
DZIE
REDAKCJA I ADMINISTRACJĄ: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wilefski“ wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł.,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Mr. 80187.

Młodzież Wszechpolska.
Początek o g. 9 wiecz.

zagranicą 8 м.

O nr

z odnoszaniem | przesyłką pecztową Z1. 4 gr. 20,

po 28 gr. Ogłoszenia

  

Wstęp 2 zł. akadem. 1 zł.
 

Walne zgromadzenie akcjonarjnyzów
Banku Polskiego zostało już wyznaczone.

(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Na dzień 23 b. m. zostanie zwołane walne

zgromadzenie akcjonarjuszów Banku Polskiego.
Porządek dzienny: przewiduje zmianę statutu w kie-

runku upoważnienia Banku do zwiększenia dotychcza-
sowęgo kredytu bezprocentowego rządu z 50 miljonów

na 100 miljonów złotych.

Plenarne posiedzenie Sejmu.
Przemówienie Trąmpczyńskiego.

(Telef. od własnego korespondenta.)
WARSZAWA. Wczorajsze posiedzenie Sejmuzpoświęcone było

rozpatrzeniu budżetu Prezydenta Rzpplitej, Sejmu, Min. Spr. Zagr.,
Min. Oświaty oraz Poczt i Telegrafów. :

Przy omawianiu budżetu Sejmu zabrał głos pos. Trąmpczyński
wykazując liczne niewłaściwości, panujące. w działalności admini-
stracyjnej Sejmu. Wykazał też szkodliwość zniesienia konwentu
senjorów. —. 5, % 3 :

W trakcie dyskusji nad budżetem Min. Oświaty dłuższe prze-
mówienie wygłosił pos. Stroński poruszając sprawę stosunku do
Kościoła katolickiego, sprawę ustawy małżeńskiej oraz tak zwanego
„państwowego wyczowania*”. 5 2 й 3

W odpowiedzi zabrał głos min. Jędrzejewicz, z mowy którego
wynika, iż główną treścią „wychowanie państwowego" jest szerzenie
kultu dla osoby. p. Józefa Piłsudskiego. Ą

  

HINY W OGNIU WALK.
ZAJĘCIE CHARBINU.

Walki о Szanghaj nie ustają.
SZA-PEI ZNÓW W OGNIU.

SZANGHAJ (Pat). Po straszli-
wem, trwającem cziery godziny,
bombardowaniu Sza-Pei przez sa-
moloty japońskie, powstała na
przestrzeni 2 klm. olbrzymia łuna.
Chińczycy zajmują w dalszym cią-
śu ruiny dworca Sza-Pei i trzy-
mają się jeszcze w forcie Woo-
sung, pomimo bombardowania ar-
tylerji japońskiej.

CIĘŻKA ARTYLERJA
"POD SZANGHAJEM.

SZANGHAJ (Pat). O północy
Japończycy rozpoczęli ostrzeliwa-
nie miasta z ciężkich dział, co

trwało przeszło 4 godziny. Po-
mimo gwałtownego ognia od-
działy japońskie nie posunęły się

naprzód.

Konferencja rozbrojeniowa.
‘—Sensacyjny wniosek Francji

„0 stworzeniu międzynarodowej siły zbrojnej.
(Telefonem od własnego : korespondenta.)

WARSZAWA. 7 Genewy donoszą, że wczoraj po południu
Francja zglosiła do prezydjum Konferencji Rozbrojeniowej
projekt stworzenia międzynarodowej siły zbrojnej, polegającej
na tem, że samoloty oraz materjał-wojenny ciężkiego gatun-
ku, jak drednauthy, pancerniki, czołgi I t. p. mają być oddane
do dyspozycji Rady Ligi Narodów.

Ma być także ustalona armja międzynarodowa,” do której
poszczególnejpaństwa w;znaczą swoje kontyngienty wojskowe.

Projekt przewiduje bardzo ostre i silne sankcje przeciwko
państwu, uciekającemu się do wojny wbrew zobowiązaniom
międzynarodowym.

Tekst propozycji francuskiej.
GENEWA (Pat). W piątek wie-

czorem opublikowany został tekst
propozycyj francuskich, przed-
stawionych konferencji rozbroje-
niowej, Propożycje te obejmują:

1) oddanie do dyspozycji Ligi
Narodów lotnictwa cywilnego i
wojskowego; adi;

2) oddanie do dyspozycji Ligi
Narodów pewnych kategoryj ma-
terjału wojennego, lądowego i
morskiego;

3) stworzenie armji między-
narodowej;

4) ochronę ludności cywilnej.
Co się tyczy lotńictwa cywil-

nego, projekt przewiduje jego u-
międzynarodowienie. Obywatele
państw—sygnatarjuszy konwencji
będą mogli budować i używać je-

dynie samoloty, nie nadające się

do użytku wojskowego i nie prze-

kraczające pewnego tonażu, któ-

rego wysokość będzie ustalona
przez konferencję. Budowa i uży-
wanie samolotów, przekraczają-
cych ten tonaż należeć będzie do
organizacyj kontynentalnych, mię-
dzykontynentalnych i. międzyko-
lonjalńiych, znajdujących się pod
auspicjami Ligi. Narodów. Liga
Narodów posiadałaby wyłączne

prawó rekwizycji wszystkich apa-
ratów międzynarodowego lotnic-
twa cywilnego.

Lotnictwo wojskowe podzie-
lone jest w projekcie na trzy ka-
tegorje. „Pierwsza. obejmuje wiel-

kie samoloty wojskowe o dużym

rejonie działania. Państwa odstą-
ią samoloty tej kategorji Lidze
arodów dla stworzenia między-

narodowej armji lotniczej i w
przyszłości nie będą budowały no-
wych aparatów tego typu: Liga
ureguluje. sprawę. postoju i zorga-
nizuje, komendę międzynarodowej
armji lotniczej, Druga kątegorja
obejmuje samoloty średnie, które
pozostawione będą -do dyspozycji
lotnictwa wojskowego poszczegól-
nych krajów, z warunkiem jednak,

że państwa zobowiążą się oddać je
do dyspozycji Ligi Narodów w ra-
zie zastosowania arf. 16 paktu
Ligi — Trzecia kategorja obej-
muje małe samoloty, pozostawione
całkowicie poszczególnym pań-
stwom. Tonaž poszczególnych ka-

‚ „tegoryj ustalony byłby przez kon-
ferencję.

Pozatem w razie zbombardo-
wania powietrznego jakiegoś pań-
stwa, państwo to možloby natych-
miast użyć wszystkich swych sił
powietrznych, łącznie z samolo-
tami, oddanemi przez nie do dys-
pozycji Ligi Narodów, jedynie pod
warunkiem zanotyfikowania tego
Lidze Narodów.

Następnie pakt przewiduje od-
danie do dyspozycji Ligi Narodów

° па tych samych warunkach arty-
lerji ciężkiej, wielkich okrętów
wojennych o armatach, przekra-
czających kaliber 203 mm, albo
o tonażu ponad 10 tysięcy ton, jak
również łodzi podwodnych o tona-
żu, przekraczającym granicę, któ-
rąustali. konferencja.

Dalej projekt przewiduje utwo*
rzenie międzynarodowej policji
dla zapobiegania wojnie. Złożyły-
by się na nią kontyngenty, wyzną-
czone przez poszczególne państwa.
Francja wyraża gotowość oddania
do tej policji mieszanej brygady
piechoty, lekkiej dywizji morskiej
i mieszanej grupy lotniczej. Liga
Narodów przygotowałaby dowódz-

" two tej policji międzynarodowej.
Pozatem projekt proponuje utwo-
rzenie pierwszego rzutu armji
międzynarodowej, mającej prze-
prowadzać sankcje i udzielać na-
tychmiastowej pomccy państwu
napadniętemu. Państwa. byłyby
mianowicie zobowiązane przyjść
państwu napadnięteimu z pomocą
przez armję w wysokości zgóry
określonej i pozostającą stale do
dyspozycji.
byłyby różne, zależnie od-miejsca
kofliktu: konflikt na innym konty-

|wszystko na karnawał: koszule frakowe I
Trzecia zniżka cen kolesi słyn, fabr. „O P O S" poleca

Polski Skład Konfekcji, Galanterji i Trykotaży
9 Skarpet. jedwabne 2,20

para 820 | W. NOWICKI ; Коп:!е mm 12,50

Krawaty jedwabne 1,00 Wiino, Wielka Koszule zefirowe 6,20

Swetry, Pulowery „12,00 | Kalesony z dymki 3,50
10, RABAT ŚWIĄTECZNY 10 '|.. 48—3r

obowiązania państw .

nencie konilikt na tym samym
kontynencie, wreszcie konflikt, w
którym napastnik jest sąsiadem.

Francja wyraża gotowość po-
przeć swe zobowiązania: 1) poza
Europą — brygadą piechoty, lek-
ką dywizją morską i grupą lotni-
czą; 2) w Europie — dywizją pie-
choty, dywizją morską i grupą
lotniczą; 3) w razie śdyby napast-
nik był sąsiadem Francji, oprócz
poprzedniego kontyngentu, jeszcze
siłami zbrojnemi, których rozmia-
ry byłyby ustalane za każdym ra-
zem w porozumieniu z Ligą.

Projekt przewiduje dalej nowe
reguły dla ochrony ludności cywil-
nej, zakaz używania nabojów, za-
wierających gazy trujące, mikroby
i materjały podpalające, zakaz
bombardowania poza pewną ilość
kilometrów od frontu itd.
"Delegacja francuska przypomi-.

na wreszcie, że propozycje te wy-
magają realizacji pewnych zasad
politycznych, więc obowiązkowe-
go arbitrażu, definicji napastnika,
gwarancyj, že decyzja władz roz-
porządzających siłą zbrojną będzie
szybka, kontroli ograniczenia zbro-
ień itd.
W końcu projekt francuski o-

świadcza: „Konłerzncja obecna
ofiaruje najlepszą okazję, jaka się
nadarzyła od początku Ligi Naro-
dów, do wyboru pomiędzy Ligą
Narodów, wyposażoną w siłę wy-
konawczą, a Ligą Narodów spara-
liżowaną przez niepržejednane su-
werenności państwowe. Wybór
francuski jest dokonany. Francja
proponuje innym narcdom, by do-
konały swego”.

Ewentualne skutki
przyjęcia projektu.
GENEWA (Pat). Należy pod-

kreślić, że na wypadek przystą-
pienia państw nie należących do
Ligi Narodów do konwencji, pro-
jektowanej przez Francję, prawa
Ligi, przewidziane porzez projekt
francuski, przeszłyhy na jakąś
władzę międzynarodową, która
byłaby: utworzona dla przeprowa-
dzenia współpracy.

SAMOLOTY CHIŃSKIE
NA POLU WALKI.

SZANGHAJ (Pat). Dwa chiń-
skie samoloty myśliwskie zaata-
kowały nad Szanghaijem 6 japoń-
skich samolotów do bombardowa-
nia. Samoloty japońskie wycofały
się w kierunku rzeki, lecz jeden
z nich spadł koło Sza-Pei. Z Nan-
kinu przybyło dziś rano 18 samo-
lotów chińskich. — Ма podwórze
szkoły, położonej nawprost kwa-
tery japońskiej, spadło kilka po-
cisków.

FLOTA PAŃSTW ZACHODNICH
W SZANGHAJU,

SZANGHAJ (Pat). Przybył tu
angielski okręt wojenny, wiozący
na pokładzie admirała. Kelly.
Równocześnie przybyło tu 7
kontrtorpedowców amerykań-
skich.

RZYM (Pat). Krążownik „Tren-
to“ i kontrtorpedowiec „Espero“
opuściły port Gaete o godz. 23.50,
udając się do Szanghaju.

ZA AMERYKĄ PROTESTUJE
ANGLJA.

_ ŁONDYN (Pat). Wślad za no-
ta. złożoną wczoraj wieczorem w
Tokjo przez Stany Zjednoczone,
protestującą po raz tczeci, tym ra-
zem w bardzo ostrej łormie, prze-
ciwko używaniu przez Japończy-
ków koncesji międzynarodowej
jako bazy operacyjnej, również
i rząd brytyjski złożył dziś wie-
czorem w Tokjo note, protestują-
cą, ale utrzymaną w tonie dałeko
łagodniejszym od noty amerykań-
skiej. Znamiennem iest, że Wiel-
ka Brytanja wyłamała się tym ra-
zem poniekąd z solidarnego dzia-
łania z Ameryką, składając swą
notę oddzielnie i redagując ją da-
lego łagodniej. Wogóle w Londy-
nie daje się odczuwać pewne zmę-
czenie i zniechęcenie ciągłą akcją
dyplomatyczną.

Wyrok na Sprawców
zajść w Jedwabnie.
NIBORK. (Pat). W piątek w

południe został ogłoszony wyrok
w procesie o zajścia w Jed-
wabnie, gdy tłum, złożony z 200
osób, obległ prokuratora i po-
licję, usiłując odbić aresztowa-
nych sprawców napadu na Ро-
laków. Skazani zostali: jeden o-
skarżony na 1 rok więzienia, je-
den na 10 mies., trzej na 8mies.
trzej na 7 mies., czterech oskar-
żonych na 6 miesięcy.

Główny oskarżony, właściciel
ziemski Otto został skazany na
grzywnę 100 mk., którą mu da-
rowano z tytułu odsiedzenia kary.
78 oskarżonych zostało uwolnio-
nych od winy i kary.

Wśród ludności polskiej panuje
zaniepokojenie, że tak bardzo ła-
godny wyrok może wpłynąć na
dalsze rozzuchwalenie żywiołów
szowinistycznych.

EORBIEGKGRYKEBSBÓW

Czy jesteś członkiem

LOPP ?
+

Podpisanie paktu o nieagresji między
Łotwą a Sowietami.

