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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI.
WARSZAWA (KĄP). W dniach 20 I 21 b. m. w pałacu arcybiskupim w Warszawie obradowała Konferencja Episkopatu Polski, w której wzięli udział KsiężaBiskupi

ordynarjusze i sufragani z całego kraju.
Konferencja Episkopatu wydała list pasterski, podpisany przez wszystkich Księży Biskupów-ordanarjuszów, następującej treści:

ii. Druga nasza przestroga dotyczy zagrożonych0 ducha chrześcijańskiego w Polsce.
Najmilsi w Chrystusie! Było to u progu

nowej ery w dziejach ludzkości, śdy w swo-
jem własnem Państwie przystępowaliśmy do
kształtowania odrodzonego życia. W Euro-
pie zaczął się ustalać nowy układ politycz-
ny. W całym świecie poszukiwać zaczęto
innych sposobów pojmowania życia, innych
ustrojów społecznych i
organizacji państwowej. Po latach piętna-
stu nie jesteśmy u kresu tych przeobrażeń.
Niejedno zło naprawiono i stworzono wiel-
kie rzeczy. Ale równicześnie wiele popeł-
niono błędów. Szeroko niemal rozpostarły
się nastroje lęku i bezradności. Miejscami
wytworzyła się psychoza rewolucyjna, od-
rzucająca wszystko, co dotychczas było.
Już i do dziedziny religijnej chce się wdzie-
rać przewrót.

Byłoby wielkim błędem  niedoceniać
chwili, która odrzuca tyle pojęć i doktryn,
ale większym błędem byłoby nie rozeznać
granic, których choćby  najgenjalniejsze
nowarostwo przekraczać nie powinno. I

Co się może załamać? Co człowiekowi
wolno zmieniać?

Załamują się twory ludzkie, bo są z
istoty swej czasowe i zmienne. Zmienia się
i zmieniać się będzie to, co jest dziełem
człowieka. W budowie wieków posługuje
się Opatrzność czynami ludzkimi, ale do
czasu i w granicach swych planów. Potem
się przeżywają, ustępując miejsca innym.
Sam człowiek przykłada rękę do burzenia
tworów genjuszów i bohaterów, którzy go
poprzedzili. Wśród porywów szlachetnych,
wśród ofiar i grzechów, wśród błędów i za-
wodów tworzy sobie ludzkość nowe rze-
czy. Kiedyś inne pokolenie wywróci je ja-
ko stare i nieużyteczne i zastąpi je czem
innem,
Co się nie może załamać? Czego człowie- |

kowi nie wolno burzyć?
Nie może się w Świecie załamać praw-

da Boża. Nie wolno człowiekowi obalać|
bożego prawa. Tej prawdy nie wydała myśl|
człowieka. Tego prawa nie ustanowiła wo-
la ludzka. One są ponad człowiekiem, po-
nad jego władzą i wolą, chociaż są dla nie-
go. Ich znaczenie jest niezależne od czasu
i od tego, co się w czasie dzieje. Są wiecz-
me. W każdym ustroju nauka Chrystusowa
będzie „światłością na objawienie ludów”.
Po wszystkie czasy prawo Jego będzie nor-
mą moralną ludzkości i „kamieniem węgiel-
nym'* ładu w społeczeństwach.

Stąd w dzisiejszej burzy dziejowej nie
żałujemy tego, co się jako twór ludzki rze-
czywiście przeżyło. Owszem jako zapo-
wiedź lepszych czasów powitajmy te war-
tości prawdziwie, które się zrodzą z bólów
przesilenia. Ale zato tem większy nacisk
połóżmy na to, byśmy w czasie tych prze-
obrażeń nic nie uronili z tego, co jest boże
i Chrystusowe. Nie możemy uznać autory-
tetu, któryby ludzkość mógł uniezależnić od
Stwórcy. Nie możemy się PSS z za-
kusami,  któreby czemkolwiek zastąpić
chciały wiarę objawioną. Nie możemy ze-
zwolić na wprowadzenie nowej etyki, któ-
raby sobą zastąpić zamierzała naturalne i
objawione prawo moralne. Nie możemy
dopuścić do ograniczenia nauczycielskiego i

odmiennych iorm

łość spuścizny chrześcijańskiej, że obecną
przemianę stosunków cechuje ogromna roz-
prawa zia z dobrem, rozpacziiwa walka

taicyzmu z katolicyzmem. 4 tych zmagań
musi się wyłonić zwycięstwo Chrystusa.
Tylko Chrystus może przewodniczyć no-
wym Czasomi.

To też my, Biskupi świadomi swych po
winności, bacznie śledzimy rozwój stosun-
ków i przy różnych sposobnościach upomi-
mamy tych, „którzy nie poznali głębokości
szatańskiej* (Ubjaw. 3,24]. „Głuchy i nie-
my duch* (Mar. 9,24), który zawsze w chwili
niebezpieczeństwa chce uśpić czujność su-
mienia ludów, nie zazna spokoju od Kościo-
ła. Tego dowodem niech będzie i to wspól-
ne nasze słowo pasterskie, z którem zwra-
camy się do Was w tej myśli, by zwięk-
szyć Waszą baczność na zamachy, które się
pod hasiem nowych czynów gotują na to;
czego ludziom zmieniać nie wolno, bo jest
wieczne i boskie.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że
wewnętrzne życie kościoła w kraju z xaż-
dym rokiem doznaje ulepszeń i rozbudowy.
Że skutków czasu niewoli wyswobodziło się
posłannictwo Kościoła niemal zupełnie,
Usunęlismy w wielkiej mierze groźny brak
duchowieństwa. Rozszerzyliśmy studja ka-
płańskie. Uprzystępniliśmy rzeszom prak-
tykę wiary, dzieląc rozległe paraije i bu-
dując kościoły. Duch święty utwierdza wia-
rę, Z jego łaską życie nadprzyrodzone po
giębia się głównie przez ruch eucharystycz-
ny i rekolekcyjny, Zainteresowanie się spra-
wami religijnemi ogarnia szersze warstwy.
Odptywa iala pizytywizmu i liberalizmu re-
ligijnego. Wśród świeckich coraz częściej
spotykamy mężów i kobiety o wybitnym
duchu apostolskim, Idea czynu katolickie-
go przenika szerokie warstwy. Ożywia się
tętno życia  paraijalnego. Miłosierdzie
chrześcijańskie dokonywa wielkich rzeczy.
Zmienia się oblicze życia katolickiego. Jest
ono wyraźniejsze, głębsze. Ogół katolików
jest więcej z hierarchją zespolony, więcej
solidarny, aktywniejszy, więcej przejęty od-
powiedzialnością za wiarę i Kościół A co
najlepiej charakteryzuje dzisiejszy  katoli-
cyzm to pragnienie uduchowienia i świę-
tości.

Ale nie wszystkich ogarnął ten ruch.
Zaznacza się pewna powrotna fala tych
prądów, które się w Europie przeżyły i któ-
re się do reszty kompromitują. Gdy narody
słusznie grzebią ducha rewolucji trancuskiej
to u nas pewne garstki ludzi sztucznie tego
ducha wskrzeszają. Jak gdyby Polsce przy-
padł smutny udział ratować kosztem swej
przyszłości ginący świat materjalizmu i no-
woczesnego pogaństwa, który upaść musi i
upadnie. Chodzi o to, by nas przedtem nie
zaraził i byśmy bujnego życia narodowego
nie zmienili na martwe filary do podtrzy-
mywania tego, co się w świecie wali i co
runąć musi,

W. tej dziedzinie wskazać musimy na
kilka groźnych objawów, które znamionują
szeroko założoną oienzywę, mającą za za-
danie odciąć naród od odżywczych źródeł
Chrystusowych, oddalić go od tchnienia
prawdy bożej i zepchnąć na wyludniające pasterskiego posłannictwa Kościoła,

Tem baczniejszą uwagę zwróćmy na ca-

i. Walka z wiarą Chrystusową i KuśCiołem.
Z bólem stwierdzić musimy, że w Pol-

sce pewne grupy wypowieaziały walkę
wierze Chrystusowej. stozbierając uzasad-
nienie tej walki, nie znajdujemy ani jedne-
$o nowego argumentu czy myśli Są to sta-
re, osiawione kKościoioburcze hasia anty
religijnych rewolucyj. Były tu ogółowi nie-
znane, dlatego mają pozory nowosci, Gdzie-
indziej mocno się przeżyiy i ustępują raiej-
sca odradzającemu się katolicyzmowi. Nie
są to więc pomysły rodzime polskie. Z po-
trzebami i nastrojami duszy polskiej nie ma-
ją nic spólnego a mimo to zachwala je się
jako poiską rzeczywistość duchową. Po-
czyna się i u nas powtarzać zwrot z przed
lat stupięćdziesięciu, że postęp przekreślii
chrześcijaństwo, że dawna wiara zniszczała,
że trzeba stworzyć nową, ale dostosowaną
do dzisiejszego człowieka, Poza temi ira-
zesami żadnych zgoła dowodów przytoczyć
nie umieją, bo też żaden mędrzec nie stwo-
rzył naukowej podstawy wolnej myśli, ża-
den genjusz nie wykazał sprzeczności mię-
dzy Chrystusem a nauką i postępem. A pu-
blikacje polskich wolnomyślicieli i komuni-
stów są drukowanem świadectwem zupei-
nego nieuctwa religijnego i braku uzdolnień
do poważnej oceny chrześcijaństwa na tle
spółczesnego życia.

Faktem jest, że w Europie chyli się do
upadku nie katolicyzm, lecz to, co w za-
miarach wolnomyślicieli miało być jego
przeciwstawieniem i spadkobiercą. Bankru-
tują teorje przez Kościół potępione, a więc
marksyzm, pozytywizm, liberalizm i sprzecz-
ny z Encyklikami i etyką kapitalizm, Gi-
nie fałszywa kultura wyrosła z przeciwień-
stwa do nauki Chrystusowej. Natomiast to,
co katolickie, nie upada, lecz odradza się,
rośnie i zdobywa.

Wolnomyśliciele i bezbożnicy w tem
mają słuszność, że za wiarę Chrystusową
nie uważają owego szerokiegoibezwładnego
chrześcijaństwa, na które sekty umierają,
lecz chrześcijaństwo żyjące pełnią swej
pierwotnej mocy w Kościele katolickim.
Dlatego mało się o sekty troszczą, a nato-
miast prowadzą tężoną walkę z Kościo-
łem katolickim i jego powagą. Ludzi nie-
obeznanych z ich celami zwodzą pozorem,
że nie z Chrystusem walczą, lecz z klery-
kalizmem, I czegóż Kościołowi nie zarzuca-
ją? Że ma ukryte cele polityczne, że wy-
chodzi na walkę z Państwem, że w kraju
propaguje zagraniczne doktryny polityczne,
że duchowieństwo nie ma poczucia oby-
watelskiego, że jest przeciwnikiem Rząda,

 

sięszlaki, na których dokonała się obecna
anarchja, upadek i poniżenie Europy.

że wogóle dobry katolik nie może kęć do:
orym obywatelem i tak dalej. Kiócą stosu-
mek między Kościołem a paustwem. Stwa-
rzają sztuczną atmosterę napięć i walki i
wogóle szerzą mniemanie, ze nowoczesne
Paustwo nie może żyć w zgodzie z Kościo-
iem.

Jeżeli komu z Was, najmilsi, ia prze
stroga jest potrzebna, to chcemy Was u-
pomnič siowy św. Pawła: „Niech was nikt
nie zwodzi próżnemi siowy, albowiem @а-
tego przychodzi gniew boży na synów nie-
wierności” (El, >.6). Na doktrynalne nie-
dorzeczności bezbożników i wolnomyślicieli
odpowiedźcie pogłębionem  wykszaicenieru
religijnem i lepszą praktyką wiary. Chrze-
ścijaństwo jako owoc powszechnego Odku-
pienia świata, da się pogodzić z każdą ra-
Są, z każdym językiem, z każdym rozwo-
jem postępu. Będzie zawsze w niezgodzie z
biędem, tałszem i grzechem. Nigdy nie bę-
dzie się sprzeciwiaio naturze ludzkiej, ale
zawsze będzie ją uszłachetniało, A należy-
cie pojęte i w zupełności przeprowadzone,
ma moc uzdiowić każdą epokę.

Kościół, głosząc i przeprowadzając w
czyn naukę Chrystusową, nie lęka się zmian
dziejowych. Dochowa wiary Zbawicielowi i
dochowa wiary ludzkości. Jako stróż Obia-
wienia nieraz się naraża, bo jego. mowa
jest jasna: „tak, tak, nie, nie“ (Mat. 5.37).
Nie przestanie przypominać, że kamieniem
węgielnym budowy świata jest Chrystus,
„a kto padnie na ten kamień, będzie skru-
szony, a na kogoby upadł zetrze go“ (Mat.

zasad obyczalności chrześcijańskie).
| Po wojnie światowej wdario się w ży-
cie narodów zdziczenie i upadek moralny,
Fala zia nie oszczędziia Polski, w której
dzięki Bogu chrześcijański zmysł

| miato miejsce w innych krajach. Koscidi

etyczny | Ze zgrozą stwierdzamy
skuteczniej jej się przeciwstawił, niż to | dekadentyzmu moranlego.

seksualnej współczesny człowiek to liber-
tyn, cnota obiudą, grzech zabobonem a nie-
skrępowane wyżycie się dowodem postępu,

niebezpieczeństwa
Wznieśmy się,

najmiisi, ponad zwyrodnienie myśli łudzkiej,
stanął wobec olbrzymich zdarzeń i zdwaja- | Jest to bowiem objawem chylącej się do u-

|jąc swe wysiiki odpiera od narodu atak
|nieobyczajności.

Ale w tej pracy napotyka na zorgani-
|zowane działanie czynników, które chca
|Polsce narzucić inną etykę i inną obyczaj-
ność, odmienną od moralnego prawa Chry-
stusowego. Zasadniczą treścią tej nowej
etyki jest odrzucenie szóstego /przykazania
bożego. W świetle tej nowej etyki niema
grzechu w dziedzinie obyczajów poza $wai-
tem. Wszystko-wszystkim wolno, W tej sk
ce niema miejsca na skromność, wstydli-
wość, opanowanie siebie, ascezeę życiową,
wierność maiżeńską, Zasadę moralną: nie
grzeszyć, zastąpiono wskazówką higjenicz-
ną: byle uniknąć pewnych następstw.
a rewolucja moralna wypływa z isto

ty naturalizmu, dążącego do wyzwolenia
ludzkości z zależności od Boga, i prowadzi
nieubiagalnie do moralności bolszewickiej,
W, ten sposób wyłania się przed nami pod
nazwą naprawy obyczajów  obrzydlimy
świat upadku i bezwstydu. Ruch ten, pro-

się na wysiłki potrzebne do uzdrowienia
rozluźnionych obyczajów a natomiast do
nich obniża zasady moralne.

