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Uchwalenie ustawy o szkołach prywatnych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

j WARSZAWA. Przez caly dzień wczorajszy toczyły się obrady
Nad ustawą o szkolnictwie prywatnem.

Zabierali głos ci sami mówcy, co i przy poprzedniej ustawie.
k Wniosek posła St. Strońskiego o działaniu projektu ustawy do
©misji konstytucyjnej celem wyjaśnienia, czy nie zachodzi sprzecz-

ność pomiędzy ustawą a Konstytucją, został odrzucony.
ч drzucono również wszystkie poprawki i przyjęto ustawę w 2-iem
3-iem czytani::

Późnym wieczorem rozpoczęły się w Sejmie obrady nad ustawą
o noweli emerytalnej. Głosowanie w tej sprawie marszałek odroczył
de wtorku, godz. 10 rano.

Na Sląsku spokój.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W sobotę na Sląsku panował spokój.
Do Krakowa wyjechał główny inspektor pracy p. Klott, ażeby

podjąć rokowania w sprawie zlikwidowania strajku.

{Napady Napocagi węglowe.

WARSZAWA. W ostatnich czasach w dyrekcjach katowickiej,
warszawskiej i poznańskiej zaszły wypadki napadów na pociągi wę-
glowe I ich okradania. W dyrekcji katowickiej pomiędzy Szarlejem
i Roją napadła na pociąg węglowy grupa, złożona ze 150 osób, zaś
w innem miejscu 80 m. \

Brak mięsa w Moskwie
Poselstwo francuskie błaga o przesyłki żywnościowe.

(Telef, od własnego korespondenta.)

RYGA 27-Il. Miejscowe poselstwo francuskie otrzymało od po-
selstwa francuskiego w Moskwie telegram z prośbą o niezwłoczne
nadesłanie pewnej ilości mięsa dla członków poselstwa, gdyż w ca-
łej Moskwie za żadną cenę nie można dostać mięca. Już od kilku
dni poselstwa zagraniczne wraz z całą ludnością pozbawione są
mięsa | przymusowo poszczą.

Poselstwo francuskie przez specjalnego kurjera wysłało 30 klg.
mięsa i pewną ilość wędlin.

 

W kwaterze dowództwa armii chińskiej.
Wojna chińsko-japońska będzie przewiekła.—Chińczycy
liczą się z możliwością zwycięstwa japończyków pod

Szanghajem.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

MOSKWA, 26. II. Korespondent agencji „Tass” razem z grupą
dziennikarzy zagranicznych odwiedził czołowe pozycje chińskie w rejo-

nie Czen-żu oraz sztab polowy dowódcy 19 armji Cai-Tin-Kaia, który
na mocy specjalnego dekretu rządu nankińskiego mianowany został

naczelnym dowódcą wszystkich sił zbrojnych chińskich na froncie

szanghajskim, Korespondenci zagraniczni zaproszeni zostali po odmo-

wie sztabu japońskiego dopuszczenia na linje frontu dziennikarzy.

Gdy tylko grupa korespondentów wyjechała poza koncesję mię-

dzynarodową i udała się w kierunku sztabu wojsk chińskich, na hory-

zoncie ukazały się trzy japońskie aeroplany — miotacze bomb. które

dość nisko okrążyły auta korespondentów. Była chwila trwogi. Bomby

mogły lada due spaść na głowy przedstawicieli prasy zagranicznej.

Aeroplany japońskie zorjentowały się widocznie w sytuacji, gdyż wznio-

sły się wysoko i odleciały. Do odlatujących aeroplanów z pozycyj chiń-

skich dano kilkadziesiąt strzałów.
Odcinek frontu, który pozwolono korespondentom zwiedzić, przed-

stawia obraz wielkiego zniszczenia. Z pośród licznej ludności włościań-

skiej osady podmiejskiej nie pozostało żywego ducha.

Cała droga zapchana trenami dowożącemi materjały i żywność.

Wszędzie widoczne są roboty ziemne, z czego można wnosić, że Chiń-

czycy nie zamierzają dobrowolnie cofnąć się z pod Szanghaju. W kie-

runku miasta ciągnie wielka karawana uchodźców i rannych. Według

oświadczenia dowódcy rega w ciągu całego okresu dotychcza-

soweśo operacyj wojennych pod Szanghajem straty chińskie wynoszą

2300 zabitych i rannych. - Z pośród ludności cywilnej w Usunie, Sza-pei,

Kian-wanie.i Chonkio-w ciągu tego czasu zginęło 5500 osób.

Armja 19-ta wywiera wrażenie dobre. Doskonale jest umunduro-

wana-i dobrze zaopatrzona w żywność, o co troszczą się liczne organi-

zacje społeczne. Na froncić daje się zauważyć serdeczność stosunków

AE miejscową ludnością. Rzuca się w oczy wielka ilość mło-

dziutkich żołnierzy od 14—t6 lat, strzelających z karabinów do aero-
planów japońskich.

Pod względem technicznym armja chińska: znacznie ustępuje ja-
pośśkiej, zaopatrzonej w ostatnie wynalazki technikiwojskowej,

i rozmowie z korespondentami Cai-Tin-Kai CE po-

 wtarzał, że armja jego lowana jest walczyć ostatniej kuli
| į ostatniego żołnierza, zgodnie zrozkazem rządu. Rząd nankiński nade-
| słał mu posiłki w ilości 30 tysięcy żołnierzy. ё

| „Wałka o Szangkłaj, oświadczył dowódca armji 19-ej, jest walką

0 życie republiki. Jednakże nie chcąc gwałcić neutralności koncesji

1 międzynarodowej i naražač na: poorOwa cudzoziemską ludność

cywilną, nie przejdziemy nigdy do ołenzywy, chociaż możemy rozbić

L

  
Japoń

NastępnieCai-Tin-Kai oświadczył, że chociaż Chiny, naród i armja
pragną ak jest rzeczą konieczną odeprzeć najazd wroga.

„Walka z Japonją, mówił dowódca chiński, będzie długotrwałą
nawet po zwycięstwie wojennem Japończyków.

Zdaniem Cai-Tin-Kaia po kilku dniach zaciętych walk japońskie

wojska odpoczywają w oczekiwaniu znajdujących się w drodze posiłków

w ilości dwóch dywizyj:
Na froncie dziś cicho. Żołnierze czyszczą broń, czytają gazety

it. p. Wszędzie widoczne są hasła przeciwko imperjalizmowi japoń-
skiemu — wszędzie napisy, dokąd się zwracać w razie odniesienia rany.

Nowy wice-prezydent Lwowa.
(Telefonem od. własnego korespondenta.|

LWOW. Wiceprezydentem miasta Lwowa został Zdzisław Stroń-
ski, poseł z B. B.

Rząd łotewski. motywuje zamknięcie
Związku Polaków w Łotwie.

„DYNEBURG. Organ mniejszości polskiej w Łotwie „Nasz Głos”
po motywy "wyroku w sprawie zamknięcia Związku Polaków w

otwie sądu okręgowego w Dyreburgu.
Motywy te miały być ogłoszone 23 stycznia. Sąd jednak podał je

do publicznej wiadomości dopiero 23 lutego r. b.
„ , „Sąd stwierdźa w wyroku winę poszczególnych członków Zarządu
Źwiązku przeciwko prawu wyborczemu, która się wyraziła w uprawia-
niu agitacji wyborczej w związku z rozdawnictwem zapomóg pośród
ludności, która ucierpiała w r. ub od powodzi. W dalszym ciągu sąd
inkryminuje Związkowi treść ulotek, wydanych podczas spisu ludności,
które miały wzbudzać nieufność tej ludności do komisarzy spisowych
i utrudniać wykonanie czynności spisowych i wywoływać niezgodę

 

 

pośród poszczególnych narodowości na Łotwie. Ulotki te miały sta-
nowić wykroczenie przeciwko ustawie i instrukcji spisowej.

Wreszcie Sąd ustala szereg wykroczeń formalnych Związku prze-
ciwko swemu statutowi i ustawodawstwu o organizacjach, które w łącz-
ności z poprzednio wymienionemi wykroczeniami powodują koniecz-
ność zamknięcia Związku.

Najważniejszy zarzut, wytoczony Związkowi Polaków w Łotwie
w swoim czasie o uprawianie nielojalnej akcji wobec Państwa i oparty
na rzekomem wypowiedzeniu się kilku członków Związku, nie był po-
twierdzony przez Sąd.

Władze Związku Polaków w Łotwie mają zamiar odwołać się od
wyroku do wyższej instancji.

Anglja otacza się murem celnym.
LONDYN. Pat.— We wtorek

dnia 1 marca wchodzi w życie w
W. Brytanji powszechna taryfa
celna 'w wysokości 10 proc. ad
valorem. Opłaty jak informuje
„Daiły Telegrsph*, będą ustalane
nie według faktury w miejscu
zakupu, lecz z doliczeniem wszyst-
kich kosztów transportu i aseku-
racji, "oraz po przeliczeniu obcej
waluty na funty sterlingi według
kursu z dnia przybycia do bry-

Ofensywa japońska
rozwija sie.

KOMUNIKAT OFICJALNY
JAPOŃSKI.

WARSZAWA (Pat). Japońskie
poselstwo w Warszawie nadesłało
nam następującą depeszę japoń-
skiego sztabu generalnego o sytu-
acji na froncie pod Szanghajem:
Do wieczora 25 b. m. 9-ta dywizja
japońska po niszczącej strzelaninie
zajęła drugą linję pozycyj chiń-
skich, poczem wysunęła się na
linję, łączącą Mio-Hong-Czen z za-
chodnią krawędzią Kiang- Wan. —
Wieczorem,wojska chińskie, znaj-
dujące się w wiosce Kiang-Wan,
rozpoczęły odwrót.

SUGI-ZJAMA NACZELNYM DO-
WÓDCĄ SIŁ JAPOŃSKICH.

MOSKWA (Pat). Donosząz
Tokio: Dotychczasowy wicemini-
ster wojny Słdęui mianowany
został dowódcą 12 dywizji, znajdu-
jącej sę w Szanghaju i prawdo-
podobnie otrzyma główne dowódz-
two wojsk japońskich w Chinach.

JAPOŃCZYCY  BOMBARDUJĄ
SZA-PEI.

SZANGHAJ (Pat). W sobotę
o godz. 5 rano japońska artylerja
skierowała gwałtowny ogień na
Sza-Pei, gdzie skoncentrowane
były większe oddziały chińskie.
Bombardowanie wznieciło szereg
pożarów. Chińska artylerja odpo-
wiadała również gwałtowną kano-
nadą.

JAPOŃCZYCY ZDOBYLI
KIANG-WAN.

° SZANGHAJ (Pat). Według o-

statnich wiadomości ze źródeł ja-

pońskich, Japończycy zajęli Kiang-

Wan. Po gwaltownem bombardo-

waniu piechota japońska miała za-

jąć okopy, wypierając Chińczy-

ków.

LUDENDORF NACZELNYM
WODZEM CHIN?

BERLIN (Pat). Prasa tutejsza

podaje pogłoskę z Londynu, w/g

której rząd chiński miał się zwró-

cić do Ludendorffa z propozycją

objęcia naczelnej komendy wojsk

chińskich w toczących się walkach

chińsko-japońskich.

, nomji kłajpedzkiej.

tyjskiego portu. Zmienia to zna-
cznie sytuację i czyni taryfę o
wiele wyższą i bardziej probibi-
cyjną niż przypuszczano. W zwią-
zku z wejściem w życie od wtor-
ku taryfy odbywa się na morzach
W. Brytanji formalny wyścig o-
krętów które chcą zdążyć do por-
tów brytyjskich w poniedziałek

"przed godz. 6 po południu, przed
zamknięciem portowych składów
towarowych.

Ex-król Alfons tęskni
do tronu.

MADRYT. Pat.—Były król Al-
fons oraz książę Bourbon d'Est
wydali manifest do Hiszpanów, w
którym były król oświadcza, że z
powodu anarchji panującej w je-
go kraju zmuszony jest przerwać
milczenie. Były krół powtarza, iż
abdykował, nie wyrzekł się jed-
nak nigdy swych praw i wzywa
wszystkich Hiszpanów, żeby sku-
pili się pod jego sztandarem,
wreszcie były król oświadcza, że
uznaje swego wuja Karola Bour-
bon d'Est za głowę rodziny i
wzywa Hiszpanów wiernych mo-
narchji do utworzenia prowizo-
rycznego rządu i zwołania kon-
stytuującego zebrania Kortezów.

