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W: dniu dzisiejszym Min. Zaleski zaprosił do swych prywatnych para:
mentów przedsiawicieli prasy, którym
udzielił wyjaśnień w związku ze zbli:
żającym się terminem sesji Rady Li-

związku

niezamówionych

zasadzie

na

wyłącznie

beri. docho-

W

traktatów.

obowiązujących

również udział szef Biura Prasowego sprawie pożyczek gdańskich miarodajny jest art. 7my końwencji polsko:
p. min. Grabowski i Dyrektor /De- gdańskiej, który wyraźnie postanawia, że w. m. Gdańsk może zaciągnąć
partameniu Ogólnego

p. Matuszew- pożyczkę zagraniczną tylko"w porozumieniu z Polską.

ski oraż vice-minister

Knoll.
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Najważniejsze zagadnienia.

Nowa

Konferencję zagaił p. Minister Za-

у GDANSK,

Tr akcja
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21—XI.. Pat. Wedle.
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Gdańsku.

doniesień prasy. tutejszej::

w

sejmie

leski dłuższem
przemówieniem,
„w gdańskim utworzyła się nowa frakcja złożona
12 czterech
posłów * niektórem
_oświetlił, zagadnienia, które. miecko-gdańskiej partji ludowej, 5 postów polskich oraz trzech * posłów
będą przedmiotem obrad sesji grude dzikich. Grupa ta w liczbie 12 osób ma na celu Obronę iriteresów I praw

niowej Rady Ligi. Dwa

z

nich

są posłów nie należących do żadnej, frakcji,
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najważniejsze: Międzynarodowa Kon:
ferencja Ekonomiczna.
i Konferencją
Rozbrojeniow4. . 5Przygotowania
do

i

a

3

mi)
27—XI. Pat. Stan zdrowia króla Ferdynanda. popraku. Termin zwołania obu narad
ma wia się; NA
on dzisiaj nad sprawami państwowemi wspólnie z prebyć znacznie przyśpieszony i należy zesem rady ministrów gen. Averesco.
:
spodziewać,

konferencja

że Międzynarodowa

ekonomiczna

*

zostanie

nie póź-

niej niż we wrześniu. Tendencje przy«
śpieszenia terminów tych. konferencyj.są coraz silniejsze w łonie Rady.

małe nadzieje pokładają na* możliwość wyzdrowienia królą. + Śmierć króla
mogłaby spowodować w:kraju poważne komplikacje polityczne, Z jednej
strony' bowiem partjachiopska, demokraci narodowi, a także kilka innych

w maju przyszłego

roku
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są wnioski
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dzie przygotowawczej.
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i ugrupowań

politycznych przgnęłyby powrotu do praw

Karola, z drugiej strony b. premier Bratjanu,

miunji czynnika, kióryby mógł odegrać

b. następcy ironu

/a częściowo nawet'i

ny premjer Averescu obawiają się powrotu

ks. Karola.”.Niema

obćc*

zaś w Ru-

rolę.arbiira pomiędzy-obu-obozami:

znajduję. się obecnie w. ręku Francji,
|,
Francuski rerigenolog dr, Roget| przybył do Bukaresztu 11ma
gdyż Anglja po odrzuceniu Protoku: zbadać króla Ferdynanda, Stan zdrowia króła
w dałszym -ciągu
łu Genewskiego ustosunkowuje się z obawy.

reżerwą,

Marszałek -dworu królewskiego gen, Angulescu! wyjechał do

|

- Minister Zaleski podkreślił
nież, że obie -te.; sprawy © są

równader

skomplikowane'i niewątpliwie
zostaną zrealizowane
mało trudności.
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udzč

się mia-dp
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Stanów:
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niezatrzymywania się w Paryżu i jaknajszybszego przyjazdu do kraju.
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związane przez postanowienia Trakte-

Piłsudski.
g2wt
n
którego tart,) 213 „łek*].
Już przed godzińą 7+mą na dwor»
spotkają nad Lemanemi p. pi' Briand, powiada wyrsźnie: „Tak dlugo, (jak cu kolejowymi zaczęła się zbierać pit
Strėsemann i sir. Austen Chamberlain Traktat będzie pozostawał ®' ‘тосу, bliczność, która przybyłemu Marszał-

ale sam fakt, „że znów się tu. Wersalskiego,

niewiele,

wystarcza:

aby

zi|posiedzenia:

Rady

Niemcy.

zobowiązują . się
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ułatwiać kowi zgotoweła owację. — Na 'dwor“

cu*p. Marszałka: żegnali, w zastėpst“
uczynić ważny wypadek, Będzie. się: wszelką imwestygację, jaką Rada Li- wie p. wojewody Raczkiewicza, "p:
w. Genewie realizowało * „małe Tha» gi, głosując większością, Uzna- za vice wojewoda ' Malin-wski, kilku
«vs:
ч
profesorów U'S B.;9*inspektor * armji
ity= (źnięsięnie komisjł kontroli zbrd: konieczną...”
„„Krancja uwažala,;: že la /wykony- gen. Burhardt-Bvkacki, dowódcy po:
jen) ponieważ; „wielkłe-Thoiry* (zniestmodzielnych
jednó:
sienie okupacji. Nadrenii). jest ekspė: wania tego postahowienia „pofrzebna szczególnych
stek
bojowych,
©
stacjonujących
"w
rymentem: gconajmaniej.4. przedwczęs: jest. „stała: komisja <inwestygatyjna: Wiłwie, Oraz”' przedstawiciele władz
nym. Tylko, že w' Thoiry.p.p. Briand "Wielką Brytanja do tego zdania się cywilnych i samorządowych,”
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przychyliła.
Porozumianosię:
nawet.
Wartę
honorową
przed
wagońiem
i Stresemann
próbowali się porozu-

Genewie że ria czele komisji stanie gentrał
francuski (początkowo miał to<być
sir Austen>będzie nim'siłą. rzeczy.
"gen.
Serigny, obecnie mówi się o
W obecnych warunkach nie może
być inaczej, albowiem, Berlin . jest gd DRTEREPTEE" OŁENEŃEY "FE A
sironą

a w

domagającą

się

ciągłych ustępstw;

O stanie zdrowia króła Ferdynanda donoszą: „Król cierpi na raka w
kiszkach 14k, iż domimo eptymistycznie redagowanych biuletynów naogół

zwołana

uł. Majora

młeć beż pośrednika,

',Stan zdrowia króla Ferdynanda.

jednej i do drugiej są w pełnym to=

się
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bankach

dzi do fałszywego wniosku, że prawo to nie wchodzi wcale w "grę! ponieważ w sprawie tej najwyższą instancją jest Rada Ligi Narodów De
cyzją Rady Ligi Narodów będzie zdaniem” prasy gdańskiej -miafadajna
bez względu na to, czy to się Polsce podoba czy nie.
Zapatrywanie to jest z gruntu fałszywe aibowient Rada Ligi poweź:
uchwałę

ui. Wileńska

Przed zebraniem Rady Ligi.

