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Rzucił się, choć nie był żołnierzem 
w. wir wojennych szaleństw, aby tylko 
Polska miogła wyjść z domu niewoli. 
Wśród drutów kolczastych, gazów tru- 
jących i pocisków śmiercią ziejących, 
tylko wdłąż o Niej myślał, dając bło- 
gosławieństwa najbardziej zaciętym, 
najbardziej niezfomnym. Ciało fizyczne 
było zawsze dla Bandurskiego czemś o 
niebo niższem, niż duchowe wzloty. 
Nigdy więc się nie wahał co wybierać 
nawet na polu bitwy, gdzie ciało jest 
szarpane, na strzępy rozdzierane. 

- Na tle Polski był rokiem 63, który 
łączył miistyczne strzelistości obok 
chwycenia za broń w odruchu jak'mś, 
przeświętego buntu. 

"Zdawało się, że ten rok 63 poszedł 
sobie na zawsze, przepadł w wodę. 
Przecież pokłolenia idące, pełzające w 
niewoli czyniły wszelkie serwilistyczne 

£) łamańce. „Przy Tobie stoimy i stać 
. chcemy Najjaśniejszy Panie", odzywa- 

ły się serca niewierzące, aby wybuch 
i szaleństwo mogło być postawione na 
plan pierwszy. Pokolenia racjonalne, 

© pozytywistyczne, ultramózgowe i prak- 
[ tyczne nie spostrzegły nawet jak bardzo 
j były robaczywe, skoro brano serce pod 

jj normę. Nagle odwróciły się Losy Na 
omentarzu we Lwowiie, w dzień, w któ- 
rym chowano ostatniego członka rządu 
narodowego, znaleźli się oblok siebie 

i i Bandurski. Na tym pogrze* 
bie Lwów dijgnął zbudzony przez siły 
ancestralne, podglotowane i czekające 
na wypadki. Atmosfera już: była naele- 
ktryzowaną. Piłsudskiego mowa na 
cmentarzu była jak werbel bębna. W 

gj słowach było śpięte hasła: ruszaj. Miał 
Bandurski najwyższą rzecz w Piolsce, 
którą daje Lwów: entuzjazm. Ten skry 
stalizowany entuzjazm i heroiczny, 
owej godziny stanął do służby, któ- 
tej potrzebne były Eljaszowe Ognie. 

Zaprawdę Czerwona Ruś, ziemia 
rodzinna Bandurskiego, potrafi czerwio- 
ne ognie dobywać jak słóńce, które noc 

4 sieka pałaszem na nitki, niteczki. Dom 
Bandurskiego w Sokalskim jest zaklęty 
w rysunku Grottgera. Matka nosiła Go 
w łonie, kiedy były owe gpdziny, gdy 
trzeba było lać kule powstańcom. Brat 
zamosił kule do lasu, a w lesie nad wo- 
dą śmierć płynęła z kosą. Co noc pu- 
kanie dawało się słyszeć przez okno — 
tam gdzie kurhany, nowa mogiła. 

Entuzjastyczna natura matki jest 
w dziecku, ze śpiewaniem, męczeń 

gą stwem f wiarą nadludzką. Trwogi i 
modlitwy, szepty narodu i zaklęcia wze 
szły w chłopaku, który na ławie szkol- 
nej - Słowackim karmił się uparcie. 
Nie dawały mu spokoju wizje wielkie- 
go Wiieszcza. W duszy był teatr nieu- 
stającyi bohaterowie wychodzili po ko- 
lei na scenę wciąż gotową i czujną. 
Ignis ardens, oto była natura zbudzo- 
nego junaka. Z tego, co było górne w 
narodzie konstruował nieustannie du- 
chową artylerję i duchowe zapasy — а- 

2 municji, na które czekała godzina Wiel- 
kiej Wojny. Któż wiedział o tej wiel - 

j klej wojnie, jeślinie antenaci, ojdowie 
w grobach, zgubieni i pomordowani, 
leżący w mogiłach plowstańczych? 
Chwila wyśniona nieprzychodziła. Na- 
około było  austrjackiie | moskiewskie 
bałwochwalstwo, ciągnące się bez koń- 

sg ca. Niskie wegetowanie, guma  elasty- 
Q ka, plastyczność bez granic. Wszyst- 

Kiemi porami skóry czuł Bandurski, że 
Polsce potrzeba ofiara z krwi i że bez 
tej ofiary nie może być mowy o no- 
wem życiu. Bandurski znalazł to, co 
znalazł Piłsudski na swej drodze: Pol- 
ska mus; być oczyszczona przez 

i chrzest krwi. Czfowiek Kościoła, ka- 
8 pian, biskup sufragan, czuje się nie- 

j Swojsiko w atmosferze ciszy Eclesia 
militans jest w nim, pro Polonia. Kiedy 
ziemię Chełmską chce Rosja oderwać 
od Warszawy, Bandurski czyni swoje 
płotesty, które irytują legalistów. W 
pas zglinały się delegacje z Krakowa i 
Lwowa w Wiedniu, delegacje z Warsza 
wy w Petersburgu, lub delegacje z Po- 
znania w Berlinie. 

Bandurski irytuje  dyplomacje. 
„Brońmy opornych”, otp jest pismo 
autorytatywne uświęcające bunt. Do- 
stojnik Kościoła w Polsce obraca wa- 
kansę inaczej, niż był to rozumóał Leon 
XIII. Z płomienną grzywą czerwonych 
płomieni leci protest Bandurskiego. 
Bunt ten uderza w umysły osPałe, mo- 
gące nas pogrążyć w niebyt. 

Bandurski rodzac protesty, pomnaża 
opory. Umęczona jest Chełmszczyzna. 

Wydana w ręce katów i zbirów, słucha 
słów brskupa, jako rosę kojącą. Z bun 
tu tego jeden knok do sancjonowania 
konspiracyjnych organizacyj w Połsce, 
które mnożą się przed wojną. Z Bandur 
skiego wyrasta Lew Judy. Jest zdumie 
wającem, jak sercem trzyma wszystkie 
frakcje, częsteczki przekorne, chcące 
gryźć jedne drugich. Wielkie intuicje 
narodu pozwalają temu biskupowi zna- 
leźć sakrę, która czerwonych uzgod- 
nia z białymi, flegmatycznych i ży- 
aiowio realnych z romantykami i zapa- 
leńcami. Serce Bandurskiego odkry- 
wa fortele, pełne krwi i ognia mogące 
bratać, nawet rzeczy sprzeczne stapiać 
w jedno. Na bok od Lwowa są piaski 
i sosny uroczyste brzuchowieckie, pod 
któremi Bandurski, jako ksiądz Marek 
odbfiera przysięgę połączonych, uzgod- 
nionych, bratersko spojonych  organi- 
zacyj podziemnych. 

Po apelach przyszła wojna, skoro 
ja tak wzywano, przez wszystkie o- 
brzędy, zaklinano. Spada na cały świat 
przerażony, tylko nie na ® grupkę 

Wilno 
Ctasny placyk przyj uł. Uniwersyte- 

ckiej wypełniony tłumem na diugo 
przed ekspor:acją. Wzdłuż murów pa: 
łacu stać nie wolno, ba tędy przecho- 
dzić będą ci wszyscy, którzy utworzą . 
orszak pogrzebowy. Więc tłum zbija 
się w czarną masę pod ścianami Uni- 
wersytetu, zalega ulicę Uniwersytecką 
i plac przed Pałacem, włewa się w Sko- 
pówkę i w ulicę Biskupią. Tam stoi już 
konnica i artylerja. Na: placu Katedral- 
nym niedo luźniej. A cała przestrzeń 
przed katedrą szeroko otwarta. 

Ulica Mickiewicza aż po Jagielloń- 
ską z obydwu stron ujęta w uszykowa- 
ne delegacje, stowarzyszenia i mło- 
dzież, a za ich plecami, aż pod mury 
domów, zwarta masa ludzi. A nad nie- 
mi przyćmione światło kirem okrytych 
latarni. 

Na dziedzińcu pałacowym 
6-ej zaczyna się ustawianie 

  

już od 
napły- 

wających delegacyj. Od barmy wejšco wiadomością o Śmierci śp. biskupa kondolencyj. 
wej aż do wrót ogrodowych tworzy się 
ulica, obramowana ludźmi, wysypana 
świeżą jedliną. 

Śnieg nie pada. Jest lekki mróz. 

Oto zaježdža kataialk. Katafalk- 
laweta w osiem koni. Cały w świeżej 
zieleni. Naraz rozbłyska silnem  świa- 
tłem latarnia na środku dziedzińca. Rzu 
ca jaskrawy refleks na zielony  kata- 
falk, na setki wieńców, na czarne, uro- 
czyste postacie, na puszystość śniegu, 
który dotychczas tak obficie padał. 

Tu, na dziedzińcu, na niewielkin: 
placyku przed uniwersytetem — niespo 
sób będzie objąć olbrzymiej całości po- 
grzebu. Trzeba przecisnąć się zatłoczo 
nemi ulicami na róg Mickiewicza i pla 
cu Katedralnego. Neskończony orszak, 
przeciągnąwszy Dominikańską, Trocką, 
Zawalną, Jagiellońską ; Mickiewicza — 
naprzykład będzie tutaj, grupować się 
na pustym, białym, uroczyście żałob- 
nym placu. Otwarte wnętrze Katedry 
jarzy się światłem. Jej wyniosły fron- 
ton świeci w blasku reflektorów. A da 
lej, poza nią, czerń- nieba i czerń tłu- 
mów, które gubią się gdzieś u wylotu 
ul. Zamkowej. 

Te tłumy zachowują się dziś niezwy 
czajnie. Rozumieją, že nie jest to tyl- 
ko eksportacja. Nie jest to eksportacja, 
która ma się odbyć z zachowaniem ce 
1emonjału generalskiego. Że więc musi 
wziąć w; niej udział tyle to a tyle woj- 
ska i orkiestr, które będą naprzemiany 
grały marsze pogrzebowe. To jest wię- 
cej, niż ceremonjał pogrzebowy, dużo 
więcej, dużo żałobniej i boleśniej. Tłumy 
zachowują się dziwnie cicho. Nie sły: 
chać zwykłych, ludzkich uwag, towa- 
rzyszących każdej publicznej ceremo- 
nji, choćby najbardziej smutnej i żałob- 
nej. Chowają bowiem dz'ś nietylko ge 
nerała, nietylko biskupa. Chowają 
Bandurskiego. > 

A że ów Zmarły był żołnierzem, że 
był kapłanem, że był przedewszystkiem 
Człowiekiem, prawdziwym  Człowie- 
kiem o bijącem sercu — więc wszyscy 
aż mu ostatni, pošmiertny hlotd zto- 
yć. 

I te szeregi wyprostowanych, sprę- 
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chciwą właśnie wojny, jak  ambrozji, 
lub manny. Krzyki radości się rozległy. 
Musować oczęło wino zapaleńców, któ 
rzy dziękują Bogu za to, że są tanki, 
armaty, gazy natrętne i że rozrywanie 
ciał może iść w parze z piorunem woli, 
które Polskę, jak Chrystusa wydobę- 
dzie z grobu. Cóż za przerażający kon- 
trast, skoro jest wizja wolności i zba 
wienia, a z drugiej mordowany  czło- 
wiek, piekło, sam szatan wypluwający 
trujące gazy przez infernalne rury i 
strzykawki. 

Jeden biskup Bandurski zna taje- 
mnicę tego, co przechodziło: jego ser- 
ce, miekkie, czułe, wrażliwe, raz ską: 
pane w radości, nagle zastygnięte w 
grozie. Biedne serce ludzkie, cudowne 
serce ludzkie, kawałek mięsa niby, a 
przecież naczynie płoznające Boga, raż 
w raz z przerażeniem przykucnięte, gdy 
jest ogrom potworności wojennej, na 
której braknie słowa. 

Wielka wojna! Trzask starego świa 
ta i piekło obozów warownych! 

Jakiemiż okronemi ofiarami jest zy- 

żonych w ostatniej żołnierskiej  posłu- 
dze oddziałów wojskowych; te nieprze- 
liczone kolumny strzelca, Sokoła i mło 
dzieży szkolnej; ten biało-czarny długi 
korowód duchowieństwa, 1 wreszcie 
tłum. Tłum — to znaczy ludzie, Ałbo- 
wiem każdy, -kto. mógł, przyszedł, by 
ujrzeć i pożegnać kołyszącą się wyso- 
ko na ramionach zwykłą, dębową, 
twardą trumnę. Oto ukazała się ona. w 
perspektywie ulicy Mickiewicza. Pły- 
nie zdala w migotliwem świetle. pocho 
dni, które żywym ogniem rnozpaliły ca- 

Administra- 
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skana wolność?  Nieuciszonymi nigdy 
głosami będzie Polska wiekuišcie 
wspominać to wyjście z grobu, gwoli 
którego człowiek wyrywał z trzew swo 
ich obłędny krzyk, zda się nowego, tak 
się zdawało, ostatecznego przybijania 
do krzyża. 