Sprawa kłajpedzka.
KOWNO (Pat). Minister Zau-

nius wygłosił przemówienie. po-
święcone sprawie zatargu kłaj-
pedzkiego. W/g Zauniusa, Niem-
cy dążą do utworzenia z kraju kłaj
pedzkiego wolnego państwa, aże-
by z czasem ułatwić przyłączenie
go do Niemiec. Tego pianu Niem-
com nie uda się przeprowadzić —
oświadczył Zaunius. Będziemy z
całą stanowczością bronić auto-

Niepotrzebu-
jemy zapewniać, że Kłajpeda sta-
nowi integralną część państwa li-
tewskiego. Niemcy rozpowszech-
niają pogłoski, jakobyśmy mieli
zamiar ograniczyć autonomję Kłaj-
pedy. Pogłoski te są bezpodstaw-
ne. Sprawa się przedstawia„wręcz
odwrotnie. Cały szereg postano-
wień statutu Oo został

naruszony przez Niemcy. Dotych-
czas wszystkie te wypadki trakto-
waliśmy pobłażliwie. Jednakże
wypadki ostatnie wyczerpały mia-

rę cierpliwości i zmusiły nas do

zastosowania ostrych środkóww

celu spowodowania poszanowania
naszych praw. Mamy nadzieję, że

burza minie jeszcze w roku bieżą-

cym i że sprawa zostanie defini-

tywnie załatwiona. Minister Zau-

nius omówił niektóre ustępy mo-
wy kanclerza Brueninga i oświad-
czył, że represje stosowane być
mogą jedynie do tego państwa,
które nie wykonywa międzynaro-
dowych zobowiązań. Jest rzeczą
oczywistą dla każdego, które z
obu państw — Litwa, czy.- Niem-
cy — nie spełnia zobowiązań mię-
dzynarodowych. Żadne pogróżki
niepowstrzymają nas — zakończył
minister Zaunius — od obrony
przysługujących nam praw.

 

Gdzie lepiej?
Ilekroć zagranicą wybuchnie

jakieś przesilenie rządowe, rozgry-
wające się, jak tam zawsze w państ
wach z prawidłowym ustrojem no-
woczesnym, na gruncie parlamen-
tarnym, odzywa się u nas, na ła-
mach pism obozu rządzącego, ha-
łas lub przynajmniej pomruk:
— Ot, co znaczy ten parlamen-

taryzm, a jak jest dobrze, gdy go
niema. Tam mają ORO) nawet
wstyd wobec zagranicy. U nas po-
zbyliśmy się tego.

Rozumowanie to przewinęło
się przez pisma obozu rządzącego
także obecnie w związku z prze-

sileniem rządowem we Francji.

Dobrze będzie przyjrzeć. się tej

sprawie — bliżej. Załatwianie
jej machnięciem ręki, oznaczają-
cem, że w Polsce urządzone jest to

wszystko oczywiście dużo lepiej
niż we Francji, wygląda bowiem
mocno podejrzanie.

Przesilenie obecne we Francji

wybuchło istotnie w warunkach i

okolicznościach szczególnie uderza
jących, co sprawia, że jeszcze do-

bitnej niż w innych wypadkach
daje ono możność oceny.

Rząd pod przewodnictwem p.
Laval'a działał bez przerwy od
27-go stycznia 1931, przez rok z
górą, w bardzo poważnym okresie
i wśród wielu trudnośc.i Trzon je
go najistotniejszy tworzyli p. La-
val na czele rządu i w minister-
stwie spraw wewnętrznych, a pod
koniec zagranicznych, p. Tardieu,
b. preezs rady ministrów, w rolni-
ctwie, a pod koniec w wojnie, z du
żym głosem w radzie ministrówaw
polityce zagranicznej i wewnętrz-
nej,P Flandin w skarbie, p. P. Rey
naud w kolonjach, a poprzednio
także minister wojny ś. p. Maginot
i p. Briand w sprawach zagrani-
cznych, który jednak właśnie w
tym ostatnim roku powoli już scho
dził z pola, szczególnie po niepo-
wodzeniu w wyborach Prezydenta
Republiki z 13-go maja r. ub. prze-
ciw wybranemu p. Doumer'owi.
Rząd p. Laval'a przebył zwycięsko
i twardo całą wielką zawieruchę z
lata 1931 po wstrząsie gospodar-
czo - pieniężnym w Niemczech i
wśród odwiedzin i narad w Pary-
żu, Londynie, Berlinie aż do po-
dróży p. Laval'a doAE
w październiku r. ub. Niemniej
spokojnie przebyła Francja nowe
zawikłania, wynikłe z zachwiania
się funta, zacieśniając wśród nich
dobre stosunki z Anglją. W. okre-
sie tych rządów zajęła Francja nie
spornie stanowisko przodujące w
polityce światowej. S

Przez cały ten czas opierał się
p. Laval na większości prawicy i
środka w Izbie, od grupy p. Ma-
rin'a, przez grupę ś. p. Maginot'a
i grupę p. Tardieu po grupę ś. p.
Loucheur'a, Opozycję tworzyli
radykalno-społeczni p. Herriot'a
socjaliści p. Blum'a, parę grupek
pomniejszych, oraz komuniści.
Jest to właściwie układ stały od
czasów p. Poincare'go w r. 1923.

Okres parlamentarny francuski
dobiega do końca i na wiosnę, za-
pewne w maju, odbędą się wybory
do Izby Deputowanych. W związ-
ku z tem istnieje duże podniecenie
polityczne o nastroju bitnie
przedwyborczym. Wzmogło się
ono niepospolicie, gdy większość
zdołała przeprowadzić zmianę
prawa wyborczego, nietylko przez
dopuszczenie kobiet do -głosowa-
nia, ale także przez usunięcie wy-
borów ściślejszych, czyli postano-
wienie, że odrazu w pierwszem
głosowaniu rozstrzyga większość
względna, cojest niedogodne dla
radykalno-spotecznych i socjali-
stów, którzy w drugiem głosowa-
niu łączą się stale przeciw prawi-
cy raz na rzecz radykalnego a raz
na rzecz socjalisty. Tę zmianę pra-
wa wyborczego przeprowadzono
11-go lutego b. r. w Izbie Deputo- |

wanych 322 głosami po wyjściu le-
wicy. Zamierzona ustawa miała
pójść z kolei do Senatu, gdzie jest
większość stale przeciwna głoso-
waniu kobiet, a także zniesieniu
głosowania ściślejszego. Ale Sena-
towi nieskładnie jest sprzeciwiać
się prawu wyborczemu dla Izby,
które ona sobie uchwala. Więc
senator Peyronnet zgłosił interpe-
lację w Senacie w sprawie ogólnej
polityki rządu. Dnia 16 b. m. p. La-
val sprzeciwił się bezzwłocznemu
wzięciu pod obrady tej interpela-
cji, a Senat większością uchwalił
wziąć ją pod obrady, wobec czego
p. Laval zgłosił natychmiast ustą-
pienie rządu.

Wrażenie upadku rządu p.
Laval'a było duże i miało rozgłos
światowy. Stało się to dlatego, że
równocześnie w Genewie obrado-
wała, jak obraduje nadal, po-
wszechna konferencja rozbrojenio-
wa, a w niej brała udział i to przo-
dujący delegacja francuska, w któ-
rej zasiadali trzej ministrowie z
obalonego rządu. Wywołanie prze-
silenia w takiej chwili poruszyło
żywo szeroki ogół francuski i
oczywiście także dało powód do
szczególnego zwrócenia na nie
uwagi zagranicy..

Przesilenie trwało cztery dni.
Prezydent Republiki p. Doumer,
wobec upadku rządu prawicy i
środka, przedsięwziął próbę po-
wierzenia zadania utworzenia no-
wego rządu politykowi z lewicy p. °
Painlevć'mu, który jednak nie zdo-
lai utworzyć ani rządu porozu-
mienia ani rządu lewicowego, mo-
gącego liczyć na utrzymanie się.
Następnie p. Tardieu utworzył
dnia 20-go lutego b. r. rząd, bardzo
podobny. do rządu p. Laval'a, w
którym. znaleźli się nadal na in-
nych stanowiskach i p. Tardieu i
p. Laval i p. Flandin, i p. Reynand,
a przybył na stanowisko ministra
spraw wewnętrznych przed wybo-
rami senator  Mahieu, którego
obecność w rządzie przyczynia się
ło uspokojenia w Senacie.

Dnia 23-go lutego b. r. rząd p.
Tardieu'go uzyskał uchwałę, wy-
rażającą zaufanie Izby Deputowa-
nych, dnia 24-go lutego b. r. był p.
Tardieu już w Genewie i wziął
udział w przeprowadzeniu na kon-
ferencji. rozbrojeniowej podstawo-
wego wniosku o wzięcie za pod-
stawę
przygotowawczej, ułożonego w r.
1930, dnia 25-go lutego b. r., znowu
w Paryżu, wyszedł obronną ręką
w Senacie.

Prawdę .mówiąc,. biadania nad
nieszczęściami Francji, rządzącej

się parlamentarnie, przycichły na
ustach naszych domorosłych chwal
ców rządów, lekceważących par*
lament. Ani wielkich ani małych
nieszczęść Francja w tym przebie-
gu spraw nie doznała. Ten i ów se- .
nator we Francji, z biednym p.
Peyronnet'em na czele, nazywany
jest dziś Filipem z konopi, a poza-
tem wszystko jest w porządku.

Anglja, znalazłszy się jesienią

r. ub, w kłopotach gospodarczo-

pieniężnych, dostosowała sobie do

nich rząd szeroko zakrojonego po-

rozumienia naprzód w parłamen-

cie, a potem przez potwierdzenie
tej zmiany w wyborach.

Nikomu się głowy nie zbala-

muci rozdzieraniem szat nad tem,

że w Genewie czekano cztery dni

na utworzenie rządu-we Francji a

nikt też wogóle twierdzić nie ze-

chce, że stanowisko Francji i p.
Tardieu'go na czele delegacji fran-
cuskiej w Genewie jest dzisiaj osła

bione.
Znacznie gorzej jest, jeśli w ja-

kimś kraju niema parlamentaryz-
mu, bo w takim wypadku czekają
zagranicą nie cztery dni, ale pięć |
Jat na... koniec przesilenia.

Stanisław Stroński.

(SATIDETVSTTT TSSBS

Termin wyborėw prez. w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Ustawa, wy-

znaczająca termin wyborów pre-
zydenta Rzeszy. na 13 marca,

Senat francuski przyjął ustawę wyborczą.
PARYŻ (Pat). Senat przyjął

216 głosami przeciw jednemu ca-
łość ustawy wyborczej, utrzymu-

względnie 10 kwietnia, została
przez Reichstag przyjęta jedno-
myślnie.

jąc powtórne głosowanie i od-

rzucając. prawa wyborcze ko:

biet,

obrad projektu komisji,
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“ List Pasterski
„Ponawia się widowisko Męki

Pańskiej. Rośnie nienawiść wro-

gów Chrystusowych. Zwalczają

Jego naukę, podają w pogardę Je-

go prawo, burzą Jego świątynie,

zniesławiają i gnębią JegoKościół,

iałszywie „oskarżając go ©wiele

rzeczy”, o podburzanie narodów,

o buntowanie przeciw zwierzchno-

ści świeckiej, o ukryte zamiary za-

garnięcia władzy państwowej. „Te

gośmy znaleźli podburzającego na-

ród nasz i zakazującego daniny da-

wać cesarzowi i mówiącego, że on

jest Chrystusem Królem”. Grożąc

niełaską możnych, wymuszają nie-

przyjazne dla katolicyzmu zarzą-

dzenia, a od kierowników państw

domagają się jego zagłady: „Jeżeli

tego wypuścisz, nie jesteś przyja-

cielem cesarskim'. Już się w związ

kach światowych szykują tłumy

„namówione”, które żądać mają

jego skazania.

„Burza będzie, bo czerwieni się

smutne niebo".
Nie jest następstwem  chwilo-

wego zbiegu okoliczności, że się
cywilizowane naródy w chaos spo-

łeczny zamieniają i że na gruncie

wczorajszego dobrobytu wybujać

mogły groźne zjawy kryzysu $ospo

darczego... To przesilenie jest na-

stępstwem kryzysu moralnego...

Ten bezład, to gmatwanie stosun-

ków, to rysowanie i kruszenie się

ustrojów jest bankructwem bez-

bożnictwa w etyce, bankructwem

bezbożnictwa w socjologii i filozo-

fji państwowej, bankructwembez-

bożnictwa w życiu prywatnemi

zbiorowem, bankructwem bezboż-

nictwa w życiu publicznem i w sto

sunkach międzynarodowych.

Są ludzie, którzy się z radością

wpatrują w czerwoną zorzę nad

światem widząc w niej pożądaną

zapowiedź chwili, w której prze-

paść mają wiara, zasady moralne,

prawo przyrodzone, objawienie,

chrześcijaństwo, Kościół... Takie

są zamierzenia nietylko bolszewi-

ków i bezbożników sowieckich.

Takie cele nęcą wolnomyślicieli:

racjonalistów, wolnomularstwo,

wyznawców ateistycznego materja

lizmu, bezwyznaniowców. Tę chwi

lę gotuje laicyzm, który już dziś z

wszystkich dziedzin życia zdziera

znamiona i ślady religijne. Do tego

zmierzają te filozofje i teorje, któ-

re ani w dziedzinie społecznej, ani

w życiu publicznem nie uznają po-

wagi prawa Bożego. Nad tem już

dziś pracują szerzyciele zepsucia i

bezwstydu, niszczyciele rodziny,

razem

» sekty, wrogowie Kościoła.