„z wiadomościami. powi

požyczce dla w. m, Gdańska, która ma być zaciągnięta w

konferencji _ wzięli mie swą
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p. Marszałka orkiestra odegrała hymn

isji narodowy,

kompanja

sprezentowala

wystarczą broń i p: Marszałek, żegnając się О2

w Tazie pofrzeby
ustępować stałych,

Paryż”
bo ma

Paryża

fo się nię zgadzają: (ładny
dnych ką!

p. Marszałka zaciągnęła kompania 6.
pułku piechoty legjonowej ze
sztan-

misje utworzone „ad hoc".
- Pozatem samo przez, się

«+6
rozumie

obectiymi, odbyt jeszcze kilkuminuto<
Tora
2 gen. Burhardt Bukacm

3

się, że terenem działania Kotnisji
оЧебпа 2 psn podala p.“ Mar“
Inwestygacyjnej
będzie całe deryto- szałkowi bukiet żywych kwiatów. Napr6+

nie chce. Kiedy. Paryż, dążąc do uniezależnieriia” polityki

iranicūskiej,

buje, czy nie można pewnych.. spraw. ijum obecnych

załatwić:>z-

Niemcami

Niemiec.

Przeciwko stępnie p. Marszałek wszedł do waż

temu Berlin gwałłownieP. Stresemann oświądczył,

bezpośrednio,

protestuje,
że
może

Berlin, odpowiada:
;
ы
*= Dlaczėgo nie? Tylko będzie to się zgodzić tylko na to, aby
Stygacje były od czasu do
kosžiowalo: drožej...
sia
przeprowadzane w...

| „Dlatego., rozwiało „się

strefie,

gonu

i pociąg ruszył,

Przed wyjazdemw
rajszym

p.

inwe: konferencje,

Ti

dniu

Marszałek

wczót

odbył

Pierwszą w gmachu

dwie

Do:

czasu „wództwa obszaru warownego,w któ-

zdemili- rej wzięli

udział! generał

Burhardt-

„wielkie taryzowanej Nadrenji, to znaczy: w Bukacki, gen, Tokarzewski, pułk. Koc,
Thoiry*. /A' jakie są Szanse realizacji
pułk. "Ożyński i inni, Na koferencji
„małego*?. Niemcy domagają się,-aby. pasie 50:kilometrowym na prawym tej poruszono sprawy, tyczące wiKornisja Kontroli

"przestała funkcjo:

brzegu

Renu.

-

U

:03

leńskiego obszaru * warownego,

Wreszcie Niemcy nie zgadzają się pieczeństwa i sytuacji na

nowzć 1 ga giudnia. Na fo państwa
ra pówzięią już dawio

_ Sprzymierzone

w Konferencji

gdańskie.

rezolucję,
że
w Komisji reprezentowane będą Pań-

Amba-

beż:

granicach

litewskiej i sowieckiej, oraz pomniejsze wojskowe. Potem odbyła się na-

która przetrwała do godziny
BERLIN, 27 XI, PAT. Jak donosi prasa, nieznani złoczyńcy wtargć sadorów reprezentowane się nie zgo: stwa w Radzię Ł'gi reprezentowane. aa
p. p.
Tr
и
< < dzą, albowiem wszystkie postanówięReichswehry. Złoczyńcy przedostali
Na_ bieżącej sesji Rady—-znajduje rięli do kancelarji ministerstwa
»'Ta
objekcja
skićrowana
jest
głównie
O godzinie 4:6j p. Marszałek po”
pia. Traktatu, , dotyczące » ograniczenia
się. poza temi. zagadnieniami: natury przy pomocy drabinki sznurowej do wnętrza gmachu poczem rozbiwW
przeciw Polsce. P. August Zale$ki,. „wrócił do mieszkania swego brata.
celem-upozorowania
kradzieży
kasę
usiłowali
wiargnąć
do
jednego
z
zbrojeń w 'Niemcżech, nie'są jeszcze
ogólnej jeszcze kilka spraw gdańTu w godzinę* później przyjęci
w Dać Ši wykonane. Możnaby. .sporządzić dłu- który również,do Genewy się -udaje,
skich. Najważniejszą z-nich jest spra: kojów woktórym przechowywane są ważne tajne dokiimenty,
zostali
na audjencji poszczególni
Doši
6
r
c
spłoszeni przez nocną służbę.у
enerbędzie musiai tego punktu szczególgą listę (tych niewykónanych ‚ 20662
wódcy pułków oraz. innych jednostek
wa
sanacji
fnansów
gdańskich.
Rząd
giczne
poszukiwania,
które
dotychczas
nie
zdołały
naprowadzić
ślady
na
nie bronić.
:
ц&
Polski solidaryzuje się całkowicie z
bojowych.
97
3
5
Giązań, ale, miast, gubić się. w szcze!
Kazimierz+Smogorzewski,
zaleceniami
Komitetu Finansowego włamywaczy.
Następnie p. Marszałek udał się
Ligi. P.; Minister „jednocześnie pod”
gśłach, przyjrzyjmy się qlepiej duchó+
do pałacu, gdzie odwiedził chotego
kreślił, ze „sanacja” finansowa Gdzń:
wi, jakim przesycona jest: Reichswek:
p. Wojewodę. W rozmowie jaka wyDyskusja
budżetowa.
ska za pomocą pożyczek. „doraźnych
“BERLIN,'27 XL'PAT, Socjalistyczny „Vorwaertę* występując prze- ra, nie mówiąc już'o „licznych orga”
wiązała się podczas wizyty ' Qmówio:
z Berlina nie da. istotnej. = poprawy ciwko. plartowattym w stosunku do osiedlonych
nizacjach odwetowych, z dowódz. Budżet Ministerstwa Pracy no ostatnie wystąpienia wywrotowna stałe w Niemczech tobotstosunków 'a będzie jedynie
dawką

Losy tobotńików polskich w Niemczech,

ników

polskich zarządzeniom

wysiedleńczym

zwraca rządowi niemieckiemu

podtrzymującą agonię.
i
uwagę, że Polska' ma pełne prawo bronić swych
obywateli „przed repreSesja Rady Ligi „trwać będzie, sjami. Rząd polski-<pisze dziennik nie ograniczy
się
do gtóźby i zastosuje
bardzo krótko, zaledwie dwa dni+ Minister Zaleski

udaje się

do

Genewy

przez Paryż, gdzie odbędzie narady
z min. Briandem..._..
===

napewno ten sam środek wobee Niemców
Rzeczypospolitej.

przebywających

w granicach
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Zgodnie 2 propozycją sowiecką,

rząd

łotewski

kierowników

biur

Minister

prasowych,

Spraw Zagranicznych

otrzymał

obecnie

zawiadomieniew

które odbyły się niedawno w Gere- 'którem rząd sowiecki oświadcza, iż przybycie delegacji łotewskiej
do
wie. Z kolei przemawiał Dyr, Matu- Moskwy nie byłoby obecnie pożądane, gdyż władze sowieckie mające
szewski, Przemówienie... Dyr.. Matu-. prowadzić rokowania z delegacją są przeciąžone
innemi sprawami, оо
Zdaniem dzienników,
szewskiego poświęcone było spra- o
koła polityczne w Rydze
widzą w tem niewie reorganizacji ministerstwa. Mów wątpliwy dowód tego, iż rząd sowiecki pragnle uzależnić układ „g0spoca stwierdził,

że

ostatnia

organi-

darczy od rezultatu rokowań politycznych o zawarcie

paktu

o nieagresji

zacja centrali nie była ani planowa i wywrzeć w ten sposób pewien nacisk celem skłonienia Łotwy. do u:
ani dogodna, Jako przykład p. Mafu- iesiyć w sprawie rozjemstwa oraz jej zobowiązań. wzgiędem
Ligi
w,
szewski przytoczył fakt, że radcą ar;
ekonomiczny,
którego udział przy
SS
S
1 PDS
a a
a
opracowywaniu. rozmaitych kwestyj
politycznych jest bardzo ważny, znaj:
dował się dotychczas nie
tamencie politycznym lecz

