Sprawa adwokata Rajnberga w

Warszawie, który pozostaje pod za-
rzutem, że skorzystał z uwięzienia
młodego adwokata w obozie odo-
sobnienia w Berezie Kartuskiej i zło-
żył ofertę o ewentualne zajęcie jego
stanowiska radcy prawnego dużego
banku zagranicznego — nie prze-
staje interesować  opinji publicznej.

Po wiadomościach w prasie, za-
mteresowała się sprawą rada adwo-
kacka, która przekazała ją do do-
chodzeń  rzecznikowi dyscyplinar-
nemu, adw. Rudziūskiemu.

Po kilkutygodniowem śledztwie,
rzeczmk dyscyplinarny ukończył
dochodzenia i zdobył całkowity ma-

sądu dyscyplinarnego.
Sprawa adw. Rajnberga byla

przedmiotem pierwszego  posiedze-
nia sądowego. Rzecznik dyscypli-
narny wystąpił z wnioskiem o na-
tychmiastowe zawieszenie adwoka-
ta Rajnberga w prawach wykony-
wania zawodu, aż do wyroku.

Po ostrych i gorących przemė-'
wieniach rzecznika dyscyplinarnego'

ZZZ

do Najświętszej Panienki na ustach,
jeśli zaś nie morduje, to z tchórzo-
stwa, bo mimo całej swej złości

„ale to| Niemców się boi. Lud polski, ciemny
nie zali- |: słanatyzowany, słucha na słowo

swych duszpasterzy, mściwych i nie-
chrześcijańskich, głoszących, że Bóg
nakazai mordować Niemców za ich
występki. Jakaś krwiożerczość ce-
chuje ten lud, co się znakomicie w.
baśniach jego przejawia,

Į

I

(„Wie

składzie trzech sędziów, wyzna. ył
termin rozprawy merytorycznej na

| 15 grudnia. W! dniu tym rozstrzygną
się losy sprawy i zapadnie wyrok,

Sensacyjna operacja serca ludzkiego.
W swoim czasie donosiliśmy już o nie-

| oraz obrońcy, sąd dyscyplinarny w

!

 

 

! zwykle ciekawych doświadczeniach, robio-
| nych w Rosji przez proŁ Smirnowa, spe-

! cjalistę w operacjach sercowych. Niedaw-
no prasę obiegła wiadomość o wynalazku

sztucznego serca. Jest to niestety aparat

$umowy, który chwilowo zastępuje działa-
| nie serca, kurcząc się i rozkurczając pod

terial, potrzebny dla adwokackiego| wpływem elektryczności, które to sztucz-

ue serce wprawia w ruch.

Teraz mamy do zanotowania mowy,
niesłychanie sensacyjny zabieg dokonany
przez proiesora Smirnowa.

Do kliniki jego przywieziono młodego
robotnika, który przed kilku minutami
zmarł skutkiem ataku apoplektycznego.

Proiesor Smirnow przystąpił natychmiast
do operacji Wyjął zmarłemu serce i „za-

aplikował mu'* serce elektryczne.
Po siedmiu minutach „trup** otworzył

oczy. Ożył. W międzyczasie, w ciągu tych
siedmiu minut profesor Smirnw zastrzyk-
nął wyjętemu z klatki piersiowej robotni-
ka sercu jakąś ożywczą substancję.

Kiedy operowany otworzył oczy pro-
fesor Smirnow z błyskawiczną szybkością
zamienił gumowe serce na prawdziwe.

W. organizmie trałionego apopleksją

robotnika nie ustała ani na chwilę, podję-

ta no nowo praca krążenia krw“.

Podniecone zastrzykiem serce podjęło

 

blutriinstig das Volk hier 1st“). Nie przerwaną pracę. Człowiek został wróco-
zapomniał też autor o pcdkreślaniw,
przeciwieństw dzielnicowych naro-
du polskiego. A wszystko wyjaskra-|
wione i oszczercze do tego stopnia,
że przezwiska, rzucane na Polaków,
chciałoby się autorowi w twarz
cisnąć.