Ratunek?.. Na szańcu pozo-

stał katolicyzm. Na nim spoczął

cały ciężar o
dzonego, przyrodzonych praw jed-

nostki i rodziny. Czy poza nim bro-

ni jeszcze ktoś świętości i nierozer

walności małżeństwa? Czy prócz

niego odgradza ktokolwiek nie-

złomną barjerą moralne życie pry-

watne i publiczne od barbarzyń-

stwa? Tylko katolicyzm dźwiga

jeszcze ludy na wyżyny zasad Bo-

żych, których do słabostek i prze-

lotnych zechcianek czasu nie

obniża.
Nie bierze Kościół udziału w

technicznej przebudowie spole-

czeństw, w przeobrażeniach poli-

tycznych, w walkach o władzę.

ie wdaje się ani w treść, ani w

tok doczesnych waśni i nieporozu-

mień, które różnią społeczeństwa i

narody. Jedyny spór wielki, od-

wieczny, jaki prowadzi, to spór o

Boga, Jego naukę i prawo, o wia-

rę, o sumienie i o swobodę swego

działania. Inne walki ziemskie sta-

ra się łagodzić, ale się w nie wcią-

gać nie pozwala, wywierając jed-

nak pośrednio zbawczy wpływ na-

wet na niespokojne życie państwo-

we przez to, że wszystkim przypo-

mina prawo boże, obowiązujące

również w zakresie spraw publicz-

nych,
W naszych czasach ma wyjść

na wielkie spotkanie przedewszyst

kiem z armją bezbożniczą i po-

wstrzymać jej postęp. Ma wypro-

wadzić tłumy z bezdusznego ma-

terjalizmu, ma życie narodów

uzdrowić z laickiej hipnozy, ma

w martwe czasy tchnąć ducha bo-

żego. Ma przywrócić Królestwo

Chrystusowe tam, skąd je przemoc

wyparła, utwierdzić tam, gdzie za-

grożone...

Przejdziemy po tych ogólnych
rozważaniach do rozpatrzenia

Komu potrzebna

brony prawa przyro- -

 

Ks. Prymasa.
wpływu powszechnego kryzysu

moralnego na nasze stosunki i za-

stanowimy się głównie nad tem,

czy w Polsce jest walka z Bogiem

i jakie stanowisko w stosunku do

niej zająć powinien katolicyzm.

Czy jest w Polsce bezbożni-

ctwo?
Chciałbym na to pytanie nie

odpowiadać, a raczej chciałbym je

uchylić, jako obrażające naród i

jego wiarę. Ale czy mógłbym wte-

dy ze św. Pawłem powiedzieć:

„prawdę mówię, nie kłamię”? Czy

przysłużyłbym się dobrej sprawie i

czy „wypełniłbym usługiwanie

swoje'”'? Więc odpowiem i „w gorz

kości duszy mojej mówić będę”.

Niestety, są w Polsce bezboż-

nicy i jest bezbożniczy ruch. Oczy-

wiście nie pod tą nazwą, lecz pod

wygodniejszą nazwą wolnomyśli-

cielstwa. Pewna część jest zakon-

spirowana w tajnych związkach.

Na szczęście nie masowy to

ruch. Ale chociaż nie „wielu ich

chodzi”, znaczą się jednak wkra-

ju ich wpływy. Jeszcze się w pew-

nej mierze ukrywają i ukrywają

swe istotne zamiary, ale pęczynają

sobie coraz śmielej i coraz mniej

się krępują. Już i w samo południe

kąkol w pszenicę sieją. Coraz

mniej pseudonimėw w ich pismach.

Już się przyłączyli do międzyna-

rodowych organizacyj bezbożni-

czych i weszli w ich zarządy. Na

kongresach światowych uchwalają

z wolnomyślicielami całego świa-

ta bezwzględną walkę z wiarą,

wzmożenie propagandy antyreli-

gijnej i organizowanie masowych

wystąpień z Kościoła. W. kraju

przeprowadzają te uchwały. Usta-

wicznemi zamachami na sumienie

stępiają zmysł etyczny narodu.

Pogłębiają kryzys moralny i de-

prawują duszę polską przez oswa-

janie opinji publicznej z wszelką

nieobyczajnością. Laicyzują całe

życie. Uderzają w katolicyzm, a.

popierają sekty. Niema się co łu-

dzić: celem ich dążeń jest polski

bolszewizm. Czyli chcą także u

nas zapoczątkować erę bez Boga.

Sumienie katolickiego narodu

wyczuwa wyraźnie grozę tych za-

miarów i zdaje sobie sprawę z te-

go, że to nie jakieś chwilowe nie-

porozumienie lub jakiś przemija-

jący objaw bałamutnej myśli, lecz

zdecydowany zamach na całą pol-

ską przyszłość. Rozumie dusza

polska, że zwycięstwo bluźnier-

ców oznaczałoby anarchję, upa-

dek, zwichnięcie  posłannictwa

dziejowego a może zmarnowanie

całego polskiego jutra. Zdrowa

część narodu, a więc jego ogromna

większość, poczyna się przejmo-

wać odpowiedzialnością za prze-

bieg i skutki tej walki z bezboż-

nictwem i pyta, co przedsięwziąć

należy, by „Chrystus”, który był

z nami „wczoraj” i „dzisiaj” nam

drogi naszego pielgrzymstwa to-
ruje, „pozostał z nami” aż do wie-

czora dziejów. To jedno wszystkim

jest jasne, że losy polskiej kultu-

ry i misji polskiej w świecie roz-

strzygać się będą w dziedzinie re-

ligijnej i że na froncie katolickim

dokonywać się powinna zbiórka

sił, które pragną ratować naród od
barbażyństwa i zagłady.

Od źródła życia nadprzyrodzo-

nego rusza też nasza wyprawa ku

obronie praw Polski do Boga. Mu-
simy ruszyć wszyscy. Nie czas na

wygodę i nieczynność. Ruszyć mu-
szą młodzi i starzy, mężczyźni, ko-

biety, jednostki, rodziny, parafje.

Ruszyć muszą bractwa, które za-

marły, jeżeli nie krzeszą ducha

apostolskiego. Ruszyć muszą trze-

cie zakony w duchu serafickim,

Biedaczka z Asyżu. Ruszyć muszą

sodalicje, wierne rycerskiej służ-

bie marjańskiej Ruszyć muszą or-

ganizacje katolickie, bo od tego

noszą swe zaszczytne miano. Ru-

szy Akcja Katolicka, jako Chry-

stusowa armja linjowa. Ruszą poli-

tycy, senatorowie, posłowie, pro-

fesorowie, nauczyciele, pisarze, li-

teraci, rolnicy, robotnicy, wszyst-

kie zawody. į

Pėjdziemy z Chrystusem w na-

rėd i jego žycie. Pėjdziemy na pra-

cę, na niewygodę, na nieprzyjem-

ności i upokorzenia, na ofiary i po-

święcenia. Pójdziemy na czyn oso-

bisty, ukryty, nieznany. Pójdziemy

na wspólne, wielkie, skoordyno-
wane działanie.

ta kontrola?
(KAP) W początkach lutego b. r. policjanci posterunku P. P. wRosi,

pow. wołkowyski, rozpoczęli dochodzenie policyjne, zmierzające do

ustalenia, ile istnieje Kółek żywego Różańca w parafji miejscowej, kto

do nich należy, jak się nazywają i gdzie mieszkają członkowie tych kó-

łek. Badano w tym przedmiocie ludność miasteczka Roś orazpobliskich

wsi. Ludność zaskoczona tem niezwykłem dochodzeniem,niepraktyko-

wanem od czasów niewoli moskiewskiej, nie wiedziała, jak się do tego

ustosunkować. Wobec niejasnych odpowiedzi parafjan, policja zgłosiła

się na plebanję do ks. proboszcza Hajkowicza z prośbą o podanie szcze-

gółowych danych. Rzecz oczywista, ks. proboszcz żadnych wyjaśnień

nieudzielił na tej podstawie, że Kółka Różańcowe stanowią organizację

czysto religijną i nad ich dzialainošcią mają nadzór jedynie władze ko-

ścielne. Natomiast zaproponował, aby policja zwróciła się o szczegółowe

dane co do Kółek Różańcowych do Kurji Metropolitalnej w Wilnie,

jeżeli takie dane potrzebne są dla władz państwowych. Jednocześnie ks.

proboszcz zwrócił się do miejscowego posterunku P P. z oficjalnem za-

pytaniem na piśmie, na mocy czyjego zarządzenia przeprowadzane są

podobne badania. Żadnej odpowiedzi na pismo swe ks. proboszcznie

otrzymał, Dochodzenie trwa w dalszym ciągu przy stosowaniu pogróżek,

Ludnośćparaijijesttakdalece wzburzona,żeks. probósz

| był z ambony uspakajać wiernych.

'cz zmuszony

W jakim celu zarządzono podobne dochodzenie?

DZIENNIK
————-

WEIEŚSKI

2 prasy.
W/stawać — siadać!

„Dzień Pomorski”, podkarmio-
ny 350 tys. zł. otrzymanemi z fun-

duszu dyspozycyjnego p. woj. La-

mota, sławi „nowe metody pra-

cy“, zastosowane przez BB. w

Sejmie. „Tajemnicę' pośpiechu w

uchwalaniu ustaw tak wyjaśnia:
„Członkowie Klubu BBWR. przyby-

wają na posiedzenia pleqarne w zupeł-

ności przygotowani do zajęcia jednoli-

tego stanowiska w sprawach będących na

porządku dziennym, a uprzednio już

szczegółowo przedyskutowanych i uzgo-

dnionych wewnątrz klubu i z rządem.

To też zarzuty pod adresem klubu wię-

szości, że na posiedzeniach plenarnych

tylko „wstaje i siada" przy głosowaniu,

są tylko złośliwemi frazesami, bowiem

kluby opozycyjne, na posiedzeniach ple-

narnych też jednolicie „wstają i siadają",

atoli z tą „tylko” różnicą. że głosują

przeciw wszystkim niemal projektom

rządu lub BBWR. bez dokładnego przy-

gotowania." ы

Także pretensja do opozycji,

która przecież musi stosować się

do „sportowego tempa' wprowa-
dzonego przez p. Świtalskiego...
Z artykułu „Dnia Pomorskiego"
widać, że klubowi BB. tempo to
odpowiada. Niechże więc zosta-

nie klubem manekinów, jeśli mu

to radość sprawia. Tylko niech
tego nie tłómaczy „przygotowa-
niem” swych członków do pracy

w Sejmie!

Babka i kurka.

„Feljetonista „Kurjera Poznań-
skiego“ przypomina znaną bajecz-
kę o babce, która miała kurkę, nio
sącą złote jajka.

„Babka szanowała swoją kurkę. Kar-
miła ją i obiegała, poiła i strzegła, jak
oka w głowie, a za to kurka znosiła jej
codziennie złote jajko. Obie były z sie-
bie bardzo zadowolone i czuły się dosko-
nale. I byłaby lat dwieście ta sielan-
ka tak trwała, ale... Babce wydało -się
naraz, że jedno złote jajko dziennie, to
zamało Zaczęła burczeć na kurkę, wy-
myślać jej i nastawać, żeby znosiła po
dwa jajka.

Kurka, pełna jaknajlepszej woli, sta-
rała się dogodzić swojej babce. Schu-
dła ze zmartwienia i wysiłku, aż pew-
nego dnia nie mogła znieść nawet jedne-
go jajka. Wtedy babka wpadła w złość.
— Musisz mi tu zaraz znieść dzie-

sięć złotych jajek — krzyknęła głośno
na kurkę.
— Nie mogę! — odpowiada kurka. —

Po jednem złotem jajku będę ci niosła
całe życie, ale więcej nie mogę!

Babka rozłoszczona chwyciła kurkę
i ukręciła jej głowę. Popełniła zbrodnię.
Rozcięła ją szybko, myśląc, że we środ-
ku znajdzie dużo złotych jajek. Ale za-
wiodła się srodze, bo nie było ani jed-
nego. Wtedy dopiero poznała, że zrobiła
głupstwo. Bo dobrze to było mieć co-
dziennie choć jedno złote jajko.”

Autor kończy swój feljeton na-
stępującem smętnem -lecz trafnem
porównaniem: |

„Znałem pewnego kupca, bardzo, so-
lidnego i uczciwego. Miał jakieś biuro
komisowej sprzedaży jakichś produktów.
Póki interesa szły dobrze, płacił regu-
larnie podatki — systematycznie, punktu-
alnie. Potem, jak wszędzie, nastąpił za-
stój. Obroty się zmniejszyły, kapitał
stopniał, zyski się obniżyły. Atu mu

przysyłają nakaz płatniczy za podatki

zaległe. Coś dwanaście tysięcy złotych.

Skąd wziąć?
Pisze tedy podanie. Płacić będę w

miarę możności. Proszę mi rozłożyć na
dwanaście rat. A urząd powiada że nie!
Na cztery raty owszem, ale jeśli rata nie

będzie zapłacona w terminie, ściągamy
przymusowo całą należność.