RYGA. Pat. — Po długotrwa-
łych rokowaniach w dniu 5 lute-
go o godzinie 19 min. 45 został
podpisany pakt o nieagresję mię-
dzy Łotwą a ZSRR. Ze strony ło-
tewskiej podpisał pakt premier i
czasowo pełniący obowiązki mi:
BACZĄC ZZEBOODEEYRZUDOZ)

nistra spraw zagranicznych Sku-
jenieks, ze strony sowieckiej,
członek  kolegjum komisarjatu
spraw zagranicznych Stomonia
kow i poseł sowiecki w Rydze
Świderski.

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEG
Dnia 7 lutego w niedzialę o godz 12 I pół w sall własnej

przy uli Orzeszkowej 11

SPRAWOZDANIA POSELSKIE
posłów MIECZYSŁAWA FIJAŁKOWSKIEGO

i ALEKSANDRA ZWIERZYŃSKIEGO.

Wojska Japońskie wkroczyły do
Charbinu.

=== TOKIO (Pat.) Wedle informacyj Reutera, awangardy
Japońskie wkroczyły podobno dziś rano dojCharbinu.-

Bezsilność Ligi Narodów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA, Z Genewy donoszą, że rokowania prowadzone

przez Paul-Boncoura z przedstawicielami Japonji i Chin nie dopro-

wadziły do żadnych rezultatów i wykazały jedynie całkowitą bezsił-
ność Ligi Narodów.
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* Mapka działań wojennych w Chinach.

Strzałki oznaczają kierunek ofenzywy japońskiej.

TNSDIETOS"STI SSE IDE ITEL TROSAI

Nurkowie dotarli do łodzi «M zę:

LONDYN (Pat). . Admiralicja
komunikuje, że nurkowie dotarli
dó drzwi łodzi „M 2', które, jak
również niektóre luki wieżyczki

Zamach komunistów
OSLO (Pat). Na ministra obro-

ny narodowej Kwislinga dokonano
tajemniczego zamachu.

Rana, iaką otrzymał minister,
nie jest groźna. а

Okolicznošci zamachu wska-
zują na tło polityczne. Zamachu
dokonano:w chwili, gdy minister,
przybywszy późnym wieczorem
do biura, zastał nieład w swoim
gabinecie, a na podłodze zauważył
otwartą walizę, przygotowaną do

cbserwacyjnej, są otwarte. Posta-
nowiono prowadzić dalej akcję
ratowniczą, o ile tylko warunki
będą sprzyjające.

na min. norweskiego .
pakowania dokumentów. Zanim
Kwisling zdołał rozejrzeć się po
gabinecie, pozbawiony — został
przez nieznanych osobników przy-
tomności przez silne uderzenie.
Złoczyńcy, spłoszeni, nie zdołali
niczego zabrać. > ` я

Dzienniki norweskie wyražają
przypuszczenie, že zamachu do-
konali komunišci, przyczem podej-
rzewają rękę bolszewicką.

KLUB NARODOWY
W niedzielę dnia 7 lutego o godzinie 5 pe południu w sail przy ul.

Orzeszkowej 11

poseł MIECZYSŁAW FIJAŁKOWSKI

wygłosi odczyt p. t.:

WPŁYW KRYZYSU z NA GOSPODARCZY STAN
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Ojciec św. Pius XI |
tna tle „dziejów i epoki współczesnej.

WX rocznicę wstąpienia na tron papieski.

W stosunku do imienników czy

poprzedników swoich z nowejdo-

by historycznej zajmuje Ojciec św.

Pius XI stanowisko odrębne choć

pokrewne. Zarówno Pius VI, jak

Pius VII, zarówno Pius VIII, jak
Pius IX,Grzegorz XVI, zarówno `

jak Leon XIII są bowiem papieža-

mi - pogromcami „Przeciwkošcio-

ia“. Zarówno Giovanni - Angelo

Braschi, papież Rewolucji, — ©)

pierwszej religio - depopulata, jak

następca jego, pobożny mnich

Chiaromonti, porywany dwukrot-

wie przez symboliczną aquila

rapax napoleońską, jak Ksawery

Castiglioni i Mauro Capollari, an-

tagoniści Karbonarów, jak wresz-

«ie bliżsi nam — Jan-Marjan Ma-

stai-Feretti, wyśnaniec z Gaety,

ofiara Garibaldiego, 'ak dalej Joa-

chim Pecci, autor słynnej ency-

kliki „Humanum genus“ oraz, last

but net leas — Jozef Sarto, prze-

ciwnik fałszywie pojętej demo-

kracji, — wszyscy oni zwracają

się adversus impuram hanc luem,

przeciw zarazie tej najzgubniej-

szej, co zakaziła wieki nowożytne,

a najzupełniej i najostrzej wiek

dziewiętnasty.

Achilles Ratti wstępując na

tron papieski 6 lutego 1922 r., za-

stawał w Europie — pobojowisko

świeżo co dopiero zakończonej

wojny. — Rewolucję rozsiadłą na

ruinach wielu krajów, Rewolucję,

coraz nowe rozpuszczającą zago-

ny, a drapującą się, jak wspėl-

cześnie w Genui, w ponętnądla

niektórych szatę „nowejpolityki

ekonomicznej'.
Archilles Ratti był synem tej

Lombardji, która z prowincyj wło-

skich najbardziej może w ciągu

stulecia XIX-go zaburzoną została

rozterkami Rewolucji. Urodził się

rzyszły Papież w miasteczku

esio, leżącem w najbliższej oko-

licy Medjolanu, 31 maja 1857 r.

Po latach dziecinnych, spędzo-

nych pod kierunkiem cnotliwej a

uwielbianej matki oraz wuja, ks.

Damjana Ratti, apostolskiego pro-

boszcza z Asso, udał się młody

Achilles do Monzy, a następnie do

Rzymu na studja w kolegium lom-

bardzkiem i uniwersytecie gregor-

jańskim. Święcenia kapłańskie o-

trzymał 20 grudnia 1879 r. i jedną

z pierwszych mszy Św. odprawił w

celi św. Stanisława Kostki, patro-

na kraju, gdzie najpierw miała za-

błysnąć wielkość jego.

W r. 1888 występuje młody jesz-

cze doktór w poczet współpra-

cowników - słynnej _ bibljoteki

„Ambrozjańskiej' w Medjolanie,

rozpoczynając tak właściwą karje-

rę naukową. Powstały wtedy

„Acta Ecclesiae  Mediolanensis",

„Missale Ambrosianum duplex —

niewyczerpane źródło dla historji

liturgii z komentarzami najwięk-

szego bodaj z papieży liturgicz-

nych i blisko 60 innych krótkich i

zwięzłych  monografij. _Równo-

cześnie rozszerzył mgr. Ratti ho-

ryzonta swoje, zwiedzając bibljo-

teki zagraniczne: Wiednia, Paryża

i Londynu, w roku zaś 1907 objął

pierwsze w życiu stanowisko kie-

rownicze, stając na czele „Ambro-

sianum', skąd — w roku wojny —

1914 — przeniesiono go na pretek-

turę bibljoteki watykańskiej.
„W/ ciężkiej pracy medjolań-

skiej — pisze jeden z biografów

polskich Papieża, arcybiskup Te-
odorowicz, — wakacje były tą

chwilą, w której odrywał się od

zwykłego trybu życia, aby pozwo-

lić sobie na krótki oczynek.

Alpy oddalone od Medjołanu o kil-
ka godzin drogi były celem jego

wycieczek... Przebyć mozolną
drogę, pokonać jej trudy, zwycię-

żyć zmęczenie, stanąć wysoko na

śnieżnej krawędzi i w słoneczną

ciszę szeptać: „Benedictito glacies

et nives Domine!“.

Minęły cztery lata. 29 czerwca

1918 stanął Pius XI na ziemi pol-
skiej, już od Berlina uroczyście

przeprowadzany przez delegację

polską, nazajutrz zaś celebrował

procesję katedralną Bożego Ciała
na ulicach Warszawy

Sto lat przeszło nie oglądała

była stolica polska wysłańca pa-
pieskiego. A z żadnymi z pewno-

ścią cudzoziemcami nie czuło. się
tak związane królewskie miasto,

jak z przedstawicielami dyploma-
tycznymi Stolicy św. I żaden z

— mmoи 

nuncjuszów dotychczasówych (z

pośród których dwuch: Grimaldi

i Santini zakończyli nawet pielg-

rzymkę doczesną w Warszawie i

pochowani zostali u Teatynów)

nie zrósł tak z pamiątkami odro-

dzonej stolicy, jak Mrg Ratti. Sta-

ry pałac Riaucort'ów i Borchów

na Miodowej, dziś arcybiskupi,

plebanja prałata Brzeziewicza na

Książęcej, cela rekolekcyjna

wreszcie ówczesnego wizytatora i

nuncjusza apostolskiego na Biela-

nach, tak pełna skupienia i w tak

artystyczne przemieniona dziś mu-

zeum, będą w późne wieki przypo-

minać naszym wnukom i prawnu-

kom fasti ks. Achillesa Rattiego

za jego pobytu w Warszawie.

Dn. 15 lipca 1918 r. w sam

dzień drugiej wielkiej bitwy nad

Marną, kiedy rozstrzygały się losy

wielkiej wojny, jawił się wizytator

apostolski na Jasnej Górze, odwie-

dził Kielce Sandomierz, Kraków,

Lublin, Chełm, Włocławek, Płock

i Janów — najwaóniejsze niemal

z wyjątkiem  Gniczna, Poznania,

Wilna i Lwowa etapy pracy misyj-

nej Polski.
Dn. 19 lipca 1919 roku przed-

stawiał nucjusz Naczelnikowi Pań-

stwa Polskiego listy uwierzytel-

niające w nowym swoim charak-

terze, 28 zaś października namasz-

czał go arcybiskup warszawski,

ks. Aleksander Kakowski na bi-
skupa. W sierpniu tegoż roku od-

wiedzał nuncjusz grób św. Wojcie-

cha w Gnieźnie, a w styczniu 1921

r. — Ostrą Bramę. W tymże także

czasie kreował nowe diecezje pol-

skie w Mińsku, Kamieńcu Podol-
skim, Janowie Podlaskim i Łodzi.

Nadchodził teraz najazd bol-

szewicki. W pamiętnikach niepo-

dejrzanego o zbytnią sympatję

świadka, Franciszka . Tommasi-

niego, mamy dość trafnie naszki-

cowaną rolę, jaką odegrał nuncjusz

jako dziekan ciała dyplomatycz-

nego w walce z małodusznością

czy złą wiarą pewnych członków

tego samego ciała, siejących tylko

wokół siebie sceptycyzm i panikę.

Istnieją też inne opisy ówczesnej

działalności i usposobienia Mrg.

Rattiego w obliczu niebezpieczeń-
stwa, wszystkie zgodne w odmalo-

wywaniu stoickiej ducha jego
równowagi.

Ale już inne zbliżały się dla

niego próby, a w ślad za niemi

nowe świtały zaszczyty. Rok

1921 powołał ks. Achillesa na ka-

tedrę św. Amrożego, rok zaś 1922

na stolicę św. Piotra „Wybór Piu-

sa XI — pisze kardynał Mercier

— dokonał się we wtorek 6 lutego

około godziny 11 w czternastem

łosowaniu, co dało sposobność

ardynałowi Csernochowi, pryma-

sowi Węgier, wypowiedzenia do

kilku kolegów skupionych koło

niego następujących słów: Prze-

prowadziliśmy kardynała Ratti

przez 14 stacyj męki Krzyżowej, a

teraz zostawimy go. samego na

Kalwarji', Nowy Papież obrał so-
bie imię Piusa na pamiątkę słod-

kich owych dwu papieży, za pon-
tyfikatu pierwszego z których był

się urodził, drugiemu zaś zawdzię-
czał wyniesienie swoje.

Dziś dochodzimy dziesięciole-

cia tego pontyfikatu. Nie pora na

szczegółowe zestawienie bilansu

epoki tak dla Kościoła obfitującej

w rezultaty, wystarczy zaznaczyć

wytyczne jej idee przewodnie. Ce-

lem jej było i jest — iak wiadomo

— ustanowienie „pacis Christi in
regno Christi', środkami: rozsze-

rzenie — z takiem już przez Bene-

dykta XV zainicjowane powodze-

niem — sieci organizacyjnej Ko-

ścioła na cały glob ziemski,
„Akcja Katolicka”, szereg ko-

rzystnych dla Kościoła konkorda-
tów, „Conciliazione” wreszcie, a
równolegle — szereg encyklik, po-

ruszających najżywotniejsze za-

gadnienia doktrynalne, jak „Ubi

arcano Dei“, „Divini Magisterii“,

„Casti Conubii“, oraz „Guadrage-

<imo Anno", — szereg podobny do
zespołu wspaniałych-monolitów,

podpierających imponujący gmach

„Fidei intrepidae“. Pod znakiem
takiej to wiary i takiego męstwa
wkracza wyważony ze swojej for-

my w czasie wielkiej wojny świat

w drugie dziesięciolecie ,pontyfi-
katu Piusa 2

Dr. K.M. Morawski

“ Jubileusz Teatru Polskiego w Lotwie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

RYGA. 5.II. Dzień wczorajszy był świętem kultury polskiej

w Łotwie Obchodziliśmy 5 cio lecie istnienia stałego teatru polskie-

go w Rydze.
Uroczystość rozpoczę!a się nabożeństwem solennem w kościele

Matki Boskiej Bolesnej, w czasie którego wyg!/oszone zostało oko-

licznościowe kazanie. ' Wieczorem w lokalu Teatru Polskiego odbyło

się przedstawienie „Pana Jowialskiego" Al. Fredry.