Dla katolików szóste przykazanie boże
jest wiecznym nakazem etycznym. Grzech
pozostanie grzechem. Mimo uiomności po-
winniśmy z nim stanowczo zerwać. Mimo
pokus i propagandy bezwstydu odwróćmy
się od erotyki i lubieżności, które są ozna-
ką pokoleń słabych. Nie dopuśćmy, by na-
sza kochana miodzież, czerstwa, Czysta i
szłachetna uznała użycie i przyjemność za
zasadę etyczną. Takie poglądy znamionują
pokoienie dotknięte zwyrodnieniem. Cnota
Czystości, życiowa karność wewnętrzna i
zewnętrzna to klejnot nieznany rozpustni-
kom. To cnota bardzo aktywna, bojowa,
okupywana nie biernością, lecz energją,i
mocą ducha. Bywają niestety i ze strony
katolickiej złe przykiady, kióre ludzi sto-
jących zdała od praktyki życia chrześcijań-
skiego naprowadzają na iafszywy wniosek, pagowany przez organizacje i wykłady,

przez literaturę, prasę i widowiska, ośmie-
sza zasady etyki chrześcijańskiej, uspra-
wiedliwia każdy występek,  legalizuje
każdą nieczystość i brud. Erotyka i wy-
uzdanie ma pozbawić młodzież polską po-|
czucia moralnego, zdrowia i sił. Rozwiąz-
łość ma zdeprawować ducha polskiego.|
Choroby mają stoczyć polskie plemię. Swa- |
wolą i niekarnością prywatnego życia ma
sobie dzisiejszy człowiek powetować ze-'
wnętrzne wędzidła ścieśnionej karności e)
bywatelskiej. Wedłu$ manifestu _ reformy!

lil. Na trzecim miejsc

Rodzina poczyna i w Polsce niedoma-
gać na uasiępstwa tego swiatopogiądu, Kto-
4ys QuirąCając prawo woze, zapaiuje się na
ieaziuę pou Kątem Widzenia indywWidualnie=
go użyciu, bez względu na zasaay etyczne,
ua Spvieczne zaaania i dobro ogolue. Jus!

scCjuiizma wprowadzi w nasze siery rObot-
nicze pogłąu, ze rodziną nie rządzą wyzsze
prawa a jest ona instytucją dia wygody i

<aaowoienia maiżonkow. Łasadę tas poję-

tego szczęscia osobistego w  maiżeństwie

szerzą dzisiaj w kraju te koia, które się
wprawdzie liberalizmu wyrzekają, ale prze-
Įęiy po nim smutną spusciznę bezbożnej e-
tysi spoiecznej. mozbijanie rodziny Staio

się hasiem nie w teim znaczeniu, jawoby ro-
dziny wogóle nie uznawało, lecz przez to,
że się rodzinie odbiera wszeiki sakralny
charakter i że nie uznaje się zadnej normy
moralnej, któraby ją obowiązywała.  Mai-
żenstwo poniża się do pojęcia instytucji
chroniącej od samotności Stąd rozsprzęga-
nie jego spoistości, ośmieszanie ro: Wzo-
rowyci, niezrozumienie dla katolickiego
obyczaju małżeńskiego, a nawet wyszydza-
nie wierności małżenskiej. To się dzieje w
prasie, literaturze, teatrze, kinie, na odczy-
tach, pogadankach i zebraniach a nawet w
humorystycznych kącikach pism uchodzą-
cych za poważne.

Nic dziwnego, że przy obecnej nędzy i
przy pewnem siępieniu poczucia moralne-
go, o którem już wspominaliśmy, rodzinie
zagraża rozkiad. Obok ucieczki od mał-
żenstwa stwierdzić można  groźniejszą u-
cieczkę od obowiązków małżeńskich i ro-
dzinnych, ucieczkę od dziecka, ucieczkę od
wierności małżeńskiej i od jedności małżeń-
stwa. Zbezcześciwszy charakter sakramen-
talny, którym Bóg rodzinę uświęcił, zamie-
mia ją laicyzm w dom sromotny.

Dla nas katolików małżeństwo. jest sa-
Kkramentera i instytucją będącą na służbie
twórczej Opatrzności. Rodzina jest dla nas
świętością, której hańbić nie wolno. Rodzi-
na nie jest domem zabawy i uciechy, lecz
powołaniem do obowiązku, do  wzniosłej
misji, do ofiary i trudu. Dziecko nie jesi
ciężarem i kłopotem, lecz radosnem dopeł-
nieniem sakramentalnej jedności rodziny,
Uwiecznieniem się ojca i matki w obrazie
Bożym i dziejowem odradzaniem się naro-
du 1 ludzkości.

Dlatego wzywamy was, najmilsi, byście
szacunkiem religijnym otaczali małżeństwo
i rodzinę, ojcostwo i macierzystwo, byście
pielęgnowali naturalne i zdrowym narodoia
właściwe pragnienie i ukochanie dziecka.
Kościelne prawo małżeńskie niech będzie
nadal święte i nietykalne. Ofiary ponoszone
dla rodziny uważajcie za najwznioślejsze,
jakie w życiu spełnić można. Od takiego 21,44). Woła, że nie można przysziości poi-

skiej budować na detronizacji Boga, że!
nie wolno dopuszczać, by się obłędy bez-|
bożnictwa wżerały w duszę polską, ża
wielkość Państwa budować należy na cno-|
cie i uczciwości, na niezmiennych prawach
moralnych. Takie zasady głosi i uprawie
Kościół, To oczywiście nie walka z Pań-
stwem, nie zagrożenie Polski.

Kościołowi, najmilsi, powierzył
piciel nasze i wasze dusze. Ma on poza
tem i „drugie owce, które nie są z tei
owczarni” (Jan 10.16) Oni tych wrogów
swoich, którzy „parskają jeszcze grožbami
i morderstwem” przeciw niemu i tych błą-
dzących, którzy „chodzą w próżności umy-
słu swego” (EL 4.17) przytuli kiedyś miło-
ściwie do siebie, a łaska boża może nie
jednego z nich w apostoła zamieni. Dzisiaj
Odkupiciel woła do każdego z nich przez
usty nasze „Szawle, Szawle czemu mnie
prześladujesz?** (Dz. Apost. 9.4).

Odku-

„re nie pozwolą skazić swej rodziny. Tylko

pojmowania rodziny niech was nie odwiodą
żadne hasła przebudowy ustrojów. Pamię-
tajcie, że tylko te ludy przeżyją inne, któ- |

te narody obronią się od zagłady, które
uczynią z rodziny ośrodek polityki społecz-
nej i państwowej, a ożywiać ją będą zasa-
dami Chrystusowemi. Bez moralności opar-
tej na prawach bożych rodzina zwyrodnie-

w obronie rodziny.

że cnota czystości jest niemożliwa. A jed-
nak za św. Pawłem każdy chrześcijanin
powiedzieć może: „Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia* (Fil. 4,13).

Wiara i łaska boża, Sakramenla święte
i opanowanie siebie w myśl życia duchowe-
$o wydały i ciągle wydają bohaterów i bo-
haterki cnoty. Spotykamy ich wszędzie.
Pełno ich w szeregach miodzieży. Będzie
ich w przyszłości jeszcze więcej, bo zmysł
katolicki i godność narodowa przełamią w
»waju propagandę zgnilizny.

u przemówić musimy

wiianie jego przyjścia i zdecydowanie na
otiarę ze siebie dia jego dobra, Swiadome
macierzyństwo w duchu katolickim to głę
jbokie poczucie matki i jej powinności za-
równo pod względem zdrowia i higjeny, jak
równiez i nadewszystko pod wzgiędem wy-
chowania potomstwa. Przeciw takiemu
šwiadomemu macierzyūstwu nie występuje-
A Uwszem zalecamy. je żonom i mat-
om,

Natomiast napiętnować musimy  świa-
dome macierzystwo pojmowane i praktyko-
wane jako zapobieganie urodzinom przez
niedozwolone srodka. od nazwą swiadome-
go macierzyństwa prowadzą pewne koja
propagandę unikania macierzyństwa i dziec-
ka. len ruch powinien się wiaściwie na-
zywać ruchem „świadomej walki z macie-
rzyństwem* w myśl hasta „mniej urodzin”.
Swiadome macierzyństwo tak pojęte jest
następstwem  materjalistycznego pojmowa-
nia rodziny, o czem świadczy iakze nawią-
zywanie polskiego ruchu świadomego ma-
cierzynstwa do takiegoż ruchu w  Sowie-
tach. Niesłusznie uzasadnia się ten ruch
hastami higjeny, sprawiediiwości spoiecznej,
korygowania naturya nawet dobra Pań-
stwa. W samej rzeczy jest to dążenie do
uprawnienia grzechu.

Rozumiemy doskonale, że ciężkie po-
łożenie ekonomiczne utrudnia w wielkiej
mierze życie rodzinne. Utrudnia, ale go
mie uniemożliwia. Swiadczy o tem iakt, ze
siery najwięcej kryzysem dotknięte, dzięki
bogu, najwierniej trwają w katolickich tra-
dycjach rodzinnych a praktyka tak zwane-
$o swiadomego macierzyństwa ogarnia pize
dewszystkiem te koła, które prowadzą ży-
wot wygodniejszy. Te stery, którym za-
sobne warunki umożliwiały i umożiiwiają
wychowanie liczniejszej rodziny i zabezpie-
czenie jej bytu, pierwsze weszły na drogę
sztucznego ograniczania potomstwa. Wy-
nika z tego, że właściwem źródłem tego
smutnego zjawiska jest lekkie pojmowanie
życia, zanik norm etycznych w sumieniu
spółczesnem i wyzwalanie instytucji mał-
żeństwa od obowiązków i ciężarów.

Przypominamy tu wiekopomne nauki
Ojca św. Piusa XI z Encykliki o Małżeś-
stwie chrześcijańskiem: — Wielu  ośmiela
się nazywać dziecko przykrym ciężarem
macierzyństwa i poleca wystrzegać się go
starannie, nie przez uczciwą wstrzemiężli-
wość (która za zgodą obojga małżonków w
małżeństwie jest dozwolona), lecz $wałce-
niem aktu naturalnego. Na te zbrodnicze
czyny pozwalają sobie jedni dlatego, że
sprzykrzywszy sobie dzieci, zażywać pragną
rozkoszy życia bez ciężarów, inni tem się
zasłaniają, że ani wstrzemięźliwości za-
chować, ani też potomstwem obarczać się
nie mogą, już to ze względu na siebie, już
to na małżonkę, już też na swój stan ma-
jątkowy.

Ale niema doprawdy takiej przyczyny,
choćby najbardziej ważnej, któraby zdołała
z naturą uzgodnić i usprawiedliwić to, co
samo w sobie jest naturze przeciwne.

Nie dziw więc, że według świadectwa je a naród upadnie,
IV. Musimy też z obowiązku biskupie-

$0 poruszyć sprawę bardzo przykrą, mia-
nowicie propagandę grzesznych nadużyć
małżeństw, szerzonych pod nazwą „świado-
mego macierzystwa”*, Świadome powinna
być każde macierzyństwo w tem znaczeniu,
że kobieta, podejmując się czynności przy-
szłej matki, ma sobie zdawać sprawę z na-|
stępstw tego kroku i z obowiązków, które
przez to przejmuje.
stwo w myśli chrześcijańskiej to szczera

Świadome macierzyn-| kazanej od początku i niezłomnie

Pisma św. Bóg w majestacie swoim ha-
niebną tę zbrodnię straszliwym ścigał gnie-
wem i niekiedy nawet karał śmiercią, jak o
tem wspomina św, Augustyn: „Bezprawnie i
haniebnie używa małżeństwa choć z wła-
ną żoną ten, kto unika potomstwa. Tak!
uczył Onan, syn Judy i dlatego uśmiercił go

padku cywilizacji, że ludzkość nie zdobywa.

ukę, dlatego Kościół katolicki, któremu
sam Bóg powierzył zadanie nauczania i bro-
nienia czystości i uczciwości obyczajów,
Kościół ten, pragnąc pośród tego rozprzęże-
nia obyczajów zachować zwiążek małżeń-

"ski czystym i od tej zakały wolnym, odzy-
wa się przez usta Nasze głośno i obwieszcza
nanowo: Ktokolwiek użyje małżeństwa w
ten sposób, by umyślnie udaremnić natural-
ną siłę rozrodczą, łamie prawo Boże oraz
prawo przyrodzone i obciąża sumienie swo
je grzechem ciężkim...

j W obronie grzesznego używania msi-
jżeństwa zas przytacza się często powody
jurojone aibo przesadne. U, bezwscydnyca
|bowiem mie chcemy wcale wspominac,
„Yrzecież dobra Matka, Kosciół, zna dosku-
'nale i docenia zdrowotne względy, zagraza-
| jące życiu matki, o które tu chodzi. Mioż
iioze bez giębokiego współczucia o tem
myśleć? Kogo nie ogarnie podziw najwyż
szy na widok matki, w bohaterskiem poswię

ceniu gotowej iść na niechybną smierć, by-

le ocalić życie dziecka, spoczywającego pod
jej sercem? Jej cierpienia, poniesione w
bezwzględnem spełnieniu obowiązku natu- |
ralnego, bóg jedynie w przebogatem zmifo-
waniu swojem będzie mógł wynagrodzić i
dać doprawdy miarę nie tylko naioczoną,
ale opiywającą...

Wielce też wzruszają skargi owych
maiżonków, którzy, srogim niedostatkiem
dotknięci, z trudem ledwie dzieci wyżyw.c

mogą. maa
należy się jednak mieć na baczności,by |

opiakany stan majątkowy nie stai stę
przyczyną jeszcze bardziej opiakanyca bię-
dów. Niema bowiem takich trudnosci, kto-
reby mogiy znieść prawomocność przysa-
zan Bożycn, zabraniających czynów, ztych
ze swej natury. We wszelkich okoliczno
ściach małżonkowie mogą zawsze za iaską
bożą, w stanie swoim zyć uczciwie i czy-
stośc małżeńską zachować bez owych niec-
nych występków*.

Zgodnie z tą nauką katolicką, tak jasno
wyłozoną przez (Ujca- św. przestrzegamy
Was, najmuisi, przed nienormainością prak-
tyk, szerzonycn przez dzisiejszy grzeszny
ruch świadomego macierzyństwa 1 przez
jego poradnie. Wolno cnodzić po pomoc
do poradni, które szerzą część macierzyń-
stwa i miiości dla dziecka, uczą higjeny ma-
cierzyńskiej i walczą ze śmiertelnością nie-
mowiąt. ta pomoc jest cenna i dla szero-
kich warstw potrzebna.  Niewolno korzy-
stać z posiug poradni, które uczą obchodze-
nia się ze srodkami zapobiegawczemi i w
ten sposób zanieczyszczają żródła życia
wbrew prawu bożemu i naturalnemu.

Bóg uzależnił od posiuchu dla swego
prawa szczęscie ludzkości. Na losach in-
nych narodów spostrzec możemy, že sztuci-
ne i niedozwolone ograniczenia narodzin
zamienia je w uarody starców.  Przestają
być narodami twórczemi i zdobywczemi.
Niedoiężnieją i staną się cudzem iupem.
Czy Polska ma sianąć w rzędzie ludów
starczych,  niemocnych,  wymierających/
Ubytku spowodowanego roziuźnieniem eiy-
ki maiženskiej nie wyiełni higjena i waika
ze śmiertelnością. Warunkiem przyszłości i
potęgi Państwa jest zwarta rodzina,
pragnienie i ukochanie dziecka, potomstwo
zdrowe i duchowo świeże, wychowane pod
okiem czujnych rodziców, pojmujących ro-
dzinę jaki święte zadanie i jako swoje 0so-
biste szczęście życiowe. Laicyzm rozprzę-
gający rodzinę nie przysłuży się Państwu.
Uno się wyprze ducha, z którego się świa-
dome macierzyństwo zrodziło, tak jak się
zdrowy cziowiek opędza myślom samo-
bójczym. .