W

myśl

przeprowadzonej

Ekipa 'polska w Ameryce,

w
deparogólnym,

NOWY YORK, 27. XI. Pat.

strów,
nego

Radzie

skład departamentu

będzie wynosił od

W 9-tym wielkim konkursie hipicznym

obecnie rtm. Królikiewicz na koniu „Unigen* zdobył 4-tą nagrodę.

reorganizacj, iktórej plan zatwierdzon:

został na onegdajszej

w je

politycz:

I-go

Rewolta

Mini-

grud-

nia 97 etatowych
urzędników a.departamentu ogólnego 72, Dotychczas
liczba urzędników w departamencie

się przeciwkó rewolucjonistom a za rządem. Podobnych wieców odbyło
się kilka w najważniejszych miastach. W Białogrodzie brak dokładniej.
ogólnym znacznie przewyższała de- szych informacyj o
działaniach wojennych w Albanji. Podobno rewolucjopartament polityczny.
Po tem przemówieniu Minister niš.i zostali odparci poza Dukażint. Przybyła onegdaj do Skutari artylerja
Zaleski udzielał odpowiedzi

tania dziennikarzy. Między

ha

zapy-

innemi na

wojsk

rządowych

BIAŁOGRÓD,

została skierowana na pole

walki,

27 Xi. PAT. «<Wreme» donosi,

wojny: cbjąt dowództwo

że

albański minister

nad albańskiemi wojskami rządowemi. Rozporządza

pytanie czy rząd polski nie zamierza on 5:1 pułkami piechoty, 2-mi'baterjami oraz kiikuset ochotnikami. Rozpo:
reagować na przebieg ostatniej dysktórej częta wczoraj ofenzywa wojsk

kusji w Reichstagu,

podczas

niektórzy

niemieccy

posłowie

wiali wyniki wyborów na

Śląsku, co jest

Spraw

stwa
—

min.

Górnym

wtrąceniem się

wewnętrznych

oma-

Powstańcy

obcego

Zaleski oświadczył,

do

pań-

że

albańscy

rządowych, zakończyła

się

wycofali się w góry.”

Dotkliwa

powodzeniem.

porażka powstańców,

— „ « BIĄŁOGROD, 27Xi, PAT. Po chwilowem uiknięciu operacji przed:
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dotychczas wie o przebiegu dyskusj] zagrożone punkty zadał powstańcom dotkliwą porażkę. . Przypuszczają, że
w

Reichstagu

z gazet

oficjalnych nie posiada.

a wiadomości

Nasze Mini.

sterstwo zwróciło się za, posrednictwem poselstwa w Berlinieo šteno-

gram

z posiedzeń

otrzymaniu

tego

Reichstagu i po warna

dokumentu

Zaleski zajmie stanowisko.
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Dalej na zapytanie czy słuszne są

pogłoski o zwołaniu

Zagranicznych

PPWSZ

uowač,

Komisji Spraw
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cofną się

powrocie

szałka Piłsudskiego.

na

terytorjum

premjera

;
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Zapytywany następnie w sprawie
rokowań handlowych polsko-niemieckich Minister Zaleski odparł, że rząd

odpowie: Polski

Jugosławii,

udzieli w najbliższym . czasie

dział, że nic o tem nie wiei że spra- szczegółowych instrukcyj
prezesowi
wa posiedzenia o ile ma się ono od- Prądzyńskiemu i pos. . Diamandowi,
rządu ma w którzy z ramienia Polski prowadzą te
być i przedstawiciel
niem wziąć udział zostanie zdecydo- rokowania,

gdzie pozwolą. Się inter-
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Lieytaeja,
Dnia 10 grudnia r. b. w Magistracie
m, Prużany odbędzie się o godz.
TŻ'ej ofertowy, a następnie ustny
przetarg na sprzedaż
lokomobili
Lanza 65 HP. Cena. wywoławcza
1200. dalarów. Wadjum 10 proc, od
Warunki

ceny. wywoławczej,
i szczegóły
na

lub

fistownie.

miejscu

stan administracji, oraz sprawy
--. ców-i
mniejszości
narodowych.
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„dniu dzisiejszym vice'premjer Bar:

tel hadesłał p. Marszałkowi.

Ratajowi

„ Przy tej okazji p. miaister_Jurkie- pismo w którem złożył Sejmowi 12
"Niemcy _ nie są„ odpowi
| =Rzeczypospoli:
«wicz:
wygłosił dłuższe BŚ e: dekretów
iais za
wywołanie wojny i že Traktat. Wer: w którem zobrazował stan pracy w. tej) a w. tem i'odekreti (prasowy,
wydanych „1a
zasadzie”, postano”
salski. powinien być « zrewidowany, M-stwie w dziedzinie ustawodawstwa. wień
ustawy
2
dnia
'2-g0 sietpnia
Minister
zawiadomił
o
przygotowaniu
„Alzacja, Saara, Eupen i Malmedy,
szeregu projektów
Ustaw jako to 1826 rokuso! upoważnieniu PreżydeńGdańsk, Kłajpedai Śląsk Górny— emigracyjnej, o Kasach Chorych i o ta Rzeczypospólitej:/ do” wydawania
pisze anonimowy autor — to wszyst. ubezpieczeniu pracowników
z mocą ustawy -Stosowumysło- rozporządzeń
Projekty te po uzgodnieniu 2 2 postanowień ert. 44 Konsty«
Pokój wych.
ko wrócić musi do Niemiec.

podporządkowujący. 4 miij.. Niemców Pomiędzy. -poszczególnemi Jiniaiaca .. tucji.
obceį

dominacji

— to

w dziejach zamach

stwami i przyjęciu przez Radę Min
strów zostaną. ogłoszone: « w 'drodze
dekretu
-Prezydenta
Rzeczypospo-

bezprzykladny

na naród niemiec.

ki. Taki pokój jest niezgodny z zasar е лог
dą. samostanowienia
dów. Pokój ten'ma w
przyszłych wojen...*
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Kwiatkowski.
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Pat. W

dn. 27*bm: p. mińister Przemysłu i

M
dzi
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Ч
Handlu inż. Kwiatkowski, „w towa0 sobie naro- + „Po zakończeniu dyskusji szczegó: 'rzystwie szefa Sekrzfarjat m'nistra
u
sobie zarodki łowej przyjęto wniosek referenta posła p, Czesława Pechego zwiedził pan.
Ziemzięckiego (PPS). 0. powiększeniu
:
Stwową wytwórnię aparatów telegrakosztów na objazdy. inspektorów ficznych
i telefonicznych. P, minisier
tak większość pracy.o 10.000 złotych oraz wniosek

To jest jasne. Że
Niemców rozumuje i czuje to zaw” posła Harusiewicza (ZLN)
misja

BIAŁOGRÓD, 27. XI. Pat. Z Tirany donoszą, że w
całej Albanji
objawia się reakcja przeciwko próbom rewolty. W Tiranie odbył się wielki
wiec w obecności senatorów i deputowanych, na którym
wypowiadano

p. t. kontynuowano

Heere, w którym autor dowodzi,

sze było jaane.

w Albanji,

._.1 Opieki Społecznej.

utrzymujących:

wyszkolenia

podręcznik

Leitjaden ,fiir.