Sala wypełniła się po brzegi. Przybyła specjalna delegacja

z Dyneburga. Pod koniec przedstawienia przybył na przedstawienie

minister oświaty Keniusz.

gacyjnego poselstwa polskiego p.
©raz posłów polskich do sejmu łotew-

nego p. Ko'ankowskiego,

skiego Wilpiszewskiego (b. posła) i Wierzbickiego.

stawienia urządzono owacię kierownikowi

Wśród obecnych zauważyl'śmy radcę 'e-

Śmigielskiego i konsula general-

W czasie przed-
teatru polskiego p. Wła-

dysławowi Czengeremu. Po przedstawieniu odbył się akt uroczysty,

w: czasie którego obszerniejsze

czący komitetu obchodu p Wilpiszewski
przemówienie wygłosił przewodni+

poczem przemawiał

p. Wierzbicki, a w imieniu Z. A. S. P. i teatru wileńskiego przybyły

z Wilna p. Zbigniew Smiałowski. Wśród licznych depesz nadesła-

nych z okazji jubileuszu, nadszedł telegram od ministra spraw za-

granicznych w Pólsce p. Zaleskiego.
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2 praSy. .
Papierowy budżeł.

W. związku z dyskusją sejmo-

wą nad budżetem pisze „Gazeta
Warszawska'': 3

„Nic tak nie charakteryzuje niefra-

sobliwego stosunku obozu rządowego do

dramatycznej sytuacji budżetowej, jak

wyrażenie generalnego referenta, p.Mie-

dzińskiego, że „można urealniać budżet

poza budżetem”. Sprawa obciążeń samo-

rządowych i socjalnych nie jest nowa.

Bezskutecznie, od szeregu lat, wskazy-

wał na konieczność reform w tych dzie-

dzinach Klub Narodowy. Mówił o tem

rzed rokiem p. Matuszewski. Nie zro-
iono jednak nic, a generalny referent

budżetu opiera nadzieje realności bud-

żetu, który ma wejść w życie za niespeł-
na 2 miesiące, na nierealnej podstawie
postow Papierowy budżet ma
yć „urealniony" przez coś, co nie

istnieje nawet na papierze!
Budżet na rok 1932/3 jest jaskra-

wym dowodem nietylko zupełnej nie-
udolności, ale zupełnego nierozumienia
przez sanację roli budżetu w życiu go-
spodarczem i  finansowem państwa.
Wszak budżet ten uchwalony przez par--
lament, a nie jego wykcnanie, jest jed-
nem z kryterjów, na których opiera się
zaufanie do Ga partie państwa, któremi
mierzy się między innemi jego kredyt.

Tragiczny aradoks! Zwolennicy

„planowej gospodarki” idą w rok ciężki
i trudny, bez realnego planu. Buńczuczni
wojownicy wyruszają do walki z szale-
jącym kryzysem, z papierowym orężem
w ręku.

Puszcz sanacyjnych przepastne
krainy.

Przewodniczący sejmowej ko-
misji budżetowej poseł Byrka, za-
mykając pracę nad budżetem,
stwierdził, że odnośnej gospodarki
finansowej nie dało się zbadać, bo
ona jest wskutek „skomercjalizo-
wania” ukryta i niedostępna, jak
puszcza litewska pana ministra
Skarbu.

„Myśl Narodowa“ przytacza
bez komentarzy odnośny ustęp
o „puszczach litewskich” z „Pana
Tadeusza":

„Któż zbadał puszcz litewskich prze-
pastne krainy

Aż do samego środka, do jądra
gęstwiny?...

Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte
knieje,

Trafisz w głębi na wielki wał pniów,
kłód, korzeni,

Obronny trzęsawicą, tysiącem stru-
mieni

I siecią zielsk zarosłych i kopcami
mrowisk,

Gniazdami os, szerszeniów, kłębami
wężowisk...'*

Walka o duszę polską,

W „Myśli Narodowej” redaktor
tego doskonałego czasopisma,
Zygmunt Wasilewski, zastanawia-
jąc się nad problematem kultury
polskiej, pisze:

„Dzieje narodu wewnętrzne są pro-
cesem tworzenia cywilizacji i przez nią
kultury, a zewnętrzne polegają na
obronie tej cywilizacji od inych ustro-
jów, któreby pragnęły gniazdo zdezorga-
nizowač i dobrami jego zawładnąć. Pró-
bowano na nas zamachów zaborczych
w rachubie, że. państwo jest wszech+
władne, więc zastępując je swojem,
można cywilizację zniszczyć Teraz są
czasy działań wrogich kombinowanych,

podbój Polski przeniósł s'ę na wewnątrz,
amatorzy naszej cywilizacji są praktycz-
nymi psychologami, działają truciznami
na podmiot cywilizacji, na kulturę pol-
ską, aby zatruta dusza narodu bezradnie
wypuściła z ręki ster dziejów. Tak znacz-
ny udział Polaków w tej zbrodniczej
akcji jest miarą, jak schorzała nasza kul-
tura w niewoli, i dowodem, jak nie-
zbędna jest praca nad uświadomianiem
obywateli, że walka o duszę polską jest
obroną największego naszego dobra:
cywilizacji. 2

Niszcząc ją, wykreślamy się z mapy
świata historycznego."

Tylko sami możemy kryzys
zażegnać.

„Dziennik Poznański* (rządo-

wy) bardzo pesymistycznie patrzy

na naszą sytuację ekonomiczną.
Niepokoi go zaś najbardziej zu-

pełay bezwład u góry.
„Życie — oświadcza — biegnie i nie

zanosi się wcale, by kryzys sam ze siebie

ustąpił. Przeciwnie nawet, horyzont co-
raz więcej się zaciemnia i coraz jaśniej-

szem się staje, że tak, jak ludzie, a nie
kto inny, kryzys wywołali,
odrobić go muszą. Środki międzynarodo-

| uzyskano dopiero

tak i oni*

we coraz więcej zawodzą i musimy się

z tem zgodzić, iż my sami tylko kata-

strofę deka możemy. Im prędzej żaś

szukać będziemy ratunku w pociąśnię*

ciach zdecydowanych, tem mniej one

będą bolesne. Jeżeli dzisiaj nie zdobę*

dziemy się na zdecydowane zlikwidowa*

nie zagadnienia zaległości rolniczych,

podatkowych, opłat społecznych i pro-

centów, to te same zagadnienia za rok,

może za pół roku nawet, wzrosną do

takich rozmiarów, że mogą narazić cały

organizm gospodarczy na takie wstrząsy,

iż oprzeć się im nie będziemy w stanie

bez zarządzeń już tak daleko idących, iż

niemieckie „Notverordnung* wydawać się

będą blade.“

Matecznik.

„Gazeta Warszawska'* określa
przedsiębiorstwa  skomerejalizo-

wane jako matecznik, motywując
to następująco:

„Przedsiębiorstwa skomercjalizowane
figurują w budżecie tylko z tytułami,
przy których znajduje się jedna cyfra,

, oznaczająca wpłaty do skarbu lub do-

płatę ze skarbu. Fundusze są wogóle

poza budżetem, co najwyżej można na-

trafić na ich ślad w rozmaitych objaś-
nieniach, A że budżet pisany, po doko-
naniu ostatnich redukcyj, stał się dość
sztywny, ponieważ zostały w nim głów-
nie pensje urzędnicze, renty inwalidzkie,

długi i rozmaite inne prawne zobowią-

zania, zatem "e nie ma właściwie nad
czem radzić. budżecie pisanym nie-
wiele się da zrobić, a budżet, w którym

możnaby niejedno naprawić i zaoszczę-

dzić, jest ukryty, niby ów „matecznik”,
przed okiem myśliwego.

Czy opozycji uda się „zbadać puszcz
litewskich przepastne krainy"? ardzo
to wątpliwe, bo dostępu do „mateczni-
ka“ bronią rozmaite przeszkody”.

„Gazeta Warszawska”, jak
zresztą cała prasa narodowa, nie

po raz pierwszy zwraca uwa$ę na

nienormalne stosunk: naszego ży-
ia gospodarczego. Po raz pierw-
szy bodaj pismo sanacyjne „Kurjer

Polski“, przedrukowało uwagi
„Gazety Warszawskiej” bez za-
przeczeń i komentarzy — a więc,

najwidoczniej solidaryzując się z

nią całkowicie. Światło prawdy

przenika do ciemnych nawet sa-

nacyjnych zaułków, są niestety

iednak takie „mateczniki”, do
których żaden promień nie prze-
niknie. R

O. młodych i starych Strzelcach.

Sanacyjny „Kurjer Nowogrėdz-
ki“ zamieszcza następujace, nieco

spóźnione sprawozdanie z „Choin-

ki w zek Rob oddziale
Związku Strzeleckiego”:

„Po tradycyjnem podzieleniu się

opłatkiem wygłoszono parę przemówień.

P. starosta Hryniewski nawiązał w swem

przemówieniu do swoich przeżyć i pracy

w Związku Strzeleckim przed laty dwu-
dziestu i później w latach 1922 i 1923,

kiedy za każdym strzelcem chodzili wy-
wiadowcy... ełną możiwość rozwoju

od roku 1926, (4

Związek dostał się pod opiekę ukocha-

nego Marszałka Jozefa Piłsudskiego.
Starych strzelców coraz mniej. Mało kto

za lat kilka będzie mógł opowiadać o

swych przeżyciach i pracy w Związku

Strzeleckim z tych dawnych ubiegłych

czasów. Obecni strzelcy powinni korzy-
stać z obcowania z generacją starych

strzelców, by od nich przejmować i pie-

lęgnować tradycje strzeleckie i przeka-

zywać je nowym zastępom młodych
strzelców. — Znajduje się między nami

najstarszy strzelec, p. wojewoda ostek-

Biernacki, bierzmy z Niego wzór, jak
spełniać swoje obowiązki, jakim winien

być strzelec w służbie dla dobra państwa

i społeczeństwa.”

Między braćmi.

Jak wiadomo, Polska Partja
Socjalistyczna rozbiła się na dwie
części: opozycyjną PPŚ, której
organem jest „Robotnik“, oraz

sanacyjną BBS. Obecnie nastąpił
w tej grupie rozłam między zwo-
lennikami Moraczewskiego i Ja-
worowskiego.

Organ Jaworowskiego „Walka
takiemi np. epitetami częstuje „to-
warzysz6w“ Moraczewskiego:

„Ferajna faszystowsko-solidarystycz-
nego ZZZ“, — „bujanie solidarvstycz-
ne', — „pragnęli z całych sił ułowić
ryby w mętnej wodzie”, — „prowoko-
wanie robotników do wzajemnych bó-
jek”, — „zbiry bebeckie"”, — „siły mo-
ralnej nigdy u solidarystów nie było”.
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Z komisji oświatowej.
Dalsza dyskusja nad ustrojem szkolnictwa.

(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dalszej dyskusji nad ustrojem szkolnictwa po-

słanka Jaworska (B. B) oświadczyła, że główny powód, który różni

posła Korneckiego (Str. Narod.) z nią w sprawie ustroju szkolnictwa,

to stosunek do osoby p. Piłsudskiego. E

Przypomina ona, że w szkołach amerykańskich Waszyngton jest

traktowany jako bohater. narodowy, a przecież Piłsudski dla Polski

zrobił więcej niż Waszyngton dla Ameryki.

W dalszej dyskusji m. i. zabral głos min. Jędrzejawicz, który

oponuje przeciwso twierdzeniu, jakoby względy oszczędnościowe

grały jakaś role przy opracowywaniu projektu ustawy o ustroju

szkolnictwa. Wrazie wprowadzenia projektu w życie wydatki na

szkolnictwo będą jeszcze większe.

Mówiąc o oszkolnictwie prywatrem, zarzuca mu p. Jędrzejewicz,

iż wykszało zbyt mało inicjatywy twórzej.

Przemawiał również wiceminister Pieracki

a wkońcu odrzucał kategorycznie obawy, dotycząceszkoły średniej,
autonomii uniwersytetów.

w obronie 6letniej

iSprawa ustawy o zgromadzeniach
w komi<ji administracyjnej.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Na komisji administracwjaej w dalszym ciągu de-

batowano nad ustawą o zgromadzeniach.

W toku rozpraw okazało się, iż is'nieje inny projekt ustawy

zgłoszony przez Stronnictwo Ludowe który-to projekt odesłany zo-

stał do komisji konstytucyjnej.

Pos. Pawłowski zgłosił wobec tago wniosek, by odroczyć dy-

skusję aż do rozpatrvenia projektu ludowców przez komisję konsty-

tucyjną
Wniosek pos. Pawłowskiego głosami B. B. został odrzucony.

Minister Józef Piłsudski jedzie do Egiptu?
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prasa żydowska uporczywie powtarza pogłoskę o

tem, że jakoby minister spraw wojskowych p. Józef Piłsudski wy

jeżdża na odpoczynek do Egiptu.

   Dźwiękowy Kino-Teatr „CASINO* Wielka 47
TELEGRAMIII

Dziś bohater filmu „CHAM*

MIECZYSŁAW CYBULSKI
OSOBIŚCIE wystąpi w godzinach wieczorowych w kinie „Casino podczas

demonstrowania cleszącego się niebywałem powodzeniem dźwiękowca polsk.

„CHAM*
1 przywita publiczność wileńską oraz rozdawać będzie swe fotografje

i (+ wiasnorecznym rodpi*=m)

70-lecie urodzin ks.
RZYM (Pat). W dniu 5 lutego

bawiący tu ks. kardynał Kakowski
obchodził uroczyście 70-tą roczni*
cę swych urodzin.

Po mszy ks. kardynał podejmo-
wał śniadaniem obu ambasadorów
polskich: Przeździeckiego i Skrzyń
ga > którzy złożyli mu życzenia.

o południu odbyło się wielkie
grzyjęcie, wydane przez amb.

krzyńskiego. Podczas przyjęcia

kard. Kakowskiego.
kardynał Pacelli, sekretarz stanu,
doręczył jubilatowi portret papie-
ża z odręczną dedykacją.