1dąc za uakazem sumienia, z prawdzi-
wą pizykrością tu zaznaczyć musimy, że
propaganda zasad i praktyk, niezgodnych
z katouckiem pojęciem maižeūstwa 1 rodzi-
ny, wychodzi przeważnie z kół Związkv
Pracy Ubywateiskiej Kobiet. Mimo jasnego
stanowiska, które przed dwoma laty zaję-
lismy w stosunku do znanego projektu pra
wa maiżeńskiego, Związek Pracy Ubywa-
telskiej Kobiet uprawia jego propagandę.
10 samo zrzeszenie wysuwa iezę, ze w
Kodeksie Karnym należy złagodzić arty-
kuł, dotyczący kar za przerywanie ciąży,
mimo, że ten artykui i tak już nie broni
dostatecznie niewinnych dzieci, Dalej Koła
tego Związku krzewią hasła šwiadomegc
macierzyństwa w znaczeniu niedozwolonego
ograniczenia potomstwa i gioszą koniecz-
ność poradni dla t. zw. regulacji urodzin
czyli placówek, któreby iachowo uczyły
zapobiegania macierzyństwa. Nie wspomi-
nając juź o niekatolickiem stanowisku tego
Związku w sprawie koedukacji, musimy
stwierdzić, że ze stanowiska nauki katolic-
kiej wpływ Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet na kształtowanie się rodziny pot
skiej i etyki małżeńskiej jest szkodliwy i
dlatego przestrzegamy katoliczki przed tą
organizacją i jej zgubną propagandą.

V. Ostatnie niebezpieczeństo, na które
pragniemy wskazać, to propaganda komn-
nizmu. Nie mamy tu na myśli zbliżenia po-
litycznego, które, po usunięciu przeszkód
dobrego stosunku  sąsiedzkiego, nastąpiło
między Polską a Sowietami pod wzgiędem
międzynarodowego współżycia. Umacniając
pokój na swej granicy wschodniej, Polska
przyczynia się walnie do utwierdzenia po-
koju europejskiego, którego jest szczerą i
zasłużoną rzeczniczką.

Chodzi nam o co innego, a mianowicie
© to, że pewne zorganizowane i luźne gru-
py wolnomyślicielskie uprawiają już otwar-
cie t. zw. zbliżenie ideowe, czyli uczą my-
śleć po bolszewicku, szerzą bolszewicki
sposób zapatrywania się na życie, na spo-
łeczność, na religję i etykę. Według nich

 

 Bóg'.
Ponieważ od niedawna niejedni, jawnie

odstępując od nauki chrześcijańskiej, Rz:
zacho-

wywanej, sądzili, że w obecnych czasach
gotowość na przyjęcie dziecka, radosne po-, inną w tym przedmiocie należy głosić na-'

niema w komuniźmie nic takiego, coby nas
zasai o zrażać lub odstraszać mogło.
Owszem, twierdzą, że z treścią bolszewizmu
możnaby się przy pewnych zastrzeżeniach i
poprawkach pogodzić, a nawet należałoby

Aleksander Kardynał Kakowski,
kup-metropolita Warszawski. a
dynał Hlond, arcybiskup-metropolita Gnie-
źnieński
arcybiskup-metropolifa Lwowski obrz. gr.
kat. Józef Teodorowicz, arcybiskup Lwow-
ski obrz. orm. Adam Sapieha, arcybiskup-
metropolita Krakowski.
dowski,
obrz.
biskup-metropolita Wileński. Antoni-Juljan
Nowowiejski, arcybiskup-biskup Płocki, Sta-
nisław Gall, arcybiskup. Augustyn Łosiński,
biskup Kielecki.
kup Stanislawowski obrz. gr. kat.
Kocyłowski, biskup Przemyski obrz. gr. kat.
Marjan Fulman,
Przeździecki, biskup Podlaski.
Tymieniecki,
żek, biskup Łucki.
Częstochowski. Stanisław Łukomski, biskup
Łomżyński.
kup Chełmiński.
Włocławski.
Sandomierski.
Katowicki, Kazimierz Bukraba, biskup Piń-
ski,
ski. czemprędzej komunizm w Polsce wprowa- ciszek Barda, biskup Przemyski obrz, łac;

dzić jako niezawodne lekarstwo nawszyst
kie niedomagania zycia polskiego. Bo boi-
szewizm, wediug mich,
kultury i postępu, na którym ludzkość bę-
dzie inna miż dzisiaj, bo «doskonalsza, swo-
bodna, szczęśli” _
czyć z uprzedzeń, oswoić się z tem obja-
wieniem ze Wschodu
wprowadzić.
zoliżenie kulturalne, szerzone nietylko kon-
spiracyjnie przez agentów przewrotu świa-
towego, ale krzewione otwarcie i publicz-
nie przez pisma i przez legalne, znane or-
śanizacje. Przed tą propagandą komunizmu
najusilniej
bolszewicką należy bezwzględnie odrzucić,
chociażby tylka dla jej wojowniczego sto-
sunku do boga, religii i.dla sprzecznej z
prawem bożem i naturalnem etyki ogólnej,
spoiecznej i rodzinnej.
narodu nie uszczęśliwi, bo jest w swych za-
iozeniach niezgodny z naturą ludzką, A
chociaż mógi dokonać niejednego dziea w
dziedzinie techniki,

jego hańbą, że znaczył swój pochód niesły-
chanym terorem i nieopisanemi
stwami. Komunizm jest w dalszym ciągo
najgroźniejszem
kultury świata i normalnego rozwoju ludz-
kości. Molszewizm pozostaje nadal zarazą,
przed którą chronić się powinny państwa i
narody. Cokoiwiek w niniejszym liście pi-
saliśmy 0 walce z Wiarą i Kościołem, 0
groźnych przewrotach w dziedzinie moral-
nej, o zagładzie życia rodzinnego, o nisz-
czeniu źródeł życia narodów, wszystko to
stanowi
Sowietach przeprowadzone do ostatnich
granic.
niektórych organizacjach wpaja się w mło-
de umysły i serca kierunki radykalne i an-
tykościeine, kióre i pod względem religij-
nym i obyczajowym są jakby przedszkoiem
bolszewizmu. Co gorsza, stwierdzić musi-
my, że na stanowisku komunistycznem sia-
nęio stowarzyszenie pod nazwą „Legjonu
Miodych*.
olirzuca on chrześcijaństwo.
ściół.
i па organizacje katolickie, Żąda rozdziału
i walki Państwa z Kościołem. Odrzuca ka-
tolickie normy etyczne, a godzi się na bol-
szewicką moralność i na bolszewicką etykę
spoieczną.
piętnowane przez Kościół pojęcie małżeń-
stwa. Temi zasadami są wypeinione pubii-
kacje, reieraty Legjonu Miodych. Jest to
tem gioźniejsze, że z Legjonu Miodych do-
biera się instruktorów dla „Straży Prze-
dniej“, rekrutującej się z uczni szkół šre-
dnich.

to wyzszy siopień

Więc należy się wyle-

i jaknajszybciej je
To, a nie co iunego znaczy

Was przestrzegamy.  ldeologję

Komunizm żadnego

to zawsze pozostanie

bezeceń-

niebezpieczeństwem  dla

osuowę bolszewizmu i zostało w

Toteż ubolewamy nad tem, że w

Mimo przeciwnych oświadczeń,
Zwalcza Ko-

Miota oszczerstwa na Stolicę św.

Propaguje wolną miłość i na-

Poiępiając to zasadnicze wrogie stano-
wisko Legjonu Młodych wobec nauki i ety-
ki chrześcijańskiej, wyrażamy nadzieję, ze

lepsza część tego zespoiu spowoduje wnim
zmianę kierunku ideowego.
nastąpi i jeżeli w pismachi wykiadach w
dalszym ciągu trwac będzie dotychczasowe
nastawienie antykatolickie i komunistycz-
ne, trzeba będzie uważać LegjonMłodych
za stowarzyszenie potępione przez Kościół
w myśl prawa kanonicznego.

Jeżeli to nie

Najmilsi! Nie możemy w liście paster-
skim omówić wszystkich braków i potrzeb
dzisiejszego życia. Podaliśmy wam kilka
uwag i .
Sireszczamy je w tej myśli, że Polska musi
pozostać chrześcijańską, nie może i nie po-
winna stać się wolnomyślną, bezbożniczą,
bolszewicką. Życie polskie może się roz-
maicie układać pod względem społecznych
ustrojów, ale duch jego musi być Chrystu-
sowy. Więc nie wolno obniżać ideałów
chrześcijańskich. Nie wolno rezygnować z
prawdy
ustępstw w tem, co jest prawem bozem,
Natomiast ducha chrześcijańskiego należy
pogłębiać, bo chrześcijaństwo płytkie i nie-
konsekwentne powoduje klęski, traci moc
zdobywczą i nie kształtuje ducha czasów,

Niebawem rozpoczną się w kraju ob- -
chody Roku 0
świata. Ta tajemnica wiary powinna zająć
nasze myśli i owładnąć dusze, W jej blas-
kach odbudujemy w swem życiu to chrze-
ścijaństwo nadprzyrodzone,
z Krwi Zbawicielowej. W oświetleniu tego
największego w dziejach ludzkich wydarze-
nia szukajmy rozwiązania zarówno wiasnych
trudności duchowych jak i zagadnień reli-
gijnych i etycznych, które stanowią ośro-
dek współczesnych dążeń i zmagań. Z Chry-
stusowego testamentu
jak przez wielkoduszne apostolstwo w ży-
ciu polskiem
drogę pokoju* (Łuk. 1, 79) CHRYSTUSO-
WEGO

wskazań, na które czekališcie,

katolickiej. Nie wolno czynić

Jubileuszowego Zbawienia

które wyrosło

wysnujmy wnioski,

„prostować nogi nasze ma

W KRÓLESTWIE CHRYSTUSO-
МЕМ, A skia

Warszawa, dnia 21 lutego 1934 r
arcybis-

August Kar-

Andrzeji Poznański. Szeptycki,

Bolesław Twar-
arcybiskup - metropolita Lwowski

łac. Romuald Jałbrzykowski, arcy-

Grzegorz Chomyszyn, bis-
Józefat

Henryk
Wincenty

biskup Łódzki. Adolf Szelą-
Teodor Kubina, biskup

biskup Lubelski.

Stanisław W. Okoniewski, bis-
Karol Radoński, biskup

Włodzimierz Jasiński, biskup
Stanisław Adamski, biskup

Franciszek Lisowski, biskup Tarnow-
Józef Gawlina, biskup Polowy. Fran-   
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Zmiana na stanowisku min. ošwiaty.
WARSZAWA. Pat.— Dnla 22 b.

m. p. Prezydent Rzeczypospoli-
tej zwoinit p. premjera Jędrzeje-
wicza na jego prośbę ze stano-

no" 3
wiska ministra oświaty I miano-
wał ministrem oświaty dotych-
czasowego wiceministra skarbu.
Wacława Jędrzejewicza. '

Plėnarne posiedzenie Sejmu.
WIARSZAWA (Pat). Na dzisiej-, Zkolei Sejm przystąpił do debaty

DZIENNIK WILEŃSKI _.

Koronacja króla Leopolda Ill.
BRUKSELA (Pat). W piątek

Bruksela obudzona została hukiem
armat. Była to zapowiedź uroczy-
stości koronacyjnych na cześć no-

wego króla Belgów Leopolda III,

Ludność Brukseli wyległa tłumnie

na ulice, Wzdłuż głównych arteryj

szem pienarnem posiedzeniu Sejmu nad projektem w sprawie zmiany piąsta ustawiły się oddziały wojsko-

po drodze „Niech żyje

krėl“.
O godz. 1i-ej parlament, gdzie

król miał złożyć przysięgę na kon-

stytucję, był już przepełniony pu-
blicznością. W pośrodku sali obrad

parlamentu ustawiony był tron,obok

zaś wielka estrada, na której zasie-

okrzyki:

KRÓL ALBERT
PRZYJACIELEM POLSKI

я OOBE LAC A Zmarły król Belgów był szczerym

W] mowie tronowej król oświad- przyjacielem Polski. Podczas wojny

czył, że zdaje sobie doskonale spra- Polski z bolszewikami w 1920 r.
wę z praw1odpowiedzialnosci©bo- | zmarły król Albert belgijski wraz z

wiązków, jakie przyjmuje na siebie małżonką Elżbietą, z własnych oso-

i które, według słów konstytucji, bistych funduszów wyekwipowali ca

oparte są na punktach zauianiamię- |]y pociąg sanitarny ze wszystkiemi

dzy królem a narodem. W tym celu najbardziej współczesnemi instala-

król będzie się kierowałprzykłada-| cjąmi lekarskiemi i przysłah go na

projekt ustawy o spółdzielniach. we. O godz. 9,15 przed bramąpała- |dli krółowie, następcy tronów ob-
pos. Horzyca  zreferował
ustawy o ratyfikacji znowelizowanej |
konwencji o ochronie dzieł literac-
kich i artystycznych. Projekt S
wy przyjęto. Następnie przyjęto
szereg projektów ustaw, m. in. o ra-
tyfikacji konwencji między Polską i
Z. S.R. R. o spławie materjałów
drzewnych oraz w sprawie porozu-
mienia celnego między Polską i So-
wietami. Przyjęto projekt ustawy o
nadzorze nad hodowlą bydła, trzody
chlewnej i owiec. Pos. Tyszkiewicz
zreferował projekt ustawy, która
przedłuża do końca 1936 r. postano-
wienia noweli z r. 1932 w sprawie
płanów parcelacyjnych, t. zn., że i
nadal zwalnia się rząd od przepisu,

Po przerwie obiadowej rozpo- cu królewskiego ukazał się król najcych państw, przebywający w Bru-

częłą się dyskusja. Przemawiał pos. koniu. Ubrany był w mundurgene- | kseli na uroczystościach pogrzebo-

Gruetzmacher (klub narodowy), któ-

ry wysiępował przeciwko przepisom

projekiu, twierdząc, że daje on zbyt

wielką ingerencję władz państwo” bełgijskiej. Młody król skierowałsię; ków parlamentu,
wych w stosunku do spółdzielni, W |qą plac przed palacem, gdzie zgro- Leopold III.

rała, który nosi od zeszłego ponie-
działku, gdyż po śmierci ojca otrzy-

mał tytuł naczelnego wodza armji

wych. Naprzód przybyła nowa kró-

lowa Astrid z 2 dzieci, za nią zaś,

poprzedzony przez delegację człon
postępował król

Publiczność zgotowała

 

czem mówca dopatruje się tendencyj|mądzili się również wszyscy genera- mu żywiołową owację.

politycznych. Nowela, zdaniem pos.

Gruetzmachera, przyznaje zbyt dużą

władzę przewodniczącemu

|łowie belgijscy, również na koniach.

Tam też znajdował się minister sta-

rady|nu burmistrz Brukseli Max, popular-

spółdzielczej, którą mianuje minister|ny bohater z wielkiej wojny. Baterja

skarbu. (W głosowaniu odrzucono|armat, ustawiona przed zamkiem,

wszystkie poprawki | mniejszości i| powitała króla 101 wystrzałami. W

projekt ustawy przyjęto w 2-iem i| całem mieście uderzono w dzwony i
3-em czytaniu.
Zamykając marszałeobrady,

król Leopold III, na czele orszaku,
ruszył w kierunku Brukseli dla na-

Po złożeniu przysięgi koronacyj-

nej, król wygłosił mowę tronową,

naprzód po irancusku a później po

filamandzku. Publiczność co chwila

przerywała mu żywiołowemi oklas-

kami, Po zakończeniu mowy depu-

towani wszystkich ugrupowań zgo-

towali królowi długotrwałą owację.