Oczywiście zaraz pierwsza rata nie
była zapłacona w terminie. Przyszedł

komornik: opisał towar na składzie,
meble, biurowe i mieszkaniowe. Wszyst-

ko razem warte może pięć, może sześć

tysięcy. Licytacja. Cała masa została

sprzedana za sumę sto dziewięćdziesiąt
trzy złote pięćdziesiąt groszy. Kropka.
Sprawa załatwiona.

Nie chciała kurka znieść dziesięciu
jajek, zarżnęli kurkę. Może pożałuje

jeszcze babka biedaczki, ale co jej, a co
babce z tego przyjdzie?

Socjalistyczne „gruszki na
wierzbie”.

Organ Związku cechów rzež-

nicko-wędliniarskich „Głos Prze-

mysłu Mięsnego* wystąpił w ostat-
nim (9) swym numerze z doskona-

łą oceną socjalistycznych „gruszek

na wierzbie”, owych „zdobyczy

socjalnych”, które obciążając cały

nasz przemysł, doprowadzają nas

 

do bankructwa. Autor artykułu
nawiązuje do pewnej wiadomości,
która świeżo obiegła prasę o od-

rzuceniu w szwajcarskiem referen-

dum ludowem olbrzymią większo-

ścią głosów projektu rządowego u-
bezpieczeń na starość.

Prasa szwajcarska stwierdziła,

że rezultat głosowania jasno wyka-

zał, iż społeczeństwo szwajcarskie
dezawuuje politykę rządu, uważa-

jąc ją za zbyt etatystyczną
i socjalizującą.

„Wiadomość ta, jak wiele innych

zresztą, obiegła prasę polską, nie wywo-

łując żadnego oddźwięku. A szkoda, bo

kryje ona w sobie taki głęboki sens, ta-

ką olbrzymią prawdę, że stać się po-

winna nieomylnym wskaźnikiem w życiu

wielu innych państw i narodów, a prze-

dewszystkiem — w życiu Polski.
Szwajcarja — jedna z najstarszych

republik świata, Szwajcarja, gdzie wła-

dza pochodzi od najszerszych warstw

ludu, Szwajcarja, której ustawodawstwo

idzie po linji największego zabezpiecze-

nia praw obywatela w sensie zapewnie-

nia mu należytej opieki, ta właśnie

Szwajcarja głosami wybrańców narodu

odrzuca w referendum ludowem rządo-

wy projekt o ubezpieczeniach na starość,

jako zbyt socjalizujący.
Najbardziej demokratyczny z pośród

demokratycznych, naród zdecydowanie

wypowiada się przeciwko nadmiernej

socjalizacji państwowego życia. Demo-

kratyczna Szwajcarja ma dosyć, uszczę-

śliwiających rzekomo ludzkość, doktryn

socjalistycznych. Wolny naród szwajcar-

ski zorjentował się, że chcą go prowa-

dzić po manowcach, po bezdrożach do-

ktrynerskiej zjełczałej myśli zorjentował

się, że piękne napozór idee niszczą prze-

mysł, rolnictwo, niszczą podstawy ekono-

miczne kraju, obciążając bowiem pro-

dukcję, uniemożliwiają jej zbyt, a przez

to powodują powolne zamieranie kwitną-

cych niegdyś warsztatów pracy, wywo-

łując bezrobocie i nędzę. Wolny szwaj-

carski naród stwierdził, że niepotrzebne

mu są wcale socjalistyczne „gruszki na

wierzbie”, otrzymywane przez każdego

obywatela kiedyś tam u schyłku jego

żywota. Wolny naród szwajcarski zado-

kumentował, że pragnie żyć dostatnio

dziś, co możliwe jest tylko wwypadku

potanienia produkcji, przez pozbawienie

jej nadmiernych socjalnych ciężarów.”

Autor artykułu p. K. Augustow-

ski kończy go w ten sposób:
„Głęboka z tego płynie nauka dla

innych narodów, zbyt lekkomyślnie rzu-

cających się w niezmierzone bagno

doktryn socjalistycznych. Głęboka z tego

płynie nauka dla Polski, która ku bagnu

temu szybkim krokiem zmierza, wprowa-

dzając tyle różnorodnych serwitutów so-

cjalnych, że nasze życie gospodarcze dusi

się pod ich ciężarem. Tymczasem tylko

dusi się, lecz, chociaż wolnem, ulsuje

jednak tętnem. Baczyć trzeba, aby nie

zamarło i dlatego jaknajrychlej zawró

cić należy z błędnej drogi, tak jak za-

wrócił wolny szwajcarski naród."

Co na to pp. pacyfiści?

Pod takim tytułem, w związku

z odbywającą się konferencją roz-

brojeniową, podaje p. B. K. na ła-

mach „Kurjera arszawskiego“

następującą wiązkę faktów... do

wiadomości pp. pacyfistów:

„Wychodzący w, Królewcu dziennik

„Koenig. Allg. Ztng.”, drukując w odcin-

ku powieść, osnutą na tle wojennem, za-

opatruje ją w tytuł: „Telegram iskrowy:

Napad na Prusy Wschodnie!”
W oknie wystawowem jednej z księ-

garni królewieckich wywieszono telegram

z tytułem powyższej powieści, a później

mapę Prus Wschodnich, na której zazna-

czono miejscowości, zajęte rzekomo przez

Polaków. Całość zaopatrzono napisem:

Soll es bis dahin kommen?
(Czyż ma dojść aż do tego?)

Książka Hansa Nitrama ma tytuł:

Achtung! Polnische Truppen
haben heute Nacht die ost-
preussische Grenze ueber-

schritten. (Uwaga! Wojsko polskie

przekroczyło dziś w nocy granicę
wschodnio-pruską.) ч

Ludzie się gromadzą przed księgar-
nią. Ludzie rozrywają sobie książkę
alarmistyczną. Czy można im się dziwić?

Czy można się dziwić, że szary czy-
telnik, tak systematycznie podniecany,
tak niegodziwie i niedorzecznie wyzyski-
wany moralnie, uważa Polskę i Polaków
za okrutnych wrogów?

Codzienny pokarm niemiecki to fał-
sze o bogactwach francuskich, nagroma-
dzonych wskutek spłat reparacyjnych
niemieckich; to legendy albo o bankruc-
twie Polski, którą możnaby łatwo poł-
knąć, albo o jej pogotowiu napastniczem;
to ciągłe podniecanie umysłów i pod-
szczuwanie pasji przeciwko komuś.

Nic się nie poprawi w świecie w du-
chu pokojowym, dopóki taka niecna pro-
paganda, oparta na kłamstwach, fałszer-
stwach, sensacjach, będzie możliwa.”

walka z Bogiem
Atak na szańce cywilizacji chrze-

šcij iej. 3

(KAP) Pozostająca pod opieką

Moskwy wolnomyślicielska mię-
dzynarodówka proletarjacka, wy-

dała ostatnio cyrkularz z wytycz-

nemi dla działalności swych człon-
ków. Instrukcja ta stwierdza, że

rewolucyjny ruch  antyreligijny
znajduje się obecnie w stadjum
wielkiego rozwoju i w związku z

tem wskazuje na. konieczność
zdwojenia wysiłków w walce ze
wszystkiemi religjami, a przede-
wszystkiem na bezwzględną ko-

nieczność tępienia wszelkich ten-
dencyj ugodowych wśród zwolen-

"ników 2-ej Międzynarodówki (so-
cjalistycznej), wreszcie na obowią-
zek całkowitej solidarności wszyst
kich organizacyj wolnomyśliciel-

skich w ich akcji agresywnej. Za
najważniejszy w tej kampanji uwa-

żany jest teren propagandy wśród

młodzieży i dzieci. W tym celu na-
leży wśród nich organizować bojo-
we grupy bezbożników na wzór
sowieckich. Ponadto za jeden z
głównych- celów
uważać należy obronę władzy So-
wietów w Rosji.

Antyreligijne zarządzenia bolsze-
° wickie,

(KAP) Na zasadzie opisu naocz-
nego świadka „Osservatore Roma-
no” podaje szereg szczegółów o

całego ruchu

sytuacji we Władywostoku. Teror
i prześladowanie religji panują tam
jak za najgorszych czasów w in-
nych większych ośrodkach Rosji
sowieckiej. Prawosławny biskup
tamtejszy od sześciu miesięcy trzy
many jest bez sądu i podania przy-
czyny uwięzienia, w więzieniu. W
mieście nie jest czynny ani jeden
kościół, wszystkie bowiem zostały
albo zniszczone albo pozamykane.
Z katedry miejscowej narazie u-,
czyniono koszary, zamierzonem
jest jednak zupełne jej zniesienie.

Bolszewicy sprzedają zagranicę
dzwony kościelne,

(KAP) Do Rotterdamu przybył
przez Hamburg transport dzwo-
nów kościelnych i cerkiewnych z,
Rosji sowieckiej, przeznaczonych
dla Francji, gdzie mają być prze-
topione. Jakkolwiek dzwony te
umyślnie zostały uszkodzone i
zniekształcone dla zatarcia śladów
ich pochodzenia, tembardziej wi-
dać na nich wyraźnie wyobrażone
na nich sceny biblijne lub postacie
Świętych.
W ten sposób, nawet na ryn-

kach zagranicznych, zbywają bol-
szewicy zrabowane mienie kościel
ne i cerkiewne. Olbrzymia ilość
metalu zawartego w tych dzwo*
nach (40 ton bronzu!) wymownie
świadczy o rozmiarach dokonane-
go spustoszenia.

Życie katolickie.
Pogłoski o jubileuszu w 1933 r.

Agencja prasowa K. T. P. A.
zaprzecza wiadomości, jakoby na

skutek prośby wyrażonej zbioro-

wo przez szereg wybitnych kato=

lickich osobistości ;Włoch, Ojciec

św. miał wyrazić zgodę na uro-

czyste obehodzeńie roku 1933
jako 1900-ej rocznicy śmierci i

zmartwychwstania Zbawieiela. Nie

było b wiem nigdy zwyczajem

Kościoła uroczyste obchodzenie

jubijeuszów wydarzeń z życia
Chrystusa.

Rekolekcje dla kapłanówna
Jasnej Górze.

(KAP) W”roku bieżącym odbę-

dą się na Jasnej Górze rekolekcje,

czyli ćwiczenia duchowne. Reko-

lekcjami kierować będą: a) dla

księży prefektów — od 5 do 9-g0

lipca — J. E. ks. biskup Lisowski;
b) dla księży wikarych — od 12
do 15 lipca — J. E. ks. biskup Ko-
mar; c) dla księży proboszczów
(i-sza serja) od 26 do 29 lipca —
J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzykow-
ski i d) dla księży proboszczów

(2-ga serja) — od 2 do 5 sierpnia—
J. E. ks. biskup Adamski.

Rekolekcje zawsze zaczynać
się będą o godz 10-ej przed połud-
niem, a kończyć się będą również
przed południem. Powyższe cztery
serje rekolekcyj kapłańskich na
Jasnej Górze, u stóp Najśw. Matki

Bożej, zostały ostatecznie ustalo-

ne. W sprawie zamieszkania w

klasztorze należy porozumieć się
z ojcem przeorem klasztoru Jasno-
górskiego.

BBL GPARTS
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Głosy czytelników,
Pomnik Mickiewicza w Wilnie.

Zaden z wystawienych proje-
któw do wykonania nie nadaje
się. Wilno chce mieć prawdzi-
wego Mickiewicza, nie zaś choćby
najbardziej genjelny pomysł twór-
cy pomnika. Na prostym, w
szlachetnym stylu piedestale, jak
to np. widzieliśmy pod „Pegezem“
na pierwszej wystawie, ma sta-
nąć—nie „Pegaz”, nie słup bez-
głowy, nie przybity do ściany
skazaniec, nie mnich z wykrzy-
wioną twarzą od promieni sło-
necznych które go prażą i od
których się ratuje osłoną ręki,
Nie na wieży E,fla gladjator w
wieńcu, — lecz prawdziwy posąg
Mickiewicza z „epoki „Pana Ta-
Tadeusza*, który żywo przemówi
do miljonów.

Gdyby Komitet Budowy zle-
kceważy! głos ogółu,
sach sanacyjnych zbytnio nie
zdziwiłoby nikogo i uparł się przy
wyborze z projektów wystawio-
nych, to ostatecznie należałoby
wybrać projekt Madajskiego. Pro-
jekt ten ma młodzieńczy wdzięk,
odrobinę historycznej prawdy i
nieco realizmu  postaciowego.
Brak mu jednak powagi, na któ-
rą wieszcz nasz zasłużył. Pomnik
taki podobałby się młodzieży.
Ona chwile wolne chętnie spę-
dzałaby dokoła Mickiewicza, gdy-
by on stanął w tak uroczo ujętej
na pejzażyku atmosferze Cielęt-
nika. K. Bartoszewicz.

NAJTAŃSZA
2 РЕЗЕВОМУСТ

CZEKOLAD

 

Drobne wiadomości.
Złoto do złota.