W. przyjęciu również wziął
udział były nuncjusz w Polsce
msg. Lauri.

ciągu dnia dostojny jubilat
otrzymał depesze z życzeniami
wielu wybitnych przedstawicieli
Kościoła i z kraju,

 

Szanghaj, miasto radości.
Jeszcze przed kilku dniami no-

siło to miasto radosny, ten przy-

domek zupełnie zasłużenie. Bo-

wiem niczem nie różni się ta no-

woczesna „wieža Babel“ od wiel-

kich _ metropoljj „zachodniego
świata”.

Razem wzięte i zmelanżowane

New York, Paryż i Chicago — to
Szanghaj. :

a szarem tle drapaczy nieba,
ktėrych zapewne conajmniej tuzin

błękit niebios bodzie, pulsowało
miasto europejskie, którego ruch

kołowy i $war nie ustępowały

wielkim centrom przemysłowym

Ameryki.
Tempo, tempo!
Do ktėrego rytmu muszą się

nagiąć nawet flegmatyczny Anglik

i wiecznie zadumany i mistyczny

mieszkaniec Wschodu.
Rafinowana rozkosz, którą dać

może kultura, nęciła z każdego

zakątka.
W. wystawach sklepowych mo-

dele konfekcji ostatniej kreacji

mody, w restauracjach potrawy,
które zadowoliłyby najbardziej
wybrednego smakosza.
A tuż obok sunęła cicho bosa

nędza, z piętnem wszystkich

swych okropności, patykajasa się
ze zmęczenia w walce o byt.

Między temi dwoma przeciw-
nemi biegunami wzrastało mia-
sto —miasto wielkie, nowy New
York Wschodu.

Ale miało ono i swoje cienie
Tak jak Chicago, mogło się po-
szczycić bandami świetnie zorga-
nizowanych opryszków, których
wzory czerpało od Al Capone
i Diamonda z Chicago.

Nie ośmieliliby się nigdy ci
Łandyci zaatakować białego czło-
wieka, niemniej jednak bogaci
Chińczycy zmuszeni byli dorocz-
nie łożyć na konkurujące z sobą
bandy wielkie sumy wykupu. Jak
w Chicago!

Szanghaj, szósty pod względem
wielkości port świata, jest rados-
nem, ba! najbardziej ciekawem

miastem. '
Nonszalancko i 7 niczem się

nie licząc, składało hekatomby —
radości życia. Bożek rozkoszy
panował — aż do t. zw. „czarnego
piątku”, dnia 29 stycznia r. b.,
który krwawemi literami zapisał
się w historji tego miasta. Wielki
mechanizm miasta zaciął się.

Wyludniły się ulice europej-
skiej dzielnicy, a mieszkańcy wy-
legli na dachy, by ze zgrozą obser-
wować dzieło zniszczenia.

Z dzielnicy chińskiej buchały
pod niebo słupy ognia trzydziesto
metrowej wysokości. ®

Chińskie miasto płonęło! Naj-
pierw na dwu krańcach, następnie
na trzech, aż wreszciepod niebo
buchnęło sześć ognistych gejze-
rów, które płonęły, owiane słu-
pami dymu, dzień i noc, i noc
i dzień.

„Co kilka sekund pojawiały się
bojowe aeroplany, kończąc dzieło
zniszczenia atakiem bombowym.

Dzielnicę Sza-Pei opanowała
panika.

Można było ją obserwować z
dachów dzielnicy europejskiej.

Ludność sunęła tłumem ku mo-
stowi Szu-Tsu.

Próżne nadzieje.
Mosty były tak zapchane ci-

snącą się ciżbą, i tłok był tak
przeośromny, że wielu wpadało do
rzeki i w nurtach jej ginęło.

Walczono o każdy krok, piędź
ziemi. Każdy krok naprzód ozna-
czał ratunek — pozostanie w tyle,
śmierć okropną.

Okropny widok!
Dymiące ruiny dzielnicy Sza-

Pei, ta śmierć, która nie robi róż-
nicy między cywilnym a żołnie-
rzem.

Groza osiadła na dachach
Szanghaju i macki swe rozpostarła
w zaułki, mieszkania i serce
Szanghaju, zamieniając radosny
Szanghaj na miasto smutku i
grozy.

Tłomaczył F. D.

Skutki Radosnej Twórczości.
Ubiegły miesiąc w świetle danych Urzędu

przemysłowego.

Podłuq danych Ulrzędu Przemysłowego w ciaqi miesiąca stvcz-
nia zlikwidowano na terenie m. Wilna 107 zakładów rzemieślni--
czych oraz 102 przedsiębiorstwa handlowe W tym samym cza-

sie powstało 32 nowych zakładów rzemieślniczych i 88 sklepów.

Ruina przemysłu drzewnego.
Do jakich rozmiarów doszło przesilenie w przemyśle drzewnym

świadczy fakt, że z 12 istniejących w Wilnie tartaków czynne są
tylko dwa a i w tych tylko pracuje normalnie jeden. Drugi jest
czynny w tygodniu 1—2 dni.

Znowu samobójstwo rolnika.

Mieszkaniec Murowanej Oszmianki pów. Oszmiańskiego Jan
Markowski wskutek depresji moralnej i ciężkiego stanu mater|alnego
wystrzałem z rewolweru w skroń odebrał sobie życie. Trupa zabez-
pieczono, aż do przybycia władz śledczych.

 

WPŁYWY REZBOŻNIKÓW W POLSRIEN
RADJO.

(Kap) Organ związku wolno-

myślicieli _„Wolnomyśliciel" w
Nr. 3, z r. b. w notatce p. t. „Na-
reszcie prawo głosu w Polskiem

" Radjo,, pisze:
„Dotychczas pp. księża. w rozmaitych

miastach Polski podczas kazań naduży-

wali Radja i w sposób haniebny napadali

na Komisję Kodyfikacyjną,

łem państwowem, za opiacowany przez
nią projekt nowego prawa małżeńskiego.

Wogóle Kościół Katolicki nadużywał

zawsze i wszędzie swej przewagi liczeb-

nej — licząc na swą niekaralność. Ale

nawet w naszych warunkach przebrała

się miarka. Aparatura Polskiego Radja

psuła się w samą porę, gdy jakiś jego-

mość w sutannie, w czasie wzniosłego na-

bożeństwa, które zdawałoby się, winno

oczyścić kaznodzieję z brzydkich przywar

ludzkich, miał czelność napadania na u-
rząd państwowy w sposób skandaliczny,
godny... tylko duchownej osoby. Zaszła
obecna zmiana. I wolnomyślicielom przy-
znano prawo głosu. Oto w dniu 23 stycz-
nia o godz. 20-ej ob. Wiesław Saczyński
wygłosił w studjo Polskiego Radja odezyt
p. t. „O projekcie nowego prawa mał-
żeńskiego”.

ją „Wolnomysliciel“. Oby*
watela Saczyńskiego już zdema-
skowaliśmy. Jest nim. p. Teofil
Jaśkiewicz, urzędnik „+
Chetniej užywa on pseudonimu
„Henryk roński', pisywał w
„Robotniku”, alei dla pisma so-
cjalistycznego jego bezbożnictwo
okazało się za radykalne.

„Wolnomyśliciel* wyjaśnia nam

będącą cia-*

IZBA ZATWIERDZIŁA DEKRET
O RO ZAKONU

MADRYT (Pat). Izba 189 gło-

sami przeciwko 45 uchwaliła wnio-
sek, stwierdzający, że dekret o

rozwiązaniu Zakonu Jezuitów jest
zgodny z postanowieniami konsty-
tucji i odpowiada ściśle poglądom

Kortezów. `

WDOWA LAPKA AAROEAÓOPAEMCOWZCZWÓWOGE.

zagadkę, dlaczego radjo zawsze
się psuje, śdy zaczyna się kazanie
w czasie nabożeństw transmito-
ra przez radjo. Okazuje się,
że chodzi tu o projekt prawa mał-
żeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej,
który przecież nie jest wnioskiem
rządowym, jak to kilkakrotnie już

oświadczali poszczególni pp. mini-
strowie. Dlaczego więc uważa się
za występek omawianie. projektu
i wykazywanie niezgodnošci jego
z zasadami katolickiemi? Jak ma
rozumieć społeczeństwo katolickie
tego rodzajup zarządu Pol-
skiego Radja :

Powyžsze nanie „Wolno-
myśliciela" o sir ach bezbożni-
ków w Polskiem Radjo jest cha-
rakterystyczrie dla naszych sto-
suków tembardziej ze względu na
stosunki, jakie łączą wolnomyśli-
cieli w Polsce z ościennemi mo-
carstwami.

 
nast



KRO N l KA.
SPRAWY MIEJSKIE,

— Narady Sądu Konkurso-
wego w sprawie nagrody iite-
rackiej m. Wilna. Onegdaj wie:
czorem pod przewodnictwem pre-
zydenta miasta odbyło się pierw-
sze — огдап!’асу]пе posiedzenie
nowoukonstytuowanego SąduKon:
kursowego nagrody literackiej
m. Wilna Poza sprawami organi-
zacyjnemi i statutowemi wysuwano
również kandydatów do nagrody.
Ostateczna decyzja i rozstrzy:
gn'ęcie konkursu "ma zapaść
w połowie bieżąceqo miesiąca. a
— Skarga Magistratu m. Wil-

na w Najwyższym Trybunale
Administracyjnym. Jak wiado-
mo w swoim czasie Magistrat
m. Wilna na podstawie uchwały
Rady Mejskiej odwołał 'się do
Najwyższego Trybunału Admini-
stracyjnego przeciwko  okėini-
kowi Ministerstwa Spraw Wewnę-
trznych, poleczjącemu przepro-
wadzić redukcję płac pracowni-
ków miejskich o 15 procent,
W związku z tem M -gistrat spo-
dziewa się. że wkrótce już zapa
dnie decyzja N. T Ad. która
będzie miała zasadnicze znacze-
nie, gdyż większość miast pol-
skich wniosła również identyczne
odwołania. a

. Z MIASTA.
— Dalsze prace w Bazylice.

Prace konserwatorsko - restaura-
cyjne w podziemiach Bazyliki
wileńskiej posuwają się w dal-
szym ciągu naprzód. Już zbada-
no fundamenty koło podziemi
kaplicy św. Kazimierza i koło
krypty Kanoników.

Oopecn'e prowadzone są prace
w południowej nawie bocznej
1 pod presbiterjum. Prace te ma-
ją 4а celu polączenie krypt: Ka-
pitulnej (pod presbiterjum), Bis-
kupiej. i Sufraganów. Po upo-
ržądkowaniu krypt przystąpiono
db przeb'jania ścian między kry-
ptą Kapitulną a kryptami: Bisku-
pią i Sufraganów.
; Równocześnie w krypcie Ka-

pitulnej odbywają się prace re-
stauracyjne. Z krypty tej kiero-
wnictwo robót usuwa leżaki, na
których dawniej stały trumny. m

‚ — Poseł Fijałkowski w
Wilnie. Jutro ma przybyć do
Wilna poseł Stronnictwa Narodo-
dowego, Mieczysław F.jałkowski,
jeden z najwybitniejszych znaw-
ców i'obrońca spraw rolnictwa
na terenie Sejmu.

Poseł Fijałkowski ma przema
wiać na zebraniu Stronnictwa
Narodowego o g. 12 i pół, wie-
czorem zaś w „Klubie Narodo-
wym* wygłosi odczyt p.t. „Wpływ
kryzysu rolnego na gospodarczy
stan miast”. :

Odczyt ten zapowiada się
niezwykle interesująco i ściągnie
zapewne liczne rzesze słu haczów.

SPRAWY SANITARNE.
— Stan zdrowotny mieszkań-

ców Wilna, Jak wynika z ostatnio
opracowanego sprawozdania z
działalności Ośrodka Zdrowia wy-
padków duru plamistego w roku
ubiegłym było znacznie więcej niż
w roku poprzednim. Źródła in-
fekcji jednak nie wykryto. Przy-
padki tyfusu brzusznego były spo-
radyczne. W celu zwalczania bło-
nicy uruchomiono w Ośrodku
stację szczepień przeciwbłonicz-
nych. Szczepienia są dokonywane
trzykrotnie. Ogólnie rzecz biorąc
stan zdrowotny ludności podniósł
się bardzo znacznie. (a)

SPRAWY PODATKOWE.
— Zeznania 0 obrocie do

15 lutego. Do 15 lutego b. r.
włącznie należy złożyć zeznanie
o obrotach osiągniętych w roku
1931. Do złożenia zeznań obo-
wiązani są wszyscy wykupujący
świadectwa przem. na prowadze-
nie przedsiębiorstw handlowych
Ii Il kat., na prowadzenie przed-
siębiorstw przemysłowych pierw-
szych pięciu kategoryj, na oso-
biste zajęcia przemysłowe|,'Il-i

ll kategorji oraz wolne zawody.
Do zeznań należy dołączyć od-
pisy kwitów na zapłacenie zalicz-
ki. Zeznania powinny być złożo-
ne również przez tych wszystkich,
którzy z końcem roku 1931 zli-
kwidowali swe przedsiębiorstwa,
albo prowadzili je tylko przez
część 1931 r. Niezłożenie zezna-
nia, lub złożenie po terminie,

albo też nie na formularzu prze:
pisanym, powoduje utratę prawa

zgłoszenia odwołania w razie nie-
słusznego wymiaru podatku.
— Wyjątkowe z»olnienie

od podatku ubogiego płatnika.