Na posiedzenie nie przybyli jedynie

dnicy. Następnie król podziękował
narodowi za oznaki sympatji wczasie
uroczystości pogrzebowych jego oj-
ca, wyrażając zarazem wdzięczność
reprezentantom państw obcych, któ-
rzy wzięli udział w żałobie, jaka
okryła Belgję i rodzinę królewską.
Król złożył podziękowanie głowom
państw obcych, którzy bądź przy-
byli sami, bądź też przysłali swoich
reprezentantów dla wzięcia udziału
w pogrzebie. Zwracając się następ-

nie do armji, król zapewnił, że znaj-
idzie ona w nim kontynuatora pracy
króla Alberta I, a jednocześnie zde-
jcydowanego i oddanego kierownika.
| Omawiając sytuację "wewnętrzną

mi, jakie mu dali trzej jego poprze-| usługi armji polskiej. Królowa klżbie

ta, dała niedawno jeszcze jeden do-

wód pamięci o armji polskiej, pa-

mięci świadczącej o głębokiej po-

bożności jej serca, ofiarowując oł-

tarz polowy dla armji polskiej, przed

którym odbywają się nabożeństwa

polowe. odprawiane w obrębie POK.
w Warszawie.

Król Albert belgijski znał świet-

nie stosunki, panujące w Polsce i

głęboko się niemi interesował W

końcu września r. ub. podczas ostat-

niego pobytu w Brukseli wicehra-

biego Davignon, posła belgijskiego w

Warszawie, król Albert rozmawiał z

wielkiem ożywieniem ze swym przed

stawicielem w Polsce, dopytując się

 

iż corocznie ma być rozparcelowa- oświadczył, że o następnem posie- wiązania pierwszego kontaktu z lud- separatyści flamandzcy, natomiast kraju, kró i žei ; NS S

я 8 АЫЕ ‚ ; s „kraju, 61 zatrzymał się dłużej nad| nz Ё

nych 200 tys. ha. Projekt ustawy dzeniu posłowie zostaną zawiado- nością. Przez cały czas rozlegały się obecni byli dwaj posłowie komuni- ' zagadnieniem kolonjalnem, soki, kieJRG! 0 aw aa

FA przyjęto w 2-em i 3-em czytaniu.  'mieni na piśmie, styczni | przechodząc do stosunków z zaśra-|sunku na korzyść. Poinformowany

: I OO IISma |nicą, zaznaczył, że Belgja będzie |był też doskonale o udziale kapitału

*
ży

      

Męczeńska śmierć |
š. p. ks. Jana Trojgo.

(Moskwa - KAP). Wedłuś wiado- ga jest nienormalny.

domości, otrzymanych z Moskwy od; Na dworcu kolejowym w Lenin-

korespondenta KAP-wej, GPU za- |gradzie spotkał księży współczesny

męczyło ks. kanonika Jana Trojgo. |najgorszy dręczyciel katolików w

NOWA ENTENTA
Włochy, Węgry i Austja.

BERLIN. Pat. Niernieckie Biuro tat organizacyjay, w którym usta-

Informacyjne donosi z Budapesztu, |lona ma być jednolita linja polityki

że w wyniku wczorajszych rozmów zagranicznej Włoch, Węgieri Austrji
na wzór statutu organizacyjnego

pracowała nad zabezpieczeniem po-
koju i zbliżeniem narodów, poczyni
jednak niezbędne oiiary dla zapew-
nienia swego bezpieczeństwa i nie-
podległości. WI końcu, po zapewnie-
niu, że wraz z królową pracować
będzie nad pełnieniem swcich obo-
wiązków i wychowaniem dzieci w
miłości do ojczyzny, król wyraził

belgijskiego w naszym wielkim prze-

myśle i troszczył się osobiście zaw-

sze nietylko o utrzymanie, ale o roz-

rozszerzenie jaknajlepszych stosun-

jem.

GP BK)GRSEDGODGW CDTBWDCIE

ków gospodarczych z naszym kra-

Pierwszy raz aresztowany był,

ś. p. ks. Trojgo w związku ze spra-

wą śp. ks. arcybiskupa Cieplaka w

marcu 1923 r. i pozostawał w wię-
zieniu przeszło 2 lata. Drugi raz a-

resztowało go GPU w końcu grud-

mia 1927 r. i zesłało go na 5 lat do

obozu pracy przymusowej. Karę od-
bywał sp. ks. Trojgo w obozie So-

łowieckim. Po upływie terminu tej

kary t. j. w końcu 1932 r. GPU w
dalszym ciągu zatrzymało go w O-

bozie karnym. Niejednokrotnie do-

magał się ks. Trojgo, by zakomuni-

kować mu na podstawie jakich po-

wodów zatrzymują go w. obozie, lecz

odpowiedzi nie uzyskał, 5.VIL32 wy-

wieziono go razem z kilku innymi

księżmi z Sołowieckiej wyspy Auzer

Sowietach, Pauker. Kiedy zobaczył,

że jeden z księży prowadził śp. ks.

Trojgo pod rękę z nieudaną cieka-

wością zapytał: Co to znaczy? Co

mu jest?
— Ks. Trojgo zachorował nerwo-

wo, krótko odpowiedział mu ks. X.

Na twarzy komisarza Paukera

odmalowała się szatańska radość,

Ciężko chorogo kapłana, więźnia

osadzono w pojedyńczej celi. Musiał

on tam doznawać strasznych katu-

szy moralnych. Po roku dzikiego

znęcania się przewieziono wreszcie

ks. Trojgo do obozu pracy przymu-

sowej w Łodejnem Polu i tam, jak

podaje autentyczna wiadomość, śp.

ks. Jan Trojgo zmarł pierwszej no-

cy po przywiezieniu, Śmierć nastą-

między włoskim podsekretarzem
stanu Suvichem a węgierskimi mę

żami stanu uchwalono stworzyć sta-

WIEDEN. Pat. — Komisarz rządo-
wy m. Wiednia Schmitz wyznaczył

specjalną komisję, której zadaniem

będzie przemianowanie różnych
nazw ulic i placów w Wiedniu. Tak

BERLIN (Pat). Jak
„Koelnische Zeitung“,

dniach odbył się w Wiedniu zjazd

związków wojskowych Austrji Dol-

nej, liczący 30 tys. członków. Orga-

państw Małej Eatenty. Podpisanie
statutu nastąpic ma w Rzymie.

Wiedeń faszyzuje się.
np. dom, zwany domem Matteottie-

go przemianowany zostanie na

„Dom Giglio Giordani“. Giordani
był znanym przywódcą faszystow-
skim.

Ruch monarchistyczny w Austrji.
donosi Jeden 2 wniosków żąda sprowadze-|

w ostatnich nia zwiok ostatniego cesarza austro- w lzbie Deputowanych nad budże-

węgierskiego Karola, zmarłego na
Maderze i pochowania go w gro-
bowcu rodzinnym w Wiedniu,

zyczenie, żeby Belgja, która zwycię- Rozpowszechniajcie

|žyla tyle przeszkód, zmierzała ku bony jałmużnicze „Caritasu".
|wielkości, chwale i pomyślności. : "

Pe]

Budżet Francji przyjęty.

omanAa ] s zą one, że wszystkie stronnictwa.
ak ską a"123. popierające rząd, chętnie zgodziły

a4 psy uje $ +at- się na zaproponowane przez rząd
„kac й ys, ir, w dochodach metody dyskusji budžetowej. Obec-
zašaaa. tys. ir, в , |nie obrady nad budżetem toczyć się

ARYŻ (Pat). Wyniki głosowania będą również w szybkiem tempie i
w senacie, tak, że ostateczne przy-
jęcie budżetu oczekiwane jest w
środę przyszłego tygodnia.

  
tem, dające rządowi bardzo silną
większość, charakterystyczne są dla

na Centralną wyspę i tam w barba-|piła wskutek  („ostrawo pomiesza-| „< s > Karių а "į "DEX KAS gs)

ak лиaa Ee Andis sou mewo |uiace dakakssa dg mad | Nowy samobójczy plan Anglii
się wyrzeczenia kapłaństwa i wiary. |wego, jak podaje urzędowa wiado- Przyjęto szereg znamiennych u- równocześnie z reiormą konstytucji | dozbrojenia niemieckiego

JW następstwie tych tortur, straszne-

go rygoru więziennego, ś.p. ks. Troj-

go dosiał pierwszego ataku nerwo-

wo-psychicznego. W końcu lipca te-

goż roku wywieziono go do lenin-
gradzkiego więzienia GPU razem z

ks. biskupem Matulonisem i księżmi

Chomiczem, Dejnisem, Nowickim,
Bujalskim i Sowińskim. Z bólem w

sercu stwierdzili księża, że ich kole-

mość.
GPU szaleje. Krew męczenników

za wiarę nieustannie przypomina ka-

tolikam całego świata o tem, co

dzieje się w Sowietach i wzywa do

okazania braterskiej pomocy i speł-

nienia obowiązku chrześcijańskiego

w obronie gnębionych w sposób bar-

barzyński i wyrafinowany naszych nieszczęśliwych braci.

 chwał, m. in. domagających się wpu-

szczenia z powrotem członków rodu

Habsburgów do Austrji i przywróce-
nia im obywatelstwa austrjackiego.

RZYM.Pat. — W kołach dzienni-

karskich obiegają pogłoski, ze w

„w Austzji nastąpi przywrócenie ty-
tułów szlacheckich i zniesienie ba-
|nicjiHabsburgów.

Dolifuss ad limina Mussoliniego.
z Mussolinim sprawy, dotyczące re
form w Austrji, oraz szereg zagad-

PARYŻ (Pat). Berliński kores- natychmiast prawo posiadanią broni

|pondent „Le Journal“ twierdzi, że defensywnej, jakiej potrzebują i 4)

|rozmowy Edena z kierownikami kwestja ostatecznego rozbrojeniapo-
Rzeszy doprowadziły do opracowa- wietrzneśo Rzeszy zostanie odro-
įnia projektu konwencji, która za- czona, Niemcy jednak mają prawo

lesie została natychmiast i za- do stworzenia floty powietrznej, zło-

|

 

wierałaby następujące postanowie- | żonej z aparatów myśliwskich oraz
nia: 1) Francja, która „nie chce się do posiadania artylerji lotniczej,

Bliższe szczegóły tej sprawy zostaną

GRAZ
LŽ

początku marca przybędzie do Rzy-|nień.z dziedziny polityki międzyna-

mu kanclerz Dolffuss, który omówi! rodowej.

' ną w tych driiach panazjacką konfe-

„Wielka Azja* w pochodzie.
Skłócona i powaśniona Europa

zaprzątnięta jest własnemi troskami
i obojętnie przechodzi do porządku

nad doniosłemi wydarzeniami, które

kiedyś zaważą na jej losach. Do tych
wydarzeń zaliczyć należy zakończo-

rencję, która obradowała w Dajre-
nie, Prawie bez echa w Europie
przeszły uchwały konierencji, która
była jednym z fragmentów walki Ja-
ponji o supremację na Dalekim
Wschodzie. Wszystkie prawie miej-
scą w. prezydjum oraz główne refe-
raty w komisjach kongresu objęli Ja-
pończycy. Z ich też inicjatywy przy-
jęta została rezolucja, przewidująca
ponowne zwołanie wielkiej konfe-
rencji azjatyckiej do Dajrenu w po-
czątkach 1935 r. Konferencja ta ma
być zwołana pod hasłem „Azja dla
Azjatów” i już w najbliższym czasie
podjęte zostaną przygotowania  or-
ganizacyjne, zmierzające do tego,

liwiłoby całkowite wyzwolenie się z

pod jarzma „zgniłej kultury europej-

skiej. Supremacja Japonji na kon-

ferencji w Dajrenie wyzyskana zo-

stała przez delegację tego państwa

bardzo sprytnie w tym celu, aby

scementować rozproszkowane dąże-

nia wszelkiego rodzaju organizacyj

rewolucyjnych w: Azji.
Uchwały konferencji w Dajrenie

są niezwykle znamienne, gdyż świad

czą o zbliżającem się starciu między

rasą żółtą i białą. Lata kryzysu, któ-

re odbiły się ze wszechmiar ujem-

nie na sytuacji gospodarstwa świato-
wego, wzmogły produkcję i eksport
Japonji W niektórych dziedzinach
jak up. we włókiennictwie, a w
szczegćlności w przemyśle bawełnia-
nym i sztuczno-jedwabnym stała się
Japonje pierwszym producentem

świata, Ale i w całym szeregu in-
nych dziedzin produkcji przemysło-
wej Japonja jest bezkonkurencyjna.

 

WIEDEŃ. (Pat). Prasa wiedeńska
w depeszach z Rzymu zwraca uwa-
gę na zaostrzenie się stosunków

między Włochami a Niemc-mi.

Kampanja prasy włoskiej przeciwko

Niemcom przybrała formy na:
miętne i gwałtowne.

dzienniki wiedeńskie przytaczają ar-
tykuł „Corriere  Padano", który

przypomina Niemcom szereg bię-

BERLIN (Pat). Dzienniki berliń-

skie, omawiając skutki wizyty Su-

pokojeniem o możliwości dojścia do

skutku zbliżenia gospodarczego mię-

dzy Węgrami, Austrją i Włochami,

dając wyraz obawom, że oznaczało-

by to usunięcie wpływów niemiec-

rary Review“ p. Johannes Steel sta-

  zwierzchnictwem Japonji, co umoż-

Na dowód

vicha w Budapeszcie, piszą z zanie-,

Zaostrzenie stosunków
włosko - niemieckich.

dów politycznych i kończy się ostro
sformułowaną tezą, že Austrja jest
nietykalaa.

„Neues Wiener Tageblatt“, przy
taczając powyższe wywody, wyraża
zapatrywanie, że gdyby ze strony
włoskiej wystąpiono tak samo ener-
gicznie przeciwko Niemcom przed
5 miesiącami, wówczas oszczędzo-
noby Austrji wielu trudności.

Zaniepokojenie w Niemczech z powodu

zbliżenia włosko-węgiersko-austrjackiego.
tłumaczy, że unja celną między
wspomnianemi państwami nie przy-
niosłaby żadnemu z nich oczekiwa-
nych korzyści. „Frankturter Ztg.“

|zanacza, że p'zecież Włochy nie
mają interesu w utrzymywaniu lub
wzmocnieniu obecnego naprężenia
między Niemca'ni i Austrją, ani też

my przeszło osiem miljonów bezro-

rozbroić', utrzymałaby swe dotych-

| czasowe zbrojenia, 2) Niemcy zosta-
łyby upoważnione do zaopatrzenia
się w broń ofenzywną zgodnie z re-
|zultatami bezpośrednich rozmów
francusko-niemieckich i zgodnie z
sugestjami memorandum angielskie-
|go i włoskiego, 3) Niemcy otrzymają

100 tys. franków za wykrycie
morderców Prince'a.

PARYŻ. (Pat). Na konferencji,
jaką odbyli ministrowie spraw we-
wnętrznych i sprawiedliwości z pre-
mjerem Doumergue'm, postanowio-
no przedsięwziąć wszelkie środki w
celu jaknajszybszego wykrycia mor-
derców radcy trybunału Prince'a.
Za,wykrycie sprawców morderstwa
wyznaczono nagrodę w wysokości

100 tys. fr. :

Tatradniaj pracowaika Polaka,
Sakcja Pracy. (Metropolitalna 1, li-gla
piątro. pokój Nr. 4) wskaże ci dobre

; go I sumsinnego pracownika.