PARYŻ (Pat.) Wczoraj przybył,
do Aourget z Amsterdamu na
samolotach transport złota wagi
1660 klg. wart. 27  miljonów
franków.

Zamach na pociąg..

PARYZ (Pat.) Na pociąg, któ- |
ry wyruszył z Marsylji w Klerun-
ku Tulonu, usiłowano o godz.
17,45 dokonać zamachu. Na szy-
nach w pobliżu stacji Cassis u-
łożono poprzeczne płyty; Pociąg
przybył do Tulonu ż pėltorago-
dzinnem opóźnieniem.

Ohydny sport.
BERLIN (Pat) Podczas wczo-

rajszych walk bokserskich w Ber-
linie wydarzył się tragiczny wy-

co w cza- .

Uwaga! Jutro

ROK 1914
1. Jadwigą Smosarstą

w kinach „Hollywood“ I „Helios“
patrz 4 str.

|REIDA

SZKICE I OBRAZKI.
FILATELISTOM KU UWADZE.

Manja kolekcjonerska jest starą jak

świat.

W odległych epokach archeologicz-

nych człowiek z epoki bronzu kolekcjo-

nował żebra pożartych przez siebie żon

(o wielka mądrości wieków minionych!),

później, gdy wypadki podobne zdarzały

się nagminnie, a światu grozić zaczęło

wyludnienie, zaczęto zbierać inne rzeczy:

guziki, wspomnienia, a wreszcie znaczki
pocztowe.

 

Wielce się ku temu przyczyniła in-

stytucja poczty, stworzona poto, by

żony mogły podejmować i czytać listy

do mężów adresowane.

Mężowie otrzymywali zwykle tylko
koperty ze znaczkami, które z biedy
kolekcjonować zaczęli.

Znaczki posiadają dla zbieraczy o-
gromną wartość, a posiadanie np. marki

z Borneo z małpą jest dla nich równo-
znaczne ze szczęściem dżiennikarza, któ-
ry przypadkowo otrzyma spadek w su-

mie 10 złotych.

Poczta nasza, chcąc ożywić ruch fila-

telistyczny, podnosi co dwa miesiące
franco, co powoduje coprawda zmniej-

szenie się korespondencji, niemniej jed-

nad podnieca filatelistów.

W ostatnich czasach obwieszczono,
że urzędy pocztowe wycofują stare

znaczki, wymieniając je na nowe.

Pójdźmy więc do urzędu.

Na twarzy mamy błysk szczęścia,

a w ręku znaczek  dwudziestopięcio-

groszowy.

Diuga kolejka.

Patrzymy na zegar.

godzina dziesiąta.

O pół do trzeciej dochodzimy do

okienka.
— Chciałem wymienić znaczek.

— A formularz pan ma?!
— Nie.
— A więc proszę wypełnić.
— Dziękuję...

Imię i nazwisko — adres — data u-
rodzenia — stosunek do służby wojsko-

wej — świadectwo szczepienia ospy —

czy żonaty? o ile tak, to dlaczego? —
dzieci — o ile nie, to dlaczego — imiona

rodziców — gdzie zamieszkują? — dla-
czego tam, a nie gdzieindziej? — poglą-

dy polityczne — o ile tak, to dlacze-

go? = czy lubi..? o ile nie, to dla-

czego ?...

Jest właśnie

Podpis — na kogo się powołać może.
Wypełniłem. Bęc! właśnie wybiła

trzecia; od okienka jestem 172.

Okienko się zamyka. Wychodzę.

Dzień następny — ósma rano.
Ogonek, tłok, duszno, od okienka

jestem 29.

Przedemną „anioł* pachnący glice-
ryną, która udaje fijołki, za mną żyd,
który nie pachnie.

Okienko.
— Formularz jest?
—Jest!
— Znaczek?

— Maml
—Dobrze, ale na formularzu brak

podpisu dwu osób wiarogodnych!
— Przepraszam!
—Proszę!

Biegnę na miasto.

— Podpiszcie kolego...
-— Podpisać... hm, widzisz, mój dro-

gi, za Ziutka podpisałem i do dziś płacę.
—Ależ to formularz tylko!
—Aha! no dobrze...
Drugi przyjaciel wyjechał dó War-

szawy.

Czekam trzy dni.

Wraca... podpisuje.

Biegnę na pocztę. Przedemną dziew-
czę jak kraina mlekem i miodem pły-

nąca, za mną druga, jak ziemia obie-

cana.
Okienko.

— Są podpisy?
— Sąl 1

— A znaczek?!
—Jest!
— Dobrze, zgłosi się pan za tydzień.
W trakcie tygodnia miałem wizyty:

policyjną, lekarską, weterynaryjną, po-

datkową i magistracką...

Wszystko o znaczek

pięcio groszowy.

To wszystko jest prawie że auten-

tyczne.

Przesadziłem, jak zwykle, ale rdzeń

jest jaknajprawdziwszy.

Boże jedyny!
Podobne idjotyzmy dzieją się w cza-

sach, gdy magistrat na Pogotowiu oszczę-
dza i zgóry asygnuje 15.000 złotych na

transport zasekwestrowanych mebli.
M. Junosza.

SAGEIESIEEE

Radość życiadość zycia
traci wiele ludzi, których dręczą okro-
pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz
niema powodu do rozpaczy, gdyż już
wiele tysięcy cierpiących odzyskało swe
zdrowie przy pomocy Togalu. Tabletki

dwudziesto-

* Togal bowiem skutecznie zwalczają te
niedomagania, wstrzymując nagromadza-
nie się kwasu moczowego, który, jak
wiadomo, jest przyczyną tych cierpień.
Nieszkodliwe,dla serca, żołądka i innych
organów. Spróbujcie i przekonajcie się
sami, lecz żądajcie we własnym intere-
a z. „pora EE Togal.

nabycia we wszystkich a
W Z. P. N. 4. zk Pó

aniaio

padek. Jeden z młodocianych
bokserów berlińskich Voelkner,
powalony przez przeciwnika, u-
padł tak nieszczęśliwie, źe stra-
<cił przytomność i zmarł po przę*
wiezieniu do szpitala.
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KRONIKA.
Aresztowanie wśród litewskiej młodzieży

g'mnazialnej i uniwersyteckiej.
Studenci i uczniowie organizują jaczejki komunistyczne.

Na [skutek zarządzenia Prokuratora Sądu Okręgowego
w Wilnie dnia 25 bm. w wyniku przeprowadzonego dochodze-

aresztowano 5 b. uczniów kias wyższych litewskiego
gimnazjum w Wilnie, 2 studentów USB. i jednego słuchacza

Kursów Plastyki wszystkich narodowości litewskiej.
Pozostają oni pod zarzutem należenia do organizacji ko-

munistycznej i utworzenia wśród uczniów gimnazjum litew-

skiego jaczejki komunistycznej.

Należy zaznaczyć, że aresztowani b. uczniowie gimnazjum
litewskiego w Wilnie w swoim czasie jeszcze jako uczniowie

zdołali zorganizować na terenie gimnazjum wywrotową ja-
czejkę za co zostali usunięci ze szkoły. Już po wydaleniu

z gimnazjum uczniowie ci w dalszym ciągu kontynuowali

swoją wywrotową działalność.

Po przesłuchaniu aresztowanych 7-miu z nich decyzją
władz prokuratorskich osadzono w więzieniu na Łukiszkach.
Zwolniony został słuchacz Kursów Piastyków, wobec którego

zastosowano jako środek zapob'egawczy zobowiązanie nie

wydalania się z Wilna.

Ze względu na trwające w dalszym ciągu dochodzenie

bliższych szczegółów ujawnić narazie nie możemy. a
 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Rekolekcje Pań. Stara-
niem Koła b. Wychowanek Gi-
mnezjum S. S. Nazaretanek od-
będą się rekolekcje prowadzone
przez ks. Alchimowieza w kaplicy
klasztornej. Pierwsza konferencja
cdbędzie się dn. 14 marca o
godz. 9 rano.—Karty wstępu о-
trzymeć można dnia 10, 11, 12
marca od godz. 11 — 12 w gi-
mnazjum.

SPRAWY MIEJSKIE.

Nagroda l.ieracka dla
mniejszości narodowych. Ma-
gistrat wstawił do budżetu na
rok 1932/33 sumę 1500 zł. na
nagrodę literacką w języku mniej-
szości narodowych (białoruskim,
żydowskim, |litewskim). Nagroda
ta będzie wydana na początku
roku 1933. (I)
— Zapowiedź wzmocnionej

licytacji mieszkańców Wilna.
Megistrat wstawił do prelimina-
rza budżetowego na rok 1932-33
kwotę 15,000 zł. na wydatki zwią-
zane z przewiezieniem rzeczy za-
zarekwirowanych. Ponieważ na
ten cel w roku budżetowym
1931-32 preliminzžowym było
1000 zł., można spodziewać się,
że w roku bieżącym Magistrat
przystąpi do wzmożonej akcji
egzekucyjnej. I

Н ! Z MIASTA.

Rocznica urodzin Wa-
szyngtona. Wilenski Obywetel-
ski Komitet Wojewódzki dla ucz-
czenia 200 letniej | rocznicy
urodzin Jerzego Waszyngtona
urządza dziś w niedzielę
w małej Sali Miejskiej Końska 1,
akademję poświęconą pamięci
Jerzego Waszyngtona, wielkiego
wojownika o wolność Stanów
Zjednoczonych Ameryki Półnoe-
nej.
W programie odczyt dr. Mie-

nickiego p.t.: „Jerzy Waszygton“,
deklamacje w wykonaniu arty-
stów teatrów miejskich, chóry
młodzieży szkolnej, orkiestra sym-
foniczna.
—Wystawa projektów pom-

nika Ad. Mickiewicza w Wilnie.
Wystawę projektów pomnika Ad.
Mickiewicza w Wilnie zwiedziło
dotąd niewiele osób. W ostat-
nich dniach zainteresowanie wy-
stawą wzmogło się. Zarząd Komite-
tu postanowił wobec tego przedłu-
żyć wystawę. Wystawa otwarta
jest codziennie od godz. 10 rano
do 6 po południu. Każdy wilnia-
nin winien zwiedzić wystawę. Dia
wycieczek zbiorowych zniżki.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zebranie nauczycieli ma-

tematyki odbędzie się 2 marca
o godzinie 7 w lokalu Ośrod-
ka metodyczno-matematycznego
(Mickiewicza 38). Zagajenia dy-
skusji na temat: „Zadania matu-
relne z matematyki dokona p.
Domoradzki.

 

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sąd rektorski w sprawie

zaść listopadowych. Wczoraj
sąd rektorski rozpatrywał sprawę
głośnych zajść listopadowych i
dwóch studentów pozbawił try-
mestra, a jednemu udzielił nagany.
— Rekolekcje Sodalicji Ma-

rjańskiej Akademików będą się
odbywały w dniach 29.I1.—5 III.
b. r. w kaplicy sod. przy ul. Wiel-
kiej 64. Początek nauk o godz.
7.30 wieczorem bez kwadransa
akademickiego. Konferencje pro-
wadzi Wielebny Ojciec Jakób
Krysa T. J.

Zarząd S$. M. A. zwraca się do
członków, żeby wzięli jaknajlicz=
niejszy udział w Rekolekcjach.
Goście m'le widziani.
— Z Koła Prawników Stud.

USB. Zarząd Koła Prawników
Stud. USB niniejszem podaje do
wiadomości że Walne Zebranie
odbędzie się 29.-IlL. r. b. w sali
Sniadeckico U.S. B. o godz.
1gej w pierwszym terminie i
18,30 w drugim.

Zarząd przypomina by człon-
kowie przynosili ze sobą legity-
macje akademickie'

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dziś w Kole Pol. Mac.

Szk. im. Kościuszki przy ul. Tur-
gielskiej 2 odbędzie się odczyt
stud. p. Krakowskiego, na tem.
„Jacy królowie najmądrzej rzą-
dzili Polską*. Początek o g. 630,
Wstep bezplatny.
‚ —— Walne zebranie cztonkow
Towarzystwa  Pszczelniczego
odbędzie się w dn. 4 marca br.
o godz. 5 w lokalu Towarzystwa
Rolniczego przy ul. Sierakow-
skiego 4. Na porządku dziennym
między innemi: Podział bezakcy-
zowego cukru dla podkarmiania
pszczół oraz referat o nowych
zdobyczach  w  pszczelnictwie.
Goście mile widziani.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie ślusarzy, palaczy,

mechaników i kowali. Na odbytem
przed paru dniami walnem zgro-
madzeniu członków Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego Me-
chaników, Palaczy, ślusarzy i Ko-
wali omawiano sprawę zatrudnie-
nia przez właścicieli fabryk pala-
czy przy kotłach, nie zabezpie-
czonych przed eksplozją, co powo-
duje bardzo często nieszczęśliwe
wypadki.. Zebranie postanowiło
zwrócić się do Inspektoratu Pracy
z prośbą o uregulowanie tej spra-
wy.