Molo wstąpił w szeregi takich
ikalumniarzy i wykolejeńców litera-
ckich wśród Niemców, jak Ender-
ling, von Hiilsen, Bauman i Halbe,
którzy plugawemi wyzw*skemi na-
dać chcą swym utworom siłę prze-
konywującą. Nie naprawi tego Mo-
lo pustobrzmiącym frazesem uspra- |
wiedliwiającym że każdy narėd jest!
zły i dobry równocześnie, albo cy-
tatami, świadczącemi o wielkości i

ny życiu. Operacja udała się.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat).  Dewizy: Belgja

123.73 — 124.04 — 123.42. Berlin 212.90
— 213.90 — 211.96. Gdańsk 172.79 — 173.22
— 172.36. Holandja 358.15 — 359,05
357.25. Londyn 26.30 — 26.43 — 26.17. N.
Jork-kabel 5.291/: — 5.32/, — 5.261/+ Pa-
yż 34.921/: — 35.01 — 34.84. Praga 22.12
— 22.17 — 22.07. Stokholm 135.65—13630
— 135. Szwajcarja 172.20 — 172.63 171.77
Wiłochy 45.24 — 45,36 — 45.12.
. Papiery procentowe: Budcwlana 45.75.
inwestyc. seryjna 118.50. Konwersyjna 65.25
Kolejowa 61. Dolarowa 73 — 73.25. Dola-
rówka 53.40 — 53.50. Stabilizacyjna 69.50
— 69.70 — 69.75. 4'/+ proc. |. z. ziem. 52.25
-—52.15.

Akcje: Bank Polski 93.50 — 94,50, Cu-
kier 28.50. Lilpopi0.20, Starachowice 12.90.

 

 świętości Mickiewicza. Sama zresztą
oficjalna krytyka narodowa - socja-!
listyczna orzekła, że dzieło to w!
żadnym razie nie zasługuje na mia-'
no powieści narodowej.

POSZUKUJE SIĘ
OD ZARAZ

w śródmieściu miesz-
kania na parterze lub„Rs MIA

 

z umeblo- | czeczotowa, roczniki

Na dzisiejszych giełdach walutowych
nastąpiło dalsze wzmocnienie franka
szwajcarskiego, poważny spadek oraz lek-
kie osłabienie dolara  Belgja wykazuje
wzmocnieinie. Medjo'an jest raczej  słab-
szy.

— Nie wiem. Kie- najstarszemu synkowi
dy? 1 chce Iść za ojcem:
— Za czasów Kalna

I Abla. <aj do brzegu! — wo-
! la mama Kogueifska,

— Ja chcę do ta-

Z

— W tej chwili wra-

= 2 — 3 poko- gazet z lat 1918 pał UKARANI tusis,
je z kuchnią, wanną, 19 — 20, książki sta-
wygodami osobne lub rożytne oraz innej
przy większemmie- meble do sprzedania.)
szkaniu na przeciąg ul. Legjonów 10 — 1.)
6 tygodni  Wiado- 282—3,
mość: Hotel Szla- -
checki Nr. $. 303—3

  

— Nie wolno. Tam
są duże fa'e. Głębo-
ką. To niebezpiecz-
nie..

— A tetuś może?
— Tatuś może,. bo

tatuś jest zaasekuro-
wany.

POTRZEBNA
samotna  inteligj w
średnim wieku dobraPANI „PETERSBURSKIE NOCE"

Dia młodzieży dozwolone! Korzyst:jcie z okazli
ŻĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW
ULA HA AASIA|

 

 

 

Iniyki Pani do prowadzenia
skromnego gospodar-Da wynajęcia

 

  

t , poteži flimie „PIESN ZDO- PAY EPT iš 'uczone klio zł. 1,35
ж kia JOZEF SCHMIDT B rwaswi A Te, Schmidta doprawdy war- alf TE AS Emi mieszkanie świeżo poleca Sg ln dzieci: to posłuchać na naszej aparaturze dźwiękowej ROS2KOWWPUDEŁKU, Pienios *=| Twiedryński 9 i 12 lat. Dane o so.|

DZIS. Najwieksze arcydzieło filmowe 1934—35 r. wazolkiami wyżołnai | Wleteka 96 |pels:WikaA PRACA.
5 REA н £MELICELECOELHELEL |. al epał! tei 12-24. SQ- rostanta OEI

е mie owie kosc) - kun. 281—3NA IA ii ių anų MEIRW roli tyt. genjalna ROSJANKA ANNA STEN I pokoje l 0 WyNAJĘCIĆ wskaże, © bo sprzedania Potrze. |*i o jakąbędź
nna gwiazda ekranów sowiecxich . po ‚ е „| SESIEERS |na dogodnych warun- ьsly g jeszk. kojo- ь “Seanse: 4, 6, 8 I 10,15. ages oo Kupno kach nowy dom zwy- bna „Dz. dia E. W.

a godz mi. [Bobrujskaы «3 r Pokój ora wod D i sprzedaż| a Zus
Dziś w dwóch kinach: w kinie „CASINO ! „ROXY do iwynającia dla 8a- |sko rzeka, las,jasne, ą MAAIAAAAAAAAJAdAOKI komiai aa SEKCJA MLODYCENajwlększy film sezonu 1934-1935 roku! Nowy wielki triumf reżyserski CECIL B. DE MILLE p.t:

„KLEOPATRA“
W rol. Ciaudette Colbert i Józef Schildkraut.
świa starożytności.