Prośby zostały wysłuchane. Zdawa- 
ło się, że Bandurski po całej gehennie 
nocy, okropnych dni, spalania się i 
krwawienia się, skoro Ojczyzna jest 
wolną pozwoli sobie na rodzinny Lwów 
lubWarszawę i cichy żywot rozpamiętu 
jący etapy całej wyprawy krzyżowej. 
Jerozolima wyrwana z rąk niewiernych, 
nagie wolria, mogąca teraz iść z głową 
podniesioną w przyszłość. Bandurski za 
miast pójść w ciszę, jeszcze raz zaka- 
sał ręce. Przed wojną godził, łączył, 
płoszył djabła z serca. Teraz znowu to 
sdmo, znowu jeżdżąc, mówiąc, rwąc 
nawet niederpliwie, skoro jest tyle 
czasem tępoty i głupoty dokoła. 

Gdzież go niema, skłoro dziś jest w 
Łomży, jutro w Krakowie, pojutrze zna 

Biskup Władysław Bandurski. 
ogień, aby nie było znowu spania na 
przypiecku. W naszym kościele jest 
jak kardynał Mercier, który zna mowę 
dostojną, skono nie mają wypieki na 
twarz wyjść z powodu czegoś, co jest 
niskie. 

Przy odsłonięciu pomnika Orzeszko- 
wej w Grodnie pełen ogni mówił 
i to do wszystkich, także do Žy- 
dów, których owej godziny przytulił do 
siebie, mając czystą Ewangelję w ser- 
cu. W mieście Orzeszkowej, autorki 
Ezefowicza i Chama był. jak kwiat u- 
miiejący nagle serca rozbroić j czynić 
cud przed pomnikiem mającym być na- 
kazem i zaklęciem. 

Ten sługa sług bożych, miał ogień 
najdziwniejszy, ten, który chce tylko 
triumfu Ducha w wolnej, lotnej, uskrzy 
dlonej materji, mogącej lecieć do słoń- 
ca. 

Obrał sobie biskup Wilno, ja- 
ko miejsce pobytu, Wilno agonizujące 
cząsteczkę  najserdeczniejszą Polski 
zepchniętą przez traktat ryski do tra- 

wu w Wilnie, skąd trzeba jechać i nieść gicznego korytarza. Dusza kazała być 

łą mroźną ulicę, rozproszyły się po pla 
cu Katedralnym. 

I trumna biskupa Bandurskiego ze- 
spoliła wszystkich. Szli za nią ka- 
„tolicy, - ewangelicy, - 
$zły wszystkie te narodowości, ‹ К- 
re naszą ziemię zamieszkują: Polacy, 
Białorusini, Żydzi, Litwini, - Karatci... 
Wszystkich złączył głęboki żal, ból i mi 
łość do Tego, który umiał wszystko 
miłować, a Którego oto sercem, usty 
rozmodlonemi i wzrokiem żałosnym 
przyszło nam żegnać na zawsze. 

  

Depesza Ojca Świętego 
Na ręce J. E. ks. Arcybiskupa Me- 

tropolity Jałbrzykowskiego nadeszła 

następująca depesza z Watykanu: 

Ojdiec Święty boleśnie dotknięty 

  

Władysława Bandurskiego modli się 

o wieczne (odpocznienie dla duszy 

Zmarłego i upoważnia Waszą Ekscelen 

cję do wyrażenia rodzinie Zmarłego 

Kardynat Pacelli. 

  

prawosławni... - 

HOŁD U TRUMNY 
Dosłownie całe W'lno nawiedziło 

zwłoki Ś. p. ks. biskupa Bandurskiego 
wystawione od wtórku w jego kaplicy 
prywatnej na widok publiczny. Kilka- 
dziesiąt tysięcy wiemych oddało w 
ten sposób „hołd Wielkiemu Patrjocie i 
K wi za jego niestrudzoną pracę 
dla dobra Kościoła, Państwa i ludzko- 
SO © 

SKŁADANIE WIEŃCÓW 

Wczoraj w dzień u trumny święto- 
bliwego Kapłana złożono liczne wień- 
ce, wśród których na czele wid- 
niał wieniec od Marszałka  Piłsud- 
skiego z napisem: „Biskupowi Ban- 
durskiemu Marszałek _ Piłsud- 
ski“. Wieniec ten z szarfami o 
barwach orderu „Virtuti Militari" w 
imieniu Marszałka złożył gen. Kona- 
rzewski. 

Ponadto wyróżniały się wieńce pre 
mjera Prystora z napisem „Nieodżało- 
wanemu Wielkiemu Patrjocie — Pre- 
zes Rady Ministrów*, marszałka Racz 
kiewi-cza, od wojska z napisem: „Uko- 
chanemu Pasterzowi Legjonów — Woj 
sko Polskie”, trzy duże wieńce komi- 
tetu pogrzebowego, wojew. Beczkowi- 
cza, od Uniwersytetu, wszystkich dy- 
wizyj i pułków Legjonowych, wil. zw. 
Legjonistów, policji, samorządu wileń 
skiego, garnizonu, szkół itd. itd. 

HOŁD PRZEDSTAWICIELI RZĄDU 

W ciągu dnia do kaplicy przybyli 
marsz. Raczkiewicz, ministnawie Jędrze 
jewicz, Boerner, Kozłowski, ks. Żon- 
godowicz, gen. Żeligowski j inni przy- 
byli na pogrzeb przedstawiciele władz 
by oddać hołd szczątkom Zmarłego. 

CEREMONJA WŁOŻENIA STUŁY 

O godzinie 16 odbyło się symboli 
czne złożenie stuły na zwłokach. Stułę 
tę ufundowaną przez kolejowe przyspo 
„sobienie wojskowe na uroczystość 25- 
lecia sakry biskupiej śp. ks. Bandur- 
skiego, z racji Jego zgonu włoży Mu 
się do trumny. 

W ceremonji tej wzięły udział wszy- 
stkie organizacje kolejowe, poczty 
sztandarowe ze wszystkich dyrekcyj z 
bataljonem honorowym na czele. Žio- 
żenia stuły dopełnił prezes Zarządu 
Głównego Kolejowego  Przysposobie- 
nia Wojsk. poseł Starzak. W tym mo- 
mencie bataljon oddał należne honory, 
orkiestra zaś odegrała marsza żałobne 
go. 

„NAPLYW POBOŽNYCH 
Już na długo przed godziną 7, 

przez ulice miasta poczęły przesuwać 
się niezliczone delegacje i oddziały śpie 
szące na miejsce im wyznaczone w po- 
chodzie. 

Ledwie zapadł zmrok w kierunku pa 
łacu podążają  wielotysięczne rzesze 
wiernych, które już o godzinie 6 zale- 
gają całą drogę, po której kondukt ma 
się posuwać. W tym czasie na dzie 
dziniec pałacowy: wkraczają poczty 

sztandarowe i delegacje z wieńcami. 

PRZY KATAFALKU 
O godzinie 6 m. 30, J. E. ks. Metra 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 5% proc, drożej, Adrninistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

  

  

tam, gdzie bezmiar musi być czujności, 
tuż przy czerwonej granicy i gdzie jest 
Ostrobramska. 

Z okopów wojennych poszedł w te 
okopy, nowe wileńskie, z których też 
wypadał aby natchnionem słowem do 
walki dalej zagrzewać. W dniach przed 
wojennych, gdy trzeba było mówić o 
Ziemi Obiecanej, czynił to swoje jak 
żołnierz z. natchnieniem. Potem w 
dniach wojennych, gdy trzeba było da- 
wać wyraz krwi ofiarnej, był gdzie 
szrapnele rozrywały ciało. Cudem ja: 
kimś był nietknięty, ten biskup legjo- 
nowy. Po dniach wojennych głosił da- 
lej to swoje z uporem „praca człowie- 
ka nad własnym duchem, setcem i ży 
ciem skończyć się nie może nigdy*. Te- 
raz, gdy wyszła dusza z ciała i poszła 
rozmawiać z Panem, nie jest zakończo 
ny żywot. Zacznie się to działanie już 
nad nami inne, wciąż jednak o to sa- 
mo, o Polskę dalej, która musi iść м _ 
Najwyższe i Najczystsze. 

Mieczysław Limanowski. 

  

polita Jałbrzykowski przystępuje do 
katafalku, by odprawić krótkie modły. 

Po modlitwie trumnę ze zwłokami 
biorą na swe barki woj. Beczkowicz, 
prez. Folejewski, prof. Sławiński i pre | 
zes Bohdanowicz i wyrus; z. kapie 
cy. Na dziedzińcu trumnę przejęli ofi- 
cerowie, a następnie legjoniści. 

EKSPORTACJA 
Kondukt pogrzebowy po wyjściu z 

ul. Uniwersyteckiej skierował . się na 
ulicę Dominikańską wzdłuż  ustawio- 
nych szpalerėw, prowadzony przez 
J. E. ks. Metropolitę  Jałbrzykowskie- 
go w asystencji biskupa - podlaskiego 
ks. Przeździeckiego i biskupa łomżyń- 
skiego ks. Łukomskiego. 

Na czele pochodu żałobnego postę 
pował szwadron ufanów z płonącemi 
pochodn:ami, dalej pluton artylerji i ba 
taljon 6 pp. Legjonów. Następnie szły 
oddziały Przysposobienia Wiojsk., har- 
cerzy, związki b. wojskowych, akade- 
micy, korporacje, szkoły średnie i pow 
szechne, młodzież rzemieślnicza i wiej- 
ska, cechy, delegacje ludności z powia 
tów i wojskowe. 

Z kolei postępowały dełegacje z 3 
a za niemi 

poduszki 
wieńcami w liczbie 108, 
sześciu oficerów, trzymając 
z odznaczeniami Zmarłego. 

Wreszcie niesiono stułę — dar ko 
lejarzy i dekiel korporacji „„Kresowja*, į 
której Zmarły był honorowym filistrem. 
Tuż za krzyżem św. kroczyło liczne du ®® 
chowieństwo świeckie i zakonne, kle- 
rycy i wreszcie J. E. ks. Metropolita e 
w otoczeniu ks.ks. biskupów. 

Trumnę przez całą drogę niesiono na ŽŽ 
laweta ramionach, więc udekorowana 

armatnia jedzie przed nią. 

Za trumną postępuje najbliższa ro- 
dzina Zmarłego, ministrowie, genera- 
łowie z gen. Żeligowskim na czele, 
woj. iBeczkowicz, senat U. S. B. w 
osobach JM. rektora ]anuszkiewicza i 
profesorów, liczne 

pore, Sądownictwo, posłowie z. wileń 
skiej, wojewodowie białostocki i nowo 
gródzki, weterani, 
ganizacyj politycznych i inni. Całość za 
mykał oddział wojska. Przy biciu dzwo: > 
nów wkroczył kondukt na plac kate- ŽŽ 
dralny, gdzie trumnę wzięli na ramiona $$ 
marszałek Senatu i ministrowie, aby 
wnieść ją do Bazyliki. Nieszpory żałob- 
ne odprawione przy katafalku ustawio 
nym w nawie głównej zakończyły wczo 
rajszą uroczystość żałobną. 

PRZYJAZD P. PREZYDENTĄ 
P. Prezydent przyjeżdża dziś o go- = 

dzinie 8 m. 30 r. Wobec ściśle żałobne 
go charakteru pobytu w Wilnie P. Pre 
zydenta, nie są przewidziane żadne au 
djencje ani też przyjęcia. 

DZISIEJSZE UROCZYSTOŚCI 
POGRZEBOWE 

IDziś, we czwartek, u zwłok ś. p. ks. 
biskupa Bandurskiego odprawione z0- 
staną trzy msze Św. 

(Dalszy ciąg na stronie 3-j), 

  

  

duchowieństwo £R 
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0 jedlnoli 
Coraz bardziej utrwala się w po- 

wszechnem przeświadczeniu, że Polska 

siebie jeszcze nie odnalazła. Wywal- 
czyła niepodległość, stała się pań- 

stwem mocarstwowem, — lecz dotąd 

mie wie, czem jest i na czem opierać 

powinna swą przyszłość. 

Poza wartościami moralnemi, poza 

nieodpartą siłą pewnej idei, konsolidu- 

jącej społeczeństwo —— decydującym 
momentem w rozwoju państwa jest 

właściwe wyzyskanie zasobów mater- 

jalnych. Tej zdolności państwo nasze 

ed początku swego powstama dotąd 

nie wykazywało — a przynajmniej nie 

wykazywało w stopwu  dostatecznym. 

świadczącym o zrozumieniu swej roli 

w gospodarce Świiatowej. 

Pierwsze lata niepodległości wyko- 

rzystane były dla ubezwartościowienia 

posiadanych zasobów materjalnych. W 

innych państwach reforma rolna powo 
jenną służyła celom utrwalenia własne 

. go stanu posiadania kosztem elementu 

obcego, u nas wręcz odwrotnie. Refor- 

'mę róiną  rozumieliśmy przytem jak ucie 
leśnienie zasady niszczenia większej 

własności. Odbudowa państwa wyma- 
gała. wytężonej pracy — myśmy popie 

rali nieróbstwo, dążąc do zajędia czo- 

- łowego miejsca wśród innych państw 

w dziedzinie ochrony nieistniejącej pra 
cy. 
 „Rządzić* — było dla nas wów- 

czas równoznaczne z wtrącaniem się 

do najdrobniejszych szczegółów życia 

codziennego. Skrępowano je tak  mi- 

sternie, z taką wprawją, różnemi ka- 

gańcowemi przepisami, że ostatecznie 
zamarła wszelka zdrowa inicjatywa pry 

watna, oprócz tej, która, żerując na 

kredytach rządowych, znalazła dla sie 

bie odpowiednie pole działania z tak 

wielką szkodą dla państwa. 