 

określone później. Anglja zrezygnuje
z domagania się od Francji rozbroje-
nia powietrznego w ciągu najbliż-
szych 5 lat o 50 proc. W' tym okresie
Anglja zobowiązuje się nie powię-
kszać swych sił powietrznych.

Wyrok w sprawie bankiera
Kwinty.

WARSZAWA. (Pat). Dziś Sąd
Okręgowy w Warszawie ogłosił wy-
rok w sprawie byłego bankiera Sta-
nisława Kwinty, oskarżonego o to,
jż jako właściciel i kierownik domu
bankowego przez podstępne, oszu-
kań:ze działanie  narazil szereg
klientów na duże straty materjalne,
przywłaszczył ich depozyty, a przez
ryzykowne przedsięwzięcia dopro-
wadził dom bankowy do zupełnego
upadku i likwidacji. Na mocy ogło-
szonego dziś wyroku Stanisław
Kwinto został skazany na łączną
karę 3-ch i pół lat więzienia. 
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' misje w Głębokiem, Kiemieliszkach,

' okręgu wileńskim.

grzywny lub 2 tygodnie aresztu za

Ogrodniczej w Wiinie vl. Soitanis-

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W całym kraju przeważnie po"

chmurno z drobnym gdzieniegdzie
deszczem i mglisto. Temperatura
bez znacznych zmian. Umiarkowa-
ne, na północy dość silne i pory-
wiste wiatry zachodnie i północno
zachodnie. ;

DYZURY APTEK.
Dziś w

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18); Jurkowskiej « Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie '» przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Misje w archidiecezji wi-
leńskiej. Księża Misjonarze w Wil-
nie z Góry Zbawiciela, przy ul. Su-
bocz 18, w składzie: ks. Matelski,
jako dyrektor, a księża Broda i Ci-
szewski, jako jego pomocnicy, od-
prawią w roku bieżącym  siedmio-
dniowe misje w następujących pa-
rafjach: Wilno (parafja Wszystkich
Świętych), w liji, Kościeniewiczach,
Krasnem, Łunnie, Gieranowie, Ły-
skowie, Łopienicy, Wielkiej, Bienia-
koniach, Mikielewszczyźnie, Mostach,
Miednikach, Koleśnikach, Zyrmu-
nach i Krzemienicy, a nadto w 15
parafjach — rekolecje i renowacje
misyj.
W roku ubiegłym odbyły się

nocy dyżurują następująca

Korycinie, Wołkowysku, Zeladzi, Mię-
dzyrzeczu, Onżadowie, Mołodecznie,
Dalekim i w Grodnie — w kościele
po Bernardyńskim, a pozatem 9 re-
kolekayj parafjalnych i renowacyj
misyj.
— Rekolekcje. Katolicki Zwią

zek Polsk komunikuje: O. Benedyk-
tyn Dom van Oost zamierza przybyć
do Wilna dla dania rekolekcyj we
francuskim języku dla osób z wyż-
szem wyksztaleeniem. Rekolekcje
rozpoczną się dnia 5go marca o
godz. 6 w kaplicy Serca Euchary-
stycznego Mickiewicza 19— 2.

Kto życzyłby wziąć w nich udzial
może otrzymać bilet w cenie 3 zł.
na Mickiewicza 19—2 od godz. 3
do 5-ej codziennie. Bilety wydawa-
ne będą do 1 marca.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Uregulowanie brzegow wi-

lenki. Organa techniczne Zarządu
miejskiego przystąpiły do przepro-
wadzania pomiarów brzegów Wilen
ki. Prace te związane są z pro-
jektem uregulowania tej rzeki, gdyż,

poru wody na Wilji poziom Wilenki
podnosi się bardzo znacznie i grozi
zalaniem terenów niżej położonych
a m. in. i ogrodu Bernardyńskiego.

Regulacja brzegów Wilenki prze
prowadzona będzie łącznie z rozpo-
czętą już regulacją Wilji.
— Wydział Elektryczny po-

wiadamia, że w dniu 27 b. m. od
godz. 8ej rano do 3ej będą wyłą-
czeni abonenci przy ul. Mickiewi-
cza, od Wileńskiej do 3 Maja, stro-
na nieparzysta i ulice Dąbrowskie-
go, Jakóbska, Cicha i I Baterji.

POCZTA i TELEGRAF.
— łą była organizacja pocz-

ty w dyrekcji wileńskiej. Poaczas
przeprowadzonej ostatnio przez p.
Ministra Poczt i Telegrafów inspe-
kcji okręgu wileńskiego stwierdzo-
no, iż większośc urzędów i agencyj
pocztowych nie daje wcale zysku,
względnie daje go w rozmiarach
bardzo nikłych. Ten stan rzeczy wy-
wołany jest częstokroć nieodpowie-
dnią otganizacją pracy. To też jak
się dowiadujemy, p. Minister wydał
szereg instrukcij zmierzających do
podniesi nia rentowności poczty w

SPRAWIY ADMINISTRACYJNE.
— Nieprzystojne burdy stu-

dentów. Starostwo Grodzkie ukara-
ło w trybie administracyjnym  stu-
dentėw U. S. B. Stepaniuka Flekse-
go i Hołyńkę Oresta, na 200 zł.

wywołanie w nocy 17 b. m. na uli-
cy. Wileńskiej w stanie nietrzeźwym
awantury, zakończonej bójką.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— walne Zebranie Czerwone-

go Krzyża odbędzie się dziś o
godz. 3-ej min. 30, w lokalu wlas-
nym przy ul. Tatarskiej 5.
le, — Zarząd Koła Absolwentów
Państwowej Sredniej Szkoły 0-
grodniczej w Wilnie, zawiadamia,
że w dniu 24 lutego o godz. 16 w
lLszym terminie, 17 w ll-gim termi:
nie w Państwowej Sredniej Szkole

ka 50 odbędzie się Roczne Zebranie
Członków Koła.
L ODCZYTY.

Obchód  Mickiewiczowski.
Staraniem sekcji literackiej Kursów
Wieczorowych im. „Komisji Eduka-
€ji Narodowej“ (ul. Mickiewicza
Nr. 23) w niedzielę dn. 25 b. m.
© godz. 16-ej odbędzie slę Wieczór
Literacki z okazji 100-leciawydru-

wanią „Pana Tadeusza”.
Na całość urocyystości złożą się

teferaty: „Pan Tadeusz—jako nakaz
<hwili*, „Tło historyczne Pana Ta-
deusza“ oraz deklamacje,

Wstep dla wszystkich bezplatny,
goście mile widziani.
— Studjum Muzyczne. Dzisiaj

9 godz. 6 odczyt o muzyce Ver-
diego i Bizeta. (Ostrobramska 9,

— Akademia przeciwalkoho-
Iowa—zorganizowana przez Wileń-
skie Towarzystwo „Mens* walki z
alkoholizmem i innemi nałogami —
odbędzie się w dniu 25 lutego o
godzinie 12 i pół p. p. w lokalu
„Ośrodka Zdrowia” (UI. Wielka 46)
Przemawiać będą: Prof. St. Wła-
dyczko, Dr. med. A. Borowski, Prof.
Zygmunt Hryniewicz i p. Richter.
Wejście bezpłatne.
— Odczyt przyrodniczy. W nie-

dzielę o godz. 17 w lokalu P. C. K
Tatarska 5 p. dyr. Wyszyński wy-
głosi kolejny odczyt p. t. „O me-
teorach, bolidach i inuych zjawi-
skach“ г ćykłu „o naszym systemie
planeternym*.

Wejście dla członków P. C. K.
i wprowadzonych gości bezołatne.

KRONIKA ARTYSTYCZNA.
— Młodociane talenty wiien-

skie. W dniach 18, 19 I 20 b. m.
odbywał się w Warsfawie wszech-
polski konkurs muzyczny dla mło-
docianych talentów (do lat 15), zor-
ganizowany przez instytutmuzyczny
im. Moniuszki. Ważniejsze nagrody,
przyznane przez jury w dziale gry
fortepianowej, są następujące: na-
groda |—Paulina Sladkinówna (kon-
serwatorjum muzyczne w Wilnie),
Klementyna Korotkiewiczówna (Łódz)
i Gerstenfeldówna (Drohobycz), na-
groda Il—Waldówna (Warszawa; na-
groda III-Barbara Jezierska (kon-
serwatorjum muz. w Wilnie), Cze-
sław Ziembicki (b. uczeń konserw.
wileńskiego), Szwarcenberg-Czerny
(Kraków), Saprun (Drohobycz), Kon-
drat (Łódź), Sewensteig (Równe)
Tak więc w liczbie najpierwszyct.
laureatów znalazły się 3 młodociane
talenty wileńskie.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zebranie Sekcji Uświado-

mienia Religijn. Sodalicji Mar.
jańsk. Akademikėw U. S. В. :
referatem „Katolicyzm w Niemczech
a hitleryzm" odbędzie się dn. 25 b.
m. o godz. 16 w lokalu sodalicyj-
nym (ul Wielka 64) Goście z po-
śród młodzieży akademickiej mile
widziani.
— Zarząd S. M. A-czek w Wil-

nie zawiadamia wszystkie sodaliski,
że 25 b. m. odbędzie się o godz. 10
wspólaa Msza św. i Komunja św.
w kaplicy SS Urszulanek (Skopów-
ka 4), poczem odbędzie się w
„Ognisku" (Uniwersytecka 9 — 9)
wspólne śniadanie i Zebranie Ogól-
ne.
— Ognisko Akademickie. W

niedzielę dnia 25 b. m. „Banda
FRkademicka* urządza wieczór mu-
zykalno-wokalny przy udziale soli-
stów, orkiestry symfonicznej, chóru,
jazz-bandu i mandolinistėw. Począ-
tek o godz. 18 ej. Wstęp bezpłatny.

Premjera XII Szopki Akademi-

DZIENNIK WILENSKI

W piątek, w godzinach wieczor-
nych, wskutek panującej ostatnio
odwilży nagromadzony na wzgórzach,
okalających Wilno, śnieg zaczął to-
pnieć gwałtownie. Wobec tego iż
ściekająca woda nie mogła wsiąk-
nąć do gruntu poprzez twardą je-
szcze powłokę lodową i nie miała
naturalnego odpływu, w niektórych
punktach przedmieść wileńskich za-
notowano lokalne powodzie. Do ak-
cji ratunkowej musiano wzywać
straż pożarną, która wypompowy- |i
wała wodę, zalewającą mieszkania.
cierpiały w szczególności niektóre
domy na Zwierzyńcu, oraz położone
u stóp Góry ŚSzyszkińskiej. Dalej
przy ul. Krzywej 1a woda wdarła
się do dwóch mieszkań, osiągając
poziom pół m. Na rogu ulic Krzy-

Lokalne powodzie na przedmieściach Wilna.
wej i Sokolej zalane zostało miesz-
kanłe w domu Nr. 17. Przy ul. O
górkowej 33 poziom wody w zala-
nem mieszkaniu wynosił
1 m. Zamieszkujące tam dwie ko-
biety musiały być przez straż ognio-
wą ewakuowane.
nież wypadek
przy ul. Legjonowej 60. W szeregu
punktów woda zalała piwnice. Dzię-
ki usilnaj akcji straży pożarnej, któ-
ra m. in.

przeszło

Zanotowano rów-
zalania mieszkania

na ul. Krzywej musiała
nterwenjować 3 razy, wodę z zala-
nych mieszkań nsunięto. Znaczniej-
szych szkód nie zanotowano. Nale-
ży zaznaczyć, że z przyczyn natury
topograficznej podobne wypadki lo-
kalnych powodzi
przedmieściach wileńskich niemal
corocznie.

zdarzają się na

Pohulance,

godz. 4 Deval'a „Stefek“,
dowe.

tro „Dzidzi”, Zniżki ważne.

operetka Herve „Nitouche*.
— „Pod Białym Koniem*,

Białym Koniem'.

teatr muzyczny „Lutnia”.

dzieży w „Lutni*,

sołe widowisko.
stają z 50 proc. ulg.

 

cert. 12.30: Kom meteor.
15.10: Kwadrans akademicki.
żydowska (płyty).

Koncert popularny.
roln. 18.00: Reportaż. 18.20:
benjaminkach*

Akademja Estońska.

zyka
21.20:

„Kukułka Wileńska”
retu literackiego. Transm. z
stycznego „Smorgonia”.
21.00: przewidziane retransmisje.

Niedziela, dnia 25 lutego.
9.00: Czas. Muzyka.

stwo. 11.57: Czas.
Poranek symf. z Filharm. Warsz.
Aud
dycja dla wszystkich.
zwalczanie szkodników
czyt. 15.20: Koncert.
dla dzieci. 16.30: Pieśni Moniuszki

15.00; ckiej we wtorek 27 b. m. Wstęp

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— wciąż sprawa „dni wy-

chodnich". Sprawa „dni wychod
nich“ w piekarstwie, jak się obecnie
okazuje, jest wciąż aktualną, pomi:|
mo czasowego uspokojenia. W daiu
wczorajszym bowiem do Inspektore|
Pracy udała się delegacja bezro-|
botnych piekarzy i interwenjowałe|
w tej sprawie, domagając się za:
stosowania właścicieli zakładów pie-
karskich, którzy mie chcą zatrud-
niać bezrobotnych podczas t. zw.
„dni wychodnich", do warunków
własnowolnie podpisanej i następnie
za zgodą przedłużonej umowy. zbio-
rowej.

Inspektorat obiecał zająć się tą
sprawą, gruntowniej ją rozpatrzyć i
uregulować raz nareszcie wciąż spor:
ną kwestję „dni wychodnich* oraz
zatrudniania podczas nich piekarzy
bezrobotnych.

SPRAWY LITEWSKIE.
— Przesiienie w Tymczaso-

wym Komitecie Litewskim. We-
dług obiegających pogłosek,wTym-
czasowym Komitecie Litewskim w |
Wilnie doszło do zatargów i burzli-|
wych scen, w wyniku których do:
tychczasowi czionkowie prezydjum
pp. Budkiewiczus i dr. Olsejko u-
stąpili ze swych stanowisk.

Dr. Olsejko ponoć miał wielkie
nadzieje zajęcia stanowiska prezesa
Komitetu. Jednakże po ogłoszeniu
w „Wilniau Žodis“ jego oŚwiadcze-
nia o bliżej nieznanych nam są-
dach i kłótniach wśród Litwinów
wileńskich i wyrzeczeniu się przez
niego lewicy litewskiej, podobno
utracił on resztki sympatji wśród
demokratów i właściwie został z
Komitetu usunięty.

Na stanowisku prezesa utrzymał
się p. Konstanty Staszys, który do-
brał sobie do współpracy nowe o-
sobistości, których nazwisk narazie
nie ustaliliśmy.

Wśród opozycyjnych względem
Komitetu grup litewskich (d-ra OI-
sejki?) krąży pogłoska, że pierwszą
czynnością zreformowanego komi-
tetu ma być ogłoszenie deklaracji

— Nieszczęśliwy wypadek ko-
ło Zakretu. W dniu wczorajszym
z rzeki Wilji koło Zakretu wydobyto
niejakiego Kazimierza  Kraczkuna,
który wracając z targu z saniam
wpadł do wody i niechybnieby uto.
nął gdyby nie pomoc dwóch ryba-

dla zaproszonych gości. „Pracy gospodyni wiejskiej”
16.45: Kwadr. liter, 17,00:

uCo tańczy i śpiewa wieś
konawcy: Chór Białoruski
ra Matwijca i orkiestra
Wincela z pod Miednik.

wileńska?"