Ponadto omawiano sprawę za-
trudniania pracowników przez
właścicieli pracowni šlusarskich
ponad 8 godzin dziennie. W tej
sprawie zebranie poleciło zarządo-
wi związku zwrócić się z odpo-
wiednim memorjałem do Woje-
wódzkiego Komitetu Zwalczania
Bezrobocia, prosząc o wpłynięcie
na odpowiednie czynniki, ażeby
te wydały zakaz zatrudniania pra-
cowników w warsztatach ponad
ustawowy czas pracy. (S)

—- UBIENNIK BIEERSKI

Macki komunistyczne na Górnym Śląsku.
Aresztowany agent komunistyczny wiózł szerokie

pełnomocnictwa w Sprawie zorganizowania punktów
oporu na Sliąsku.

Jak już wczoraj donosiliśmy
w pociągu pośpiesznym na linji
Stolpce — Warszawa aresztowa-
ny zostal agent i pelnomocnik
komunistycznego związku robot-
ników górniczych, który udawał
się na Górny Sląsk. 7е znale-
zionych przy agencie dokumen-
tów zdołano ustalić, iż jest on
specjalnym kurjerem do nadzwy-
czajnych spraw górniczych. Wy-
wrotowiec ze specjalną misją je-
chał na Górny Sląsk dla zaognie-

nia na tamtejszym terenie straj-
ków i rozruchów. Agent sowiecki
miał za zadanie zorganizowanie
punktów oporu w osiedlach ro-
botniczo-górniczych i wzmocnie-
nie istniejących już tam jaczejek
komunistycznych. Ze znalezio-
nych przy nim szyfrów zdołano
ustalić, iż rozruchy na terenie
Górnego Sląska zorganizowała
Komunistyczna Partja Górnicza,
która stoi na usługach Komin-
ternu. a

ODCZYTY.
Szmurły.Odczyt prof.

Dziś o g. 17-ej w Sali Sniadec-
kich USB. odbędzie się odczyt
prof. Jana Szmurły p. t. „Rak
języka w przełyku i krtani”. Cał-
kowity dochód jest przeznaczony
na zasilenie funduszów poradni
i zakładu dla chory h, dotknię-
tych nowotworami (Połocka 6).
Bilety w czasie od 25 do 50 gr.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Komitet Wojewódzki do

Spraw Bezrobocia wydaje spe-
ejalne nalepki dla lokali handlo-
wych i przemysłowych. Nalepki
te od dnia dzisiejszego będą kol-
portowane przez Komitet, w ce-
nie 50 gr., 1 zł. i 5 zł. za sztukę.

ZABAWY.
—Koncert-bal studentów Rosjan.

Dnia 5 marca b. r. w salach Klubu Han-
dlowo-Przemysłowego pod protektoratem
Prof. Dra leksandra Januszkiewicza,
Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego
odbędzie się VII doroczny koncert-bal
Związku Studentów Rosjan. Początek
koncertu o godz. 22-ej. Początek balu
o godz 24-ej. ‚

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr na Pohularce: Dziś popo-

łudniu o godz. 4 „Mam lat 26“. Ceny po-
południowe.

Wieczorem o godz. 8:
Noc' Szekspira.

— Teatr w Lutni Dziś popołudniu o
godz. 4: „Ta, której szukamy”.

Wieczorem o godz. 8: „Co może ko-
bieta”,
— Jutro tanie widowiska ponie-

działkowe: Wiiecz. o godz. 8 „Mam lat
26' — po cenach o 50 proc. niższych —
na Pohulance.

Wiecz. o g. 8 „Ta, której szukamy!
po cenach propagandowych w Lutni.

— Kwartet węgierski „Pro musica“

„Dwunasta

w Wilnie, Znakomity węgierski zespół
kameralny „Pro musica” — wystąpi raz
jeden w Wilnie w sali Konserwatorjum
w czwartek 10 marca. Niezrównany ten
zespół o sławie wszechświatowej 'wy-
kona  kwartety: Haydna, Debussy i
Beethovena. Będzie to niewątpliwie je-
den z najwspanialszych wieczorów ka-
meralnych w Wilnie. Bilety już są do na-
bycia w biurze podróży „Orbis'.

- POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 28 lutego 1932 r.
10.15. Tr. bicia dzwonów i nabożeń-

stwa z Bazyliki wileńskiej.
11.58. Sygnał czasu.
12.00. Hejnał z wieży katedralnej w

Wilnie.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Przemówienie

kowskiego z Krakowa.
13.15. II część poranku symł. z War-
14,00. „Prace wiosenne w hodowli

drobiu“ — odczyt wygł. Wacław Budre-
wicz.

14.20. Aud. roln. z Warsz.
15.15, Aud. żołnierska z Warsz.
15.55. Aud. dla dzieci z Warsz.
16,20. Muzyka polska (płyty).
16.40. Przemówienie Wacława Siero-

szewskiego z Warsz.
16.55. Tr. z Muzeum Nar. w Warsz.
17.30. „Muzyka mowy polskiej” —

odczyt z Warsz. wygł. J. Weyssenhoff.
17.45. Pogad. z cyklu „Kobieta ma

głos”. „Praca kobiety-lekarki w Polsce"
wygł. dr. Bortkiewiczówna.

18.00. „Sejm wileński 1922 r." — od-
czyt wygł. dr. Walerjan Charkiewicz.

18.15. Koncert popołudniowy z: War-
19.20. „Co się dzieje w Wilnie'—po-

gad. wygł. pro. M, Limanowski. 2
19.40. Prez na poniedziałek.
19.45. Słuchowisko z Warsz.
20.15. Koncert kameralny w wyk.

Kwartetu wileńskiego.
22.00. Koncert solisty (Misza Poznań-

ski) z Warsz.
22,40. Kom. i muz. tan. z Warsz.

Poniedziałek, dnia 29 lutego 1932 r.

11.58, Sygnał czasu.
13.35. Program dzienny.
13.40. „Uprawa i użytkowanie Inu'—

ododdczyt wygł. dr. Janusz Jagmin. Tr.
na wszystkie polskie stacje.

13.35. Uniw. roln. z Warsz.
14.35. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „Język polski na Wileńszczyź-

nie" — odczyt wygł. dr. Halina Turska.

inž. E. Kwiat-

„ Tr. na wszystkie stacje polskie.
15.45. Aud. dla dzieci
16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codz. odcin. powieściowy.
16.50. Utwory J. S. Bacha z płyt.
17.10 „Jak uczymy się mówić” —

NEKROLOGJA.
Ś.P. JULJA SNARSKA. |

Ś. p. Julja Snarska, członkini Naro-
dowej Organizacji Kobiet zasnęła w Bogu
w dniu 23 b. m. w Betanji w wieku
79 lat.

Zmarła przebywała dłuższy czas na
obczyźnie, a ostatnie lata spędziła w
Wilnie, oddając się mimo ciężkich przejść
życiowych i steranego wiekiem zdrowia
ofiarnej pracy na polu  społeczno-
charytatywnem. Szeroko promieniując
zaletami swego serca i charakteru, ś. p.

 

Julja Snarska była wzorem Polki-
obywatelki. Cześć Jej świetlanej pa-
mięci!

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.
Dla najbiedniejszych: B. zł.

AL. B. zł. 11—.

Dla rodziny L G., zam. przy ul.
Dzielnej 23—7: zamiast wieńca na grób
ś. p. Agaty Kotwiczowej pracownicy
Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej zł.
35 gr. 50; Wanda Dreuttówna i K. S.
zł. 10.—; B. K. zł. 2.—; Kamelja Biszew-
ska zł. 2—; Pracownicy Wydziału Finan-
sowego Dyrekcji Kolejow. zł. 13 gr. 25;

‚ Kondratowicz 1 paczkę żywności;
А. Т. zł. 2—; Irka Augustowska w dniu
swoich urodzin zł. 5—; bezimiennie zł.
5—; G. I. zł, 4-—; Michaś zł. 2—; K.
Cierpińska zł. 3-—; Januszek Cierpiński
zł. 1.—; Elžbieta Kulikowska zł. 2—;
M. N. zł. 3-—; F. Z. zł, 10—. (Razem z
poprzedniemi dla L G. zł, 351 gr. 65.)

„Centroopal“
poleca WĘGIELpajlenotych kopalń
górnośląskich | drzewo opałowe
suche i zdrowe z dostawą do domu

po cenach konkurencyjnych. E

5—;

   

 

Zamkowa 18. — Te!. 1790.

95—3 o
odczyt ze Lwowa wygł. proł. K, Ajdukie-
wicz.

17.35. Koncert popołudniowy z War.
18.50. Wileński komunikat sportowy.
19.00. „Wilno od najdawniejszych

czasów Jagiellonów* — odczyt litewski
wygl. A. Gasztowt.

19.20. „Co nas boli?
Mika po mieście.

19.30. Progr. na wtorek.
19.35. Pras. dzien. radj. z Warsz.
19.50. Opera z Warsz. ((„Dama Pi-

kowa* — P. Czajkowskiego).
23.40. Muzyka tan. z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Popołudniówka dla dzieci.

W. niedzielnym programie dla dzieci,
jak zwykle, znajduje się radjotygodnik
p. t. „Co się dzieje na świecie” w opra-
cowaniu J. Milewskiego. -W dalszym
ciągu programu usłyszą dzieci djalog
wwujcia radjowego'* Henryka Ładosza o
tem, jak to „brzózka mała, brzózka biała
w polu sobie stała”. (Godz. 15,55.)

 

przechadzki

Kwartet Kantorowicza.
Wieczorem o godz. 20,15 (niedziela)

wystąpi w studjo wileńskiem kwartet
smyczkowy prof. A. Kantorowicza. Wy-
konane zostaną utwory Mozarta, Beetho-
vena i Borodina.

Radjowy Uniwersytet Rolniczy.
W. cyklu wykładów, składających się

na kurs Radjowćgo Uniwersytetu Rolni-
czego nadany zostanie w poniedziałek o
godz. 13,40 odczyt dr. Janusza Jagmina
p. t „Uprawa i użytkowanie Inu. W
związku z hasłem samowystarczalności
kraju i dążności do ograniczenia wwozu
zagranicznych surowców przędzalniczych
wzrosło zainteresowanie się uprawą lnu,
który staje się surowcem coraz bardziej
poszukiwanym na rynku wewnętrznym.
Odczyt dr. Jaśmina pouczy rolników o
korzyściach, jakie daje gospodarce naro-
dowej rozwój Iniarstwa w Polsce.

Dama Pikowa.
Q godz. 20-ej w poniedziałek roz-

pocznie się transmisja z Teatru Wielkie-
go w Warszawie opery Czajkowskiego
„Pikowa Dama". Obsada tego przedsta-
wienia jest interesująca ze wzglęu na
znaczną ilość nowych sił. Hrabinę śpie-
wa p. Ada Laczewska-Sławińska, Lizę —

„ Maryla Krzywiec, jej towarzyszkę
Pauline — W. Žioksslęs a MAZ

artję Hermana wykona gnacy Dygas.

Dyryguje T. Mazurkiewicz.
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Z KRAJU.
Nowa linja kolejowa.

Dowiadujemy się, iż opraco-
wany został projekt budowy ko-
lejki wąskotorowej, idącej wzdłuż
miast pogranicza Konstantynów—
Siemiatycze, Ciechanowiec, Za-
brów i Łomża. Komisja urbani-
stów na czele z prof. Tołwińskim

i inż. Jankowskim udała się do
Ministerjum Robót Publicznych
celem przedłożenia planów bu-
dowy nowej linji.

Linja ta będzie miała duże
znaczenie gospodarcze przez po-
łączenie dwóch województw. a

Epidemja odry.
Ostatnio zanotowano kilkanaście

wypadków epidemji odry w pow.
święciańskim i oszmiańskim. Cho-
re dzieci izolowano. Również na
terenie mm. Wilna zanotowano
wśród dzieci około 100 wypad-

ków zasłabnięć na odrę. Władze
sanitarne poczyniły środki zapo-
biegawcze przeciwko rozszerzeniu
się tej niebezpiecznej dla dzieci
choroby. a

Sprostowanie urzędowe.
Do

Redakcji „Dziennika Wileńskiego
w/m.

W Nr. 45 „Dziennika Wileń-
skiego" z dnia 25 lutego r. b.
umieszczona jest wzmianka pod
tytułem „Sprawa b, sędziego śled-
czego Butryma w Braslawiu“, w
której podane są wiadomości zu-
pełnie niezgodne z istotnym sta-
nem rzeczy, w szczególności ustęp,
zaczynający się od słów „ujawnie-
nie afery Butrym—Piotrowicz“ do
końca wzmianki.

Wobec tego, powołując się na
art. 21 dekretu w przedmiocie
tymcz. przepis. prasowych (Dz.
Ust. Nr. 14/1919 r. poz. 186), pro-
szę o odwołanie w najbliższym nu-
merze „Dziennika“ niezgodnega
z prawdą ustępu, zaczynającego
się od słów „ujawnienie afery
Butrym—Piotrowicz”... do końca
wzmianki.

Jednocześnie zaznaczam, że po-
dawanie w prasie fałszywych in-
formacyj o stanie sprawy Butryma
vel Piotrowicza może spowodować
wszczęcie postępowania karnego.