Niszcząc posiadane zasoby mater- 

jalne nagwałt dążono do tworzenia 
nowych. Uzyskawszy niezaprzeczalne 

pierwszeństwo w dziedzinie zdobyczy 

socjalnych, wysunięto na pierwszy plan 

_ dążeń stworzenie z Polski państwa par 

__ ekscellence przemysłowego. Był czas, 

_ kiedy pierwsze lepsze przedsiębiorstwo 
_' przemysłowe, nie posiadające żadnych 

wiidoków na przyszłość, lecz powolne 

‚ mrzonkom rządowym, korzystało z wię 

| kszej pomocy państwa niż całe połacie 
rolnictwa w kraju. Przemysł rozbudo- 

wywał się kosztem rolnictwa. Kosztem 

rolnictwa zyskiwał opiekę konsument 

miejski, kosztem rolnictwa zaostrzana 

 apetyty bezrolnych rolników. 

: Był okres modnego wyrazu: „u- 

 sprawiedliwione gospodarczo ceny", 

wyrazu, za który długo jeszcze potem 

 pokutowało całę życie gospodarcze. 0- 
Znaczał on, że pfoducent rolny powi- 
"nien sprzedawać po takich cenach, by 

— kónsument miejski był zadowolony, a 

' przemysł miał zabezpieczony byt. 

"Wiele lat musiało upłynąć, nim 

się spostrzežono, że cała ta polityka 

- „prowadzi li tylko do piłowania sęka, na 

-_ którym państwo siedzi, że należy zdać 

sobie sprawę z tego, jaką wartość 

przedstawia to, co posiadamy, i z tego, 

— jakie niebezpieczeństwo tkwi w nisz 
czeniu tej wartości. 

„jakkolwiek mija już sześć lat od 

czasu, kiedy wypadki majowe poło- 
żyły kres niebezpiecznej - dla losów 

państwa polityce — wydatniejszej je- 

nak poprawy sytuacji nie widzimy. 

Zwydiężyło hasło, rzucone przez mar- 

szałka Piłsudskiego na jednym ze zjaz 
_ dów: „rolnictwo jest podstawą przysz- 

łości Polski*, — ale rolnictwo nie prze- 

jawiia jeszcze możliwości rozwojowych. 

Niewątpliwie złożył się na to sze- 

reg przyczyn, pozostających poza na- 

 wiasem środków,  rozporządzanych 

przez rząd. Skutki poprzedniej polityki 

  

   
   

  

szej linji. Skutki są dwojakie: bezpo- 
średnie, w postaci wycieńczenia orga- 
nizmu rolniczego, niezdolność jego do 

poruszania się o własnych siłach, — 
i pośrednie, w postaci psychiki orga- 
nów wykonawczych, przez tak długie 
lata szkolonych w jednym kierunku: 
niszczenia zasobów materjalnych kraju 
Dawne nastawienie nie umarło, pozo- 

_ stało we krwi jeszcze całych rzesz u- 
rzędniczych. Bezmyślne egzekucje obe 

cene są najlepszym tego Świadectwem. 

Dalej mus'my poważnie liczyć się 
również z okresem kryzysu: gospodar- 
czego. Nie rząd go stworzył i nie rząd 
jest zań odpowiedzialny. Skutki po- 

' przedniej polityki pogłębiają u nas roz 
_ paczliwą sytuację, powodowaną kry- 

 zysem. 
Ale i obecnie, pomimo przychylnej 

dła rolnictwa polityki gospodarczej pań 
stwowej, pom*mo wysiłków czynio- 

nych przez czynniki rządowe, celem zła 

gadzenia przejawów kryzysu i stwo- 
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i kryzys wszechświatowy — w pierw- proc 

МИ 
rzenia warunków umożliwiających je- 

go przetrwanie, — w dalszym ciągu 

istnieje jedno poważne niedociągnięcie. 

Polega ono na braku jednolitej poli- 

tyki gospodarczej, na nieuzgodnieniu 

posunięć poszczególnych resortów. Po 

winno się wyraźnie postawić tezę: 

wszystko dla rolnictwa! Można zanie- 

dbać niejedną dziedzinę, lecz nie mo- 

żna zaniedbywać potrzeb rolnictwa. 

Nowych zasobów nie stworzymy— u- 
chrońmy więc od zniszczenia najważ- 

niejsze z posiadanych. 

Tymczasem tej jednolitości w połi- 

{усе niema. Sprawa Iniarska od kilku 

lat nie może doczekać się zajęcia przez 

rząd zdecydowanego stanowiska. W 

dalszym cągu administracyjnie regulo- 

wane są ceny wyrobów z surowca rol- 

ńiczego, co przyczynia się do sztucz- 

nej obniżki cen surowca na rynku we- 

wnętrznym. Wprowadzane są obostrze 

nia celne w przywozie towarów, kon- 

kurujących z krajową produkcją rolni- 

czą, a jednocześnie pozostawia się o- 

twarte drzwi dla bezcłowego wwozu 

na mocy specjalnych zezwoleń. Czy- 

nione są wyłomy, mniejsze lub większe 

ale zawsze zaprzepaszczające osiągnię 
ty poprzednio efekt. 

Z tą polityka wobec rolnictwa na- 

leży nareszcie postawić sprawę wyraż- 
nie. Nie może być odchyleń od raz wy- 

tkniętej linji obrony jego interesów i 

potrzeb. 

H-ski. 

SILVA RERUM 
Polska Zbrojna (nr. 68) zame- 

szcza sprawozdanie z akademji ku 
czci Zygmunia Krasińskiego pod wy 
mownym tytułem: 

„ZWŁOKI Z. KRASIŃSKIEGO A 
WAWEL!* 

W niedzielę bm, w  przepełnionej sali 
teatru Polski odbyła s'ę uroczysta akade 
mja ku czej Zygmumia Krasińskiego, zorga 
nizowana z okazj: 120-lecia urodzin poety 
przez szereg organjacyj młodzieży akademt 
ckiej, 

'Po odśpiewaniu przez chór akademicki 
„Ambrosianum“, „Gaude Mater Polonia“ 
akademię zagaji przedstawicjel komitetu or 
ganizacyjnego, emi słowo wstępne wy- 

ił p. Józef Weyssenhofi, Następnie p, dr 
zmydtowa mówiła o Krasińskim jako o ar 

tyšcje, a dr, K, M. Morawski wygłosjł re- 
ferat' p,t, „Krasiński a dzjeń dzisiejszy”, A- 
kademja urozmaicona była występami chó 
ru „Ambrosjanum'”, który odśpiewał szereg 
pieśni do słów Krasińskiego oraz deklania- 
cją p. Janczewskiej, którą recytowała — 
„Psalm miłości* į „Požegnanje“, 

Na zakończenie akademjj odczytano de- 
klarację podpisaną przez kilkanaścje organi 
zacyj i stowarzyszeń jdeowych młodzjeży 
akademickiej, w której polska młodzież a- 

kademicka a > z apelem do = i 
łeczeńs! g0 © poparcje po- 

aa umoż! iwienje padais zwłok 
Zygniunta Krasińskiego na Waweł do gro 
ków królewskich, gdzje wyinny spocząć obok 
Mickiewicza j Słowackiego, 

Dążenie swoje młodzież akademicka mo 
ftywuje tem, że — jak głosi deklaracja — 
ygmunt Krasiński jest poetą rawskroś ka 

tolickim, a twórczość jego jest dla dzisiej 
szego pokolenja polskiego najbliższą j naj- 
bardzjej aktualną z pośród naszych wie 
szczów narodowych, a to przez jego głębo 
ką wiarę w ostateczny triumi morał 
nego, w zwycięstwo kultury ch - 
skiej nad barbarzyństwem, przez naukę, że 
losy narodu, zwłaszcza oswobodzonego za- 
leżą od niego a więc od jego war 
tości duchowych j materjalnych*, 
Akadėmję zakończył hymn  „Gaudeamus* 
wykonany przez chór „Ambrosianium”, 

z .Niezawodnie, intencje organizato- 
rów akademji są bardzo szlachetne i 
cieszyć się można, że młodzeżi akade 
micka tak odczuwa Krasińskiego, ale 
czy stosowne jest wysuwanie projek- 
tów, niemożliwych do zrealizowania 
chociażby ze względu na obecny kry- 
zys ekonomiczny ? 

Gazeta Warszawska (nr. 66) poda 
je wiadomość o rozważaniach wydaw- 
ców książek na temat drożyzny ksią 
żek. 

Polskie Towarzystwo Wydawców Ksją- 
żek zajmuje się gruntownie tą sprawą j dą 
R do odpowiedniego obniżenia ceny 

lajważniejszym składnikiem kosztów pro 
dukcji, którego dotychczas nie udało się po 
ruszyć, jest papier drukowy, który stanowi 
potężną pozycję, pochłaniającą od 20 do 50 

. zasadniczych kosztów własnej produk 
cji książki; i obecnie po uzyskaniu ulę po 
datkewych, i spodzjewanem potanjeniu ko 

sztów druku, właśnie od ceny papieru załe 
żeć będzie cena książki, 

._ Niesłychana zniżka cen surowców papier 
niczych ai i celulozy) zmienia zu 
pełnie kalkulację papjerniczą, wysokie zaś 
cia oco i zakazy ozt  tsuwają 
Onikurencję zagraniczną 4 zapewnia 

rynek wewnętzy tako rajon 35 
razem daje zwię nie produkcji i ob 
niżenje kosztów własnych, 2144 

Należy się spodziewać, że Syndykat Pa- 
pierni w Polsce sprawdzi swoją kalkulację i 
tak obniży ceny papieru, ażeby wydawca 
mógł wyprodukować książkę w © dosto 
sowanej do obecnych środków naszego 
spoefczeństwa ; do zmniejszonej zamożno- 
ści inteligecji polskiej, 

„ Będziemy się cieszyć, jeżeli papier 
nicy obniżą ceny papieru, ale i panowie 

wydawcy muszą się zastanowić nad 
swojemi zyskami na książkach. 

zii I 

rą STANISŁAW 

GINTUŁT-GINTYŁŁO 
ul. Jagielleńska 9, tai. 15—16 

Przyjmuje od 12—2 i 3—7 godz. wietz. 
Wieczorowe godziny wedłig up'zed- 
nich zapisów. Gabinet Rne' tgenowski. 

|) Lampa „SOLLUX*. 
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przyjecie ustawy o dobrach skontiskowanych 
(WCZORAJSZE OBRADY SEJMU 

KAPITUŁA ORŁA BIAŁEGO. 
WARSZAWA. Fat, 66-te planarne posie- 

dzenie Sejmu. Marszałek otworzył posiedze- 

nie o godzinie 10 min. 30 

Przystąp ono do pr'jektu ustawy 
w sprewie orderu Oria Białego. Pus. 

Mackiewicz (BB) omówił poprawki ko- 

misji konstytucyjnej co do przedłoże- 

nia rządowego © zmi:n'e ustawy o 

ustanowieniu orderu Orła Białego, pod- 
nosząc, że komisja uchyliła postano- 

wlenie wprowadzenia 24 łańcuchów 
oraz gwiazd złotych, pozostawiają: tyl- 
ko łańcuch Įsko odznakę wieisiego 

mistrza orderu. Komisja zmieniła orga- 
nizację kapituły orderu. Członkowie 
wyznaczani będą odtąd na lat 3 przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Pes Trąmoczyński (Ki. Nar) ataku- 
Je sposób powoływania kapituty orde- 
ru, podnosząc, że mimo jego monitów 
kapituła od 6 lat nie była zwoływana. 
Sprawozdawca pos. Mackiewicz głosu 
nie zaźądał, wobec czego ustawę przy: 
jęto w 2-m i 3-m czytaniu. 

0 DOBRA SK ?NFISKOWANE 
POWSTAŃCOM 

Zkolei przystąpiono do Spra- 
wozdania komisji prawniczej © 
wniosku posłów BBWR w Spra- 
wie ustąwy o dobrąch skonfiską - 
wanych przez byłe rządy zabor- 
cze uczestnikom walk о теро- 
dległość. 

Sprawozdawca pos. Mackie- 
wicz oświadcza, ża ideologja nie- 
uznawania rozbiorów Polski jest 
to ideologja od Kościuszki de 
Piłsudskiego, która w końcu zwy- 
ciężyła. Z punktu widzenia praw- 
nego powstania nasze są nieuzna- 
waniem rozbiorów za fakt praw- 
nie obowiązujący. Na tej argu- 
mentacji opiera się obecna usta- 
wa. 

Przyznaje sna przewłaszcze- 
nie tylko tym, którzy toczą swój 
proces ze skarbem państwa. U- 
prawnieni są powstańcy, wzgięd- 
nie ich potomkowie, ale nie z 
linji bocznych. 