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. „Pieniądz to nie wszystko”,
— Najbliższa premjera w Teatrze na

We wtorek premjera komedji
KH Rostworowskiego p. t „U mety”,
— Niedzielna popołudniówka. Jutro o

Ceny propagan-

— Teatr Muzyczny „Łutnia”. Dziś i ju-

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“.
Jutro o godz. 4 popol. po cenach znižonych

: W. ponie-
działek po cenach propagandowych „Pod

= „Pilango”. Ostatnią nowość teatrów
zagranicznych znakomitą operetkę „Pilan-
go' (Niebieski motyl) przygotowuje obecnie

— Poranek dla starszych, dzieci i mło-
Jutro o godz. 12.30 do-

skonała komedjo-bajka „Staś-Lotnikiem”,
Świetna gra artystów z Wyrwicz- Wichiow-
skim na czele, efektowny balet R. Gorec-
kiej, ciekawa i pełna humoru treść sztuki —
składają się na artystyczne, barwne i we-

Wycieczki szkolne korzy-

POLSKIE RADJO WiŁNO.
Sobota, dnia 24 lutego 1934 roku.

7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Menuety —
F. Schuberta (plyty). 11.57: Czas 12.05: Kon-

12.35: Koncert.
15.40: Muzyka

16.00: Audycja dla cho-rych. 16.40: Wileński kącik językowy. 16.55:
17.50: „Przegląd prasy

„O naszych
| "a — pogad. ogrodnicza IrenyŁubiakowskiej 18.35: Muzyka jazzowa. 19.00

e 19.25: Kwadrans po-etycki. 19,40: Wiad, sportowe. 20.00: Mu-
lekka 21.00: Skrzynka techniczna.
Koncert muzyki polskiej. 22.00: Mu-

zyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23,05:
— IV wieczór Kaba-

Klubu Arty-
Od godz. 20.02 —

10.00: Nabożeń-
12.10: Kom. meteor.

i 13.00;+ muzyczna z objaśnieniami. 14.00: Au-
„Wiosenne

w sadach” — od-
16.00: Słuchowisko

(płyty).
„Całoroczny plan
— odczyt. 17.15;

Wy-
pod dyr. Teodo-
wiejska Adama

18.00: Słuchowisko

DIT TTTTTTYTSTS EINIKIS AB

Konferencja w sprawie rozporządzenia:
0 dózorze nad mięsem i wędlinami.
konferencja przedstawicieli  Magi-
stratu m. Wilna, Izby Rzemieślni-
czej, Izby Przemysłowo: Handlowej,
Izby Rolniczej, wydziału rolnego wo-
jewództwa, wydziału weterynarji wo-
jawództwa i wydziału zdrowia o-
raz przedstawicieli Chrześcijańskiego
związku rzeźników i wędliniarzy, ce-
chów rzeźników i wędliniarzy, chrze-
Ścijańskiego i żydowskiego. W kon-
ferencji wzięii również udział przed-
stawiciele organizacyj i instytucyj
branży mleczarsko-jajczarskiej.

Tematem narad konferencji by-
ła sprawa rozporządzenia minister-
jalnego z roku 1932 o dozorze nad
mięsem i wędlinami, mającego
wkrótce wejść w życie. Chodziło
więc o wymianę poglądów na tę
kwestję i powzięcie uchwał, mają-
cych na celu przystosowanie wspo-
mnianego rozporządzenia do lokal-
nych warunków.

Na wniosek _ przedstawiciela
Chrześć. Zw. Zaw. Rzeźników i Wę-
dliniarzy, p. Władysława Ostrowskie-
go, poparty przez całą branżę mię-
sną, lzby: Rzemieślniczą, Rolniczą i
Przemysłowo Handlową oraz przez
delegatów z województwa, zdecydo-
wano artykuły 18 i 38 wspomnia-
nego rozporządzenia, zabraniające
sprzedaży mięsa razem z wędlinami
i odwrotnie wędlin łącznie z mię-
sem, uznać narazie za niewykonalne
na naszym terenie i odroczyć ich
wykonanie do roku 1937 włącznie.
Jednocześnie zaś postanowiono na-
tychmiast wprowadzić w życie
art. 40 tegoż rozporządzenia, który
zabrania sprzedaży mięsa i wędlin
w otwartych straganach na rynkach,
na wozach i w koszach.

Decyzja ta zostanie przedłożona
p. wojewodzie do zatwierdzenia.
Ulgi nie będą przyznawane indywi-
dualnie, lecz zbiorowo @а całej
branży mięsnej. Rzecz oczywista,
że pod tym względem będą  stano-
wić wyjątek zakłady, utrzymywane
w warunkach antysanitarńych.

(„Stefek* — Deval'a). 18.40: Muz TREIISSPGIEKINETNN EKO SDRpłyt. 1900: „Ciotka Albinowa i” ski19.15: Odc. pow. 19.30: Radjotygodnik dlamłodzieży. 19.52: Koncert życzeń (płyty). WYSZŁA Z DRUKU !20.25: Transm. zawodów hokejowych zKrynicy. 21.05: „Tylko dla brydžystow“ —

KINIE „ROZMAITOšCI“,
Ostrobramska 5,
zobaczyć możesz

program z 3 części?
I część

na ekranie:
„TAJEMNICA NOCNEGO

KLUBU".
z Adoliem Menjou w roli Gł.

Groza tajemnicy
Genjusz śledczy

Zemsta z za grobu

feij. 21.20: Wesoła fala Iwowska. 22.50;Wiad. sport. 23,00: K. " й 05:
Mat EN om. meteor. 23.05: :

czy!

TYLKO 2 DNIU STACJE MĘKI PAŃSKIEJCzy wiesz, że za
35 groszy му

z Litanją

oto treść tego porywającego filmu. |
część

na scenie;
ZAGADKA XX WiEKU

Fenomenalny 'jasnowidz-telepata w r
. z

ANATOL GRIGO.
III część
na scenie: |

„CHORA KAS +
arcywesoly sketch w 1 akcie.

Pamiętaj więc, że cały
ten bogaty program
se e za

roszy tylko w
KINIE „ROZMAITOŚCI,
a śpiesz się, bo tylko ostatnie

2 DNI!

ZN

BakUNITA RA ZYTAOPERY

: NADESLANE,
HRABINA MONTE-CHRISTO,

Największym sukcesem kinematografji

  
  

   

    

 

do Matki Boskiej Bolesnej.

We wstępie podany jest wykaz
odpustów za odprawienie Drogi
Krzyżowej, jak również warunki

ich pozyskania.

Do nabycia we wszystkich księ-
śarniach i przy kościołach.

28 str. druku. Cena 20 gr.

_ Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”, KĘ
Zamiast kwiatów na grób ś. p. Elżbiety

z Rómerów Rómerowej — Zarząd Katolic-
kiego Związku Polek złożył na ręce nad-
prezeski Tow. Św. Wincentego a Paulo, p.
Z. Kościałkowskiej 33-— zł. dla najbie-
dniejszych do jej uznania.

Anna Kulikowska z Wołożyna zł. 5—
dla staruszki w skrajnej nędzy.

 

 

 

OGNISKO AKADEMICKIE
WIELKA 24

Od 27 lutego i codziennie

XII SZOPKA
AKADEMICKA 

W dniu wczorajszym odbyła się|.

Re sprawiła miłą niespodziankę dla swoichDALA! „antypolskie ekscesy bywalców podczas wyświetlania tego filmu,ieńskie. urządzając. jednocześnie konkurs z nagro-WYPADKI. |dami za rozwiązanie zagadki epokowego

europejskiej jest obecnie najnowszy film
słynnej wytwórni francuskiej „Osso” p. t.
„Hrabiną Monte-Christo* z Brygidą Helm
wroli głównej. To nowy, wielki sukces w
karjerze artystycznej Brygidy — kobiety-
wampira. Akcja rozgrywa się przeważnie w
czarujących zakątkach Francji. Tyle o tym
filmie przyszło rewelacyjnych wiadomości z
zagranicy, że każdy łaknie ujrzeć ten prze-
bój, który jest wyświetlany w kinie „Ca-
sino” z rekordowem powodzeniem.

Ponadto ruchliwa dyrekcja tegoż kina

filmu p. t „Człowiek o dwu twarzach”.
który ukaże się ną ekranie kina „Casino” w
następnym programie, Wszelkie szczegóły
i warunki tęgo konkursu w ogłoszeniach na
ostatniej stronie. Ponieważ film „Hrabina
Monte-( hristo“ jest wyświetlany ostatnie
dni, spieszcie ujrzeć to arcydzieło i jedno-
cześnie zdobyć nagrodę odbywającego się
konkursu, składając do urny kupony kon-
Kursowe. ków Pietkiewicza i Jankowskiego m. 4.) którzy Kraczkuna wydobyli z wody

WSTĘP OD 50 GR. DO 2,50 ZŁ.
Początek o g. 18.15; w niedz. i święta.  dwa przedstawienia (godz. 18 i 20 w.).

UTI ORKA REA:FARGOROBOTE BRO KADZI AAS RIDE

Z POGRANICZA.
Aresztowanie agentów litewskich

z przemytem
Na pograniczu polsko-litewskiem

w okolicach Łoździej skonfiskowano
większy literatury wy-

Ulęta banda
terenie pogranicza polsko-

transport

Na

Areszto- cr PPP wano 6 osėb na czele z Michałem

 

Jak Myśl Mocarstwo

W srodę wieczorem większe cu-
kiernie i restauracje naszego miasta
odwiedzała grupa młodzieży akade-

mickiej, złożona z kilkudziesięciu
osób, zbierając w wspomnianych lo-
kalach ofiary na rzecz młodzieży
niezamożnej zrzeszonej w „Myśli
Mocarstwowej”. |

Ogólnie zdumiewa fakt, dlaczego'
„Myśl Mocarstwowa“ zbiera te ofia-|
ry, a nie instytucja ogólnoakademic-
ka samopomocowa jaką jest „Brat-
nia Pomoc'”, która organizuje co ro-
ku w listopadzie „Tydzień Akade-
mika” i właśnie w czasie trwania
tego tygodnią rozwija taką akcję.

Wi „Tygodniu* pracują wszyscy
akademicy bez względu na różnice
poglądów politycznych, biedni i za-|
możni, byle tylko wspólnymwysił-|
kiem zwiększyć fundusz samopomo-

|cy. Zdaje się, że wówczas, kiedy od-
bywał się „Tydzień”*, to w akcji je-
go zabrakło „mocarstwowców*',

Przy zbieraniu ofiar zaskakiwa-!
no publiczność nie mówiąc kto zbie-|

  

„Hajnt“ streszcza artykui Nach.
Sokołowa w „Haajlon”(,,Świat”'), wy-:
chodzącym w Londynie organie 0-,
ficjalnym org. sjon. ( w jęz. hebr.), w
którym autor formułuje znaczenie
Palestyny dla żydów i stosunek ich!
do państw aryjskich:

„Połowa naszej ludności w Erec Izrael

przybywa z Polski. Sjonizm żydów z Pol-

ski nie jest ruchem romantycznym, a jest

czynnikiem naturalnym. Sjonizm wychodzi

tutaj poza ramy jednej partji, stał się on si-

łą żywiołową”. `

Warunki gospodarcze
na konieczność emigracji:

„Ruch pochodzi stąd, że żydzi polscy
muszą emigrować z powodu złej sytuacji

gospodarczej,

Palestyna może kwitnąć kosztem
narodów rdzennych:

„Erec Izrael nie jest dla nas zamknię-

tym klasztorem lub zarzuconą wyspą... Mu-

simy szukać sprzymierzeńców. Przez od-

grodzenie się Erec Izrael nie będzie kwitł.

Musimy przeniknąć do łona wszystkich na-
rodów na całym świecie, ale nie dlatego,

aby zasymilować się, ale dla utrzymania

swego bytu".

wpływają

 
Koniec wojny światowej utorował

socjalistom niemal we wszystkich!
państwach europejskich arogę do.
władzy. Na gruzach monartnij euro-
pejskich — nie biorąc pod uwagę
Rosji — wyrosły repub!:ki, sterowa-
ne przez socjal-demokraiów, mniej
lub więcej skłaniających się ku ko-
munizmowi. Rządy socjalistyczne,
podkreślające swój charanter klaso-
wy, wysunęły jako jedno ze swych
haseł żądanie reformy rolnej, mając
Ina oku uwłaszczenie robotników rol-
nych. „Gorączkę”* reforn:y rolnej po-
znały wszystkie państwa. Szczegól-
nie osiro doświadczyły jej zaś te,
które odzyskały niepodległość w
Europie środkowej na gruzach
trzech monarchij sukcesyjnych. Ra-
dykałowie lewicowi w tych państ-
wach żądali nawet reformy rolnej
drogą wywłaszczenia  dotychczaso-
wych właścicieli włości bez jakiego-
kolwiek odszkodowania Tym ten-
dencjom komunistycznym przeciw-

| stawiły się jednak żywioły umiarko-
' wane. Ч

Praktyczne wprowadzanie refor-
my rolnej w życie — po uchwaleniu
lij przez parlamenty zainieresowa-
| nych krajów — napotkało na ogrom-
ne truaności. Rzecz charaxterystycz-
na: będący u władzy socjaliści nie
umieli znaleźć odpowiednich środ-
ków i dróg, aby reformie roinej na-
dać rumieńce życia, Sxsutkiem nie-

ści inicj r pod znaku
Marxa wyposażenie robosników rol:
nych w ziemię nie przybsało więk-
szych rozmiarów.  Wpłynęła na to
poza niedomaganiami organizacyjne-
mi całej akcji jeszcze | niechęć ro-
botników rolnych, któ:zy niezbyt
chętnie zamieniali swój dotychczaso-
wy zawód na pełen kłopotów żywot
kierownika samodzielnej jednostki
$ospodarczej. W piętnaście lat po
okresie owej „gorączki roinej war-
to zapoznać się z bilansem europej-
skiej reformy rolnej. Z pomocą przy-
chodzi „Więgierski Przegląd Staty-
styczny”, który opublikował w ostat
nim numerze bilans wyników powo-
jennych reform rolnych w różnych
państwach, głównie środkowo-euro-
pejskich.

Rozpatrując
 

dane cyfrowe, pra-

bibuły propagandowej.
wrotowej. Trzech agentów areszto-
wano.

 

koniokradów.
"Guciakowym. Koniokrady mają na

sowieckiego w rejonie Rubieżewicz | sumieniu kilkanaście wypadków kra- !
ujęto bandę koniokradów.

3

wa zbiera ofiary od
społeczeństwa wileńskiego.

ra datki, Procedura zbierania  dat-
ków odbywała się w sposób nastę-
pujący: Do cukierni wchodziło 15-20
studentów i w gromadzie obchodzili
po kolei wszystkie stoliki, prosząc
o ofiary „na książki i skrypta dla
niezamożnej młodzieży akademic-
kiej', Każdy, mając przed sobą gru-
pę studentów i zwrócone na siebie
wiszystkie ciekawe spojrzenia, nie-
kiedy ostatnie ofiarowywał grosze.
Po obejściu wszystkich stolików,
trzymając, jak to się mówi, „rękę na
klamce ', dziękowano oliarodawcom
i ujawniano dopiero cel. Robiło to,
rzecz oczywista, dziwne wrażenie.