W myśl nowego zarządzenia:

władz skarbowych, komisja sza

cunkowa |zby Skarbowej może

wyjątkowo zwalniać od podatku
ubogich płatników, których po-

datek nie przenosi kwoty rocznej

100 zł. Dotychczas mógł być
zwolniony płatnik, jeśli podatek
nie przenosi: 50 zł. a

— Rzeczoznawcy do spraw po-
datku przemysłowego od obrotu
za rok 1931, W dniu 3 b. m. od-
było się posiedzenie Komisji Man-
datowej i Odznaczeń Izby P.-H. w
Wilnie, na którem zaprojektowano
listy rzeczoznawców do spraw po-
datku przemysłowego od obrotu
za rok 1931 w okręgach biało-
stockiej, nowogródzkiej, poleskiej
i wileńskiej Izb Skarbowych.
— Nowy podatek —dodatek

kryzysowy. Z dniem 1 b. m. usta-
nowiony został nowy podatek
kryzysowy do państwowego po-
datku od nieruchomości w śmi-
nach miejskich oraz niektórych
budynków w gminach wiejskich,
wynoszący 3%/0 podstawy wymiaru
podatku od nieruchomości. Zgo-
dnie z tem zarządzeniem od kry-

zysowego podatku wolne są bu-

dynki mieszkalne, których czynsz
roczny nie przekracza 1000 zło-
tych.

HANDEL I PRZEMYŚŁ.

—Konierencja w sprawie ksiąg
handlowych. W dniu i b. m. od-
była się w Izbie Przemysłowo-
Handlowej w Wilnie konierencja
z udziałem buchalterów zaprzy-
siężonych.

Po zrełerowaniu przez przed-
stawiciela biura Izby postanowień
noweli do ustawy o państw. pod.
przem., dotyczących ksiąg handlo-
wych wogóle i uproszczonej księ-
gowości w szczególności, wyłonio-
no Komisję z pośród księgowych
zaprzysiężonych, która ma ustalić
zasady co do określenia pojęcia
prawidłowych ksiąg handlowych
w rozumieniu ustawy o państwo-
wym podatku przemysłowyni óraz
co. do ich prowadzenia, badania
i oceny, jak również ma ustalić za-
sady uproszczonej księgowości dla
mniejszych przedsiębiorstw. —.

Prace Komisji mają być ukoń-
czone w najbliższym czasie. r
—  _Fałszowanie drożdży

prasowanych.Ministerstwo Spraw
Wewrę'rznych stwierdziło, że w
obiegu handlowym znajdują się
drożdże prasowane, sfałszowane
przez dodanie mączki. Wobec
powyższeqo ministerstwo poleci-
ło w okólniku podległym sobie
władzom baczyć przy wykony-
waniu nadzoru nad żywnością,
jakie drożdże używane są zwła-
szcza w piekarniach i wytwór-
niach cukierniczveh.

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Skarga bezrobotnych (sa-

motnych). Wojewodzie wileńskie-
mu złożona została skarga przez
18 bezrobotnych (samotnych) na
nieudzielenie. im pomocy. Ponie-
waż komitet do spraw bezrobocia
udziela w pierwszym rzędzie po-
mocy bezrobotnym żywicielom ro-
dziny, Wojewoda polecił zbadać
złożone podanie. Z pośród 18 osób
postanowiono udzielić pomocy
7-miu osobom. (a)

SPRAWY AKADEMICKIE,
— _Z Akad. Koła Mi о

U. S. B. Dnia6.II. b. r. o zo >
w Kaplicy Sodalicyjnej (Wielka 64)

T=DEIRENNIK  MIERNS KITT

ODEZWA
Do Katolickiego i Polskiego Społeczeństwa.
W miesiącu lutym r. b. mija

dziesięć lat od chwil. śdy na Sto-
licę Piotrową w nieśmiertelnym
Rzymie wstąpił Jego Świątobli-
wość Oiciec Święty Pius XI. Wy-
brany na Papieża dnia 6 lutego,

' koronowany dnia 12 lutego 1922 r.,
Kardynał Achilles Ratti, Nuncjusz
Apostolski Rzeczypospolitej na-
szej, do dziś dnia daczy najgłębszą
sympatją nasze państwo, sam sie-
bie zowiąc „Papieżem Polskim".
Nic dziwnego, bo losy Pelski wią-
'zały się z działalnością Nuncjusza,
a Nuncjusz Achilles Ratti. niemal
bezpośrednio z Polski zasiadł w
Watykanie.

Cały świat w tym roku święci
dziesięciolgcie rządów Piusa XI.
Jakże słuszną jest rzeczą, by Pol-
ska uroczystościom tym przewo-
dziła. Niechże nie zabraknie nas
z terenu archidiecezii Wileńskiej
w zgodnym zespole, by oddać hołd
Ojcu Chrześcijaństwa, Papieżowi
Polski. .Wszystkie organizacje,
którym nie jest obca: myśl chrze-

ścijańskai katolicka, niech wezmą
udział w uroczystym obchodzie,
wszyscy nie zrzeszeni niech przyj-
dą na poszczególne momenty uro-
czystości.
W Wilnie obchód X-lecia rzą-

dów Jego Świątobliwości Ojca
swiętego Piusa XI odbędzie się
dnia 14 lutego r. b. według nastę-
pującego porządku:

1)Godz. 10 m. 15 — nabozeń-
stwo w Bazylice, celebrowane
przez J. E. Ks. Arcybiskupa Ro-
mualda Jałbrzykowskiego, Metro-
politę: Wileńskiego. Udział orga-
nizacyj ze sztandarami.

2) Akademja Papieska w Sali
Miejskiej (Ostrobramska 5), w któ-
rej uczestniczą także organizacje
ze sztandarami, a wstęp wolny
dla wszystkich,

3) Akademje popularne we
wszystkich parafjach m. Wilna.

Archidiecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej
w Wilnie.

będzie odprawiona Msza św. w
intencji misyjnej. Kazanie wygłosi
ks. Kazimierz Kucharski T. J.

Dnia 7. IL. b. r. o godz. 12 od-
będzie się zebranie ogólne Akad,
Koła Misyjnego z referatem p. t.
„Stosunki polityczne w Indjach“
w lokalu własnym (Wielka 64).
—Dancing Młodzieży Wszech-

polskiej odbędzie się dziś w sali
przy ul. Orzeszkowej 11. Zabawa
zapowiada się świetnie i zapewne
ściągnie liczne grono akademi-
ków. Początek o godz. 9-ej.
— Komunikat Włóczęgów. A-

kademicki Klub Włóczęgów Wi-
leńskich komunikuje, że w najbliż-
szym czasie odbędzie się z jego
inicjatywy organizacyjne zebranie
Akademickiego Koła Polskiego
Czerwonego Krzyża. Bliższych in-
formacyj zasięgnąć można co-
dziennie od godz. 13 do 14 w loka-
lu Klubu, ul, Sawicz 15.
— X Doroczny Bal Medyków

odbędzie się dnia 7 lutego br. w
salonach Kasyna Garnizonowego
— ostatni w tym karnawale bal
akademicki A

Pozostałe zaproszenia można
nabyć w sekretarjacie Koła Medy-
ków (ul. Wielka 24) codziennie od
godziny 19 do 20-ej.

SPRAWY SZKOLNE.

— Opłaty w szkołach śred-
nich. Wpłacanie nalezności w
szkołach średnich przez uczniów
idzie wyjątkowo ospale Nie tylko
w szkołach prywatnych, w których
płace «są. wyższe, ale. nawet w
szkołach miejskich i państwo-
wych ogromny wprost odsetek
uczn'ów zalega z opłatami.
W niektórych szkołach dzieci,

których opiekunowie i rodzice
zalegają z opłatami są poprostu
odsyłane do domu: Takie odsy-
łanie dziecka przeczy zas»dom
pedagogiki. Dziecko nie powinno
interesować się zapłatą za szkołę.
Wytwarza się w ten sposób po-
między nauczycielem i wycho-
wawcą a dzieckiem stosunek ma-
ło przyjazny, oficjalny i szkodliwy.

Obecnie sprawa ta ma być
unormowana.W drodze okólnika
ministerstwo zarządzi, by w wy-
padku zalegan'a z opłatami w
szkole dziecko nie byłoo tem
zawiadamiane bezpośrednio w
klasie, ale szkoła wyśle do ro-
dziców pismo, iż o ile do pewne-
go terminu zaległość nie będzie
pokryta, to dziecko będzie mu-
siało zrezygnować z uczęszczania
do szkoły.

— Instytut Nauk Handlowo-
Gospodarczych organizuje z
dniem 1 lutego r. b. dla doro-
słych Szkołę Języków Obcych
(angielskiego, francuskiego i nie-
mieckiego) w godzinach od 5—8
popołudniu. 'Zgłoszenia jeszcze
się przyjmuje) prospekt i infor-
macje w Sekretarjacie Instytutu

przy ul Mickiewicza,
Braci J'hik ws į h
— Z Polsk, Macierzy Szkolnej.

Dziś w Kole Polsk. Mac. Szk. im.
T. Kościuszki (ul. Turgielska 2)
odbędzie się ostatnia karnawało-
wa zabawa taneczna. Wstęp za
zaproszeniami. Początek o godz.
9 wiecz.

SPRAWY WOJSKOWE.
— @ powszechnym — обо-

wiązku wojskowym. Minister-
stwo spraw wewnętrznych we=
zwału w okólniku wszystkie urzę-
dy państwowe i s-morządowe,
jak również magistraty, do prze-
strzegania przepisów par. 135
rozporządzenia wykonawczego do
ustawy .o powszechnym obowiąz-
ku wojskowym, a zwłaszcza do
sprawdzenia, czy mężczyźni, któ-
rzy przekroczyli 21 rok życia, a
w jakiejkolwiek sprawie zgłasza-
jący się do urzędu, wypełnili
wszystkie powinności, wynikające
z ustawy o powszechnym obo*
wiązku woj kowym.! °

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Utworzenie paraijalneśo wy-

działu „Caritas”, W dniu 2 bież.
mies. w sali parfjalnej przy koście-
Je św. Filipa i Jakóba odbyło się
organizacyjne zebranie wydziału
parafjalnego Komitetu „Caritas“
pod przewodnictwem p. dyr. Sta-
nisława Białasa. |

Zebranie zagaił ks. proboszcz
Żarnowski poczem p. baron Weys-
senhoff: wygłosił referat na temat
akcji charytatywnej.

«© Następnie wybrano. tymczaso-
wy zarząd Wydziału w składzie
następującym: ks. proboszcz Żar-
nowski (przewodniczący), p. Wac-
ław Olszewski, prezes Akcji Kato-
lickiej w parafji św. Filipa i Ja-
kóba, (zastępca przewodniczące-
go), J. Paszkiewicz (sekretarz), p.
Onoczko (skarbnik). Do kon-
ferencyj weszli: żeńskiej p. Kogno-
wicka i XI p. Ciozdzina oraz do
męskiej p, Wł. Weyssenhoff. (в)
— Zebranie organizacyjne

Chrześcijańskiego Związku Za-
wodowego Mechaników Pala-
czy I Pokrewnych Zawodów
odbędzie się w niedzielę, dnia 7
b. m. o goczinie 12.30 w lokalu
przy u' M»tropnlitalnej 1.
— Z Tow. Opieki nad Zwie-

rzętami, Film propagandowy p. t.
„Co zwierzęta mają do powiedze-
nia", wyświetlany w dniach od 25
do 31 stycznia rb. w Sali Miejskiej
staraniem Wileńskiego Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami zgro
madził z górą 8000 młodzieży
średnich zakładów naukowych i
szkół pw (s)
— Komunikat Zw. Pań Domu.

Związek nasz łączniez,Ośrodkiem
Zdrowia” urządza kurs dla Mło-
dych Matek. Na kurs ten złoży się
szereg odczytów niezbędnych dla
każdej kobiety jak: higjena oso-
bista, higjena mieszkania, higjena

gmach

kobiety ciężarnej i t, d. Zapisy-na
kurs przyjmuje Ośrodek Zdrowia,
ul. Wielka 46 do dnia'10 b. m.
Kurs jest bezpłatny.

Zebranie miesięczne odbędzie
się jak zwykle w 2-gi piątek mie-
siąca tj. 12 bm. o godz. 19-ej, na kt.
profesor U. S. B. Jan Muszyń-
ski wygłosi odczyt p. t. „Znacze-
nie pożywienia roślinnego dla
zdrowia”. ;
— Z „ЗоКо!а“, Zarząd T-wa

Gimn. „Sokół'”* zawiadamia swych
członków, ich rodziny i sympaty-
ków, że dziś, na zakończenie kar-
nawału, odbędzie się ostatnia błę-
kitna sobótka taneczna. Początek
o godz. 22-ej. Wejście za kartami
wstępu.

ODCZYTY.
— Akademja ku uczczeniu

10-lecia koronacji Ojca św.
Dnia 7 lutego r. b. o aodzinie
12ej w Sali Sn'adeckich U S. B.
odbęd'ie się akademja dla szkół
średnich w celu uczczenia 10 le ia
koronacji Ojca św. Pusa XI
Wstęp wolny.

ZABAWY.
— Dziś! Dancing-Zapusty. Przy-

pominamy wszystkim zaproszonym oraz
tym, którzy jeszcze nie zdążyli zaopa-
trzyć się w zaproszenia, iż dzisiaj w cu-
kierni B. Sztralla (róg T-tarskiej) ostat-
nia najweselsza sobota Karnawału Po-
czątek o godz. 23-ej. Prosimy o punktu-
slne przybycie, by kołduny nie wy-
stygły. Wstęp 2 zł, akadem. 1 zł. —
Dochód na T-wo „P. Ž. P,“
— Wileńskie T-wo Wioślarskie zwy-

czajem lat poprzednich urządza bal w
dniu 6 lutego b. r. w salach hotelu
Georges'a. .

Pełni humoru i weswy nasze wio-
ślarki i wioślarze wprowadzają u siebie
na balach miły, beztroski-nastrój; śpiesz-
cie więc tam wszyscy, kto chce się na-
prawdę zabawić. Do tańca przygrywać
będzie pierwszorzędna orkiestra

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A S. P.
— Na Pohulance. Dziś o godz. 8-ej

wiecz. „Mam lat 26“.
Jutro — „Mam lat 26".
— W yLutni*, Dziś o godz. 8 wiecz.