Ustawa nakłada na to prze: 
Właszczenie dość wys5Xi poda- 

tek, równający się dwukrotnej 
stąwce podotau spadkowego. Ten 
podatek przez niektórych został 
nazwany ponowną kontrybucją, 
nałożoną na powstańców. Jest 
to przesada, jakkolwiek rzeczy - 
wiście podatek jest duży, poda- 
tek nałożony przez tę ustawę 
dopiero przy najwię<szych Gb- 
Jektach dochodzi do 30 proc. war- 
tości. Są to przeważa:e lasy. Je- 
żeli skarb państwa obecnie po- 
trzebuje zasilenia, to oczywiście 
ten, który się wzbogaca, może 
ofarować pewną kwotę. lie w 
ten sposób ziemi odejdzie od 
skarbu? Wiceminister Sieczkow - 
ski wymienia 200 tysięcy ha. We- 
dług moich obiiczeń tylko 53 ty- 
siąte ha. 

Pos. Stypułkąwski (KI. Nar.) uważa, że 

powyższy projekt jest tylko kompromisem 
materjałnym między spadkobjercami powstań 

ców a skarbem państwa, nie zaś zadośćuczy 

nieniem, Z tego stanowiska wypowiada sję 

przeciw tej ustawie, która, jego zdaniem, 

giwałoj art, 98 konstytucji, zestrzegający 

prawa własności dla każdego obywatela, a 

tu przecież 'mamy wywłaszczenie obywateli, 

czyłj spadkob'erców z linji bocznej, 

Pos, Bitner (Ch, D.) krytykuje rów- 

nież usteiwę, Mówca popiera swe poprawki, 

jakje zgłosił na komisji, twierdząc, że usta 

wa ta jest wyrazem jdeologij  materjalnej, 

której wyżej stawia jnteres skarbu ponad za- 

szyty prawa j moralności, W razie odrzuce- 

nia poprawek zapqwijada głosowanie prze- 

Giw ustawije-, 

Po odpowiedzi posła Mackjewfcza usta- 

wę przyjęto w 2 ; 3 czytaniu, odrzucając w 

głosowaniu wiszystkie poprawki, 

USTAWA © wYAUPIE 
GRUKTOW. 

Następnie poseł Hyla zreterowsł spra- 
wozd nie k: misji ref.rm rolaych o wniosku 
posłów BB w sprawie projektu ustawy o 
wykupie gruatów, podleg:jących ustawie o 
ochronie drobnych dzierżawców rolnych oraz 
o wniosku PPS. w przedriocie ustawy o 
ochronie drobnych dzierżawców rolnych. 
Sprawozdawca podkreślił, że komisja wzięła za 
podstawę obrad wniosek BB. który opiera się 
na zasadzie, że dzierżawcom chronionym 
służy prawo wykupu ziemi. Natomiast spra- 
wa wieczystych czynszow ników i t. zw. wol- 
nych ludzi musi być załat -iona przez 05$0- 
baą ustawę, Prawa do wykupu mają tyjko 

EISS RST STI IST PDOOORZ OWOCOWE TRPCZEZEWEK. TUDRIZZEOZOWOCZEOCZK 

Prasarumuńska o wizycie Marsz. Piłsudskiego 
BUKARESZT, PAT. — W zwiiązku 2 

przejazdem Marszałka Piłsudskiego przez Ви- 
munję prasa tutejsza poświęca mu zrtykuły 

pełne uznania, wyrażając radość i dumę ż 
tego powodu, że Marszałek ponownie odwie 

dził Rumunję. 
« „Indćpendance Roumaine" pisze między 

innemi: Obecność na nzszym gruncie sław 
nego żołnierza, któremu Polska: tyle zawdzię 
cza, ózje prasje j opinjj naszego kraju pożą 

daną sposobność włyrażenia raz jeszcze zaj 

przyjeźnionemu j sprzymjerzonemu z namfj 

narodowi pelskiemu naszych uczuć wiernej 

i szczerej sympati; ; głębokiej miłości. 
BUKARESZT. PAT, — Dzienniki tutej- 

sze przywiązują do Spotkania premjera Jorgi 

z Meirszałkiem Piłsudskim duże znaczenie po 

lityczne, wyrażając przypuszczenie, że- obaj 

„męžowie stanu omówili najważniejsze spra- 

wy połtyczne, przedewszystkjem zaś roko- 

'wania © pakt nieagresji z socjalistami oraz 

tematy, będące nz, porządku dziennym kon 

/ferenci; rozbrojeniowej, .„„Cuventul* uważa, 

że spotkanie obu polityków było w obec 

nym momencje politycznym konieczne i. że 

doprowadzi do zupełnego uzgodnienia postę 

pqwian'a obu rządów w bieżących zagadnie- 

niach politycznych, gdzie Połska ; Rumunja 
„mają równoległe jnteresy, „Luptej* sądzj, że 

po rozmowie premjera Jorgi z Marszałkiem 

Rumunja zdecyduje się na podpisanie paktu 
nieagresji z Sowietami, 

Przesilenie w akcji strejkowej 
CHRZANÓW. (Pat). W zagłębiu 

górniczemi krakowskiem w ostatnich 
dniach, a zwłaszcza dzisiaj, dało się 

„, zauważyć przesiłenie w akcji strejko- 
wej. Wobec stwierdzenia braku jakich- 
kolwiek widoków na powodzenie strej- 
ku, coraz wyraźniej podnosiły się gło- 
sy we wszystkich kopalniach za za- 
niechaniem strejku i powrotem do 
pracy. W tej sytuacji nacisku od do- 
łu CZG, jak słychać, będzie musiał 
odstąpić od myśli dalszego przecią- 
gania strejku i wydał już odpowied- 
nie instrukcje swoim delegatom. We 

środę przed południem na zebraniu 
członków Centralnego Związku Gór- 
ników w Sierszy wszyscy mówcy о- 
šwiadczyli się za  zlikwidowaniem 
strejku i w konsekwencji przy zmia- 
nie 100 robotaików zjechało już do 
kopalai. W Brzeszczach w pow. oświę- 
cimskim zjechało do pracy 43 proc, 
ogółu robotników, a delegaci strejku- 
jących oświadczyli oficjalnie zarządo- 
wi kopalni, że od jutra strejk przery- 
wają i wracają wszyscy do normalnej 
pracy. 

  

A. Lednicki nie etrzymał wizy do Litwy. 
KOWNO Pat Ministarstwo sprzw 

zagraniczny-h nie podzieliłe punktu 
widzenia ministerstwa spraw wewnę- 

trznych J odrnówiło wizy wlazdowej p. 
Miekszndrowi Lednickiemu. 

i — 

Ponowne wydalenie Voldemarasa z Kowna. 
KOWNO. Pat. Voidemarasowi 

po jego powrocie z zagranicy 
zezwolono zamieszkać w Kownie, 
jednak pod pewnemi warunkami. 
Voldemaras warunków tych nie 
dotrzymał I w dniu dzisiejszym 

otrzymał nakaz natychmiastowe- 
go opuszczenia Kowna i udania 
Się do Jezioros jako miejsca sta- 
łego zamieszkania, bez prawa 
opuszczenia tego miasteczka. 

  

Zwyżka funta wywołana spekulacją 
NIESPODZIEWANE 

LONDYN Pat. Po wczorajszej gwał- 
townej zwyłce funt angielski doznał 
dziś załamania Kursy ulegały zna- 
cznym wahaniom. Przy otwarciu giałdy 
kurs zamknięcia Nowego Yorku z 3.7 
| pół podstoczył odrazu o 3 punkty do 
374 i pół © godzinie 11 przed połu- 
dniem kurs funta doszedł do 376 i trzy 
czwarte dol, oraz 96,35 fr. za funta. W 
pół godziny póżniej nastąpiło nagłe za- 

"łamanie się kursu i funt spzdł około 
południa do 370, potem do 369 i pół, a 
następnie podniósł się znowu do 370 
I pół, wahając się w ciagu całego po- 
południa około 370 i 9425. 

Na rynku akcyj wahania kursu fun- 
ta wywałały bolaźiiwą ostrożność. Gieł- 
da akcyjna była martwa, z wyjątkiam 
obligacyj państwowych, nabywanych w 

ZAŁAMANIE KURSU. 
dalszym ciągu. Wagółe operacja miały 
charakter wybitnie walutowy, a nie 
akcyjny. W kołach City panuje wielki 
niep skój Zwyžka funta przypisywana 
jest całkowicie spexuiacji zagranicznej, 
głównie w Nowym Yorku, Paryżu i 
Amsterdanie. Po zamknię iu Środowej 
giełdy kolo godziny 18 xurs funta no- 
towana 369 i jedna czwarta doś. za funt 
oraz 9380 fr. za funt. 

W City twierdzą, że obniżenia kursu 
nastąpiła ws+utek  przaciwdziałania 
zwyżce ze strony Binku Angiels<iego, 
który około południa, na polecenie 
kanclerza skarbu, zaczął rzucać na ry- 
mek funty, nabywając franki i dolary. 
Obniżenie stopy procentowej w dniu 
jutrzejszym do 4 proc. uchodzi za pe- 
wne. 

(zang-Kai-Szek wodzem armii ch ńskiej. 
MOSKWA. Pat. W g Źródeł sowie- 

ckich, Czang-Kai Szek mianowany zo- 
stał przewodniczącym chińskiej narodo- 

we] rady wojenna] oraz głównadowc- 
dzącym wszystkich sił zbrojnych. 

dzierżawcy gruntów prywatnych i państwo- 
wych a wyłączeni są dzierżawcy ginutów 
samorządowych, kościeluych i fundacyj.y h. 
Sprawa ta jest bardzo ważna dla ludnuś i 
małorolnej, jak również leży w interesie wię 
kszej własności. 

Po przerwie pos. Staniszkis z Kl Nar. 
zabierając głos podkreślił, że nie podziela 
ty.h zarzutów, które były podnoszone z le- 
wej strony, gdyż ma inne poglądy społeczne 
i gospodarcze. Mówca uważa, że art. 2 usta- 
wy uałeży przedyskutować i sądzi, źe mo 
żnaby wprowadzić jakąś gradację. W tym 
celu przyłącza się do wuiosku pos. Marguła, 
aby ustawę odesłać na 2 lub 3-dniowy ter- 
mia do kom:sji reform rolnych. Pos. Sanojca 
(BB) podkreśla, że opozy.ja nie ominęła 
i tej sposobności do rozgrywki politycznej 
i cytuje szereg przykładów, by wykazać 
obładę Str. Lndowego, ktore teraz uważa za 
krzywdę ustawę wniesioną p:zez BB 

Po przemówieniach kilku jeszcze posłów 
ustawę przyjęto w drugiem czytaniu. 

PRZEMÓWIENIE 
PREMJERA PRYSTORĄ 
Premjer Prystor wygłosił w związ 

ku ze zgłoszeniem ustawy io pełnomo- 
cnictwach dla Prezydenta  Rzeczypo- 
spolitej przemówienie, w którem zazna 
czył, že projekt przewiduje dwie kate 
gorje pełnomocnictw. jedna, obliczona 
na okres kilkumiesięczny, pomiędzy о- 
becną a następną sesją sejmową, doty 
czy spraw gospodarczych i finanso- 
wych. 

Druga kategorja pełnomocnictw roz 
ciąga się na okres niemal trzyletni i 
jest związana z organizacją administra 
cji. Przechodząc do spraw  głospodar- 
cych, premjer scharakteryzował roz- 
miary kryzysu światowego, podkreśla 
jąc wpływ jego na najważniejsze od- 
cinki naszego życia gospodarczego: na 
rolnictwo, przemysł i na stan zatrud- 
nienia. Premjer stwierdził, że na czo- 
ło zagadnień w Polsce, zarówno jak i 
w innych krajach, wysuwa się sprawa 
zrównoważenia budżetu. Deficyt Pol- 
ski za 10 miesięcy roku budżetowego 
1931—32 wyniósł 6 proc. strony do- 
chodów — znacznie mniej, niż w in- 
nych krajach, np. w Austrji wynosił 10 
pnoc.. w Niemczech 17, na Węgrzech 
18, w Ameryce przewidziany za cały 
rok deficyt — 54 proc. strony dochodo- 
wej. 

Następnie premjer omówił sprawy 
beznobocia, karteli, eksportu, podkre- 
ślając konieczność równomiernego roz- 
łożenia ciężarów na całe społeczeń- 
stwo. Kończąc, premjer stwierdził, że 
nasz budżet zamyka się def'cytem „bez 
porównania mniejszym, aniżeli budżety 
wielu przodujących państw i jest po- 
krywany z rezerw. Waluta polska na- 
leży do nieficznych walut europejsk'ch, 
które nie zeszły poniżej swego paryte- 
tu. Zobowiązania państwowe i samo- 
rządowe wobec zagranicy są spłacane 
regularnie. 

Liczba upadłości bankowych jest 
ńiewielka. Bawiki mobilizują własne 
środki 1 tylko w nieznacznym stopniu 
korzystają z pomocy skarbu, a Bank 
Polski zachował spokój w momentach 
trudnych ; przetrwał zwycięsko okres 
wstrząśnień finansowych w Niemczech 
i załamanie się funta. Wytyczne pol- 
skiej polityki gospodarczej, wyrażają- 
ce się w podporządkowaniu interesów 
wszystkich grup, odłamów i czynników 
gospodarczych interesowi całości pań- 
stwa nie uległy i nię ulegną zmianie. 