I jeszcze jeden charakterystyczny
moment zasługuje na podkreślenie.
Skarbonkę, do której zbierane były
ofiary, obnosiła nie studentka, a słu-
chaczką Instytutu Nauk Gospodar-
czo - Handlowych. Czem to wytłu-
maczyć? Czyżby w szeregach sana-
cyjnej organizacji zabrakło kobiet, a
może są — tylko wstydziły się...

m, r. 8,

 

Plany żydowskie.
Polska musi być dla żydów tem,

czem jest obecnie:
„Również w Polsce nie chcemy asymi-

lować się, ani pochlebiać, być zależnymi, ale
pragniemy pełnego równouprawnienia i na-

rodowego wzajemnego uznania.”

Plany żydowskie są jasne nawet
z tych ostrożnych słów, które
„Hajnt” powtarza za londyńskim
organem hebrajskim.  „Erec Izrael”
ma być tyłko narzędziem do tem
łatwiejszego „przenikania do łona
narodow“, w Polsce zaś do „pełnego
równouprawnienia. Wiidocznie dzi-
siejszy stan przewagi i przywilejów
gospodarczych jeszcze nie wystar-
cza. Muszą być zdobyte jeszcze in-
ne uprawnienia. Dopiero wówczas
żydzi uznają się za „rėwnouprawnio-
nych“,

Doikliwa nauka, otrzymana w
Niemczech, niepokojące obawy w
całym szeregu innych państw, jesz-
cze nie otrzeźwiły polityków żydow-
skich, Jeszcze się marzą „równo-
uprawnienie' i „przenikanie do ło-
na narodów”.

Chory naród!

Dziesięć lat reformy rolnej.
sa węgierska stwierdza, że w odnie-
sieniu do Węgier reformą rolna o-
siągnęła zakreślonych pianów. Zni-
koma część parcel odpowiada wy-
mogom życia gospodarczego. Więk-
szość parcel, nadanych Lczrolnym
lub małorolnym jest niezdolnych do
życia, a tem samem wytworzono
właściwie nową masę prosetarjatu.

O rozpiętości poczynań reformy
rolnej świadczą poniższe cyfry. Sta-
nowią one przegląd wyników refor-
my rolnej w dziesięciu państwach w
okresie od 1919 do 1930 roku, a w
niektórych państwach do 1932 roku:

Mm MO APO

 

  

ziemia w tys.
hektarów| w %%

państwa mobiiwywia| 2901U-iwywła
lizo- |szezo-|unt.
wana| na

Rumunja (do 1929 r.) | 6313; 6313] 26
Czechosłowacja

(do 1931) | 4.081j 1,600] 13
Jugosławja (1931) — [1527] 6
Polska (do r. 1929 3.000) — 8
Finlandja (1899—193!) | 1825] — 5
Estonja (do r. 1931) 2350] 1.850] 42
Łotwa (do r. 1929) 3680] 2.986] 45
Litwa (1919—1930) 1.040] 625] 12
Grecja (do 1926) 1.440 50] 11
Węgry (do r. 1932) 7301 — 8

W, Polsce, jak z powyższego ze-
stawienia wynika, reforma rolna nie
wkroczyła na szersze tory. Ziemia
zmobilizowana do dyspozycji rełor-
my roliej nie przekroczyła 8 procent
ogółu gruntów. Również i w: innych
państwach rozmiary akcji nie są im-
ponujące. Włyniki reformy rolnej w
Estonji i Łotwie procentowo tylko
wychodzą na wielkie, ale co do po-
daży ziemi dochodzą mniej więcej
do rozmiarów ziemi mobilizowanej
do użytku reformy rolnej w Polsce,

Jest bardzo wątpliwe, aby w o-
becnych czasach, tak krytycznych
dla gospodarki rolnej, dało się po-
nownie wykrzesać entuzjazm dla re-
formy ralnej. Podaż ziemi z wolnej
ręki przewyższa wielokrotnie popyt.
Brak wręcz reflektantów na ziemię,
jako warsztat pracy.

Stosunki ulegają radykalnym
zmianom. W wielu państwach, a
między innemi również w Rzeszy
Niemieckiej, mówi się o przymuso-
wem przesiedleniw robotników prze-
mysłowych z ośrodków dotkniętych
bezrobociem na rolę. A więc dawne
sny o prawie do ziemi mogą snadnie
ulec zamianie na twardy obowiązek
państwowy pracy i wytrwania na
ziemi. A"

KARTE EA ASUSDUNSATAIOTNINEDIEĖ

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież na stacji towarowej. Ubie-

głej nocy dokonano kradzieży na terenie
stacji towarowej. Złodzieje przy pomocy
zerwania plomby przedostali się do jedne-
$o z wagonów z transportem gwoździ i
skradli stamtąd 6 dużych skrzyń watszaw=
skiej fabryki drutu i gwoździ „Drut*, ogól-
nej wagi 108 kg. `

| Kradzież spostrzeżono dopiero nad ra
;nem i powiadomiono o tem pilicję, którą
wszczęła dochodzenie. ris | dzieży koni.
— 3
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_DZIENNIK WILEŃSKI
 

Z KRAJU. |
Epidemja tyfusu płamistego wygasa.

Na terenie pow. mołodeczańskie-. Również raźno postępuje akcja,

go i wołożyńskiego, dzięki energicz- |zapobiegawcza na terenie powia-

nym akcjom kolumny lekarskiej i tów dziśnieńskiego, brasławskiegoi

przeciwtyfusowej epidemję tyfusu częściowo święciańskiego. W powia-

zdołano opanować. Na terenie miej- |tach tych nowych wypadków zacho-

scowości zagrożonych _ epidemją |rowań nie notowano. Ciężej chorych

przeszło 200 osobom  zaszczepiono|umieszczono w szpitalach i prowi-

szczepionkę  przeciwtyfusową, zaś zoryczrych barakach ciepłych, zaś|

chorych izolowano. Wi ciągu ostat- podejrzanych izolowano i przepro-|

nich kilku dni żadnego nowego wy-|wadzono akcję szczepionkową.

padku choroby nie zanotowano.

Wylew stawu Ładyń.
Z powodu odwilży i ostatniego | rządzonej natychmiastowej akcji ra-

deszczu w zaścianku Suleniszki, gm. |tunkowej przy pomocy wojska wodę

zaleskiej, wylało jezioro Ładyń, Wo- |usunięto z budynków, zaś dla zaha-

da wdarła się do zabudowań miesz- |mowania wylewu zbudowano tamę.

kalnych i gospodarskich. Dzięki za-

Pożar w gminie Mickuńskie|.
WILNO-TROKI. We wsi Żuba-, wynoszą 2000 zł. Pożar powstał

ryszki, gm. mickuńskiej, spalił się|prawdopodobnie wskutek nieostroż-

dom mieszkalny i stajnia, należące nego obchodzenia się z ogniem.

do Kozłowskiej Dominiki. Straty!

Dziki pod Olkienikami.
Na pograniczu polsko-litewskiem dziki. Dziki pochodzą z puszczy

w okolicach Olkienik ukazały się Rudnickiej.

 

» TEATR - KINO DZIŚ. Parter ulg.

z Groza tajemnicy. Genjusz śledczy.
Zemsta z za grobu w najsensscyj-

niejszym flimie obecnego sezonup t.:

SALA MIEJSKA SENSACJA.. Zagadka XX w.

„Ostrobraniska 5

KOMUNIKAT.
Нк

scenie, CHORA

 

„MOJE MARZENIE TO TY" z Liija
„TUNE L"

które WILNO niewątpliwie P

W poniedziałek pierwsza premjera

Dziś
EASAи6)

„PAN“ i”
yyROXY"

JEDNOCZEŚNIE

IELI0)
entuzjazm pubiicz-

ności na całym świecie wywołał
w swej6arzzabano:Begg <Z D

prod. franguskiej

  

Dziś ost. dzień. Największy sukces

na człym świecie—ulubieniec publi

€zności —słynny pieśniarz Paryża

w pełnej czaru I sentymentu,

55musującej humorem | pikan-

I śpiew. w języku Francuskim.
terją śpiewno-muzycznejkreacji

Божстсс›КАСа

Film mówiony

 

CIĘ MU

 

Rekordowem  powodze-
miem cieszy się  naj-
nowszy przebój filmo-

wy p. ti

Oddziały narciarskie P. W.
czekają śniegu.

Do Wilna przybyło koło tysiąca

narciarzy oddziałów przysposobienia
wojskowego, które czekają w Wil-

nie na spadnięcie śniegu, by stanąć

do zawodów koncentracyjnych.
Oddziały przybyły z następują-

cych miejscowości: Grodno, Suwał-

ki, Augustów, Włołkowysk, Lida,

Szczuczyn, Oszmiana i t. p. Zazna- Pjerwienickim (6. p. leg.). W. lekka

czyć trzeba, że najliczniejszy od- Bilewicz (1 p. p. leg.) pokonał przez

dział przybył raidem z Grodna w K, O. Czepukojcia (6 p. p. leg.). Bi-

ilości 78 narciarzy, których prowa- jewicz za najładniejszą walkę dnia

dził znany organizator p. w. kpt. zdobył srebrny puhar, ofiarowany
Reliszko. __ "przez zakłady stolarskie Wł. Bre-

Narciarze w Wilnie czekać będą wińskiego. W wadze półśredniej La-

kilka dni, bo dzisiejsze zawody Z0- tos (6 p. p. leg.) wygrał przez tech-

(1 p. p leg). W. półśrednia Daki-|

niewicz (3 p. a. c.) wygrał z Plawgą|

(1 p. p. leg.). W. średnia Mróz (3 p.

a. c.) wygrał walkowerem. W. pół”

ciężka Sadowski (3 p. a. c.) pokonał

Chowańca (1 p. p. leg.).

W drugiej klasie w wadze muszej

Wełnowski (6 p. p. leg.) pokonał Ka-

znowskiego (6 p. p. leg.). W. piórko-

wa Micach (6 p. p. leg) wyśrał z

ORT. |
 

Irkuck — Moskwa.
Na placu Czerwonym w Mo-

skwie odbyło się zakończenie wiel-
kiego narciarskiego raidu Irkuck—

Osią zainteresowania będą głów- | Moskwa. ŁR
Raid trwał 83 dni. Trasa byla

ne mistrzostwa Polski w konkuren-| Ew as

cjach indywidualnych. Impreza ta | bardzo ciężka. „Przez kilka dni

była kością niezgody na walnem trwał mirózż koło 50 stopni.

zgromadzeniu lekkoatletów. a ZPaPa

Ostatecznie postanowiono od ao m. ;

strzostwa zorganizować w Poznaniu| Raij ten został zorganizowany z

1i8 lipca. Kobiece zaś mistrzostwa| okazji 16-lecia Czerwonej Armii.

Giełda
odbędą się w Warszawie.

Wilno dostało do zorganizowania
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,82 — 124,13—123,51.  Holandja
bieg maratoński o mistrzostwo Pol-

ski, który odbędzie się 2września. | Belв 2

Mas i ię u nas kolo.| 35730—357,40—358,25—356,46. Londyn 27,07
raton cieszył się u nas kolo-| "5508 27122 2694. Nowy Jork — nie

salnem powodzeniem w: roku ubie-

Maraton w Wilnie,

Zosiał ułożony ponownie kalen-|
darzyk imprez lekkoatletycznych ca-

łej Polski.

dziennie

 

M ка €"|notowany. Nowy Jork kabel 5,33/+—5,36—
głym. Mamy więc nadzieję, że|531. Paryż 34,94—35,03—34,85. Praga 21,98

piękna ta- konkurencja zostanie |-22,03—21,93. Sztokholm 139,75—140,45—
świetnie zorganizowaną, ściągając | 139/05: Szwajcarja 171,41 — 171,84—170,98.

size *_| Włochy 46,45—46,57—46,33. Berlin w obr.
na start rekordową ilość maratoń- nieoficjalnych 210,70. Tendencja niejedno-

 

  

 

 

DZIŚ POCZĄTEK o GODZINIE 2-ej.

Hrabina Monte-Ch
Wielki film Wielkiej Artystki. Olśniewająca wystawa. Kapitalna gra. Cu

 
54 gr, — Balkon 35 gr.

©raz najnowsze dodatki dźwiękowe.

Gd środy dn. 21-11
gościnne występy słynnego Jesnowidza-telepaty ANATOLA GRIGO.

arcywesoly sketch. Rzecz
dzieja elę w ambulaterjam.KASA»

ną HARVEY
Kellermana

„SZTURMOWA BRYGABA“ czotowy d
ODZIWIAĆ

POLSKi FILM

„ZABAWKA
wro. EUGENJUSZ BODO

„„ ALMA KAR I ZULA POGORZELSKA
Początek o godz. 2-ej.

SZĘ»

PRZEDOSTATNI DZIEŃ.

Trzy dni trwały w sali
W. F. zawody bokserskie o mistrzo-

„stwo Garnizonu wileńskiego.

. Walki finałowe dały następujące|

wyniki: W. piórkowa Strzelec (6 p.p. |zdobył 6 p.p leg. Nagrody rozdane

z Piąt- zostały przez p. mjr. Kulczyńskiego.leg.) wygrał przez K. O.
ziował p. A. Sadowski.kiem (1 p.p. leg.) W. lekka Naczul-|W ringu sęd

ski (1 p. p. leg.) pokonał Bargiela'

ELK WRA

MauriceC
Piekny jestświat”

Chevalier wykona najnowsze przeb. piosenki francuskie. Nad progr. Dodat. dž.

stały oczywiście odwołane. |niczny K. O. z Sikorskim (1 p.p leś.j.

ы S ‚ | W średniej Goryczewski (6 p. p. leś.)
Wojskowe mistrzostwa bokserskie. | vrygrat przez K. O. z Longinem Pa-

Ośrodka włowskim (1 p. p. leg.). W. półcięż-

kiej Jakubowski (3 B. Pom.) pokonał

| Sidora (6 p. p. leg.).

66 w roli inspektora po-

i 8 | I lieji ulubieniec kobiet

9) ADOLF MENJOU

SENSACJA.. Zagadka XX w.

źwiękowiec SOWIECKI

siąc Szlagier
Wyłącznie AP AN> i ROX

„KATARZYNA WIELKA" z Elżbietą BERGNER

„U LICA"zSyiwjąSIDNEY
„NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK" 6. Welisa

 

BĘDZIE.

PAN i ROXY.

 

W nadprogramie m.
in. cały przebieg 05-
tatniej Krwawej Za-
wieruchy w Ausrrji,
tłumienie rewolucji w
Wiedniulin.orazprze-
łomowe dni Francji,
krwawe rozruchy Kko-
munist. i manifest.
na ulicach Paryża.

 

evalier

 

UWAGA| Ostatnia nowość| Przykładem wielkich stolic

świeta klpo „CASINO'* urządza dia swoich bywalców

«CZŁOWIEK O DWU TWARZACH»

Podobizny na fotografji, na której <i mężczyża:

Warunki konkursu: Udział w konkussie

nie zagadki należy nadsyiać do kina w godzinach od 4—22:ej do dnia

powlieanio kupon umieszczony w tym dzienniku i wrzucić w

cjalnej skrzynki, umieszczonej w kinie.

l-sza nagroda Funt sterling od wytwórni

do kawy od firmy eksploat. „National“. — ll-ela nagroda staly bilet ho

može brač každy bywalec kina

KONKURS na rozwiązsnie
zagadki filmu

który ukaże się w następnym pro-
gramie na ekranie kina „CASINO.

Który z tych dwóch mężczyzn był mężem?
odznaczeni numerami 1I 2.

, Casino'.—Rozwiąza'
26 b. m. wypełniając od=

zapieczętowanej kopercie do spe-

„United Artists". — Il-ga nagroda piękny serwis
norowy od Dyrekcji kina

„Casino“, oraz 20 daiszych nagród pocieszenia. A więc szładajcie kupony konkursowe.