„Ta, której szukamy”,
Jutro — „Ta, której szukamy”.
NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI.
— Na Pohulance. „Hulla di Bulla“.

Początek o godz. 4-ej.
— W Lutni. „Burza w szklance wo-

dy”. Początek o godz. 4-ej.
| — „Dawne czasy — dawne pieśni* —
w Teatrze na Pohulance. Dziś, w sobotę,
dnia 6 b. m. o godz. 5-ej pp. odbędzie
się widowisko na cele T-wa św. Wincen-
tego 4 Paulo. W pierwszej części wido-
wiska ujrzymy inscenizowane pieśni, po-
czje oraz tańce w wykonaniu pp. W.
Hendrychówny, S. Zielińskiej, T. Lisiec-
kiej oraz M. Bieleckiego, A. Ludwiga
i Z. Karpińskiego. Drugą część wypełni
komedja A. Fredry „Pan Benet" w wy-
konaniu pp. Klementyny Zastrzeżyńskiej,
Ziemowita Karpińskiego, Stanisława Sko-
limowskiego i Marjana Bieleckiego, zara-
zem reżysera sztuki. Rolę Beneta od-
tworzy p. bar. Weyssenhoff. й
— Gościnne występy Władysława

Waltera. Władysław Walter, artysta
wielkiej klasy, świetny komik, popularny
w całej Polsce, świetny wykonawca nie-
zliczonych kreacyj, typów i typków,
znanych ze sceny, płyt gramołonowych
i Polskiego Radja — wystąpi w dniu
12 bm. w Teatrze Lutnia na czele włas-
nego zespołu.
— „Fenicjanki* w teatrze Wielkim

na Pohulance. W poniedziałek o godz. 8
wiecz. będzie po raz trzeci odegrana
wiekopomna tragedja Eurypidesa p. t.
„Fenicjanki“.

Liczne przybycie wilnian na pierwsze
dwa przedstawienia, sympatyczne ode-
zwanie się prasy i uznanie ogėlu, jakiem
obdarzono wysiłki zespołu uczenic i
uczniów gimnazjów A. Czartoryskiego
i Słowackiego, zachęciły młodzież do
dalszych poczynań.

Głębokie wczucie się. młodych ar-
tystów w piękno świata klasycznego
i zrozumienie wielkich walorów wycho-
wawczych arcydzieła wzbudziło zachwyt
u licznych widzów nad sztuką antyczną.

Ze względu na wysoki poziom wy-
siłku młodzieży i dobry cel — dochód
na Bratnią Pomoc — należy spodziewać
się, że i tym razem wilnianie wezmą
żywy udział w uczcie duchowej.

TR.BEBEES
OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego”.

Pracewnicy Banku Polskiego (oddział
w Wilnie) składkę za mies. luty b. r.
w sumie zł. 154.05 składają do Wojewódz-
kiego Komitetu do walki z bezrobociem.

J. zh. 1—*na maszynę do szycia
dla biednej kobiety z chorym mężem
i 7-giem dzieci. ;

ezimiennie zł. 5— na budowę Ко-
ścioła w Kamionce św. Teresy.

N. N. zł. 25— na remont Bazyliki
Wileńskiej.

Chory zł. 2— na Dom Dzieciątka
Jezus.

T. ZPN: 5— dla najbiedniejszych
m. Wilna. :

ч “

POLSKIE RADJO WILNO,
Sobota, dnia 6 lutego.

11.58, Sygnał czasu.
12.10. Poranek szkolny ze Lwowa.
14.10. Progr. dxienny.
14.15. Muzyka z płyt.
1515. Pogadanki z Warszawy.
15.45. Koncert życzeń (płyty)
16.20. Radjokronika z Warsz.

| 1640. Codzienny- odcinek powie-
ściowy. -

16.50. Ducas—„Uczeń czarnoksięż-
nika" (płyty).

17.00. Nabożeństwo z Ostrej Bramy
w- Wilnie. Tr. na wszystkie polskie stacje.

18.09. Słuchowisko i koncert dla
młodzieży z Warsz.

18.50. Kom. Wil. Tow. Ogr. i Kół:
Rolniczych.

19.20. Kwadran akademicki.
19.35.. Porgr. na niedzielę'i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz
20.00. „Na widnokręgu” — z Warsz.
20.15. Muzyka lekka z Warsz. Ё
21.55. „Dusza Wielkopolski“ — felj.

z Warsz. wygł. P. Mączewski.
22.10. Koncert chopinowski z War-

szawy. (B. Kon).
22.40. Kom. i muz. tan. z Warsż.
23.00. „Podróż | do  Brazylji* —

audycja  migawkowa — р1бга Jerzego
Ostrowskiego.

23.30. Muzyka taneczna z płyt gra-
mofonowych.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Podróż do Brazylji na ialach radjowych.

Dzisiaj o godz. 23 Rozgłośnia Wileń-
ska nadaje interesujące słuchowisko
egzotyczne pióra Jerzego Ostrowskiego
p. t. „Jedziemy do Brazylji*. Osnute zo-
stało ona na tle osobistych wrażeń z
wyprawy na drugą półkulę. dokonanej
przed paru laty, Audycja będzie ilu-
strowana oryginalną muzyką, ułożoną
z motywów autentycznych pieśni brazy-
lijskich

Dzisiejszy koncert <hopinowski.

„_ Sobotni koncert wieczorny (godz.
22,10), jak zwykle, poświęcony będzie
utworom największego k »mpozytorapol-
skiego. Fr. Chopina. Usłyszymy przez
1adjo Poloneza es-moll, warjacje B-dur,
dwa preludja i trzy etiudy.

KRONIKA POLICYJNA.
— Afera Stąpniaka rozrasta

Się. Prowadzone dochodzenie w
sprawie Stępniaka, z którego afe-
rą zaznajomil śmy już swego cza-
su naszych czytelników, postępu-
je szybko naprzód. Jak się oka-
zuje Stępniak zdefraudowal o
wiele znaczniejszą sumę, nż to
przypuszczano przy wykryciu je-
go afery. Według prow'zorycz-
nych obliczeń suma. zdefraudo-
wana przez wspomnianego Stęp-
niaka sięga podobno 100000zł. a
— Rewizje w sklepach ar-

tykułów  piśmiennych. We
czwartek miejscowa brygada eel-
na KO.P'u przeprowadziła sze-
reg rewizyj w sklepach artyku-
łów piśmiennych położonych w
rejonie ulic Zawalnej i Rudnickiej.
Mędzy. innemi przeprowadzono
rewizje w sklepie p. Szera przy
ulicy Rudnickiej, p. Gordona przy
ul. Rudnickiej i innyeb.

Powodem rewizyj były otrzy-
mane przez miarodajne władze
informacje, iż w niektórych skle-
pach wileńskich sprzedawane są
towary piśmienne sprowadzone
do Wilna drogą nielegalną z
Litwy. W wyniku rewizyj część
towaru w niektórych sklepach
zakwestjonowano, jako towar po-
chodzary z przemytu a.
— Okradzenie sklepu W dniu 4 bm.

między godz. 19.30 a 20.30 do sklepu
Łozińskiej Luby przy ul. Wileńskiej Nr. 8
zapomocą dobranego klucza lub wytry-
cha dostali się złodzieje i skradli 2 pą-
tefony, 75 płyt, 2000 szt. igieł gramoło-
nowych, oraz z przyległego do sklepu
pokoju różną bieliznę, łącznej
1200 zł.

WYP ADKL
— Nieszczęśliwy wypadek. -# dniu

3 lutego r. b. o godz. 14 na stacji kolei
wąskotorowej Telechany hamulcowy Mi-
chał Chowicki przy zczepianiu wagonów
trafił pomiędzy zderzaki wagonowe i do-
znał zgniecenia prawej ręki nad łokciem.
Poszkodowanemu udziel.no pomocy le-
karskiej w miejscowej KąsieĆboriek,

a— —н н

INTROLIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr.-1. TELEFON Nr. 1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
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„konkurs tenisowy.

Listy ze Szwajcarji.
Berner Oberland.

"(Dokończenie.)
Życie towarzyskie ogniskuje się

w pięknie położon łomu zdro-
jowym; tutaj też odbywają się kon
certy symfoniczne, przedstawienia
bale i t. 4., w okalającym zaś par-
ku festyny przy oświetleniu ogni
sztucznych i t. d. Zwolennicy spor--
tów znajdują zadowolenie swych
ambicyj w różnego rodzaju kon-
kursach i zawodach W sierpnia
z. r. odbył się międzynarodowy

. Od czerwca
wystawiano prawie w każdą nie-
dzielę na wolnem powietrzu w za-
lesionej zatoce pod Rugen-Berg,
dramat wolnościowy Schillera Wil
helm Tell.

Wreszcie ogromne bogactwo, a
zarazem różnorodność WRS
Z jednej a: przejażdżki statka
mi po jeziorach, z drugiej mniejsze
i dalsze wycieczki w fóry. Z.pół-
dniowych wycieczek kolejami gór
skimi na wzmiankę zasługują znów
następujące: Harderkulm (1325),-

-stępnia poznanie świata

Heimwehfluh (670), Schynige Plat-
te (2000) z cudnym ogrodem kwia-
tów alpejskich, Triimmelbachfalle
"koto Lauterbrunnen, Miirren 1650,
Wengen (1300), Wengernalp 1877,
Kleine Scheidegg (2064), Grindel-
wald (1037), Niesen (2336), Rot-
horn (2351), Beatenberg (1150),
Aareschlucht koło Miringen, Blau-
see, Kandersteg.i t. d. Z wycieczek
całodzienych wspomnień należy
przedewszystkiem 0 „wyprawie“
na Jungfrau, jeden z najpotężniej-
szych szczytów Europy (4166). Ko-
lej zębata, prowadząca na Junśg-
fraujoch (3457) wychodzi z miejsco
wości górskiej Kleine Scheidegg
(2064), skąd roztaczają się prze-
piękne widoki. Kolej ta jest rze-
czywiście cudem techniki. Udo-

lodow-
ców w sposób aż nazbyt wygodny.
Zbudowaną została według planu
przemysłowca z Zurychu Adolfa .
Guyer-Zellera. Roboty rozpoczęto
w r, 1897; już następnego roku o-
twarty został pierwszy etap: KL
Ścheidegg - Eigergletscher; w r.
1903 doprowadzoną została do 4i

`

pół klm. odległej stacji Eismeer, a
od r. 1912 ukończono całość 9 i pół
klm. długości linję do Jungfrau-
joch. Kolej ta pokonywa wysokość
1393 m. z wzniesieniem o 25 proc.
miljonów franków szwajcarskich.
Koszta budowy wynosiły około 12
miljonów franków szwajcarskich.
Elektryczność dostarczają zakłady
w Lauterbrunnen i Burglauenen. Z
KI Scheidegg:do Jungiraujoch ja-
zda trwa godzinę i
Pierwsza stacja, to cudowny lodo-
wiec Eiger, z 40 m. długą grotą lo-
dowcową; od tej stacji kolej prowa
dzona jest podziemnie. Następna
stacja, to Eigerwand (2868), skąd
kolej zbacza w tunei na południe
i zatrzymuje się w Eismeer (3161),
na południowej stronie góry Eiger.
Stąd przepiękny widok na prze-
potężny strumień lodowcowy Grin
delwald — Fiescher Firns. Dalej
na południowy zachód, przez ska-
ły góry Mónch do końcowej stacji
Jungfraujoch. Stacja ta leży pomię
dzy Mónch a Jungfrau. Roztacza
się stąd, jeden z najpiękniejszych
krajobrazów lodowcowych Alp.

kwadrans.,

Najwiekszy lodowiec alpejski ota-
cza olbrzymie pasmo gór Eiger,
Mónch, Trugberg, Kamm, Rossa,
Cervadona, Eggishorn,  Halsen-
horn, Dreieckhorn. Po krótkiej
wędrówce po śniegu odsłania się
tak kontrastowy znów widok na
pagórki alpejskie i równinę z cu-
dnie mieniącemi się jeziorami
Thun. Z Jungfraujoch na sam
szczyt prowadzi droga bez więk-
szych trudności'przez Rottalsattel
w około 3 — 5 godzin (na Mónch
©8— godzin, na Eiger 7—9 godzin),

W ostatnich czasach założoną
„została nakb zdj międzyna-
rodowa soko - alpejska stacja
badawcza (Hochalpine Forschungs
station), a obecnie rozpoczęto bu-
dowę instytutu astronomicznego.