Kaduszkiewicz,
Prezes Sądu Okręgowego.

TNSIRAS:VAT TikiSOSRsNiška

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku,
obstrukcje, gnicie w kiszkach, złe trawie-
nie, bóle głowy, obłożony język, bladą
cerę, łatwo usunąć, stosując naturalną
wodę gorzką „Franciszka-Jėzefa“, biorąc
wieczorem przed udaniem się na spoczy-
nek pełną szklankę.

KONKURS
KINO-TEATRU „CASINO“.

Wczoraj komitet konkursu fil-
mowego zakończył ostateczne
obliczenia głosów z wypełnionych
kuponów.

Okazało się, że najwięcej wy-
powiedziało się czytelników za
produkcją francuską. Najbardziej
podobają się filmy operetkowe.
Ulubienicami Wilna zostały Greta
Garbo i Marlena Dietrich.

Ogółem oddano głosów 886.
Z pośród kuponów wylosowa-

na przez Dyrekcję „Casino” na-
stępującym osobom:

1) Roczny bilet do „Casino*
otrzymała p. Władysława Szumań-
ska Mickiewicza 1.

2) Roczną prenumeratę „Dzien-
nika Wileńskiego" otrzymuje p.
Czesław Zambrzycki.

3) Nagrody w postaci serji
portretów filmowych przyznano
p. Zofji Rochowiczowej Wielka 9.

Film i kino.
„Helios* Cygańskie romanse,

A właściwie i prawidłowiej nazywać
się powinno Cygańską orkiestrą.

Wynosi się bowiem wrażenie, że rea-
žizatorowie filmu, uprosili piękną Brygidę
Helm do biernej asysty, przy nakręcaniu
filmu dobrze synchronizowanego „Royal-
Tzigan-Band“.

Cóż za wspaniały temperament,
werwa, jaka wspaniała batuta żonglują-
ca efektami, które jako żywo,. po raz
pierwszy na ekranie widziano.

O fabule dramatu nic się powiedzieć
nieda, albowiem takowej zupełnie brak

O Brygicie Helm już powiedziałem,
niestety tym razem nie wiele, bowystę-
puje ona jako dekoracja, fragmentarycz-
nie, niezmiennie jak zawsze efektowna.

Pionem dramatu jest właściwie miła

cyganeczka Jutka. Dobra w tańcu i rze-
wna w scenach miłosnych.

A teraz o bohaterach filmu.

Cygan (?!) kochanek, dziwnie przy-

pomina nie-cygana z okolic ul. Wielkiej

i Niemieckiej, nie rozumiem co mogło

tak frapować dwie piękne kobiety w nim.

Zresztą nie dochodzimy tego gdyż je-

den człowiek, który zastanawiał się nad

tem co się kobietom podoba — zwarjo-

wał i do dziś dnia kontynuuje studja,..
w zamknięciu.

A drugi kochanek... no naprawdę nie-

podobna się zorjentować, który z nich

jest okropniejszy. Wychodzi się z kina z

tem okropnem przeświadczeniem, że ko-

biety potrafią kochać tylko goryla.
Suma sumarum — orkiestra cyganów

świetna, zobaczyć i posłuchać jej warto.

Musieli dwaj staruszkowie w niebie

się uradować, pan Strauss i pan Liszt—

gdy usłyszeli jeden, swą Rapsodję, a dru-
gi — niezrównane walce.

Dodatki... historyjka arcyzabawnej
myszki Micky, tym razem jako kierowcy
pociągu, jak zawsze świetna.

Nužący jest przegląd jakichś boisk i

festynów strzeleckich (co to kogo obcho-

dzi, jak strzelcy się ćwiczą w Remberto-
wie?) i tygodnik Fox'a.

Tyle

„Heljosie“.

A teraz maleńka prośba do dyrekcji
kino-teatru. :

o filmach wyświetlanych w

Należałoby zalecić panu kontrolero-

wi magistrackiemu nieco bardziej łaska-
we i uprzejme traktowanie publiczności,

bo przecież jest pewna różnica między

kacykiem z Dahomeju, a... kontrolerem

magistratu, zaś publiczność wileńska to
nie poddani negrowie. efde.

 

 

12)
ROMAN JASIEŃSKI, geterał.

Wspomnienia z Japonii.
Mimo wielkiej swobody, z której korzystaliśmy

w niewoli, z biegiem czasu, nerwowy system każdego
z nas zaczął mocno szwankować. Brak wiadomości
o bliskich i niemiłosierna chęć powrotu do kraju da-
wała się we znaki.

Coraz częściej powstawały między nami swary
i nieporozumienia; nieraz dochodziło do sprzeczek
przechodzących nierzadko w prawdziwe kłótnie,

Pogardliwy stosunek kolegów do Japończyków,
a zwłaszcza do ich armji, która przecież biła rosyj-
ską przy każdej sposobności, — irytował mnie coraz
więcej. Im, znów, nie dawała spokoju — moja sym-
patja i przyjacielski stosunek z japończykami,

Któregoś wieczoru — sprzeczka na tem tle — do-
prowadziła mnie do takiej irytacji, że nie mogąc się
opanować inaczej, porwałem czapkę i ruszyłem
na miasto.

r to godzina późna, kiedy wydalanie się z do-
mu było niedozwolone. Przy drzwiach wyjściowych,
otwartych zresztą, stał na warcie młody żołnierz.
Widząc mnie zdecydowanie zdążającego kuwyjściu
— w ostatniej chwili zagrodził mi przejście karabi-
nem. Uderzyłem pięścią pod karabin z taką mocą,
że ten wymkąnł się z rąk wartownika. Zanim żoł-
nierz zdołał go podnieść, — byłem już na ulicy.

№ ciemności, rozświetlanej tylko latarkami
przechodniów i pasmami mglistych świateł, przedzie-
rających się przez papierowe okna domów, spacero-
wałem długo po mieście. Wreszcie, zostałem aresz-
towany, przez patrol piechoty, żandarmerji i policji,
która była wysłana na moje poszukiwanie. Odsta-
wiono mnie do domu i narazie pozostawiono
w spokoju.

Konsekwencje tego wybryku mogły być jak naj-
poważniejsze.

W Japońji, wartownik uważany jest, jakby za
reprezentanta mikada. Otacza go niezmierny posłuch
i szacunek. Każdy, czy to wysoki dygnitarz, czy
starzec, czy kobieta, przechodząc koło żołnierza,
pełniącego wartę, musi się zatrzymać i złożyć mu
głęboki ukłon. Obraza lub nieokazanie należnej czci
wartownikowi, uważane są za ciężką zbrodnię.

O tem wszystkiem wiedziałem i musiałem się
z tem liczyć.

Nazajutrz o świcie prawie, zbudzono mnie ipo-
wołano do kancelarji, do raportu.

Ubierałem się bez entuzjazmu, wstydząc się po-
prostu spojrzeć w oczy pułkownikowi Mogi, który
mi tyle okazywał względów i serdeczności. Na szczę-
ście nie doszło do tego. :

Zanim się ubrałem, przybiegł do mnie jeden
z moich japońskich przyjaciół i doradził jaknajgorę-
cej położyć się z powrotem do łóżka i udawać obłoż-
nie chorego. Nie wstawać za nic! Główne — wy-
grać na czasie

Poszedłem za tą radą. Mój znajomy pozostał

przy mnie, udając, że mię rozciera'i masuje. Był to
w rzeczy samej sanitarjusz. Po dłuższej rozmowie
mojej i jego z tłumaczem, który zjawił się, żeby
przyśpieszyć moje stawienie się w kancelarji — dano
mi spokój. Leżałem otoczony opieką sanitarjusza
trzy dni. Na czwarty — oznajmiono nocą zawarcie
pokoju!

Tego dnia tysiące ludzi przewinęło się u nas.
Wszyscy przychodzili winszować nam powrotu do
ojczyzny. Solennie zdjęto wartę. Jeszcze solenniej
zwrócono nam nasze szable. Ja też otrzymałem obie
połowy mojej, przewiązane wstążeczką.

jyśl o powrocie do kraju ukoiła serca nas
wszystkich. Niedawni nieprzyjaciele — poczuli od-
razu — jak'węzły wspólnych przeżyć złączyły nas
mocno ze sobą. Dziś, po tylu latach wspominam każ-
dego, z naszej małej gromadki jak bliskiego mi przy-
jaciela.

Ale powrót nastąpił nie rychło. Rosja nie miała
na wschodzie floty do przewiezienia kilkudziesięciu
tysięcy jeńców. Japońskie statki uginały się już pod
ciężarem ewakuacji własnej armii.

Dopiero po dwóch i pół miesiącach udało mi się
zająć miejsce na okręcie.
> MW międzyczasie podróżowałem po Japońji, ob-
jeżdżając całą wyspę Nipon na rowerze. Koleją je-
ździłem tylko do Tokio i Jokohamy, gdzie zatrzyma-
łem się na dłużej. Wispaniałe Europejskie dzielnice
tych miast — przenosiły człowieka, jak w bajce, na
daleki upragniony zachód.

Bogactwo i przepych tych europejskich placó-

wek, na japońskiej ziemi, muszą zaimponować każde-
mu turyście. Są to ułamki Londynu, Paryża, lub
Brukselli, przeniesione w krainę słońca i kwiatów.
W! Jokohamie dodano do tego — ocean.

Olbrzymie okna, luksusowych sal restauracyj-
nych, toną w zielonkawej przestrzeni wód, bez końca
i kresu. Wspaniałe okręty wojenne i pasażerskie,
kokietują kształtem i barwą flag, trzepocących się
na wietrze. Przy stolikach beztroska i elegancja.
Mundury marynarzy okolone wdziękiem pięknych
niewiast. Londyńskie białe gorsy i fraki, w mniej
powabnym, ale błyskiem brylantów rozedrganym
wieńcu.

Nie pasuje tu mały, z nastrzępioną czupryną,
niepokaźny japończyk. A jednak patrzę na niego
z niewymowną sympatją. Już go trochę znam. Oswo-
iłem się z nim: nauczyłem się go cenić i szanować.

I wiem! On tu jest gospodarzem. Wszyscy inni
są gośćmi, których on nie zapraszał do siebie, Przy-
szli sami, bo im utorowały drogę potężne cielska
dział, skierowane na te przepiękne tekturowe domki,
w których od tysięcy lat, matki uczyły dzieci dzie-
sięciu rycerskich przykazań i ukochania ojczyzny.

Przyszli z głośnem hasłem: dolar! Po wielu la-
tach, z pod stóp Sudzi-San, przyniosło echo japońską
odpowiedź, która z pod Bram Mukdenu i z wyżyn
Portu Artura rozegrzmiała po całym świecie:
„Banzaj“!

Koniec,   



SPORT.
Dziś mistrzostwa narciarskie.

Rozpocznie się dzisiaj o godz. 10

dalszy ciąś mistrzostw narciarskich Wil-

na, programie bieg 30 klm., bieg mło-
dzieży i bieg pań.

O godz. zaś 13 na boisku 6 p. p. leg.

odbędzie się konkurs skoków z udziałem

Norwega Per Klykkena i DA AIC

skoczków wileńskich jak: braci Ciecha-
nowiczów, Hermanowicza, Stankiewicza,
Halickiego, Zajewskiego, Urbana i in-

nych.
Start biegów wyznaczono pizy ul.

Borowej Nr. 39.

Ognisko III — Ż. A. K. S.I 11:0.

rzec Ogniskiem III, a Ž. A. K. S. Mecz
wygrali hokeiści Ogniska, strzelając aż
11 bramek. U zwycięzców wyróżnili się:
Wasilewski, Buczel i Walentynowicz.

Pokazy łyżwiarskie.

Dziś od godz. 17 na ślizgawce w par-
ku Młodzieży Szkolnej odbywać się będą
popisy łyżwiarskie z udziałem wszystkich
mistrzów wileńskich. Popisy mają cha-
rakter sprawności sportowej na odznakę
lyžwiarską.

W popisach między innemi biorą
udział dwie utalentowane łyżwiarki pp.
Burhardtówna i Ławrynowiczówna,

DZIENNIK - MILEnowz:

Zabawny proces
rozwodowy.

Pewien dyrektor handlowego przed-
siębiorstwa w Nowym Jorku miał silne
Kona że jego żona go zdradza.

ynajął więc detektywa celem zyskania
dowodów, ale widocznie piękna grzesz-
nica była nader ostrożna, bo nie można
było przychwycić jej na gorącym uczynku

Prawdopodobnie małżeński ten kry-
zys nie był w całym domu żadną tajem-
nicą, skoro tuż przed rozprawą sądową
zjawił się u dyrektora jakiś młodzieniec,
który oświadczył mu, że mieszka na-
rzeciw niego, że jest amatorem-fotogra-
em, i że ma dowód zdrady jego żony, za
który żąda 5000 dolarów. Dyrektor zgo-
dził się na tę sumę. Wobec czego mło-
dzieniec wręczył mu fotograficzną kase-
tę z wyjaśnieniem, że dość dawno temu

- rozgrywającą się w mieszkaniu dyrekto-
ra, że scenę tę sfotografował, ale kliszy
nie lał, lecz zostawił w kasecie.
Na kliszy tej jest właśnie uwieczniona żo-
na dyrektora. Niech więcsądkaże foto-
grafję wywołać, a proces jest już wyśra-
ny.