Pos. Rybar-ki (Kl. Nar), nawiązniąc do 
uzasadniania pełacmocnictw potrzebą szyb- 
kiego załatwiania spraw, wyraża wąt>liwość, 
czy rekordowa szybkość będzie połączona z 
pożytkiem. Również nie jest zadowolony & 
części pełaomocni tw dotyczącej organizacji 
admiuistracji W zakończeniu poseł Rybarski 
twierdzi, że pełnomocnictwa są tego ro zsju, 
że wszystko się w nich zmieści, Na ich pod- 
stawie można zmienić ustrój społeczno» 
gospodarczy. Zdaniem posła Rybarskiego, 
sytuację gospodarczą może zmienić tylko 
rząd zaułania narodowego. 

Przeciwko ustewie wypowiadają sią rów 
nież posłowie Czapiński (PPS), Róg (Str. Lud.), 
Chrucki (Ukr.), Tempka (Ch. D). Pos. Stroń- 
ski z Klubu Narodowego domaga się odesła- 
nia ustawy do komisji konstytucyjnej i bud- 
Że owej, Stanowisku temu przeciwstawił się 
marszałek Świtalski i ode.łał projekt do ko- 
misji prawniczej 

Na tem posiedzenie zamknięto. Następne 
odbędzie się w sobotę o godz. 10 rano. 

TT PTS TRACER 

SENSACYJNE WŁAMANIE 
* WE LWOWIE 

LWÓW, PAT, — Przed kilku dniami po 
pełnjono we Lwowie włamanie do ffrmy nat: 

towej „Małopolska”, skąd skradziono 140 ty 
sięcy złotych. Aresztowano wówczas dwóch 
„osobników, którzy przyznaj się do skradze 
nia tylko 20 tysjęcy złotych, Stwierdzono 

później, że w kontakcje z jednym z włamy- 
waczy pozostał dr Gagatek, który zbiegł. 
Ostatnio udało się policji zaaresztować go 

pod Tarnowem, 

6 MILJONÓW BEZROBOTNYCH 
IW NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. — Według sprawo 
zdania urzędu pośrednictwa pracy, 
iphaść bezrobotnych w drugiej połowie 
lutego wyniosła 6,128 tysięcy osób. 

ŻÓŁCI WOJACY 
Wiiadomo, że Chińczycy robią wszystko 

odwrotnie, niż Europejczycy, Chińczyk wie 
słuje, siedząc twłarzą do dziobu łódką, — 

pcha wiosło, nie ciągnie;, spodek kładzje na 

filiżankę, uje pod spód,; kapeluszem osłania 

czoło — nie tył czaszki; je patykiem, pisze 

pędziem; kobieta nosi krótkie włosy, męż- 

czyzna długie; ona w spodniach, on w suk 

ni: Cóż dziwnego, że ; wojują Chińczycy 
inaczej, po swojemu? 

Choć mają kulomioty, armaty, wszystkie 

mojwłoczesne rekwizyty — używają jch jak 

najgorzej, Atak! Zwarta kolumna rusza de 

boju, uderza na bagnety .— dopjero gdy się 

zwaiła z wrogiem, zaczyna grać artylerja, 

pukają kułomjoty;  naturalnje wyrządzają 

równą szkodę swojim, jak i przecjwnikoni, 

Albo granzty ręczne, Chińczyk zwiera sję z 

Japończykiem, wyciąga cichaczem granat j 

buch — pod nogi Japończyka, po chwiį 0- 

baj razem są  rozszarpanį — ku radości 

Chińczykz, że przecje tamtego zgnębił. 

Oficerowie niemieccy, co zaciągnęli się 

do Chińczyków  niewieje mogą poradzjć— 

tak obca jest jm ta żółtej psychika, że stają 

bezradni, 

Bardzo się cjeszą Chińczycy z reporte- 

rów, operatorów filmowych, Pełno jch, — 

gryzmolą, kręcą niezmordowanie, Pocisk je 

pońskj zapalił chałupę m Sza — Pej, Ch:ń 

czycy lecą gasić, złe właśnie stoj pracow- 

nik Foxa j filmuje pożar — nie leją wody, 

czekają cjerpliwie, aż skończy, Wkrótce nad 

programy kinowe będą przeładowane obra- 
zamj z pola 'walk, 

Japończycy są dużo bystrzejsi, złe rów 
nież na nasze stosunkį -— tępi, Żołnierze są 

pozbawien: jakiejkolwiek jniicjatywy, wyko- 
nują rozkaz, jak automaty, „Pójdziecje 1000 

kroków w górę rzeki — tam ją przejdzjecie 

Gie!“ ldą, włażą do wiody — głęboko, toną 

szereg po szeregu, Bród jest o 1050 kroków, 

żaden nie ośmieli się wbrew rozkazowi — 

przejść. o te 50 metrów dalej, Potoną tutaj 

jak barany, 

Na przedmjeścju Yokohamy ćwiczą żo 
nijerze, Przyszli raz i jak zawsze — wm pra 

wo, w lewo, powtarzeją swe bezmyślne о- 

broty. Trzęsienie ziemi — w dwie minuty 

wszystkie domy legły, krzyk*, jęki, mieszkań 

cy leżą pod gruzami, i 

Żołnierze ćwiczą dalej: „Pomóżcje!* — 

wołają cywile, „Kazano nam tu przyjść na 
musztrę, nie na ratowanie rannych" — od 

powiada porucznik, „Bo gdyście wychodził 

z koszar, nie było jeszcze trzęsjenia zjemi”* 

— „Nie moja rzecz zmien'ać rozkaz', 

Dopiero po paru godzinach z głównej 

komendy nedszedł rozkaz: przerwać 4wjcze 

nia — ratować Wzięli się do tego równie 

obojętnie, jak do wykonywania obrotów. 
Ar, 

  

Preblem rozbrojenia 
moralnego 

w komisji politycznej konfe- 
rencji rozbrojeniowej 
GENEWA, 9.3. (tel. własny) — Na 

porządku dziennym komisji politycznej 
konferencji rozbrojen'owej zamieszczo- 
na została propozycja polska realiza: 
cji rozbrojenia moralnego. Komisja po- 
lityczna zbierze się w pierwszych 
dniach przyszłego tygodnia. Dvskusję 
nad problemem realizacji rozbrojenia 
moralnego zainaguruje delegat polski 
w klomisji politycznej min. Szumlakow- 
ski, który ma wygłosić dłuższe przemó 
wienie. Ž 

КАЗЕРЯНОЖаНЮСТО NSE MOST ASS RER 

RADOŚĆ ŻYCIA 
tracj wiele ludzi, których dręczą okropne 
bóle reumatyczne i nerwowe, Lecz mema 
powodu do rozpaczy, gdyż już wfelu cjer- 
piących odzyskało swe zdrowie przy pomo- 
cy. Togaiu, Tabletki togal bowiem zwałcza- 
ją te niedomagan'a, wstrzymując nagroma- 
dzanie sję kwasu moczowego, który, jak 
wiadomo, jest przyczyna tych cierpień. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 
nów, Spróbujcie į przekonajoje się sami, 
lecz żądająe we własnym jnteresie tylko 
oryginarych tabletek Togai, Do nabycja we 
wszystkich <ptekach, "Z,P, Z,A, 1-408 

  

: 
Już się ukazała w druku j jest do na- 
bycja we wszystkich ksjęgarniach 
broszura, poświęcona sprawie obrząd- 

ku wschodniego p.t. 

NOWE FORMY 
"UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcybiskupa E, Roppa, J.E, Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A. Abramowį- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. J. 
prof, |. Marcjnowskiego, proś, dr. W. 
Meysztowjcza, red. |. Urbana, T. J, 
o, Żejeżnjakowicza; p.p, dr. W, Char- 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St. 
Mackiewicza, Sz. Meysztowiczs, se- 
natora R, Skirmunta į posła S, Stroń- 

skiego 

Skład główny w Księgarni św. Woj- 
ciecha w Wiluje. Cena zł, 1,80. 

| 

: 

WAAAAŁA. 

  

Bezowocne poszukiwania syna Lindbergha 
POLICJĄ FRANCUSKA STRZEŻE PORTY 

PARYŻ. (Pat). Policja francu rewizję na wszystkich okrętach, 
ska, licząc się z możliwością, iż przybywających do Francji. Czton- 
bandyci, którzy porwali dziecko kowie American Legion ofiąro- 
Lindbergha, zechcą wylądować w wali policji francus<ie| Swą po- 
Jednym z portów francuskich, po- moc przy roztaczaniu kontroli 
Stanowiła „przeprowadzić ścisłą w portach francuskich. 

Japonia protestuje 
PRZECIWKO KONCENTRACJI 

TOKJO. PAT. — Rząd japoński za 
przecza wiadomościom © koncentrowa- 
niu wojsk japońskich na granicy ko 
reańsko - sowieckiej. Skądinąd rząd po 
lecił ambasadorowi japońskiemu w Mo 

W9SJSK SOWIECKICH 
skwie zwrócić się do rządu sowieckie- 
go o wyjaśnienia w sprawie gromadze 

nia się wojsk rosyjskich tokoło zatoki 
Possiet. 
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Wilno zespolone w żałobnym pochodzie 
(Początek na stronie 1-€j), 

Pierwszą o godz. 7 i pół, drugą 9 
8 i pół i trzecią o godz. 10 i pół. 

O godzinie 10 r. po przybyciu P. 
Prezydenta przed Bazylikę nastąpią 
przemówienia ministra Jędrzejewicza w 
imieniu rządu i prez. Folejewsk'ego/W 
imieniu społeczeństwa. 

Pontyfikalną mszę św. odprawi ks. 
Metropol ta, kazanie wygłosi ks. prof. 
Falkowski. 

W czasie składania zwłok do kryp- 
ty pod kaplicą św. Piotra i Pawła arty 
łerja odda przepisową liczbę strzałów. 

LEGJONIŚCI — KS. BANDURSKIEMU 
W dniu 7 bm. odbyło się uroczyste 

żałobne posiedzenie Zarządu Główne- 
go Związku Legjonistów Polskich w 
Warszawie. Prezes Zarządu Głównego 
Walery Sławek, zagajając posiedzen.e 
przemówił w te słowa: 

Dotknięci nader bolesną stratą umi 
łowanego przez rzesze Legjonistów do 
brego Pasterza śp. ks. Biskupa Włady- 
sława Bandurskiego, niezłomnego bo 
jownka sprawy niepodległości, niestru 

dzonego pracownika w służbie idei Ko 
mendanta, dajemy wyraz swemu głębo 

kiemu żalowi i smutkowi, jaki przepeł 
mia nas wraz z całem społeczeństwem. 
Wiele lat wspólnej służby, wspólnych 
a tak nieprzeciętnych 1 niezwykłych 
przeżyć, jakie przebyliśmy od powoła- 
nia nas przez Komendanta Józefa Pił- 
sudskiego do czynnej walki o» Polskę— 
powiązało nas z duchem ks. biskupa 
Bandurskiego silnymi i nierozerwalny- 
mi węzłami. Jako Kapłan - Kaznodzieja, 
wychowawca na szlaku naszego trudu, 
był i zostanie świetlaną postacią, której 
charakter, głębia idei i wiara w wiel- 
kość sprawiedliwej Polski budziła po 
dziw, głęboki szacunek, ukochanie, a 
nadewszystko wzajemne zrozumienie 
służby dla spraw największych. Skła 
dając głęboki hołd duchowi ks. bisku- 
pa Bandurskiego niesiemy dalej pamięć 
wielkiej szlachetności ducha polskiego 
Pasterza i Jego wskazania niezachwia- 

  

nej wiary w wieczyste dobro, potęgę 
entuzjazmu pracy i woli. 

Zarząd Główny polecił wszystkim 
Okręgom i Oddziałom Związku Legjo 
nistów uczczenie pamięci ks. biskupa 
Bandursk'ego przez uroczyste nabożeń- 
stwa i akademie. 

DEPESZE KONDOLENCYJNE 

Na ręce JE. ks. Arcybiskupa Ro- 
mualda Jałbrzykowskiego następujące 
osoby nadesłały depesze kondolencyj- 
ne z powodu zgónu śp. ks. biskupa 
Władysława Bandursk ego. 

Śpieszę wyrazić szczery i głęboki 
żal z powodu zgonu śp. biskupa Ban- 
durskiego, wielk ego kapłana - patrjoty. 

Bron.sław Hełczyński. Szef kancela- 
rji Cywilnej Prezydenta Rzplitej. 

* 

Imieniem własnem, prezydjum mia- 
sta i mieszkańców Lwiowa przesyłam 
wyrazy głębokiego żalu z powodu nie- 
spodziewanego zgonu zasłużonego ka 
płana - patrjoty, honorowego obywate 
la królewskiego, stołecznego Lwowa, 
śp. ks. biskupa Bandurskiego. 