Poza Jungfrau do najwdzię-
czniejszych wycieczek, dających
się wygodnie uskutecznić w ciągu
połowy dnia, to Wengen, Miirren
i Grindelwald. Wszędzie prowa-
dzi bardzo wygodna kolej elektry-
czna Berner — Oberland — Bahn.
Wengen i Grindelwald można też
połączyć z Jungfraujoch. Tak też

wielu robi, Drogę na Jungfraujoch
obiera przez Lauterbrunnen, Wen-
gen, Scheidegg, a drógę powrotną
przez  Scheidegg, * Grindelwald,.
Wengen, przecudnie położone, wy
sokogórskie (1300 m.) centrum
sportowe i klimatyczne w pasmie
Jungfrau. Grindelwald, nieco ni-
żej położona (1050 m.) urocza al-
pejska wioska, z przepiękną doli-
ną tej nazwy, okolona przez Wet-
ternhorn, Schreckhórner, Finster-
aarhorn i dwa potężne lodowce.
Wiele uroku ma też tutaj wąwóz
Liitschinen Do Miirten prowadzi
Berner-Oberland-Bahn przez Lau-
terbrunnen, Griitschalp, Jest: to
najwyżej położona wioska w Ber--
ner Oberland (1650 m.). Sama jaz-
da do Mirren jest rzeczywiście
„przežyciem“. W Interlaken о-
puszcza podróżnik dolinę Aary,
a kolej zdąża wprost ku olbrzy-
mom lodowcowym Jungfrau. Prze-
siada się w Lauterbrunnen. Widok °
coraz rozleglejszy,, dolina tonie,
przeważa świat górski. Po półto:
ragodzinnej jeździe osiąga się
Miirren. Położenie rzeczywiście

wyjątkowe. Potężna przepaść w
dolinę Lauterbrunnen użycza zu-
pełnej swobody widokowi. Wspa-
niale wyrasta dziko i majestatycz-
nie całe piękno przepotężnych
gór. Wieje prawdziwy wiatr gór-

“ski. Dzikie strumienie szumią, a
zdaleka dochodzi łoskot pękające-
go lodu. Ale zbędne dalej się roz-
wodzić. Rzeczywiście trudno do-
brać słów dla wiernego oddania
tych cudów. natury. Na każdym:
kroku ma się wrażenie nowych
bajek. й
W samem Interlaken, jak zresz-

tą na ogół w tym roku w Szwaj:
carji, bardo mało gości. Przewa-
żał język angielski (Ameryka) i
holenderski, Tu i owdzie słowo
niemieckie. Polskiego nigdzie.
Wielkie, luksusowe hotele wcale
nie otwarły swych podwoi. W In-
terlaken doskonałą renomą, i to
zupełnie zasłużenie, cieszy się
Grand Hotel Beau Rivage, położo-
ny w pięknym parku, w pobliżu
dworca Ost, zajazd polskiego
świata dyplomatycznego! *

$. С.
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_ZKRAJU.
Burze i huragany w Wilnie i Wileńszczyźnie
W ciągu nocy wczorajszej oraz

ranka na terenie miasta Wilna
oraz powiatów województwa sza-
lała niebywałych rozmiarów šnie-
życa. Silny wiatr pozrywał gdzie-
niegdzie w mieście szyldy, poła-
mał drzewa w ogrodach oraz
uszkodził w kilku miejscach prze-
wody telefoniczne. Wielkie opa-
dy śnieżne spowodowały przer-
wanie komunikacji autobusowej.

. Wieśniacy jadący na targ do
Wilna, w drodze kompletnie zo-
stali zasypani-zwałami śniegu.
Mnóstwo włościan wobec nie-
możliwości przebycia zasp śnież-
nych wróciło do domu. Targi
wczorajsze były bardzo małe.
Również donoszą nam z pow.
święciańskiego i oszmiańskiego,
iż szalała tam niebywałych roz-
miarów zawieja śnieżna. Huraga-
nowy wiatr powywracał drzewa
i słupy telefoniczne oraz pozry-
wał strzechy i dachy ze stodół i
domów mieszkalnych. Kilkanaście
kominów z dachów domów wi-
chura zniosła.

Napad rabunkowy

W miejscowościach pogranicz-
nych burza śnieżna znacznie u-
trudniała pełnienie obowiązków
na granicy. Ž
W rejonie Olkienik na teren

polski zbłądził strażnik litewski.
Podobne wypadki zbłądzenia zda-
rzyły się na granicy polsko-so-
wieckiej. Na terenie odcinka gra-
nicznego Suchodowszczyzna na
teren polski przedostał się patrol
inspekcyjny sowiecki w sile 4 lu-
dzi, zaś koło Dzisny zbłądził żoł-
nierz K. O. P. Podczas szalejącej
burzy na teren polski w rejonie
Iwieńca zabłądził 14 letni chło-
piec Dymitry Ruzgalew, syn za-
stępcy komendanta sowieekiego
odcinka.

Dzięki szalejącej burzy na te-
ren polski szczęśliwie przedosta-
ło się 11 włościan pochodzących
z okręgu zasławskiego, którzy
zbiegli przed aresztowaniem ich
za prowadzenie agitacji w celu
zniesienia kołchozu koriunistycz-
nego a.

na szosie Wilno—
Mejszagoła.

„W dniu wczorajszym na szo-

sie prowadzącej z Wilna do Mej-

szagoły wieśniacy znaleźli w ro-

wie nieprzytomnego osobnika,

który miał związane ręce i nogi

powrozami. Osobnik ów był w

stanie  nieprzytomnym, wobec

czego wieśniacy przywieźli go do

pogotowia ratunkowego, gdzie

udzielono mu natychmiastowej

pomocy lekarskiej. Jak zdołano

ustalić nazywa się on FHdam Ka-

milewicz z zawodu stolarz z Wil-

na. Kamilewicz powracał od bra-

ta swego z Mejszagoły, gdzie o-
trzymał 50 dolarów na ślub. W
drodze do Wilna został on na-
padnięty przez 3 osobników, któ-
rzy pod groźbą śmierci zrabowali
mu pieniądze, a następnie zwią-
zali go i rzucili do rowu. Ofiara
bandyckiego napadu przeleżał w
w śniegu kiłka godzin, wskutek
czego odmroził nogi, ręce i twarz.
Kamilewicza odwieziono do szpi-
tala. Powiadomiona policja zarzą-
dziła energiczne dochodzenie. (a)

Morderstwo we wsi Wielkie Mizary gm. święciańskiej.

We wsi Wielkie Mizary gm.

święciańskiej na przechodzącego
Bronisława Saulela mieszkańca
tejże wsi napadłó kilku osobni-

ków, którzy zadali mu kilkanaście

ran w piersi i głowę, Saulel pod
razami napastników skutkiem u
pływu krwi zmarł nie odzyskaw-
szy przytomności. Policja zarzą
dziła poszukłwanie morderców

Ofiary śnieżycy w szponach litewskich strażników.

Podczas wczorajszej zamieci

śnieżnej na teren litewski zabłą-

dzili ż saniami i koniem Maciu-
lewicz Wł. i E. Krupień, których

straźnicy litewscy odcinka gra
nicznego Kołtyniany zatrzymali
i uwięzili w strażnicy. (a)

Utonął w jeziorze wraz z saniami naładowanemi zbożem.

Onegdaj wieczorem w czasie
wielkiej zawiei śnieżnej wpadł do
jeziora Narynki w gm. jaźwiń-
skiej Jan Balewicz. z synem Igna-
cym wraz z saniami naładowane-

 

mi zbożem. Balewicz przygnie-
ciony saniami i workami utonąj,
syn zaś jego zdołał się uratować
przy pomocy wieśniaków. (a)

 

(l оо fo połępa Państwa!

KORZYSTAJCIE Z NASZEJ ZNIŻKI CEN.
LUTY I MARZEC SĄ NAJNIEBEZPIECZNIEJSZEMI MIESIĄCAMI DLA ZDROWIA — KORZYSTAJCIE Z OKAZJI I KUPCIE TANIE ŚNIEGOWCE.

Fason 3365-30
Eleganckie i wygodne $niegowce gabardy-

„nowe z czarnym aksamiłnym mankietem.

NIFJSKI _ KINENATOGRAF | |
Ostrobramska 5.

KINO-Kuo CHE LI0S»
"ulica Wileńska 28, tel. 226.

«HOLLYwO00D»
MICKIEWICZA 36 22.

Od środy 3 lu-
tego b. r.

nickiego. Początek si

wspanialszy wysoce artystyczny przebój

BRODZISZ, EUG. BODO, STEFAN JARACZ. W.
cing stolic „Adrła”. Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o g.

Z EE O WEZ Z OO

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Życie, miłość, szczęście można zgubić
L i znaleść w. rewelacyjnym dramacie

się nietylko frapującym scenarjuszem a'e
emocjil Nad program:

Bezimienni Bohaterowie

24 godziny

DZIENNIK MILENSKI

SPORT.
ZAWODY ŁYŻWIARSKIE.

Dziś rano przyjechali już do Wilna
sportowcy z Warszawy, Lwowa i Krako-
wa, którzy razem z zawodnikami Wilna
popisywać się będą w jeździe figurowej
na ślizgawce Wil. Tow. Łyżwiarskiego
przy zbiegu ul. A. Mickiewicza i Gar-
barskiej.

Początek zawodów o godz. 17-ej.

NAJBLIŻSZE ZAWODY NARCIARSKIE.

Wczoraj odbyło się zebranie zarządu
Wil Okr. Zw. Narciarskiego, na którem
poruszano cały szereg bardzo ciekawych
1 aktualnych kwestyj.

Między innemi postanowiono zorga-
nizować otwarcie sezonu w dniu 14 lu-
tego na Belmoncie. Jednocześnie w dniu

tym odbędzie się bieg sztafetowy o na-
środę A. Z. 5.

Pierwsze zawody na odznakę P. Z. N.
wyznaczono na 21 lutego.

Mistrzostwa Wilna odbywać się będą
od dn. 26 do 28 lutego. ›

SPROSTOWANIE.

We wczorajszym artykule pod tytu-
łem „Brak kultury” od wiersza 8 zamiast
„Pierwszy .telęfonował osobiście kie-
rownik Ośrodka p. kap. Herhold, a na-
stępnie zaproszenie ponowił urzędnik
Ośrodka p. Łucki” — musi być: „Pierw-
szy telefonowal osobiście kierownik
Ośrodka p. kap. Herhold, a następnie
zaproszenie ponowił urzędnik Ośrodka
p. Labuč“.

 

20-lecie harcerstwa na Wileńszczyźnie.
W swcim czasie dużo się o

harcerstwie mówiło w Wilnie. Naj-
pierw był okres pracy konspira-
cyjnej. Nie było żadnych mundu-
rów, ani oznak, o skautingu pol-
skim mówiło się szeptem, bo i
ściany miały uszy.

Przyszedł rok 1919 — samo-
obrona Wilna — harcerstwo świet
nie zdało egzamin obywatelski,
harcerz. był synonimem bohatera.

Nie zagoiły się jeszcze blizny,
gdy znów w 1920 r. stanęli harce-
rze w pierwszych szeregach za-
grożonej ojczyzny, niosąc jej w
ofierze zdrowie i swe młode ży-
cie.

Następne lata — to okres
przełomowy — wracający wprost
z okopów druhowie niejednokrot-
nie w drużynach nie znajdują
miejsca dla siebie, odzwyczajeni
od zwykłej, właściwej pracy har-
cerskiej. Z drugiej strony starsze
społeczeństwo uważa harcerstwo,
jeżeli już nie za zupełnie, to przy-
najmniej za pół-wojskową organi-
zację. )

Z tem wszystkiem jednak har-
cerstwo w Wilnie staje się modne,
zaczyna się „owczy pęd“ wstępo-
wania w jego szeregi.

Między nowowstępującemi nie
robi się prawie żadnej selekcji.
Do drużyny należy zwykle pół
szkoły. Harcerzami wszyscy chęt-
nie się posługują, często uważa
się ich za chłopców do posyłek...
Harcerza wyobrażano sobie w tej
epoce jako chłopca z rozchełstaną
koszulą, gołemi i brudnemi kolana-
mi, w obłoconych, niezgrabnych
buciskach.

_ Całe szczęście w porę się obej-
rzano. Zaczęto zwracać uwagę
na jakość nie ilość materjału w
chłopcach, całą organizację pchnię
to na właściwe tory.
W tym roku będziemy obcho-

dzili 20-lecie harcerstwa na Wi-
leńszczyźnie. "

Powinno to być święto całego
społeczeństwa wileńskiego.

Jak ten jubileusz dwudziesto-
letniej straży nad Wilją będzie
obchodzony zapowiedzą za kilka
miesięcy afisze. My zajmijmy się
narazie jednym punktem całego

Fason 3865-01
Damskie śniegowce gumowe na ciepłej pod:
szewce. Bardzo wygodne i trwałe.

«Ciebie tylko kochałem»
eansów 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

575 ISTSET K оАСАОННОИНОа

<HELI | DZIŚ! Dźwiękowa złota serja polske! Na]-

Damskie ciepłe śniegowce, kombinacia @а-
bardyny z lakierowanq gumą. K-12-Po

w rolach głównych: Mady Christlans I Jan Stu.
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sal-

W rol. głównych najsłynniejsze Saidi ekranu:
MARJA BOGDA, ZULA POGOR

BIEGAŃSKI I inni oraz CHÓR WARSA W filmie najwytworn dan-
2, 4, 6, 8i10,'5. Na 1-szy seans ceny zniżóne.

W rol. gł. Cilve Brook oraz bohaterka filmu „Weso-
«+= ły Porucznik" Miriam Hopkins.

| nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwiękowo fotograficznej. Szczyt

dźwiękowe atrakcje. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1

10,15 W dnie świąt. o godz. 2-ej. в- ;

programu, mianowicie zlotem har-
cerzy z terenu całej Chorągwi
Wileńskiej. Według projektu ma
się on odbyć w drugiej połowie
czerwca od 23 do 30, nad Wilją, w
stronę Niemenczyna.

W: Zlocie udział weźmie przy-
puszczalnie 20 drużyn — około
600 harcerzy. Pewną inowacją Zlo-
tu wileńskiego będzie usunięcie
między drużynami współzawodni-
ctwa, żadnych konkursów, nagród,
pierwszych miejsc, gdyż to — jak
wykazało doświadczenie — pobu-
dza niezdrowe ambicje, pcha ku
rekordomanji, zamąca beztroską
i braterską atmosferę harcerską.
W ciągu trwania Zlotu projek-

towane jest urządzenie dwóch
wielkich ogólnych ognisk. W.
związku ze Zlotem w Wilnie ma
się odbyć uroczyste poświęcenie
kamienia węgielnego pod Stanicę
Harcerską, która, jeśli siły nas nie
zawiodą ma powstać na Górze
Bouffałowej. Dostęp do obozo-
wiska zlotowego dla publiczności
będzie możliwie jak najbardziej
ułatwiony przez cały czas jego
trwania.

A więc czekajmy cierpliwie la-
ta. Zobaczymy, czy brać harcer-
ska nie zawiedzie naszych nadziei.