ZOFJA KOWALEWSKA. į

bžieje poustania Lidzhleto.
ga Wspomnienia © Ludwiku Narbucie.

Grób Ludwika, przez czas długi po powstaniu, zwłaszcza za cza-

sów: gospodarki w powiecie lidzkiem wojennego naczelnika Ałchazowa,

był pilnie strzeżony przez władze, nie dozwalające nikomuprzyklęknąć

przed nim, ani zmówić pacierza za umarłych, poległych. Spędzono zeń

nawet kobiety wiejskie i chłopów, odziedzających zrazu często mogiłę

ukochanego wodza i jego towarzyszy. Nie wolno było ani czcić pamięci,

ani się modlić, za „buntowszczy ków.
:

(W r. 1864, w rocznicę bitwy pod Dubiczami, znalazło się na grobie,

pewne towarzystwo, wraz z p. Henszelówną, siostrą byłego członka or-

ganizacji. Natychmiast zostali wszyscy otoczeni przez żołnierzy i po-

pędzono do Lidy, o mil kilka odległej. Nie pomogły żadne prośby i tłó-

maczenia.
й

— „Raz się modlicie na grobie Narbutta, jesteście tacy sami bun-

towszczyki, jak i on”. : : :

Žydzi w Lidzie, zwykle uiegający mocniejszym prądom ischlebia-

jąc władzom, nie chcieli puścić na nocleg do żadnej karczmy „politycz-

nych”, przybyłych pod konwojem. Wiszystkie drzwi przed nimi były

zamknięte i staliby tak na deszczu noc całą, gdyby. nie przemokli rów-

nież żołnierze, którzy kolbami drzwi karczmy otworzyli.

Nazajutrz, zaprowadzono więźniów do sprawnika Czertowa.

— „Czto eto za palaki'? — spytał, a dowiedziawszy się o prze-

stępstwie, odesłał do wojennego naczelnika.

Ałchazow, wpadł w śniew, niemal w szał... tupał nogami, bił w stół

pięściami, łajał i krzyczał.

Po tej, odegranej dla postiachu scenie, wybiegł z pokoju... Więż-

niowie stali długie godziny, nie wiedząc, co z sobą zrobić, ani co ich cze-

Е

 

T Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI D
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AN KIEPURA
Juž Jutro HELIOS.w kinie
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risto z BRYGIDĄ KELM
downe melodje.

 

1

Nagrodę zespołową Firmy „Lech“

 

krótka łany
 

  

 

AKUSZERKA

Śmiałowska
przeprowadziła się

na ul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz
ny, usuwa zmarszczki,
brodawki, kurzajki i wą-

. W.Z.P. 48, 8323
owiNAKŁA

Zguba.

— Przypominasz sobie,
moja kochana, że przed
rokiem zgubiłem srebrną
papierośnicę. Przeszuka*| od 12 do 5 g. gr2

liśmy całe mieszkanie,
bez skutku. Wyobraź| **
sobie, wczoraj ubrałem — Co to jest wiatr?

się w popielaty gornitur,| Kto  potraii  odpowie-
który wówczas qiałem| dzieć?

na sobie, i zgadnij co — Ja, proszę panai

znalazłem?
— Papierośnicę?!!

Nie, ale dziurę,
przez którą mi wypadła!

 

Wykwalifikowana go-
Spodyni wiejska w śre-
dnim wieku, skromnych
wymagań, posiadająca b
dobre świadectwa  po-
szukuje pracy, w mas
jątku lub plebanji. La-
skawe oferty do Dz. wif
lzńskiego dla S. T. —1
až ridos ini

Inteligentna wdowa sta-
ruszku bez śiodxów do
życia, znajdująca się w
skrajnej nędzy prosi iu-
dzi dobrej woli o pomoce
Łaskawe oflary prosimy
składać do Administra-
cji „Dz. Wil." dla „sta-
ruszkį“. gr4

Wdowa po urzędniku
magistrackim, znejdują-
ca się w okropnej nę-
dzy wraz z 3-glem dzie-
ei prosi o jakąkolwiek
pracę, lub pomoc ma-
terjalaą.  Antokol 134
m. 2. Ofiary składać w
Adm. „Dz. Wil.” pod „A.“

 

 

Kupon Konkursowy

kina „CASINO".

Który numer jest
mężem?

Nr,
(wstawić cyfrę)

Podać swoje imię
i nazwisko:

 

Adres ——.

аоавна
W szkole.

  — Mojżesz rozbił w,

"CPE Н 4—=rzwo. gniewie

tradycyjnych maratonów.

Turniej hokejcwy odwołany.

Wczoraj została do Rygi nad
depesga:

„Nie przyjeżdżajcie, pada deszcz:

Doskonale zapowiadający się tur-|

niej został więc z powodu fatalnych Cukier 16,75.

warunków atmosferycznych odwo-|

me

tablice na któ-
rych napisane było dzie-
sięcioro przykazań. Skąd
więc znamy dzisiaj ich
brzmienie?

Pewnie
sobie kopję.

JETPEWATERSTE!

| PRACA i

Poszukuję pracy do
wszystkiego z bardzo
dobrem gotowaniem, w
średnim wieku, piśmien-
na posiada referencje
Uniwersytecka 2 m. Il

zachowat

  

Wiatr to jest powietrze,
które się śpieszy.

 

Służąca, lat 22, zna się
na  kuchpi, poszukuje
pracy. Posiada świadec=
twa i rekomendacje vl.
Lwowska 52—2. grz

+ Mieszkania |
||| pokoje |
Poszukuję mieszkania z
4-ch pokoi z kuchnią od
1-go marca. Zgłoszenia
do Administracji „Dzien-
nika Wileńskiego" pod
„Centrum'”, gr.

AMADORAANA AAZALIA

Na letnisku.

-- To strasznie zapa-
dła dziura. Tu się chy-
ba nigdy nie nie zda-
rza.
— ©О przeciwnie. W

przyszłym tygodniu na-
przyaład bęczemy tu
mieli zaćmienie sieńca.

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
wana.  Kaiwaryjska 12
m. 33. gr.1

Ostatnia woła. >

Panie notarjuszu,
chelałbym spisać moją
ostatnią wcię?
— Jakto, przecież pan

się jutro zenil
— A tak, właśnie dia

tego.

Do wynajęcia pokój
bez mebli 4 wygodatti 1
niekrępującem wejściem przy ul. Kasztanowej d.
/ m. 4. Ogiądać od >-ej
do 5-ej pp. 466- 2

czyków, a Wilno stanie się miastem| lita.
Papiery procentowe: Pożyczka inwesty-

cyjna 107,75—108,25.  Konwersyjna 57,75.
5 proc. kolejowa 55. 6 proc. dolarowa 68,25

| -—68,38. Dolarówka 53,75. Stabilizacyjna
ana '57,75—57,50—50,000 (drobne).

L. Z. ziemskie 52—52,75. 8 proc. warszaw-
skie 54—54,50—54. Tendencja dla pożyczek

»|i dla listów niejednolita.
Akcje: Bank Polski 86,50—86,25—86,50.

Modrzejów 3,75—3,00—3,90.
Starachowice 10,40. Tendencja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,33.

4 i pół proc.

%*| Rubel: 4,68 (5-ki), 4,71 (10-ki).

| LLAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAA4A

Wystarczy.

Twój
wydaje mi
małomównym
kiem.
— Ab, najważniejsze

jest to, zby powiedział
„tak“.

Ładne
2 pokoje do wynajęcia
ui. Mickiewicza 22 m. 5
(wejście frontowe Jak
do kina) 483—1

Przesądny.

— Panie Chuderlacki,
na pański los nr. 13 pad-
ła główna wygrana.
— Mój Boże.. Oby mi

to tylko nle przyniosło
nieszczęścia.

ORC
еTEE

Kupno {
Sprzedaž |

TV AIaa

Tylko 6 działek
budowianych w zdrowej,
suchej miejscowości do
sprzedania. Wilno' Ta-
trzeńska1 róg Senator-
skle'. Informacji udzie-
la: Chrześcijeński Bank
Spółdzielczy Zamkowa 18

—

ninkai
Zasada.

narzeczony
się bardzo

czlowie*

— Co, byłeś u trzech
specjalistów daremnie.
A czy choć w zasadzie
ap Ich nie byly zgod-
re

— W zasadzie, owszem
kazdy wziął po 20 zł.

TYTYYYTYYYYVYTYYYYYYYYYYY

Kompletne urządzenie
sklepowe w całości lub
częściowo niedrogo do
sprzedania. Krakowska
67 m. 2. gi3

Niezadowolony.

Pani Kłótnicka choru-
je poważnie na żółć,
[rzeba jej było usunąć
kamienie żółciowe.W ja-
kiś czas po operacji le-
karz spotyka małżonka

pani K. i pyta:

— Jakże zdrowie mał-
żonki? Zapewne cieszy
się pan, że operacja tak
dobrze się uaała?

— | owszem — odpo-
wiąda Kłótncki bez za-
pału kamienie pan
doktór usunął, ale żółć
niestety została.

 
 

Nasze sługi.

Pani Piekutowska wra-
ca z biura pośrednictwa
służby domowej, gdzie
zamierzała znaleźć nową
pokojówkę. |
— No i co,. nie zna-

lazłaś pokojėwki? — py-
ta mąż.
—Nie.

— Czy w biurze nie
było wcale kandydatek?
—Było ich przeszło

sto, ale wszystkie... słu-
żyły u nas.

Kupuję używaną
garderobę męską i dam-
ską. Zawiadamiać listow-
nie Sołteńska 16—3 Ko-
złowska. 477

LESTART

Nie wypada,

— Moja kochana, prze
cież na wychowanie po-
winien dać ci ojciec two-
jego dziecka!

— Ba, kiedy to nie
wypada... tak go mało
znam, widziałam go
wszystkiego dwa razy w
życiu,

De sprzedznia
cukiernia w śródmieściu
oraz potrzebny wspóil-
nik z niedużym kepita-
łem Wileńska 16 m. 10.

480—2

W sądzie.

— Czy pan ma obroń-
cę? Й
— Nie potrzebuję: bę-

dę mówił prawdę.

 

|'90690084
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTÓWH
ZAPROSZENIA
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1. TRIERZYŃSKIEGO
Mostowa uł. Br.i.

Taiefan 12-44.

Ceny NiISK!H

KOŁGEWOGÓ:

 

kać może, Wireszcie ukazał się znowu Ałchazow i już spokojniej, oświad-

czył, iż jeśli nie zapłacą po 25 r. „sztratu' — pójdą do „ostrogu .

— „lnacze w ostrog'! Dodał głośniej.

Takiej sumy pieniędzy, nikt nie miał przy sobie, ale według biało-

| ruskiego przysłowia: „Kali bieda — hroszy buduć* — dostali żądaną

kwotę i złeżywszy ten haracz Ałchazowówi, mogli spokojnie po dwóch

dniach, wiócić do domów,
Podobne wypadki kilkaksoinie się powtarzały. Tak ówcześni urzęd-

nicy moskiewscy, zbierali sobie fundusze, zacierając jednocześnie ślady

powstania.
Po upadku ducha narodowego, powiat Lidzki, ogłuszony, oniemiały

z bólu, patrzał na swych synow, wyganianych na Sybir, lub na śmierć

prowadzonych, patrzał na swą ziemię rozszarpywaną, na ruinę gniazd

odwiecznych, a uściełanie nowych, obcych.

Strach i rozpacz, przygin:ły wszystko do ziemi. Ludzie żyli, jak w

gorączce, oczekując najgorszegu, wobec coraz to nowych, a cięższych za-

rządzeń i prześladowań. Nie dziwiono się już niczemu chyba temu, że się

jeszcze żyje i przebywa pod rodzinną strzechą, żegnano się rano z ulgą,

że noc się przespało choć w. dręczącym, niespokojnym śnie, szeptano z

trwogą pacierze, by wschodzący dzień, nowych nie przyniósł klęsk!

(Mod!ono się, by o nich, zyjących jeszcze na swobodzie zapomnia-

no. Cisza żałcbna zaległa dwory i dworki, zagrody i zaścianki, One

majwiększe niosły ofiary — na aie też największe spadły ciosy. W kaž-

dym domu opiakiwano cicho zabitych, zesłanych, lub zamkniętych w

więzieniu. Długa i sroga zima okryła śniegiem zgliszcza po spalonych

wsiach i zagrodach... Czasem tylko zabiegał na nie jakiś dawny pies

zbłąkany i zawył boleśnie i stado kruków i wron grzebało po śniegach.

Oddziałki zbrojne w lasach zniknęły już, rozbite przez wroga, albo

wyłapane. Gdzie niegdzie, tuła! się jakiś rozbitek jeszcze, ale starał się

ukryć w bezpiecznej izbie, podłeczyć z ran, lub wycieńczenia i ujść, jeśli

się tylko uda dalej, zagranicę. W zamilkłych borach i puszczach, unosiły

* się tylko krwawe widmą wspomnień,
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Obce, wrogie, moskiewskie wpływy, coraz bardziej opanowywały

lud, odwrcając go od nas.
Z biegiem życia ekonomicznego, zmieniła się fizyognomja powiatu.

Pod siekierą żydowską padły już owe lasy i puszcze, które, ratując nieraz

ziemię ojczystą, musieli sprzedawać właściciele, W, pajęczych sieciach

Mboskalów i Josieli, uszczuplały się fortuny ziemiańskie, a niektóre cał-

kiem znikły z horyzontu. Fowiaty inne prądy, zwiększyła niewola, zmie-

nili się ludzie... Ale duch przeszłości przetrwał, budząc śpiących i wni-

kając do serc młodszego pokolenia.
W. juoileuszową rocznicę powstania w 1913 r., obchodzoną we

Lwowie, ukazało się nowe piotno Józela Berkmana, przedstawiające

śmierć Narbutta pod Dubiczami. Jak wiadomo, obraz podobny zostawił

społeczeństwu, Andriolli. W pól wieku odżyła ta sama myśl znowu, skła-

dając nowy hołd pamięci wodza,
Wśród uroczystości lwowskich, nie zapomniano uczcić i siostrę bo-

hatera p. Monczuńską. ,

W roku 1863, Szawry miaiy podledz konfiskacie. Dwaj jednak ów-

cześni działacze moskiewscy, Stańskoj i Szpejer, ostrzyli obaj zęby na

łakomy kąsek i. konkurując z sobą o ich posiadanie, zatrzymywali wciąż,

jeden przed drugim, ostateczny wyrok, aż się doczekali manifestu, który

im obu, pożądaną zdobycz z rąk wytrącił,
Szawry, tym sposobem, ocalały od konfiskaty i

sprzedała je wdowa po Bolesławie Narbucie ijej dzieci.
Wiele lat upłynęło od śmierci Ludwika Narbutta, wodza powsta-

nia lidzkiego, ale postać jego świetlana, wyłania się wciąż ku nam z mgieł

przeszłości w promieniach aurzoli i serca, do: silniejszego tętna porusza.
Działalność jego, charakteryzująca w pewnym stopniu ową epokę,

rzuci, może jakieś światełko, dia przyszłego, historyka dziejów powsta-

nia lidzkiego, "młodszemu zaś pokoleniu odsłoni drobną tymczasem

dopiero potem

kartkę z niedawnej przeszłości,
Naród bowiem, który nie zna i nie szanuje jej pamiątek — nie może

się nazywać narodem. 
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