Po przemówieniu Ministra * Zales: powziął decyzję wysłania do'Moskwy spe. jalnej delegacji mającej prowakiego zabrał głos min. Grabowski ł dzič „dalsze rokowania.w sprawie zawarcia traktatu handlowego,
rozpoc.
lat,
zaznajomił zebranych z wynikami na- częte już ubiegłego
rad

armji. stosunki

„W roku 1926,.a; więcjuż pa pode
SWARSZAWA, 27XI (PAT). Na
pisaniu układów -Jocatneńskich, - nie-* fioćcńem posiedzeniu z piątku na SO: Dekret
mieckie Reichswehr Ministerium. „wy*. botę sejmowej komisji budżetowej
dało

Nacisk Sowietów na Łotwę.

Reorganizacja ministerstwa.

twem

A

pomimo to

Ko.

Kontroli będzie zniesiona.

Nie

T-go grudnia wprawdzie —

bo mo„posta:

carstwa sprzymierzone chcą

wić. na swojem* — ale między. . 15

stwierdził, że wytwórnia pracuje noro skreśle*
malnie i jest na drodze dó dalszego
nie.8 miu etatów w: urzędach woje;
wódzkich.
Wszystkie inne wnioski rozwoju.
politycz
Zjazdy
ne'
w szczególności zgłoszone przez referenta a przewidujące powiększenie
WARSZAWA, 27 XI. (żel wł, Słowa)
„o 11 miljonėw funduszu bezrobocia— W niedzieię w Krakowiė odbędzie
odroczono.
kongres
zapowiedziany
się dawno

Nadto komisja: postanowiła - całą P. S. L.
Program
Piasta.
zja-du
nadwyżkę dochodów przedsiębiorstwa obejmuje między innemi poświęcenie
„Urząd Emigracyjny*
w wysokości sztandaru piastowców ziemi krakowna śmierć skazanej. W' Genewie p,p. 411.000
zł. przelać na odbudowę
stycznia a 15 marca napewno.

da łez na

Stresemann,

Szka-

opłakiwanie instytucji już

Briand

po-

ułożą właśnie dokładną datę

moniał pogrzebu.

skiej oraz uroczysty pochód na Wa:
to strona
dekoracyjna

i Chamberlain mieszczeń emigracyjnych-w Gdyni. . wej. Będzie
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i cere-

W. dalszym ciągu. obrad
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"stwa
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komisja kongresu.

budżet a pochodem

Pomiędzy
odbędą

poświęceniem

sie "natady,

w

Społecznej, których weżmą udział delegacje orga“
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Nałomiast doniosłem pytaniem jest, Następne posiedzenie. odroczono
do nizacji ludowych * czeskich, blułgar=
jaki będzie skład i zakres. działania wtorku, Dalszy program prac komisji: skich, jugosłowiańskich, francuskich
bsidoa
instytucji, która Komisję Kontroli ma jest. następujący: We wtorek przed i łotewskich,
polugdniem
rozpatrywany
będzie.
bud:
5
.
Jedriocześnie
w
tymże dniu odbę:”
zastąpić, Będzie to, jak wiadomo, Koisterstwa Sprawiedliwości, po dzie się wiec! zorganizowany
przez
misja Inwestygacji przewidziana przez żet
południu—tenty i; emerytur; w środę pos* Bryla, który też projektuje udać
art. 213 Traktatu Wersalskiego. Otóż przed, południem lasy peństwowe i się na Wawel. Zgoła zatem uzasad:
cały wysiłek dyplomacji niemieckiej prawdopodobnie / poczty i telegrafy; nione są pogłoski,
że pomiędzy 'kort-

skierowany jest w. tej chwili. w. kie- w czwartek—albo; reforma. rolna albo
runku uczynienia z owej Komisji ra- koleje, któremi komisja zajmie się aż
przyszłego tygodnia.
chitycznego. i bardzo w ruchach ogra- do W.końca
następnym tygodniu pójdą pod
niczonego organizmu, Paryż i Lon- obrady kolejno ministerstwą Prze«

dyn powiadają, że przecież sfera „działań tej komisji jest już
określona

przez rezolucje Rady

Ligi

Narodów

mysłu

i Handlu, Robót

Spraw Wojskowych

cie referat

generalny

Publicznych,.

kureritami možė dojść do niepórozu-

mileń; w których "pewną rolę będą
miogły odegrać" żelazne "laski pos.
Bryla obstalowane w większej ilości
pó powrocie z eskapady do Mo*

skwy.

Członkowie:

kongresu

i Skarbu, wresz. który ma być wielką rewją

czyli

Piasta,

sił tego

„ustawa stronnictwa, będą umundurowani „w

z 27 września 1924 i 15 marca 1025 skatbowa. Wśród obrad nąd budżeł
tem komisja zajmie się również pro
roku. Na co Niemcy oświadczają, że wizorjum budżetowem na 1: kwarta:
wówczas do Ligi jeszcze nie należa- przyszłego roku po wniesieniu go
|
ły i nie mogą być przez owe reżo: przez rząd,

zielone koszulki,

"Ten nowy

mundur

Piasta — jak twierdzą złośliwi —jest
pomysłem
pos. Witosa, który pragnie - również mieć swoje... zielone
koszule.
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A

szkolnictwa polskiego.
Może nigdy jeszcze ruch na polu gmachu
gmach ten przecie winien być wspa'
reformy
dotychczasowych
metod
systemów nauczania oraz rewizji po- nialy, na mocnych fundamentach naglądów i ideałów
wychowawczych szej rodzimej kultury i tradycji oparty, szczytem swym — sięgać najwyż*
nie był tak bujny jak obecnie.
;
myśl
Dotyczy
to szczególnie
takich szych ideałów, co je polską
państw, jak Niemcy Austrja, Rosja, wychowawcza wypiastowała, winien

Obawa

Pokłosie prasowe.

Podróż

Sowietów

delegacji

„Biełaruskaja Krynica* - przynosi

do

„Times“

przed krytyką.

robotniczej

do

Rosji

nie

dojdzie

skutku,

jęcia u J. E. ks.

prze- zanie, inni — szacunek i poważanie
dewszystkiem Włochy dzisiejsze — dla Polski, musi być także piękny w
i w
szlacnetności
zagadnienia pedagogiczne
i dydak- swej konstrukcji
tyczne zyskują ogromną popularność, swych linji i proporcyj. by podziw

żywo poruszają
wa, wywołując
i poważne

Francja

a

umysły społeczeńst«
rzeczowe dyskusje

prace

naukowe.

gu narodów, dotkniętych

w

W

szere-

sposób

szczególny przewrotem
roku
1918
znalaz; się naród polski. I przed nim
to właśnie — może jeszcze bardziej
wyraźnie,
niż
przed
jakimkolwiek

takiego gmachu.

Oto są życzenia, które

przybywającym

com

do nas

składamy

wychowaw-

<—Z iakiego postawienia sprawy, rzecz
jasna pożądanych rezultatów — pisze dalej
Krynica — oczekiwać nie możemy.
Polscy

i nauczycieląm naszej
ZE
г
‚ М.
Porządek dzienny Zjazdu.

biskupi

innym —
staje jako pierwszorzędNiedziela, dnia 28 X1. 1926 r.
nej wagi zagadnienie stworzenie z
Godzina 10. Nabożeństwo w koście:
dotychczasowego poddanego Rosji, le św.1) Trójcy,
które odprawi ]. E. Ks. ArcyAustrji czy Prus nowego typu oby:
„watela

polskiego,

wskrzeszenie

duchu nowych potrzeb

lenie promieniem

w

i przešwiet-

nowych

szych wielkich ideałów

idei

na-

wychowaw=

czych: oto zadanie jakie ma
przed
sobą szkoła polska, nauczyciel polski.