N. G.
WERETNZADCZINEZOCKETREИНЕИ
KONKURS KINO-TEATRU

„CASINO“.
Zapewne nie wszysey jednak

zdążyli obejrzeć film „Cham*,
to też drukujemy następny kupon.
zniżkowy, z którego zechcą sko-*
rzystać ci, co pragną ujrzeć w
pierwszym rzędzie bohatera filmu
p. Cybulskiego, który przybył do
Wilna i
szereg autografów.

KUPON ZNIŻKOWY
NA FILM

«C H A M»
WYŚWIETLANY

w „CASINO* Wielka 47
| WILNO 6 LUTEGO 1932 r.;

   

   
  

 

  

  

 

 

Fason 1255-31

ELSKA, ADAM

Film ten odznacza

    

 

wczoraj już dał Ę

Mamy zaszczyt zawiadomić, że

POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA

„START*
została przeniesiona
z dniem 3 lutego na

Bogato zaopatrzony dział sportów
zimowych i dział gramofonowy.
— (Ceny na płyty zniżone. — r

1 lub 2 pokoje nadają-
i Kupno = się pod biuro z urzą:

zeniem, telefonem |

l...Sprzedaż| maszyną do pisania do
miekiewieza |IIIOWANNNNN

 

DUNIKOWSKI ROZPOCZĄŁ _
SWE DOŚWIADCZENIE,

PARYŻ (Pat). W; szkole Cen-
tralnej Dunikowski rozpoczął de-
monstrację i doświadczenie, prze-
prowadzane na kamykach, ważą-
cych nie więcej niz 50 gramów.
Podczas gdy Dunikowski w przy-
iegłym pokoju zaopatrywał w
energję elektryczną swój aparat
emanacyjny radjoaktywny, inspek-
torzy policji tłukli w możdzieżach
kryształy kwarcu, poczem Duni-
kowski nasypał jasno-szarego
proszku na miedzianą płytę swego
aparatu, przez który przeszedł
prąd o napęciu 100 w. Aparat
znajdował się pod prądem w ciągu
40 min. Bryłki, znajdujące się na
płycie miedzianej, zdawały się
kurczyć. Po zebraniu tych bryłek
i umieszczeniu w tygielku, Duni-
kowski ogrzewał w ciągu dwóch
godzin tygielek z zawartością. Ty-
gielek umieszczono w specjalnym
aparacie, w którym przy pomocy
zgęszczonego powietrza  zwię-
kszono temperaturę gazowego
płomienia. Pierwszy rezultat był
raczej ujemny. Dunikowski, za-
pytany, czy minerał nie był zbyt
ubogi, zaprzeczył i oświadczył, że
aparat nie był dostatecznie przy-
stosowany. W pokoju atmosfera
była bardzo gorąca. Dunikowski
pochyłał się nad skrzynką, przy-
pominającą raczej aparat radjowy.

O godz. 16.30 rozpoczęła się
powtórna próba. Zaraz na począt-
ku przy włączeniu prądu pękły
żarówki i odłamki szkła prysnęły
Dunikowskiemu w twarz. - Po za-
proponowaniu przez Dunikowskie-
go odbycia doświadczenia na no-
wo sędzia Ordonneau zgodził się,
zaś niektórzy adwokaci strony cy-
wilnej, dając wyraz swemu scepty-
cyzmowi, opuścili laboratorjum.
Dunikowski cierpliwie regulował
swój aparat. Inspektorzy przystą-
pili do tłuczenia kamyków.

Po przepuszczeniu prądu i do-
prowadzeniu tygielka do wrzenia
w ciągu 20 min, Dunikowski
chwyta drobne naczynie, niewiele
większe od naparstka i chłodzi je,
a następnie zawartość naczynia
wylewa na płytkę i prosi o szkło
powiększające. Krople potu uka-
zują się na czole Dunikowskiego,
gdy ujrzał dwie lub trzy bryłki
złota. Obrońca Dunikowskiego
Torres podkreślił, że sam Duni-
kowski obiecał dostarczyć w po-

* staci czystego metalu złota dwu-
tysięczną część badanego materja-

“tu. O godzinie 22 przystąpiono do
4-$0 doświadczenia szystko
było już gotowe, lecz wskutek
warcia przewodów przepaliły się
wszystkie bezpieczniki. Po zmia-
nie bezpieczników o godzinie 23
min. 15 pękły rurki z substancją
radjoaktywną i trzeba będzie przy-
stąpić do dalszych prób. Próby te
podjęte będą na nowo w dniach
najbliższych, w okolicznościach,
jakie ustalone będą w rozmowie
między Dunikowskim a sędzią

   
Fason 1367-33

Meskie śniegowce gabardynowe chronią obuwie
Wasze od przemoknięcia,a Was od przeziębienia.

ul. Królewską 1.

wynajęcia
DŹWIĘKO- Dziś tylko w kinie „Casino“. Potęžny 100 proc. polski film śoiewno- Polska mowal Polski śpiew! Polska

we kino CASINO dźwiękowy. Według słynnej powieści Ellzy Orzeszkowej «ChamM> myka Wrolach głównych Krysty: OKAZYJNIE „Mi 8358—2
wielka 47. tal. 15-41. na Ankwicz Mieczysław Cybulski | Innl-—Nad program (Urozmaleone dodatki dźwiękowe Początek o godz. 4-ej 6, ow Ie

8
.

 

wedno CASINO |
Wielka 47. tel. 15-14.

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42.

Ray „LUX ||
ul.. Mickiewicza Nr.:11 tel. 15-62

Burjan i wszechświatowej sławy, gwiazd

Wielka uczta dla miłośników kinal 1)
2 Filmy w jednym programie!

A:s „Ciebie tylkokochałem" z Mady Christlans I Janem Stiwe w

1 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej.

|BLETEZ WZZTTWIONT WESOTOATAWY PZNOWABYCYRIEETZPRDODAŁA

WKRÓTCE: Niezrównana szampańska 100 proc.
komedja produkcji Czeskiej p. t.:

szem kinie.

 

 AREA ena]lat 26 2wozecnsiroaną Kanemtylkoz poważ| lat 28 z wszechstronną konom tylko z poważne-

i Akuszerki | przeprowadziła się. i PRACA i znajomością  ogrodnie- mi referencjami. Zgło-

— „| Garbarska 1, m. 16 róg l-———— twa, poszukuje posady szenia pod adresem:

== ĄKUSZERKA
przyjmuje ód godz. 9 do A cerę

w. Kasztanowa 7 m. 5.
WZP69 gry.

rodawki, kurzaiki i wą- sklego 3/2 m. 13
702—00

ul. Miekiewicza — Tam- Dziewczyna potrzebna od zaraz lub 1 marca. Wilno,

MARJA LAKNEROWA że gabinet kosmetyczny do dziecka I pomocy w Śwladectwa | referencje R. Slizień osobiście moż-

usuwa gospodarstwie ul. Wiwul- pierwszorzędne.
51 Brama Zakretu USB Wil- 8, 9, 10 lutego.

no 5. Okuniewicz.

„ Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

dn i Jego Siostra

Mąż-Kochanek

a Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 wiecz.

EEECZZZAZ TO DOSIPWOSOWCKZOZOKZIDOSOWATOO S SST TNTRZEZ REKK,

Dziśl Przepojony namiętnością dramat
ludzkich serc, miłości | poświęcenia
kanka Catherine Dale Owen i pelen temperamen

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr.

Na l-szy seans ceny zniżone.

 

W rol. gł. perła czeskiego humoru, znakomi-
ty bohater filmu „C. К Feldmarszałek" Vlasta

a ekranu Anny Ondra Film ten jest trzecim z cykłu konkursowego w na-
Nad program: Przebojowe dodatki dźwiękowe.

RSMKD KISSDISKSTISTAT TS BSS EET SDO RKT:

Sliezny nadzw czaj melodyjny dźwiękowiec weglerski. lantów i i h d-

Graj Cyganielli Przepych zaj Cygańskie. IGŁOWE: a 5°

 

to tragedja człowieka, walczącego o miłość swej
żony. W rol. gł: premjowana piękność amery- 2 I 3 pokojowe miesz-

tu Warner Baxter. Nad program: Tygodniki dżwiękowe Foxa. kania na parterze, ze
wygodami, WIl.“ pod „Dom“.

świeżo odremontowane
Dow. się
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Ordonneau Dunikowski oświad-
czył, że wolałby przeprowadzić
doświadczenia w swojem labora-
torjum i na ilościach minerałów
ponad 50 gr. każdorazowo. | In-
spektorzy policji nałożyli pieczę-
cie na rurki radjoaktywne, kryjące
sekret wynalazku i pozostawili je
nadal-w laboratorjum Szkoły Cen-
tralnej. Jeden z inspektorów
opieczętował skrzynkę sygnetem
Dunikowskiego, poczem zamknię-
to salę laboratoryjną. Opuszcza-
jąc o północy Szkołę Centralną,
przed udaniem się zpowrotem do
więzienia, Dunikowski miał moż-
ność przywitać się przy wyjściu ze
swoją rodziną, składającą się z żo-
ny i trojga dzieci. Rodzina przez
14 godzin oczekiwała na rezultat
doświadczeń. Dunikowski powie-
dział jednemu z dziennikarzy, że
koszt wydobywanego złota jego
metodą, w/g jego obl:czeń, wynosi
2— tysiące franków, podczas gdy
wartość tego złota wyniesie
16.600 fr. Urządzenie aparatu do
wydobywania złota kosztować bę-
dzie kilkaset: milionów franków,
lecz później wydatk' byłyby nie-
wielkie. gdyż materjały używane
przy wydobywaniu złota zużywają
się bardzo powoli. — Gdyby Du-
nikowski zdołał wydobyć nawet
tę, zdaniem jego nie7adawalniają-
cą ilość złota, to wykazałby, w/ś
prasy francuskiej, iż odkrył rze-
czywiście nową metodę wydoby-
wania złota.

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 5. Il. 1932 r. *
Waluty i dewizy:

Dolary 8,83'|,—8,90'|,—8,86'|,. — -
Holandja 359,55—360,45—358,65.
Londyn 30,85—31,00—30,70
Nowy York 8,917-8,937—8,897.
Nowy York kabel 8,922—8,942— 8,902.
Paryż 35,12—35,21—35,03.
Praga 26,41—26,47— 26,35
Szwajcarja 174,19—174,62—173,76.
włochy 46,10—46,33— 45,87
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,70.
Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe:

3% pożyczka budowlana 31—31,50.
AC £4,75 Ta sama seryjna 9!
—91,25. Konwersyjna 40,25. 6, dola-
rowa 56—53—56. 4 dolarowa 44. 7/,
stabilizacyjna 57—54,75. 107/, kolejowa
100—100,50. 8%, L. Z. B. G.K. I B. R.,
obligacje B. G. K. 94. Te same 7'|, 83,24,
8%, obligacje bud. BGK. 93. 4'|,%%, L. Z.
ziemskie 40,75—41,25. 80/, warszawskie
63,25—64—63. 10%, Lublina 65. 8% Piotr-
Кома 55, 10% Radomia 60,50. 10%, Sie-
dlec 60. Tendencja dla pożyczek moc-
niejsza, dla listów niejednolita.

Akcje:
Bank Polski 101. Lilpop 13,50. Ten-

dencja utrzymana.
Pożyczki Raw w Nowym Yorku:

Dillonowska 34,75—54',,. Stabilizacyjna
5254, —53. | +

Dolar

 

   

w obrotach prywatnych:
8,89'|, w płaceniu.

Rubel: w płaceniu 4,98.

 

Fason 1885-05
Damskie śniegowcs całe z dumy zapinane
na paseczek | błyskawiczny zamek. i

PROSZEK

„KOGUTEK
4
USUWA NAJUPORCZYWSZY

> BOL GLOWY
OSTRZEŻENIE.Przy KUBIE NALEŻY
AKCENTOWAĆIWYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO
IRYGINALNYCH PROSZI Z.KOGUTKIEM
|SECKIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU

i WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR*
CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DO
i NASZEGO OPAKOWANIU. °

 

 

W Z.PNr. 16.

Trudna sprawa.

— Jak tem z pańską

—————. pyla literata kolega.

OBIADY
ŚCIŚLE JARSKIE Hł

Wilna oddam w dzier: od'1—2 zł, — z 2—4 dań bohaterze, że nie mogę
žawę z żywym | mar- od 2—5 godz. Białe mię- się zdecydować, aby go
twyminwentarzem.Szcze- so dla przechodzących ożenić.

staw złota, srebra, bry- gęły w Admin. „Dzien. na
8315

— Trudna sprawa: tak
się zakochałem w mym

iZrzeszenie Jarosxėw,“IUI
Orzeszkowej, 1159—9

Mieszkania | om" bezpośredników

| dom murowany |v. ——
'pokoje | sOlletcia w |

st%—51 DRUKARNIA
1 INTROLIGATORNIA

M. WWIERZYŃCK(EGO.Krytyka.

|kierować do Admin. „DZ. „zešeloleinią Žoninią na Mostowa UI. Tel 12-44
7 przedstawienie Na sce- PRZYJMUJEDODRUKU

nie ukazuje A krolew- DZIELA, BROSZURY

rządca—e- UHUNURZSNNRAZUNIENIE u dozorcy Kalwaryjska | ZGUBY. | lowane"nazielone.Po BILETY WIZYTOWE,
uznac przedstawieniu mała py ZĄPROSZENIA,

= mb. ВЬ Wojsk. może, mieė zielonepa” | RÓŻNE KSIĄŻKI
z wszelkiemi wygodami wyd. przez PKU—Wilno ry

do wynajęcia z utrzyma- na imię Jana Juniewi- я

niem, lub bez. Mostowa cza, zam. przyFilareckiej czarne!

B-a, m.Ś. telef. 16 49. 8356 18 m. 1—un. się.

Przecież pa-лу Bić DO OPRAWY
WYKONYWA

8359wwwPUNKTUALNIE.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI,
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