Nad program: Ostatnie wydarzenie świata — tygodnik Paramountu, Betty Boop w
unkowej oraz Pat.

о, a się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 I 10,15,

 

Dzieje,

В: wstrząsnęły
у stem, Rzym 1 Eglpt wskrzeszone w całej wspaniałości. Monumentalny fllmz dziejów upadku

 

motnego - ej Suchy,
ciep'y ze wszelkiemł
wygodami, osobnem
wejściem. W. Pohu
lanka 22 m 3 od go
dziny 13 do 17.

32 m. 2.

do wynajęcia 5 poko

 

—

—

MIESZKANIE
z 3-2 pok. Można z
garażem lub stajnią

które

žlewy, suche clepłe
słoneczne, i tanle. Ul 
suche i ciepłe, Stara| DO SPRZEDANIA

294(2)

niegkóniA
jowe na 1-m I 2-m
piętrze, elektryczność

 
= Myll się pan — skich kąpie sięwmo-

odpowiada ktoś dru аяrzu Tata Koguciński
odchodzi daleko, ma-

zł. długu bankowego. oszenia prz  Informacje Mickiewi- gl. Były czasy, kie- tjgrotesce bardzo niedrogo. Wił-|Jasna 22  (Zwierzy с |dy czwarta cześć ga.|ma I dzieai kąpią się nika Wileńskiego",
komierska 82 wskaże |niec. pos ER 0d;3 A jej ludzkości* była |tuż przy brzegu. 
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D. G. WODEHOUSE. 44) nie w chwili, gdy wiązalem krawat i potrzebowalem každej uncji skupie- |
| nia przy tej delikatnej robocie. Ten przykry epizod, który się ostatnio |

a wydarzyi, zaciążył na jego umyśle dość poważnie, jak sądzę. — Pomógł
Zau a C a sm ÓW Ewie wsiąść do łódki i zaczął wiosłować. — Pocieszałem go jak mogłem |

a | najlepiej, RZE “E temu ma pani jeszcze lepsze o nim |
: elski | wyobrażenie. Zaryzykował twierdzenie, że panny uwielbiają typ silnego, i

Przekład IRRDOLERsaw m | bezwzględnego i przedsiębiorczego mężczyzny i oczydiiewy zd tylk, ‘
W.ITO „ „ | mogłem, aby go przekonać, że jest właśnie typem takiego silnego, bez- |

Ewa szła ku przystani z wrogim błyskiem w oczach. Informacje | względnego i przdsiębiorczego mężczyzny, poszedłem sobie. W tej -
otrzymane przed chwilą podziałały na nią wstrząsająco, starała się 0- | chwili, najprawdopodobniej wpadł znowu w zwątpienie, jeśli pani zatem |becnie przetrawić je w umyśle. Gdy miss Clarkson opowiedziała jej o | spostrzeże trupa kołyszącego się na falach, będzie to prawdopodobnie |
nieszczęsliwem pożyciu małżenskiem dawnej szkolnej pr:zyjaciołki z,Ral- ' Fredzio. < j i
stonem McToddem, Ewa natychmiast, nie znając faktów, stanęła lojalnie | —Nic mnie nie obchodzi Fredzio. :
po stronie Cyntji i potępiła nieznanego McTodda bezapelacyjnie i bez | —Jeśli pani nie obchodzi — rzekł zgodnie — to i mnie nie obcho- |
wahania. Dawno już nie widziała Cyntji i serdeczne ich koleżeństwo mo- ! dzi, gdy więc spostrzeżemy trupa, będziemy go ignorowali. Zrobił kilka |