Na rozprawie broniła się żona z naj-
większem oburzeniem przed zarzutem
wiarołomstwa, a wtedy mąż położył
przed sędzią kasetkę z kliszą. Pani zbla-
dła mocno, ale dalej przeczyła. Sąd na-
kazał sporządzenie odbitki, która oka-
zala się idealnem corpus delicti. Tylko
uwieczniona ta scena milosna miala jedną
wadę: kobietą na fotografji nie była dy-
rektorowa, lecz fertyczna jej pokojówka,
a mężczyzna był fatalnie podobny do...
dyrektora.

W mig zmieniły się role, Zdradzona
żona stała się pokrzywdzoną niewinno-
ścią, a mąż oskarżony o nieulegające

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 27. II. 1932 r.
Waluty i dewizy;

Dolary8,88 - 8,90—8.86.
Bukareszt 5,36'|,—5,39—5,34.
Gdańsk 359,80—360,70—358,90.
Londyn 31,10—31,25—30,95.
Nowy York kabel 8,918—8,938—8,882.
Paryż 35,10—35,19—35,01.
Praga 26,41—26,47— 26,35.
Szwajcarja 172,80—173,23—172,37.
Berlin w obrołach nieofic. 211,95.
Tendencja niejednolita.

zostało rozwiedzione, lecz z winy męża
nie żony. Amator-fotograf umówionych
5000 dolarów nie otrzymał i wytacza dy-
rektorowi proces. Wątpliwą jest rzeczą
czy je wygra, bo honorarjum miało być
za fotografję wiarołomstwa żony dyrekto-
ra, a nie dyrektora. Choć kto wie? W

Papiery procentowe:
3 pożyczka budowlana 35,25. 4'ł,

pożyczka a 88. 5'/, Konwer-
syjna 40. 6'/, dolarowa 57,58—57,75. 4'
dolarowa 48,50. 107, kolejowa 104, Bl,
L. Z. B. G. K. 1 B. R, obligacje B. G.
K.94. Te same 7|, 83,25. 5%, L. Z.
warszawskie 49. 8”|, warszawskie 62,50
—61.62—62. Tendencja dla pożyczek I
to baz mocniejsza.

Bank Polski 82,50—83. Ostrowiec
s. B. 30.50.

Pożyczki polskie w Nowym Yorka;
Dolarowa 55. Dillonowska 56,50. Stabili-
zacyjna 54,50. Warszawska 43. Sląska
43,50.

Dolar w obrotach prywatnych:
8,88'/, w żądaniu, 8,88 w płaceniu.

Rubel złoty: 4,92.
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Ja. Nie. widział przez okno gorącą scenę miłosną, wątpliwości wiarołomstwo. Małżeństwo Ameryce wszystko jest możliwe.

(RIISVS III NASA ROB NL a

Tylko poniedziałek, 4JAK KOCHAJĄ KSIĄŻĘTĄ» Największy i najpotę'niejszy film z An- A Uwaga Rontesjonar usze TA Е

wtorek, šroda ną Pawłową oraz Douglasem w ro-

lach głównych. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salniekiego. Początek seansów 4, 6, B i 10 w. Ceny. miejsc: N Zawiadsmiam, że z dniem 1 Marca r b.

Wczoraj odbył się mecz hokejowy

 
  

MIFJSKI _ KINEKATOGRAF
Ostrobramska 5.

   

balkon 50 gr. parter 60 gr. Ki d g. 3,30 do 10 w. i
asp й oienowidwono kakao N Wszysty Detaliczni SprzedawCy "syxomto-

Dźwiekowy kino-teatr ot kino-teatr * KERWSZEJHURTOWNITYTONIOWEJ.Mam
„H ELIOS JUTRO UROCZYSTA PREMJERA! HOLLYWOOD" B nadzieję, że przez zaspokojenie żądeń W. P.

ZŁOTA SERJA POLSKAI NAJPIĘKNIEJSZA PARA KOCHANKÓW POLSKIEGO EKRANU . Е odbiorców zyskam Ich jako stałych klijentów u

JADWIGA SMOSARSKA ©;> Witold: COntii zeowy aasiana tSceny wMIonUniEri dźwiękowcu L PTANISEAW HOCHFELO Kpt. rez.
L właściciel HURTOWNI TYTONIOWEJ M 1

"wielki dramat miłości i bohaterstwa w-g scenarjusza Wacława

Sieroszewskiego.—Muzyka prof. F. Rybicki—Teksty piosenekROK 1914 a
Chóry Dana i Kubańskich Kozaków W scen. batal. biora udzlał 8 i 11 p. Ulanėw bataljon 20 p. p. oraz mistrzowie

в dżigitówki sutent. CZERKIESI-JEŽDŽCY „DZIKIEJ DYWIZJI“ pod dow. pik. Erlstora.

Film ten demonstruje się jednocześnie z Werszewą, w €elu dania możności obejrzenia tego przeboju najszerszym warstwom publiczności. wyświetla

się on w kinach „HOLLYWOOD* I „HELIOS*. Ze względu na ogólny kryzys pe olbrzymich kosztów obrazu — ceny miej<c nie będą podwyż-

szone. — Wszystkie honorowe bilety bezwzględnie nie ważne. — Na 1-szy seans ceny zniżone. — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10,15.

RALASISUMSTI KSTYSFL4TASTETRAIN,TIE WTRWCUTRIKI

Wilno, Sadowa 4.
Hvrtownia czynna bez przerwy od a 9do 19.

Ogłoszenie.
Magistrał m. Wilna ogłasza przetarg na

dostawę ośmiuset mir.” kamienia brukarskiege

   w najpiękniejszym filmie seżonu

jej okotelencja miłość
realizacja

JOE MAJ

 

  

   

 

 

DŹWIĘKOWY Pomimo niebywałego powodze- z nelzrównaną BRYGIDĄ HELM I Jó- na konserwację bruków.

KINO- «H E L į 0 $» | nia arcydzieła filmowego ROMANSE CYGA ŃSKIE zefem Szyldkrautem oraz Cygańską Unk; pRójera_« Kinie aa ais na dostawę kamienia :

TEATR Kapelą „Royal Tzigann Jazz”. Dziś nieodwołalnie ostatn! dzień gdyż premjera dawno oczekiwanego przeboju PAN* | wzór oferty przetargowej wydaje Biuro Sekcji

uilca Wiieńska B8, tel. 328. ROK 1914 odbędzie się w poniedziałek 29-go r. b. 3 ® Technicznej (ul. Dominikańska 2 pok. 53) Oferty z dołączeniem kwitu na wpłacone
do Kasy Miejskiej wadjum w wysokości 3*!, ofer-
tewej sumy winne być złożone de bgodz, '12 e]

 

Dziś ostatni dzień! Naj- W rolach gł. znanaBracia Karamazowy w-g nieśmiertelnej powieści T Dostojewskiego.

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

     

 

 

 

 

  

      

  
     

   

 

     

     

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HOLLY KINO-TEATR В В walic. ni

a większy film świata aktorka rosyjska Anna Stein I Fritz Kortner. Spiewy rosyjskiel OBUWIE zagraniczne chwalicie—swegonie znacie. dni 1 : kcji lez- i

<H OLLYW00D» i Wspaniała wystawal Ek Bir,program: Dodatek rysunkowy I tygodnik dźwięk. Foxa. Początek m. |ku secie =z»Krzewy i 167 : nej pó RE 53. ATT `

у w dnie Świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy se cen Ižone. j|cesz a je jękne aleat. o g. Z-ej y seans ceny zniżo! Wstąpdo sławnejwWilnie pracowni PUPIAŁŁY; 91—0 o Magistrat miasta Wiina. :

pa VVT arii ii Znaj z różne rodzaje obuwia: 4

DŽWIEKO- CASINO 3 Dziśl Korona Polskiej czołowej 10-ti ? j | Pórńojącć pieśń nieśmiertelnej miłości I bezqraniczneqo poświę= ramskie, oficerskie, no i RPO sA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA | ł

WE KINO į twórcześci filmów dźwiękowych MU-(III Z PAWIAKA cenia W' rosch głównych: ZOFJA BATYCKA, KAROLINA LUBIEŃ- wyzystkie gwarantowane i gatunek prima, *
Wisika 47. tei. 15-61. SKA, ADAM BRODZISZ, BOGUSŁAW SAMBORSKI I JOZEF WĘGRZYN. Filmoktórym mówi cela Polskali CENY ZNACZ- Które kilka zmian marnej tandety przetrzyma! Januszek ul. $-to Jańska 6

NIE ZNIZONE. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30 w dnie świąteczne o g.2. Teraz Szanowny Klijencie, zadam Ci pytanie — э . * t

GPADS AINA NAO ASEAST TNTTESET Co wolisz, czy tandet w dosto | tanie? poleca na Święta Szan. Klijenteli: peńczocky, z

PRACO CE! GO PUPIAŁŁO, skarpetki, rękawiezki, krawaty, chusteczki, n

DŹWIĘKOWY į m l 1 W Į“ 11 Dziš! Perla polskiej produkeji! Najpiekniejsze i najnowsze džwiękowe arcydzielo w-g powlešei M.Srokčuskienopt: Wilno, uł. Ostrobramska 25. у bieliznę damską, męską oraz wszelką galanterję.

KINO-TEATR „) | Kult Ciała (Rapsodle D'Amour) Poteżny dźwiękowy dramat w 12 akt. To polska „Symfonja Zmysłów”. To hi- (Egzystuje od r. 1905.) Pomimo niskich cen udzielamy 10'|, świą- ‹

WIELKA N6. storja zako mi wa AB SRC piękna Agnes Petersen Możzuchinowa, tecrneno rabatu. 83—7 0 ‘

' ugenjusz Bodo, styna AnkwiczI Michat-Wictor Varconi.
wid Ada dc DVD ANKAAA NENA

DŹWIĘKOWY L U XS Dziś! Najgenjalniejszy artysta filmowy wszystkich ów i krajów Emil Jannin j naj: J i nej REKORD TANIOŚCI OSIĄGNIĘTY!!! WY wa az Ė
z zystkich czasówi krajów an! 8 w swej najnowszej i najwspa- °

KINO-1EATR 952 || nialszej kreacjiNiebieski Hotyl (Anioł) Wstrząs»jący dramat miłości | pokusy,połókk. 1 zdrady. W roll artystki Firma nasza, znana w całym kraju przez swe WĘGIEL 1 KOKS

ul. Miękiewieza Nr./11 tel. 15-62 Ratio wej i m apara) ozDietrich naa najsilniejszego napięcia „wampiryzmu“ ero- BO z. WY:p SEprze- 3 oeraszoriednych kopalń V

y o. Nad program: oda więkowe. Początek o z. 4=ej, w dnie Świat. o godz. l-ej. Ceny. od 40 g. konania tych rzesz, które dotychczas z usiug na” ы A

НЕ } Е 8 8 szych nie korzystały, wysłać ograniczoną ilość GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS !

DZWIE š T 5 bado sė jeko fil й kompletów, saaacychgr z najlepszych inajpo- g M D E U L L Wang

о 2 najwes. kró- eko filmowcy w prze Niezwykłe przygody ułubieńców pubiiczności. trzebniejszych w każdym domu towarów, po cenie Irma . s я

КОМЕ WIATOWID | lowie humoru Pat iPatathon bojowym filmie Bołaterowie Nadźuyczejdć!komieżna sriobeja Dla mło- kosztu. Towary wysyła po otrzymaniu listownego BIURO—Jagiel'ońska Ni 3, tel. 811.

KINO ' Mickiewicza 9. dzieży dozwolone. Азоп5! Już wkrótce „Spiewający Błazen” I „Marokko“, zamówienia za pobraniem pocztowem aci się Bocznica własna- Kijowska 8. tel. 999.

przy odbiorze na poczcie). ryzykal O ile to-
wary się nie podobają Pozew takowe z po- 1

a a wrotem i zwracamy całkowitą należność.

0 s T R Z E Ž E R IEl Czytajcie i zastanówcie się!ll
I komplet: 34 metry najpotrzebniejszych towarów

+ Pawie "firm$"w Wilnie roslewa swoje ma 6 metr. flane. |Paskaita gatunku
łowartościowe piwo „w używane butelki t *ładniej i ;

Zarządzeniem MinistraPracy i Opieki Społecznej z dn. 31. XII. 51 r. PATENT" ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU PE NOISE ZES

Nr. ,2186/U/III, na mocy art. 75 Rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospo- 4 w ZYWCUi e) błąd Sz. K ЕНО пе&‹‘:"ега‹" pė 1 nika K l

litej z dn. 29. XI. 30 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpie- wprowadza tęm w biąd Sz. Ron- fl E i w 6 ч. si » 4 ego wi |
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