Zadanie

to

specyficznie

nasze,

wybija sie ono ponad inne, nad któ:
remi polska myśl naukowo-pedago-

giczna
czy
filozoficzna
pracuje
wespół z całerm myślącem spoleczen-

stwem Zachodu,
`
Praca ta jednak jest nam ulatwioną i nie obcą, bowiem
naród
nasz
posiada już chiubne pod tym względem tradycje: oto widzimy, jak po-

biskuk Romuald Jatbrzykowski.
2) Godzina 11. Otwarcie Zjazdu: a) Za.
pio

Przewodniczącego

Qkręgu

Wil.

Dyr.

r. Zapaśnika. b) Przemówienia Gości, c) Re:
ferat
P. Prof. D:ra St. Glixeliego na temat:

<Ośmio

czy pięcio klasowa

tzkoła średnia

ogólnokształcąca».
Dyskusja.

wydziałowych,
po przez
pracę
lzby
Edukacyjnej

ks. Warszawskiego i Ministra
nań Religiinych i Oświecenia

Wyz:
Pub-

licznego St. Potockiego z doby Król.
Kongresowego, aż do
wspaniałego
rozkwitu polskiej szkoły prywatnej w

temże

Królestwie po r. 1905, a olb-

rzymiego rozwoju szkolnictwa gali:
cyjskiego pod opieką Rady Szkolnej
Krajowej,
nej pracy

kończąc wreszcie na ofiarnauczycielstwa
w tajnej,

tej

z

radością

za

i

pracą

wiarą

nad

reformą nauczania i wychowania na:
szej młodzieży, podejmowaną dzisiaj
przeż Rządi zrzeszone
w potężne

organizacje

naukowe

i

zawodowe

Wszystko

to jest jasne, Już

raz za cza

z Arcybiskupem

zrozumieli

Zjazd „UNDO* we Lwowie,

ruchu

powinni

bron'ćć swych

obrad

w

go.

Zjednoczenie

to obejmuje

trzy

grupy. Pierwsza, którą stanowią zwo*
lennicy Petruszewicza wydaje we Lwowie czasopismo „Rada*.
Grupa
ta
stoi na stanowisku,
że
Wschodnia
Małopolska może być jedynie częścią

Trzecią najsilniej.

$га grupą jest ta, która
proponuje
ideę, że Małopolska Wschodnia jako

Na innem

i

wznoszonego

trudzie

znoju

wi większość
dziennik

w UNDO

organem

„Swoboda*

Wielką

będą

dla dorosłych książki

w

i nadaje ton,

partyjnym

we

jest

Lwowie.

niespodzianką było, że dr.

mówiąz

chwalą

mitetu. Jak słychać będzie część dzia-

łaczy partyjnych nadal uprawiała po-.
litykę kompromisu, aczkolwiek znaczcałkowicie

miejscu

„Krynica”

wydało

mu

się, co

brzyćwa

mu

jedni chwalą,

nie mogą

jedni

ganią.

Ci co

się nacieszyć, że Hromada

zorganizowała

uświadomione
a

pod

swym

włościaństwo

pozatem <Hromada»

sztandarem

się

czasem

do śmiierci jest jeszcze daleko.
leon sprobował dwuch
czy

potraw, zwykle
podzć

Napotrzech

nie jadał nic, i kazał

niezawisłej

Ukrainy,

odrzekł Napoleon

zowym stole z malutką tablicą do
szachów po środku. Napoleon posunął pionka —grał on bąrdzo źle i nigdy nie namyślał się nad pójściem—
lecz nie grał dalej: miał ochotę rozmawiać, Czuł się usposobionym
do
rozmowy, Bertrand poprosił Jego Ce:

sarską Mość o przeczytanie głośno
tragedji Corneille'a: marszałek dworu

po

krótkiem

czeniu. — Należało zabić

Wediug

logii

jest

partją

białoruską,

według

zaś

składu swych członków będzie raczej partją
więcej rosyjską. Weszli do niej wszyscy
dawni rosyjscy urzędnicy, którym w Polsce
źle się powodzi, idą do niej również wszy
scy ludzie о rosyjskiej kujturze, częs:o nie
umiejący nawet mówić po białorusku,
zarzutach

jest dużo

mil

wodzów

swój

dla

genjusza

poety i czytającego. Napoleon zaczął
porównywać piękności tragedyj Corneillefa z utworami Racine'a i Voltaire'a,

generałowie,

nie ma

z pogranicza bra-

rewolucję, gdyż

Trąba powietrzna
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CASCARINE
LEPRINCE
TĘCZY
PRZYCZYNY

IS

uratować

swój tron po Waterloo,

я

|

Rosja

korytarzu,

który

do

omówienia

skutków

na

upadek

portu

autor

kłajpedzkiego,

granicy i że jakoby Polska tylko siłą zbroj*

traktatu

ZATWARDZENIA |

będzie

Ś$|

Nowość

|

Zarząd

3

22

wydawnicza!

e

(Habig,

szkatułki*

(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.
Zamówienia z prowincji kierować do
„_
drukarni M. Latoir'a,
Wilno, Mickiewicza 11a, tel. 5 —80.
CENA 5 ZŁOTYCH.

$
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SŁUCHACZE!

Filistrów K. olonia
w Wilnie
zawladamia, že dnia 30 listopada r. b..

Koła
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Loc

i

że

zapewniają

naj.

lampki

1a

an

Ei

lam

esa

"LIPS

jedynić Miwari otrzymały

odbędzie się walne doroczne zebranie
Koła. Wobec
wyborów
i innych
ważnych
spraw uprasza się o jak
najliczniejsze przybycie.

9—6..

Pamiętajcie,

odbłór

atodowe PHILIP3
MINIWATT.
Dowodem tego jest fakt, że z zagra:

we wtorek, o godz. 8 wiecz. w lokalu
K. Polonła przy
ul. Królewskiej
7,

artysta
foto
graf.

Przyjmuje

gdy

"RADIO

Rikas
1111
W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VII 1925 r

Jagiellońska 8.

zapewne

Opuściła prasę drukarską i znajduje
się we wszystkich księgarniach
najświeższa praca
Czesława Jankowskiego

$
2

Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznych

Jan Bułha

1

wówczas,

Niemcy zechcą na tym terenie odegrać swo*
ją rolę.

ciepłe

(z nausznik.), stud. i t. p.

wyzyskany

A, czeczotkOwej

Mickiewicza

CZAPKI

sowiecko-litewsklego

jeszcze

E. Mieszkowski

Borsalino i t. d.)

Najwyższy Dyplom
Uznania na
Pierwsej Ogólnokrajowej
Wysta:
wie Radjowej w
Warszawie.
Ządajcie prospektów PHILIPSA od
Waszego dostawcy lamp radjowychl
W prospektach PHILIPSA znajdziecie

e

wskazówki,

odpowiednie

jak

wybrać” najbardziej

lampki

dla

Waszego

aparatu:

Z

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
P. P.
L 0.
SALA

MIEJSKA

ul. Ostrobramska
Dział

5

Kulturalno -Oświatowy
Magistratu m. Wilna

GY'KE

2

2-gi Poranek

kaw. 32 lata rzutki, energiczny i
zamił. rolnik i hodowca z praktyką
w znanych majątkach
Poznańskiego,
Szuka stanowiska ew. na Kresach,

Rocznicy Listopądowej

80 gr., Amfiteatr

KASA

i Balkon

CZYNNA

40 gr.

wkrótce

R

K

Ń

D

U

10 ej.

otwarcie

w gmachu

99

K

Kapelmistrz p, W. Szczepański.

w dniu 28 listopada od godz.