żna było właściwie uważać za rozchwiane. Lecz uczucia Ewy razofia- | ruchów wiosiami. Może się mylę — rzekł, opierając się na wiosłach i :
rowane były s.lne i zdolne przetrwać długą rozłąkę. Kochała Cyntję w | pochylając naprzód — ale zdaje mi się, że coś panią gnębi. Jeśli pani |
szkole i do każdego, kto ją źie traktował, mogła czuć tylko wstręt. | zechce mi to ufatwić, postaram się pomóc pani przy rozwiązaniu wszel- |
Spoglądała po.bmurnie na błyszczącą wodę jeziora i przygotowała się | kich probiemów, jakieby panią mogły dręczyć, '0'co chodzi? |

się do lodowatego i nieprzyjaznego przyjęcia czarnego charakteru. Gdy | Po takiem zapytaniu wprost Ewa zaczęła odczuwać pewną trudność
jednak usłyszaia kroki za sobą i ujrzaia spieszącego za nią rozpromie- | w rozpoczęciu rozmowy. Wiahała się przez chwilę, bawiąc się przecie-|
nionego Psmitha w jasnem, flanelowem ubraniu, przyszło jej na myśl, po | kającą przez paice wodą. : į
raz pierwszy, że błędy mogiy popełnić obie strony. Prawda, poznała | — Dopiero co dowiedziałem się pańskiego nazwiska, panie MeTodd |
Psmitha niedawno, osoba jego jednak wywarła na niej głębsze do pewne- ' — rzekła wreszcie. |
go stopnia wrażenie. Ewa wzdragała się teraz przed myślą, że właśnie | Psmiih skinął głową.
on ma być tym niegodziwcem o miedzianem czole, którego sobie po- ,  — To zawsze tak bywa. Przechodząc przez to życie, spotykamy
przednio wyimaginowała. Zdecydowała się na odłożenie sądu aż do i bliźniego, gwarzymy chwilę i rozstajemy się, a zwykle zapominamy spy-
chwili, gdy wyjadą na środek jeziora, gdzie będzie można przedyskuto- | tać $o po męsky, wprost, o jego miano, Okazujemy dziwną powściągli-
wać sprawę bez przeszkód, | wość i wstydliwość co do ludzkich nazwisk. To tak jalkkgdybyśmy obawia-

'  — Tzochę się spóźniłem — rzekł Psmith nadchodząc. — Zatrzy- ; li się odkryć jakąś brzydką tajemnicę. Mówimy sobie: „Ten miły nie-
| znajomy jegomość nazywa się może Snooks alboo Buggins. Lepiej nie |mał mnie nasz młody przyjaciel Fredzio, Wszedł do mego pokoju właś-

Z) ŁY mama AE 0 ni agi =waranaj -— -Ш— |    
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 Popol. 285(2)| mordercami. Nie podoba się to
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pytać. Co do mnie jednak...
— To było dla mnie wielkie ws trząśnienie.
— Teraz — rzekł Psmith — przestaję panią rozumieć. Nie powie-

działbym, że nazwisko McTodd jest brzydkie. Czy pani nie uważa, że bije
z niego pewna siła? Dla mnie brzmi ono jakby z wiersza o „Damie na
jeziorze” lub „Poematu o ostatnim minstrelu'* — Jeleń pił wodę wieczo-
rem, w dolinie nad rzeką za pagórkiem, i powitał przyjaznem pochyle-
niem głowy dumę starej Szkocji, młodego lorda MeTodda. Czy pani nie
sądzi, że nazwisko to ma jakieś dziko romantyczne brzmienie?
2“ Muszę panu oznajmić, panie McTodd, że chodziłam do szkoły

z Cyntją.
Psmath nie należał do miodzieńców często tracących pewność sie-

bie, lecz uwaga ta wywołała w nim uczucie niesamowite, jakie nawie-
dza nas we śnie. Widać było wyraźnie, żę ta: miła panna iedziała
według swego mniemania coś bardzo serjo i bardzo ważnego, lecz w tej
chwili nie mógł się w niczem połapać. Przez pewien czas wiosłował
zawzięcie,

— Istotnie? Z Cyntją? To musiało być wesołe.
Ta niewmna uwaga wywarła na jego towarzyszce jak najgorsze

wrażenie,
— Niech pan nie przemawia takim lekkim, szydercz tonem —

rzekła, — To bardzo tani żart. =
Psmith, nie mając nic do powiedzenia, trwał w milczeniu, czółno

zaś płyncio dalej. Twarz Evy zaróżowiła się, ponieważ opanowało ją
niezwykie zmieszanie. Coś b,ło w tem poważnem spojrzeniu mężczyzny
siedzącego naprzeciwko, co przeszkadzało jej dalej mówić. Lecz z właś-
ciwym sobie uporem trwała w raz powziętym zamiarze,

— Ostatecznie — rzekła — jakiekolwiek są teraz pańskie uczucia
dla Cyntji, musiał m ją kiedyś kochać, inaczej nie wiem, diaczegoby
się pan z nią ożenił. ;

' fd. c. a)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,
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