Prezydent Lwowa Drojanowski. 
* 

Przejęty do głębi smutną wiadomo 
ścią o śmierci biskupa  Bandursk'ego, 
która okrywa żałobą całą Polskę, a 
szczególnie boleśna jest w szeregach 
naszej Armii, gdzie Zmarły był jednym 
z najukochanszych kapłanów. 

Wojewoda Poznański 
$ Roger Raczyński. 

Ponadto depesze i listy kontiolencyjne na 
desłali: JE,JE, arcybiskup Nowik i bi 
skup Wetmańsk;j z Płocka, biskup Tymienje 
ckį jTomczak z Łodzj, biskup Okoniewski į 
Dominik z Pejplina, biskup Łoziński z Piń- 
ska, b.skup Jasiński z Sandomierza, biskup 
Adamski z aKtowic, biskup Rospond z Kra- 
kowa, metropolita Szeptycki — obrządku 
gr. katolickiego ze Lwowa, biskupi obrząd 
ku gr, kat, Koczyłowski i Łakota z Przemy- 
śla, biskupi Nowak j Barda, biskup Radoń- 
skj z Włocławka f biskup Lisowski; ze Lwo 
wii, 

=> 

Pamięci biskupa Bandurskiego 
W najciemniejszą noc niemieckiej o 

kupacji, w najgłębszą ciszę więzienia, 
odgrodzonego bezwzględnie od świata, 
jak niespodziewany promień słońca, 
przez nieuchwytną dla złych mocy 
szparę, wpadła do Wilna jesienią 1915 
roku  „Litanja Narodu Polskiego“ Bi- 
skupa Bandurskiego. 

Ta mała kartka, ozdobnie zadruko- 
wanego papieru, czerwony i złoty lišč 
z ogrodu rajskiego, była pierwszym gło 
sem ze Świata, gdzie już walczono © 
Polskę. Rozleciała się w jedno mgnie- 
nie po mieście i po kraju podziemnemi, 
tajemniczemi drogam: konspiracji, pod- 
sumęła ludziom nowe i niebywałe sło- 
wa modlitwy, takie, które drzemały na 
dnie serc, a nie śmiały wydostać się na 

wargi i dopiero teraz wybuchły chóral- 
nem błaganiem, wspartem imionami 
Wszystk'ch Świętych Polskich: 

— (Od naszej długiej, ciężkiej po- 
kuty, od kajdan niewoli, od ducha nie 
zgody — wybaw nas Panie! 

Wówczas poraz pierwszy usłyszało 

któryby Go odstraszył trudem dalekiej 
podróży. 

Święcił sztandary organizacyj, wi- 
dome 'znaki skupienia i zbratania przy 
wspólnej pracy; święcił sztandary po 
wojnie pułkom nadawane widome znaki 
wdzięczności obronionego społeczeń- 
stwa. 

Do Biskupa Bandurskiego  cisnęli 
się polscy żołnierze po śluby i chrzci- 
ny synów, bo sakrament z jego ręki 
ważniejszy im się zdawał i świętszy. Bi 
skup Bandurski nie odmawiał nikomu. 
Był niezmęczony w rozdawaniu siebie, 
aż rozdał się do ostatka do najmniejszej 
resztki sił i niema Go już między nam. 

Biskup Bandurski miał sobie dany 
od Boga jeden z najcenniejszych da- 
rów, jakie człowiek otrzymać może: 
rozporządzał potęgią słowa. Daru tego 
używał na służbę Bogu i Polsce, dwom 
swoim  najpłomienniejszym, najgoręt- 
szym umiłowaniom. A że miał serce 
czyste, jak kryształ i śnieg polny — 
nie bylo nigdy najmniejszej skazy na 

  

Moment z uroczystego aktu dekoracji J. E. ks, biskupa Bandurskiego Złotym Krzyżem 
Zesługi j Krzyżem Litwy Środkowej ubiegłego roku, 

Wilno nazwisko Biskupa Bandurskiego 
ł dowiedziało się, że On błogosławi i- 
dącym w pole Legjonom, Ojciec Dur 
chowy i Opiekun przed Bogiem pol- 
skich żołnierzy Wielkiej Wojny. 

Potem już splótł się Biskup Ban- 

durski w jedno z Legjonam*; stał sę ży 

wą i konieczną częścią składową Do- 

wództwa Polski wojującej. Dlatego pro 

stem było i zrozumiałem, że przyjechał 
do Wilna natychmiast po kwietniowem 

wyzwoleniu: tu była najbardziej ekspo 
uowana placówka. A gdy raz przyje- 

chał — został Biskup Bandurski w Wil 
nie już na zawsze. Stąd miał oko na 

całą Polskę i stąd jeździł na każde we- 
zwanie, jak kraj szeroki + długi, gdzie- 
kolwiek czuł się potrzebny. Wzywano 

Go, jak Ducha Opiekuńczego tam wsze 
dzie, gdzie się tworzyło coś z niczego, 
gdzie się rodziło jakieś nowe dzieło, jar 

kiś czyn twórczy, powstawało jakieś o 
gnisko kulturalne, przeznaczone, by 
promien'owało w przyszłości. 

Biskup Bandurski po całej Polsce 

święcił węgielne kamienie szkół, schro 

nisk i świetlic, najskromniejsza, naj- 
cichsza spółdzielnia, gdzieś. w głębi 

prowincji zatracona, sięgała po zasz- 

czyt poświęcenia z Jego ręki. A On 

Śpieszył wszędzie, z jednakową goto- 
wością i nie było tak zapadłego kąta, 

tej służbie. jego kazania siały dobre 
ziarno; nikt jeszcze dzisiaj ocenić nie 
jest w stanie rozmiaru i bogactwa plo- 
nu. To przyjdzie później. 

Tymczasem Świadectwo zbożnego 
plonu jest w powszechnym żalu po Nm 
ludzi prostych i nieznacznych, którzy 

pili z jego słów, jak z krymicy, a teraz 
stanęli smutni i zmieszani na wieść, że 
źródło wyschło. 

Biskup Bandurski dla siebie nie pra 

gnął nigdy niczęgo i był czas, że cier- 

piał biedę, a nikt prawie o tem nie wie- 
dział. jedyne Jego osobiste marzenie 
ominęło go. Chciał zostać biskupem po 
lowym Odrodzonej Polski i nie został 
nim. Nie został — oficjalnie, bo, za- 
prawdę, nikt inny nie był kierownikiem 
i przewodnikiem dusz żołnierskich, 
tych wszystkich, co żyją po to, by zło- 
żyć w potrzebie ofiarę swojej krwi. 

Biskup Bandurski, który stanął przy 
Legjonach od pierwszej chwili ich wy- 
ruszenia w bój, wziął w siebie legjono- 
wego ducha i stał się jego wyrazicie- 
lem w tem, co duch ten ma najpiękniej 

szego: w of'arności wesołej i pogod- 
nej. Bo Legjony wyruszyły w takt we- 
sołej, prawie swawolnej, rozbawionej 
piosenki, bez ponurego, rozpaczliwie 
uroczystego  cierpiętnictwa sześćdzie- 
siątego trzeciego roku. One na wesoło 

SŁOW © 

Spada dziś na nas twardy obowiązek żołnierski 

zameldować bolesną wieść © zgonie Świętej a Wiewygasłej Pamięci 

KS. BISKUPA DR. 

Oludysiawa Bandurskiego 
okrytego najzaszczytniejszemi odznaczeniami przez Rzeczpospolitą Polską 

Natchnionego Kaznodziei Wieikodusznego Oredownika Niedoli 

Wzniosłego Kapłana 

Ludzkiej — Ofiarnego aż do 

samozaparcia się Obywatela — Niezłomnego Szermierza Niepodległości Ojczyzny — Nieuznojonego 

Biskupa Frontów Polskich i Patrona Krwawe] Pielgrzymki ŻOŁNIERZA POLSKIEGO od jego zarania pod 

Wawelem, aż po kres wędrówki na tej tu Ziemicy. Wstrząśnięci wraz z całym Naredem bezdennym bólem, 

apelujemy do całego Społeczeństwa Ziemi Wileńskiej o złożenie ostatniego hołdu Wielkiemu Zmarłemu, 

któryby zaświadczył, że DUCH ZGASŁEGO TU BISKUPA, jak wieczysty Znicz wiernej służby dła WYZWOLONEJ 

POLSKI, osłoneczniać będzie dzisiejsze i nadchodzące pokolenia ideą ofiarnej pracy dla NARODU i PAŃSTWA. 

ZWIĄZEK LEGJONISTÓW POLSKICH 

rzuciły Polsce pod nogi swój los stra- 
ceńców. 

I Biskup Bandurski był zawsze we- 
sół; zdobywał się na uśmiech w chwi- 
lach najfrasobkwszych, a w jasnych 
chwilach cieszył się całym światem, ra 
dością dziecka, świeżą, 
tem piękniejszą —pPrzy siwych włosach. 

Lubił czuć obok siebie przelewają- 
ce się, tętniące życie... może dopiero w 
ostatnich miesiącach zmogła Go choro- 
ba. Był zawsze uśmiechnięty. Dobry u 
śmiech zrósł się z Jęgo twarzą, prze- $ 
slaniai niejedną gorzką troskę, niejedno 
ciężkie zwątpienie, a wlewał wiarę i o- 
tuchę w serca tym, co się do Biskupa 
zbliżali. 

Trudno sobie bez Niego wyobrazić 
Polski, a najtrudniej — Wilna. Był u- 
cieczką w ciężkich chwilach, mądrym 
doradcą i pocieszycielem. Do Niego się | 
szło przedewszystkiem, gdy chodziło 0 
jakąś nową pracę, czy akcję społeczną. 44 : U 
Jego poparcie było glejtem na słusz- jĄ 
ność każdej sprawie, do której przy- 
stąpił Swoją Osobą. 

Pozostanie po Nim wytknięty kie- 
runek ścieżkom, twardym jeszcze i ka- 
mienistym, w budującej się Polsce. Kie 
runek, wskazujący po zboczu w górę, 
na szczyty. Pozostanie po Nim przykład 
kapłana—żołnierza.-—obywatela i cześć 
powszechna dla Jego pamięci, świad- A 
cząca 0 tem, jak bardzo kapłani—żoł- 
nierze—obywatele są Polsce potrzebni. 

Pogrzeb Biskupa Bandurskiego bę- diet“ 
dzie miarą zasianego przezeń plonu: 
pójdą za jego trumną szare i bezimien- 
ne tłumy, obok najwięksych dygnitarzy PS 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Żal ро ВЕР 
Niem pobrata wszystkich w jednem ро- 
czuc'u sieroctwa i zniewoli do Wiernej |? 
Służby za Jego przykładem. 

A Jemu wieczne  odpocznienie i jg 
W. Dobaczewska. šwatlošč wiekuista! 
  

A w OBQZIE 
NIEBIESKIM RADOŚĆ... 

W njebie radość panuje wielka, Słodkje 
śpiewy aniejskje zagłuszane są przez ocho 
cze piosenki żołnierskie, Ze wszystkich re- 
gjonów królestwa  niebjeskjego ciągną — 
chłepcy —- żołnierze polscy na powitenje 
swego ukochanego ojca, Opuścił; go wcze- 
śniej, Przed Nim sję tu dostali, Nie dlatego, 
aby godniejsi był, lecz takjj rozkaz boży 
mieli, Omi zadanie swoje spełniłi wcześniej; 
krwią serdeczną wypisali koło czarodziejskie 
otaczające Polskę, — «by nie wtargnęło zło 
zewnętrzne, On toczył wałkę duchową, Sło- 
wem ognistem zło w sercach wypałał, Fun- ff] 
damenty powstającego państwa 
Sztandary błogosławił, 

święcił. 

Przedzjwne miał serce. Młode, gorące, piki | 
czułe nz, każdą podnietę, Dobra j; zła, Sło- WER 
dyczą uśmiechniętych ust, zdradzało ono 
swoją dobroć. W promienistych oczach ja- 
śniało wysoką szlachetnoścją, 

Nie byłeś, Księże Biskupie, opancerzony R 
pozłocistą sztywnością awiego dostojeństwa, || 

tego Hf jako fnm, ani spoglądałeś na nędzę 
świata z wysokości ks'ążęcego tronu, lecz 
przez zźiwsze otwarte drzwj Twego mie- 
szkania, jak brat wipuszczałeś każdego, kto A! 
był spragniony serca, łub chleba j nie od- 
mawiałeś ani jednego źnj drugiego, W swo- 
jej wytartej sutannje byłeś dostojnością rów 
ny śwętemu Francjszkowi, który Cię teraz 
pewne oprąwadza po kwiecistych ogrodach 
n'ebieskich, Po drodze może Cię gdzieś Dor- 
dzik spotka, ów młody chłopak, który ratu- 
jąc życie jnnych, swoje postradał, a które- 
go cało Ty, pomimo choroby, odprowadzi- 
łeś ns miejsce wiecznego spoczynku, 

Może na której połance zobaczysz rozb'- 
te namioty harcerzy, którzy dostał; pozwole 
nie na cbozowan'e na terenach nijebreskich, 
Tu Cię powitają jako przełożonego, wszakże 
byłeś przewodniczącym Zarządu Oddziału 

młodzieńczą, Ę 

GBA 

górnego rytmu swego Serca. 