WESOŁE

4

Miniatur

J. Hryniewicka i J. Korsak:
Purzycki.
Niewiadomskiego.
Słowackiego, Wyspiańskiego,

o g. 12.350 po południu.

Początek

Teatr
ъ

ku uczczeniu

biorą udział: pp. H. Hohendlingerówna,
Targowska, panowie Prof. Ludwig i St,
W programie: pieśni żołnierskie i powstańcze Chopina i
Kompozycje taneczne Marczewskiego i inne, oraz poezje
Or—Ota, Zawistowskiej
Š Słowo wstępne w; ygłosi Dr. T. Szeligowski, przy fortepjanie

8

Administrator

Niedziela, dnia 28 listopada” 1926 roku

w wykonaniu

Poranków Muzycznych,
$ CENY MIEJSC; P. arter

przy ul. Dąbrowskiego 5.
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Zna się również na leśnictwiei prze.
myśle roln. i leśnym. Śmigielski,
(Pozn.)

wówczas.

A czy

rozumni

ludzie

sądzą teraźniejszość, o przyszłości
rozwodzą się szaleńcy. Człowiek: od-

Hrabina
Bertrand
zauważyła
ze
Kontynentu — wtrącił z uśmiechem
Hrabina Bertrand,
znajdując
że
Montolon— przezwisko sławnego dzia: zdumieniem, że doprawdy trudno jest rozmowa przybiera tón zbyt lekki,
łacza Amerykańskiej i Francuskiej re- zrozumieć, w jakl sposób Jego Ce- zapytała, czy prawdą jest, że Jego
wolucji.
Ssarska Mość mógł to wszystko za- Cesarska Mość we wcżesnej młodo— Dureń Starego i Nowego Kon- chować w pamięci po tylu latach.
ści oświadczył się jakiejś
mademoi— Madame,
le souvinir
d'un selle Colembićr.
tynentu, — odrzekł gniewnie cesarz.
— On jest wierny swemu dawne- amant pour ses anciennes mzitres,—
— Nie oświadczyłem się, lecz miałem
mu, przestarzałemu systemowi — za: Szybko zwracając się ku niej, z żywo” to uczynić. Miałem siedemnaście lat
ścią odrzekł cesarz.
uważył Bertrand.
i ona wolała wybrać niejakiego pana
Napoleon spojrzał z ukosa na
Bressier, któremu ofiarowałem potem
XII. °
marszałka dworu.
tytuł barona—z radości, że nie oże` — Tu chodzi o głowę, a nie o
Montolon, generst salonowiec, sko- niłem się z jego małżonką.
system. Co zaś do systemów, to na- rzystał z tego zdania, by rozmowę
— Tę samą historję opowiadano
leży zawsze pozostawiać sobie prawo skierować na tematy bardziej frywo!- o teraźniejszej królowej szwedzkiej,—

kata, odczuwam žai, że już niema
zwyczaju obcinania ludziom języków.
Dopóki ideolodzy miewali
rozumne
przemówienia,
miałem
szczęście w

lecz skinął głową

nym szacunku uśm echem

rakter rozmowy, zaczął wyliczać znane piękności, które należały
chwilo-

do Jego Cesarskiej Mości:

Foutee, Grassini, Lever.

Bourgoing...

Nowego

ków,

miejsca postoju

armat i imiona

bateryj,

dowódców.

liczbę

wtrącił

Montolon,

panie

Duchenona,

śmiejąc

dobno Wasza Cesarska

rowała tron Gustawa
Bernadotte,

tkliwemi
Cieri:
Twarz

lekki cha- bieta ta,
jako

czy; wyraźałe
gdotce.

o tem, że wierzył

się.

Mość

Wazy

powodując

Po:

ofia-

żydowi

się dawnemi

uczuciami do mademoiselle
Napoleona pociemniała. Koktóra
ko.hała go
gorąco,

młodzieńca, z którą

chciał się

ożenić, lez rozmyślił się, którą, powodowany wyrzutami sumienia, podniósł tak wysoko, intrygowała potem
w polityce
przeciw
niemu z Talley-

— Teresa Bourgoing?
Czyż tak? randem i Touche...
Zdaje mi się, że pan plącze mnie
z
Na to wspomnienie
Chaptalem, — przerwał słuchający z uczucie nudy i wstrętu

Nie miałem jeszcze wtedy dasyć doświadczenia,
zaciekawieniem Napoleon, Montolon
— 1814 rok, la campagne
de uśmiechając się, z większym jeszcze
wielkich dziełach. Powodzenie jest France,—wyrazit' swe zdante Monto- szacunkiem, zauważył,
że cały: Paryż
największym mówcą świata.. Nie ro- lon —Historją nie zna genjalniejszej twierdził, iż cesarz był rywalem Chazumiem, dlaczego panowie adwokaci od tej przegranej kampanj'.
ptala.
zaczęli się zajmować rewolucją? Co
Cesarz żnów skinął. przeczącoi
— Wszakże wszystkie
artystki
oni rozumieją!
Rżądzić
w
czasach powiedział,
że uważa za najwspa- paryskie rozszerzały plotki o swej
rewolucyjnych można tylko w
dłu- nialszy swój czyn
znajomości, — zawójenny pewien bliskiej ze mną
gich butach z ostrogami, Co prawda, mało znany manewr. Zaczął szczegó przeczył Napolzon. — Dostawały za
prócz długich butów potrzebna
jest łowo objaśnisć generałom istotę tego to większą gażę.
głowa: same tylko buty posiadał ge- manewru, przygyminając nazwy pułe
Lecz uśmiech Montoiona
świad:
i

—

przecząco.

ne. Napoleon zrobił uwagę, że miłość — jest to głupstwo,
które się
czyni we dw je; jedyne zwycięstwo
w miłości — to ucieczka. Sam
on
nie kochał
nigdy
nikogo, — chyba
Józefinę, a i tę nie bardzo.
Hrabia Montolon, zmiękcza ąc peł-

„wo

z

przecina

ną utrzymywała
obecny stan rzeczy,
Myt
ten był wyzyskany
w przeddzień zawarcia

Velur, meloniki i in. Kraj. i Zagr.

dzić, że żywot Hromady
nie będzie długo
wieczny, Stoczy ją robak wewnętrzny».

Starego

naj.

jako na skutek tej wojny. Taka sama stag nacja zaczyna grozić i Libawie, ponieważ
linja kolejowa z Wilna przechodzi terytorjum
litewskie. Warunki, jakie panują na granity,
autor uważa za nonsens i podaje liczne tego
przykłady na gruncie gospodarczym i komu»

KAPELUSZE *'-

i SKUTKI

siącletnia monarchja leżała w gruzach..

bym

w którym

wojny poisko»itewskiej»,

wskazuje

w Ameryce.