  

KS. BISKUP 
ŁADYSŁAW BANDURSK 

KAPELAN OBOŹNY FEDERACJI POLSKICH ZWIĄZKÓW 

  

    
OBROŃCÓW OJCZYZNY 

Boleśnie się rozkołysały serca nasze dźwiękiem dzwonów żałobnych: odszedł od nas Opiekun 

i Przewodnik nasz duchowny, krzepiciel serc i ducha — towarzysz naszych dni cierpień 

i chwały — Kapłan Chrystusowy i Żołnierz Polski w najwyższem tego słowa znaczeniu. 

Lecz bić przestało tylko serce jego ziemskie, w doczesnej ciała powłoce. „Kto kocha 

i umiera — ten nie ginie", woła poeta. Nieśmiertelnym bowiem czyni człowieka Miłość, a 

„U Twych prochów, u mogiły, 
„Będę wieki szukał siły, 
„| zaznaczę Twoje kości 

„Wielką drogą ku przyszłości"... 

To naszą pociechą w tej ciężkiej stracie. 

ZWIĄZEK LEGJONISTÓW 
ZWIĄZEK P.0.W. 
ZWIĄZEK UCZESTNIKÓW B. ! KORPUSU W. P. NA WSCHODZIE 
ZWIĄZEK - KANIOWSZCZYKÓW 1 ŻELIGOWSZCZYKÓW 
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW 
LEGJA INWALIDÓW W. P. 
ZWIĄZEK INWALIDÓW 

któż był żywszem, gorętszem jej wcieleniem? Kto garnął ku sobie cały, bez wyjątku, swój 

kraj i naród i całe swe życie, każde tchnienie poświęcał pracy nad przepojeniem tego narodu 

tą samą miłością wzajemną, miłością wykluczającą wszelką waśń i niezgodę, miłością ofiarną 

aż do zupełnego zaparcia się siebie? Kto tej miłości całem postępowaniem swojem dawał 

najczynniejszy przykład i wzór niedościgły, nie żądając dla siebie niczego, a na koniec życia 

usuwając się w cień cichych i skupionych murów wileńskich, gdzie jednak znajdował echo dla 

Więc oto, u tej trumny Wielkiego Serca, czujemy wyraźnie wiew Nieśmiertelności, 

Czujemy, że nie jest ona kresem niczego, —lecz, że wyzwolony z więżów ciała Duch wzbija się 

z miej wysoko nad nami i krystalizuje się w oczach ducha naszego w potężniejszy i trwalszy 

od pomników spiżowych Symbol Młości Ojczyzny i Narodv, stojąc w czołowym szeregu 

narodu tego Wieszczów i Drogowskazów: 

ZWIĄZEK UCZESTNIKÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 

ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY 

ZWIĄZEK OFICERÓW W STANIE SPOCZYNKU 

Wleńskiego. я : 

Njeraz odwiedzałeś obozy | znasz s.ę na 

sposobach harcerskiego  obozowania, Nikt 
tak młodym z młodymi nie był, jak P i 

nkt tak łatwo ich serc nie zdobywał, Рг 

miętamy, jak byłeś czuły na każdą naszą — 

radość j troskę, jak sjadałeś z nami przy 

ognisku obozawem słuchać nzszych piosenek 
i patrzeć na nasze krotochwile, 

W chwilach uroczystych mówiłeś: „Mir 
łośnicy Dobra, Prawdy j Piękna, wyznawcy 

AS AEA Ma T 

niiem wiosnę odrodzenia 
Czuw aćcje harcerze!” 

ZWIĄZEK PODOFICERÓW REZERWY 
ZWIĄZEK REZERWISTÓW TB. WOJSKOWYCH 
ZWIĄZEK B. UCZESTNIKÓW WOJSKOWE] STRAŻY KOLEJOWEJ 
CENTRALNY ZWIĄZEK OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 

j wykonawcy cnót chrześcijańskich i praw- 
dziwie rycerskich, pracujaie mśród tych, co 
булаба 1 dobra nie znają i bądźcie pokole- 

duszy niosącem, 

Czuwamy i czuwać będziemy, 
Pamiętamy też i te Twoje słowa o stop- 

niach doskonałenfa: 
„Wpierw trzeba posiąść cechy człowie- 

się ne, stopień czeństwa, potem podnieść 
chrześcijaństwa, a os'ąqgnawszy tę wyżynę 

       
należy wnieść się do katokicyzmu”, = 

Czemu odszedłeś od nas, B = 
m tak mało jest chrześcijan a z nadchrze 

skich katołków z Twojem odejściem nie 
wjem, czy jacyś jęszcze pozostali, Hee 

Jesteśmy pod. Twoją komendą, Sprawic- 
dłiwy Boże, Nie godzi się nam krytykować 
Two'ch rozkazów, ale smutno nam, że za- | 
brałes do siebje J, E. Ks, Biskupa Bandu- | 

skiego, a nes zostawiłeś bez komendanta tak 

wysokiej szarży duchowej, Harcerz,     
m 
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o8585W1E NA ZMIENNĄ 
ODWIEDŹCIE NAS — PORADZIMY WAM i POLECIMY OBUWIE, KTÓRE BĘDZIE DLA WAS NAJODPOWIEDNIEJSZE. 

  

Fason 2945-11 

SŁÓ Ww © 

POGODĘ 

fason 3635-18 

ле Ą. 

Fason 1937-21 Fason 9937-18 

  

  

  

i dzi żytku - te "Na spacery i zakupy, bardzo trwałe i wy- Półbuciki do codziennego użytku, z czarnego lub Męskie półbuciki z czarnego boksu na mocnej Fason 9977-27 

e A z ik o As godne półbuciki na niskim obcasie z gumą. bronzowego boksu, o bardzo trwałej gumowei po- skórzanej  podeszwie.Wygodne i nadzwyczaj Pa zn a Rzy 
z czarnego lub h onzowego boksu. Zi-19-Po deszwie. Cena przystępne wszystkim. trwałe. : i rzanej leszwie, 

a) SC LE NASZE CGEFREE PT "TRWAŁE PONCZOCHY |A55SKAREBETK IZ MIE-NIAJC LE JE CODZIENNIE. 

€ r į | h d! Najznakomitsze arcydzieło doby obecnej. Arcyfilm, który tinumfalnym pocho- 
p awa 6 m a 4 U Dósiekoye dem kroczy na ekranach wszystkich stolic Świata! Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy 

WILNO. Rewizja w lombardzie Kino 6 A p B A T R o A A Ф Ф + przy ul. Biskupiej, zarządzona jak : ё : ь : 
wiadomo przez władze prokuratorskie HELIOS | w rol. gł. czarująca OLGA CZECHOWA, niezrównany H* Schletow i art. teatru Stanisławskiego     

    

BEST 
CZWARTEK 

Dziś 10]. 
40 Męczen. 

jutra 
Scf:onjusza 
 GEROZARZRZNE R, 

spostrzeżenia Zakładu M 
перо U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 9 marca 1932 roku, 
Cišnienije średnie: 742, 
Temperatura średnia: —9. 

Temperatura najwyższa: —5, 

Temperatura najniższa: —10, 
Opad w mm.: 3,5, 

Wiatr: północny, 
Tendencja: sflny spadek, potem wzrost, 

Uwagi: drobny śnieg. 

Wsenód słońca g. 6.38 

Zachód słońca g. 17.46 

62 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
-— Zarząd T-wa Opieki nad zwierzętam 

w Wilnie prosj o przybycje na  dorocz- 
ne Walne Zebranie, mające sję odbyć 
dnju 12 marca 1932 r. w Wielkiej Sat; Woje- 

a (Magdaleny 2) o godz, 17 (5 po 

> Porządek dnia: 1) Zagajenie, 2) Wybór 
rzewodniczącego, asesorów i sekretarza, 

5 Odczytanie protokółu poprzedniego Wal 
„nego Zebrania, 4) Sprawozdanie Zańządu j 
zKomisj: Rewizyjnej, 5) Uchwałenje budżetu 
ina 1932 r, 6) Wybory uzupełniające do Za 
rządu j Komisji Rawizyjnej, 7) Wolne wnjo 
*ski: а) Zarzadu, b) cžlonkėw, 8) Wolne 
"głosy, 
>, Uwaga: 

1) W razfe nieprzybycja dostatecznej ilo 
ści cztonków na godz, 17 zebranie odbędzie 

'się tegoż dnia o godz, 18 (6 po poł.) i bę- 
z prawomocne przy wszelkiej jłości człon 

+ 2) Wnjoskj członków, iwymagające u- 
chwały Walnego Zebranja winne być złożo 
ne Zarządowj na 7 dni przed terminem Wał 
„nego Zebrania, 
'1.3) Sympatycy j goście z głosem dorad 
iczym mile widz(anj, 
p AKADEMICKĄ 
°° — Czwartek akademickj, W dniu dzisiej 
'szym (czwartek 10 bm,), o godz, 20 odbę 
dzje się w Ognisku Akademijckiem (Wielka 
'24) „Wieczór Sztuki" staranjem Klubu Błę 
„Kiitnych, z współudzjałem Koła Muzycznego - 
4 Sympatyków, Kto szuki wypoczynku inte 
1ektualnego i zrtystycznych przeżyć, niech 
przyjdzie, a usłyszy: poezje, śpiew, kuplety, 
"muzykę, klingę. Akademokijom wstęp wolny, 

ВОЛ МЕ 
— Ošwjadezenįe, — W „Dzienniku Wi- 

lenskijm“ z dn. 8,3 1932 r. ukazała sję 
wzmijanka o zajściu na I roku Studjum Rolni 
czego przed wykładami pana prof, Wiśniew 
skjego, oraz o rezolucji zebrania studentów 
I roku członków K, Rolników, w sprejwie po 
wyższego zajścia, 

Wobec tego zarząd Koła Rolników oświad 
cza, (ż nieprawdą jest, że zebranie uchważj 
ło nie zobowiązywać się wobec Dyrekcji. 
Siudjum Rolniczego w sprawie stosunku do 
studentów żydów. Powyższą sprawę poru- 
szył st, I R, koł, Andrzejewski (k! Batonja) 
nie zgłaszając żadnego wniosku, a zazna- 
czając wyłącznie własne stanowisko. 

Żarząd Koła Rolników St, USB w Wilnje, 
— Ze stowarzyszenia Kupców j Przemy 

słowców Chrzešcijan w Wilnje, — Woje- 
wódzki Komitet do Spraw Bezrobocja orga 
nizuje w dniu 3 kiwfietnia br, loterję fantową 
na rzecz bezrobotnych, 

W związku z tem Stowarzyszenie wzy- 
wa swojch członków do ofiejraąwiywania fan 
tów, po które zgłaszać sjję będą kwestarki 
Komitetu, 

TEATR I MUZYKA 
— „Virtutį Mititarį“ — na Pohulance, — 

Dziś, w czwartek, dn. 10 bm,, o godzenie 8 
[M,, nfezwykła sztuka Czyżowskiego pt. „Vir 
tuti Militari“, 
zastudze żołnerskiej, przypominając boha- 
terskje czyny polskiego żołnierza, aż po 
Czas, kiedy zabrzmijał marsz tryumfalny nad 

mat sję — poszedł dałej — dając nam obrzz 
teraźniejszości f jutra, 

Jutro, w piątek, dn, 11 bm, o godzinie 
8 w. „Virtuti Mitstadi", 

— Premjera „Ich synowej” w Lutni z po 
wodu żałoby przeniesjona na piątek 11 mar 
ca, — Z pawłodu zgonu śp. Biskupa Ban- 
durskjego Teatr Lutnia, ze względu na cha 
rakter rozrywkowy — został zamknięty na 
przeciąg trzech dni. Z tych też względów 
premjera wesołej komedj; „łch synowa” A, 
Grzymaty-Sjedłeckiego zostałaj przenjiesjona 
na pfiątek dnia 11 marca, Bilety już zakupfo 
ne 7 datą 8,3 — pozostają jwiażne na premie 
rę piątkową 11 marca, 

— Baśń dla dziecj „Czarodziejskie wrze 
ciono“ w Łutflj;j — W najbliższą niedzjełę 
dnia 13 marca, o godz. 12,30 w poł, — od- 
będzie się przedstawjenije dla grzecznych 
dzjjeci uroczej baśni, ze śpiewamii ji teńcami 
pt. „Czarodziejskie wrzecfono” į „Wieszczka 
lalek", wj wykonaniu učzenjc bałetu Lidji 
Wiinogradzkiej, 

— Wskutek nieszczęśliwego wy- 
padku, koncert dzisiejszy Kwartetu 
„Pro Musica* został odwołany. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

_Heljos — Gajda trojka... 
Hollywood — Czterech z legi. 
Casino — Szyb L, 23, 
Pan — Ludzje morza, 

Stylowy — Miłość Zoržety, 

2 Skazani za obrazę Rektera U. 5. B. 
SKARGA KASACYJNĄ ODDALONA .PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY 

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę ka 
sacyjną przedstawicieli żydowskiej cen 
*trali akademickiej, Nisensona i Buksma 
na, oskarżonych o obrazę J M. rektora 
uniwersytetu fm. Stefana Batorego. 
Tło sprawy następujące: Do rektora 
uniwersytetu im. Stefana Batorego 
zgłosiła się w swoim czasie delegacja 
związku studentów żydów w Wilnie, 
imterwenjując w sprawie podziału fun 
duszów, przydzielanych poszczególnym 
organizacjom akademickim. Rektor, do 
ftknięty zachowaniem się delegatów, wy” 

Zajneły akt 
WIALNO. — Wójt gminy wornjańskfej po 

wiadomił władze śledcze, iż z akt gminnych 
z teczki personalnej skradzjono weksle gwa 
rancyjne na sumę 3,000 zł, oraz umowę za 
wartą pomiędzy zarządem gminy a Urba- 
nowiczem  Wjncentym, b. sekwestretorem 

Okradzenie K 
WILNO, — Do kościoła w Mosażu, gm, 

kozłowskiej (Postawy) włamali się niewy- 
krycj sprawcy, którzy  splondrowali całą 
świątynię, Świętokradcy zrabowalį 2 komže 

Ji pokrowiec na choragiew oraz kilka obrtt- 

Włamanie d 
'_ WILNO, — Onegdaj jw nocy nieznani 
sprawcy dokonalj włamanią do lokalu szkoły 
: 4№і. mieszczącej sję przy ulicy Bisku 

Gdy rano służba przystąpiła do sprząta- 
„mja szkoły odrazu zauważyła wizytę złodziei. 
я Kancelar 
* szaty į bjurko rozbite, 

  

była splądrowana do cna zaś 

prawił ich za drzwi. Wówczas w obro 
nie delegacji wystąpiła żydowska cen 
trala akademicka w Warszawie, wysy 
łając na ręce rektora w Wilnie protest, 
zredagowany w niegrzecznej formie. 
Rektor, urażony interwencją zaskarżył 
jej przedstawicieli, Nisensona i Buks- 
mana, do Sądu o obrazę władzy. W 
pierwszych dwóch. instancjach sądo- 
wych zostali oni skazani na zapłacenie 
grzywny po 50 zł. Sąd Najwyższy, po 
naradzie, skargę kasacyjną skazanych 
oddalił. 

gminne 
gminnym, a obecnie urzędnikiem sądu grodz 
kiego. Przeprowądzone dochodzenie zdołało 
ustalić, że kradzież dokonana została po 5 
marca rb,, gdyż do tego dnia jeszcze umo- 
wią ż wekslanii znajdowała się w aktach 
gminnych, Datsze dochodzenie w toku. 

= ® 
ж 

Ściał 
sów, poczem njezatrzymanj przez - nikogo 
zbiegli. O kradzieży powiadomiono policję, 
która zarządziła poszukiwanfja za święto 

  

     

  

& 
&   

ki 

szkoły handlowej 
dto zaledwie nieznaczną suma gotówki j zna 

= hibeio ооа ЕЬ орО НЕр ie si о 

koda RSI lany klucznik stojący koło lombardu i 
icjaat pełniący. służbę iw. pobliżu nic kon 

lego powiedzieć nie mogli, gdyż kryty 
cznej nocy nikogo podejrzanego w pobijżu 

Zaalarmowano policję i kierowajctwo szko gmachu szkoły nie zauwažylį, 
ły, Okazało się, że łupem złoczyńców pa- 

Zuchwali bandyci z ul. Beliny | 
WILNO. — Jak już podawaliśmy 

przed kilku dniami, przy ul. Beliny 16 
miał miejsce napad na mieszkanie mier 
dlczego Lickiewicza. 

Bandyci zdołali zrabować załedwie 
800 rb. 

— 

Wydawca Stanisław - Mackiewicz. 

DOTYCHCZAS NIE UJĘCI 
„Dotychczas sprawców tego napadu 

nię zdołario wykryć. 
P. Lickiewiczowa leży obecnie cho 

ra. W jej mieszkaniu odbywają się kon 
irontacje z przestępcami, co do których 
zachodzi podejrzenie, iż mogli być 
sprawcami włamania. | 

dobiega końca, 
Wyniki lustracji nie są jeszcze za- 

sadniczo zestawione, niemniej jednzk 
już obecnie można stwierdzić, że nie 
znaleziono całego szeregu cennych 
fantów, o zaginięciu których dotych- 
czas nie było wiadomem. 

Niezależnie od rewizji władze po- 
licyjne ustalają listy poszkodowa- 
nych, zastawy których nie znalazły 
się w ujawnionym przed kilku dnia- 
mi potajemnym składzie! rzekomo za- 
ginionych rzeczy. 

ARESZTOWANIE DYR. JAGODY 
Wczoraj aresztowany został dyrek- 

tor łombardu przy ul. Biskupiej Jagoda. 
Aresztowanie nastąpiło na skutek 

wyniku rewizji w lombardzie, 0 czem 

notujemy powyżej. 
  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Miła sublokator k a, Por, 

komp, łączności przy D. O, War, Wilno, 

Dramat ten autor poświęca. Firlej Eustachy (Gdańska 6) donióst policji 
że Irena Nowowiejska, zam, w sąsiednim 
pokoju, skradłą z biurka pistolet systemu 

'w całym krajem. Ałe tu Czyżowską nie zatrzy „Browning“ kal, 6,35 NĄ 686968 z magazyn 
kiem, ładunkami i futerałem — wartošcį 80 

zł, Jak wynika z dotychczasowych docho- 
dzeń, Nowowiejska skradziony pistoleć Od 
dałą Kościukiewiczową Piotrowi (W, Stefań 

ska 38), poczem oboje zbiegli. 3 
— Zuchwala kradziež mieszkanio- 

wa. — W nocy z 7 na 8 bm. m'eznani 
sprawcy przepiłowali sztabę želaznąi 
wyjęli szyby w oknie mieszkania Biń- 
dziuka Ignacego (Porzeczkowa 5), 
przedostali się do pokoju i skradli z 
niezamkniętej szafy i kredensu różną 
garderobę męską i damską oraz biżu- 
terję. Poszkodowany straty swe ocenia, 
na 1000 zł. 

Radijo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 10 MARCA -1932 R, | 

11,58: Sygnał czasu, 12,10: Komun. me- 
teorołogczny, 12,15: Odczyt rolniczy z War- 
szawy. 12,35: Poranek szkolny z Warszawy, 
15,00: Program dzienny, 15,05: Kómun katy 
z Warszawy, 15.25: Odczyt dla 'maturzystów 
z Warszawy, 15,50: Audycja dla dziecj z 
Warszawy. 16,02: Audycja dla dzjeci: „Przy 
wiązanie jaskółki" — opowiadanie Weroniki 
Kubickiej, 16,20: Lekcja francuskiego Zz 
Warszawy, 16,40: Codzjenny odcinek powie 
ściowy, 16,50: Muzyka z płyt, 17,10: „Za- 
gadnienje wychowania poprawczego“ — od- 
czyt z Warszawy. 17,35: Koncerty z Kato- 
wic j z Warszawy, 18,50: Kom, Akad, Ko- 
la M'syjnego, 19,00: „Skrzynka pocztowa 
nr, 192" — listy radjosłuchaczówi omów: Wj! 
told Hulewicz, dyr. progr. 19,20: „jedno @ 
wiełogłosowość* — pogad, Nr, 2 z cyklu 
mmuzykałniających wygłosi prof. Michał Jó- 
zefowicz, 19,40: Program na piątek, i7,43: 
23,00: Panna Irena fijrtuje dalej... z patefo- 

- Ofiary 
Zamiast wieńca na grób J. E, šp, Ks, Bį 

skupa Dr Władysława Bandurskiego,  nie- 
„uzrojonego Biskupa frontów polskich @ ра- 
trona krwawej pielgrzymki żołnierza polskie 
go, (wi dowód hołdu ij czej składa kwotę Zł, 
200,— do dyspozycji Komitetu Uroczysto- 
ści Žatobnych z prośbą o łaskawe przezna 
czenie jej ra cel, Zmarłemu Dostojnkowj u- 
mijłowany — Towarzystwo Miejskich i Mię 
dzymjastowych Komunikacyj Autobusąwiych, 
Sp. Akc. 

Zamiast wieńca na trumnę śp. Ks, Biisku 
pa Bandurskigo Zarząd Koła Wileńskiego 

  

Michał Czechow. spiewy rosyjskie solcwe i chóraine. Cudowne melodje. Szalone na- 
pięcie. Rzecz dzieje się w Rosji. Dodatki dźwiękowe. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwięł ov no | Dziś! Wstrząsający dramat na tle martwyc 
o = 

Kk | GATERĖCH Z LEGJI Ly 
tel. 15-28 kowe. Ceny znacznie zniżone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.   

h obszarów Sakary p. t. 

iałem Warnera Bastera oraz Marny 
Nad program: aktualne dodatki dźwię- 

15, w dnie Świąt. o godz. 2-ej. 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJ/ING 
WIELKA 47. tel. 18-61 

Dziś przebój sezonu! Najpotężniej- 
szy 100 proc. dźwiękowiec polski SZYB L. 

tenor opery warszawskiej Adam Dobosz. 

datki dźwiękowe. — Dla młodzieży dozwolone. 
świąteczne o godz. 2 ej. — Na 

Rezyserja Leonarda Bu: zkowskiego. 
Scenarjusz na tle powieści Jerzego 23 

Kossowskiego. Wrolach głównych: czarujący amant Jerzy Marr oraz Baśka Orwid i znakomity 
Muzyka i chór H. WARSA —Prześliczne 

obrazy plenerowe — Mistrzowska gra i przepiękna muzyka — Nzd program; Urozmaicone do- 
— Początek o godz, 4, 6, 8, i 10.30 я @ш!> 
I-szy seans ceny zniżone. 

Następny program! Operetka filmowa „Precz z miłością 

  

P“ GEORGE BANCROFT 
Nad program: Konkursowe dźwiękowe do. 

Uwaga: 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dzwiękowe 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015. Na 1 szy 

"aido p. RKUÓBWZIE AORZA. 
datki Paramonntu, 

„Klangfilm* (A. E. G), które przewyższają 
inną aparaturę swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. 

seans cenv zniżone. Dziś ostatni dzień! 

  

utro uroczysta premiere! 

says ya Petrowicz =" Dźwiękowe kino 

ti 

„PAŃ 
Liana Haid 

i Georg Aleksander 
ująca 

w czarującym filmie karnawałowym o miłości, zdradzie i pięknych kobietach 

BAL w OPERZE 
  

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ 
pod firmą 

„Wileńska Fabryka Drutu I Gwoździ Sp. Akc.“ w Wilnie 
niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, iż zgodnie z art. 16 statutu, 
w dniu 22 marca 1932 roku o godzinie 19-ej w lokalu. Wileńskiego 
Prywatnego Banku Handlowego w Wilnie przy ulicy Mickiewicza 8, 

odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, oraz rachunku strat i zysków 

za rok 1981 i udzielenie Zarządowi absolutorjum. 
3) Zatwierdzenie preliminarza wydatków fabryczno-administracyjnych 

na rok 1932. : 
4) Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5) Uprawnienie Zarządu do nabywania, sprzedawania, wydzierżawia- 

nia i obciążania nieruchomości, należących do Spółki. 
6) Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
7) Wolne wnioski, E 
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu 

winni w terminie do godziny 12-ej dnia 15 marca r. b. złożyć w Zarzą- 

dzie Spółki (Wilno, Mickiewicza 8) swoje akcje lub dowody depozytowe 

o złożonych na przechowanie akcjach w instytucjach kredytowych (art. 21 

statutu). : 
Цр)ошаіпіепіа na prawo głosu w formie listu winny być złożone w 

Zarządzie najpóźniej na trzy dni przed Walnem Zgromadzeniem, (art. 19 

statutu).     

    

ia L LE 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

$ Prow. A. PAKA. @ 
ET) 

hi Partepianūw, Plania, Eskarmosji 

K. Dabrowska 
EU. (F-ma istnieje od r. 1874) 

"Wiine, Niemiecka 3, m. 11 

  

   

    

  Związku Rezerwjstów i b. Wojskowych skła 
da 25 zł, na fundusz Imienia Ks, Biskupa 

Władysłąwia Bandurskiego, 
Bjłczyński dla rodziny ] zł. 5. M, G, dla 

rodziny J. zł, 1,   

  

położone w miejscowości 

  
p 282 

L 

    a 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 
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kosmetyczny twarzy, 
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la, Wypadanie włosów, baterję. Wileńska 32 
łupież.  Indywidnalce m. 5 
dobieranie kosmetykėw 
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Gi 12,10 74 let 

Posady Pawełkiem wołam: 
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sady przy dziecku Z . 

Zi. 

    

    

    ai 

    

  

      

т zę WAAAAŁAŁAAKAAAĄŁ DAŁ 
publiczności plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli szyciem — zna się na gg ainas 
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s ag zuku wsi Łohowiny gm. Ko: 

I Pierwsza Wileńska Spółka Szyrwindt — POPIERAJCIE posady” ochmiekżyni, byliekej рра bo. 
choroby weneryczne, praktyczna, mam świa: stawskiego, wydaną -—- 

dectwa, 
49 m. 9. 

Kalwaryjska przez P, K, U. Posta- 
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