=

mada zamiera cała praca kulturalna... .
Reasumując to wszystko trzeba stwier-

jący pojęcia ani o francuskiej tragedji gdybym podburzył ubogich przeciwani o Dantem, wogóle nie znający ko bogaczom. Lecz nie życzyłem so*
się na niczem oprócz spraw
wojen- bie być królem holoty... Obserwowanych, co do których zresztą nie po- łem rewolucję zbliska i dlatego niesiadali też wielkiej wiedzy.
O wiele nawidzę jej, chociaż ona to mnie uro:
lepiej byłoby, gdyby zabrał ze sobą dziła. Porządek jest największem do» nera! Lefayette,
na wyspę swiętej Fieleny jakiegoś pi- brem społeczeństwa.
— Bohater

w

Przechodząc

działalność Wezuwjusza.

zrozumiałem ją. Wziąłem od
niej to ważny zazwyczaj lekceważy przyszłość.
wszystko, co miała w sobie cennego, W późniejszych czasach ja samrzad- żartowania
jutro
z
tego,
co
się
a wszystko inne stłumiłem.
Proszę ko zaglądałem naprzód
dalej, jak na twierdziło dzisiaj.
zauważyć, że uczyniłem to bez pomo« trzy lub cztery miesiące. Przekonałem
I, z szorstkim
ruchem, którym
cy teroru. Rządzić niedługo przy po- się 2 doświadczenia, że największe zdawało się wyrażał gniew na samego
mocy niezliczonych kaźni, jak Robes- fakty dziejowe zależne są od Jego siebie, za dyskusję polityczną z ludźpierre, może każdy głupiec. Lecz wąt: Wysokości — przypadku...
mi, którzy najwidoczniej
nic a nic
pię, czy kto, oprócz mnie, mógł uspoHrabia Montolon zauważył z sza» nie znali się na niej, cesarz zmienił
koić Francję bez gilotyny.
Proszę cunkiem, że ideolodzy nie zrozumieją nagle temat i zaczął mówić o wojaie,
przypomnieć sobie owe czasy..
Ty: nigdy wielkiej historycznej roli Ce: pytając generałów,
który z jego po-

— Tak, rewolucja jest zjawiskiem
strasznem — zaczął znowu. — Lecz
jest to wielka siła, wielka jest bowiem

jest

<irwajączj

prawdy.

i rozumiecie, czem jest dla polityka
mu zagiądanie w przyszłość? O przeszło

nienawiść biedaka ku bogaczom.,
lecz spojrzawszy na swych słuchaczy Rewolucja zawsze wybucha ku dobru
— zamilki. Chwycila go złość na ludzi biednych, a biedni właśnie naj.
myśl, że wygnanie jego dzielą z nim więcej z jej powodu
cierpią. Mógł

niewykształceni

łożony

po rosyjski.
Kiedy się zapytałem dlaczego
nie mówią po białorusku jedni odpowiadali,

głupcy,

do czasu,

było

cywilizacji za-

drogę z Niemiec do Rosji przez Litwę i
stwarza barjerę, unicestwiającą ich marzenia
© siworzeniu wspólnej granicy.

i muszę
stwierdzić,
że po białorusku
ani
słowa. Mówią dra
łamanym lub zgoła

3 mówią

aż

Wilno

rozmysłem przecięła węzły, łączące je z kultwą zachodnią. Wilno i okręg wileński po-

z niektóremi irowadowcaii

jak ja to uczyniłem

Wilna 1 oko-

nikacyjnym Mytem jest twierdzenie, jakoby
wielkie ilośsi żołnierzy były ulokowane
na

sarza,
chodów był zdaniem ich najwspzWszystko było zniszczone, złamane i
— Ideolodzy! — podchwycit Na- nialszy.
:
lubił to zajęcie poobiednie, przy któ: zbrukane. Koronę swoją podniosłem poleon z pogardą.—Ideolodzy.. Adwo— Kampanija wloska,—rzek! pewrem mógł nieznacznie zdrzemuąć się z kałuży.
p kaci.. Nie znoszę tej kategorji ludzi,.. nym glosem Bertrand,
z pół godzinki, budząc się chwilami by
Cesarz zamyślił się.
Za każdym razem, gdy widzę adwo:
Twarz Napoleona
rozjašnila się,
wyrazić zachwyt

chodniej,

komunikat urzędowy potwierdza, że ruch rewolucyjny objął stany Parana
i Sante-Catalina. Komunikat głosi, że oddziały
rządowe
rozbiły
oddział
powstańców, który zajął jedno z miast w Paranie
i zączął
ściągać kon"
trybucje od kupców tamtejszych.

władze

polskie i pokazała co może organizacja bia:
łoruskiego narodu... i w ten sposób zmusi
rząd do ustępstw.
Е
Ale są_i głosy krytyki, które oceniają
pracę Hromady z niedowierzaniem, Mówią
one że Hromada tylko w myśl swojej ideo-

że w p:zeszłości

bardziej wysuniętą placówką

-

doniesień

charakterystykę

<irofea obcego najścia». Korespondent przy-

pomina,

nie dojdzie do skutku.

27 XI. PAT.

jest jed-

licy i pisze, że wschodnia architekturą, którą widać
w Wilnie,
pozostała tam jako

nych. Powstańcy wzięli do niewoli dowódcę oddziałów rządowych.
RIO-DE-JANEIRO. 27.XI. PAT. Nie podając
bliższych Szczegółów

i robotników...

nastraszyła

Jarocin.

dać ludowi część tego, co oni
obiecywali. Rewolucja jest to brudny
nawóz na którym wyrasta wspaniały

kwiat. Zwyciężyłem

szampana.

Po obiedzie wszyscy
przeszli do
salonu, gdzie podano kawę,
Monto:
lon rozstawił szachy na dużym bron-

MONTEWIDEO,

całe

AĄŁDANOW

znikła i może

Je szczepółową

warun-

zylijskiego, w czasie bitwy pod Bella Vistą
padło zarówno
stronie
po
powstańców, jak i po stronie
wojsk
rządowych kiłkaset zabitych i ran-

dru-

Sarza, w rodzaju barona Denona.
Kto nie żył w roku 1794, kto nie
wróciła znów do tema- widział rzezi, teroru i głodu, ten nie
5 Swięta Helena wyspa tów Rozmowa
politycznych. Hrabia
Montolon zdoła zrozumieć, co ja uczyniłem dla
maleńka.
zapytał, czy jego Cesarska Mość są- Francji, "Wszystkie moje zwycięstwa
dzi, że dałoby się nie dopuścić do są niczem w porównaniu
do zwyCesarz był w doskonałym humo- francuskiej rewolucji.
cięstwa nad rewolucją.. Nikt nigdy
rze: przestał odczuwać ból w boku i
— Trudno było, bardzo trudno— nie zaglądał w przyszłość tak daleko,
zdarzało, że

3

Polskt z Litwą

tensji—wszystko stanęło na martwym punkcie. Korzysta z tego konfliktu Rosja jako
strona trzecia. Autor w dalszym ciągn poda-

organizować

obudziła |Białorusina do czynnej organizacji,
Mówią również, że Hromada pośród prawo»
sławnych wykonała ogromną
pracę gdyż

szych działaczy UNDO nie został wybrany do nowego Centralnego Ko- z

na większość organizacji składa się
Księgarni Stow. Naucz.
z bezkompromisowych zwolenników
Z sz „ma
)

MAREK

wystawionych

Walki w Brazylji.

kuje artykulik o «Hromadzie». Oto
jak wygląda prawdziwe oblicze tego

też inne ziemie ukraińskie należące
do Polski stanowić mają niezawisłe
W tych
państwo ukraińskie. Ta grupa stano: Mówiłem sam

ową cegielką dorzuconą do wielkiego Kost' Lewicki, jeden z najpoważniej.
LAD MMM
ROA A AD 6
„ DLA DZIECI

gacji do Rosji zapewnie

praw»,

Prasa żydowska
informuje szcze- „biatoruskiego“ stronnictwa w oświegółowo o zjeździe ukraińskiego Zje- tleniu Białorusinów:
-+U nas o Hromadzie
ludzie różnie
dnoczenia narodowo demokratyczne:

łego państwa ukraińskiego.

wyniki tych

z

«Wojna»

ona zasadniczym
Polski z jej są-

z Litwą z chwilą, gdy tylko ta ostatnia wy:
rzeknie się pretensji, których Polska bynajmniej nie zamierza uznać. Ponieważ zaś Litwa również nie chce się zrzec swych pre-

jasno

Zjazd był bardzo burzliwy, zwła- że R
pobytu w Rosji zapomnieli inni
Sszcza
przy omawianiu sytuacji poli że im się łatwiej po rosyjsku wysławiać.
gającej wysiłków,
energji,
dobrej
Przywódcom kHiromady doprawdy warto
woli iwczucia się w istotne potrzeby tycznej, spraw szkolnictwa, programu byłoby
przypomnieć sobie o konieczności
zmiany
statutu.
Krytykowano
ostro
narodu | państwa.
białorutenizacji partji.
Pozatem do Hromady należy wiele nieTej wielkiej pracy fragmentem są niekonsekwentną politykę niektórych
partjj i organów
partyj- pewnych elementów, nie mówiąc nic o całej
obrady zbierającego się w dniu dzi- a=
plejadzie najrozmaitszych szpiegów i prowo.
sieiszym Ww naszem mieście dorocz- nych,
katorów.
W
zježdzie
braio
udziai
217
delenego Zjazdu Delegatów Wileńskiego
Kiedy to wszystko weźmiemy pod uwa!
Okręgu
Towarzystwa
Nauczycieli gatow.z prawem głosu oraz wielu gę zobaczymy, iż cała robota Hromady po:
Szkół Wyższych i Średnich (T.N.S;W ), £ ości i 5 posłów sejmowych. Na siada bardzo słabe fundamenty, jest to kona glinianych nogach. Na pracę kultu:
jednej z najstarszych i
najliczniej- zjeździe zwyciężyła oficjalna większość los
ralną zwraca ona mało uwagi. . Dosyć
partyjna,
stojąca
na
gruncie
niezawisszych organizacyj nauczycielskich w
wspomnieć, że tam gdzie przychodzi Hro»
Polsce.
Niechże

komitet

siądami.

autor zaznacza,

zasługuje na dokładne

nostronną. Polacy gotowi są porozumieć się

wyników i prośbę związków zawodowych
skierowano do Moskwy.
Komitet
związków
zawodowych
utrzymuje,
iż władza
sowiecka
z pewnością prośbę komitelu odrzuci i że w ten sposób
wysłanie
dele-

skup odniósł się do delegacji nieprzychyłnie.
adnego zrozumienia
potrzeb
blałorusinów

się i odwazniej

La Oficjalnym

szeregi nauczycielstwa,
A'pracy jest nie mało, na miarę
fidjaszową zakrojonej,wielkich wyma-

nie

sów biskupa Matujewicza Białorusini kato:
licy zwracali się do konferencji biskupów,
jednakże nic nie uzyskali. Naogół Arcybi:

białoruskiego

tetu ukraińskiego.

I dlatego też

napewno

iż

wstępie

zbadanie,
ponieważ
jast
czynnikiem w stosunkach

ków nie zreżygnuje. Na skutek tego oświadczenia narada nie dała żadnych

Wzmożona

o swą
duszę,
symbol
wytrwania być autonomiczną dzielnicą państwa
i skarbnicę swych najdroższych
ide- polskiego. Grupa ta żąda Uniwersy-

śledzi społeczeństwo

i

odpowiedział,

zamieszcza obszerny arty-

Na

że kwestja wileńska

NOWY YORK, 27 XI PAT. Gwałtowna trąba powietrzna, która przeszła w ubie:
2) Godzina 4. a) Sprawozdanie Zarzą- jedno, iż zmienić narzucony przez pafńszczy! gły czwartek
nad 6—1iu stanami południowymi i południowo zachodnimi spowodowała
du. b) Sprawozdanie Komisji rewizyjnej, c) znę (panszczynu) język
na język ojczysty olbrzymie straty materjalne. Straty te dotychczas mie zostały obliczone lecz według
Wybory do 1) Zarządu 2) Komisji rewizyj- uważa on za zbyteczne, Łatwo z tego zró przypuszczeń wynosić będą kilka miljonów dolarów. Ofiarami trąby powietrznej padło
nej 3) Komisji rozjemczej. d) Sprawa utwo- zumieć dlaczego Arcybiskup uzależnił za. 80 osób zabitych i znaczna ilość rannych.
rzenia funduszu pogrzebowego
(referuje dośćuczynienie naszym postulatom od kon.
Przewodniczący Dyr. Zapaśnik), e) Wolne terencji biskupów.
wnioski i interpelacje.
Z tego wszystkiego widzimy jasno, że
3) Godzina 8, Zebranie towarzyskie w dia B'ałorusinówikatolików przyszły ciężkie
RZYM 27 XI PAT. Dzienniki donosz 3 z Neapolu, że Wezuwjusz
wykasali Gimnazjum im. E, Orzeszkowej (Plac chwile 1 dlatego Białorusini katolicy nie po.
zuje
wzmożoną
działalność. Nocami na niebie widać ogromną czerwoną łunę
Orzeszkowej 9),
zostający w tyle ani na krok od ogólnego

ziemi

ałów i ukochań.

są nacjonalistami

zechcą aby kościół w naszym kraju przestał
być polską instytucją narodową a stał się
instytucją naprawdę katolicką i wziął pod
uwagę. potrzeby kulturainoreligijne Białoru:
sinów i Litwinów.

rozmowy

Ukrainy sowieckiej. Giupa druga t.zw.
naszej kresowej. naród polski widział autonomistów obejmuje zwolenników
w tym kierunw
szkole swej
podwaliny mocyi kompromisu idącego
ku,
że
Wschodnia
Małopolska
ma
świadectwo żywotności, środek walki
podziemnej szkółce tu na

Na to Popłauskas

katolików delegacja u Arcybiskupa nie zna.
lazła, Nasi delegaci ze swej 50 minutowej

Przerwa obiadowa.

czynając od szacownych' Kollegjów
ks. Konarskiego i Komisji Edukacyjnej szkół
mrówczą

ponie-

zdaniem „Krynicy* -- zrobił to w
myśl konkordatu, który wymaga, aby
używanie języka obcego w kościele
było wprowadzone za zgodą wszyst:
kich biskupów polskich.

wzbudzać wśród obcych. Oby obrady Zjazdu d.isiejszego
przyczyniły
się do wzniesienia

Metropolity

waž: Arcypasterz obiecal przedstawič
postulaty chadecji najbliższej Konferencji Biskupów. Ks. Arcybiskup —

o Wilnie.

(1288

o Wilnie.

«The Times»

kuł

sprawozdanie
J
z wizyty
delegacji
Z Kowna donoszą: Przedstawiciel sowiecki p. Aleksandrowski zaproBCHD (biał. chadecji)
u
SE:
sił przedstawiciela komitetu centralnego związków zawodowych, posła do:
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, S
Sejmu,
Popłauskasa, na naradę w związku z prośbą
związków
zawodomu delegacja ta złożyła memorjał w
wych
o
zezwolenie
na
podróż
delegacji
robotniczej
do
Rosji.
W
toku
sprawie
„krzywd”
jakich
doznają
Biai wygodny, by się
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